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ج٨عضّجه عٍٝ د، ٘يث ثٌذقظ ف١جر ثٌعٌح ثٌو١ٕ٠ز ـٟ ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌعٌد١ز لذً ث٩ّ٦َ ٠ضٕجٚي

عٍٝ ِٚو٠ًٓ ِٓ ثٌّٚجهً ث١ِ٩ّ٦ز ثٌّذىٌر ّ٘ج وضجح ث٤ٙنٕجَ ٌٍىٍذنٟ ٚوضنجح ٚ ثٌٖعٌٚ ثٌمٌآْ

ث٨فضمجً ٚ ثٌضع١ُّ ٚ٘ٛ دقظ ٠ْعٝ إٌٝ صؾجٍٚ َٔعز ثٌّّٕك ـٟ أمذجً ل٠ٌٔ ٨دٓ فذ١خ ثٌذؽوثهٞ.

٠ْنعٝ ونيٌه إٌنٝ صذن١ٓ ٚ، ثٌضٟ صٍؿ ف١جر ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ٨ ١ّّج ِج صعٍك دجٌؾٛثٔخ ثٌو١ٕ٠ز ِٕٙج

 عمجةنو ثٌعنٌحٚ إٌٝ ثٌٛلٛؾ عٍٝ ثٌٌٚثد٠ د١ٓ ث٦ّن٩َ، ٚٚأّٔجٟ ثؽضّجعُٙ ثٌٍٚز د١ٓ صو٠ٓ ثٌعٌح

 .ٟمُّٛٙ ثٌْجدمزٚ
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٠عجٟٔ صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ِٓ ثٌضع١ُّ ٚثٌضّؾجً٘ ثٌّيٞ لو ٠ذٍػ فّو ث٨فضمجً ٌوٜ ـتجس وغ١ٌر. ٠َٚهثه 

ّْ ث٩ّ٦َ لو ؽّخ ِج لذٍٗ ـنٟ ٔرنٌ عنوه ِنٓ ثٌذنجفغ١ٓ. ج ـٟ دجح ٘يث ث٤ٌِ ًّٛم   ٚٔعضمنو ث٨عضمجهثس ثٌّو١ٕ٠ّز دّج أ

ّْ ُّٚ ٘يث ثٌعٌٚ دجٌؾج١ٍّ٘ز دّج ٠قٍّٗ ثٌٍّفع ِٓ ِطجعٓ ه١ًٌ عٍٝ ِج ٔي٘خ إ١ٌٗ.  أ

ؾ  ٌّ ّْ ِقجٌٚز ثٌضع ضنٗ ِنٓ ؽٙنعإ ِّ ، زٍٝ ثٌق١جر ثٌو١ٕ٠ّز ثٌعٌد١ّز لذً ث٩ّ٦َ ٟ٘ دجح إٌٝ ِعٌـز ثٌعٌٚ دٌ

ً  ٚدجح ويٌه إٌٝ ـُٙ ثٌقوط ث٩ّ٦ِٟ ٚإٌٝ ـُٙ ثٌمٌآْ دجعضذجًٖ مطجد    ث ٌّضمذ١ٍّٗ ث٤ٚثةً ثٌؾج١ّ١ٍ٘ٓ.ج ِقجٚ

نن١جق ؽٍّننز ثٌذٕننٝ ثٌي١ّٕ٘ننز ٚثٌطمّٛنن١ّز ٚثٌْننٍٛو١ّز ثٌّضعٍّمننز ّْ دننً ، دجٌعم١ننور ٔعٕننٟ دجٌق١ننجر ثٌو١ٕ٠ّننز ـننٟ ٘ننيث ثٌ

نٌٚ، ثٌقنؼّ ٚ، عذنجهر ث٤ٙنٕجَ: دجٌرجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ّنز ّٖ ّٟ ٚ، ن ٚثٌضّٛف١نوثٌ ّٓ ًٚةن نٍز دجٌؽ١نخ ٚأعٛثٔنٗ ِنٓ ؽن ّٚ ٍَنه   ثٌ َِ ٚ

ّْجن ٚثٌّٕٚجًٜ... وجٌقٕفجء ثٌؾّجعجس ثٌو١ٕ٠ّزٚ، ١ٕٚطجْ  ٚثٌٕ

 :ٌٔج ٌوًّٕج ِٚو٠ًٓ ِٓ ثٌّٚجهً ث١ِ٩ّ٦ّز ثٌّذّىٌرٚلو صن١ّ 

جةخ ثٌىٍذٟ )ٖ٘جَ دٓ  ّْ و دٓ ثٌ ّّ ثٌعٌد١ّز ثٌّىضذز ، صقم١ك أفّو ٍوٟ، ضجح ث٤ٕٙجَو: ٘ـ( 204س ، ِق

ًر عٓ ٟذعز هثً ثٌى ّٛ  (.1924ضجح. ثٌمجٌ٘ر )ْٔنز ِٚ

٨ ٠عٍننُ صننج٠ًل ٚ .٘ننـ 204ٚصنٛـٟ ّننٕز ، ٘ننـ 2عننجٓ ـننٟ ثٌمننٌْ ، ٌىٍذنٟ ِننٓ ًؽننج٨س ثٌىٛـننز ٚعٍّجةٙنجٚث

ك ٌٗ ى٨ٚهصٗ عٍٝ ث ًّ ًّ ِٓ أ  وٌ صج٠ًل ٨ٚهصٗ.ٌضقو٠و ـمو أؼفً و

٘ـ( وّج ٔمً عٕٗ ؽٍّز ِنٓ  245س )ذ١خ ٘ـ( ٚثدٓ ف 230أمي ِٓ ِٖج٠ل عٌٖٚ ِٓ ِغً ثدٓ ّعو )س  

٘ـ( ٠ٚذوٚ ِٓ من٩ي لجةّنز ِٚنّٕفجصٗ ثٌضنٟ أًٚه٘نج ثدنٓ  304٘ـ( ٚثٌطذٌٞ )س  255ث٩ٌّفم١ٓ ُِٕٙ ثٌؾجفع )س 

ؽً وجْ ْٔجدز ثٌّٕو٠ُ ٌّ ّْ ثٌ ن ـٟ ثٌفٌّٙش أ  ّ نعٌ عجٌ ّٖ ج. ٚلنو ثٕنضٌٙ ثٌىٍذنٟ دن١ٓ أ٘نً ج ؽؽٌثـ١ّ نج دنٗ إمذج٠ًّ نًث٠ٚنز ٌٍ

فٗعٌٖٚ دجٌض١ّٖع ٚ ٌّ  ِٓ أؽً ىٌه أٙقجح ِوًّز ثٌقو٠ظ. ؽ

 ِّ ، صو٠ٚٓ ثٌّعجًؾ ثٌّضٛثًعز عٍٝ ثمض٩ـٙج ٚصٌؽّز عٍَٛ ث٤ٚثةنً: ج عٌٖٚ ـٙٛ عٌٚ ثٌضو٠ٚٓ دجِض١جٍأ

ْ ثٌّنوثًُ ثٌفم١ّٙنز ٚثٌى١ِ٩ّنز ّٛ دعنٜ )ثٌضنج٠ًل عنٓ ٚدوث٠نز ثّنضم٩ي ثٌعٍنَٛ دعٞنٙج ، ٚ٘ٛ ويٌه عٌٚ دوث٠نز صىن

١ٌّْ ٚثٌفمٗ ٚثٌق  و٠ظ...(.ٚث٤ْٔجح ٚثٌ

ًّ ثٌىٍذنٟ وضجدنٗ دنطذنز صذن٨١:اكتاب األصناىب  ٓ عننٓ هٚثعنٟ صف١ٌفنٗ ٨ٚ عنٓ ِٕٙؾنٗ ـ١نٗ وّنج ؽننٌس  ٠ْنضٙ

نٕو ، جٚإّّٔج ٘ٛ ِؾّٛعز ِٓ ث٤مذجً صنٞع ٌّنج ٠نٞنع ٌنٗ ؽنِٕ ثٌنذنٌ ِنٓ ّنٕو ِٚنضٓ أف١جٔ ن، ثٌعجهر ّْ ٠ّٚٙنً ثٌ
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نج ثٌّنضٓ ـٙنٛ  .[48ٗ ...، أدنج دٖنٌ لنجيفّوعٕٟ ًؽنً ٠ىّٕنٝ : ج أمٌٜ ]عٓ أدٟ ٙجٌـ عٓ ثدٓ عذّجُ لجيأف١جٔ   ِّ أ

ّ٘ ثٌنذٌ وّج ًٚثٖ ثٌىٍذٟ ّٖعٌ ـجٌمٌآْ ـجٌقو٠ظ. ٠ٍِّٚ ثٌّٕجظٌ ، ٔ ٙج ثٌ ّّ ٠ٕٚفضـ ثٌنذٌ عٕوٖ عٍٝ ـْٕٛ أمٌٜ أ٘

ّْ ثٌىضجح ٨ ٠نٞنع ٌٕرنجَ ـنٟ ثٌضنف١ٌؿ و١فّنج لٍّذضنٗ إى ٨ ٠ّىنٓ صذ٠ٛذنٗ فْنخ ث٨عضمنجهثس ٨ٚ  ـٟ وضجح ث٤ٕٙجَ أ

 .ٌٚعً ؼ١جح ثٌضذ٠ٛخ ِٓ آعجً ثٌّٖجـٙز فْخ ثٌمذجةً.

ج صقم١ك ثٌىضنجح ـؾ١ّنو إى ثعضٕنٝ ثٌّقمّنك أفّنو ٍونٟ دٞنذ٠ ث٤ٌفنجظ ٕٚنٌفٙج ٚصع١ن١ٓ ث٠ٌَنجهر ٚٝنذ٠   ِّ أ

ٌح ـفًٚه لجةّضٙج ـٟ آمنٌ دً إّٔٗ ثّضوًن عٍٝ ثٌىٍذٟ ِج أؼفً ِٓ إٔٙجَ ثٌع، ثٌفٙجًُ ٚثٌضع٠ٌؿ دٌٚثر ثٌىضجح

 ثٌىضجح.

و ثٌذ  ّّ نك ـنٟ أمذنجً لن٠ٌٔ: ٘نـ( 245س ، ؽوثهٞثدٓ فذ١خ )ِق ّّ ٙنّققٗ ٚعٍّنك ع١ٍنٗ مًٕٛن١و ، ثٌّٕ

 .1985، 1ٟ، د١ٌٚس، عجٌُ ثٌىضجح، أفّو ـجًٚق

ٗ فذ١خ ٨ِٛر دٕٟ ٘جُٕ ِّ  ٚ٘نٛ ص١ٍّني ثٌىٍذنٟ، ج ٌٌٛنو ثٌعذجّن١ّ١ٓٚوجْ ِؤّهد ن، ٚثدٓ فذ١خ ٌِٛٝ ْٔخ إٌٝ أ

ٌ  إ٨ّ أّٔٗ وجْ  ٘ـ( 206)س  ٘ـ( ٚلطٌح 209أدٟ عذ١ور )س ٚ نعٌ ٚ ث ِج ٠ٕمً عٓ ثٌىٍذٟ. ٚ٘ٛ عجٌُ دجٌٍّؽنزوغ١ ّٖ ثٌ

ؽنجي ِنج ٠ٌدنٛ عٍنٝ ث٤ًدعن١ٓ وضجد ن صْٕنخ إ١ٌنٗ ٚثٌمذجةنً. ٚث٤ْٔجح ٚث٤مذنجً ٌّ ٙنج وضنجح وضنخ ثٌ ّّ ًّ أ٘ ثٌّقذّنٌ ج ٌعن

ّّك ـٟ أمذجً ل٠ٌٔٚوضجح   .ثٌّٕ

ن١ٕٓ ٌىّٕٙنج ١ٌْنش ٌِصّذن، ج٘ٛ ِؾّٛعز أمذجً صعٍّمش دمن٠ٌٔ لذنً ث٦ّن٩َ ؼجٌذ ن:اكتب األلمىّمق ّْ ز فْنخ ثٌ

ٌّ ٜ  110 -90ثٌّٕننجـٌثس ، جثٌّٛٝننٛعجس أف١جٔ نن "ٌِصّذننز" فْننخ / ِننٓ همننً ِننٓ لنن٠ٌٔ ـننٟ  239 – 235/ ثٌنن

ّٖٛث٘و 273 - 249ث٩ّ٦َ دؽ١ٌ فٍؿ  ِنٛثّه ٨ ٠ٖنضًّ ع١ٍٙنج  ٚـنٟ ثٌىضنجح ثٌٖع٠ٌّز ٚصقم١ك ث٤ْٔنجح.. ٚصىغٌ ثٌ

ّٞ ِٚوً آمٌ ٌِ" ِغً أ ّْ ُّ ِنٓ ث٤مذنجً ٠ًّٚٙ. "ِٓ ُفوَّ ـٟ ثٌَن ٕو ـٟ ث٤ؼٍنخ ث٤عن ّْ ٚإْ فٞنٌ ـٙنٛ ثٌىٍذنٟ ، ثٌ

ّّك" ـئّّٔج ٔقٓ ٔؾّع ـٟ ثٌقم١مز ًٚث٠ز ٚ، عجهر   ثفور فضّٝ إّٔٗ ١ٌّىٕٕج ثٌمٛي إّٕٔج ف١ٓ ؽّعٕج د١ٓ "ث٤ٕٙجَ" ٚ"ثٌّٕ

 .صو٠ُّٕٙ: عٓ أفٛثي ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ

ٍز ٌّٙج ِْضع١ٕ ّّ  :ج١ٌّجس ثٌضج١ٌزٕى١ٓ دج٦ّٕٕرٌ ـٟ ٘ي٠ٓ ثٌّٚو٠ًٓ ٚثٌٌّثؽع ثٌّى

ِٚنج ٘نٟ ثٌطّمنُٛ ثٌّضنٟ ونجٔٛث ، جث ى١ّٕ٘ نج ٚثعضمنجه  ج صعذّنو٠ّ  ِج ٟ٘ أّٔجٟ صو٠ّٓ ثٌعنٌح لذنً ث٦ّن٩َ ّنٍٛو   -1

ن ه٨ٌنز ؟ ِٚنجثٌنطجدجس ثٌّضٟ ونجٔٛث ٠ضنوثٌٚٛٔٙج٠ؤّهٚٔٙج ٚ  ِ ًّ ىٌنه ـنٟ ّن١جق ثٌرّنجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ّنز عّٛ ج؟ ٚ٘نً ٠ّىنٓ ون

ِّّ م٠١ ٔجظُ ٌٙج ًثد٠ د١ٕٙ  ج؟صٍ
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ث٨لضٚنننجه٠ّز ٚث١ٌْجّننن١ّز  ِنننج ع٩لنننز ف١نننجر ثٌعنننٌح ثٌو١ٕ٠ّنننز لذنننً ث٦ّننن٩َ دفّٔنننجٟ ثؽضّنننجعُٙ ٚٔرّٙنننُ -2

 ....(ثٌضؾجًر، ث٤ف٩ؾ، ٌمذ١ٍّزٚث٨ؽضّجع١ّز )ثٌق١جر ث

3-  ّٟ ٍز د١ٓ صو٠ّٓ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ٚثٌقوط ث٩ّ٦ِ ّٚ  ؟ِج ٘ٛ ٚؽٗ ثٌ

ك ثٌٍُّْ ف١جر ثٌعٌح ثٌو١ٕ٠ّز ثٌؾج٘ -4 ًّ  ٕٙج؟١ٍّز ٚ٘ٛ ٠قّوط عو١ؿ صّغًّ ثٌّؤ

ّ  ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌعٌد١ّز ]أعٌثد١ ٚ٘نٟ صمنع ـنٟ ثٌؾٕنٛح ، جج ـنٟ ثٌّٚنجهً ثٌمو٠ّنز[ ٘نٟ ِنٟٛٓ ثٌعنٌح لنو٠

ر آ١ّج ًّ ٕنذٗ ٌنيٌه صْنّٝ ج )ٍن١ؼ ؼٌد نج ٚدقنٌ ثٌنج ٚثٌّق٠١ ثٌٕٙوٞ ؽٕٛد ن٠قّو٘ج ثٌذقٌ ث٤فٌّ ٌٕل  ، ثٌؽٌدٟ ِٓ لج

ثس )فؾنجًر ّنٛه، . ٟٚ٘ د٩ه ـْن١قزؽ٠ٌَر( ٚد٩ه ثٌٖجَ ّٕج٨   ٌّ ن ثءأًٝنٙج فن ّْ ُ ٔننٌر( ًِٚجٌٙنج ٚعْنجء. ٚصم

  ّ ُّ ث١ٌَٛ ثٌعٌد١ّز ثٌْعٛه٠ّز ٚعّجْ ٚلطنٌ لو٠ ج إٌٝ مّْز ألْجَ ٟ٘ صِٙجِز ٚثٌقؾجٍ ٚٔؾو ٚثٌعٌٚٛ ٚث١ٌّٓ )صٞ

عً ٘يث ثٌّٛلع ثٌؾؽٌثـٟ د٩ه ثٌعنٌح فٍمنز ثصّٚنجي دن١ٓ ِٚنٌ ٚدجدنً ّٚ٘نج ٚث٦ِجًثس ٚثٌذق٠ٌٓ ٚث١ٌّٓ(. ٌمو ؽ

ُّ ثٌقٞجًثس ثٌمو٠ّز ن، ِٛلعجْ ٤٘ ج ؽعنً ٌٍعنٌح ث٩ّٟع  ّّ ج ٚويٌه ٟ٘ فٍمز ًٚٙ د١ٓ ٠ًّٛج ٚثٌّق٠١ ثٌٕٙوٞ ِ

ُّ ثٌ، عٍٝ ثٌّو٠جٔض١ٓ ث١ٌٙٛه٠ّز )ث٠ٌٌّّٚز( ٚثٌّْن١ق١ّز )ثٌْن٠ًّٛز( نج ثٌذنجد١ٍّْٛ ٚث٢ٕن٠ًّْٛٛ عن ِّ فنٌُ )ثٌعنٌثق( ـمنو أ

ثٌعنٌح ٚ صنُِٛٙ ِّجٌه عٌد١ّز ٙؽ١ٌر صقّٟ ظًُٙٛ٘ ِٓ ؼنجًثس ثٌذنوٚوجٔش ٌُٙ أ٠ّجَ ِع ثٌعٌح ـفلجِٛث عٍٝ 

 )ٍِّىز ثٌق١ٌر(.

نج ـنٟ ثٌن١ّٓ )ٙنٕعجء ِّ ُّ ثٌٌّثوَ ثٌقٞن٠ٌّز ثٌعٌد١ّنز وجٔنش إ ّْ أ٘ عنوْ( أٚ عٍنٝ أٟنٌثؾ ٕنذٗ ، ٔؾنٌثْ، إ

ج هثمً ثٌؾ٠َنٌر ـٙنٟ ٌِثونَ ٔجٕنتز وّّىنز ٠ٚغنٌح ٚثٌطنجةؿ ٚث١ٌّجِنز ثٌق١، ثٌٕذ٠، ثٌؾ٠ٌَر ثٌعٌد١ّز )صْوٌِ ِّ ٌر( أ

ً ثٌّٚنجهً ثٌمو٠ّنز ؽنّو   ّٛ ز( ٚصٚ ّٙ ث )لذنً ثٌّن٩١ه( ّنٛثء ِٕٙنج ثٌضج٠ًن١ّنز وجٌّٕٚنٛٗ ث٢ٕن٠ًّٛز أٚ )ثٌقؾجٍ مج

 (. 14-13: 12 إٔع١جءّفٌ )ٝ أّٔٙج د٩ه ثٌعطٔ ٕٚرؿ ثٌع١ٔ ثٌو١ٕ٠ّز وجٌضًٛثر د٩ه ثٌعٌح عٍ

ٚثٔذٕٝ ٔرجُِٙ ث٨ؽضّنجعٟ عٍنٝ ، ٠ضضذّعْٛ ثٌّجء ٚثٌى٥ ٌمو عجٓ أؼٍذُٙ ًّف٩  ، ٍخ عٍٝ ثٌعٌح ثٌذوثٚرصؽ

فْنخ ١ِنَثْ ثٌّٚنجٌـ. ٠ٕٚمْنُ ثٌعنٌح ـنٟ عنٌؾ أمنٌٜ ج ٚصضقنجٌؿ أف١جٔ ن، جثٌمذ١ٍّز ـىجٔش ثٌمذجةً صضٕجٍع أف١جٔ ن

ّّٖجي )عٌح ِْضعٌدزثٌْٕجدز إٌٝ  ، ث١ّٕ١ٌّنْٛ، ٚعنٌح ثٌؾٕنٛح )عنٌح عجًدنز ثٌَٕث٠ًّْٛ(، ثٌعؤج١ّْٔٛ، عٌح ثٌ

نّجي ٚفٞن: مْن١ُ فٞنجًٞٚ٘يث ثٌضم١ُْ ٘ٛ ـٟ ثٌقم١مز ص، ثٌمقطج١ّْٔٛ( ّٖ ٌ ـنٟ ثٌؾٕنٛح. ٌىنٓ ىٌنه ٨ دنوٚ ـنٟ ثٌ

  ٌ ٚث عْٕٛ )ث٤ُٚ ٚثٌنًَػ ِنٓ عنٌح ثٌؾرث ِج وجْ ثٌعٌح ٠٠عٕٟ ث٨ٔفٚجي د١ّٕٙج ٨ٚ ثٌغذجس ـىغ١ ٌّ ٕنٛح ثّنضم

ّّٖجي  ٠غٌح(.: ـٟ ثٌ
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ِٚٓ ـٌٚع وٙن٩ْ ٟنٟء )ـنٟ ثٌٖنّجي( ٚعجٍِنز ٚؽنيثَ : ١ٌّفٌّْٕجدز عٌح لقطجْ إٌٝ و٩ْٙ ٠ٚٚمُْ ث

لٞنجعز : ١ّنٌفٚمَثعنز. ِٚنٓ ـنٌٚع  )دجه٠ز ثٌٖجَ( ّٚ٘وثْ ِٚيفؼ )ثٌن١ّٓ( ٚث٤ٍه )عّنجْ( ِٚنُٕٙ ثٌؽْجّنٕز

 عيًر )ثٌقؾجٍ(.ٚ )ّٕجي ثٌقؾجٍ( ٚصٕٛك ٚوٍخ )دجه٠ز ثٌٖجَ( ُٚؽ١ٕٙز

ج عٌح عؤجْ ـ١ٕمّْ ِّ ، ٚثةً )دىنٌ ٚععٍنخ( )دجٌقؾنجٍ(ٚ ِٚٓ ـٌٚع ًد١عز أّو، ْٛ إٌٝ ًد١عز ٌِٚٞأ

ن١ٍُ ٚؼطفنجْ ٚعنذِ ٚىد١نجْ )ٔؾنو( ْع٩١ْ ِٕٚٙج ٘ٛثٍ ل١ِ: ِٚٓ ـٌٚع ٌِٞ ُّ ن، ٚ  ٞ ج ِٚنٓ ـنٌٚع ِٞنٌ أ٠

 (.ٙجص١ُّ )دجه٠ز ثٌذٌٚر( ٚ٘ي٠ً )لٌح ِّىز( ٚوٕجٔز ثٌضٟ ِٕٙج ل٠ٌٔ )ّىٕش ِّىز ٚؽٕٛد

ز ٚفوثس صضؾجٍٚ ثٌمذ١ٍّز )ثٌؾوّ ٩٠ٚفع ثٌّٕجظٌ ـٟ ثٌّٕ  ّّ ّْ ع ّٟ أ ّٟ ثٌعٌد ث٤ًٙ( ٚٚفنوثس أٙنؽٌ ، رجَ ثٌمذٍ

