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هل  لللى جمبٌلد بلمالد بلطةلٍلد لل ػلىخ، 11زعسحى بلمىؾلد بلممسمخ من وفةخ بلىَول، ٖلى هللا علٍه وَلل،، علة 

بلحلةؾطٍن بلسً ْ مذ مٍالل عمل من لٗلؤ بلكرلى بلٍُةَلً فلً بلمػلةل بلعىجلً، مىؾللد دةمٛلد للم  مع ل، 

وبلم سمللٍن فللً بلكرللى بلٍُةَللً بمَللالمً، فمع لل، بلموبَللةذ بلسللً بعسرللر جةلسللإلوٌف للكرللى بلٍُةَللً بمَللالمً 

زػةهلر ههه بلمىؾلد،
1
،«عٗى بلسموٌن»وزػةويز ة للى  

2
ب ملؿوًالة فلً بلرسةجلد بلٍُةَلٍد،   بلهي عىف بيلهلةوا

 مبولد للى ٌومرة ههب.ال يبلر مس لن ً ىذ قالله مػموعد من بلرٗؤ بلٓ ٍىخ بلسً

ٌػم لعىب٘ بلحةؾطٍن عن بلسىبش بلٍُةًَ فً ههه بلمىؾلد بلمسقممد من زةوٌف بمَال  وبلمُلمٍن زكٍُىه 

فً عمل من بألعهبو وبلؿقةئق، من مطل لموخ بلرٗؤ بلٍُةٍَد بلسً زرسمً ل هب بلطلوو، ودلحلد بلمٓلةف د عللى 

ٚةفد للى ٚع  بلمٗةلو بألولى وْؽ مؿسوٌةز لة، وملق لرىبوللة زمبول بلعلو ، وبلؿُةو بلسوبٖل بلرسةجً، جةم

ج هه بلٗعوجةذ وبألعلهبو، فنلرلة للى  ال لة دٍلى  ةفٍلد لسحىٌلى زػةهلل مىؾللد ؾٍوٌلد ملن زلةوٌف بلطقةفلد بلعىجٍلد 

وبمَللالمٍد، وزػرللث رُللوخ بلحؿللص فٍ للة، ورللم ار بألوبر لسللمبور هللهب بلللرقٕ وزللىمٍ، ٖللووخ بلكرللى بلٍُةَللً 

 بلسً زحمو لةرٗد من ههه بلًبوٌد، ونلك فً ٚوء مة بَسػم من لوبَةذ ومعلومةذ ومرةهع جؿص.بمَالمً 

للرة لحسغً ملن قلالل هلهه بلموبَلد زقلمٌ، ٖلووخ عةملد وْلةملد علن بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً قلالل هلهه 

اجىي اعالمه بلمىؾلد بلمحرىخ من زةوٌف بلمُلمٍن، زُمؽ لرة جةلوروف على مٗةلوه وقٗةئٗه وبلسعىف على 

 وب سٓةف همومه ورٛةٌةه.

                                                           
1
بلٍُةَلً بمَلالمً رحلل عٗلى  اَسطٍق بلقول جقمو من بالٜمارةر لر بلسإلوٌف للكرى بلٍُةًَ بمَالمً ٚعٍ  جٓرل عة ، وبألٚع  مرله موٚلوا بلكرلى -

علملً ؾٍلوي  بلسموٌن، وٌركً فً ههب بلٗمل مىبغعد اولٍد لك ةوٌ بلمرسحةذ وبلرسث بلمرٓووخ فً ههب بلحةت، ومن ض، اؾُث ار ههه بلموبَد زُسػٍث لطلث

 فً مػةل بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً.
2
هل  عسحلد 143َرد ٌطلق عٗى بلسموٌن على بلكسىخ بلسً ْ مذ زموٌن مع ، بلعلو  وبأللمةٜ بلطقةفٍد بمَالمٍد، جمة فٍ ة بلٍُةَد، وٌػعل عمل من بلحةؾطٍن  -

هل  ْلىا  143فلً َلرد »ء فٍله: ههب بلعٗى وجمبٌسه، وٌرطلق ادلح ، فً ههب بلسؿمٌم من  ال  بلؿةفظ بلههحً بلهي لقله بلٍُوًٜ فً زةوٌف بلكلكلةء، وبللهي غلة

ملن ٖلؿ  علمةء بمَال  فلً هلهب بلعٗلى فلً زلموٌن بلؿلمٌص وبلكقله وبلسكُلٍى...بلف، ورحلل هلهب بلعٗلى  لةر بألئملد ٌسرلملور ملن ؾك  ل،، او ٌلىوور بلعلل، 

، بلعحةَلٍٍن، وزعًٌلً بلٗللد بلطقةفٍلد ملق دٍى ار بلسموٌن فً بلٍُةَد ٌمرلن ار للىله لللى زلةوٌف مسقلم  جعلٙ بلٓلًء، ٌوبفلق جمبٌلد ؾرل«، ٖؿٍؿد دٍى مىزحد

هل . بل لى: 132فةوٌ من قالل بلسىغمد، وبلؿٛوو بلقوي للموبلً فً اغ ًخ بلمولد، وهو بلسةوٌف بلهي ً ىذ فٍه لٗؤ بجن بلمقكق ودٍلىه، اي ملة جعلم 

، 4، جٍىوذ، بلمى لً بلطقلةفً بلعىجلً، ٜ انعقم انعرثيركٕيٍ . وبل ى: بلػةجىي، 208، ٔ. 2003، 1، جٍىوذ، لبو بجن ؾً ، ٜ ربريخ انخهفبءبلٍُوًٜ، 

1991 ٔ ٔ ،62-63 ،64 



 

  

 

 

هل  11لر بلمىؾلد بلمقٗولخ جةلحؿص فً ههه بلموبَد زمسم ملن وفلةخ بلىَلول، ٖللى هللا علٍله وَلل،، َلرد 

بلعحلةٌ جًعةملد اول قلكلةئ ، هل ، وً لوو جرلً 132للى مقسل اقى قلكةء جرً امٍد، وهو مىوبر جلن مؿملم َلرد 

ه (.136وهو اجو بلعحةٌ بلُكةؼ )ذ. 
3
وزسُ، هلهه بلمىؾللد قالفالة لحقٍلد بلمىبؾلل بلسلً غلةءذ جعلمهة، وقةٖلد  

فللً بمٜللةو بمَللالمً،  انقضاابيب انكه ااخ نه ٔنااخ ٔان ااه خعٗللى بلسللموٌن، جكلوهللة زقىٌحاللة مللن مٗللركةذ زسرللةول 

ههه بلقٛةٌة، بلمعىوفد لمٌرة بلٍو ، ً ىذ جعم ههه بلمىؾللد،  وجإلَلوت موٚوعً، و ل بلرٗؤ بلسً زسرةول

اي جعم ل ةٌد بلمولد بألموٌد، وجةلمقةجل بزُمر ههه بلمىؾلد جةيلهةو الوبر اقى  من بلسكرٍى بلٍُةَلً ملن رحٍلل 

، وَللللٍةلخ بلؿرمللللد وغوبمللللق بلرللللل، «بلرللللال  بلٍُةَللللً»، و«بلىوبٌللللد بلٍُةَللللٍد»، او «بلسؿللللمٌص بلٍُةَللللً»

 ...للف.بلٍُةًَ

لقم ْ م بلرٍةر بلٍُةًَ بمَالمً قالل ههه بلمىؾلد، بلسً زًٌلم علن مالد علة  علمخ زطلووبذ لوعٍلد ملن 

 بلرةؾٍسٍن بلسةوٌكٍد وبلٍُةٍَد، ٌمرن بقسًبل ة فً ضالضد اٜوبو وئٍُد: 

 ٜلوو بلكالفلد بلىبْلمخ، بللهي ٌمسلم ملن جٍعلد اجلً جرللى بلٗلمٌق فلً َلقٍكد جرلً َلةعمخ لللى بلطلووخ علللى -

 ه .35وبلهي بلس ى جةدسٍةله َرد ، عطمةر

هل ، جعلم زرلةيل 41وٜوو بلكسرلد بللهي بلطللق ملق بدسٍلةل بلكلٍكلد عطملةر، وبمسلم لللى علة  بلػمةعلد َلرد  -

 بلؿُن جن علً عن بلكالفد لمعةوٌد.

 ه . 132وبلطوو بلطةلص، بجسما جحٍعد معةوٌد، وبلس ى جسولً اجً بلعحةٌ بلُكةؼ َرد  -

ول، وجعم بلسؿة  بلىَول، ٖلى هللا علٍه وَل،، جلةلىفٍق بألعللى ْلىا بلمُللمور فلً جرلةء فكً بلطوو بأل

 ٍةل ، بلٍُةًَ بلهي عىف فلً بأللجٍلةذ بلسةوٌكٍلد وبلٍُةَلٍد بمَلالمٍد جةلكالفلد بلىبْلمخ، لور ار زرلور ل ل، 

د. بلكحىخ بلرةفٍد للقٍة  جمطل ههب بلعمل، مُس مٌن جسػىجد بلىَول، ٖلى هللا علٍه  وَل،، وجعٙ رٍ، بمَال  بلرلٍِّ

ورم بَسطةا بلكلكةء بلىبْمور قالل ممخ ؾرم ، وللى بلطووخ على عطمةر، وًٚ هللا عره، لوَلةء جعلٙ روبعلم 

 بلمولد وهٍة ل ة من للبوخ بلوالخ، وبلػٍّ، وبلقٛةء.

                                                           
3
ه  عسحد زكٗل جٍن عٗى بلسموٌن فً بلٍُةَد علن بلعٗلى بللهي رحلله، لرررلة فلً جعلٙ بلؿلةالذ َلرسػةوي هلهب بلسلةوٌف، وَلٍػىلة  132لقم غعلرة من َرد  -

 لة موٖولد جةلعٗى بلُةجق.بلرال  للى رٛةٌة واضةو ً ىذ فٍمة جعم، ولرر ة فً زقمٌى



 

  

 

بلٍُةَلٍد،  ةللر  ورم اضٍىذ قالل ههه بلكسلىخ بلمحرلىخ ملن زلةوٌف بلموللد بمَلالمٍد مػموعلد ملن بلقٛلةٌة

مؿل مسةجعد من ٜىف عةمد بلمُلمٍن فً بلممٌرد ومرلد وجقٍلد بألمٗلةو بلمبقللد ؾلمٌطاة فلً بمَلال ، مر لة عللى 

َحٍل بلمطةل رٍٛد بالَسكالف وٚوبجط ة واَُ ة بلسً اضٍىذ جؿلمخ جعلم وفلةخ بلىَلول، ٖللى هللا علٍله وَلل،، 

جإلْرةل وٖوو مكسلكد. ومن بلقٛلةٌة بألقلى  بلسلً بَلسإلضىذ  فً بلُقٍكد، واضٍىذ مق بلكلكةء بَقىٌن فٍمة جعم

جةهسمة  عةمد بلرةٌ فً فسىخ بلىبْمٌن: بللىّلخ فلً ع لم اجلً جرلى، ورُلمد بلكلًء فلً ع لم عملى، وزلمجٍى بلطلىوخ 

 وبلسعةمل مق بلقىبجد فً ع م عطمةر.

وغ لر لعطملةر، وبلمسعلقلد امة فً بلطوو بلطةلً، فقم زى لً بهسملة  بلكةٖلد وبلعةملد عللى بالز ةملةذ بلسلً 

جنٌطةوه لقىبجسه، وَوء زٗىفه فً بلمةل بلعة ، بلًٓء بلهي اْعل بلطووخ، بلسً بلس ر جةدسٍةله. لرن دٍةت عطمةر 

عن بلمٓ م ل، ٌؿل بلمٓرلد، جل ال  للى َلُلد من بلمٓلة ل بلٍُةَلٍد وبألمرٍلد بألقلى ، بلسلً َسُلسغى  غ لم 

، ؾٍلص بلػمةعد وٜةرس ة، ورم زمطلر ههه ب ًّ لمٓة ل فً ؾىجً بلػمل وٖكٍن، وبلقُة  بلػمةعد على بلكلٍكد عل

ل، ٌمقل فً ٜةعسه َةئى بلرةٌ وعةمد  حىبئ ،. لقم عىفر بألمد بمَالمٍد بلؿمٌطد بلع م فلً هلهب بلطلوو وألول 

ة من بلسؿًت، ونلك على قلكٍد بلٗىبا ؾول ل  عطمةر، وبألؾق جةلكالفلد جعلمه، لن بلقُلمر  بلػمةعلد مىخ لوعا

رَّد وقوبوظ، وزمةًٌذ، ألول مىخ، بَوبء بلرالمٍد َُ  وبلكق ٍد ؾول بممةمد وبلكالفد. للى ٍْعد و

امة فً بلطوو بلطةلص بلهي بجسما جةغسمةا بلرلمد على معةوٌلد جلن اجلً َلكٍةر، وجٍعسله قلٍكلد للمُللمٍن َلرد 

ظ قالفلد بلىبْلمٌن، فقلم امُلر بلٓلو د ه  فً عة  بلػمةعد، فقم ٜىاذ قالله زعمٌالذ غوهىٌد عللى الملون41

ب فً بلٓىعٍد بلٍُةٍَد، فال ْلىعٍد لملن ال ْلو د لله، م ملة علال فٛلله وْلإلله، وهلو ملة لل، ٌرلن  ب مؿملا عرٗىا

ٌُلسكر للٍه فً عٗى بلىبْمٌن،  مة زؿولر بلكالفد للى مرٗث ووبضً ٌسور  جةلموغد بألولى على ع م بلكلٍكد 

كد، وهو زطوو وبلٌرةلً َحث ٖممد رةٍَد للوغمبر بلٍُةَلً بمَلالمً بللهي بلُةجق، ومؿٗوو فً جٍر بلكلٍ

ب ٍَةَلٍاة  زٓرل فً عٗى بلىبْمٌن وبوزلحٝ جةلٓلوو . لقلم عىفلر بلموللد بمَلالمٍد قلالل هلهب بلطلوو بَلسقىبوا

 طلى ملن وللبوٌاة َمؽ ل ة جسوٍَق لكون بلمولد بمَالمٍد ْىراة ودىجاة، وزؿقٍق بلسٗةوبذ عُلرىٌد م ملد عللى ا

غح د، دٍى ار ههب بالَسقىبو ل، ٌرن وٖكاة لرٍقاة لماد عة  زقىٌحاة من عمى بلمولد بألموٌد، جل عةلى فً ا طى ملن 

مرةَحد من مرغٗةذ ٍَةٍَد،  ةر ووبءهة عمل ملن فٗلةئل بلمعةوٚلد بلٍُةَلٍد، بلسلً زرسملً فلً دةلحٍس لة لللى 

 رةو مؿمضةذ بلعٗى بألموي.بلٍٓعد او بلكوبوظ، ورم بلحرر ههه بلمعةوٚد على لل

ومن اه، بلسوزىبذ بلٍُةٍَد بلسً وبغ  لة بألموٌلور قلالل لوللس ،، وبلسلً بزكلهذ فلً بلغةللث ْلرل زملىل 

عُرىي،  ةر ٌرس ً ج ًٌمد بلطىف بلمسمىل جةَسطرةء بلطووخ بلعحةٍَد، اي زمىل بلكوبوظ جةلعىب  ا طى من مىخ 



 

  

 

فً ع م معةوٌد وًٌٌلم وملن َقلَكَ ملة 
4
هل 61ظ بلؿُلٍن جلن عللً فلً قالفلد ًٌٌلم ومقسلله جلةلعىب  علة  وقلىو 

5
 

ه 63ووفٙ اهل بلممٌرد جٍعد ًٌٌم، وهو مة ال  للى ورعد بلؿىخ عة  
6
وبرسؿة  مرد وؾىر ة من ٜىف بلػلٍّ  

ه ،63بألموي جعم وفٙ بجن بلًجٍى جٍعد ًٌٌم وزؿٗره ج ة 
7
وقىوظ بلٛؿةر جن رٍٍ ومعه فاد عىٌٛلد ملن  

ه 64اهل بلٓة  عن بألموٌٍن ولقول ، فً جٍعد بجن بلًجٍى جعم وفةخ ًٌٌم وزولً مىوبر جن بلؿر، 
8
وقىوظ بجن  

بألْعص جُػُسةر معلراة قللق بلؿػلةظ، وهلو ملة ٌعلىف زةوٌكٍالة جطلووخ بلقلىبء، ؾٍلص زوغله لللى بلعلىب  ووبغله 

. ه81حٗىخ عة  بلؿػةظ فً عقى لبوه جةل
9
 

زُةعملة ههه بلكقىبذ بلمقسٛحد بلسً ؾةولرة من قالل ة وٚق بلقةوئ فً بلٍُة  بلسةوٌكً وبلٍُةَلً بللهي 

زحلوو فً لٜةوه بلكرى بلٍُةًَ فً عٗى مة رحل بلسموٌن على ب سٓةف مقلمبو بلسػلةوت جلٍن بلمٌرةمٍلد بلسةوٌكٍلد 

ؾمبش بلٍُةٍَد وبلعُرىٌد بلسً وَلكر وغولهلة  ٍةلالة مةلٌالة بلسً غُمهة بلرمو بلمؤَُةزً للمولد، وعمل من بأل

من غ د، وجٍن بلػمل بلٍُةٍَد بلسً ً ىذ فلً هلهب بلعٗلى جإللمةٜ لة بلمكسلكلد ملن غ لد ضةلٍلد، مملة ٍَُلةعملة 

على جٍةر ٜحٍعد بلمرػً بلكرىي بلٍُةَلً فلً هلهه بلمىؾللد بلمسقمملد ملن زلةوٌف بمَلال  وبلمُللمٍن، وبَلسرحةٜ 

 .قٗةئٗه

 

لة مىؾللد زٓلرل ومكلة٘،  ٖا ة وفً زةوٌف بلكرى بلٍُةَلً قٗو زعم ههه بلمىؾلد فً بلطقةفد بلعىجٍد عموما

جرل بالٚطىبت وبلغمو٘ وعلم  باللس لة  بللهي ٌٗلةؾث علةلخ مطلل هلهه بلمىبؾلل، ولل، ز  لى معةلمله جػلالء 

موٌن، وعلٍه فمن بلعقحةذ بألَةٍَد بلسً زوبغ رة فً هلهب بلمُلسو  زٓلسر بلكرلى ووٚوؼ  ةٍف لال فً عٗى بلس

بلٍُةًَ بمَالمً جٍن م لةر واغرلةٌ معىفٍلد وضقةفٍلد مسكىرلد، وٚلع  زىبجط لة بلموٚلوعً، وهلو ملة ٌعقلم 

 عملٍد بلحؿص وبلسرقٍث، وٌ ملهة جةلسٍه فً جعٙ بألؾٍةر.

ل ههه بلمىؾلد جٍن اٖرةف ضقةفٍد مكسلكد من اجىيهة:  سث لقم زويعر غمل بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً قال

بألمطللةل، و سللث بَلبت وبلمُللةمىبذ وبلقٗللٕ، وبلكطللث وبلىَللةئل، ولٗللؤ بلمسرلمللٍن، واؾرللة  وَللرن 

 بلكق ةء بألوبئل. 

                                                           
4
 256، 219-209، ٔ ٔ 1985، 2، زؿقٍق ا ى  ٍٚةء بلعمىي، بلىٌة٘، لبو ٍٜحد، ٜ انزبريخقلٍكد جن قٍةٜ،  -

5
 235-231لكُه، ٔ  -

6
 136لكُه، ٔ  -

7
 252-251لكُه، ٔ  -

8
 261-259لكُه، ٔ  -

9
 281-280لكُه، ٔ  -



 

  

 

 :كزت األيثبل -1

فسحلل  ج لة ملة ؾرمد بلعىت فً بلػةهلٍد وبمَال ، وج ة  ةلر زعةو٘  الم لة، » ةلر  سث بألمطةل زٓرل 

ؾةولر من ؾةغةز ة فً بلمرطق جررةٌد ال جسٗىٌؽ، فٍػسمق ل ة جهلك ضالش قالل: لٌػةي بللكظ، ولٖةجد بلمعرلى، 

«.وؾُن بلسٓحٍه
10
من  لال  بلعلىت بالقسٗلةو بلمك ل،، وبمٜرلةت بلمككل،. »رةل اجو بلعحةٌ بلمعىوف جةلمحىل:  

«ت عن  ٓكه،  مة رٍل لمؿد لبلد.ورم ٌقق بمٌمةء للى بلًٓء فٍغرً عرم نوي بأللحة
11
وهً لوا من بلعل، مركىل  

ه  فً غم ىخ بألمطةل.395 -جركُه  مة رةل اجو هالل بلعُرىي ذ
12
 

ومن اْ ى بلمؤلكةذ بلسً ً لىذ فلً هلهه بلمىؾللد وعحلىذ علن مررلور بلعلىت بلٍُةَلً  سلةت بألمطلةل 

ه ( بلهي عةِ فً يمن معةوٌد،70 -لعحٍم جن ْىٌد )ذ
13
لٗؿةو بلعحمي، بلهي عةٖى معةوٌد  مطةلو سةت بأل 

 هلك،
14
لعحٍم جن ْىٌد بلهي ووبه عن عالرد جن  ىٌ،، و لةر ملن َلمةو ًٌٌلم  و سةت بلملور واقحةو بلمةٍٍٚن 

جن معةوٌد.
15
ومع ، ههه بلرٗؤ فً ؾر، بلمكقول وبلمضى، وارٗى مة وٖللرة مر لة جعلٙ بألمطلةل بلسلً لقل لة  

بلمسإلقىور فً مٗركةز ،،
16
،«بلرةملل»َحٍل بلمطلةل ن لى بلمحلىل فلً  فعلى 

17
ل ةٌلد بألوت فلً »وبلرلوٌىي فلً  

ٜةئكد م مد من بألمطةل بلمرُوجد للكلكةء بلىبْمٌن وعمل من جلغةء بلعىت، من نلك رول اجً جرى: « فرور بأللت

ب فسؤزى من رحله»و ،«ضالش من  ن فٍه  ن علٍه: بلحغً، وبلررص، وبلمرى» وملن امطلةل  ،«ال زرس، بلمُسٓةو قحىا

، وملن امطلةل عطملةر: «للى هللا اْرو ٚع  بألمٍن وقٍةلد بلقوي»، و«اْقى بلوالخ من ْقٍر جه وعٍسه»عمى: 

.«ألر ارسل رحل بلممةء، اؾث للً من ار ارسل جعم بلممةء»، و«الس، للى لمة  فعةل اؾوظ مرر، للى لمة  رّوبل»
18
 

ولى، وهو مة ال ٌُمؽ لرة جةلؿمٌص علن ٜحٍعلد مؿسوبهلة وجةلىد، من افد بلسل  بلسً لؿقر  سث بألمطةل بأل

جٓرل ٌقٍرً، فنر مة وٖلرة من  سث ههب بلػرٍ بلمسلإلقىخ لُلحٍاة، زسلٍؽ لرلة بلؿلمٌص فلً بلمؿسلو ، لن ٌحلمو بلمطلل 

وبلؿرمد بلٍُةٍٍَن اؾم بلموبٍٚق بلىئٍُد لرسث بألمطةل، بلمطلل وبلؿرملد بلمسعلقلد جةلعلمل، وبلطةعلد وبلرٗلىخ، 

لة ملن بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً فلً هلهب بلعٗلى بوزلحٝ  وفرور ب ع ٍما بلسمجٍى... لللف، وال لحلةل  لنب رلرلة لر غلًءا

                                                           
10
، زؿقٍلق فلؤبل عحلم بلملرع، اؾملم، بلىٌلة٘، لبو األيثابل ٔانككاىٍق  سةت بألمطةل وبلؿر، للمةوولي. بلمةوولي، لقالا عن اجً عحٍم جن بلقةَ، من مقممد زؿق -

 21، ٔ 1999بلوٜن للرٓى، 
11
 40، ٔ 1ظ  ،1997، 2زؿقٍق مؿمم اؾمم بلمبلً، جٍىوذ، مطحعد بلىَةلد، جٍىوذ، ٜ، انكبيمبلمحىل،  -

12
، 1، ظ1جٛللحطه ولقىبغلله اؾمللم عحللم بلُللال  واجللو هللةغى مؿمللم يدلللول، جٍللىوذ، لبو بلرسللث بلعلمٍللد، ٜ ، بعسرللىخًٓاارح األيثاابلاجللو هللالل بلعُللرىي،  -

1988 ٔ ،10 
13
بلقللةهىخ، مرٓللووبذ ، راابريخ األ ة انعرثااي. وجىو لمللةر، 534، ٔ 1969، 2، زؿقٍللق ضللىوذ عرةْللد، بلقللةهىخ، لبو بلمعللةوف، ٜانًعاابر بجللن رسٍحللد،  -

 251-250، ٔ ٔ 1ظ ،1983بلػةمعد بلعىجٍد، لبو بلمعةوف، 
14
 199، ٔ 1983، 4، جٍىوذ، لبو بلعل، للمالٌٍن، جٍىوذ، ٜربريخ انفكر انعرثي إنى أيبو اثٍ خه ٌٔ عمى فىوـ، -

15
 200. وعمى فىوـ، مٗمو َةجق، ٔ 102، ٔ 1، زؿقٍق وٚة زػمل، ظفٓرسذبجن لمٌ،،  -

16
 23-22بل ى مقممد زؿقٍق امطةل بلمةوولي، ٔ ٔ  -

17
 فمة جعم. 210، ٔ 1، ظ انكبيمبلمحىل،  -

18
 7-6، ٔ ٔ 3، ظ2004، زؿقٍق ؾُن لوو بلمٌن، جٍىوذ، لبو بلرسث بلعلمٍد، َٓبيخ األرةبلروٌىي،  -



 

  

 

هل ( بللهي لقلل فلً جلةت بلُللطةر 276 -الجلن رسٍحلد )ذ« عٍور بألقحلةو»جةلمطل، وٌؿٛىلة فً ههب بلمقة   سةت 

،.بلرطٍى من بألمطةل وبلؿر، عن بلمسقممٍن من بلكلكةء وبلٗؿةجد ودٍىه
19
  

 كزت اآل اة ٔانً بيراد: -2

للة ٍَةَللٍد  طٍللىخ، ومللن اً للى الوبع للة لٗللؤ بلقٗللٕ ون للى اٌللة   ٖا زٛللمرر  سللث هللهب بلػللرٍ لٗو

بلعىت بلسً  ةلر زٓرل مةلخ للعحىخ وبلس هٌث، ووعةء ؾرمد بلعلىت فلً بلٍُةَلد ودٍىهلة، ورلم وٖللسرة جعلٙ 

بلمٗلةلو لُلحٍاة فرلل بلمؤْلىبذ زؤ لم بلسٓلةو لٗؤ هلهب بلكلن فلً مٗلةلو مكسلكلد، وجلةلىد، ملن زلإلقى هلهه 

بلقٕٗ وزمبول ة ْكةهد فً ادلث بألؾٍةر فً بلقىر بألول بل ػىي.
20
لة ملن   ٛا ومن بلرسلث بلسلً اوولذ لرلة جع

-بلسً غمع ة اجلو عحٍلمخ )ذ« ْىوؼ لقةئٙ غىٌى وبلكىيل »ههه بلقٕٗ على َحٍل بلمطةل ال بلؿٗى  سةت 

ه (،210
21
ة من اٌة  بلعلىت، وهلو ٌلو  بلُرلالت بلطلةلً، ومملة ومر ة لرقل ههب بلرٕ ب  لمبل على مطله، وٌه ى ٌوما

 ةر من ؾمٌص ٌو  بلُرالِت،»غةء فً ههب بلرٕ: 
22
لقَّى، فقُسللر   َٓ لكقَِد جةلُم َّٗ اله لمة اورق  ُى  جحرً زملٍ، ٌلو  بل

ٌد وبألموبل، جل  نلك َمْهِؾَع، فمٓى جعٛ ، للى جعٙ، وِّ ورةلوب بدسرملوب جرلً زملٍ،، ضل، جعطلوب  بلُمقةزِلَد، وجقٍر بلهُّ

جَةَت، فةلطلق لةٌ ملن  ب وبلىِّ ةَعدَ )...( فإلرحلوب للى جرً زمٍ، فحل  نلك َعما َٛ َُل فً رحةئل بلٍمن واؾالف ة من رُ بلىُّ

: ارِلُّلوب بلكلالَف عللى ًِّ ًِّ فةَسٓلةُووه، فقلةل اَ لط، جلن ٖلٍك ٍْكِ َٖ  طلىخ املىبئر،، وبعلملوب ار  اْىبف ، للى اَ ط، جن 

ِ ٍُن، وُوتَّ َعَػلَللٍد زَ َللُث وٌطاللة،  ًُ ال بلمَؿةلَللد، وزَطحَّسُللوب فللنر اؾللً  بلكللىٌقٍن بلللىَّ بلٗللٍةؼ مللن بلكٓللل، وبلمللىء ٌعِػلل

ٌْل، وال َغمةعدَ لمن بقسل َ  «.وبجُىُيوب للَؿْىِت، وبلَّوُعوب بللٍَل، فنله اقكَى للَو
23
وملن ضل،،  ةللر مطلل هلهه بلؿرل،  

ًِّ مةلخ للس هٌث، وم  ىب وئٍُةا  وبألمطةل بلسً زمأل رٕٗ اٌة  بلعىت   هه بلسً غةءذ على لُةر ا ط، جن ٍٖك

  للكرى بلٍُةًَ فً ههه بلمىؾلد.