ًّ ٔرنجَ ثؽضّنجعٟ ٠منَٛ عٍنٝ ٚفنور ثٌنوَ، ثٌع١ٌٖر، ثٌفني، ِٕٙج )ثٌذطٓ ّْ  إ٨ّ ، ثٌذ١نش...( ٚ٘نٟ ظنجٌ٘ر ٨فمنز دىن أ

 ز.٨ؽضّجع١ّ جٌ٘ر وجٔش آ١ٌّجس صضوّمً ـٟ صٖى١ً ثٌمٜٛ ثثٌقٍؿ ٚث٨ٌٛء ٚثٌؾٛثً ٚثٌّٚ

ّٟ )٨ ٚلو ؽعً ٘يث ثٌّٕرجَ ث٨ؽضّجعٟ ثٌفٌه ٠ٌٕٚٙ ـٟ ثٌؾّجعز فضّٝ ٠ىجه  ١ّٕ٘نز ٠ٖعٌ دٛؽٛهٖ ثٌٖنٚ

نج إىث ِنج منٌػ عنٓ ٕنٌعز ثٌمذ١ٍنز، (ِعٍّمز عٌّٚ دنٓ وٍغنَٛ ِنغ٩  ١ٌّٝ ثٌؾّجعز ـٟ  ِّ ـئّٔٙنج صنٍعنٗ ـنٟ ث٤ؼٍنخ  أ

قٌثء ٙعٍٛو   ّٚ ٚ٘نٛ ، ِ /١ٕل ٌٗ ثٌٌّدجع أٚ ثٌنِّ ِنٓ ثٌؽٕنجةُج. ٌٍٚمذ١ٍز ًة١ـ١ٛثٌٟ لذ١ٍز أمٌٜ أٚ ١ٙ٠ُ ـٟ ثٌ

ْ عنجهر ِنٓ فىّجةٙنج ٚأع٠ٌجةٙنج. ٚصٖنجًن  ّٛ ٠و٠ٌ ٕنؤْٚ لذ١ٍضنٗ ٠عجٝنوٖ ـنٟ ىٌنه ِٕضنوٜ ثٌمنَٛ )هثً ثٌٕنوٚر( ٠ٚضىن

ّْ ل١جَ ثٌق١جرثٌٌّأر ـٟ ٕؤْٚ ثٌق١جر ؽ١ّع ؽً.عٍٝ ثٌؽَٚ/ثٌقٌ ٙج إ٨ّ أ ٌّ  ح ؽعً ِىجٔضٙج هْٚ ِىجٔز ثٌ

ج ثٌق١جر ث٨لضٚج ِّ ١ٓأ ّّ عٟ ٚثٌضّؾجًر: ه٠ّز ـضمَٛ عٍٝ أُ ٌّ نز عٍنٝ ِنج ، ثٌ ّٙ إى ٠ع١ٔ لْنُ وذ١نٌ ِنٓ ثٌذنوٚ مج

ننج ثٌمْننُ ثٌغننجٟٔ ، ثأدننو   ظننجعْٕٛٚلننو ٠مج٠ٞننْٛ ٔضجؽٙننج دّننج ٠قضجؽٛٔننٗ. ٚ٘ننُ ٌننيٌه ، صٕضؾننٗ ثٌٖننجء ٚث٦دننً ِّ ٚ٘ننٛ  –أ

ٙ  فٌٞٞ  ٌ  ـمو دٌع ـنٟ ثٌضؾنجً -جمٚٛ ّْ ٠ٌٟنك ثٌذقنٌ ٌنُ صىنٓ إِٓنزر. ٚٔرن ثٌؾ٠َنٌر ثٌعٌد١ّنز ّك ـمنو ٕن ث إٌنٝ أ

ٌّ ِٓ ِّىز ، ٖٔطجْ ٠ٌد٠ أفوّ٘ج د١ٓ فٌِٞٛس ٚثٌذق٠ٌٓ ٠ٌٟمجْ صؾج٠ًّجْ جَ ٠ّٚ ّٖ ٠ٌٚد٠ ثٌغجٟٔ د١ٓ ث١ٌّٓ ٚثٌ

ٚٔمنً فذنٛح ، )ٔمً ؼن٩س ثٌن١ّٓ ١ٟٚنخ ثٌٕٙنو ٚف٠ٌٌ٘نج إٌنٝ ثٌٖنجَ ِٚٚنٌجٌضٟ صمع ـٟ ِٕضٚؿ ثٌّْجـز صم٠ٌذ  ث

ؽنجء ـنٟ ، ـضنجؽٌٚث ٤ٔفْنُٙ: ثٌعٌح ـنٟ ٘نيٖ ثٌضؾنجًر دطن٠ٌمض١ٓإٌٝ ث١ٌّٓ(. ٚلو ّجُ٘  ٕٙجةعّٙجٚ ثٌٖجَ ٌِٚٚ

ّْ ًّٛي هللا )ٗ( ّّع دفدٟ ّف١جْ دٓ فٌح ِمذ٩  : ١ٌّر ثدٓ ٘جُٕ ُّ إ ِٓ ثٌٖجَ ـٟ ع١ٌ ٌم٠ٌٔ عر١ّز ـ١ٙج  "ع

أًدعنْٛ"ِنٓ لن٠ٌٔ أٚ  ُ ٚـ١ٙنج ع٩عنْٛ ًؽن٩  أِٛثي ٌمن٠ٌٔ ٚصؾنجًر ِنٓ صؾنجًثصٙ
1
"وجٔنش : ٚؽنجء ـنٟ ث٤ؼنجٟٔ 

ٌ  أًٛ ثٌقذ ج"ث ٚٚؽٙ  ٖز ٌم٠ٌٔ ِضؾ
2

.أٚ فّٛث ثٌمٛثـً ثٌضؾج٠ًّز ٚوجٔٛث أه٨ّء ٌٙج ،   ً  ِمجدً ُؽْع

                                                           
1
 180، ٗ 2ثدٓ ٖ٘جَ، ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز، ػ -

2
 52، ٗ 8ث٤ٙفٙجٟٔ: ث٤ؼجٟٔ، ػ  -
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َٚ ـعمننوس  ٌّ َٚ ٌضق٠ٛننً ِّىننز إٌننٝ لجعننور صؾج٠ًّننز إِٓننز ٌٍنن ٌّ ننٌثع دنن١ٓ ثٌفننٌُ ٚثٌنن ّٚ ٚلننو ثّننضؽٍّش لنن٠ٌٔ ثٌ

ث٤ف٩ؾ ِع ثٌمذجةً
*
ّْ ٘يٖ ثٌّعنج٩ِس ثٌضؾج٠ًّن  ز وجٔنش صُْطٍِنُع ثٌعنٌح ّٚطع ٔؾّٙج ـٟ ؽ٠ٌَر ثٌعٌح. ٨ٚ ّٕه أ

 آهثح ث٤ُِ ثٌّؾجًٚر ٚه٠جٔجصُٙ. عٍٝ

ّٓ ثٌٍّٙؾنجس صنضٍنؿ عٍنٝ ِْنضٜٛ ثٌّعؾنُ ٚعٍنٝ ِْنضٜٛ ، جعمجـ١ّ   ٠ضىٍُّ ثٌعٌح ٌؽنز ٚثفنور ٘نٟ ثٌعٌد١ّنز ٌىن

نعٌ ٚثٌعمنٛه، ث٨ٕنضمجق ٚثٌضٚن٠ٌؿ ّٖ ّٓ ٌؽننز ثٌ ، ث٤فنن٩ؾ وجٔنش ِّٛفنور ٘نٟ ثٌعٌد١ّننز ثٌفٚنقٝ )ٌؽنز لنن٠ٌٔ(ٚ ٌىن

ِٚٞن٠ٌز ألنٌح إٌنٝ ثٌعذ٠ٌّنز ، ز ٚث٤وو٠نز١ّ ألٌح إٌٝ ثٌقذٖن ف٠ٌ١ّّزه ثٌمٛي دٛؽٛه ٌؽض١ٓ عٌد١ّض١ٓ ًٔي٘خ إٌٝ )

ّْ ثٌقف٠ٌّج صغذنش  ـنٟ ثٌق٠ٌ١ّنز ًفّنٕٓ، ِىنٌح، ٘نٌفُ، ىٚ ّّٜٛ غجيِ]س ثٌقو٠غز صغذش عىِ ىٌه ٚثٌٕذط١ّز ٤

  .[(ثٌضٖجدٗ د١ٕٙج ٚد١ٓ ث٠ٌٌّٞز

ًّ لذنً ث٦ّن٩َٚوجْ ثٌعٌح ٠عٌـْٛ ثٌىضجدز ع٩عز لٌْٚ عٍ ٚلنو أفٚنٝ أفّنو أِن١ٓ ّنذعز عٖنٌ ، ٝ ث٤لن

ج عٍٝ عٙو دوث٠ز ثٌوعٛر ثٌّقّو٠ّزج ل١ٌّٕ  وجصذ  
3

ٚوجْ دعُٞٙ ٠ضمٓ ثٌعذٌث١ّٔز وًٛلنز دنٓ ٔٛـنً أٚ ثٌفجًّن١ّز وعنوٞ ، 

  دٓ ٠ٍو ثٌعذجهٞ.

نج إ ِّ نعٌأ ّٖ ننجةو ـٙننٛ ثٌ ّْ نٕجعض١ٓ ، ٔضننجؽُٙ ثٌغمنجـٟ ثٌ ّٚ ننعٌ ه٠ننٛثْ "لننجي أدنٛ ٘نن٩ي ثٌعْننىٌٞ ـنٟ وضننجح ثٌ ّٖ ثٌ

ثٌعٌح ٚمَثٔز فىّضٙج ِْٚضٕذ٠ آهثدٙج ِْٚضٛهع عٍِٛٙج"
4
ٝ ثٌنطجدز ٚثٌمٚ٘ ٚث٤ِغجي ٌّٚه أ٠ّجَ إٝجـز إٌ .

  ثٌعٌح ٚأْٔجدُٙ وّج وجٔش ٌُٙ ِعٌـز د١ْطز دذعٜ ثٌعٍَٛ وجٌطّخ ٚثٌفٍه...

 :األلّشركا-1

 ًّ ٌّٖن لذً ث٩ّ٦َ و مْٛ إٌٝ إٌذجُ ثٌ ًّ ـْٕنذٛث ، ِرجٌ٘ ثٌٌٖن ثٌّعٌٚـز ـٟ ثٌعجٌُ ٚإٔٙجـٗ ى٘خ ثٌّؤ

ننُّٛ٘ إٌننٝ ، إٌنن١ُٙ ثٌطٛٙنن١ّّز ٚعذننجهر ث٤ّنن٩ؾ ٚث٤ًٚثؿ ّْ ّٓ ٚثٌٕننجً عٚ ٙننجدتزٚل ٠ٕٛننز ٚعذننجه ث٩ٌّةىننز ٚثٌؾنن

                                                           
*
 1992، 1د١ٌٚس، ٟـىضًٛ ّقجح: إ٩٠ؾ ل٠ٌٔ، ثٌٌّوَ ثٌغمجـٟ ثٌعٌدٟ  -

3
 142 -140أفّو أ١ِٓ: "ـؾٌ ث٩ّ٦َ"، ٗ ٗ  -

4
ٕجعض١ٓ، ٗ  - ّٚ ث ٚ٘ؾجء  ٚؼن٨َ    104أدٛ ٩٘ي ثٌعْىٌٞ: وضجح ثٌ  ٌ ج ٚـن ّٖعٌ ـٟ ِعٌـز ه٠جٔجس ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ـجٌٖعٌ ثٌؾجٍٟ٘ ١ٌِ ِوف  أ١ّّ٘ز ثٌ

 عٍٝ ثٌو٠ٓ. ـقْخ، دً ـ١ٗ عمجةو ثٌعٌح ٟٚمُّٛٙ ٚلو لٌٚ دعٜ ثٌٖعٌثء ٕعٌُ٘
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ِّّٖ ٚثٌىٛثوخ... ٚثٌ
5

ّْ ث،  ّْ عذجهر ث٤ٕٙجَ وجٔش ٘نٟإ٨ّ ث ثةؾنز ـنٟ ثٌؾج١ٍّ٘نز ٌغجدش أ ٌّ ١ٌْنش عذنجهر ٚ، ثٌعذنجهر ثٌ

ّٓ ِغ٩  ثٌىٛ  ج.ّج ّـٕذ١ٓ ىٌه ٨فم  ِغٍهر ث٤ٕٙجَ ّٜٛ ٨فك ِٓ ٌٛثفك عذج ثوخ أٚ ث٩ٌّةىز أٚ ثٌؾ

ننُٕ  ّٚ ّٟ دّعٕننٝ ث٨عضمننجه دج٨ٕننضٌثن ـننٟ ثٌٌدٛد١ّننز دنن١ٓ ثٌ ننٌن ثٌؾننجٍ٘ ّٖ ٚصعنّو عذننجهر ث٤ٙننٕجَ أدٍننػ ِرٙننٌ ٌٍ

ُٕ ِذٍػ ثٌٕو٠ّز ٧ٌٌٗ.هْٚ أْ ، ٚث٦ٌٗ ّٚ  ٠ذٍػ ثٌ

ُٕ ٚثٌٛعٓ ـمجٌٛث ى٘خ ثٌٍّؽ٠ّْٛٛ إٌٝ ثٌض١١َّ ّٚ ُٕ ِج وجْ ٌٗ ؽُْ أٚ ًٙٛر ِٚج ٌُ ٠ىٓ ويٌه : د١ٓ ثٌ ّٚ "ثٌ

  ٞ ز  ج "ِج وجْ ِع٨ّٛ  ـٙٛ ٚعٓ" ٚلجٌٛث أ٠ ّٞ ٚإىث ونجْ ِنٓ ، ًٙٛر إْٔجْ ـٙٛ ٙنُٕعٍٝ ِٓ مٖخ أٚ ى٘خ أٚ ـ

فؾجًر ـٙٛ ٚعٓ"
6

ّْ ٘نيث ثٌض١١ّّنَ دن١ٓ ث٤ٙنٕجَ ٚث٤ٚعنجْ ِضنفّمٌأ. إ٨ّ  ٔنٌٜ ثٌمنٌآْ لنو ثّنضعًّ ٤ّٕٔنج ، ّٕٔنج ٔعضمنو أ

ًَ  7/138ؽنجء ـنٟ ث٤عنٌثؾ ، "ُٕٙ" ٚ"ٚعٓ" ثّنضعّجي ثٌضنٌثهؾ ثة١ِ ٌَ ن ّْ َٔنج دِذَِٕنٟ إِ ٍْ َٚ ٌَ  "َؽج ٌْذَْقن ث ث ْٛ ٝ   ـَنفَصَ َ   َعٍَن ْٛ لَن

 َْ ُْ آٌَِٙز   ٠َْعُىفُٛ ج ٌَُٙ َّ ٙ ج َو
ًْ ٌََٕج إٌَِ  َّٝ ثْؽَع ٛ ُِ ۚ  لَجٌُٛث ٠َج  ُْ ٌَُٙ  َ َٕج ْٙ ٝ  أَ ُْ  َعٍَ َ   لَنجَي إَُِّٔىن ْٛ "  لَن َْ ٚؽنجء ـنٟ ثٌعٕىذنٛس صَْؾٍَُٙنٛ

29/17  َْ ج صَْعذُُوٚ َّ ْٓ  "إَِّٔ ِِ  َٓ َّْ ثٌَِّي٠ ج إِ ـْى  َْ إِ صَْنٍُمُٛ َٚ عَجٔ ج  ْٚ ِ أَ ِْ هللاَّ َْ  ُهٚ ْٓ  صَْعذُُوٚ ِِ  ِ ِْ هللاَّ ل ج". ُهٚ ٍْ ًِ  ُْ َْ ٌَُى ٍُِىٛ ّْ َ٨َ ٠ 

ن: فنٌهٖٚلو ٠ٍقك دج٤ٕٙجَ ٚث٤ٚعجْ ٌفع عجٌظ ٘نٛ ث٤ٔٚنجح )ِ ْٚ َٔ ) ّْ عٍّنجء ثٌٍّؽنز لنو ِنجٌٛث إٌنٝ خ  إ٨ّ أ

ث٤ٔٚجح ثٌقؾجًر ثٌضٟ وجٔش صْضعًّ ِيثدـ ٥ٌٕٙجَثعضذجً 
7
. 

نُٕ أّٚننع ِننٓ ثٌضّغنجي ٚإْ ثٕننضًّ ع١ٍننٗ ّٚ ٚثر ٥ٌٙننٕجَ ٠ؾعٍٕنج ١ّٔننً إٌننٝ ثعضذننجً ثٌ ٌّ ّْ ٚٙنؿ ثٌنن ٠مننٛي ، إ

ّٖؾٌ ٚ٘نوَ  ّٟ مجٌو دٓ ث١ٌٌٛو ـمطع ثٌ ٜ "ـذعظ ثٌٕذ َّ ثٌذ١نش ٚوْنٌ ثٌنٛعٓ"ثٌىٍذٟ ِضقّوعج عٓ ثٌع
8
ّْ ثٌضّجع١نً   د١نو أ

ُٕ.ثٌّٚمٌٛز ِٓ ثٌقؾجًر وج ّٚ ُّ ٌّخ ثٌ  ٔش ـٟ ث٤ؼٍخ ث٤ع

ًِّ ـٟ ٘يٖ ثٌضّجع١ً أّٔٙج عٍٝ ًٙٛر ث٦ْٔجْ ــ"٘ذً ِٓ عم١ك أفٌّ عٍٝ ًٙٛر ث٦ْٔجْ"  ٩٠ٚفع ثٌّضف

ٌّ ٚ ٚ"ثٌفٍِ أّٛه وفّٔٗ صّغجي إْٔجْ" ه "وجْ صّغجي ًؽً وفعرُ ِج ٠ىنْٛ ِنٓ ثٌ ع١ٍنٗ فٍّضنجْ ِضّنًَ دقٍّنز ، ؽنجيَٚ

ّ   ٌِصو "ٚـٞز ـ١ٙج ٔذً ٌدز ـ١ٙج ٌٛثءٚد١ٓ ٠و٠ٗ ف، جدفمٌٜ ع١ٍٗ ١ّؿ لو صمٍّوٖ ٚلو صّٕىخ لٛ
9
. 

                                                           
5
 240-197، ٗ ٗ 2ثٔرٌ ِغ٩: ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح ـٟ ِعٌـز أفٛثي ثٌعٌح، ػ -

6
 53ثدٓ ِٕرًٛ: ٌْجْ ثٌعٌح، ِجهر ُٕٙ. ٚثٌَد١وٞ: صجػ ثٌعٌُٚ، ِجهر ٚعٓ. ٚثٌىٍذٟ: ث٤ٕٙجَ، ٗ  -

7
 ثدٓ ١ّوٖ: ثٌّنٚ٘، ِجهر ٔٚخ. -

8
 27ثٌىٍذٟ: وضجح ث٤ٕٙجَ، ٗ -

9
 59ٚ 56ٚ 28ٔفْٗ، ٗ  -
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ُٕ ٙنٌر عر١ّز أٚ ٕؾٌر أٚ د١ض   ّٚ ج أً٘ ثٌٛدٌ ُِٕٙ ـجصّننيٚث ٚلو ٠ىْٛ ثٌ ِّ ج عٕو أً٘ ثٌّوً ِٓ ثٌعٌح أ

نُٕ ـنٟ ٘نيٖ ثٌقنجي م١ّضنٗ ، ج ِعُٙ ـٟ فٍُّٙ ٚصٌفنج٠ٌُٕٙمٍٛٔٙفؾجًر ٙؽ١ٌر ـٟ ث٤ؼٍخ ٤ُّٔٙ وجٔٛث  ّٚ ٚوجٔنش ٌٍ

ّٖجعٌ ٚلو ٠مع ـٟ ث٤ٌّ، ـٟ ثٌقٌٚح ُٙٚ٘ٛ ٠ٖجًو، ثٌّمّوّز  :ـ١ْضذوٌٛٔٗ دُٕٚ آمٌ. لجي ثٌ

ذجؿ إٌٝ ٌِثه ّٚـجً دٕج ٠ؽٛط ّٚ  ـٕــجؽَٔجُ٘ لذً ثٌ

 : ٚلجي آمٌ

ّ   إٌُٙٙ وـــضذّوٌٛث ث١ٌعذٛح دع ٚث ٠ج ؽو٠ً ٕٙ ٌّ  دٛثٚأعيج ـم

مننْٛ ـٙننٟ ثٌنن٩ّس ٚ٘نن ًّ ننج إٔننٌٙ ث٤ٙننٕجَ ثٌّضننٟ ىوٌ٘ننج ثٌّؤ ِّ ، ٟ ٙنننٌر د١ٞننجء ٌِدّعننز دجٌطّننجةؿ ٌغم١ننؿأ

صعرّّٙج ل٠ٌٔ ٚؽ١ّع ثٌعٌح
10

ٌ٘ر  . ٠ٚعضمو ثٌّؤًمْٛ َّ ّْ ث٩ٌّس ٟ٘ ثٌ ٠مٛي ١ٌ٘ٚهٚصِ ـٟ صج٠ًنٗ ، Vénusأ

ّْ ثٌعننٌح ٠عذننوْٚ ثٌَ٘ننٌر ثٌْننّج٠ّٚز ٚ٘ننُ ٠ننوعٛٔٙج أ١ٌضّنن ثمضٚننجً إ٨٘ننش عننُ ثمضٚننٌٚ٘ج إٌننٝ ٚ٘ننٛ  "ج ٚث٨٦س"إ

ج ٚوجٔش صٞجؾ إٌٝ ٚؽٕٛد   ث٩ٌّس. ٚلو ٚؽو ث٤ع٠ٌّْٛ وضجدجس عو٠ور ًٚه ـ١ٙج ىوٌ ث٩ٌّس ـٟ أِجوٓ ِنضٍفز ّٕج٨  

ّّٝ ٨س ٍٙنو ٨ٚس فذٌثْث أٚ  ٘نج ِْنجء  ... ٚعٌـنش ثٌَ٘نٌر دفّنّجء أمنٌٜ دّمضٞنٝ أفنٛثي ظًٌّٙٛىجْ ـضْ

ٞ  ٟ عضٌ )ثٌـٕؾّز ثٌّْجء ٘، جٙذجف   ٜ.، عٖضجً(ج أّضجً )عض١ٌر؟( ٟٚ٘ أ٠ َّ ذـ ٟ٘ ثٌع ّٚ  ٚٔؾّز ثٌ

ا:األلعّزي

ٜ ١ٕطجٔز صفصٟ ع٩ط ، ٚوجٔش دٛثه ِٓ ٔنٍز ثٌٖج١ِّز عٓ ١ّ٠ٓ ثٌّٚعو ِٓ ثٌعٌثق إٌٝ ِّىز  َّ ٚ"وجٔش ثٌع

ٌّّثس دذطٓ ٔنٍز"
11

ٙج دج٦عرجَ وّج عرّّ. ٚوجٔش ثٌعٌح ٚل٠ٌٔ ص ّٚ  ٙج ثٌعٌح ثٌؾٕٛد١ّنْٛ ٍِٚنٛن ثٌنـق١ٌرن

ج ٌٙننج.ٚٔقننٌٚث ث٤ّننٌٜ لٌدجٔ نن
12
  ٜ َّ ّْ ثٌننٌّح ٠ٖننضٟ دننجٌع ٌّ ٚثعضمننو ثٌننذعٜ أ ٌذننٌه  صٙجِننز ٠ٚٚننطجؾ دننج٩ٌّس ٌقنن

ثٌطجةؿ
13
. 

ا:امىبة

ٚوجٔش ثٌعٌح ٚث٤ُٚ ٚثٌنًَػ صعرّّٗ. ٠ٚذوٚ أّٔٙج ، عٍٝ ّجفً ثٌذقٌ د١ٓ ثٌّو٠ٕز ِّٚىز جٚوجْ ِٕٚٛد  

ٜ عجٌٛع ن َّ دمن٠ٌٔ ٚأف٩ـٙنج ٌٚنيٌه ع٩لنز ـنٟ ًأ٠ٕنج ، ٌٙنز عٕنو ثٌعنٌحج عٍنٝ دم١ّنز ث٢ج ١ِّٕٙ نوجٔش ِع ث٩ٌّس ٚثٌع

                                                           
10
 16ٔفْٗ، ٗ  -

11
 25ثٌىٍذٟ: وضجح ث٤ٕٙجَ، ٗ  -

12
 10ويٌه ٠ٌِٛ ١ٕنٛ: ثٌٌٕٚث١ٔز ٚآهثدٙج د١ٓ عٌح ثٌؾج١ٍ٘ز، ٗ 166، ٗ 5ؽٛثه عٍٟ: ثٌّفًٚ ـٟ صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ، ػ -

13
 126ث٤ًٍلٟ: أمذجً ِىز ِٚج ؽجء ـ١ٙج ِٓ ث٢عجً، ٗ  -
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ٜ  ٚ٘يٖ ث٤ٕٙجَ ثٌغ٩ّعز ٟ٘ ثٌضنٟ ىوٌ٘نج ثٌمنٌآْ . ٌٟٚلٙج ثٌضؾج٠ًّز ٌَ َٕنجرَ ثٌغَّجٌِغَنزَ ث٤ُْْمن َِ َٚ   ٜ ََّ ٌُْعن ث َٚ َس  ُُ ثٌن٩َّ أ٠َْضُ ٌَ "أَـَن

"  ٜ ََ ١ ِٝ ز   َّ ْْ ث لِ ٍَْه إِى  ٝ  صِ ْٔغَ
ٌَُٗ ث٤ُْ َٚ  ٌُ َو ُُ ثٌيَّ أٌََُى

14
. 

ّٓ ثٌؽ: ِٚٓ أٔج١ٕو ثٌعنٌح ثٌو١ٕ٠ّنز لنٌُٛٙ ٜ. ِٕٚنجر ثٌغجٌغنز ث٤منٌٜ. ـنئّٔٙ َّ ٌث١ٔنك ثٌعن٩. ٚإْ ٚثٌن٩ّس ٚثٌعن

ّٓ ٌضٌصؾٝ .ٕفجعضٙ
15

   

ٞ  ، ِٚٓ إٔٙجُِٙ إّجؾ ٚٔجةٍز صّغج٨ ًؽً ٚثٌِأر عج١٠ًٓ دجٌىعذز ّٖنٌٜ ٙنُٕ ، جُٚ٘ذً دجٌىعذز أ٠ ٚىٚ ثٌ

ً  ِٓ ِجء ٠ٙذ٠ ِٓ ؽذً ٚ٘ٛ فؾٌهُٚ دٗ  َٕ ٖ أًدعنز ألنوثَ ٚعٌٝنٗ لنوِجْأ ٚ ّٛ ٚىٚ ثٌَنٍَٚنز ، ّنٛه ِىّعنخ عٍن

ّّٝ ثٌىعذننز ثٌ و١ٙتننزٚ٘ننٛ ٙنننٌر د١ٞننجء ع١ٍٙننج  عُ ٚدؾ١ٍننز ١ّج١ٔننز عرّضننٗ مننغثٌضننجػ دضذجٌننز دنن١ٓ ِّىننز ٚثٌنن١ّٓ ٠ْٚنن

ر، ُٚٔٙنُ ٠ٌَّٕنز، ٚث٤ل١ٌٚ ـٟ ِٖجًؾ ثٌٖنجَ ٌمٞنجعز ٌٚننُ ٚؽنيثَ ٚعجٍِنز ٚؼطفنجْ، ٚ٘ٛثٍْ ََ ، ّٚنع١ٌ ٌعَٕن

ه دوِٚننز ثٌؾٕننوي ّٚننٛثع ٠ٚعننٛق ٠ٚؽننٛطٚ ٚثٌفٍننِ ٌطننٟء ْٚٔننٌ ٚع١ّننجِٔ ٚث١ٌعذننٛح ًٚٝننٝ ّٚننعو ٚعننجةُ  َٚ

ّٖجًق ِّٕٚ ٚث٤ٕضٌ ؽً ٚثٌ ٌّ ق ٚث٤ّقُ ٚث٤ًٕٙ ٚوغٌٜ ٚىٚ ثٌىف١ّٓ ٚىٚ ثٌ ٌّ ... ٚثٌّق
16
. 

ننعجهر ٚثٌؽٕننٝ )ٚه ّْ ، ٠عذننٛح، ٔٙننُ، ٠ّىننٓ أْ ْٔضٖننّؿ ِننٓ منن٩ي ٘ننيٖ ثٌضْنن١ّجس أّٔٙننج صننوّي عٍننٝ ِعننجٟٔ ثٌ

ِّّٖ )ِّٕ، عجةُ، وغٌٜ، ٔجةٍز ،ّعو، ًٝٝ ز ثٌ ّٙ ٌّٖٜ، ...( أٚ أّٔٙج ١ٍٍّز عذجهر ثٌىٛثوخ ٚمج نَع١ٌْ، ىٚ ثٌ ُّ ،

ق ٌّ ّٖجًق، ثٌّق ّٞ ...، ثٌ ّٓ ٘نيٖ ث٤ٙنٕجَ ٨ صذٍنػ دنف ّ  فنجي ِنٓ ث٤فنٛثي  ( ٌى ج وّنج ؽنجء ـنٟ ثٌغ٩عّجةنز ّٚنض١ّٓ ٙنٕ

١ٌّْر ٚثٌقو٠ظ ًٚث٠جس أً٘ ثٌ
17

ٍٜػ دعٞٙج ٌِصج إٔٙجَ لذ١ٍّز ٚإْ د٠ٚذوٚ أّٔٙ،  َّ ُٕ ثٌمِٟٛ وجٌع ّٚ  .ذز ثٌ

ننٝ ٘نننٛ ـٞنننج   ّ َ  أٚ ِف ٌَ ننُٕ َفننن ّٚ ٨ٚ ٠َؽنننٌ ، ث٦ّننن٩َ. ٨ ٠عٞننو ٕنننؾٌٖٖ ثٌّمننّوُ عٕنننو ثٌعننٌح لذنننً ٌٍ

ننننوثٔز٠ٚننننفِٓ مجةفننننٗ إىث ثّننننضؾجً دننننٗ. ٚصمننننَٛ ، ٠ّٛضنننن٨ٚٗ صنفننننٌ ف، ٟننننجةٌٖ ّْ ّّْننننز ثٌ ننننُٕ ِؤ ّٚ  عٍننننٝ موِننننز ثٌ

نننُٕ أٚ ٚو١ٍنننٗ( ٠: ّنننجهْ: فنننٌهّثٌ) ّٚ ٌ  ضٛثًعمنننجهَ ثٌ ٌ  )ونننجْ ّنننؤز ٙنننج أدٕنننجء ثٌنننّوثً ونننجد ٜ دٕنننٛ ث عنننٓ ونننجد َّ ثٌعننن

ر ِننٓ دٕننٟ ّنن١ٍُٕنن١ذجْ دننٓ ؽننجدٌ دننٓ ِنن ننجهْ ٘ننٛ دننجح ، ٌّ ّْ ّننؤز ثٌنن٩ّس دٕننٛ عضننجح دننٓ ِجٌننه ِننٓ عم١ننؿ( ٚثٌ

نننُٕ ٚفنننجـع ٟمّٛنننُٙ ٚلنننو ٠ىنننْٛ وجٕ٘ نننج أف١جٔ ننن ّٚ إٝنننجـز إٌنننٝ ثٌم١نننجَ عٍنننٝ  –ج وغ١نننٌر. ٚ٘نننٛ ثٌّنننؤ١ِٕٓ إٌنننٝ ثٌ

                                                           
14
 22-53/19ثٌٕؾُ  -

15
 19ثٌىٍذٟ، ٔفْٗ، ٗ  -

16
 عٕج ٘يٖ ث٤ّّجء ِٓ دطْٛ ثٌىضخ ثٌضٟ صٕجٌٚش ث٤ٕٙجَؽّ -

17
 4287ٚٙق١ـ ثٌذنجًٞ، فو٠ظ ًلُ 1408ثٔرٌ ِغ٩: ٙق١ـ ٍُِْ، فو٠ظ ًلُ -
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ننُٕ ّٚ نن١ؿ ٠ٚط ٠مننٌٞ -ثٌ ّٞ ننُٕثٌ ّٚ ٠ننيوٌ أدننٛ مننٌثٓ ثٌٙننيٌٟ ـننٟ : عننُ ثٌّْننجو١ٓ ٠ٚؤٌننؿ لٍننٛح ثٌّٕننجُ عٍننٝ ثٌ

ّْ  ١ِ٨ضٗ ٜ لو ف أ َّ ٍّّْٝ ّجهْ ثٌع يثٖ ٔع١ٍٓهد١ّز ثٌ
18
. 

 : لجي ٕجعٌُ٘، ٚوجْ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ٠مّْْٛ دج٤ٕٙجَ

رإّٟٔ فٍفش ٠ّ ٌّ ًّ آ ١ٓ ٙوق د  ي ثٌنًَػدّٕجر عٕو ِق

ٜ: ِٓ إٌٔٙ أ٠ّجُٔٙٚ َّ ّْع١ور ألُْ دٌّح ثٌع ّّ ، ثٌ : ثٌُٕٚ ْٛ أدٕجءُ٘ دئٝجـز "عذو" إٌٝ ثُّوّج وجٔٛث ٠ْ

ٜ َّ ق، ٚعذو ِّٕ، ٠ٍٚو ث٩ٌّس، ص١ُ ث٩ٌسٚ، ٚعذو ث٩ٌّس، عذو ثٌع ٌّ نجًق، ٚعذنو ثٌّقن ّٖ ٜ، ٚعذنو ثٌ َّ ، ٚأِنز ثٌعن

 ٚعذو ِٕجر...

١ّْٛؾ ٚثٌق٠ٌٌ ٚثٌّي٘خ ٚثٌّوًثُ٘ ثٌم٩ةو: ٠ٚٙوْٚ إ١ٌٙج ثٌٙوث٠ج َّ ، ٚثٌ ؼذؽنخ أٚ ؽنّخ صٍمنٝ ٜ ٚلو وجْ ٌٍع

َ  أٚ ف١ٍذ ن ٚونجٔٛث ٠ْنىذْٛ ـنٟ دعنٜ ٍٚث٠نج ثٌقنٌَ ِنجء   ـ١ٗ ٘يٖ ثٌٙنوث٠ج. ٚلنو ّنّٛث دعنٜ ، ث ٠فوٍنٗ ثٌط١نٌج أٚ مذن

نضُٙ إىث دٍؽنش ث٦دنً أٚ ثٌؽنُٕ عنوه  ١ٌّجٕن ٍونجر قْٛ ٌٙنج ثٌعضنجةٌٚونجٔٛث ٠نيد إٔٙجُِٙ ٌيٌه ِطعُ ثٌط١نٌ.  ِ ، جث ِعٍٛ

ُّ ثٌعضنٌ عٍنٝ ٔٚنخ ثٌٚنُٕ ٚـنك ٟمن ٔقنٌ ثٌضٍذ١نز عٕنو ، ٛثؾ دنٗثٌطن، إٔجمنز ثٌذع١نٌ عٕنو ثٌفؾنٌ)ُٛ ثفضفج١ٌّنز ٠ٚض

ّْجهْ ٌٗ ُٕ ّىخ ثٌّوَ ـٛق لّٕ ، ثٌ ّٚ ز ثٌ
19

ن ؼِّ،  و  ٌّ نُٕ إىث ِنج  ٠ْٚضْنمْٛ عٕنو ث...(ج ٚعٙنو  ث١ٌنو٠ٓ ـنٟ ثٌنوَ صذ ّٚ ثٌ

ّْقْٛ دٙج  ُ٘ ًٚٚثفضذِ عُٕٙ ثٌؽ١ظ. ٠ٚضعّٙوْٚ إٔٙجُِٙ دجٌط١خ ٚثٌذنًٛ ث٠ٌَٕز ٠ٚضّ ّٚ ٠ْضغْٕٛ ، ثفُٙـٟ ؼو

ؽً ٚثٌٌّأر ٠عض٨َْ دعّٞٙج عٕو ثٌعذجهر، ِٓ ثٌّْٕجءِٓ ىٌه ثٌق١ّٜ  ٌّ ّْ ثٌ دً إ
20

ًّ أ،  أّنجؾ ٚٔجةٍنز ّنطًٛر ٌٚع

 : لجي ثٌٕجدؽز، أدٍػ ه١ًٌ عٍٝ ىٌه

ًّ ٌٕج ن ّٚه ـئّٔج ٨جــــ"ف١ ّْ ثٌّو٠ٓ لو عَِج" ٠ق ٌٙٛ ثٌّْٕجء ٚإ
21
 

 ّْ ًّ ٘يث ثٌٍّّـ ٠ؤّوو ٌو٠ٕج أ ُٕ صمضٟٞ ثٌّذ١ش عٕو٠ٍٖجًر ثٌ ٌٚع نثٌّمنجَ ٚ ّٚ  ِ ِنج ٚ٘نٛ ، ج صطنٛي ٚصمٚنٌأ٠ّج

ُٕ ثّ ّٚ ّْ عذجهر ثٌ  .ُ٘ ٟٙجًر ِعٍِٛز أًوجٔٙجوضٛؽذش ع٠ٕؤّوو ويٌه أ

ج ثٌطّمِ ث٤ّجّٟ ثٌن ِّ نُٕأ ّٚ ٚثر ـٙنٛ ثٌطنٛثؾ دجٌ ٌّ ٘نٛ ٟنٛثؾ صٕٖنو م٩ٌنٗ ث٤ٔجٕن١و ٚ، يٞ ٠ؾّنع ع١ٍنٗ ثٌن

ع   ج ٚص٩١ٍٙ  ٗ صْذ١ق  ٠ّٚٞؼ ثٌّؤِْٕٛ م٩ٌثٌو١ٕ٠ّز ٚصطٍخ ثٌقجؽجس  ٌّ  : ج. لجي ًد١ع ثٌفَثًٞٚصٞ

                                                           
18
 24ثٌىٍذٟ، ٔفْٗ، ٗ  -

19
 عٍٝ لٕز ثٌعَٜ أٚ ثٌٌْٕ عٕوِج لجي ٕجعٌُ٘: أِج ٚهِجء ِجةٌثس صنجٌٙج -

20
 10ثٌىٍذٟ، ٔفْٗ، ٗ  -

21
ّْ ثٌطجٌ٘ دٓ عجًٕٛ -  .لو ثّضذوي "ف١جن ٚه" دـ"ف١جن ًدٟ" ـٟ صقم١مٗ ه٠ٛثْ ثٌٕجدؽز ٩ٔفع أ
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 فٛي ث٤ل١ٌٚ صْذ١ـ ٚص١ًٍٙ" جَ ٌٗـُ ث٤ٔــٟ ٚثٌّيٞ ٔؽـ"ـئّٕٔ

ّْ ٙنننن١ػ ثٌضٍذ١ننننز ٥ٌٙننننٕجَ ثٌّقفٛظننننز ـننننٟ وضننننخ ث٤مذننننجً إّّٔننننج ٘ننننٟ ٔ هثٌّننننز ِننننٓ ٘ننننيٖ  ضننننؿ٠ٚذننننوٚ أ

ُّ ٌذ١ّننننهؽننننٌٓ ٙننننُٕ ١ننننز ىٞ ثٌىفنننن١وضٍذ، ث٤ٔجٕنننن١و ؾ ٚ٘ننننُ ن. ثٌٕننننجُ ٟننننٌإْ ؽٌّ٘ننننج عذننننجه، ُ٘ "ٌذ١ننننه ثٌٍٙنننن

 ."أٌٚٝ ُِٕٙ د٨ٛةه ٓص٩هن. ٔق

نُٕٕنُٚ٘ ٠ْضمّْْٛ عٕو إٔٙجُِٙ ـٟ ثٌطجًا ِٓ ثٌ ّٚ ّٟ لن، ٛثٍي أٞ ٠ْنضن١ٌْٚ ثٌ "ٚوجٔنش ٌنٗ : جي ثٌىٍذن

ث٢ٌِ ٚثٌٕجٟ٘ ٚثٌّضنٌدّ٘": ز( ع٩عز ألوؿ)ىٚ ثٌنٍٚ
22

 ّٟ ًّ "ٚونجْ : . ٚلنجي ث٤ًٍلن عٕنوٖ )٘ذنً( ّنذعز لنوثؿ. ون

ٚلنوؿ ، ٚلنوؿ ـ١نٗ ٍِٚنك، ٚلنوؿ ـ١نٗ ِنٕىُ... ٚلوؿ ـ١نٗ ٨... ٚلوؿ ـ١ٗ ٔعُ... ؿ ـ١ٗ ثٌعمًلو: ؿ ِٕٙج ـ١ٗ وضجحلِو

ِ   ٚوجٔٛث إىث أًثهٚث أْ ٠نضٕٛث... ٚلوؿ ـ١ٗ ث١ٌّجٖ، ـ١ٗ ِٓ ؼ١ٌوُ ْٔنخ أفنوُ٘  ـنٟ ج أٚ ّٕىٛثج أٚ ٠ٕىقٛث ِٕىق  ؼ٩

ُّ لٌدنٛث ٙننجفذُٙ ثٌننيٞ  ثؿ ثٌّننيٞ ٠ٞننٌح دٙنجـنفعطٖٛ ٙننجفخ ثٌمنو، هً٘ننُ ٚؽننًَٚ ى٘ذنٛث دننٗ إٌنٝ ٘ذننً ٚدّتنز عنن

ُّ لجٌٛث ""ٕٙج. أًهٔج دٗ ويث ٚويث ـفمٌػ ثٌقّك ـ١ٗ"إٌ: ٠ٌ٠وْٚ دٗ ِج ٠ٌ٠وْٚ ع
23
. 

  ٞ ُِٕٚٓ ٟمُّٛٙ أ٠ ّٚ ّْ ثٌقٍك ٟمنِ عذنًٛ ٌٚنذ١جُٔٙ ثٌٌّٛنٛه٠ٓ فن، ج ثٌقٍك عٕو ثٌ ج )لنجًْ و٠غ  ٠ٚذوٚ أ

ٌّ ٚـ١ُٙ ِٓ ٠، جٌعم١مز ـٟ ث٩ّ٦َ(د ُٕ لن ّٚ  ٚـن١ُٙ ِنٓ ٠عضنٌ ٕنجر أٚ ٕنجص١ٓ.، ر ِنٓ هل١نكمّوَ عٕو ثٌقٍك د١ٓ ٠وٞ ثٌ

ٚلو ٠ىْٛ ثٌقٍك دعو ثٌمفٛي ِٓ ثٌقؼّ 
24
. 

ّْ ؽٍّز ثٌطّمُٛ ثٌّيوًٛر صىٖؿ عٓ عم١ور ًثّنز ـٟ ث٤ٕٙجَ  ؟ـّج ٘ٛ ٌّخ ٘يث ث٨عضمجه، إ

ٌّ ثعضمو ثٌعٌح ل ُٕ ٠١ّٚ ٠م ّٚ ّْ ثٌ ح ذً ث٩ّ٦َ أ ٌّ ن، هللا ثٌّضعنجٌٟ ِنُٕٙدُٙ ِٓ هللا ٠ٚم ّٚ ُٕ ٌنيٌه وجٔنش ٌٍ

ٍّّْٛ ِٕٗ ٠ْٚنّعْٛ إُّٔٙ ٠ى: دً ٍثهٚث ـمجٌٛث، ِغ٩   ث٨ّضمْجَلوًر عٍٝ ثٌٙوث٠ز ٚث٦مذجً دجٌؽ١خ ِٓ م٩ي ٟمِ 

ٛس ّٚ ـ١ٗ ثٌ
25
. ُٕٚ ّٚ ًّ دٙنج ، ٨ ٠عٕٟ ىٌه ثعضمجهُ٘ دق١جر ثٌ ّْ ث٤ٙنٕجَ أؽْنجَ صقن ّٓ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ أ ٚإّّٔج ظ

ّٓ ـضىٍّ ث٩ٌّةىز ثٌّضٟ  ّْ ٥ٌٕٙجَ ٟ٘ دٕجس هللا ِٓ ثٌؾ لوًر عٍٝ  -ّٚجوٕجصٙج ِٓ ث٩ٌّةىز -ُّٙ ِٓ م٩ٌٗ. ٌٚيٌه ـئ

ن٠ عٕنو هللا ٌٍٖنفجعزٚ، عٍُ ثٌؽ١نخ ّّ عٍنٝ ثٌضٛ
26
ّْ ٘نيٖ ثٌعم١نور لنو أدنجْ عٕٙنج ثٌمنٌآْ ٚ٘نٛ ٠ؾنجهي ثٌمنَٛ . ٚإ١ٌنه ، إ

 : ث٠٢جس

                                                           
22
 47ثٌىٍذٟ: وضجح ث٤ٕٙجَ، ٗ  -

23
 68ث٤ًٍلٟ: أمذجً ِىز، ٗ  -

24
 14ثٌىٍذٟ: وضجح ث٤ٕٙجَ، ٗ  -

25
 13ثٌىٍذٟ: وضجح ث٤ٕٙجَ، ٗ  -

26
ّٓ ثٌؽٌث١ٔك ثٌعٍٝ/  -  جًوإّناشفبعتههالترتٚث٩ٌس ٚثٌعَٜ/ ِٕٚجر ثٌغجٌغز ث٤مٌٜ/ إّٔٙ
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1-  ّْ نن َّٖ ٌَ ثٌ نننَّ َّ َٚ  َٛ ًْ ث٤َْ َٚ ثِس  َٚ ج َّ نن َّْ ْٓ َمٍَننَك ثٌ نن َِ  ُْ ٌْضَُٙ ننفَ َّ  ْٓ ٌَننتِ َٚ " " َْ ٝ  ٠ُْؤـَُىننٛ ُ أ ـَننفََّٔ َّٓ هللاَّ ٌَ ١ٌََمُننٌُٛ نن َّ ٌْمَ ث َٚ  َِ

 (.29/61)ثٌعٕىذٛس 

2-  ُ٘ ٌَْنجٌِ ُٓ ث ٠ ِ ثٌوِّ ُْ  "أ٨ََ َلِِلَّ نج َْٔعذُنُوُ٘ َِ ١ٌَِنجء  ْٚ ِٗ أَ ٓ ُهِٚٔن ِِ َٓ ثصََّنُيٚث  ثٌَِّي٠ دَُٛٔنج إٌَِنٝ إ٨َِّ  َٚ ٌِّ ِ  ١ٌُِمَ ٌْفَنٝ" هللاَّ )ثٌَِنٌ  ٍُ

39/3.) 