ألجلللً بلكلللىظ « بألدلللةلً»وملللن بلرسلللث بألقلللى  بلسلللً ٚلللمر ٜىفالللة ملللن هلللهب بلكلللن  اي بلقلللٕ،  سلللةت 

بألٖك ةلً،
24
ب من رٕٗ بلعىت واٌةم ،، لة  ب  حٍىا ٚؿد جةلؿرمد وغمٍل بلقول، وملن وٌؿوي ههب بلرسةت عملا
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 106-1، ٔ ٔ 1، ظ1996، بلقةهىخ، مطحعد لبو بلرسث بلمٗىٌد، ع ٌٕ األخجبربجن رسٍحد،  -

20
ةٔ رىبء، ووعلةً، وووبخ  - ّٗ ٌػلُلور لر بلقٕٗ بلسً  ةلر زسمبول فً ههه بلؿقحد  ةلر رٕٗ بلػةهلٍد وبمَال ، بلسً زؿكل جةلعحى وبلؿر،، و ةر بلق

ب مر ، ممن عةْوب فً ههه بلكسلىخ بلمحرلىخ. بل لى: بلػل ، انج ابٌ ٔانزج ا ٍةؾظ، للقٕ فً بلمُةغم وبألمة ن بلعةمد وبلمرةَحةذ، ورم ن ى بلػةؾظ فً بلحٍةر عملا

 369 -367، ٔ ٔ 1زؿقٍق عحم بلُال  مؿمم هةوور، لبو بلػٍل، ظ
21
هل ( ملن ْلعىبء بلعٗلى بألملوي، و ةللر جٍر ملة مرةرٛلةذ ومػلةلالذ ْلعىٌد غمع لة اجلو عحٍلمخ فلً 110-هل ( وبلكلىيل  )ذ110-معلو  ار غىٌلى )ذ -

شاارذ َقاابري خرياار ، خاجللو عحٍللملعللىت واٌللةم ، بلسللً غللةءذ فللً ْللعى بلللىغلٍن، بل للى: بلرسللةت بلمٓللةو للٍلله اعللاله، وْللىؾ ة ووو  بلرطٍللى مللن رٗللٕ ب

، رابريخ األ ة انعرثاي. وجىو لملةر، 1998، 2، زؿقٍق وزقمٌ، مؿمم لجىبهٍ، ؾوو وولٍم مؿملول قلةلٕ، اجلوًحً، مرٓلووبذ بلمػملق بلطقلةفً، ٜ ٔانفرز ق

 128، ٔ 1ظ
22
 320ٍد بلسً لقل زكةٍٖل ة ا طى من مٗمو. بل ى مطالا: اجو عحٍمخ، ْىؼ لقةئٙ غىٌى وبلكىيل ، ٔ ٌو  بلرالت بلطةلً هو اؾم بلموبغ ةذ بلعىج -

23
، أياابو انعاارة فااي اندبْه ااخ. مؿمللم غللةل بلمللولى جللك وعلللً مؿملم بلحػللةوي ومؿمللم اجللو بلكٛللل بجللىبهٍ،، 320، ٔ َقاابري خرياار ٔانفاارز قاجلو عحٍللمخ،  -

 126مرٓووبذ بلمرسحد بلعٗىٌد، جٍىوذ، ٔ 
24
 129-128، ٔ ٔ 1، ظربريخ األ ة انعرثيجىو لمةر،  -



 

  

 

لر ؾهٌكد جن جمو غمق وزإلهث، وبغسمق معله جرلو نجٍلةر جلن جغلٍٙ فحلل  »نلك مة وول فً رٗد لبؾٍ وبلغحىبء 

جرً عحٍ ال ، رم َةووب للٍ ،، فقةل رلٍٍ: اٍٜعلولً، فلوهللا للان لل، زكعللوب ألزرلان عللى َلٍكً ؾسلى ٌكلىظ ملن 

بلُوب ً ىي، رةلوب: لر لطٍق. فإلمىه، فُىؾوب 
25
وبلٛعةف جلٍل وه، ٌىٌلمور ار ٌ عرلوب 

26
ملن مرلًل ، نللك،  

ض، بوزؿلوب فً بلٗحؽ، واٖحؿوب على ً ى بلعقحد، ورم مٛى َوبم ، وٚعكةؤه،. فلمة اٖلحؿوب ٜلعلر عللٍ ، 

بلكٍل من بلطرةٌة، فقةل رٍٍ: قهوب دٍى ٜىٌق بلمةل  فنله ال ؾةغد للقو  ار ٌقعوب فً ْلو سر،، وال ٌىٌلمور جرل، 

ب من نهةت اموبلر،. فكهوب دٍى ٜىٌق بلمةل. فلملة الور ؾهٌكلد بألضلى وواه رلةل: اجعلم ، هللا، وملة  فً الكُر، ْىا

 قٍىه، جعم نهةت اموبل ،، فةزحق بلمةل.

وَةوذ ًُعن جرً َعحٍ وبلمقةزِلَد من ووبئ ،، وزَحَِق ؾهٌكد وجرو نجٍةر بلمةل. فلمة الو لوه ولوه اولله عللى 

 ، ًْء، وغعل بلىغل ٌطىل مة رمو علٍه من بمجل، فٍههث ج ة. وزكىروب، وبْسم بلؿى، فقلةل اقىه، ول، ٌكلر مر

رٍٍ جن يهٍى: ٌة رو ، لر بلقو  رم فى  جٍر ، بلمغر،، فةعطكوب بلكٍل فً اضةوه،، فل، زٓعى جرو نجٍةر لال وبلكٍلل 

«.ه ار ٌؿويهلة، وٌمٛلً ج لةلوبئٍ، فل، ٌقةزل ،  حٍى اؾم، وغعل جرو نجٍةر للمة همد بلىغل فلً درٍمسل
27
ف لهه  

بلقٗد مطةل ٖةلؽ، وؾرمد جةلغد، لمٍٗى من  ةر همه بلغرٍمد، ودةٌسه ملن بلؿلىت بألَلالت. وزػلمو بمْلةوخ 

 للى ار ههه بلقٕٗ  ةلر مسمبولد وووبز ة  طى، ول، ٌعىف ج ة ْكٕ لور اقىٌن.

بلمرسملٍن لللى هلهه بلؿقحلد  سلةت  ومن  سث بَلبت وبلمُةمىبذ بألقى  بلسً ن ىهة جعٙ مؤوقً بأللت

لٗةؾحه لدكل جن ؾر لد بلُموًَ، وٌٓمل مػةلٍ له عرم معةوٌد.« بلسٛةفى وبلسرةٖى»
28
 

 انخ ت ٔانرسبرم: -3

لر بلكطللث وبلىَللةئل بلسللً ٖللموذ عللن بلكلكللةء وبلؿرللة  وبلًعمللةء، او جعللٙ بلعلمللةء وارطللةت بلطقةفللد 

لطةعد، وبلوالٌةذ، وبلع ول، وبلمٓووخ، وبلعمل، وبلحٍعلد، واملى بلحلغةء، وبلسً عةلػر رٛةٌة ٍَةٍَد من رحٍل ب

بألمد...للف،
29
 ةلر لؾم  م ةهى بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً فلً هلهه بلمىؾللد بلمحرلىخ. وقالفالة للمٗلمو بألول،  

فقم ؾك ر لرة  سث بلسةوٌف ودٍىهة من بلمٗركةذ امطلد  طٍلىخ لكطلث ووَلةئل زركلً للسعلىف عللى غةللث ملن 

بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً فً هلهه بلمىؾللد، وبهسمةمةزله، ووغةالزله. وملن اجلىي ملن وٖللسرة قطلح ،  قٗوٍٖد

،  لى  هللا وغ له، بللهي غمعلر للٓلةءبزه  ًّ وللٓةءبز ، فً ههب بلعٗى بلكلكةء بلىبْمور، وفً مقممس ، بممة  عل
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 بلُوب  وبلػمق َوبئ،: بلمةٍْد وبمجل بلىبعٍد. -

26
 ٌ عروب: ٌىؾلوب وٌُةفىوب. -

27
 147، ٔ 17، ظ2008، 3، زؿقٍق لؾُةر عحةٌ ولجىبهٍ، بلُعةفٍن وجرى عحةٌ، جٍىوذ، لبو ٖةلو، ٜاألغبَيبلىبدث بألٖك ةلً،  -

28
 253، ٔ 1وجىو لمةر، زةوٌف بأللت بلعىجً، ظ .534، ٔ 4، بلقةهىخ، لبو بلمعةوف، ٜبر ، انًعبجن رسٍحد -

29
 140، ٔ 1، ظانفٓرسذبجن لمٌ،،  -



 

  

 

ٌ وعلمل اقلى  طٍلى، ن لى اَلمةءه، ، وٜلؿلد جلن عحٍلم هللا، وعحلم هللا جلن عحلة«ل ع بلحالدد»فً بلرسةت بلٓ ٍى 

ٖةؾث بلك ىَر،
30
ومٗةلو الجٍد وزةوٌكٍد عمٌمخ. فممة ٌرُث للىبْمٌن من بلكطث وبلىَةئل بلٍُةٍَد زلرل،  

بلسً زرةرل ة بلىوبخ ومؤوقلو بأللت فلً مٗلركةز ،، وملن اْل ىهة بلىَلةئل بلسلً زحةلل لة بلكلٍكلد اجلو جرلى وعملى 

ًّ وٚوبر هللا علٍ ، على هةمّ ج ، وًٚ هللا عره، عن جٍعلد بلٗلمٌق، وعل ًّ ٍعد بلُقٍكد، وبلسً زعةلع زإلقى عل

ة ل لة جةلسؿك لةذ بلسلً اجلمبهة دٍلى وبؾلم عللى  ورم اضحر بلروٌىي لٗؤ ههه بلىَةئل جةلىد، من ٜول ة، مقلمما

ٖؿد لُحس ة للى هؤالء بألئمد بلرحةو.
31
 

، بلللهي ؾ للً دٍللى ار بلىٖللٍم بأل حللى مللن بلكطللث وبلىَللةئل قللالل هللهب بلعٗللى ٌر ًّ ُللث للللى بممللة  عللل

جةهسمة  ضقةفً  حٍى مقةولد جغٍىه، ووضقلر وغمعلر قطحله ومىبَلالزه، وموبع له وؾرمله جٓلرل وبٍف، وٌعسحلى 

ًّ )ذ موَلوعد ضقةفٍلد زٛل، فرلى بمملة  « ل لع بلحالدلد»ه ( وبلمُمى 404 -بلرسةت بلهي غمعه بلٓىٌ  بلىٚ

، وال زرقٕ من رمو ههه بلموَلوعد بلٓلرور ًّ بلسلً زؿلو  عللى ٖلؿد لُلحد علمل ملن لٗوٖل ة لللى بمملة   عل

، وبلسً غ ى ج ة دٍى وبؾم من بلمبوٍَن.  مة ٌوغم  ، اقى من بلىَةئل وبلكطث فً م ةر اقلى . ًّ عل
32
ورلم  

ًّ بلٍُةٍَد للى ضالضد اجوبت  حى : جةت قةٔ جةلكطلث، واقلى قلةٔ « ل ع بلحالدد»رُ، غةمق  اضةو بممة  عل

جةلرسث وبلوٖةٌة، وضةلص قةٔ جةلؿر،. وٌحمو من قالل ههه بَضةو ار بلقٍٛد بلىئٍُد بلسً ٍَطىذ عللى فرلى 

ًّ هلً رٛلٍد بلٓلىعٍد، فػلل قطحله بلٍُةَلٍد عةلػلر هلهه ب لقٛلٍد او اؾلم غوبلح لة  فلحعٙ بلكطلث بممة  علل

عةلػر بلكالف بلهي لٓث جعم بدسٍةل عطمةر، وبلهي جل  نووزه فً ؾىت بلػملل، وجعٛل ة علةلع ٖلىبعه ملق 

 معةوٌد، وبلحعٙ بَقى ول فٍه على بلكوبوظ وزمبعٍةذ مة ٌعىف جةلؿرومد...للف.

ة من ههه بلكطث بلمبلد على دٍىهة اَلوجا  ٛا ة ومٛلمولاة، فقلم رلةل لملة اوبله بلرلةٌ ولُسعى٘ فٍمة ٌلً جع

ب له وغوهاة والوبلاة، ال زقلو  لله بلقللوت، »على بلحٍعد جعم رسل عطمةر:  لعولً وبلسمُوب دٍىي فنلة مُسقحلور امىا

وال زطحر علٍه بلعقول، ولر بَفة  رم ادةمر، وبلمؿػد رم زررىذ. وبعلموب الً لر اغحسر، و حلر جرل، ملة اعلل،، 

رلول بلقةئلل وعسلث بلعةزلث، ولر زى سملولً فإلللة  إلؾلم ، ولعلِّلً اَلمعر، واٜلوعر، لملن ولٍّسملوه ول، اٖلِ  لللى 

ب. ب قٍى لر، مرً امٍىا «امى ،، والة لر، ويٌىا
33
وفً قطحد اقى  ؾول بلموٚلوا لكُله، رلةل، وٚلً هللا عرله:  

ب. لللً اوٌلم ،  ، واللس، زى» اٌ لة بلرلةٌ  !ٌلمولرً أللكُلر،ل، زرن جٍعسر، لٌلةي فلسلد، وللٍٍ املىي واملى ، وبؾلما

                                                           
30
 38، 29، 19، 18-17، ٔ ٔ 1، ظانكبيم. ومؿمم جن ًٌٌم بلمحىل، 139، ٔ 1، ظانفٓرسذبجن لمٌ،،  -

31
 180-171، ٔ ٔ َٓبيخ األرة في فٌُٕ األ ةبلروٌىي،  -

32
، 493، 18-17، ٔ ٔ 1وبلمحلىل، بلرةملل، ظ .171 ، 7ٔ، زؿقٍق مؿملم جلوملؿ،، جٍلىوذ، لبو بلرسلث بلعلمٍلد، ل.ٜ، ل.ذ، ظَٓبيخ األرةبلروٌىي،  -

-43، ٔ ٔ 2. بلػللةؾظ، بلحٍللةر وبلسحٍللٍن، ظ257-98، ٔ ٔ 1، زؿقٍللق عحللم بلُللال  هللةوور، لبو بلػٍللل، جٍللىوذ، ظانج اابٌ ٔانزج اا ٍ. وبلػللةؾظ، 496

 1997، 1ظ 2، زؿقٍق مؿمم اؾمم بلمبلً، جٍىوذ، مطحعد بلىَةلد، ٜانكبيمبلمحىل،  ،145
33
 259، ٔ 1990، 1، غمعه بلٓىٌ  بلىًٚ وْىؼ وٚحٝ لٗه مؿمم عحمه، جٍىوذ، مؤَُد بلمعةوف، َٜٓح انجالغخ بممة  علً، -



 

  

 

ٌُْ، هللا أللٗكن بلم للو  ملن ًةلمله، وألرلولرَّ بل لةل، جِكًبمسله ؾسلى اوِوَله مر لل بلؿلق  اعٍرولً على الكُر،، وب

.«ولر  ةر  ةوهاة
34
  

 : ًّ اٌ لة بلرلةٌ، للله لل، ٌلًل املىي معرل، »وجعممة بٚطىت علٍه اٖؿةجه فً امى بلؿرومد رةل بمملة  علل

ب  على مة اؾث ؾسى ل رسر، بلؿىت، ورلم، وهللا، اقلهذ ملرر، وزى لر، وهلً لعلمو ، ال لك. لقلم  رلر املٍ امٍلىا

ب، و رر امٍ لةهٍاة فإلٖحؿر بلٍو  مر ٍاة، ورم اؾححس، بلحقةء، ولٍٍ لً ار اؾملر، عللى ملة  فإلٖحؿر بلٍو  مإلمووا

«زرىهور.
35
عللى بلسلًب  بلطةعلد وبللؿلة   جعلم بلحٍعلد بلىَلةلد بلسةلٍلد بلسلً ٌؿطله فٍ لة ومن وَلةئله لللى معةوٌلد 

جةلػمةعد،
36
لله جةٌعرً بلقو  بلهٌن جلةٌعوب اجلة جرلى وعملى وعطملةر، عللى ملة جلةٌعوه، علٍله، فلل، ٌرلن »ولٗ ة:  

للٓةهم ار ٌكسةو، وال للغةئلث ار ٌلىل، وللملة بلٓلوو  للم لةغىٌن وبأللٗلةو. فلنر بغسمعلوب عللى وغلل وَلموه 