3- " ْٓ ِِ  َْ ٠َْعذُُوٚ َٚ  َْ ًْ أَصَُٕذِّتُٛ ِ ۚ لُ َْٕو هللاَّ فََعجُ َٔج ِع ُٕ ُؤ٨َِء   َ٘ َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ  ُْ ْٕفَُعُٙ َ٨َ ٠ َٚ  ُْ ُ٘ ٌُّ ُٞ ج ٨َ ٠َ َِ  ِ ِْ هللاَّ نج ُهٚ َّ َ دِ  هللاَّ

 ِٔٛ٠( " َْ ٌُِوٛ ْٖ ج ٠ُ َّّ ٝ  َع صََعجٌَ َٚ ْذَقجَُٔٗ  ُّ  ۚ ِٛ ًْ ٨َ ـِٟ ث٤َْ َٚ ثِس  َٚ ج َّ َّْ ُُ ـِٟ ثٌ  (.٨َ10/18 ٠َْعٍَ

. أ٨ََ إَِّٔ "ـَ  -4 َْ ُِ٘وٚ ج َٕ  ُْ ُ٘ َٚ ٩َةَِىزَ إَِٔجع ج  َّ ٌْ َْ َمٍَْمَٕج ث . أَ َْ ٌْذَُٕٛ ُُ ث ٌَُٙ َٚ ٌْذََٕجُس  دَِّه ث ٌَ ُْ أٌَِ ِٙ ضَْفضِ ّْ َْ ج ُْ ١ٌََمٌُُٛٛ ِٙ ـِْى ْٓ إِ ِِ  ُْ ُٙ .

 َْ ُْ ٌََىجِىدُٛ ُ َّٙ إِٔ َٚ  ُ ٌََو هللاَّ ُْ َو١ْنَٚ نج ٌَُىن َِ  . َٓ ٌْذَِٕن١ ٌْذََٕجِس َعٍَٝ ث طَفَٝ ث ْٙ . . أَ  ٓ ذِن١ ُِّ   ْ ٍْطَج ن ُّ  ُْ َْ ٌَُىن . أَ َْ ٚ ٌُ . أـَن٩ صَنَيوَّ َْ نٛ ُّ َؿ صَْقُى

ٌِْؾَّٕزُ إِ  ِش ث َّ ٌَمَْو َعٍِ َٚ ذ ج  َْ ٌِْؾَِّٕز َٔ َٓ ث د١َْ َٚ َؽَعٍُٛث د١ََُْٕٗ  َٚ  . َٓ جِهل١ِ َٙ  ُْ ُْ إِْ ُوٕضُ نج ـَفْصُٛث دِِىضَجدُِى َّّ ِ َع َْ هللاَّ نْذَقج ُّ  . َْ ٚ ٌُ ن َٞ ْق ُّ ٌَ ُْ ُ َّٙٔ

 َْ ننفُٛ ِٚ ثٌننٕؾُ ٚ 72/3ٚثٌؾننٓ  43/16/17ٚثٌَمننٌؾ  17/40( وننيٌه ث٦ّننٌثء 159-149/  37ٌٚننجـجس " )ث٠َ

53/27. 

ث لِ  -5 ٍْنَه إِى  ٝ  صِ ْٔغَن ٌَنُٗ ث٤ُْ َٚ  ٌُ َو ُُ ثٌنيَّ ٜ  أٌََُىن ٌَ َٕجرَ ثٌغَّجٌِغَزَ ث٤ُْْمن َِ َٚ   ٜ ََّ ٌُْع ث َٚ َس  ُُ ث٩ٌَّ أ٠َْضُ ٌَ ""أَـَ  ٜ ََ ن١ ِٝ ز   َّ ن )ثٌنٕؾُ  ْْ

53 /19-22.) 

ّٓ ثٌذنننجفٌمنننو ٚ٘ننننُ  ننننّٛث ثٌعنننٌح إٌننننٝ عذّنننجه ث٤ٙننننٕجَ ٚعذّننننجه ثٌىٛثونننخ ٚعذّننننجه ثٌؾنننن ّْ غْٛ إىْ فنننن١ٓ ل

ننُٕ ثٌّنن: ٚإّّٔننج ٘ننٟ عذننجهر ٚثفننور، ٚعذّننجه هللا ّٚ ًّ ـ١ننٗ ث٩ٌّةىننز ثٌّضننٟ ٘ننٟ دٕننجس هللّا ِننعذننجهر ثٌ ٓ ثلضٌثٔننٗ يٞ صقنن

. ّٓ دجٌؾ
27
 

ٟ وضننننخ ٚ٘ننننيٖ ثٌّٚننننجهً ٘نننن، صٖننننٙو ثٌّٚننننجهً عٍننننٝ ًٚثػ عذننننجهر هللا د١ننننُٕٙ، عننننٓ ثٌمننننٌآْ ٚـٞنننن٩  

ّٟ ، ث٤مذنننجً نننعٌ ثٌؾنننجٍ٘ ّٖ ِرنننجٌ٘  ِٚنننٓثٌق١ّنننٌٞ(.  ٚثٌىضجدنننجس ثٌعٌد١ّنننز ثٌؾٕٛد١ّنننز لذنننً ث٦ّننن٩َ )ثٌّْنننٕو، ٚثٌ

ٚلنننو ىونننٌ ثدنننٓ فذ١نننخ ـنننٟ ، ِتنننْٛٚدعذنننو هللا ٚ٘نننُ ٚدعذنننو ثٌٌفّنننجْ دفِنننز هللا  ًٚثػ ٘نننيٖ ثٌعذنننجهر ثٌضْننن١ّز

صْنننّٝ وٍٙنننُ دعذنننو هللا ـنننٟ ثٌؾج١ٍ٘نننز ثٌّقذنننٌ فنننٛثٌٟ ع٩عننن١ٓ ًؽننن٩  
28

ننن. ِٚنننٓ   ٞ ج ٕننن١ٛع ٙننن١ؽز ِرجٌ٘٘نننج أ٠

ن، ٚهللا، أ٠نننُ هللا، دجّنننُ هللا: ٕٚننن١ٛع عذنننجًثس ِغنننً، "ٌذ١نننه ثٌٍٙنننُ ٌذ١نننه": ِٛفنننور ٌٍضٍذ١نننز ًّ ، ؽنننَٜ هللا، َلِل ه

ٚثٌْننن١ّع  صٛف١نننو(: ٚلنننو ًٚهس أّنننّجء هللا ـنننٟ ثٌّْنننٕو ثٌق١ّنننٌٞ وجٌٌفّنننجْ)٨ صؾّنننع ـنننٟ ثٌعٌد١نننز ٌقنننج هللا.

                                                           
27
ج ٚفو٠غ ج، أٌٟٚفز هوضًٛث، ْٔنز ٌِلٛٔز. ثٌفًٚ ث٤ٚي: ثٌٛفٟ لذً ثٌذعغز ثٌّ -  ّ  قّو٠زِقّو ثٌٕٛٞ: ثٌٛفٟ ِٓ م٩ي ِٕٚفجس ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز لو٠

28
 278ثدٓ فذ١خ: ثٌّقذٌ، ٗ  -
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"دٍنننٝ ٚهللا ىو٠ٌنننجس مٍننن١٘ دنننٓ ٕنننٍٟ". : ثٌٕذط١نننز ِنننج ٠ٍنننٟوّنننج ًٚه ـنننٟ ثٌٕمنننٛٓ ، ٚثٌقىننن١ُ ٚإ٨ٖ ثٌْنننّجء

  ٌ ث٤دٕجء ثٌٌٝع ث دىغجـز ـٟ أٔج١ٕو صَـ١ٓ )صٌل١٘(ٚٔؾو ثُّ هللا فجٝ
29
. 

ّٖعٌ ثٌؾجٍٟ٘ ـمو ففً ديوٌ هللا أ٠ّّج ثفضفجي ج ثٌ ِّ  :أ

 :لجي ١ٌٍ٘ دٓ أدٟ ٍّّٝ

 ُــــ١ٌنفٝ ِّٚٙج ٠ُىضُ هللا ٠عٍ وًٚوُــــٟ ٙــ٩ صىضّٓ هللا ِج ـ"

ْٕم ٌــمجح ـ١وّ ـــــؤّمٌ ـ١ْٛٝع ـٟ وض٠  "ُــ١ٌَٛ ثٌقْجح أٚ ٠ُعّؾً ـ١َُ

 :ٚلجي أ١ِّز دٓ أدٟ ثٌٍٚش

ث١ّجس ِ ًّ أًٛـٓ ٚوـ"إٌـٗ ثٌعــج١ٌّ ٌّ  "جيــٓ ثٌؾذــًّٚح ثٌ

 :ٚلجي ث٠٦جهٞ

 "ُــ٠ً٘ٚ ِٕجؽ١ـٗ ـٟ ثٌٍّْـ ـجه عذ١و ث٦ٌٗــ"ٚٔقــٓ إ٠ـ

 :ٚلجي ٌذ١و

 "ش عٕو ث٦ٌٗ ثٌّقجًٙـوٖفإىث  ٍُٗ ّع١ُ ـج ١ّعـ  ٌا ٠ِٛــثًِّ ــ"ٚو

 :ٚلجي أُٚ دٓ فؾٌ

 "ٛثـــيلٕـج ٟعُ ٟجعضٕج ٚىثل "أٟعٕـج ًدّٕج ٚعٚــجٖ لَٛ

  ٞ  :جٚلجي أ٠

ٜ ِٚ ٚث٩ٌس" َّ ّْ هللا ِٕٙ ٓ هثْ د١ٕٙجــٚثٌع "ـــٚدجَلِل إ ٌُ  ّٓ أوذـــ

ّْ ٘يث ثٌذ١ش  ّْ ، ٌّٚن٘ ـّّق٘، م١ٌ لو أؽًّ ـفدجْث٤إ ّ  ىٌه أ ٌ  لْ ونجٔٛث ٓ ثٌعٌح لذنً ث٦ّن٩َ ث ِج وذ١

نٌن: ـٟ ٌَِٕز د١ٓ ثٌٌَّٕض١ٓ ّٖ ىٌنه ِنج : ٨ ثٌضٛف١نو ثٌننجٌ٘ ّٚفنوٚثٚ، ٨ ثٌٖنٌن ثٌّقنٜ إٔنٌوٛث: ثٌضٛف١نوٚ ثٌ

١ٗ ِجوِ ٌٌِٛ  ّّ ْ٠l'henotheism. 

                                                           
29
 "ز مودّز ِىٌِز ِقذز صقخ ِٓ أفذٗلجٌش ٕ٘و صَـٓ ثدٕٙج عذو هللا: "ٚهللا ًٚح ثٌىعذز ٤ٔىقٓ دذّز ؽج٠ً، 347ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ  -
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 ّْ ننن إ  ّ ٌ  عنننجٌُ ثٌؾج١ٍ٘نننز ونننجْ عجٌ ج ث٤ًٚثؿ ٚثٌٙٛثصنننؿ ٚث٩ٌّةىنننز ٌعنننً أّ٘ٙننن، ث دنننجٌمٜٛ ث٩ٌٌِة١نننزج عنننجِ

 ّْ ث٩ٌّةىنننز. ٚلنننو ثعضمننننو اونننً صٍنننه ثٌمنننٜٛ صٌصننننو إٌنننٝ ثٌؾنننٓ ٚصٕقنننوً ِٕٙنننج دّننننج ـنننٟ ىٌنننه ٚثٌؾنننٓ. ٠ٚذنننوٚ أ

ثٌؾننج١ٍْ٘ٛ إِىج١ٔننز ث٨صٚننجي دنن١ٓ ثٌذٖننٌ ٚ٘ننيٖ ثٌمننٜٛ ث٩ٌٌِة١نننز. ّٚننٕٕرٌ ـننٟ ِننج ٠ٍننٟ ـننٟ ّٔننٛىػ ثٌىنننج٘ٓ 

 ج د١ٓ ثٌؾّجعز ٚث٤ٌٛ٘ز.دجعضذجًٖ ١ّٚط  

ا:هأللكــــــبه

  ٌ ٗ ٌنُ ٠رٙنٌ ٚإٌٝ ؼ١جح ثٌّؤّْز ثٌو١ٕ٠نز ـئّٔن، ث إٌٝ ؼٍذز ٠ّٔ ع١ٔ ثٌضٌفً عٍٝ ثٌعٌح ـٟ ثٌؾج١ٍ٘زٔر

د١ٓ ثٌؾج١١ٍ٘ٓ صٕر١ُ وٕٙٛصٟ ٕفْ ثٌعذٌث١١ٔٓ
30

. ِٚنع ىٌنه ـمنو ظٙنٌ ثٌىنج٘ٓ ٚأٍٟمنش ٘نيٖ ثٌٍفرنز عٍنٝ "ثٌٌؽنً 

ّْنضمذً"٠ٚضقوط ٌٍٕجُ دّج لو ٠قنوط ٌٙنُ ـنٟ ثٌاثٌّضىٙٓ أٞ ثٌيٞ ٠ضٕذف دجٌؽ١خ
31

 ّْ ٌفنع  . ٠ٚني٘خ ثٌذنجفغْٛ إٌنٝ أ

ٚثٌْنجهْ  ثٌىنج٘ٓ ٘نٛ ثّنُ ؽنِٕ ٠ٕٞنٛٞ صقضنٗ ثٌٕج٘ٞنْٛ دٖنضٝ ٟنٌق ث٦مذنجً دجٌّؽ١ذنجس ونجٌعٌثؾ ٚثٌقنجٍٞ

ٚثٌمجةؿ ٚثٌَثؽٌ ٚثٌّٕؾُ ٚثٌعجةؿ ٚثٌٖجعٌ ٚثٌقىُ...
32
. 

  ِ  :ج ٠ّىٓ أْ ٌٔه أهٚثً ثٌىج٘ٓ إٌٝ أهٚثً ع٩عزٚعّٛ

٠ٚرٌٙ ٘يث ثٌوًٚ ِٓ م٩ي ث٤ّّجء ثٌذو٠ٍنز ، ضّجعً ِع ثٌى١٘ٛٓ ثٌعذٌٞٚ٘ٛ ـٟ ىٌه ٠، هًٚ ًؽً ثٌو٠ٓ 

، ٚثٌقجؽخ. ٠ّٚىٓ أْ ّٔغً ٌٗ دٖن١ٚز ثٌىج٘ٓ عَٜ ّنٍّز، ٚثٌْجهْ، ٚثٌٌح، إٌٗ ٞٚى، ثٌضٟ ٌٍىج٘ٓ وجٌقجٍٞ

ج عٍٝ ع٩لز دجٌٌدز ثٌعَٜٗ وجْ وجٕ٘  ثٌيٞ ٠ذوٚ أّٔ 
33

 :ه ـٟ د١ش ٤ف١قز دٓ ثٌؾ٩ؿ لٌٛٗوّج ًٚ، 

 إىث ِج فجْ ِٓ ًح أـٛي ]ثٌَٙػ[ ٗــىٞ إٌٓ أٚ ـٓ وج٘ــًٙ ِ

 .٠ٚقٍّٗ أعٕجء فً ثٌمذ١ٍز ٚصٌفجٌٙج، وجْ ثٌىج٘ٓ ٠ٌْٙ عٍٝ موِز ًح ثٌمذ١ٍز، ٚإٝجـز إٌٝ موِز ثٌْوثٔز

                                                           
30
 794-791، ِٚطٍـ "وج٘ٓ، وٕٙٛس" ٗ ٗ 1995، 1فٛي ثٌىج٘ٓ ثٌعذٌثٟٔ ثٔرٌ: لجُِٛ ثٌىضجح ثٌّموُ، هثً ثٌغمجـز، ٟ  -

31
 190، ٗ 5ؽٛثه عٍٟ: صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ، ػ  -

32
 ثٔرٌ:  -

 Fahd (t):  

- la divination arabe, éd Sindbad, Paris 1987, p 106  

- art «Kahin» dans EI2  

 235ويٌه: عجهي مٌٞ: ث٤هح عٕو ثٌعٌح، ِمجًدز ّٚجةط١ز، ٗ 

33
 102ؽجء ـٟ ثٌّّٕك: "ٍّّز ثّّٗ ٚعَٜ ثُّ ١ٕطجٔٗ" ٗ  -
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ونننجْ ١ٍ٘نننٌ دنننٓ : ث٠ٌٌجّنننز ـنننٟ لذنننجةٍُٙٚ ـمنننو ونننجْ أؼٍنننخ ثٌىٙنننجْ ِنننٓ ىٚٞ ثٌٖنننٌؾ: هًٚ لجةنننو ثٌمذ١ٍنننز

نن، د١عننز دننٓ ّننٛثهر ّنن١و دٕننٟ أّننوٚوننجْ عننٛؾ دننٓ ً، ؽٕننجح ًةنن١ِ وٍننخ ننٚوننجْ ؽي٠ّننز ث٤دننٌٓ ٍِى  ، جج ِطجع 

ننن  ْ ٌ  ٚونننجْ ِٚنننجه دنننٓ ِنننيعًٛ ثٌم١ٕنننٟ ًة١ أِنننج ثٌىجٕ٘نننز ٠ٌٟفنننز ـىجٔنننش ٍٚؽنننز ، ثج لنننو أمننني ٌِدنننجع لِٛنننٗ ه٘ننن

ٚوجٔنننش ّنننٍّٝ ثٌّٙوث١ٔنننز دٕنننش ّننن١و ّ٘نننوثْ، عّنننٌٚ دنننٓ عنننجٌِ ٠َِم١نننجء أفنننو ٍِنننٛن ثٌننن١ّٓ
34

. ٚلنننو صنننٌٛٝ 

صٍقننك دجٌْنن١جهر ِّٙننز ثٌفٚننً ـننٟ ثٌؾ١ٍننً ٚ ٌح وّننج ٘ننٛ فننجي وننج٘ٓ دٕننٟ أّننو.ثٌىننج٘ٓ ل١ننجهر ثٌمذ١ٍننز ـننٟ ثٌقنن

ِٓ ث٤ًِٛ وجٌقىُ ـٟ ثٌنِٚٛجس ٚثٌمٞجء ـٟ ثٌّٕجـٌثس
35
. 

ّْ : هًٚ ثٌّضٕذب  أُ٘ ٚظ١فز ٌٍىنج٘ٓ ٘نٟ ٚظ١فنز صعنٌؾ ثٌقنٛثهط ٚ٘ٛ ثٌوًٚ ثٌيٞ ٠ّٕٙج ـٟ ٘يث ث١ٌْجق. إ

وبىئيااتا( Extatique) ألوخطبفيااتعننٓ ٠ٌٟننك صم١ٕننجس  ث٦مذننجً دجٌّؽ١ذننجس ٚثٌٛلننٛؾ عٍننٝ ث٤ِننًٛ ثٌّْننضمذٍزٚ

(Oraculaireٌٓ٘ٚعً ثٌٕرٌ ـٟ ِٚجهً عٍُ ثٌىج .) ،ٚٗـٟ ثٌنطجح ثٌٚجهً عٕٗٚ، ـٟ ث٤عٌثٛ ثٌذجه٠ز ع١ٍ ،

 ٚـٟ ثٌٛظجةؿ ثٌضٟ ٠ٕٜٙ دٙج م٩ي ٘يث ثٌوًٚ وف١ً دضقم١ك فع ثٌىج٘ٓ ِٓ ثٌٛفٟ. 

-  ّْ ، ٠ضٍمٝ عٍّٗ عنٓ ٠ٌٟنك ونجةٓ ٌط١نؿ مفنٟ ٘نٛ ثٌٌةنٟـٙٛ ، عٍُ ثٌىج٘ٓ ًه٠ؿ ٌٍٛفٟ و١فّج لٍذضٗ إ

٠ٍمننٟ إ١ٌنٗ ثٌّعٌـننز دى١ف١ننز مف١ننز مجٙنز ٨ ٠ننضّىٓ ثٌٕننجُ ِننٓ ، ثٌٚنجفخ ٚثٌّننٌٛٝ ٚثٌننٌٟٛٚ ٠ْٚنّٝ وننيٌه ثٌضننجدع

 ّّجعٙج ٨ٚ ِٓ ٩ِفرز ثٌٍمجء د١ٓ ثٌّذٍِػ ٚثٌّذٍَػ.

ثٌٌةٟ ثٌىج٘ٓ ـ١ٍمٟ إ١ٌٗ عٍُ  ٠فصٟ: عٓ ٠ٌٟك ثٌّْجع: أِج و١ف١ز ثٌعٍُ عٕو ثٌىج٘ٓ ـضىْٛ دفٕىجي ِضٕٛعز

ٚ٘ٛ ّّجع مجٗ ٨ ٠ضّىٓ ِٕٗ ث٢مٌْٚ، ثٌؽ١خ
36

إى ٠ؾنو ثٌىنج٘ٓ ثٌّعٌـنز ـنٟ ، ٚعٓ ٠ٌٟك ثٌٕفظ ـٟ ثٌنٌٚع، 

ٔفْٗ ـ١ضىٍُ أٚ ٠ضىٍُ ث٢مٌ ِٓ م٩ٌٗ
37

 ،ٚ  َ ث ٨ عٓ ٠ٌٟك ثٌٌ ٠ج ثٌٚجهلز ٠ٌث٘ج ثٌىج٘ٓ أٚ صٌٜ ٌٗ ٚلو صىْٛ ًِ

ف٠ًٚ ٚلو ٨ صقضجػ إٌٝ صف٠ًٚ دفْ ٠ٌٜ ثٌىج٘ٓ أعٕجء ثٌَٕٛ فٛثهط ثٌّْضمذً صؾٌٞ ـضقضجػ إٌٝ ثٌض، ٠فىٗ إ٨ ثٌىج٘ٓ

                                                           
34
و٘ج، لٚن٘ ِٚنج دعن 270ٗ  3ِٚنج دعنو٘ج، ث٤ٌّٛنٟ: دٍنٛغ ث٤ًح: عٍنُ ثٌىٙجٔنز ٚثٌعٌثـنز ػ  166ثٔرٌ: ثٌّْعٛهٞ: ِنٌٚػ ثٌني٘خ: ىونٌ ثٌىٙجٔنز ٗ  -

ِٚج دعو٘ج، ث٦د١ٖٟٙ: ثٌّْضطٌؾ ِٓ ونً ـنٓ ِْنضرٌؾ. ِطذعنز فؾنجٍٞ  69: ـٟ ثٌمٚ٘ ثٌضٟ صضّٞٓ ِعضموثصُٙ ٚأمذجً وٙجُٔٙ ٗ 2ثٌذجح  1ثٌعٌح ػ 

 ِٚج دعو٘ج. 90: ـٟ ثٌىٙجٔز ٚثٌم١جـز ٗ 60ثٌذجح  2ػ  1953ثٌمجٌ٘ر 

35
ث ٌٗ ثٌطٛٞ وذٌ ـعٌـش ل٠ٌٔ أّٔٗ لو أهًن فجؽضٗ ـمجِٛث إ١ٌٗ ـمجٌٛث: ٠ج عذو ثٌّطٍخ إّٔٙج دتنٌ ِٓ ىٌه ِج ؽجء ـٟ مذٌ ففٌ عذو ثٌّطٍخ ٍََِ: "....ـٍّج دو -

ّْ ٌٕج ـ١ٙج فمّ ج ـفٌٕوٕج ِعه ـ١ٙج. لجي: ِج أٔج ـجعً ـجؽعٍٛث د١ٕٟ ٚد١ٕىُ ِٓ أفجوّىُ إ١ٌٗ. لجٌٛث: وجٕ٘ز دٕٟ ّنع  و. لنجي ٔعنُ. ٚوجٔنش دجٌٖنجَ...."أد١ٕج إّّجع١ً ٚإ

(، ونيٌه ثفضىنجَ عذنو ثٌّطٍنخ ٚؽٕنوح دنٓ ثٌقنجًط ثٌغمفنٟ إٌنٝ عنَٜ ّنٍّز ثٌىنج٘ٓ ـنٟ 107، ٗ 1، ويٌه ثدٓ ٖ٘نجَ، ػ 109مذجً ل٠ٌٔ ٗ ثٌّّٕك ـٟ أ)

ذنو ثٌعنَٜ أِٛثي، ٚلٞجء ثٌىج٘ٓ ثٌنَثعٟ ـٟ ِٕجـٌر ٘جُٕ دٓ عذو ِٕجؾ ٚأ١ِز دٓ عذو ِّٕ ٚثفضىجَ عجةني دنٓ عذنو هللا ثٌّنَِٚنٟ ٚثٌقنجًط دنٓ أّنو دنٓ ع

 (104-94ثٔرٌ: ثٌّّٕك، ٗ ٗ ) دعْفجْ، ٚثفضىجَ دٕٟ أ١ِز ٚدٕٟ ِنََٚ إٌٝ ّط١ـ ثٌىج٘ٓ إٌٝ وج٘ٓ

36
، ـذ١ّٕج أٔج ١ٌٍنز ـنٟ ِٚغجٌٙج: "....لجي مٕجـٌ دٓ ثٌضٛأَ ثٌق١ٌّٞ: وجْ ًة١ٟ ـٟ ثٌؾج١ٍ٘ز ٨ ٠ىجه ٠ضؽ١خ عٕٟ ـٍّج ٕجع ث٩ّ٦َ ـموصٗ ِور ٠ٍٟٛز ّٚجءٟٔ ىٌه -

ج إى ٜ٘ٛ ٘ٛ  ّ ٞ ثٌعمجح ـمجي: مٕجـٌ! ـمٍش: ٕٚجً! ـمجي: ثّّع ألً. ـمٍش: لً أّّع ـمجي: عٗ صؽُٕ، ٌىنً ِنور ٔٙج٠نز، ٚونً ىٞ أِنو إٌنٝ ؼج٠نز. ىٌه ثٌٛثهٞ ٔجة

 (291، ٗ 3ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح، ػ) لٍش أؽً لجي: وً هٌٚز إٌٝ أؽً، عُ ٠ضجؿ ٌٙج فٛي، ثٔضْنش ثٌٕقً، ًٚؽعش إٌٝ فمجةمٙج ثًٌٍّ.....

37
عَٜ ٍّّز( ٚلو مذفٚث ٌٗ مذ١ت ج ٚ٘ٛ ًأُ ؽٌثهر ـؾعٍٖٛ ـٟ مٌدز َِثهر ٚعٍمٖٛ ـٟ ل٩هر وٍخ ٌُٙ ٠مجي ٌٗ ّنٛثً... ) ُ ثٔطٍمٛث إٌٝ ثٌىجِ٘ٓٚغجٌٙج: "....ع -

ُ ؽنٌثهر ـنٟ مٌدنز ٛ ًأـمجي ِج فجؽضىُ؟ لجٌٛث: إّٔج لو مذفٔج ٌه مذ١ت ج ـفمذٌٔج عٕٗ لجي: ٔعُ مذفصُ ٌٟ ١ٕت ج ٟجً ـْطع، ـضٚٛح ـٛلع، ـج٤ًٛ ِٕنٗ دٍمع....٘ن

 (69-95ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ ٗ ) َِثهر ـٟ عٕك ّٛثً ىٞ ثٌم٩هر
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ـٟ ِن١ٍضٗ 
38

ٌىنٓ ثٌىنج٘ٓ ٠ضٍمنٝ ِنٓ م٩ٌٙنج ، ٚعٓ ٠ٌٟك ثٌٌ ٠ز ٟٚ٘ ِٖج٘وثس ٠ٌث٘ج ثٌىنج٘ٓ ٠ٌٚث٘نج ثٌٕنجُ، 

ًّجٌز مجٙز ِٖفٌر ٠مؿ ٚفوٖ عٍٝ ِعٕج٘ج ثٌقم١مٟ
39
. 

 ّْ . ٚلنو عذنٌس ثٌٌٚث٠نجس ثٌضٌثع١نز ٙنجهق ـنٟ ِنج ٠منٛي، ثٌؽ١خ ٍٝ أٌّثًِطٍع ع، ثٌىج٘ٓ ِجٌه ٌٍقم١مز إ

ج ٠نذتنْٛ ٌٍىنج٘ٓ ٕن١ت  : عٓ أٙجٌز عٍُ ثٌىج٘ٓ دٕؾنجؿ ونً ونج٘ٓ ـنٟ ثمضذنجً ِعٌـضنٗ عنٓ ٠ٌٟنك ثٌنذٝء/ثٌنذ١تنز

، ٚدننجٌَٕٚي عٕننو فىّننٗ ـننٟ ثٌٕننٛثٍي ٚثٌّٕننجـٌثس ثٌضننٟ صقننوط د١ننُٕٙ، ٠ْٚننفٌٛٔٗ ـنن١عٍُّٙ دجٌٖننٟء ِٚىننجْ إمفجةننٗ

٠ٚننٌٜ وننج٘ٓ دٕننٟ أّننو ـٌّننجْ ثٌعننوٚ ، صضٕذننف ثٌىجٕ٘ننز ٠ٌٟفننز دنننٌثح ّننو ِننفًح ـ١ىننْٛ ىٌننه: ٚدقننوٚط ٔذٛءثصننٗ

 ٠ٚذٌٖ ٕك ّٚط١ـ دٕذٛر ِقّو ـضقوط.، ـضٚوق ثٌؽجًر

-  ّْ ٚ٘نٟ  (extase)ٗ ٠عن١ٔ فنجي ث٨ٔنطنجؾ ث٤عٌثٛ ثٌذجه٠ز عٍٝ ثٌىج٘ٓ ٚ٘ٛ ٠ضٍمنٝ عٍّنٗ صؤونو أّٔن إ

ٗ ىٌنه أّٔن، ْ أعٕجء صىٕٙٗ ـٟ ؼ١ذٛدز أٚ ـٟ ٕنذٗ ؼ١ذٛدنز ـنٟ ثٌؽجٌنخثٌقجي ثٌٌّثـمز ٌىً و٩َ ٔذٛةٟ. ـجٌىج٘ٓ "٠ىٛ

مجٙنز ، ِضًٚ ـٟ ٘يٖ ث٤عٕجء دعجٌُ ِؾٙو ٙعخ ٨ ٠ضقٍّٗ وً إْٔجْ. ٨ٚصٚجي ثٌٌٚؿ دٗ ٠ضٚنذخ ثٌعنٌق ِٕنٗ

إىث وجْ ثٌّضىٍُ ثٌىج٘ٓ ٔفْٗ. ٠ٚىْٛ ثٌضىٙٓ ـٟ ثٌؽجٌنخ ـنٟ ِىنجْ ٘نجها صىضٕفنٗ ظٍّنز أٚ عضّنز... ٠ْٚنذمٗ فنٌق 

ًٛ ـٟ ث٤وغٌ"دن
40
ٚلو صُ ثٌضعذ١ٌ عٓ فنجي ث٨ٔنطنجؾ صٍنه ِنٓ من٩ي دعنٜ ث٤ّنّجء ثٌذو٠ٍنز ٌٍىنج٘ٓ. ـجٌىنج٘ٓ  

أِنج ، ٚصعٕٟ ٘يٖ ثٌعذجًر ثٌٖن٘ ثٌنيٞ صعض٠ٌنٗ ثٌٌعنور ٚثٌٕمٞنز، عٌّٚ دٓ ثٌؾع١و ١ّو ًد١عز وجْ ٠ّْٝ ث٤ـىً

ج صٕذؤ٠نز ثٌٖنن٘ ثٌنيٞ ٠ّنجًُ ٌٟل نٚصعٕٟ ٘نيٖ ثٌعذنجًر ، ثٌىج٘ٓ ١ٌٍ٘ دٓ ؽٕجح ١ّو وٍخ ـىجْ ٠ّْٝ ثٌقجٍٞ

ّٚق٠ٌز.
41
ّ  أِج ثٌىج٘ٓ ّط١ـ ثٌؽْجٟٔ "وجْ أٚي ِج صىٙٓ دٗ أّٔ   ج ـٟ ١ٌٍز ٙٙجو١ز ِرٍّز ِع إمٛصٗ ـٟ ٗ وجْ ٔجة

                                                           
38
ٕنز ِنع ؽٌس ثٌعجهر أْ ٠ٌٜ ث٢مٌْٚ ً ٜ ٠مٚٛٔٙج عٍٝ ثٌىج٘ٓ ـ١عذٌ٘ج ٌُٙ أٚ أْ ٠ٌٜ ثٌىٙجْ ً ٜ ٠عذٌٚٔٙج دفٔفُْٙ، ٚلو ؽّعش لٚنز عف١نٌثء ثٌىج٘ -

ج ـٌأٜ ً ٠ج ـٟ ثٌّٕجَ أمجـضٗ ٚأىعٌصٗ، ـٍّج ثٔضذٗ أ١ْٔٙج ٚعذش ـنٟ ٔفْنٗ ثًص١جعنٗ ِٕٙنج... ٌِعو دٓ عذو و٩ي د١ٓ ٘ي٠ٓ ثٌٕٛع١ٓ: "...ـذ١ّٕج ٘  ِ ٛ ويٌه إى ٔجَ ٠ٛ

...( ـمنجي: ٠نج عف١نٌثء، أصعٍّن١ٓ ) عُ إّٔٗ فٌٖ ثٌىٙجْ ـؾعً ٠نٍٛ دىج٘ٓ دعو وج٘ٓ عُ ٠مٛي ٌٗ: أمذٌٟٔ عّج أ٠ًو أْ أّفٌه عٕٗ ـ١ؾ١ذٗ ثٌىج٘ٓ دفْ ٨ عٍُ عٕنوٞ

ذعٜ عٍٞز؟ لجٌش: أؽً إّٔٙج ً ٠ج ِٕجَ ١ٌْش دفٝؽجط أف٩َ. لجي ثٌٍّه: أٙذش ٠نج عف١نٌثء ـّنج صٍنه ثٌٌ ٠نج؟ لجٌنش: ًأ٠نش أعجٙن١ٌ ٍٚثدنع، دعٞنٙج ٌنصٍه ثٌّ

ٌق ٚؼنصجدع، ـ١ٙج ٌٙخ ٨ِع، ٌٚٙج همجْ ّجٟع، ٠مفٛ٘ج ٌٔٙ ِضوثـع، ّّٚعش ـ١ّج أٔنش ّنجِع، هعنجء ىٞ ؽنٌُ ٙنجهع: ٍّ٘نٛث إٌنٝ ثٌّٖنجًع، ـنٌٚٞ ؽنجًع، 

ٚثٌؾجًع ٌٚنٟ صنجدع،  وجًع" ـمجي ثٌٍّه: أؽً ٘يٖ ً ٠جٞ. ـّج صف٠ٍٚٙج ٠ج عف١ٌثء؟ لجٌش: ث٤عج١ٌٙ ثٌَٚثدع ٍِٛن صذجدع، ٚثٌٌٕٙ عٍُ ٚثّع، ٚثٌوثعٟ ٔذٟ ٕجـع،

 (298- 296، ٗ ٗ 3، ويٌه ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح، ػ 80-78، ٗ ٗ 1لٚ٘ ثٌعٌح، ػ ) ٚثٌىجًع عوٚ ِٕجٍع........"

39
ج ِج ًأصٗ ٠ٌٟفز ثٌىجٕ٘ز: ".....ـنٌؽش صّٖٟ ص٠ٌوٖ ِٚعٙج ٚٙجةؿ ٌٙج ـذ١ّٕج ٟ٘ صّٖٟ إى عٌٛ ٌٙج ع٩ط ِٕجؽنو ٚ٘نٓ ِٕضٚنذجس عٍنٝ أًؽٍٙنٓ ِٚغجٌٙ -

ّنٌٚ، ؽٕنجس ع ٚثٝعجس أ٠و٠ٙٓ عٍٝ أع١ٕٙٓ ـٍّج ًأصٙٓ لجٌش ٌٛٙجةفٙج: إىث ى٘ذٓ ٘ؤ٨ء ثٌّٕجؽو ـفعٍّٕٕٟ ـٍّج ى٘ذٓ أمذٌٔٙج ـمجِش ٌِْعز ـعجًٝٙج م١ٍؼ

ٔٚنؿ ـٛعذش ِٕٗ ٍّقفجر، ـٛلعش عٍٝ ثٌضٌثح، ٚثّضٍمش عٍٝ ظٌٙ٘ج، ًٚثِنش أْ صٕمٍنخ ـٍنُ صْنضطع ٚ٘نٟ صقغنٛ ثٌضنٌثح عٍنٝ ًأّنٙج...فضٝ همٍنش ثٌقو٠منز 

ثٌْنٌ. لنجي ِٚنج ىٌنه َلِل ثٌٕٙجً ف١ٓ ّىٓ ث٠ٌٌـ، ـئىث ٕؾٌ ثٌقو٠مز ِضٕجٍٙز ١ّ٠ٕ ج ّٕٚج٨  ِٓ ؼ١ٌ ٠ًـ...... ـمجٌش: ١٘ٙنجس ١٘ٙنجس ٠نج عّنٌ صفنجلُ ث٤ِنٌ ِٕٚنع 

ٌٛو ثٌٛثٌو..... إٔنٟ ألنٛي أدٛن؟ ـمجٌش: ٚثًٌٕٛ ٚثٌرٍّجء، ٚث٤ًٛ ٚثٌّْجء، ١ٌٍٙىٓ ثٌٖؾٌ دجٌّجء، عُ ثٌّجء......أمذٌصٕٟ ثٌّٕجؽو دْذع ١ّٕٓ ٕوثةو ٠مطع ـ١ٙج ثٌ

ج أٔف ج صؽضٌؾ ثٌضٌثح د١و٠ٙج ؼٌـ ج...." ٗ: وضجح ثٌض١ؾجْ ـٟ ٍِنٛن ف١ّنٌ، ٌِونَ ثٌوًثّنجس ٚث٤دقنجط ث١ّٕ١ٌنز. ٚ٘خ دٓ ِٕذ) صٍٙف ج ٌّج ًأ٠ش ثٌٍْقفجر عٍش م١ٍؾ 

 277-276، ٗ ٗ 1979، 2ٕٙعجء ٟ 

40
 316، ٗ 5ؽٛثه عٍٟ: صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ، ػ  -

41
- voir: Fahd (T):  

- art: Kahin, dans EI2 

- La divination arabe. P 103 

  237ويٌه: عجهي مٌٞ: ث٤هح عٕو ثٌعٌح، ٗ 
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١ٌطنٌلٕىُ ِنج ٟنٌق. ، ٚثٌر٩َ ٚثٌؽْك، ٚث١ٌٞجء ٚثٌٖفك، ٍعك ِٓ د١ُٕٙ ًْٚ ٚصفٖٚإى ، ٚثٌقٟ مٍٛؾ، ٌقجؾ

ـجٔٚنٌـٛث ... ٨ُٚ٘ دْنٌهؿٚ، ف١ٓ ٌّٜ ث١ًٌٍ ثٌذ١ُٙ ث٤ـٍـ، ٌٟق إ٨ ث٤ؽٍـ ِج: ِج ٌٟق ٠ج ّط١ـ؟ لجي: لجٌٛث

ـْجلش ث٤ٔعجَ ، ٚصعجٙفش ِوٚه ِٓ أٚه٠ز ٕ٘جن ـفجؽفصُٙ ـٟ ١ٌٍز دجًهر لٌر وّج ىوٌ، ٚثّضٙجٔٛث دفٌِٖ، عٓ لٌٛٗ

ٚونجهس أْ صني٘خ دعنجِضُٙ"، ٚثٌّٛثٕٟ
42

ن  ّ ٌنٛفٟ ِٕٙنج ج مجٙنز ص١ٙنب ٌضٍمنٟ ث. ٚلنو ونجْ ثٌىٙنجْ ٠ّجًّنْٛ ٟمٛ

  ِ ٚثٌضوعٌ.، ٚثًصوثء ٍٞ مجٗ، جث٨ّضنجًر دجٌَٕٛ ـٟ ثٌقؾٌ ٚث٤ِجوٓ ثٌّموّز عّٛ
43
 

 ّْ ٚث٤عنٌثٛ ثٌذجه٠نز عٍنٝ ثٌىنج٘ٓ صؤونو فنجي ث٨ٔنطنجؾ ، ث١ٌّٙتنز ٌنٗ، ؽٍّز ثٌطمُٛ ثٌٌّثـمز ٌٍنضىٙٓ إ

ج دى١ٍضنٗ ـنٟ عنجٌُ جهر ِْنضؽٌل  عنٓ عنجٌُ ثٌٖنٙ ٗ ٠ؽنوٚ ؼنجـ٩  ثٌضٟ ٠ع١ٖٙج ثٌىج٘ٓ أعٕجء صٍم١ٗ ثٌعٍنُ ثٌّفنجًق فضنٝ أّٔن

٠ضىٍُ ِٓ م٩ٌٙج. ؽنجء ـنٟ وضنجح ٚ ٌٍّفجًق ٠ْىٕٙج ٗ ٠فمو ث١ٌْطٌر عٍٝ ىثصٗ ثٌضٟ صؽوٚ ِق٩ّ  أّٔ  ـ٩ٞ  عٓ، ثٌؽ١خ

ّْ : ثٌض١ؾجْ : ِج صقذ١ٓ ٠ج ٠ٌٟفز عٍُ صط١خ دٗ ٔفْه أٚ ٌِٛٛه صمٌ دٗ ع١ٕه؟ ـمجٌش: لجي ٌٙجٚ ج أصج٘ج)٠ٌٟفز(آص١   "أ

ـجصْعش ـٟ ثٌعٍُ ٚأعط١ش ِٕٗ  ..ِْـ درجٌ٘ وفٗ عٍٝ دطٕٙجٚ، ـؾٌ د١وٖ عٍٝ ٙوً٘ج، فْٟدً عٍُ صط١خ دٗ ٔ

ّ  فرّ   ج"ج عر١
44

ن  ٞ : عنُ لجٌنش ..ّنٌٚ دنٓ عنجٌِ أٚٙن١ىُ ـمنو فنجْ ِنٛص٠ٟنج دٕنٟ ع: "لجٌنش ٠ٌٟفنز: ج. ٚؽجء ـ١ٗ أ٠

ّْ ، ٟ ١ِضنز ٘نيٖ ث١ٌٍٍنزثٌَٔٛث ٚأل١ّٛث ـنئّٔ  ث١ٌٍٍنز ـؾعٍّٙنج هللا آ٠نز  عٍّنٟ ٠نٍفٕنٟ ـ١نٗ ٌِٛنٛهثْ ـنٟ ٘نيٖ ٚلنو ًأ٠نش أ

ج عنُ صّنٛس أِنٗ ث٢م٠ٌٓ.... ٌمو ٌٚو ـٟ ص١ُّ آمٌ ِٓ دٕٟ ثٌعُ ١ٌِ ٌٗ ِفًٚ ٨ٚ عرنُ ٠ننٌػ ِّْنٛف  ٚ ١ٌٚ٥ٌٓ

ـىنجْ ، ٨ عٕنكٚ ِجٌنٗ ًأُ، ٚألُْ دنجًٌٕٛ ٚثٌفٍنك، إٌٝ ـٌثغ ثٌنٍك ٚثٌَِجْ، ٌْذع ١ٌجي ٠ٕذب دج٠ٌَجهر ٚثٌٕمٚجْ

ألُْ : لجٌشٚ ـفضقش ـّٗ ـٕفغش ـ١ٌْٗذعز أ٠جَ ِٓ ٌِٛوٖ ـفصٛث دٗ إٌٝ ٠ٌٟفز  ِٚجصش أِٗ، ٠ىذٌ وً ٕٟء ٠ىذٌ وّج

ٌٗ ٠و ٚثفور ًٚؽً ٚثفور ٚآ٠ز هللا ع١ٍٗ ٕج٘ور ٠عٍُ ِج ، ٠عٍُ ِج ؽً ِٚج هق، ١ٌفص١ٓ ِغً ٘يث ٕك، دجَلِل ١ّ٠ٓ ثٌقك

م١ٍفضٟ ِٓ دعوٞ" أٔش: ٚلجٌش ٌٗ ـضفٍش ـٟ ـّٗـفصٛ٘ج دٗ ، ٠ٕذب دجٌقك عٕو صٚو٠ك ثٌنذٌ، مفٟ ِٚج ظٌٙ
45
. 