ة  ةر نلك   وٚة، فنر قىظ عن  امىه، قةوظ جطعن او جمعد ولوه للى مة قىظ مره: فنر اجى رةزلوه على لمةما

بزحةعه دٍى َحٍل بلمؤمرٍن، ووالّه هللا مة زولى. ولعمىي ٌة معةوٌد، للان ل لىذ جعقللك لور هلوبر لسػلملً اجلىا 

«بلرةٌ من ل  عطمةر، ولسعلمن الً  رر فً عًلد عره، لال ار زسػرى فسػن مة جمب لك، وبلُال .
37
وٖلةٌةه  ومن 

بَسعمل بلعلمل، وبؾلهو بلعُل  وبلؿٍل ، »بلٍُةٍَد روله لًٌةل جن اجٍه جمرةَحد بَسكالفه على فةوٌ واعمةل ة: 

«فنر بلعُ  ٌعول جةلػالء، وبلؿٍ  ٌمعو للى بلُلٍ .
38
ٖلةؾث بلُللطةر  ىب لث بألَلم: »وملن ؾرمله رولله:  

.«ٌغحٝ جمورعه، وهو اعل، جموٚعه
39
 

ب ملن بلكطلث وبلىَلةئل بلٍُةَلٍد وجةمٚةفد للى اضةو بلىبْمٌ ن و حةو بلٗؿةجد، لقلل مؤوقلو بأللت علملا

بألقى  بلمرُوجد للى عمل من بلحلغةء من قلكةء، ووالخ، وعلمةء، و حةو بلرسةت  معةوٌد بجن اجً َلكٍةر، ويٌلةل 

جللن اجٍلله، وبلؿػللةظ جللن ٌوَلل  بلطقللةفً، وبلم لللث جللن اجللً ٖللكىخ... للللف،
40
هلل (،110-وبلؿُللن بلحٗللىي )ذ 

41
 

وزللموو غل للة ؾللول بلمعرللى لكُلله، وزعللةلع رٛللةٌة بلكسرللد او بلرللًبا ؾللول بلٓللىعٍد، وموغحللةذ بلطةعللد ولللًو  

بلػمةعد. ومن اْ ى بلرسلةت بللهٌن ً لىوب فلً اقلى هلهب بلعٗلى، وغمعلوب فلً  سةجلةز ، جلٍن قٗلةئٕ بلعٗلى 

ب جعحلم بلؿمٍلم بلُةجق ولوهةٖةذ بلالؾق اجو دةلث عحم بلؿمٍم جن ٌؿٍى جن َعم بألٖغى، وبلمعىو ف بقسٗلةوا

ه (، وٌُؿرى اله زىغ، مػموعد من بلىَةئل بلكةوٍَد فً بلٍُةَد، وهرةر من ٌقول لل لة  ةللر 132-بلرةزث )ذ

ًّ بلع لم»عمالا اٍٖالا ملن للٓلةئه، وملن وَلةئله بلمٓل ووخ وَلةلد  ، جعلص ج لة لللى عحلم هللا جلن «فلً لٗلٍؿد ولل

                                                           
34
 339لكُه، ٔ  -

35
 494-493لكُه، ٔ ٔ  -

36
ب من  - ًّ ومعةوٌد. وبلمحىل، بلرةمل، ظن ى بلمحىل فً بلرةمل عملا  429-428، 424-423، ٔ ٔ 1وَةئل بممة  عل

37
 543-542لكُه، ٔ ٔ  -

38
 779-778لكُه، ٔ ٔ  -

39
 741لكُه، ٔ  -

40
 199-185، ٔ ٔ 7، ظَٓبيخ األرةبلروٌىي،  -

41
 258، ٔ 1 لمةر، زةوٌف بأللت بلعىجً، ظله وَةلد غوبجٍد على عحم بلملك جن مىوبر ن ىهة جىو لمةر فً زةوٌف بأللت بلعىجً. بل ى: جىو -



 

   

 

هلل ،128كللةوغً َلرد ملىوبر ؾللٍن ُوغله لمؿةوجللد بلٛلؿةر جللن رلٍٍ بل
42
لٗللٍؿد »او « وَلةلد للللى بلرسلةت»و 

،«بلرسةت
43
وجةمٚةفد للى ههه بَضةو ال  عحم بلؿمٍم مػموعد من بلىَةئل فً ادلىب٘ ٍَةَلٍد ْلسى، بعسرلى  

ًّ فً وَةئل بلحلغةء. جرٓى جعٛ ة مؿمم  ىل عل
44
 

 آثبر انًزكهً ٍ األٔارم: -4

بألوللى لل ػلىخ علمل ملن بلقلةلخ وبألعلال ، بللهٌن بْلس ىوب جل وبء لػ، فً َمةء بلطقةفد بمَلالمٍد فلً بلمالد 

 المٍد مكسلكد، ونلك على هةمّ عمل من بألؾمبش بلػُة  بلسً مىذ ج ة بألمد فً مُلس ل زةوٌك لة، و لةر ملن 

ة جٍن عةمد بلرةٌ فً ههب بلطوو بلمحرى من زةوٌف بمَلال ب وبَعا ب وبلسٓةوا   جٍن ههه بَوبء بلسً لقٍر ٖم   حٍىا

غملد اوبء ٍَةٍَد، زسعلق جةممةمد وْىعٍد بممة ، وبلكلىوظ عللى عطملةر، وٚلً هللا عرله، واٖلؿةت بلػملل 

وٖكٍن، وفً ؾر، بلؿرمٍن اجً موَى بألْعىي وعمىو جن بلعةٔ... للف.
45
 

ب ملن بَضلةو بلمبللد عللى ٜحٍعلد بلمقةللد بلٍُةَلٍد لل ة علملا م  ورم ؾك ر لرة بلرسث بلسً عرٍر جةلرال  عموما

اوبئل بلمسرلمٍن، ومرةلس ة، وم ةل ة. وزرُث مع ، ههه بَضةو لللى علمل ملن اعلال  بلكلى  وبلملهبهث امطلةل اجلً 

هل (، ومؿملم بجلن بلؿركٍلد 110-هل (، وبلؿُلن بلحٗلىي )ذ80-هل (، ومعحلم بلػ رلً )ذ69-بألَول بلمؤلً )ذ

، وًٚ هللا عره،81-)ذ ًّ ه (، ووبٖل جلن عطلةء 99 -بلؿركٍد )ذوبجره بلؿُن جن مؿمم جن  ه ( ضةلص اجرةء عل

ه (... للف. وبلالفر لاللسحةه فً هلهب 128-ه (، وغ ، جن ٖكوبر )ذ150-ه (، واجو ؾرٍكد بلرعمةر )ذ131-)ذ

بلٍُة  ار قلكٍةذ مع ، بلموبر  بلرالمٍد ل ؤالء بألعال  ودٍىه،  ةلر قلكٍةذ ٍَةَلٍد، ؾسلى زللك بلسلً زحلمو 

مموَلد بموغلةء، ملطال، ُوجطلر جةالَلسحمبل بلٍُةَلً بألملوي، بللهي  لةر ٌلى  فلً جعٍمخ عن بلٍُةَد ًةهىٌالة، ف

جةلعلوٌٍن، ومر ة قىظ بالعسًبل،  ٍْوا بموغةء زمرٍراة لُلطةله، جٍرمة ُوجطر مموَد بالقسٍةو وبلؿىٌد بلقَموٌد

و ةلر زؿى٘ جمعوبهة بلمٛةلخ للقَموٌد على بلطووخ وعم  بالَسُال  لألمى بلوبرلق،
46
« بلرلال »ملة غعلل وهلو  

وغ اة اقى للٗىبا بلٍُةًَ جٍن بألٜىبف بلمسرةفُد على بلُلطد، وزػٍل من زػلٍةذ مؿرد بلمولد فً بمَال .
47
 

                                                           
42
 139، ٔ 1913، مٗى، لبو بلرسث بلعىجٍد بلرحى ،رسبرم انجهغبءمؿمم  ىل علً،  -

43
، فٍىغٍرٍلة، مرٓلووبذ فاي يااب ر انزاراس ان  بساي ايسااليي. وبل ى: لٗى مؿملم علةوف، 262-261، ٔ ٔ 1، ظربريخ األ ة انعرثيجىو لمةر،  -

 107-106، ٔ ٔ 1994، 1بمَالمً، ٜبلمع م بلعةلمً للكرى 
44
 175-166، ٔ ٔ رسبرم انجهغبءمؿمم  ىل علً،  -

45
 39-32، زؿقٍق مؿمم عطمةر بلكٓث، بلقةهىخ، مرسحد بجن ٍَرة، ٔ ٔ انفرق ث ٍ انفرقعحم بلقةهى بلحغمبلي،  -

46
بلىبْلمور و حلةو بلٗلؿةجد واجرلةء عللً  ل ل، جؿُلحه بلسٗلىوب للعلمل لقم وجٝ بلقةٚلً عحلم بلػحلةو جلٍن ً لوو بالعسلًبل فلً بمَلال  وبلسٓلٍق، فةلكلكلةء  -

، زؿقٍلق َوَلرد لٌكللم ، طجقبد انًعزسنخوبالقسٍةو، وؾةوجوب بلقموٌد وعقٍمخ بلػحى بلسً  ةر ٌسرئ علٍ ة بلؿرة  بألموٌور. بل ى: اؾمم جن ٌؿٍى جن بلمىزٛى

، 1، بلقلةهىخ، لبو بلُلال  للطحةعلد وبلرٓلى، َٜشأح انفكار انفه افي فاي ايساالولرٓةو، . وَةمً ب14 -9، ٔ ٔ 1987، 2وفلًو، جٍىوذ، لبو بلمرس ى، ٜ

2008 ٔ ٔ ،255- 256 
47
، جٍلىوذ، بلمؤَُلد بلعىجٍلد للموبَلةذ وبلرٓلى، ايسالو ٔفه فخ انككاى ومؿمم عمةوخ، .209، ٔ ربريخ انفكر انعرثي إنى أيبو اثٍ خه ٌٔعمى فىوـ،  -

ٜ2 ،1979 ٔ ٔ ،175-185 



 

   

 

لر غل بَضلةو وبلرسلث بلسلً قةٚلر فلً املى بممةملد وبلُللطد لملة زٗلىٌؿة او زعىٌٛلة، فلً هلهه بلكسلىخ 

بوظ وبلٍٓعد وبموغةء وبلػحى، وعمل من اعال  بلُرَّد، بلمحرىخ من زةوٌف بلكرى بمَالمً زرُث للى اعال  بلكو

 وزؿكل مٗةلو بلكرى بمَالمً بلمحرىخ جػملد معسحىخ من اضةو هؤالء:

، وٚلً هللا عرله،  ،ممة ٌرُث للى بلكوبوظ بألول من بلمؿرِّمد آراء انخٕارج: -أ ًّ بلهٌن قىغوب عللى علل

، وعط ًّ ملةر، واٖلؿةت بلػملل، ومعةوٌلد، واٖلؿةجه، وبلؿرملٍن، جعم وبرعد بلسؿرٍ، فً ٖكٍن، رول ، جركلى علل

ومن وًٚ جلةلسؿرٍ،، وزركٍلى  لل ني نللث ومعٗلٍد،
48
واملة بأليبورلد بللهٌن ٌرُلحور لللى اجلً وْلٍم للةفق جلن  

ه (، فقم غمع ، من امى بلمٌن رلول ، لر مكلةلكٍ ، ملن هلهه بألملد مٓلى ور، وار بلقعلمخ 65-بأليو  بلؿركً )ذ

، ٌ ةغىوب للٍ ، مٓى ور، وبَسحةؾوب رسل بلرُةء وبألٜكةل، وبعسحلىوب لبو مكلةلكٍ ، لبو ممن  ةر على واٌ ، ول

 كى.
49
ه (، فقم لقموب على لةفق روله جركى بلقعمخ، و كىوه 69-لُحد للى لػمخ جن عةمى بلؿركً )ذ انُد اد وامة 

ج هب بلقول، ويبلوب اٍْةء اقى .
50
ٌلةل جلن بألٖلكى،لُحد لللى ي انافريخ ومن فى  بلكوبوظ بألقى  

51
وفلى   

عمٌمخ، فٗل مقةالز ة اٖؿةت بلكى ، ومن بعسروب جسةوٌف بلكرى بمَلالمً، واضحسلوب لرلة اضةوهلة بلسلً فلً غملس لة 

زرحرً على بلمور  بلٍُةًَ.
52
 

ومة ٌرُث للى بلٍٓعد، و حةو اعالم ، من لمةمٍد ويٌمٌد و ٍُةلٍد، آراء انش عخ: -ة
53
ٜةئكد ملن بلرسلث  

بلٍُةٍَد، بلسً ن ىهة دٍى وبؾم من اٖؿةت بلك ةوٌ، ملن نللك:  سلةت بممةملد و سلةت بالَلسؿقة  لٗلةؾح مة 

، وًٚ هللا عره، ًّ ًّ جن بَمةعٍل جن مٍط، بلسمةو من غلد اٖؿةت عل عل
54
و سةت بممةمد، و سةت بلىل على من  

د، و سةت بلوٍٖد وبلىل عللى ملن الرلى بممةملد، و سلةت رةل جنمةمد بلمكٛول، و سةت بقسالف بلرةٌ فً بممةم

فً بلػحى وبلقمو، و سلةت بلؿرملٍن، و سلةت بللىل عللى بلمعسًللد فلً ٜلؿلد وبلًجٍلى، و سلةت بلقلمو و ل لة ألجلً 

مؿمم هٓة  جن بلؿر، بللهي زلوفً جعلم لرحلد بلحىبمرلد، ورٍلل فلً قالفلد بلملإلمور.
55
وٌرٛلةف لللى اعملةل هلهٌن  

ن زىبش مؿمم جن بلؿركٍد، بلهي زمطل فً مػموعد من بألروبل وبلموبر  بلسً ؾكًذ بلمعسملٍن بلمسرلمٍن بلٍٓعٍٍ

هل (،67-من بلٍٓعد على بلطووخ على بألموٌٍن جقٍةلخ بلمكسةو جلن اجلً عحٍلمخ بلطقكلً )ذ
56
وزلىبش بجرٍله عحلم هللا  

                                                           
48
 78-77، ٔ ٔ انفرق ث ٍ انفرقبلحغمبلي،  -

49
 80، 79-78لكُه، ٔ ٔ  -

50
 84، 83-82لكُه، ٔ ٔ  -

51
 85-84لكُه، ٔ ٔ  -

52
 211-209، ٔ ٔ ربريخ انفكر انعرثي إنى أيبو اثٍ خه ٌٔعمى فىوـ،  -

53
 212-211لكُه، ٔ ٔ  -

54
 223، ٔ 1، ظانفٓرسذبجن بلرمٌ،،  -

55
، ٔ 6504،. ذ. 2004، جٍللىوذ، مرٓللووبذ جٍللر بألفرللةو بلمولٍللد، ساا ر أعااالو انُااجالءوبلللههحً،  .224 -223، ٔ ٔ 1، ظانفٓرسااذبجللن بلرللمٌ،،  -

4080 
56
 254-253، ٔ ٔ 1، ظَشأح انفكر انفه في في ايسالوَةمً بلرٓةو،  -



 

   

 

ٍةٍَد، ورلم زلإلضى جله بمملة  اجلو ، بلهي ال ٌكلو من لاللد َ«فً بموغةء»وبلؿُن، وللى ههب بألقٍى ٌرُث  سةت 