 ّْ ٚ٘نٛ هثي ونيٌه عٍنٝ لوثّنز ثٌفنُ ثٌٕذنٛةٟ ، صٕجلٍٙنجٚ ثٌٕفظ ـٟ ثٌفُ أٚ ثٌضفنً ـ١نٗ ٠ٌٟمنز ٌضٍمنٟ ثٌّعٌـنز إ

ٟٚ٘ لوثّز ٠ّىٓ أْ صٕضمً ِٓ ثٌّعٍُ إٌنٝ ثٌّنضعٍُ دط٠ٌمنز ّنق٠ٌز. ٚصٕذنب ٘نيٖ ثٌط٠ٌمنز ، ثٌقىّزٚ ثٌٕجٟك دجٌعٍُ

 ّْ ً  ث ِفجًل نؽْنو   - )ثٌٌةٟ( - ثٌّفجًقؽْو ثٌىج٘ٓ ١ٚ٠ٌ ٚلو فً ـ١ٗ ثٌىجةٓ  دف ث عٍنٝ ثٌفعنً ـنٟ ثٌعنجٌُ ٚـنٟ ج لنجه

وننجٔٛث ٠ٕٙٞننْٛ ـننٟ لذننجةٍُٙ دٛظ١فننز ٚ، ث٤ٕنن١جء ٌٚعٍننٗ ِننٓ عّننز ْٔننذش إٌننٝ ثٌىٙننجْ ثٌمننوًر عٍننٝ ٕننفجء ثٌٌّٝننٝ

                                                           
42
 207 -206ٌّْعٛهٞ: ٌِٚػ ثٌي٘خ، ػ، ٗ ٗ ث -

43
 51، ٗ 3"ٚ وجْ ثٌىج٘ٓ ٨ ٠ٍذِ ثٌّٚذػ، ٚثٌعٌثؾ ٨ ٠وع صي١٠ً ل١ّٚٗ ّٚقخ ًهثةٗ "ثٌؾنجفع: ثٌذ١نجْ ٚثٌضذ١ن١ٓ هثً ثٌىضنخ ثٌع١ٍّنز د١نٌٚس. ه.س، ػ -

 ىٌه ِع ثٌىج٘ٓ عٕو ث٦ؼ٠ٌك. ًثؽع: ٠ٚضّجعً ثٌىج٘ٓ عٕو ثٌعٌح ـٟ  – 23، ثٌّّٕك ـٟ أمذجً ل٠ٌٔ، ٗ 91ٗ  2ويٌه: لٚ٘ ثٌعٌح، ػ 

Raymond Bloch: La divination dans l’antiquité, chap I: Le Monde grec et la divination. P 19  

44
 276-275ٚ٘خ(: وضجح ثٌض١ؾجْ، ٗ ٗ ) ثدٓ ِٕذٗ -

45
 291ٔفْٗ، ٗ  -
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ثٌطذ١خ
46
.  ّْ صم١ٕز ثٌضفنً صضمنجٟع ِنع ِنج ٠ْٕنخ إٌنٝ ثٌْنجفٌ ِنٓ ٔفنل ٚٔفنظ ٩ٔٚفع أ

47
وّنج صضمنجٟع ِنع ث٤مذنجً  

ّفعًٛر عٓ دٌوز دٚجق ثٌٕذٟ.ثٌ
48
 

 ّْ  ـٙٛ ٠موَ ث٤ٝجفٟ: أُ٘ ٚظ١فز صؾعً ٌٍىج٘ٓ ٕذٙز ثٌٛفٟ ٟ٘ ٚظ١فز ث٠١ٌّٛ د١ٓ ثٌؾّجعز ٚث٤ٌٛ٘ز إ

٠قىُ د١ٓ ثٌٕجُ دجعضذجًٖ ويٌه. ٌٚعً ِج ٠ؾعً لوِٗ ًثّنز ـٟ ثٌم١نجَ دٙنيٖ ثٌٛظ١فنز ٚ، ٠مَٛ دجٌْوثٔزٚ ثٌمٌثد١ٓٚ

٠ٚنذنٌ ، ؽ١نخ ٚعنجٌُ ثٌٖنٙجهر. ـٙنٛ ٠طٍنع عٍنٝ ثٌّْنضمذً ٠ٚضنٌؽُ إًثهر هللاٟ٘ لوًصٗ عٍنٝ ثٌّٛنجٟز دن١ٓ عنجٌُ ثٌ

٘نٛ دذْنجٟز ِجٌنه أٙن١ً ٌٍقم١منز : ج...ٙنق١ق   دجٌّؽ١ذجس ٠ٚعٍُ ِج مفٟ ِٓ فمجةك. ٠ٚؤٚي ِنج ظٙنٌ ِٕٙنج صنف٩٠ٚ  

٨ٚ عٍنٝ فىنُ ٔذنج عنٓ ثٌقنك. ِٚنٓ ، ٕج ٨ ٔعغٌ ثٌذضز ـٟ ِؾًّ ثٌٌٚث٠جس ثٌضٌثع١ز عٍٝ ٔذٛءر ونج٘ٓ ٍثـنشفضٝ أّٔ 

وجٌؾٓ دجٌّعٕٝ ث٩ّ٦ِٟ ٚثٌٖن١ج١ٟٓ ثٌني٠ٓ  -ج عّز ٨ ٠ّىٓ أْ ٌٔه عٍُ ثٌىج٘ٓ إٌٝ ِٚوً ِذضيي ٚإْ وجْ ِفجًل  

ً   ٍمٌؾ٠ٛفْٛ  ْ ٌٍقم١مز ـنٟ ٛٚإّّٔج ثٌٚٛثح أْ ٌٔهٖ إٌٝ ؽٙز عٍُ ٔجـير ٟ٘ هللا أٚ أعٛثٔٗ ثٌٕجلٍ -ثثٌمٛي ؼٌٚ

 صًٚٛ ثٌؾج١١ٍ٘ٓ.

-  ّْ ٨ صٖنج٘و ِٕٙنج ثٌؾّجعنز ّنٜٛ ث٤عنٌثٛ ثٌذجه٠نز ، صؾٌدز صٍمٟ ثٌعٍُ عٕو ثٌىج٘ٓ صرنً صؾٌدنز ىثص١نز إ

ج دنن١ٓ ثٌٌةننٝ ٚلننو أٝننقٝ ّٚنن١ط  ، ٨ٚ صْننّع ّننٜٛ ثٌنطننجح ثٌٚننجهً عننٓ ثٌىننج٘ٓ، ع١ٍننٗ ِننٓ صعننٌق ٚؼ١ذٛدننز

ّْ ٗ ٠قٛي ثٌٕذٛءر ثٌقجٍٙز ـٟ ثٌمٍخ أٚ ثٌّّّٙٛز ـٟ ث٤ىْ إٌٝ مطجح ٠ٚجغ ّؾع  ٚثٌؾّجعز. إّٔ   ج عجهر. ٠ٚذنوٚ أ

ج ٠ْٕنخ إٌن١ُٙ ـم١نً "ّنؾع ٙنجً أّنٍٛد  ٚ ثٌىٙجْ لو ثمضٚٛث دٙيث ثٌٌٞح ِٓ ثٌنطجح فضٝ أٙذـ ع٩ِز عٍن١ُٙ

ج. ٗ ٨ ٠نضىٍُ إ٨ ّنؾع  ـجٌىج٘ٓ إىث فىُ أٚ مٟٛخ أٚ ٍٟنخ ِٕنٗ صف٠ٚنً ً ٠نج أٚ صىٍنُ ِنٓ صٍمنجء ٔفْنٗ ـئّٔن، ثٌىٙجْ"

 ّْ ّنج ٘نٛ ع٩ِنز عٍنٝ ثٔننٌثٟ ثٌىنج٘ٓ ـنٟ فنجي صٍمنٟ ٚإّٔ ، ٌىٙنجْثٌْنؾع ٌن١ِ ِؾنٌه أّنٍٛح ثمضنجًٖ ث ٚثٌٌثؽـ أ

                                                           
46
 ٠ٚؤعٌ عٓ لجةٍُٙ لٌٛٗ:  Fahd (t): La divination arabe p 102وجْ ١ٌٍ٘ دٓ ؽٕجح ثٌىٍذٟ ١ّو وٍخ ٚـجًُّٙ ٚمط١ذُٙ ٟٚذ١ذُٙ، ثٔرٌ:  -

 ٚعٌثؾ ٔؾو إْ ّ٘ج ٕف١جٟٔ ؽعٍش ٌعٌثؾ ث١ٌّجِز فىّٗ

ّْ ثٌىج٘ٓ صْنّٝ ٟذ١ذ نج ٌّوثٚثصنٗ ثٌعٍنً ثٌطذ١ع١نز، ٚعٌثـ نج ٌّوثٚثصنٗ ث٤هٚثء ثٌٕجؽّنز عنٓ وجةٕنجس ِفجًلنز ونجٌؾْٕٛ دّعٕنٝ ثٌنذنً(. ـمنو ؽنجء ـنٟ ِنٌٚػ ) ٠ٚذوٚ أ

 ّْ ّْ ثٌؾج١١ٍ٘ٓ صًٚٛٚث ثٌنوَ دّغجدنز ثٌنٌٚؿ،102ٗ 2ػ) هِجء ؽي٠ّز صٖفٟ ِٓ ثٌنذً ثٌي٘خ أ (، ـنجٌٌٚؿ ثٌضنٟ صقنً 165ٗ  2ِنٌٚػ ثٌني٘خ ) (. ٩ٔٚفع أ

 ـٟ ثٌىج٘ٓ ٟ٘ ثٌضٟ صٖفٟ ث٤ّمجَ. ٚصضّجعً ٘يٖ ثٌٛظ١فز ثٌضٟ ٌٍىج٘ٓ عٕو ثٌعٌح ِع ٚظ١فضٗ عٕو ث٦ؼ٠ٌك. ًثؽع: 

Raymond (bloch): la divination dans l’antiquité. P 20 

ّْ ٔٙٛٛ ثٌىج٘ٓ دٛظ١فز ثٌّوثٚثر صعٌح عٓ ْٔذز لوًثس ثٌىج٘ٓ إٌٝ عٍنٛٞ م١نٌ، ٚ٘نٛ ـنٟ ىٌنه ٠ض١ّنَ عنٓ ثٌْنجفٌ ثٌنيٞ ٠نو٠ٓ دموًصنٗ إٌن ٝ عٍنٛٞ ٨ٚ ٕه أ

.ٌ٠ٌٕ 

47
ّْ ثٌٕؾجٕنٟ ٌّنج عٍنُ دنومٛي عّنجًر  (، ؽجء ـنٟ لٚن113/4٘ثٌفٍك ) "ٔفجعجس ـٟ ثٌعمو" إٝجـز إٌٝ ِج ؽجء ـٟ ثٌمٌآْ ـٟ ٚٙؿ ثٌْٛثفٌ أّٔٙٓ - ثٌعنٌح أ

٠ٌه ِع ثٌنٛفٔ ٚونجْ ٕنعٌٖ لنو ؼطنٝ  دٓ ث١ٌٌٛو ثٌّنَِٟٚ عٍٝ ْٔجةٗ "هعج دعّجًر ٚهعج دجٌْٛثفٌ ـؾٌهٖٚ ِٓ ع١جدٗ ـٕفنٓ ـ١ٗ، عُ مٍٝ ّذ١ٍٗ ـنٌػ ٘جًد ج

 ٚجٗ ثٌْجفٌ دجٌٌٖ.( ٌٚعً ثٌفٌق د١ٓ ثٌىج٘ٓ ٚثٌْجفٌ وجِٓ ـٟ ثمض94-92، ٗ ٗ 1لٚ٘ ثٌعٌح، ػ) وً ٕٟء ِٕٗ"

48
ونيٌه ثدنٓ ّنعو: ثٌْن١ٌر ثٌٕذ٠ٛنز ِنٓ ثٌطذمنجس  234ٗ  4ًثؽع: ثٌذنجًٞ: ثٌٚق١ـ، دجح ع٩ِجس ثٌٕذٛر ـٟ ث٩ّ٦َ. هثً إف١جء ثٌضنٌثط ثٌعٌدنٟ. ه.س.ػ  -

 179، ٗ 1ثٌىذٌٜ. ِؼ
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ثٌٕذٛءر
49
.  ّْ جدعٜ ثٌىٙجْ ِج إْ ٠ؤصٛث ثٌعٍُ فضٝ ٠ٕمٍخ و٩ِٙنُ ّنؾع   ٠ٚذوٚ أ

50
٠ّٚضنجٍ ّنؾع ثٌىٙنجْ دضٌثو١ذنٗ ، 

٘نٟ ٌٕٚج ـٟ ٔذٛءر ٍدٌثء ثٌىجٕ٘ز ٚ .ٗ ١ٌٖجوً ثٌعذجًر ثٌْق٠ٌزفضٝ أّٔ ، ثٌم١ٌٚر ِٚفٌهثصٗ ثٌٍّؽَر ٚإ٠مجعٗ ثٌغٌٞ

ٚثٌٍنٛؿ ، ٚث١ٌٍنً ثٌؽجّنك: "لجٌٛث ِنج صمن١ٌٛٓ ٠نج ٍدنٌثء؟ ـمجٌنش: صٕيً لِٛٙج دٕٟ ًةجَ دجٌؽَٚ ّٔٛىػ ٌعذجًر ثٌىج٘ٓ

ّْ ، ٚثٌَّْ ثٌٛثهق، ٚثٌٕؾُ ثٌطجًق، ٚثٌٚذجؿ ثٌٖجًق، ثٌنجـك ، ج عٚن٩  ٠ٚقٌق أ١ٔجد ن، مض٩   فهٕٚؾٌ ثٌٛثهٞ ١ٌ إ

 ّْ ..."٨ صؾوْٚ عٕٗ ِع٩  ، ٙنٌ ثٌطٛه ١ٌٕيً ٕى٩   ٚأ
51
. 

 ّْ أٌٚٙنج ثّنضم٩ي ِعٌـنز ثٌىنج٘ٓ ٚـنٌثهر ٔٚنٗ فضنٝ ٙنجً ٌنٗ : مطجح ثٌىج٘ٓ ٠ىٖؿ عنٓ ع٩عنز ٩ِِنـ إ

ٚعج١ٔٙج ثٌضفو١و عٍٝ لوًر ثٌىج٘ٓ عٍٝ ص٠ٌٚؿ ثٌى٩َ ٚثمض١نجً ثٌعذنجًر ٚإصمنجْ ، ٕىً مجٗ ِٓ ثٌى٩َ ٠عٌؾ دٗ

غٙنج ٔنَٚع مطنجح ثٌىنج٘ٓ إٌنٝ ثٌضنفع١ٌ ـنٟ ٚعجٌ، ٟٚ٘ لوًر لو ٠ىْٛ ثوضْذٙج ِٓ ؽٙز ثٌعٍُ ثٌضٟ ٠ّغٍٙنج، ث٤ٍّٛح

 ثٌْجِع دٌٞٚح ث٠٦مجع ٚث٦ؼٌثح.

ن١جق ثٌطّمنُٛ ثٌّضنٟ ونجْ ٠ؤّه٠ٙنج ثٌعنٌح ثٌّٖنٌوْٛ ؼ١نٌ ثٌّٕٚنجًٜ ٨ٚ ث١ٌٙنٛه ّٕوًُ ّْ ّْ ، ـٟ ٘نيث ثٌ ٤

ّٖعجةٌ ثٌو١ٕ٠ّز  ٟ وجْ ٘ؤ٨ء ٠فصٛٔٙج ِٚنٓ ثٌٍْٛو١ّز ثٌضٟمُٛ ٘ؤ٨ء ِعٌٚـز ٚوضذُٙ ِقفٛظز. ٚٔعٕٟ دجٌطّمُٛ ثٌ

ٙج ّّ  : أ٘

ًّ ـّؼ ع١ّنك ًؽنج٨  : أللحجّا ، جًٚوذجٔ ن وجْ ثٌذ١ش ثٌّيٞ دّّىز "ثٌىعذز" ِقّؾز ٌٍعٌح لجٟذز ٠فصْٛ إ١ٌٗ ِٓ و

ٖٛ "وعذننز ثٌعننٌح"فضّننٝ  ّّ ننىً )ثٌٌّدّننع أٚ ثٌّىّعننخ( ، ِقّؾننز ل١ِّٛننز: أّٔٙننُ ّنن ّٖ ١ِّٚننَٖٚ دجٌضمننو٠ِ وّننج ١ِّننَٖٚ دجٌ

ٌ  ٚلو ىوٌٖ ثٌ، ٚدجٌىْٛر  :لجي ١ٌٍ٘، ج دجٌقؼّ ث ِمضٌٔ  ّٖعٌثء ثٌؾج١ٍّْ٘ٛ وغ١

 ٌُ٘"ـٓ ل٠ٌٔ ٚؽــٕٖٛ ِجي دــًؽ ١ش ثٌّيٞ ٟجؾ فٌٛٗ"ـفلّْش دجٌذ

                                                           
49
ّْ ثٌْؾع ١ٌِ أٍّٛد ج ِْضم٩ّ  ثمضجًٖ ثٌىج٘ٓ ٚإّّٔج ٌٍْؾع ع٩لن - ز دنجٌعٍُ ثٌنيٞ صٍمنجٖ ثٌىنج٘ٓ: "ٚأًـنع أفنٛثي ٘نيث ثٌٚنٕؿ أْ ٠ْنضع١ٓ صفطٓ ثدٓ مٍوْٚ إٌٝ أ

ثدنٓ مٍنوْٚ، ثٌّموِنز، ٟ هثً ثٌؾ١نً، د١نٌٚس، ) دجٌى٩َ ثٌيٞ ـ١ٗ ثٌْؾع ٚثٌّٛثٍٔز ١ٌٖضؽً دٗ عٓ ثٌقٛثُ ٠ٚمٜٛ دعٜ ثٌٖنٟء عٍنٝ ىٌنه ث٨صٚنجي ثٌٕنجل٘"

 ٗ111) 

50
نج ـنٟ ١ٌٍنز ٙنٙجو١ز ِرٍّنز ِنع إمٛصنٗ ـنٟ ٌقنجؾ ٚثٌقنٟ مٍنٛؾ، إى ٍعنك ِنٓ د١نُٕٙ ًْٚ ىوٌ ثٌّْعٛهٞ عٓ ّط١ـ "وجْ أٚي ِج صىٙٓ دنٗ أّٔنٗ ونجْ ٔ -  ّ جة

 (206، ٗ 2ٌِٚػ ثٌي٘خ، ػ ) ٚصفٖٚ، ٚث١ٌٞجء ٚثٌٖفك، ٚثٌر٩َ ٚثٌؽْك، ١ٌطٌلٕىُ ِج ٌٟق..."

51
وغ١ننٌر ٌْننؾع ثٌىٙننجْ ٌٚننتٓ ٕننىه ، أِغٍننز 306-269، ٗ ٗ 3ٚـننٟ ثٌذننجح ثٌننيٞ عمننوٖ ٌٍىٙجٔننز، ػ  289 - 288 ٗ ٗ، 3ػ  ،ث٤ٌّٛننٟ: دٍننٛغ ث٤ًح -

ث عٍٝ ٔٛع ثٌى٩َ ثٌنيٞ 190، ٗ 5ؽٛثه عٍٟ: صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ، ػ) دعٜ ثٌذجفغ١ٓ ـٟ أٙجٌز صٍه ثٌٕٚٛٗ ( ـئّٔٙج صمَٛ عٍٝ ثٌٌؼُ ِٓ ىٌه ٕج٘و 

 ٌٍىٙجْ، ثٔرٌ: 

Fahd (T): 

- Art: SAdJc dans EI2 

- La divination arabe. P 165 
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ٌ  ٚلو دٍػ ثٌقّؼ لذ١ً ث٩ّ٦َ فّو    : ث صؾٍّٝ ـٟث ِٓ ث٨ٔضرجَ وذ١

ٚ ى، ىٚ ثٌمعنور: ٌّّٛنُ ثٌقنّؼ ٘نٟ فنٌَ ـمو صٛثٟف ثٌعنٌح عٍنٝ صنٚن١٘ ع٩عنز إٔنٌٙ: فٌِز ٍِجٔٗ 

َ ٌّ َ ـ١ٙج ّفه ثٌّوِجء ٚلطع ثٌط٠ٌّك، ثٌقّؾز ِٚق ٌّ ّْ ىٌه وجْ ٌٍقنّؼ ٚثٌضّؾنجًر ـنٟ ، ٟٚ٘ إٌٔٙ إِٓز ٠ق ٩ٔٚفع أ

: ٠ٞجؾ إٌٝ ىٌه ٌٕٙ ًؽخ ثٌّنٚ٘ ٌٍعٌّر. ٚـ١ٙج ٠ضُ ٟمِ ثٌٙنوٞعىجظ ٚىٚ ثٌّؾجٍ. ، ثٌّؾٕز: أّٛثق: آْ

ّٟ ِٓ ثٌق١ٛثْ ثدضؽجء ث٠ٌَجهر ـٟ ثٌٌٍق.  ٔقٌ ثٌفض

: صننٛـ١ٌ ؽٙننجٍ ٠ْننٌٙ عٍننٝ صٚنن٠ٌؿ ٕننعجةٌٖٚـننٟ ، ٚصضّغّننً ـننٟ صٕرنن١ُ ِّٛننُ ثٌقننؼّ : صِٗؤّْننج ل١ننجَ 

نمج٠ز ّْ ّّْز ثٌ ـنجهر، وّؤ ٌّ ّّْنز ثٌ ّّْنز ث٦ؽنجٍر، ِٚؤ ٚصؾ١نَ دٙنُ إىث ، ِنٓ عٌـنزٙنٛـز وجٔنش صنوـع دجٌٕنجُ : ِٚؤ

ٖ  ، ٔفٌٚث ِٓ ِٕٝ ّْ ل٠ٌ ًّ ًِٟ ثٌقؾٌثس. ٨ٚ ّٕه أ نّش ثٌمذجةنًٚصْضٙ ّْ ٚـنك هًؽنجس  ج لنو ّنجهس دنجٌقّؼ فضّنٝ ل

 .٨ٚةٙج إٌٝ فٍّز ٚفِّ

ـنجٌٛلٛؾ عٍنٝ عٌـنجس ـج٦ـجٝنز إٌنٝ َِهٌفنز ـنجٌّٕقٌ  ثٌض٠ٌٚنز ث٦فنٌثَ ـ١نَٛ: ٚ٘نٟ، ثّضٛثء أًوجٔنٗ 

.ـجٌطّٛثؾ ٚثّض٩َ ثٌقؾٌ ث٤ّٛه ـٌِٟ ثٌؾٌّثسـجٌقٍك 
52

 

ؽجي ٚثٌّْٕجء ًأ٠ٕج ّجدم  :األلطّهبرة ٌّ ّْ ثٌ ٞ  ج أ نُٕج عٕو ثٌّمجَ ـٟ فنٌَ ث٠ٌعضٌَْٛ دعُٞٙ دع ٚونيٌه ٘نُ ، ّٚ

ٌّّٖٙضجٟٔ مْٛ ٟٙجًر أمٌٜ ٌُٙ. لجي ثٌ ًّ مِّ : عٍٝ ٟٙجًثس ثٌفطٌر"وجٔٛث ٠وثِْٚٛ : عٕو ثٌقّؼ. ٠ٚيوٌ ثٌّؤ

أُ ٌّ أُ ـجٌّّٞٞنز: ،ٚمِّ ـنٟ ثٌؾْنو، ـٟ ثٌ ٌّ نج ثٌٍّنٛثصٟ ـنٟ ثٌن ِّ نجًح، ٚث٨ّضٕٖنجق، ـف ّٖ ّ٘ ثٌ ، ثٌفنٌقٚ، ٚلن

ّْٛثن ج ثٌٍّٛثصٟ ـٟ ثٌؾْو، ٚثٌ ِّ "ثٌنضجْٚ، ٚفٍك ثٌعجٔز، ٚٔضؿ ث٦د٠، ٚصم١ٍُ ث٤ظجـٌ، ـج٨ّضٕؾجء: ٚأ
53
. 

ع١ٍنه ًفّنز هللا ٚدٌوجصنٗ: ٠ٚىفُّٕٛٔٙ ٠ٚؤدُّٕٛٔٙ ـٟ ٕذٗ ٙن٩ر صننضُ دنجٌمٛي، ٍْٛ ِٛصجُ٘ٚوجٔٛث ٠ؽْ
54
 .

ٍٛثس و٩ٚر ث٨ّضْمجء  ّٚ ٚوجٔٛث ٠م١ّْٛ دعٜ ثٌ
55

عنُ ، ٚصمَٛ عٍٝ ث٨ؼضْجي ـجٌضط١ّخ ـجّض٩َ ثٌقؾٌ ث٤ّنٛه، 

ٓ ثٌمننَٛ عٍننٝ ِننج ٠مننٛي ) ذ١ننٌ ـ١مننّوِْٛ ًؽنن٩  ٝ ؽذننً أدننٟ لذنن١ِ أٚ عث٨ًصمننجء إٌنن ِّ ع إٌننٝ هللا ٠ٚننؤ ٌّ ثٌٍٙننُ ّننجّه ٠ضٞنن

 ٚوجٕؿ ثٌىٌدز/آ١ِٓ...(.، ثٌنٍز/آ١ِٓ

                                                           
52
 129-127. ويٌه ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ ٗ 96-88، ٗ ٗ 1ٌر ثٌٕذ٠ٛز، ػثدٓ ٖ٘جَ: ث١ٌْ -

53
 230-229، ٗ ٗ 2ثٌٌّٖٙضجٟٔ: ثًٌٍّ ٚثٌٕقً، ػ -

54
 287، 2ٗ. ويٌه ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح، ػ229ٔفْٗ، ٗ  -

55
 147-145ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ ٗ  -
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ٚه١ٔننجُ٘ ٚوننجٔٛث ٠نطذننْٛ ِننٓ ٠ننَٛ ثٌؾّعننز ـننٟ أِننًٛ ه٠ننُٕٙ
56

ثٌعجٕننٌ ِننٓ : ٠ٚٚننِْٛٛ ٠ننَٛ عجٕننًٛثء، 

َ ٌّ ِق
57

ن ًٚدّّج ٙجِٛث دعٜ أ٠ّجَ ثٌقّؼ. ٚلو ٠ٕمطع،   ِ ، ج صطنٛي ٚصمٚنٌدعُٞٙ ٩ٌعضىجؾ ٚثٌضعذّنو ـنٟ فنٌثء أ٠ّج

ٚثٌّوعز٠ْجعوُ٘ عٍٝ ىٌه ِج ٚـٌّصٗ ٌُٙ ثٌضؾجًر ِٓ ف١جر ث٤ِٓ 
58

ْٛ ىٌنه ثٌّٕؾنٜٛ أٚ ثٌّٕجؽنجر. لنجي ،  ّّ دٖن١ٌ ٠ْن

 :دٓ ثٌقؾ١ٌ ث٠٦جهٞ

 ٠ً٘ٚ ِٕجؽ١ٗ ـٟ ثٌٍُّْ ٌٗٚٔقٓ إ٠جه عذ١و ث٦

ًّ ٟمُّٛٙ دٓ ٍّّز ث٠٦جهٞ. ُٚ٘ ـٚو١ع  ٠عٕٟ ديٌه ٠ٚؤهْٚ ث١ّ١ٌٓ دن١ٓ ، ٠ؾعٍْٛ ثٌىعذز لذٍضُٙ٘يٖ ٟ ؽ

ج ـفٍ٘ىٗ هللا. ْٚ ثٌمٚ٘ ـٟ ِٓ فٍؿ وجىد  ٠ٌٚٚ، ثج ٕو٠و  ٠ض١ّٙذْٛ ِٕٙج ص١ّٙذ  ، ثٌٌوٓ ٚثٌّمجَ ٠ّْْٚٛ ىٌه ثٌمْجِز

 ج.ٚثٌمْجِز ؼ١ٌ ث٨ّضمْجَ ثٌّيٞ ٘ٛ ٟمِ ويٌه وّٕج لو إٌٔٔج إ١ٌٗ ّجدم  

ننننجةذز ٚثٌقننننجِٟي ِنننني٘ذُٙ ـننننٟ ثٌذق١ننننٌر ٠ٚٚننننو ّْ ثٌٛٙنننن١ٍز ٚثٌ
59
وننننجر عٍننننٝ   َّ أّٔٙننننُ وننننجٔٛث ٠ننننؤّهْٚ ثٌ

نننأِنننٛثٌُٙ إىث دٍؽنننش ٔٚنننجد    ِ نننجدع: جج ِعٍٛ ّْ نننجر إىث ٚٝنننعش ّنننذعز أدطنننٓ عّنننوٚث إٌنننٝ ثٌ ّٖ ـنننئْ ، "ثٌٛٙننن١ٍز ٘نننٟ ثٌ

  ٌ ث ُىدـ"وجْ ىو
60
. 

ؽنٌ وّج وجٔش ٌو٠ُٙ ِيث٘خ ـٟ ثصّمجء ث٤ىٜ وجٌضٕف١ٌ ٚثٌضٕؾ١ِ ٚثٌضعٖن١ٌ ٚثٌٌل١نز ٚثٌق١ٍّنز ٚثٌضعن َّ ى ٚثٌ ّٛ

ٚثٌط١ٌّر
61
 ثٌعجهثس ألٌح ِٕٙج إٌٝ ثٌطّمُٛ. ٟٚ٘ إٌٝ 

ُّ ثٌؾّجعجس ثٌو١ٕ٠ّز ـٟ ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌعٌد١ّز لذً ث٩ّ٦َ ٕٝج ٌٙنُ -عذور ث٤ٕٙجَ : أ٘ ٌّ ٚث١ٌٙنٛه  - ٚلو صع

 ٚثٌّٕٚجًٜ ٚثٌقٕفجء. 

                                                           
56
  63، ٗ 3ثدٓ ٖ٘جَ: ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز، ػ -

57
 288، ٗ 2ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح، ػ -

58
 239أدٛ ثٌمجًظ( إٌٝ فٌثء ـضعذو صٍه ثٌغ٩ط ـٟ ًأّٗ عُ َٔي"، ٗ ) ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك "ـنٌػ -

59
ٟ: ثٌفقنً إىث ٔنضؼ ٌنٗ ثٌذق١ٌر: ثٌٕجلز صٖك أىٔٙج ٚصٕيً ٣ٌٌٙز، ثٌْجةذز: ثٌٕجلز إىث صجدعش د١ٓ عٌٖ إٔجط ١ّذش ٨ ٠ٌٖح ٌذٕٙج إ٨ ١ٝؿ ٚويٌه ٔضجؽٙج، ثٌقنجِ -

ّْ ثٌّٚجهً صنضٍؿ ـٟ صع٠ٌؿ ٘يٖ ث٤ٌفجظ ٌىّٕٙج صضفك ـٟ ثعضذجً ٘يٖ ثٌق١ٛثٔجس ِٕيًٚر ٣ٌٌٙز. عٌٖ إٔجط فّٟ  ظٌٖٙ. ٩ٔٚفع أ

60
 329ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ  -

61
ٌٌل١نز: صن٩ٚر ون٩َ ثٌضٕف١ٌ: ثٌض١ّْز دفّّجء ِٛفٖز ٌضٕف١ٌ ث٤ًٚثؿ ث٠ٌٌٌٖر، ثٌضٕؾ١ِ: ٚٝع ثٌٕؾجّز ٌٌٚؾ ثٌؾٓ إ١ٌٙنج، ثٌضعٖن١ٌ: ث١ٌٕٙنك ٌضؾٕنخ ثٌنوثء، ث -

ى: ثٌمٛي ّٛ "أعٛى دـ...ِٓ...، ثٌَؽٌ: إعجًر ثٌط١ٌ ِنٓ ِىجِٕٙنج  ؼجِٜ ٌٍٖفجء ِٓ ٌِٛ أٚ ع١ٓ، ثٌق١ٍّز: ثٌنًَ ثٌيٞ ٠قًّ عٍٝ ثٌٚوً ٨صمجء ثًٌٌٖٚ، ثٌضع

ّّٟ: ثٌْننجٔـ ٚهي عٍننٝ ثٌفننفي ثٌقْننٓ ٚإىث ص١جّننٌ ٟ ثٌذننجًؿ ٚهي عٍننٝ ثٌٖننؤ) ـننئىث ص١ننجِٓ عٕننو ١ٌٟثٔننٗ ّنن ّّ َ، ثٌط١ننٌر: ثٌضٖننج َ دج٤ٙننٛثس ٚث٤ّننّجء صٖننجءَ( ّنن

 ٚثٌق١ٛثٔجس ٚث١ٕ٤جء ٚعىْٙج ثٌففي.
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 :ألليهىدا-أ

هْٚ أَ ٘نُ ٠ٙنٛه ِٙنجؽٌْٚ. ٚلنو ىونٌ  ٘نً ٘نُ: ؽ٠ٌَر ثٌعٌحثمضٍؿ ثٌعٍّجء ـٟ ٠ٙٛه ٕذٗ  ّٛ عنٌح ِضٙن

ه ِٓ ثٌعٌح "ث١ٌّٓ دفٌّ٘ج ّٛ ٓ صٙ ّّ ِ ّْ ه لنَٛ ِنٓ ث٤ُٚ ٚثٌننًَػ دعنو منٌٚؽُٙ ِنٓ ثٌن١ّٓ ... ث١ٌعمٛدٟ أ ّٛ ٚصٙن

ه لنَٛ ِنٓ دٕننٟ ثٌقنجًط دنٓ وعنخ ٚلننَٛ ِنٓ ؼْنجْ ٚلنَٛ ِننٓ ، ٌّؾنجًٚصُٙ ٠ٙنٛه م١ذنٌ ٚل٠ٌرنز ٚثٌٕٞنن١ٌ ّٛ ٚصٙن

ؽيثَ"
62
ه٠ٓ أٚ ٠ٙٛه  ّٚٛثء وجْ ٘ؤ٨ء عٌد   . ّٛ ث ِٙجؽ٠ٌٓ ـجٌغّجدش أُّٔٙ لو ثمضٍطٛث دجٌعٌح ٚصىٍّّٛث دٍْنجُٔٙ ج ِضٙ

ٚثٕننضٌوٛث ِعٙننُ ـننٟ ثٌضؾننجًر ٚثًٌَثعننز ٚٙننجٌُ٘ٚ٘
63
وجٔننش ِو٠ٕننز ٠ضمجّننّٙج ث٤ُٚ ٚثٌنننًَػ  ـ١غننٌح ِننغ٩   .

ُّ ٌِثوَُ٘، ٚث١ٌٙٛه ج ث١ٌّٓ ـىجٔش أ٘ ِّ ١جهر ع١ٍٙج ـٟ ثٌمنٌْ ٚصّّىٕٛث ِٓ ، أ ّْ ّ٘ ِىضنٛح . ٚلنو َ 6ثٌ عغنٌ عٍنٝ ٔن

فّج ٌّ ّّْجء ٚإٌّثة١ً ٚإٌدجٌّْٕو ثٌق١ٌّٞ ؽجء ـ١ٗ "صذجًن ثُّ ثٌ ٙٗ ًّح ٠ٙٛه ثٌّيٞ ّجعو عذوٖ".ْ ثٌّيٞ ـٟ ثٌ
64
 

ّْ ٍِه ث١ٌّٓ صذّ  ٚثر أ ٌّ ه ِعٗ أً٘ ث٠ّٚٓ١ٌيوٌ ثٌ ّٛ ه ٚصٙ ّٛ ٚونيٌه ونجْ ىٚ ٔنٛثُ. ٚلنو ألنجَ أؼٍنخ ، ع ث٤ٙؽٌ لو صٙ

ًثعنز ٚثٌضؾنجًر ٚثٌقنٌؾ ، ٚدٕنٛث ث٢ٟنجَ، ث١ٌٙنٛه ـنٟ ث٤ِنجوٓ ثٌنٚنذز٘ؤ٨ء  َّ ثٌذنوثٚر( ٚونجٔٛث )≠ ٚثٕنضؽٍٛث دجٌ

دٕٛ دٙوي...، دٕٛ ٍعًٛثء، دٕٛ ل١ٕمجع: لذجةً
65

ّْ وضذُٙ ثٌو١ٕ٠ّز وجٔش ِض،  ذجًُ٘ ٍّٚطز أف، وثٌٚزٚصيوٌ ثٌّٚجهً أ

 ٚأع١جهُ٘ وجٔش ِعٌٚـز.، وجٔش ًثّنز

ّْ ، إْ ثـضٌٕٝج أُّٔٙ ٌُ ٠ىٛٔٛث عٌد جٚفضّٝ   ٌ   ِٚٚنجٌ٘ر   ث٨منض٩ٟ دٙنُ صؾنجًر  ـئ ث ؽعنً عنٌح ٕنذٗ ٕٚنع

ـننْٛ عٍننٝ ثٌّو٠جٔننز ث١ٌٙٛه٠ّننز ٚل١ّٙننج ٚعمجةننو٘ج ٚأع١جه٘ننج ٌّ ٕننجعٌ ىثةننع  ِننغ٩   يـجٌْننّٛأ، ثٌؾ٠َننٌر لذننً ث٦ّنن٩َ ٠ضع

١ش ٌٝح ثٌعٌح دٗ ثٌّغً ـٟ ثٌٛـجء صؽّٕٝ ـٟ ٕعٌٖ دجٌذعظ ٚثٌمٞجء ّٚ  : ثٌ

ُّ ف١١شُ ـــــــــ١ِّــش هٌ٘ لو وٕ  ـجصٟ ً٘ٓ دفْ ّفِٛســـــف١ـٚ ش ع

َّ أعرّ شّ ـــــــــٟ إىث ِــٚأصـــجٟٔ ث١ٌم١ٓ أّٔ   ـٛطـــــــٟ ِذعــٚإْ ً

ِ ًّ  ١شُ ـٗ ثٌّْضّـــأٔف َّ ـــٗ ٚإْ ف ٓ ًٍلٗ ِج لٞٝ ثٌٍّـــــــدً ٌى

 : ٚلجي عوٞ دٓ ٠ٍو ثٌع١جهٞ 

ّْ ٙ ٗــــــمـجَ م٩ةــــز أ٠ّ ـضّ ـٝ ٌْــــلٞ ؽًٛ ثٌـــٚوجْ آمٌ٘ج أ  ٩ـــٌّ

ٚؿ ـٟ ثٌؾُْ ثٌّيٞ ؽذ٩ ٗــــجح ٌـــجّضؾ جٛص  ــــٙ هعجٖ آهَ ٌّ  دٕفنز ثٌ

                                                           
62
ً ـٟ صج٠ًل ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ، ػ226، ٗ 1ث١ٌعمٛدٟ: صج٠ًل، ػ - ّٚ  514، ٗ 5. ويٌه ؽٛثه عٍٟ: ثٌّف

63
 402ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ  -

64
ً، ػ - ّٚ  541، ٗ 5ؽٛثه عٍٟ: ثٌّف

65
  1927ٟ د٩ه ثٌعٌح ـٟ ثٌؾج١ٍ٘ز ٚٙوً ث٩ّ٦َ، ِطذعز ث٨عضّجه. ٌِٚ إٌّثة١ً ٌٚفْْٕٛ: صج٠ًل ث١ٌٙٛه ـ -
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 :األلىّصبريا- 

ج ّٕج٨  ـمو وجٔش ِٕضٌٖر ، ٌُ صضؽٍؽً ه٠جٔز د١ٓ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ صؽٍؽً ثٌٌٕٚث١ّٔز ّْ ، ْ(دذجه٠ز ثٌٖجَ )ؼ

دٕٛ صؽٍخ ٚدٕٛ دىٌ : عٌثق ٚثٌٖجَ )ثٌؾ٠ٌَرثٌج ـٟ عّجْ ٚث١ٌّجِز ٚثٌذق٠ٌٓ )عذو ثٌم١ِ ٚدٕٛ ف١ٕفز( ٚد١ٓ ٌٕٚل  

ٚٚثهٞ ثٌمنٌٜ  ثٌقؾجٍ ٚص١ُّ )أ٠ٍز ٚهِٚز ثٌؾٕوي ٚدٕٛ ١ٕذجْ( ٚـٟ ث١ٌّٓ )ٔؾٌثْ( ٚـٟ ٔؾو )ٟٟء ٚوٕور( ٚـٟ

ٚؼْنجْ ، لجي ٠نجلٛس ثٌقّنٛٞ "ونجْ أ٘نً عن٩ط د١ٛصنجس ٠ضذنجًْٚ ـنٟ ثٌذ١نع أ٘نً ثٌّٕنيً دنجٌق١ٌر٠ٚغٌح ِّٚىز(. 

وعخ دٕؾٌثْ".دٛ ثٌقجًط دٓ أٚ، دجٌٖجَ
66
ج ِٓ صٕٚنٌ ِنٓ أف١نجء ثٌعنٌح ـمنَٛ : ٚلجي ث١ٌعمٛدٟ لٟ صج٠ًنٗ  ِّ "ٚأ

ٟنٟء ِٚنيفؼ : ِٚٓ ثٌن١ّٓ، دٕٛ صؽٍخ: ِٚٓ ًد١عز، دٓ ٠ٍو دٓ ِٕجردٕٛ ثٌِا ثٌم١ِ : ِٚٓ دٕٟ ص١ُّ، ِٓ ل٠ٌٔ

ٚؼْنجْ ٌٚننُ". ٚدٌٙثء ١ٍّٚـ ٚصٕٛك
67
ُّ أّنذجح ثٔضٖنجً ثٌٕٚنٌث١ّٔز ٚلنٛع دن٩ه ثٌعنٌح عٍنٝ   أٟنٌثؾ ِٚنٓ أ٘ن

ٛه ثٌضّذٖن١ٌ )ِضنٝ ٚؽٙنإِذٌث٠ًّٟٛجس صنو٠ٓ دجٌّْن١ق١ّز )د١َٔطنز( ٚفّن٩س ثٌضٕٚن١ٌ )فٍّنز أدٌ٘نز عٍنٝ ثٌن١ّٓ( 

ثٌّٕٚجًٜ ر ٚثٌٌّق ٚفجؽز ثٌعٌح إٌٝ فٌـ١ّٟٚثٌضؾجًَ( 559~ ٛهِز ٚصِٛج ٚدٌصٍّجُٚ ٚأف
68
. 

ًّ دمجء لذجةً عٌد١ّز  ٕنفْ صؽٍنخ ، همنٛي ث٦ّن٩َٚصف١ٍٞٙج ثٌؾ٠َز عٍٝ ، عٍٝ ٌٔٚث١ّٔضٙج دعو ث٩ّ٦ٌَٚع

 ً عٍٝ ثٌضؽٍؽً ثٌّيٞ إٌٔٔج إ١ٌٗ.أدٌٍ ه١ٌ، ِغ٩  

ّْ ٕننعٌثء ِننٓ ِغننً عّننٌٚ دننٓ وٍغننَٛ ٚثٌّٕنننً ، ٚثٌقننجًط دننٓ فٍننَر، ْٚثٌٌّلٖننج، عذننوٌٟٚـننز دننٓ ثٌ إ

، ٚعنٌٚر دنٓ ثٌنًٛه، ٚعٕضنٌر، ٚعنوٞ دنٓ ٠ٍنو ثٌعذنجهٞ، ٚعٍمّنز ثٌفقنً، ٚأُٚ دنٓ فؾنٌ، ٚث٤عٖٝ، ىٌٞث١ٌٖ

ّٟ ، ٚثٌِا ثٌم١ِ، ّٚزٚه٠ًو دٓ ثٌ، ١جٟٔٚثٌٕجدؽز ثٌيد ١ٌٍ٘ٚ دٓ أدٟ ٍّّٝ... وجٔٛث ٔٚجًٜ.، ٚفجصُ ثٌطجة
69
 

ّْ أ ١ّٖطجْ، ثٌّٚقؿ، ثٌّٕذٌ: ج ِٓ ِغًظ  جفٌٚإ ، ثٌع١نو، ثٌٕنيً، ثٌضنجدٛس، ثٌقنٌَ، ثٌمٍنُ، ؽُّٕٙ، ث٦ٔؾ١ً، ثٌ

ٌؿ، ثٌَٚٛ، ثٌِٚٛعز، ثٌّقٌثح ّٚ ٙجٟ٘ أٌفجظ ٌٔٚث١ّٔز ـٟ ِٕجدض ث٩ٌّةىز...، ثٌ
70
. 

ٛثِع ـٟ ٕذٗ ثٌىٕجةِٚلو ثٔضٌٖس  ّٚ ً   ٚثٌذ١ع ٚث٤ه٠ٌر ٚثٌ ـفٟ ث١ٌّٓ وجٔش ، جث ٚثّع  ؽ٠ٌَر ثٌعٌح ثٔضٖج

"ر دٕؾٌثْ ٚث٤مٌٜ دٕٚعجء "ثٌم١ٍِٚثفو: و١ْٕضجْ وذ١ٌصجْ
71
. 

                                                           
66
 703، ٗ ٠2جلٛس ثٌقّٛٞ: ِعؾُ ثٌذٍوثْ، ػ -

67
 227، ٗ 1ث١ٌعمٛدٟ: صج٠ًل، ػ -

68
 37ٍّٜٛ دجٌقجػ ٙجٌـ ثٌعج٠خ: ث١ٌّْق١ز ثٌعٌد١ز، ٗ  -

69
 ٠ٌِٛ ١ٕنٛ: ٕعٌثء ثٌٌٕٚث١ٔز. -

70
 220-157ح ثٌؾج١ٍ٘ز، ٗ ٗ ٠ٌِٛ ١ٕنٛ: ثٌٌٕٚث١ٔز ٚآهثدٙج د١ٓ عٌ -

71
 39ثٌىٍذٟ: ث٤ٕٙجَ، ٗ  -
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ج ث٤ه٠ٌر ـّٓ إٌٔٙ٘ج ِّ ٌ  ، ٚه٠جً دىٌ ه٠ٌ ٕ٘و ٚه٠ٌ عٌّٚ ٚه٠ٌ فّٕج أ ّٖعٌثء وغ١ن ث ً٘ذنجْ ٘نيٖ ٚلو ىوٌ ثٌ

ّْ صٖننذ١ٗ ُِٛٙ ٚمّنٌُ٘ ٩ِٚدْنُٙٚٙنِٚٚنجد١قُٙ ٚلنٌثءثصُٙ ٚصذنضٍُّٙ ٚٙن٩صُٙ ٚٔٛثل١ْنُٙ  ه٠نٌرث٤ ... فضّنٝ أ

ّٖعٌ ثٌؾجٍٟ٘ د١جٛ ثٌٌّأر أٚ ثٌذٌق دفٔٛثً ثٌّو٠ٌ لو أٝقٝ  .ّّٕز ِضّذعز ـٟ ثٌ

ٛع ٨ٌٛهر ثٌمٍٕوُ )صّجَ ث٤ّذٚ (ثٌذٖجًر )ع١و ِٕٚٙج ثٌْذّجً، أع١جهُ٘ ِعٌٚـز ِٖضٌٙر د١ٓ ثٌّٕجُوجٔش ٚ

( ٚثٌفٚننـ )دعننو مننٛي ثٌّْنن١ـ إًٔٚنن١ٍُّننٕز( ٚثٌٖننّعج١ٔٓ )ه 30: )ظٙننًٛ ثٌّنن٩نًأُ ثٌْننٕز( ٚثٌننّؤـ  -ثٌّْنن١ـ

ث٘خث٤ّمؿ : ٌِثصخ ًؽجي ه٠ُٕٙ ِقفٛظزوجٔش ٚ( ٟثٌَٚٛ ث٤ًدع١ٕ ٌّ جُ ٚثٌ ّّ ِّ ٚثٌٖ ٚلو ثٔضٌٖ  ..ٚثٌقذٌ ٚثٌم

٘و ثٌٌٕٚثٟٔ َّ ز ٚ، د١ٓ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ ِي٘خ ثٌ ّّ نٛث فنّخ ثٌّنجيِٓ ع ِّ وّنج فغّنٛث عٍنٝ ، فغّٛث عٍنٝ ثٌىنٌَ ٚى

ّ٘ ثٌّٕٚجًٜ ِٓ ثٌعٌح دفّنّجء صذن١ٓ عنٓ عم١نوصُٙ  ٛث ث١ٌْتجس. ٚلو ثمض ِّ فّنجْ ثٌعفّز ٚى ٌّ وعذنو ثٌّْن١ـ ٚعذنو ثٌ

ٚلننو ًٚهس ـننٟ ٕننعٌ ثٌعننٌح لذننً ث٦ّنن٩َ إٕننجًثس ٙنن٠ٌقز إٌننٝ ًّننٛك ٚعذننو ث٤عٍننٝ ٚأ٠ّننٛح ٚإدننٌث١ُ٘... 