ؾرٍكد بلرعمةر، وٌعسحى ههب بلرسةت اول  سةت فً بلعقةئم فً بمَال .
57
  

وللى غةلث اضةو بلكوبوظ وبلٍٓعد وغمذ فلً هلهه بلكسلىخ اضلةو اقلى  لُلحر لللى علمل  آراء انًرخئخ: -ج

ٖ ، بلٓمٌم على زػرث بلٗمب  مق من بألعال ، عىفوب جٍن زٍةوبذ بلكرى بمَالمً جةلمىغاد، ورم بْس ىوب جؿى

، ول ىوب للسعةٌّ مق بألموٌٍن، وقلكوب لرة عمخ اوبء ٍَةَلٍد، زؿلٙ عللى بلطةعلد، «بلكةَمخ»بلُلطد بلٍُةٍَد 

وبلكٛللوا لللولً بألمللى، وعللم  مقللةزلس ،، ورللم َللةعمه، علللى بزكللةن هللهب بلمرؿللى فللً بلسكرٍللى بلٍُةَللً زللإلقٍىه، 

،«ال زٛى مق بمٌمةر معٍٗد،  مة ال زركق ملق بلركلى ٜةعلد»ول ، "لوغةء" بلعمل عن بلرٍد وبلعقم، ور
58
و لةر  

من هؤالء عمل من بلكوبوظ وبلقموٌد "بلمعسًلد" وبلػحىٌد.
59
وممن ٌرُحور لللى هلهه بلمموَلد ضةجلر جلن رطرلد  

ه (.95-ه (، وَعٍم جن غحٍى )ذ110-)ذ
60
  

لهىذ فً ههه بلكسىخ، و ةر ل لة لَل ة  فلً ومن زٍةوبذ بلرال  بلٍُةًَ بألقى  بلسً بي آراء انقَ ريخ: - 

هلل (،80-بلرقلةِ بلٍُةَللً زٍللةو بلقَموٌلد، اي بلمعسًلللد، ومللن اْل ى اعالم لل، واعالهلل، ْلإللاة معحللم بلػ رللً )ذ
61
 

ه (، 103-ه (، واجو مؿمم عطةء جن ٌُةو بلقةٔ بلحٗىي )ذ80-وعمى بلمقٗؤ معل، ًٌٌم جن معةوٌد )ذ

هل (،105-جلن لوهل، )ذ هل (، وبلػعلم105-ودٍالر بلقحطً )ذ
62
دٍلى ار اْل ى اعلال  بالعسلًبل، وبللهي للٍله  

هل (، وملن اهل، اوبئله بلمسٗللد جةلٓلإلر بلٍُةَلً روللله 131-ٌرُلث بَل، بلكىرلد اجلو ؾهٌكلد وبٖلل جلن عطللةء )ذ

لر بلحلةوي »جةالقسٍةو، اي بلقمو، فةملُةر، فً بعسقةله، مُؤول علن زٗلىفةزه ومكٍلى فٍ لة، ومؿةَلث علٍ لة، 

رٍ، عةلل، ال ٌػوي ار ٌٛةف للٍه ْى وال ًل،، وال ٌػوي ار ٌىٌلم ملن بلعحلةل قلالف ملة ٌلإلمى، وٌؿلس، زعةلى ؾ

علٍ ، ض، ٌػةيٌ ، علٍه، فةلعحم هو بلكةعل للكٍى وبلٓى، وبمٌمةر وبلركلى، وبلطةعلد وبلمعٗلٍد، وهلو بلمػلةي  

                                                           
57
 255، ٔ 1، ظَشأح انفكر انفه في في ايسالوَةمً بلرٓةو،  -

58
 139، ٔ انًهم ٔانُكمبلٓ ىَسةلً،  -

59
ا بلملهبهث ر بموغةء قةٍٖدا ولًعدا ل، ٌرن مههحاة مُسقالا  مة هو بلؿلةل جةلرُلحد للٓلٍعد وبلكلوبوظ ودٍىهملة، جلل  لةر موركالة ً لى عللى علمل ملن ازحلةل -

ب من مىغالد بلكلوبوظ وبلٓلٍعد وبلػحىٌلد، ومٍلًه، علن بلمىغالد بلكةلٗلد. بل لى: بلٓ ىَلسةلً، بلمللل وب لرؿلل، ٔ ٔ بلرحى ، ورم ن ى بلٓ ىَسةلً عملا

139-146 
60
بجللن لر لُلحد َلعٍم جللن غحٍلى للمىغالد زطٍللى بلعمٌلم مللن بلٓلرور، قةٖلد اللله ملن بلللهٌن قىغلوب عللى بألمللوٌٍن ووبللٍ ، بلػللةئى بلؿػلةظ، ولقلل فللً جٍعلد  -

وبء بلسً ٌ  ى فٍ لة بلمٍلل لاوغلةء بألْعص، و ةر لعمبمه جُحث ههب بلمور ، دٍى ار لُحد َعٍم للى بموغةء وجمة زىغق لحعٙ اروبله واوبئه، ومن ههه بَ

(، ون ى هللا بل ل، بللهي ٌعةلٍله علمل ملن بلرلةٌ جمرلد، فقلةل: ٌلةجن 98)بلرُةء « لال بلمُسٛعكٍن من بلىغةل وبلرُةء وبلولمبر»روله عرممة ن ى له روله زعةلى: 

، 1، زؿقٍلق عللً مؿملم عملى، بلقلةهىخ، بلرةْلى مرسحلد بلكلةلػً، ٜع طجقابد اثاٍ سااـ لقم ؾىٖرة وغ ملة وازلً هللا ار ٌرلور لال ملة اوبل. بل لى: بجلن َلعم، 

. بل لى: عملى 146بلٓ ىَلسةلً، بلمللل وبلرؿلل، ٔ. بل لى: 1795، ٔ 2234، ذ. سا ر أعاالو انُاجالء. بل ى: بللههحً، 381-380، ٔ ٔ 8، ظ2001

 213-212، ٔ ٔ 1فىوـ، زةوٌف بلكرى بلعىجً، ظ
61
لمةء بلرحةو فً يمةل ،، قىظ مق بلقىبء فلً بلعلىب  ملق بجلن بألْلعص، ورسلله بلؿػلةظ فلً ووبٌلد، وعحلم بلمللك فلً ووبٌلد  ةر من بلقةئلٍن جةلقمو، ومن بلع -

 3895، ٔ 6183اقى  جُحث معةوٚسه للُلطد بألموٌد. بل ى: بلههحً، ٍَى اعال  بلرحالء، ذ. 
62
 214-213عمى فىوـ، زةوٌف بلكرى بلعىجً، ٔ ٔ  -



 

   

 

،«على فعلله
63
لٍ، بللهي ورولله جةلمرًللد جلٍن بلمرلًلسٍن، وهلو مورل  عقلمي ال ٌك ل، لال  َِ  جُلٍةره بلٍُةَلً بلُمَؤ

ة وله ْ ةلخ اهل بلػمل وٖكٍن. ٛا ، وًٚ هللا عره، واٌ ًّ ٌىغق للى بقسالف بلمُلمٍن فً قالفد عل
64
  

ب امرٍد زمطلر فلً مالؾقلد علمل  ب للطةجق بلطووي ل هب بلسٍةو، وقطووزه على بلمولد فقم بَسمعى ولولا ول ىا

ب فرىٌلد زمطللر فلً ً لوو من ومويه ورسل ، من امطةل معحم بلػ رً ، ودٍالر بلقحطً، وبلػعم جن لوه،، وولولا

بلللىل علللى »عللمل مللن بلرٗللؤ بلرالمٍللد بلسللً زللىل علللى عقٍللمخ بلقللمو، اي بلمعسًلللد، وزرةرٓلل ة مللن نلللك  سللةت 

«بلقموٌد
65
للؿُن بلحٗىي، 

66
 فَكَرِّى امٍى بلمؤمرٍن فً رلول هللا» سحه للى عحم بلملك جن مىوبر، وممة غةء فٍه:  

﴾. ونلك ار هللا زعةلى غعل فٍ ، من بلقموخ فًٍ شبء يُكى أٌ يزق و أٔ يزأخر، كم َفس ثًب ك جذ رْ ُخزعةلى: ﴿

مللة ٌسقللممور ج للة وٌسللإلقىور، وبجللساله، لٍر للى  ٍلل  ٌعملللور، ولٍحلللو اقحللةوه،. فلللو  للةر بألمللى  مللة ٌللههث للٍلله 

ٍ ، ار ٌسقمموب وال ٌسإلقىوب، ولمة  ةر فً مسقلم  اغلى بلمكطاور، ٌقٗم بلقةئلٍن جةلكٍى وبلٓى من هللا، لمة  ةر لل

 فٍمة عمل، وال على مسإلقى لو  فٍمة ل، ٌعمل، ألر نلك جًعم ، لٍٍ مر ، وال للٍ ، ولرره من عمل وج ،. 

ة على بلعحةل، ولرن رةل: لر فعلس،  لهب فعللر جرل،  لهب،  وبعل، ٌة امٍى بلمؤمرٍن، ار هللا ل، ٌػعل بألموو ؾسما

«﴾فاس ِ عاباث ب فاعف ب فاي انُابر،  هب فعلر لر،  هب. وللمة ٌػةيٌ ، جةألعملةل،  ملة رلةل: ﴿ولر فعلس
67
وملن بلرسلث  

ألجً ؾرٍكد بلرعمةر.« بلكقه بأل حى»و« بلىل على بلقموٌد»بألقى  بلسً لةرٓر ههه بلقٍٛد  سةت 
68
  

 -ً ى زٍةو بلػحى مقةجل بالعسًبل، ومن اجىي اعالمه اجلو مؿلىي غ ل، جلن ٖلكوبر )ذ :آراء اندجريخ -ْـ

هلل (،128
69
بلللهي  للةر ٌللمعو للللى بمٖللالؼ جللةلقوخ، ورللم ْللةور فللً رسللةل لٗللى جللن َللٍَّةو وبلللً بألمللوٌٍن علللى  

ب. قىبَةر، و ةر مسرلمو ههب بلسٍةو ال ٌطحسور للمكلورٍن فعالا وال رموخ على بلكعل اجما
70
  

                                                           
63
 47لرؿل، ٔ بلٓ ىَسةلً، بلملل وب -

64
 224-223عمى فىوـ، زةوٌف بلكرى بلعىجً، ٔ ٔ  -

65
ب اللسٗلةوهة لللى بلقموٌلد جلمل لقٛل ة، وبلؿُلن بلحٗلىي فلً واٌله ملة  لةر لٍكل - ةل  ٌٓرك بلٓ ىَسةلً فً لُحد ههه بلىَةلد للى بلؿُلن بلحٗلىي، ل لىا

 202، ٔ 1ى: بجن بلرمٌ،، بلك ىَر، ظوبل . 47بلُل  فً ههب بألمى ودٍىه. وبل ى: بلٓ ىَسةلً، بلملل وبلرؿل، ٔ
66
ٗلوف، هرةر بقسالف وبٚؽ جٍن بلحةؾطٍن فً لُحد بلؿُن بلحٗىي للكى  بلرالمٍلد بلمٓل ووخ، ف رلةر ملن ٌعسحلىه معسلًالا، وهرلةر ملن ٌعلمه ملن اهلل بلس -

حٗلىي  لةر فٍله ْلًء ملن  لل هلهه بلملمبوٌ بلكرىٌلد وهرةر من ٌؿُحه من اعال  بلُرد، وم مة زرلن بعسحلةوبذ بلحلةؾطٍن فلً هلهه بلسٗلرٍكةذ، فلنر بلؿُلن بل

 ملة ار جعلٙ  وبلرالمٍد، ولٍٓى فً ههب بلٗمل للى اله  ةر من مررىي عقٍمخ بلػحى، ورم ً ى نلك فً وفٛه لل ل، بألموي، وعم  زػوًٌه بلطةعد بلعمٍلةء،

موٌد بلهي اْىلة للٍه فً بلمسن. بل ى: عمى فىوـ، زةوٌف بلكرى بلعىجلً بألقحةو زمل عن زىبغعه عن ههب بلمور  فً اقى عمىه، وال   سةجاة فً بلىل على بلق

 219 -216للى اٌة  بجن قلمور، ٔ ٔ 
67
 ، ٔ 1988ٔ، 2، لوبَلد وزؿقٍلق مؿملم عملةوخ، بلقلةهىخ، لبو بلٓلى ، ٜرسبرم في انعا ل ٔانزٕي ا  بلؿُن بلحٗىي، وَةلد فً بلقمو، ٚمن  سةت -

113- 114 
68
 259، ٔ 1. وبل ى: َةمً بلرٓةو، لٓإلخ بلكرى بلكلُكً فً بمَال ، ظ1581، ٔ 1877بلرحالء، ذ. بلههحً، ٍَى اعال   -

69
 1339، ٔ 1402بلههحً، ٍَى اعال  بلرحالء، ذ  -

70
مٍلىخ، ، زؿقٍلق مؿملم لجلىبهٍ، لٗلى وعحلم بللىؾمن عانفام في انًهم ٔاألْٕاء ٔانُكم. وبل ى: بجن ؾً ، 88-85بلٓ ىَسةلً، بلملل وبلرؿل، ٔ ٔ  -

 220. عمى فىوـ، زةوٌف بلكرى بلعىجً للى اٌة  بجن قلمور، ٔ 33، ٔ 3، ظ1996، 2جٍىوذ، لبو بلػٍل، ٜ



 

   

 

 اء انفقٓبء األٔارم:آر -5

ال ٌسٗوو ار بلمُلمٍن فً ههب بلطوو من زةوٌف بمَال  بلهي بمسم للى ايٌلم ملن رلىر ووجلق، عةْلوب ملن 

لور فقه وفق ةء،  مة ال ٌسٗوو ار هؤالء جقوب فً مرلإل  علن بلٍُةَلد، ولل، زرلن ل ل، موبرل  واوبء مملة ٌػلىي 

ومن ض، وجرةء عللى هلهه بلٗللد بلمكسىٚلد َلرؿةول  امة  اعٍر ، من ٖىبعةذ وفسن، وغمل ٍَةًَ روي وؾةل،

 قالل ههه بلكقىخ بلسرقٍث عن بألؾرة  بلٍُةٍَد ل ؤالء بلكق ةء بألوبئل، وبلر ى فً قٗوٍٖةز ة وٜحٍعس ة.

لقم بْس ىذ ٜةئكد من بلكق ةء فً بلماد بألولى وجمبٌد بلماد بلطةلٍد، وزمٍلًذ جنَل ةمةز ة بلمكسلكلد، بلسلً ال 

ىلل فً عمل ملن بلمٗلةلو وبلمىبغلق بلكق ٍلد لللى ٌومرلة هلهب، وملن اجلىي هلؤالء بلكق لةء: لجلىبهٍ، يبل ٖمبهة ٌس

(، وبلؿُلللن بلحٗلللىي 104 -هللل (، ومػةهلللم جلللن غحلللى )ذ101-هللل (، ومُلللل، جلللن ٌُلللةو )ذ95 -بلركعلللً )ذ

ه (،110)ذ
71
ه (، و و حد ملن فق لةء بلممٌرلد بللهٌن ٌعىفلور جةلكق لةء بلُلحعد...للف،94-وَعٍم جن غحٍى )ذ 

72
 

ورم بعسرى جعٙ بلحةؾطٍن جإلؾرةم ، وعمل على زكىٌػ ة ملن مٗلةلو مكسلكلد، وملن هلؤالء مؿملم ووبٌ رلعله 

وخ فً بلرٓةٜ بلطقةفً فو»غً بلهي بهس، جكقه بلركعً وعمل على غمعه وف ىَسه. وٌعرٍ هؤالء بلكق ةء بألوبئل 

«.بلكق ً بلهي َةه، فٍه بلعىت بلمُلمور ومعسرقو بمَال  من دٍى بلعىت
73
ومن بألؾرة  بلٍُةٍَد بلسً عطىللة  

علٍ للة، وبلمرُللوجد لللحعٙ فق للةء هللهب بلػٍللل، ؾرلل، عللم  غللوبي لفللق بلً للةخ للُلللطةر بلػللةئى،
74
ألللله ال ٌٛللع ة  

 : ًّ ،«ن ٌػوو فٍ ة... ٚع ة موٚع ة، وبقك ةال زؤلوب بلً ةخ لم»موبٚع ة، رةل بلركع
75
دٍى ار اجىي مٓةو د  

ٍَةٍَد ل ؤالء بلكق ةء فً ههه بلمىؾلد بلمحرىخ هً زللك بلسلً زػللر عللى هلةمّ فسرلد بجلن بألْلعص بللهي قلىظ 

ه  ٖؿحد عمل ملن بلقلىبء وبلكق لةء،81على بلؿػةظ َرد 
76
وملن اجلىي هلؤالء بللهٌن زمٍلًوب جإلؾرلةم ، فلً هلهه  

 ل، جن ٌُةو، وبلؿُن بلحٗىي، وَعٍم جن غحٍى. بلكسرد مُ

ب فلً هلهب بلُلٍة  بَسؿٛلةو ملوبرك ، ملن هلهه بلكسرلد، وؾرم ل، جلةلكىوظ عللى بلؿلة ،  ولعله من بلمكٍم غّما

ب ل لمه وغحىوزه، ول، ٌرسِ  جةلقول، جل ْةور للى  بل ةل،، فمُل، بجن ٌُةو  ةر ٌى  بلكىوظ على بلؿػةظ ل ىا

هه بلؿىت للى ار بل لً  ورسلل ملن معله، ولػلة مُلل، واقلىور، وجلةلىد، ملن ار جعلٙ غةلث بجن بألْعص فً ه
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 عحم هللا جن عسحد، وعىوخ جن بلًجٍى، وَلٍمةر جن ٌُةو بلمملً.
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 36وبئل ؾال ، زةوٌف بلر ىٌةذ بلكق ٍد، ٔ  -
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 فً اٌةمه. لعل بلركعً ٌقٗم جةلُلطةر فً فسوبه بلؿػةظ وبلً بلعىب  -

75
، ٔ 2، ظ1979، 1، مرلد بلمرىملد، مرٓلووبذ غةمعلد بلمللك عحلم بلعًٌلً، بل ٍالد بلمٗلىٌد للرسلةت، ٜيٕسٕعخ فقاّ انُخعايمؿمم بلىوبٌ رلعه غً،  -
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76
ةء وبلقلىبء ونللك ه (، وبلً َػُسةر من ٜىف بلؿػةظ، ضلةو هرلةر، ورلة  معله علمل ملن بلعلمل84-بجن بألْعص هو عحم بلىؾمن جن مؿمم جن بألْعص )ذ -

ب علمخ دٍلى ار بلعةرحلد  ةللر للؿػلةظ، بللهي لػلؽ فلً  ُلى ْلو د بجلن بألْلعص وملن  معله، لػوو بلؿػةظ وغحىوزه، ولبمر بلؿىت جٍره وجٍن بلؿػةظ ْ ووا
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اٖؿةت بلٍُى ٌٓررور فً مور  مُل،، وٌعسقمور اله اود، من ٜىف بجن بألْعص على بلمٓةو د، ولم  على 

نلك، وٌوولور ووبٌةذ  طٍىخ مسإلقىخ عن ههب بألمى،
77
إلقىخ فنلرة ل ن قالف نلك، وبلىوبٌةذ بلمٓررد  ل ة مس 

هملة »وهوبهة اموي، وممة ٌعًي بعسقةللة هو موركه من رٍٛد بلقمو، فقم اغلةت ؾلٍن َلال علن هلهب بلموٚلوا: 

وبلٌةر عىٌٛةر ٌُلك بلرةٌ فٍ مة لن ٌمور دووهمة، فةعمل عمل وغل ٌعل، اله لن ٌرػٍلك لال عمللك، وزو لل 

،«زو ل وغل ٌعل، الله للن ٌٗلٍحك لال ملة  سلث هللا للك
78
طلل هلهب بلمورل  لل، ٌرلن لٍقملق ودحلةذ وال ٌككلى ار م 

 بلكىوظ عن ًل، بلؿػةظ وامطةله فً ههب بلعٗى.

ورم زحرى بلمور  وبلؿر، لكُه َعٍم جلن غحٍلى، فقلم لقلل فلً جٍعلد بجلن بألْلعص، وبَلسُعِمل عللى بلٗلمرد 

ن بلروفلد، وْل م معى لد لٌلى بلػملةغ،، ومملة ٌرُلث للٍله فلً هلهب بلحلةت، الله َلال مل« مإلٖلىي»وبلعٓوو فً 

جىرةر بألَمي فً بلػمةغ،:  ًّ ًّ »ٜىف بل ًّ لر رسللر ار ٌرلور علل للً مملور وموالي مق بلؿػةظ، افسكلةف علل

،«ويو؟ رةل: ال، رةزل فنر موالر لو  ةر هةهرة لَقةزل جركُه وجك
79
ومن ضل، فقلم بعسحلى َلعٍم جلن غحٍلى بلكلىوظ  

بهة لللى ؾملل بلُلالؼ وبلمٓلةو د، ورلم ال  على بلؿة ، بل ةل، من اوغث بلوبغحةذ، ول، ٌرسلِ  جلةلكسو  جلل زعلم

ضمن ههب بلمور  من ؾٍةزه، ؾٍص بعسقل فً مرد، واوَل للى بلؿػةظ جةلعىب  بللهي اَلىا لللى رسلله جعلم ؾلوبو 

جلٍ  لقل زكةٍٖله دٍى وبؾم من اٖؿةت بلٍُى.
80
  

ة اقلى فلً بلسعةملل ملق هلهه بلكسرلد، وزؿةْلى بلكلىوظ ع للى بلؿػلةظ امة بلؿُلن بلحٗلىي، فقلم َللك مُللرا

جةلىد، من لرىبوه ج لمه وٜغٍةله، وزؿرً جعٙ بلىوبٌةذ  ٍ  زكلٕ بلؿُن من ٜللث بلرلةٌ وبجلن بألْلعص 

لمٓةو س ، بلقسةل، لن قة٘ بلر ى َحةؾد ولور ار ٌرسح وب له ؾسى لػة ملن ٜةلحٍله. وَلال بلؿُلن بلحٗلىي ملن 

و  ار ال زقةزلوه فنل ة لر زرن عقوجلد ا»ٜىف غمةعد عن ؾرمه فً بلكىوظ عن بلؿػةظ جن ٌوَ ، فقةل ل ،: 

، ورلةل «من هللا فمة الس، جىبلّي عقوجد هللا جإلٍَةفر،، ولر ٌرن جالء فةٖحىوب ؾسلى ٌؿرل، هللا وهلو قٍلى بلؿلة مٍن

لو ار بلرةٌ لنب بجسلوب من رحل َلطةل ، ٖلحىوب ملة لحطلوب ار ٌكلىظ علر ، ولرلر ، ٌػًعلور لللى »فً ٍَة  اقى: 

«.فوب هللا مة غةءوب جٍو  رٝ بلٍُ  فٍو لور للٍه
81
 

لرن، للى غةلث هؤالء بلكق ةء من اهل بلعىب   ةلر هرةر ٜةئكد اقى  من فق ةء بلممٌرد، ال زقل ْإللاة علن 

اهل بلعىب ، وقةٚر فً بلٓإلر بلٍُةًَ، وؾك ر ل ة اضةو واؾرة  فً ههب بلحلةت، وملن اْل ى هلؤالء بلكق لةء، 
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د ودٍلىه،، ولملةم ، َلعٍم جلن بلمُلٍث. لقلم ُعلىف َلعٍم جلٍن َلةئى بلكق لةء بلُحعدُ ملن بلسلةجعٍن واجرلةء بلٗلؿةج

ة، و ةلر له موبر  مررلىخ لل لل،، وللٍن فلً  ٖا ة وبلملور بألموٌٍن قٗو جٓػةعسه وٖىبمسه مق بلُلطةر عموما

له  ُٛ بلمٌن، ورم ن ى اٖؿةت بلٍُى ٜةئكد من ههه بلموبر  فً معى٘ بلسىغمد له، ولٍٍ ارل هلهه بلموبرل  َوف

ع َم عحم بلملك للى بجرٍه بلولٍم وَلٍمةر، فٛىجه عةمل عحم بلملك على بلممٌرلد هٓلة  جلن لَلمةعٍل بلمكًوملً، 

«.ال زملؤوب اعٍرر، من اعوبر بل لمد لال جنلرةو من رلوجر،، لرٍال زؿحٝ اعمةلر،»وللٍه ٌىغق بلؿر، بلمإلضوو 
82

 

 

لر بلسكرٍى فً بلموٚلوا بلٍُةَلً للم  بلمُللمٍن بألوبئلل  اي بلسكرٍلى فلً بلُللطد، وهلو ملة ٌػمعله لكلظ 

ب زةوٌكٍالة، بوزلحٝ جؿلوبفً موٚلوعٍد جةلموغلد بألوللى، ولل، ٌلىزحٝ جلنمالءبذ لٗلٍد  بلكرى بلٍُةًَ،  ةر زكرٍلىا

ةذ بلسً عةلى مر ة فً ورر محرلى  ةللر َوبء من بلقىار او بلُرد  فةلمُةوبذ بلسً بزكههة ههب بلكرى، وباللٓقةر

ب لسرةرٛةذ بلوبرق وبقسالفه، وزٛةوت مٗةلؽ اٜىبفه، ول، زرن، جةلٛلىووخ، زىغملد لسعلمل فلً  ة محةْىا َا بلعرة

لة ل لهب  نبذ بلرٕ، وزٛك، فً بلمعرلى،  ملة ٌسٗلوو علمل دٍلى رلٍلل ملن بلمُللمٍن بلمعةٖلىٌن. وملن ضل،، وزحعا

َلً وزلةوٌف بلمُللمٍن بألوبئلل ً لىذ مػموعلد ملن بلرٗلؤ بلٍُةَلٍد بلسلً بلسىبجٝ بلػلملً جلٍن بلكرلى بلٍُة

زعةلع رٛلةٌة بلسلمجٍى، وبممةملد، وزؿلص عللى بلُللور بلٍُةَلً بلؿرلٍ،، ورلم زويعلر هلهه بلرٗلؤ جلٍن علمخ 

اغرةٌ الجٍد ومعىفٍد. ولنب  رلة فلً بلُلةجق افٛلرة فلً بلسعىٌل  جةلرٗلؤ بلٍُةَلٍد بألوللى بلسلً ً لىذ فلً 

بمَالمً، وعىٚرة للى اغرةَ ة بلمعىفٍد، فنلرة فٍملة زحقلى ملن هلهه بلموبَلد َلرعى٘ ألهل، قٗلةئٕ بلمػةل 

 بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً فً ههب بلعٗى، بلسً ل ن ال ة زعحى عن هوٌسه وبَسقالله، ومن اجىي ههه بلكٗةئٕ:

  :ع و االسزقالل انًعرفي -1

لللل، زُلللسقل جلللهبز ة علللن اْلللرةل بلسعحٍلللى « بمَلللالمٍد»ٌحلللمو ملللن قلللالل ملللة زقلللم  ار بلعحلللةوخ بلٍُةَلللٍد 

بلعىجلللً بلمكسلكلللد فلللً بلقلللىر بألول بل ػلللىي، ومع للل، غملللل بلكرلللى بلٍُةَلللً قلللالل هلللهه بلمىؾللللد  ةللللر 

ب ملللن اغرلللةٌ ضقةفٍلللد ومعىفٍلللد مكسلكلللد، ومرممػلللد فٍ لللة، فعللللى َلللحٍل بلمطلللةل  لللةر بلمطلللل بلٍُةَلللً  غلللًءا

ب مللن  سللث بألمطللةل،  ٖللؿةو بلعحللمي،  هلل (، وامطللةل70-عحٍللم جللن ْللىٌد )ذ  إلمطللةلوبلؿرمللد بلٍُةَللٍد غللًءا

ب مللن امطللةل بلؿٍللةخ. وللل، ٌقسٗللى هللهب بألمللى علللى غللرٍ  ب  حٍللىا بلسللً ٚللمر للللى غةلللث بلمطللل بلٍُةَللً عللملا

 سلللللث بَلبت وبلمُلللللةمىبذ وبلقٗلللللٕ، وبلكطلللللث وبلىَلللللةئل  بألمطلللللةل لور دٍىهلللللة، جلللللل زعلللللمبهة لللللللى

غرلللةٌ ؾمللللر فلللً ٍٜةز لللة مٛلللةمٍن ٍَةَلللٍد  طٍلللىخ، وؾسلللى زللللك بلٍُةَلللٍد، وبلرلللال ، وبلكقللله، فرلللل هلللهه بأل
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بلرسللث بلسللً ً للىذ فللً هللهه بلمىؾلللد بلمحرللىخ، وبعسرللر جقٛللٍد ٍَةَللٍد معٍرللد مطللل بممةمللد ومللة ْللة ل ة، 

لللة معىفٍالللة مكسلكالللة ومُلللسقالا علللن دٍلللىه، جلللل زرةولس لللة جةعسحةوهلللة فىعلللةا ملللن اٖلللل  ُا لللل، زسرةول لللة جةعسحةوهلللة غر

هي  للةر ٌعسحللى رٛللٍد بممةمللد اؾللم محةؾطلله بلىئٍُللد، وٌؿٛللىلة فللً هللهب بلُللٍة  عللمل وهللو عللل، بلرللال ، بللل

ًّ جللن بَللمةعٍل جللن مٍللط، بلسمللةو،  مللن بألمطلللد، مللن جٍر للة  سللةت بممةمللد، و سللةت بالَللسؿقة  لٗللةؾح مة عللل

و سلللةت بممةملللد، و سلللةت بللللىل عللللى ملللن رلللةل جنمةملللد بلمكٛلللول، و سلللةت بقلللسالف بلرلللةٌ فلللً بممةملللد، 

 وٍٖد وبلىل على من الرى بممةمد، و ل ة ألجً مؿمم هٓة  جن بلؿر،. و سةت بل

ول، زقسٗى ههه بلكةٍٖد على اعملةل بلقلىر بألول، جلل بَلسمىذ فٍملة جعلم، فعللى َلحٍل بلمطلةل غعلل بجلن 

ٚلمره مػموعلد « بلُللطةر»فلً « عٍور بألقحلةو»ه ( اؾم اجوبت  سةجه بأللجً بلرحٍى 276-رسٍحد بلمٌرووي )ذ

ٕ وبلؿر، بلٍُةٍَد، دٍى ار ارو  بألللد على زحعٍد بلكرى بلٍُةًَ بمَلالمً فلً هلهب بلطلوو بلمحرلى من بلقٗ

لغٍىه من اغرةٌ بلطقةفد وبلمعىفلد فلً بلمػلةل بلعىجلً بمَلالمً هلو قللو ف ىَلر بجلن بلرلمٌ، بلسلً ٖلركر فلً 

ة من  ه ( من اٌد لْةوخ ل هب بلكن، ولعله جعحةوخ بلرمٌ،377اوبقى بلقىر بلىبجق ) ٛا ل، ٌرن رم بقسىا جعم، و ةر جع

 دٍىه  مة جٍرة.

 غهجخ انز أل انشفبْي:  -2

ٌحللمو ار مع لل، م للةهى بلكرللى بلٍُةَللً بلسللً زعىفرللة علٍ للة فللً هللهب بلطللوو،  ةلللر زسللمبول وزسللوبوش 

ْلللكةهد، ومع م لللة بوزلللحٝ جعلللمل ملللن بللللىوبخ، وُوضّلللق فٍملللة جعلللم. وبلرسلللث بلسلللً الكلللر فلللً هلللهب بلطلللوو، وبلسلللً 

ل علٍ للللة اٖللللؿةت بلك للللةوٌ، وبلمٗللللركور بألوبئللللل، وهللللً لاْللللةوخ رلٍلللللد، ادلح للللة مكقللللول، وٚللللةئق، اؾللللة

وملللن ضللل،  ةللللر مع للل، بلمىبغلللق بلسلللً زُللللٝ جعلللٙ بلٛلللوء عللللى هلللهه بلمىؾللللد بلمعسملللد ملللن زلللةوٌف بلطقةفلللد 

او  بمَلللالمٍد مىبغلللق مسلللإلقىخ جقلللىلٍن او ا طلللى. لر بألٖلللل بلٓلللكوي للعحلللةوخ بلٍُةَلللٍد َلللوبء ا ةللللر ملللطالا 

رٗللللد او قطحللللد او وَللللةلد...للف، غعللللل مع م للللة عحللللةوخ ُمُللللرمخ، زُللللسمم مٗللللمبرٍس ة مللللن بلللللىوبخ بلللللهٌن 

لقلوهلللة، بلٓلللًء بللللهي غعل لللة هٓلللد، ودٍلللى رلللةلوخ عللللى بلٗلللمول فلللً وغللله بلرقلللم، جُلللحث بالقلللسالف جلللٍن 

لٓلللرور بلىوبٌلللةذ او دٍلللةت بلُلللرم فلللً جعلللٙ بلؿلللةالذ، او جُلللحث عمبللللد بللللىوبخ وبلرلللةرلٍن، وهلللو ملللة غعلللل ب

ؾلللول اٖلللةلد جعلللٙ بلرٗلللؤ وٖلللؿد لُلللحس ة لللللى جعلللٙ بألعلللال  بألوبئلللل نبذ معرلللى علملللً، واجلللىي 

مطللللةل علللللى هللللهه بلمٓللللرلد بلرةْللللاد عللللن بلطحٍعللللد بلٓللللكوٌد للرٗللللؤ بلٍُةَللللٍد فللللً هللللهب بلطللللوو قطللللث 

، وٚللللً هللا عرلللله، بلسللللً ٌسٛللللمر ة  ًّ ، ؾٍللللص امُللللى َلللل الا علللللى «ل للللع بلحالدللللد»ووَللللةئل بممللللة  عللللل

ُلللحد قطلللث واضلللةو مكسلكلللد لللللى بمملللة  جُلللرم ملكلللق، بلٓلللًء بللللهي بلسحللله لللله ولور عرلللةء  حٍلللى بلمغىٚلللٍن ل

  عمل من بلرقةل وبلمؿققٍن بلقمبمى وبلمعةٖىٌن.



 

   

 

 االررجبط ثبنج ئخ ٔعب اد انعرة ان  بس خ: -3

ة من بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً فلً هلهب بلطلوو بلمسقلم ، زوَلل جعلةلبذ بلعلىت فلً بلسعحٍل ب م ما ى، لر غًءا

فةألمطةل بلٍُةٍَد، وبلقٕٗ، وبلكطث  ةلر مسإلٖلد فً ؾٍةخ بلعىت رحل بمَال ، وم  ىبا جةويبا ملن م لةهى 

ؾٍللةز ، بلطقةفٍللد، وجعللم مػللًء بمَللال ، للل، ٌسغٍللى بلمٓلل م  طٍللىب مللن هللهه بلرةؾٍللد، فقللم بَللسمىذ هللهه بألْللرةل 

ضل، ً لى مػموعلد ملن بلؿرملةء وبلحلغلةء فلً بلسعحٍىٌد، مق جعٙ بلسغٍٍى فً مٛمول ة بلٍُةًَ وبلطقةفً، ومن 

، وعحلم  ًّ ههب بلعٗى، وللٍ ، ٌرُث رُٝ م ل، ملن بلسلىبش بلٍُةَلً ل لهب بلعٗلى، ولعلل اجلىي هلؤالء بمملة  علل

 بلؿمٍم بلرةزث بللهبر وركرة على لٗوٖ مة فٍمة َحق.

ل ملن بلسؿلوالذ وبوزحٝ، من لةؾٍد اقى ، زطوو وبيلهةو بلكرى بلٍُةًَ بمَلالمً فلً هلهب بلعٗلى جعلم

بالغسمةعٍد وبلحرٍوٌد بلسً ْ مهة بلمػةل بمَالمً، وبلسً عرُ ة زؿول عمل من معُرىبذ غلٍّ بلكلةزؿٍن فلً 

بألٜىبف للى ممر غمٌمخ  ةلروفد، وبلحٗىخ، وبلكُطةٜ،
83
وزطوو بلػ ةي بلمؤَُةزً للموللد فلً لمٓلق، وملن  

ضلل، فللةلرطٍى مللن بلرٗللؤ وبَضللةو بلٍُةَللٍد بلكق ٍللد وبلرالمٍللد وبأللجٍللد ً للىذ فللً غوبمللق بلكللةزؿٍن جةلروفللد 

 وبلحٗىخ ولمٓق، وللى غوبو رٗى بممةوخ جةلٓة  او فً جطره.

رس لة جةلقٛلةٌة بلمٗلٍىٌد بلسلً ٜىؾلر لقم وفىذ بلممر بلػمٌمخ بلمرولد فً دةلحٍس ة ملن بلكلةزؿٍن فلً عال

على بألمد فً اوبقلى عٗلى بلىبْلمٌن وجعلمه جٍالد ضقةفٍلد مؿكلًخ عللى بلرقلةِ بلٍُةَلً، ومرسػلد لألفرلةو، ولنب 

وغعرة لػهوو مع ، مكرىي بلٍُةَد فً بلمػةل بمَالمً بلهٌن ً ىوب فً ههب بلعٗلى، وغلملة ادللح ، مويعلةا 

فلً هلهه بلكسلىخ « بَلبت بلُللطةلٍد»، فعلى َلحٍل بلمطلةل غلل بللهٌن  سحلوب فلً جٍن ممر بلعىب  ولمٓق وبلممٌرد

بلمحرىخ  ةلوب للى غوبو معةوٌد وبجره ًٌٌم من جعمه فً لمٓق، وٌؿٛىلة فً ههب بلٍُة  عحٍم جن ْىٌد واٖلله 

مٍم بلرةزث من بلٍمن، وٖؿةو بلعحمي، ولدكل جن ؾر لد، وعالرد جن  ىٌ، من َمةو ًٌٌم جن معةوٌد، وعحم بلؿ

 بلهي  ةر من قةٖد مىوبر جن مؿمم اقى ملور جرً امٍد.

لرن مع ، بَضةو بلٍُةٍَد بلكق ٍد وبلرالمٍد زرُث للى علمةء بلعىب ، بللهٌن زكىرلوب جلٍن بلروفلد وبلحٗلىخ 

جلن  ودٍىهمة، فمن اهل بلروفد بلهٌن جىيوب فً مػةل بلكرى بلٍُةًَ لجىبهٍ، بلركعً واجو ؾرٍكد بلرعمةر وَلعٍم

غحٍللى...للف، ومللن اهللل بلحٗللىخ بلؿُللن بلحٗللىي واجللو وبْللم لللةفق جللن بأليو  ومعحللم بلػ رللً ووبٖللل جللن 

ب من اعال  بلكرى بَقىٌن ٜىروب بلعىب  وزلإلضىوب جإلؾوبلله، ودل، ال ل، لل، ٌُلسقىوب جله،  عطةء...للف،  مة ار عملا

بلػمٌللمخ فللً مػللةل بلكرللى بلٍُةَللً  ومللن اْلل ى هللؤالء مؿمللم جللن بلؿركٍللد. لرللن، ودلل، لرىبوبلللة جسقللم  بلؿوبٚللى
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 90-89، ٔ ٔ 2008، 6، جٍىوذ، لبو بلطلٍعد، ٜ، انفزُخهٓة  غعٍٝ -



 

   

 

ألَحةت عمٌمخ اْىلة للى جعٛ ة َةجقاة، فنر ههب ٌػث ااّل ٌؿػلث علن ل ىللة لَل ة  بلؿوبٚلى بلسقلٍمٌلد فلً هلهب 

ب، ورم علىف ملن جلٍن  بلحةت  اي مرد وبلممٌرد، وقةٖد بلممٌرد بلسً عىفر فً ههب بلعٗى لٓةٜاة علمٍاة مًلهىا

اْ ىه، فق ةء بلممٌرد بلُحعد، ولنب  ةر لَ ة  هؤالء فً بلكقه ال زكطاه بلعٍن، فنر  اهل ة جةلعل،  طٍىور، دٍى ار

ب فلً هلهب بلحلةت بلكقٍله وبلعلةل، َلعٍم جلن بلمُلٍث، بللهي ازٍرلة عللى  لَ ةم ، بلٍُةًَ ٌحمو ٚلاٍالا، وا حلىه، اضلىا

 جعٙ قحىه فٍمة زقم .

بلٍُةَللٍد وبلطقةفٍللد بلمؿٍطللد جلله ْللرالا بمسللةؼ بلكرللى بلٍُةَللً بمَللالمً قللالل هللهب بلعٗللى مللن بل للىوف 

ب مكةوراة للسةوٌف وزكةعالذ بلػمةعد.  ة، ول، ٌرن اضىا  وموٚوعا

 انزأثر ثبنًك ظ انثقبفي: -4

ة، ال « عىجٍاة لَالمٍاة»لر بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً رحل عٗى بلسموٌن، اي فً بلماد بألولى، ل، ٌرن  ٗا قةل

ٍ مللن نلللك، وقالفاللة لمللة ٌعسقللمه  طٍللى مللن بلرللةٌ،  للةر بلكرللى بلٍُةَللً اضللى فٍلله لطقةفللةذ بلػللوبو، جللل علللى بلعرلل

ة على زػةوت وضقةفةذ بلٓعوت بلمؿٍطد جه، او بلسً بلممػر فً ٍَىووزه، ولنب  بمَالمً فً ههه بلؿقحد مركسؿا

فنلله املى  ةر َ الا لضحةذ زإلضى بلطقةفد بمَالمٍد قالل عٗى بلسموٌن وجعمه جةألضى بلكلةوغً، ووفلىخ الللد نللك، 

ٖلعث، ولالئللله ْلؿٍؿد فللً هلهه بلكسللىخ بلممووَلد. ومللن اجلىي بلطقةفللةذ بلسلً ادرللر بلطقةفلد بمَللالمٍد فلً هللهب 

ب الؾسرللةر بلمُلللمٍن بلمحرللى جإلهللل  بلعٗللى بلطقللةفسٍن بلُةَللةلٍد وبلىومةلٍللد، لرللن اضللى بلكللىٌ  للةر ارللو ، ل للىا

فللةوٌ.
84
ب، ورحللل عٗللى بلسللموٌن. فسللإلضى بلكرللى بلٍُةَللً بمَللالمً جمعطٍللةذ وقحللىبذ ضقة  فللد بلػللوبو جللما محرللىا

و ةلر مػةالذ بأللت وبلؿرمد وبلرال  اولى بلؿقول بلسً ً ى فٍ ة ههب بلسإلضٍى وبلسوبٖل جٍن بلمبقل وبلكةوظ. 

 ومن اجىي بلؿقةئق بلسً لقمم ة جٍن ٌمي بلقةوئ للٍالا على ههب بلسإلضى بلمحرى: وغول عمل من امطةل وؾرل، بلكلىٌ

 طةللث بلقلىر »بلعىجً رحل بمَلال  وجعلمه، وووبغ لة جلٍن بلمُللمٍن، وملن امطللد نللك رلول بلكلىٌ فً بلسمبول 

ة فٍقق فلً بلكُلىبر، ورلم اووله اجلو هلالل بلعُلرىي فلً غم لىخ «فػمعر الكه ، ٌٛىت مطالا لىغل ٌطلث وجؿا

بألمطةل،
85
لة  َْ جَه اَللوت بلكلىٌ فلً جل ؾسى بلرُق وبألَلوت بلهي زمًٍذ جه جعٙ بلرسةجلةذ بلٍُةَلٍد بألوللى 

بلوعظ وبلؿرمد، وهو مة غعل بلحعٙ ٌٓك فً اٖةلد جعٙ لٗلؤ عحلم بلؿمٍلم بلرةزلث،
86
وبعسحىهلة مػلىل  

ب ل لهب بلمعرلى: «لٌلوبر بلمعلةلً»ه ( فلً 395-زىغمةذ لرٗؤ فةوٍَد، ٌقول اجو هالل بلعُرىي )ذ ، زإل ٍلما
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، فةلقُلموب ْرل موٚوا بلسإلضٍى بلطقةفً بلكةوًَ وبلٍولةلً فً بلطقةفد بلعىجٍد وبمَلالمٍد لقطلد قلالف ؾلةل جلٍن علمل ملن بلحلةؾطٍن بلعلىت وبلمُسٓلىرٍن -

ٜحلق بألٖلل لطقةفللد  جلٍن ملمبفق علن اٖلةلد بلطقةفلد بلعىجٍللد، ملق بالعسلىبف جسإلضىهلة بلمؿلمول جطقةفللةذ بلػلوبو، وجلٍن للةٍف ل لهه بألٖلةلد، ؾٍللص غعل لة ٖلووخ

ةويخ بلعلمٍلد ٜله بلػوبو، ورم َػل لرة بلم سوو ي ً محةور جعٙ زكةٍٖل ههه بلمعى د بلعلمٍد فً  سةجه بلىبئق ؾول بلرطى بلكرً، ومن اْ ى اعلال  هلهه بلمحل

 1934، 2سػةوٌد بلرحى ، مٗى، ٜ، مٗى، بلمرسحد بلانُثر انفُي في انقرٌ انراثعؾٍُن وي ً محةور وعمل من بلمُسٓىرٍن. بل ى: ي ً محةور، 
85
 126، ٔ 2، ظ1988، 1، لبو بلرسث بلعلمٍد، جٍىوذ، ٜخًٓرح أيثبل انعرةاجو هالل بلعُرىي،  -

86
 ، زلةوٌف بأللتبل ى مة لقله جىو لمةر فً ههه بلرقطد عن مور  ي ً محةور بلمسعلق جإلٖةلد اعمةل عحم بلؿمٍم بلرةزث، ورم اْلىلة للٍله َلةجقاة. جىو لملةر -

 261، ٔ 1بلعىجً، ظ



 

   

 

من بللُلةر بلكةوَلً، فؿول لة لللى بللُلةر بلعىجلً،  و ةر عحم بلؿمٍم بلرةزث بَسكىظ امطلد بلرسةجد بلسً وَم ة»

لة، ار زلىبغ، قطلث بلكلىٌ، ووَلةئل ، هلً عللى لملٝ قطلث بلعلىت ووَلةئل ة، وللكلىٌ  ٛا وٌملك على هلهب اٌ

،«امطةل، مطل امطةل بلعىت معرلى وٖلرعد، ووجملة  لةر بللكلظ بلكةوَلً فلً جعٛل ة افٗلؽ ملن بللكلظ بلعىجلً
87
 

ب من بألمطةل بلعىجٍد  وبلكةوٍَد بلمسٓةج د، ومن جٍر ة جعٙ بألمطةل بلٍُةٍَد،ون ى عملا
88
بلًٓء بلهي ٌمل على  

بلمطةركد بلمحرىخ جٍن بلعىت وبلكىٌ. لر زإلضى بلكرى بلٍُةًَ بلعىجً بمَالمً جةَقى بلكةوَلً فلً هلهب بلعٗلى 

ز للة ؾللٍن بٜلعللوب ؾقٍقللد ال ٌمرللن للرةوهللة، دٍللى اللله  للةر جطٍااللة، وبوزللحٝ جسقةلٍللم ملرٍللد ودللث بلعللىت فللً مؿة ة

علٍ ة.
89
  

ومن لةؾٍد اقى ،  ةر علمل ملن بلرسلةت بللهٌن اَل موب فلً بلػلمل بلٍُةَلً، و لةلوب ووبء زطلوو بلعحلةوخ 

بلٍُةٍَد بمَالمٍد من عػ، فةوٌ بلهٌن زعىجوب، وٌركً للسعىف على ؾػ، بلسعىت بلطقلةفً بللهي ؾٗلل قلالل 

قله وبَلبت، وملن هلؤالء بللهٌن لبا ٖلٍس ، واضلىوب فلً ههب بلعٗلى مىبغعلد زلىبغ، علمل ملن اعلال  بلرلال  وبلك

هل (،105بألؾمبش بلٍُةٍَد جرٍٗث وبفى بلػعلم جلن لوهل، )ذ. 
90
هل (،128وزلمٍلهه بلػ ل، جلن ٖلكوبر )ذ.  

91
 

ه (.110وبلؿُن بلحٗىي )ذ. 
92
  

وزػللمو بمْللةوخ للللى لر هللهب بلسللمبقل بالغسمللةعً جللٍن بلكللىٌ وبلعللىت فللً ْللى  بلػًٌللىخ للل، ٌرللن ؾللمٌطاة 

وٜةوئاة، جل زعول غهووه للى مة رحل بمَال ، فكً مملرد بلمرةنوخ  ةر هرةر وغول لبئل، للكلىٌ، و لةلوب ٌُلمور 

،«و ةلوب ال  وغل من بلكىٌ، ٌٛع ، ملك بلملور جةلؿٍىخ روخ لملك بلعىت»جةلوٚةئق 
93
وال لعسقم ار هؤالء  

ب، جلل بأل طلى  ةلوب ٌسؿللور من  ل معسقمبز ، وضقةفس ، ؾٍن لًول ، جٍن بلعى ت، وه، من ه، اللهبر غةهالة وَلؤللا

من ههب، وغول عمل من بأللكةً بلكةوٍَد فً لغد اهل بلممٌرد، وبلسً لقلس ة مق لًول لةٌ من بلكىٌ ج ة، ون ى 

«.بلحٍةر وبلسحٍٍن»بلػةؾظ عملب من ههه بأللكةً فً 
94
  

دٍى ار ارو  بألللد على بلسإلضٍى بلطقةفً بلكةوًَ فً بلطقةفد بمَلالمٍد، وقةٖلد فلً ْلق ة بلمسعللق جلةلكرى 

بلٍُةًَ زػلى فً بلمُةو بلهي بزكهزله جعلٙ بلملمبوٌ بلرالمٍلد، وغمللد بلعقةئلم بلسلً بعسقلمز ة، وملن اهل، هلهه 
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 206، ٔ 1، ظخًٓرح األيثبلبلعُرىي،  اجو هالل -
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 19، ٔ 1، ظانج بٌ ٔانزج  ٍبلػةؾظ،  -



 

   

 

، وٚلً هللا  بلممبوٌ بلمموَد بلٍٓعٍد، بلسً قىظ من عحةءز لة علمل ملن بلسٍلةوبذ ًّ بلمسطىفلد، وبلغةلٍلد فلً علل

عره، وزحمو، من يبوٌد موٚوعرة،  طٍى من بألفرلةو وبللمعةو  بلسلً وفعس لة هلهه بلسٍلةوبذ هلً مػلىل ٖلٍةدد 

لَالمٍد لعمل من بلمعسقمبذ بلكةوٍَد بلُةجقد عن بمَال ، ومن هلهه بلمعسقلمبذ عقٍلمخ بلوٖلٍد، وعقٍلمخ بلم لمي 

ء، وبلسإلوٌل بلحةٜرً.بلمرس ى، وبلطةعد بلعمٍة
95
  

 انعفٕيخ انًُٓد خ: -5

من بألَالد بلؿٍوٌد بلسً زطلىؼ لكُل ة جعلم هلهه بلوركلد بلمسإللٍلد ملق بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً رحلل عٗلى 

بلسموٌن، وبلسً ال ٌكلو بلػوبت عر ة من لاللد: مة هً بلمرةلد بلسً  ةر ٌؿسل لة بللرٕ وبالَلسمالل بلٓلىعً فلً 

لغةجد على ههب بلُؤبل، وبلطالرالة ملن بألغرلةٌ بلطقةفٍلد وبلمعىفٍلد بلسلً بلسُلث للٍ لة بلكرلى لٗؤ ههب بلكرى؟ 

بلٍُةًَ بمَالمً فً ههب بلعٗلى، وبلسلً زطىررلة للٍ لة َلةجقاة، زحلمو مرةللد بللرٕ جٓلرل علة  مسوبٚلعد، فعللى 

مُلةمىبذ وبلقٗلٕ بألوللى ملن َحٍل بلمطةل زرةل زكلو بلموبل بلٍُةٍَد بلسً زٛمرس ة  سث بألمطةل وبَلبت وبل

ب فً لرةملد معةلٍ لة عللى  بلرٗؤ بلٓىعٍد، َوبء لٗؤ بلقىار بلرىٌ، او بلؿمٌص، وفً بلمقةجل عولر  طٍىا

بلكحلىخ وبلسػىجللد وضمللةو بلعقللل، وبلرللًُو بلقلٍللل مللن بلرٗللؤ بلٓللىعٍد، بلسللً زٛللمر ة فرللى هللهب بلعٗللى ؾوزلله 

 بلمسرلمٍن واؾرة  بلكق ةء. بلكطث بلٍُةٍَد، وجعٙ وَةئل بألمىبء، ولٗؤ

فلً هلهب بلٗلر  ملن بلمسلور بلٍُةَلٍد، اي بلكطلث وبلىَلةئل  لر بالَسمالل جرٗؤ بلقىار، على رلسله،

وبلرللال ،  للةر بَللسمالالا مىَللالا،
96
ال ٌرحللئ عللن زطللوو مر ػللً فللً بلسعةمللل مللق بلللرٕ بلقىالللً، و ةلللر بلُللمد  

للر زُلسمعى اٌلةذ بلقلىار بلرلىٌ، عللى َلحٍل بلمطلةل لله  بللملٍة بلىئٍُد ل هب بلسعةمل هً بلعكوٌد بلمر ػٍلد، لن  ة

وبلسىدٍث فً بَقىخ، او بلؿظ على بلسًب  جعلٙ بلكلىبئٙ بلٓلىعٍد...للف، فلننب وغعرلة لللى بلىَلةلد بلمرُلوجد 

ب من  للى بلؿُن بلحٗىي ؾول بلقمو، لمعةٌرد ْرل ؾٛوو بلرٕ بلٓىعً فٍ ة، لالؾظ ار بلحٗىي وً  عملا

ر بلرىٌ، بلسً زرسٗى للؿىٌد وبلمُؤولٍد زحعة لك ، بلُل   ض، ازحق نللك جسإلوٌلل جعلٙ بٌَلةذ بلسلً رلم اٌةذ بلقىا

ٌك ، مر ة بلػحى، ول، ٌلكر بلسحةهرة قالل نلك  له اي ؾٛوو او بَسعمةل لمكةهٍ، وبٖطالؾةذ من رحٍل بلعملو  

ب ملن بلعكوٌلد وبلكٗؤ، وبلرُف، والكةً بألمى... للف، بلًٓء بلهي غعلرة للى  فلً هل ب  حٍلىا هب بالَلسمالل رلموا

بلمر ػٍد، دٍى ار بلمؿك وبلؿػد بلسً زإلَُر علٍ ة مىبفعد بلؿُن بلحٗىي ؾول بلقلمو هلو لملٝ بلسلمٌن بللهي 
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96
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 139. ومؿمم  ىل علً، وَةئل بلحلغةء، ٔ 126، 123، 122، 121، 60، 59، 56 -55، ٔ ٔ 2ظ



 

   

 

بلُل  بلهٌن عملوب جإلمى هللا، ووووب ؾرمسه، وبَسروب جُرد »ووضه  اي لمٝ بلُل ، وبلهي زعىفه بلعحةوخ بلسةلٍد: 

«.ه وَل،وَوله ٖلى هللا علٍ
97
 

ب بمْةوخ للى جعٙ بالَسرسةغةذ بلسً بلس ٍرة للٍ ة فً ههه بلموبَد، وبلسً لقمو ال ة فً غلًء  من بلمكٍم غّما

ع لٍ، مر لة غمٌللمخ، ولل، زسرللةول جملة فٍلله بلركةٌلد فللً لوبَلةذ بلكرللى بلٍُةَلً بمَللالمً بلُلةجقد، ومللن اهل، هللهه 

 بالَسرسةغةذ:

زموٌن بلعلو  فً بلسػىجد بلؿٛةوٌد بمَالمٍد، ل، ٌرن ٖكؿد جٍٛةء، قةلٍد لر ههب بلعٗى بلهي َحق  -1

من بلعحةوخ بلٍُةٍَد، او ل، ٌٓ م قاللله بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً اي زطلوو، وهلو ملة ٌُلسرسع جٓلرل محةْلى او 

ذ عٗلى دٍى محةْى من ركً بلمٗةلو عن ههه بلمىؾلد من زةوٌف بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً، وبوزحةٜ ة جمرػًب

بلسموٌن اضرةء بلؿلمٌص علن لٓلإلخ هلهب بلكرلى. ورلم اضحسرلة ملن قلالل ملة زقلم  قطلإل هلهب بالعسقلةل، وازٍرلة جإلمطللد لبللد 

ومعحىخ عن زروا بلكرى بلٍُةًَ بمَالمً قالل هلهه بلمىؾللد، وزطلوو عحةوبزله، بَلسقٍرةهة ملن  سلث بألمطلةل، 

 لمٍن وبلكق ةء.وبَلبت، وبلممولةذ بلسً ؾك ر لرة اوبء اوبئل بلمسر

ب زةوٌكٍالة، موب حالة للوبرلق وبلسلةوٌف، ودٍللى  -2 لر بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً رحلل عٗلى بلسلموٌن  للةر فرلىا

مكةو  له، وٌسػلى ههب بألمى جوٚوؼ فً قوٚه فً لْرةالذ بلمولد فً نلك بلعٗى، وقةٖد لْرةلٍد ْلىعٍد 

مق ٍَةًَ قةٚق للمولد، مق مة ٌعرٍه ههب باللسقلةل بممة ، وؾىظ باللسقةل من مػسمق رحلً ؾى ومُسقل للى مػس

 من زكةعل لٌػةجً او َلحً مق زمقالذ بلمولد وبَسحمبلهة مةلٍاة وٍَةٍَاة.

، ونللك فلً رٗلوو بألملىبء «بَلبت بلُللطةلٍد» مة ْل مذ هلهه بلمىؾللد ً لوو بموهةٖلةذ بألوللى لل  

للر زلس، عللى َلحٍل بلمطلةل فلً مػلةلٍ معةوٌلد وبجرله وجالٜةذ بلكلكةء بألموٌٍن، وبلمُةمىبذ بلٍُةٍَد بلسلً  ة

ًٌٌم من جعمه،  ةلر زسكلل ة اؾةلٌص فً بلؿرمد بلٍُةٍَد وبلقٕٗ بلملىبل مر لة بلعحلىخ، ورلم زطلوو هلهب بألملى 

 ا طى فٍمة جعم مق ً وو ٜحقد بلرسةت والجةء بلحالٜ، وزرةمً بلسإلضٍى بلكةوًَ وبلحًٍلطً فً بلمػةل بلٍُةًَ.

بلسللإلضٍى بلكللةوغً وقةٖللد بلكةوَللً افللةل بلمولللد بمَللالمٍد وَللةعمهة علللى بلسطللوو فللً هللهه لنب  للةر  -3

بلمىبؾل على ا طى ملن ٖلعٍم، فنلله فلً بَر لكُله القل لة فلً لْلرةالذ ا حلى مر لة، ولل، زرلن لسطٍق لة فلً هلهه 

ئلل بلقموٌلد بلمعسًللد بلمىبؾل بلمحرىخ، فةلمُةو بلهي َةوذ فٍه جعٙ بلكى  بلرالمٍد بلٍُةٍَد مطل بلٓلٍعد واوب
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 ةلر مسػةويخ ل ىٌاة لمك و  بلمولد بلػرٍرً لم  بلعىت بلمُلمٍن فً بلعٗى بألموي  فةلسطووبذ بلسً عىفس لة 

ل ىٌد بممةمد لم  بلٍٓعد، وبلقول جةموغةء.. ودٍىهة ملن بألفرلةو وبلر ىٌلةذ بلسلً ً لىذ فلً هلهب بل لىف، 

، وممة ٌؤْلى «بلمولد بلعىجٍد بألموٌد»د، ول، زسطوو فً عالرس ة ج  بيلهىذ وزقوذ فً عالرس ة جةلطقةفد بلكةوٍَ

على ٖم  ههه بلكىٍٚد، لٓإلخ ههه بلملهبهث فلً بلعلىب  وبألرلةلٍ، بلٓلىرٍد للموللد، جٍرملة جقلً بلؿػلةي وبلغلىت 

ٍله بمَالمً جعٍماب عن ههه بلمهبهث، ول، ٌ  ى فٍه مسرلمور  حةو مطل بلعىب ، وعلى بلعرلٍ ملن نللك بيلهلى ف

بلكقه، ولٓإلذ جه مموَد فق ٍد مسمًٍخ، رةلهة فق لةء بلممٌرلد بلُلحعد. لر بلكرلى بلٍُةَلً بمَلالمً فلً عٗلى ملة 

رحللل بلسللموٌن لسٍػللد محةْللىخ لػملللد مللن بلسللإلضٍىبذ، ٌمرللن ؾٗللىهة فللً بَزللً، بلكٗوٖللٍد بلعىجٍللد اي بلسقةلٍللم 

 بممةمد، وجُةٜد بلحرٍد بلمؤَُةزٍد للمولد. بلٍُةٍَد بلعىجٍد، وبلسإلضٍى بلكةوًَ، وبلٗىبعةذ بلمبقلٍد ؾول
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