 :عوٞ دٓ ٠ٍو ثٌعذجهٞ ثٌٌٕٚث١ّٔز د١ُٕٙ ومٛي

 ٖٔفٟ دقىّضٗ أف٩ِٕج ع٩ٍ ٔؾ١ً ٔمٌ ٖث٦ٚ ٚأٚص١ٕج ثٌٍّه

 :جي آمٌٚل

ًّ د١عز  لو أوغٌس دجّّه هثع١جصذجًوش  ألٛي إىث ١ٍّٙش ـٟ و

 :ٚلجي ث٤عٖٝ

ّْجؽو٠ٓ ع١ّٖز ٩ر أد١ٍٙج ـئّٟٔ ًّٚح ثٌ ّٚ  ِٚج فه ٔجلُٛ ثٌ

ّْ ثٌعٌح ثٌّٕٚجًٜ وجٔٛث ٠ٍّٚ ٩٠ٚفع دعٜ ثٌ ٠ٚقّؾْٛ إٌٝ ، ْٛ إٌٝ د١ش ثٌّموُ لذٍضُٙ ثٌو١ٕ٠ّزذجفغ١ٓ أ

ثٌم١ِّٛز(ِّىز )لذٍضُٙ 
72

ّْ عوٞ دٓ ٠ٍو ثٌعذجهٞ ٨ ٠ؾو فٌؽ  ،  ١ٍخ ِع  دً إ ّٚ  :جج ـٟ ثٌمُْ دّّىز ٚثٌ

  ٌّ ١ٍخ ثّعٝ ث٤عوثء ٨ ٠فٌْٛ ٕ ّٚ  ع١ٍه ًّٚح ِّىز ٚثٌ

١ٌٙٛه ٤ّننذجح ه١ٕ٠ّننز دننج وجٔننش ٙنن٩س ثٌعننٌح ثٌّٕٚننجًٜ دننجٌعٌح ثٌّٖننٌو١ٓ أِننضٓ ِننٓ ٙنن٩صُٙ ٌٚمننو

١ٍخ، ّج عٌل١ّزًٚدّ ، ١ّٚج١ّّز ّٚ  .ٚوجٔٛث ٠ض١َّّْٚ ـٟ ثٌّقجـً دقًّ ثٌ

                                                           
72
ّْ ثٌىعذز وجٔش َِهثٔز دًٚٛ ث٤ٔذ١نجء ٚث٩ٌّةىنز ٚٙنًٛر ثٌّْن١ـ ٚثٌعنيًثء 93ٍّٜٛ دجٌقجػ ٙجٌـ ثٌعج٠خ: ث١ٌّْق١ز ثٌعٌد١ز، ٗ  -  –. ٠ٚيوٌ ث٤ًٍلٟ أ

 111أمذجً ِىز، ٗ 
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ا:أللحىفبءا-ج

ُٕٙ ِنٓ ًّه٘نج إٌنٝ ثٌننٌٚػ عنٓ ـّن، ٚثٌضقّٕنظ ثٌضقّٕنؿ :عٕٝ ٘يٖ ثٌىٍّز ٚثٕضمجلٙجثمضٍؿ ثٌّوثًّْٛ ـٟ ِ

ننجٌؿ ٚصط١ٙننٌ ثٌننّٕفِ ِٕننٗأٞ  ثٌقٕننظ ّْ ٚصعٕننٟ ث٨عضىننجؾ  Tehinnoth ٌث١ّٔننزِٚننُٕٙ ِننٓ ًّه٘ننج إٌننٝ ثٌعذ، ث٦عننُ ثٌ

نن٩ر إٌننٝ هللا ّٚ ننجدت Hanêph ١ّننزإٌننٝ ث٤ًثِِٚننُٕٙ ِننٓ ًّه٘ننج ، ٚثٌ ّٚ وّننج ثمضٍننؿ ثٌذننجفغْٛ ـننٟ ِننوٜ ، زٚصعٕننٟ ثٌ

ٌ دعٞنُٙ ّٚ : ِٚنٌّه صؾٌدنز ثٌقٕفنجء إٌنٝ ثٌنذنٌ ثٌضنجٌٟ... جٚإّن٩َ دعٞنُٙ ٨فم ن، ثعضذجًُ٘ ؽّجعز ه١ٕ٠ّز دو١ًٌ صٕ

ننلنن ٚثؽضّعننش: "لننجي ثدننٓ إّننقجق  ِ ج ـننٟ ع١ننو ٌٙننُ عٕننو ٙننُٕ ِننٓ أٙننٕجُِٙ وننجٔٛث ٠عرّّٛٔننٗ ٠ٕٚقننٌْٚ ٌننٗ ٠ٌٔ ٠ٛ

نٚوجْ ىٌه ع١و  ، ٠ٚعىفْٛ عٕوٖ  ِ ًّ ّنٕز ٠ٛ ُّ لنجٌٛث ، ج٘ ِنُٕٙ أًدنع ٔفنٌ ٔؾ١ّ ننٍّ ـنض، جث ٌُٙ ـٟ و : دعٞنُٙ ٌنذعٜعن

ِنج فؾنٌ ُ. ّٛث ٚهللا ِج لِٛىُ عٍٝ ٕٟء. ٌمنو أمطنفٚث ه٠نٓ أدن١ُٙ إدنٌث١٘صعٍ ُ عٍٝ دعٜ.صٚجهلٛث ١ٌٚىضُ دعٞى

ٕ٨ٚ ٠ ٌّ ج."فع. ٠ج لَٛ ثٌضّْٛث ٤ٔفْىُ ه٠ٕ  ٔط١ؿ دٗ ٨ ٠ّْع ٨ٚ ٠ذٌٚ ٨ٚ ٠ٞ
73
 

ٌّنج ًأ٠ٕنج ِنٓ ٚؽنٖٛ ٚٔقنٓ ٔعضذنٌُ٘ ؽّجعنز ، ـٟ ثٌمذجةً ثٕضٌٙٚث دع١خ ث٤ٕٙجَ ٚصيوٌ ثٌّٚجهً ًؽج٨  

 :ٟٚ٘، ث٨ةض٩ؾ د١ُٕٙ

ننٚ و٠جٔض١ٓ ث١ٌٙٛه٠ّننزثٌننث٩ّٟعٙننُ عٍننٝ    زج ٦ؽننجهصُٙ ٌؽننجس أمننٌٜ ؼ١ننٌ ثٌعٌد١ّننج ع١ّم ننثٌٕٚننٌث١ّٔز ث٩ّٟع 

٠ٌّْجٔٚ وجٌعذٌث١ّٔز ١ّزثٌ
74

 مٕعز ٌُ ٠ٍمٛ٘ج ـٟ أؼٍخ ث٤ف١جْ.ج عٓ أؽٛدز ه١ٕ٠ّز ًِف٩صُٙ ثٌىغ١ٌر ـٟ ثٌذ٩ه دقغ  ٚ، 

نً ـنٟ مٍنٛثس ، ٚأوً ث١ٌّضز، ِفجًلضُٙ عذجهر ث٤ٕٙجَ ٚىدجةقٙج  ِّ نَٛ ٚثٌضف ّٚ ١ٍُِٚٙ إٌٝ ث٨عضىنجؾ ٚثٌ

ٍز.ْ جٚلو و، صطٛي ٚصمٌٚ ّٞ  فٌثء ِٓ د١ٓ أِجوُٕٙ ثٌّف

دنج، ثٌضَثُِٙ دّي٘خ أم٩لٟ ًـ١ع  ٌّ ذعٞنُٙ إٌنٝ دنً دٍنػ ث٤ِنٌ د، وجِضٕجعُٙ عٓ ٌٕح ثٌنٌّ ٚعٓ ثٌ

ـٟ ثٌنٌّر." ؽٍو ثدٕٗفّو 
75
 : دٓ أدٟ ثٌٍٚش ثٌغمف٠ٟمٛي أ١ِّز  .

 ٚثمٍع ع١جده ِٕٙج ٚثٔؼ ع٠ٌجٔج ذزــٓ مذ١غجس دط١ــــ٨ صنٍط

ثٌى٩َ وٍّضنجْ ٚث٤ِنٌ : ثّّعٛث ١ّٙٚضٟ: ومٛي ٚو١ع دٓ ٍّّز ث٠٦جهٞ، َ ثٌذ١ٍػثٌى٩ٚ إص١جُٔٙ دجٌقىّز 

ًّ ٕجر دٌؽٍٙج ِعٍّمز. دعو ثٌذ١جْ. ِٓ ًٕو ـجصذعٖٛ ِٚٓ ؼٜٛ ـجًـٖٞٛ. ٚو
76
 

                                                           
73
 160، ٗ 1ثدٓ ٖ٘جَ: ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز، ػ -

74
 ٔٛـً ثٌّغجي ثٌْجٟع عٍٝ ثٌضذقٌ ـٟ ثٌعٍُ ٠عو ًٚلز دٓ -

75
 261ٚٗ  154-152ثدٓ فذ١خ: ثٌّّٕك، ٗ ٗ  -

76
 261، ٗ 2ث٤ٌّٟٛ: دٍٛغ ث٤ًح، ػ -
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ِّ ثٌعٌح لذً ث٩ّ٦َ  نعٛح -أف ّٖ ن - ٕفُٔٙ ـنٟ ىٌنه ٕنفْ ؽ١ّنع ثٌ  ّ نإفْج ج دعذغ١ّنز ثٌق١نجر ٚفض١ّّنز ج ـجؽع 

ّٟ فٛث دع١ٓ ثٌّقمّك عٍٝ ثٌّٛس دً ٚل، ثٌّٛس ، ـٟ إٔعجًُ٘ ٚمطنذُٙ ٚأِغنجٌُٙٚعذٌّٚث عٓ ىٌه ، ٠ٖمٝ دٗ وً ف

ًّ ثٌّٕجُ ىثةمٗ"  : ٚلجي ١ٌٍ٘ دٓ أدٟ ٍّّٝ، ـمجٌٛث "ثٌّٛس وفُ ٚو

ّّْجء دـــٚإْ ٠ ٍٕٗج٠ج ٠ٕـــٕـٓ ٘جح أّذجح ثٌّــ"ِٚ  ٍُّْ"ٌق أّذجح ثٌ

ِٚنٓ ، إّٔٗ ِنٓ عنجٓ ِنجس، ـجٔضفعٛثٚإىث ٚع١ضُ ، ّّعٛث ٚعٛثث "أ٠ّٙج ثٌّٕجُ: جهِٞ دٓ ّجعور ث٠٦ٚلجي ل

ًّ ِننج ٘ننٛ آس آس... ِننجٌٟ أًٜ ، ِننجس ـننجس أَ صٌوننٛث ، ث دجٌّمننجَ ـفلننجِٛثثٌّٕننجُ ٠نني٘ذْٛ ٨ٚ ٠ٌؽعننْٛ؟ أًٝننٛٚونن

ٛث..."ـٕجِ
77
. 

 : ثٌّٛس ؤثيّ ٍُٝ ثٌعٌح ـ٠ٌم١ٓ ـٟ ث٦ؽجدز عثٔمْٚلو 

َْٔق١َج ": ـٟ آ٠جس وغ١ٌرٚلو أمذٌ ثٌمٌآْ عٓ ٘ؤ٨ء ، ـ٠ٌك أٔىٌ ثٌذعظ  َٚ ُٛس  ُّ ١َْٔج َٔ َٟ إ٨َِّ َف١َجصَُٕج ثٌوُّ ِ٘  ْْ إِ

" )ثٌّؤِْٕٛ  َٓ ْذُعٛع١ِ َّ ُٓ دِ ج َْٔق َِ نَيث 23/37َٚ  َ٘ ْْ ٚث إِ ٌُ َٓ َوفَن َّٓ ثٌَّنِي٠ ِس ١ٌََمُنٌَٛ ْٛ َّ ٌْ ْٓ دَْعِو ث ِِ  َْ ْذُعٛعُٛ َِ  ُْ ٍَْش إَُِّٔى ْٓ لُ ٌَتِ َٚ "ٚ )

" )٘ننٛه   ٓ ذِنن١ ُِ   ٌ ننْق ِّ  22/5ٚثٌقننؼ  98ٚ 49/  17ٚث٦ّننٌثء  6/29ٚث٤ٔعننجَ  45/24وننيٌه ثٌؾجع١ننز  (11/7إ٨َِّ 

 .16/  37ٚثٌٚجـجس 

ُّ ٌٖٔ: وّج أمذٌس ديٌه إٔعجًُ٘ ومٛي عذو هللا دٓ ثٌَدعٌٞ ُّ ِٛس ع َّ عٌّٚ  ف١جر ع  فو٠ظ مٌثـز ٠ج أ

ّْ ٘يث ث٨عضمجه ٌُ ٠ّٕع ٘ؤ٨ء ِٓ ٔقنش ؼجة١ّنز ٌٍفعنً ث٦ْٔنِٓ ٌؼُ عٍٝ ثٌٚ ٠ؾج٘نو ثٌّنٌء ِنٓ جٟٔ ىٌه ـئ

 فْٓ ثٌّيوٌ.: إٌٝ ثٌعوَ ٟ٘ أؽٍٙج ٚإْ ثٔضٙٝ

ٌّ دجٌذعظ  ًٖ ٌٍذعظ. ٚلذً أْ ًٔٛه ، ـ٠ٌك أل ّٛ ً صٚ ّٚ ً ٔنٌٜ ف٠ٌّ ندً ـ ّٛ ج أْ ٔنيوٌ دعنٜ ىٌنه ثٌضٚن

ٌٙج ثٌذ١ٍّز، لٌثةٓ إ٠ّجُٔٙ دجٌذعظ ّٚ  ج ؼْنً ث١ٌّّنشٙنٚعج١ٔ، عٕنو ِٛصنٗٚ٘نٟ ثٌٕجلنز ثٌّضنٟ صنٌد٠ إٌنٝ لذنٌ ٙنجفذٙج ، ٚأ

نن٩ر ع١ٍننٗصٚ ّٚ ج ثعضمننجهُ٘ دٖننفجعز ث٤ٙننٕجَ ٙننًثدع، ٌقننج هللا≠ ؽننَٜ هللا : ٚعجٌغٙننج ِننج ؽننجء ـننٟ أهع١ننضُٙ، ىف١ٕننٗ ٚثٌ

ّٓ ٌضٌ ّْ ٕننفجعضٙ ٜ. ِٕٚننجر ثٌغجٌغننز ث٤مننٌٜ. صٍننه ثٌؽٌث١ٔننك ثٌعٍننٝ. ٚإ َّ نن ؾننٝ".ص"ٚثٌنن٩س ٚثٌعنن  ْ ج ثعضمننجهُ٘ ٚمجِ

نننٕعجء  ذٌٔننٟ دّننج صْضٖنننعٌٚثصن ٘نننجِٟ: ٚأّٔٙنننج ٨ صفٕننٝ ٨ٚ صذٍننٝ، ٚ٘ننٟ ًٚؿ ث١ٌّّننش، دجٌٙجِننز ّٖ ـنن٩ صٚننٕعٛث ثٌ

نّجٚثس ٚث٤ًٛ. ٚثٌّىٌٚ٘ج ّْ ّْ هللا مجٌك ثٌىْٛ "ٌٚتٓ ّنفٌضُٙ ِنٓ مٍنك ثٌ نِّ  ّٚجهّٙج إلٌثًُ٘ دف ّٖ ّٚنّنٌ ثٌ
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ّٓ هللا" )ثٌعٕىذٛس  ّْ مٍك ثٌنٍك ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ د٩ ؼج٠ز. ، (31/25ويٌه ٌمّجْ  29/61ٚثٌمٌّ ١ٌمٌٛ ّٟ أ ٚدو٠ٙ

ً  ٌٚيٌه لجي عجٌِ د ّْ أًٜ أِٛ فضٝ ٠ٌؽع : لجي ؟ِٚج فضّٝ: ل١ً .ضّٝث ٕضّٝ ٚفٓ ثٌرٌح ثٌعوٚثٟٔ ٠نطخ ـ١ُٙ "إ

ّّْجٚثس ٚث٤ًٛ"، جج ٠ٚعٛه ٨ ٕٟء ١ّٕ  ف١ّ  ث١ٌّش  ٌٚيٌه مٍك ثٌ
78
. 

  ٌ ٍش ثٌغمفٟ ٕع ّٚ ّٟ ٘ٛ أ١ِّز دٓ أدٟ ثٌ ّٛ ٌمو أدوع ٕجعٌ ؽجٍ٘ ثدٙنج ً ـ١ٗ ثٌقٌٖ ٚثٌقْنجح ٚثٌؾّٕنز ٚعٛث ٙ

،ٚؽُّٕٙ ٚعيثدٙج
79
 :ـمجي 

ثوُ٘ أْ ٠ُ ــَٛ ِٛعـ٠ٚ  ٌ َِ ٍُ ًُ ــثٌق عــ٠َٛ ثٌضؽجدٓ إى ٨ ٠ٕف قٌٖٚث   ي

ُِْضـٚأدٌٍٚث دٚع١ ٍ  ــــٛ  ؽُ ــــو  دٌ ٌُ َُّ  ٚأَٔي ثٌعٌٓ ٚث١ٌَّثْ ٚثٌ

 ٌُ ــمٛث ِفٚثُ٘ ّـٚآمٌْٚ عٚ ٗ ــغـًثٛ دّذعٌؿ ــــــُ ـــٙـــّٕ

 : ٚلجي

ثّ ًٚحُّ  ًّ أًٛـــــٓ ٚوــ١ـٗ ثٌعجٌّــــــــإٌ ٌّ  جيـٓ ثٌؾذـ١جس ِـــثٌ

َٓ ــــــد ثوثهـــــــج ٕـــــــٕٝ ّذع  ــدٕج٘ج ٚثدض ٠ْ ٌَ و  ٠ُ َّ  جيــــ٨ٚ ًؽ ٩ َع

 جيــــٝ ىثس ثٌّمجِع ٚثٌّٕىـــــإٌ ٌثرـــُ عـــك ثٌّؾٌِْٛ ٚ٘...١ّٚ

 ٩يـُ صقش ثٌرّ ــٔ ٔجعــــ١ـٚع وقــــوثً ٙــْٛ دــًّ ثٌّضّمــــــٚف

 : ٚلجي

 ُـــ١ـٙج ًؽـجٌعـوْ ٨ ٠طـــٚع جــٝ دؽ١ّ ـــــــ٨ صذمؽُّٕٙ صٍه 

 ُـــ٠ٌـٗ ٙـٟ ِٕجدضـــ ـــٚلّ ٌــــــٓ ٚمّــيث عًْ ٚىث ٌذ

ِّّٖ ـ١ٚف  ًٛ ثٌّوِٝ ـ١ٙج َّٙٛـعٍٝ ٙ ٙجـًٛ ٨ ٠ٌ٠ٓ ثٌ

 ُـ١ـٙج ث٤عــًّ دــ٠ق وْــ٨ٚ ع ٓ دٌٞءــــُ ِــ٩ صؤٛ ؽّٕٙ 

 : ٚلجي ١ٌٍ٘ دٓ ٍّّٝ

 ـُــ٠ىضُ هللا ٠عٍفٝ ِّٚٙج ــ١ٌن ٟ ٔفّٛىـُـــ٩ صىضّٓ هللا ِج ـــــــ

 َٛ ثٌقْجح أٚ ٠عّؾً ـ١ُٕمـُـــ١ٌ ٌـٟ وضجح ـ١ّومـــــ٠ؤّمٌ ـ١ٛٝع ـ

                                                           
78
 242ٗ 2ثٌٌّٖٙضجٟٔ: ثًٌٍّ ٚثٌٕقً، ػ -
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ً ٚثلع   ّٛ ّْ أ١ِّنز ٌنُ ، ١ٍ٘نٌإٌنٝ ج صقش صفع١ٌ ثٌٌٕٚث١ّٔز ٚث١ٌٙٛه٠ّز دجٌْٕنذز لو ٠ىْٛ ٘يث ثٌضٚ ٌىنٓ ثٌغجدنش أ

نجعٌ ِنٓ ٠نضٍّن٘ ِنج ؽنجء ـنٟ ": ج. ٚلو ٌن٘ ؽٛثه عٍٟ ه٠نٛثْ أ١ِّنز ـمنجي٨ٚ ٠ٙٛه٠ّ   ج٠ىٓ ٌٔٚث١ّٔ   ّٖ ٕنعٌ ٘نيث ثٌ

ُّ ٠ذعنظ ثٌّٕنجُ ٚ٘نٛ ثٌّنيٞ ، عمجةو ٚآًثء ـٟ ث٨عضمجه دٛؽٛه إٌٗ ٚثفو مٍنك ثٌىنْٛ ّٚنٛثٖ ٚعّوٌنٗ ٠ق١نٟ ١ّ٠ٚنش عن

٩ّّْنً ٠ك ـٟ ثٌؾّٕز ٚـ٠ٌك ـٟ ثٌّٕجً. ٠ْـٌ: ٠ٚقجّذُٙ ثٌط٠ٍّٛنز جق ثٌّؾٌِْٛ عٌثر إٌنٝ ىثس ثٌّمنجِع ِىذٍّن١ٓ دجٌ

ج ثٌّضّمْٛ ـنئُّٔٙ دنو، ٚث٤ؼ٩ي ِّ صقنش ثٌرّن٩ي. ـ١ٙنج عْنً ٌٚنذٓ ٚمّنٌ ٚلّنـ ًٟٚنخ ٚصفنجؿ ثً ٙنوق ٔنجعّْٛ أ

ِّّٖ ـ١ٙنج ٔنٛثعُ  جْ ٚص١ٓ ِٚجء دجًه عيح ١ٍُّ ٚفًٛ ٨ ٠ٌ٠ٓ ثٌ ِّ عٍنٝ ّنًٌ صنٌٜ ، ـنٟ ث٤ًثةنه لجٙنٌثسًٚ

٨ ؼنٛي ٨ٚ ـ١نٗ ٍِن١ُ ٚونفُ ٠ٍنّي ٚ، ٨ ٌؽٛ ـ١ٗ ٨ٚ صفع١ُ، عْؾو و٠ٌُٚف١ٍّٓ دفّجًٚ ِٓ ٌؾ١ٓ ٚى٘خ ، ِضمجد٩س

ّننً ٚث٤ٔذ١نجء ٌّ نعٌ لٚنن٘ ثٌ ّٖ ننز ىٞ ثٌمنن١ٌٔٓ : دقْنٓ ٠ًّٙننج ثٌّٕنو٠ُ... ٚـننٟ ٘ننيث ثٌ ّٚ ننز ٟٛـجٔنٗ ٚل ّٚ آهَ ٚٔننٛؿ ٚل

ز إدٌث١ُ٘ ٚصمو٠ُ  ّٚ ٌٍّيدـ ٚهثٚه ٚـٌعْٛ ِّٚٛٝ" ثدٕٗٚدٍم١ِ ٚفىج٠ز ثٌٙو٘و ٚل
80
. 

٠جٔجس ـنٟ ٟمّٛنٙج ٚعمجةنو٘ج ثٌق١جر ثٌو١ٕ٠ّز ثٌعٌد١ّز لذً ث٩ّ٦َ ؼ١ّٕنز ـنٟ ظٛثٌ٘٘نج صضمنجٟع ِنع ٕنضّٝ ثٌنوّ 

ّٟ ونجٌقّؼ ِنٓ ٌؼُ عٍٝ ثٌنٚ .ث٤مٌٜ ث٨لضٚجه٠ّز ٚث٨ؽضّجع١ّز٩ٙٚصٙج دٕٛثفٟ ثٌق١جر  دنٌٍٚ عٛثِنً صٛف١نو ه٠ٕن

نجهْ ٚثٌىنج٘ٓ  ٚعٍنٝ ثٌنٌؼُ ِنٓ، أٚ وجؽضّجع لذجةً ِنضٍفز عٍٝ ِعذٛه ٚثفو، إٌٝ ثٌىعذز ّْ ظٙنًٛ ّن٠ٍ ه١ٕ٠ّنز وجٌ

ّْ ثٌعٌح ٌُ ٠ضّٛفوٚث  ث٘خ ـئ ٌّ .ج ٚه١ٕ٠ّ  ث ١ّج١ّّ  إ٨ّ دج٩ّ٦َ صّٛفو  ٚثٌ  ْ  ج ـٟ آ

ّْ ّٚنننُ ف١نننجر ثٌعنننٌح ثٌو١ٕ٠ّنننز لذنننً ث٦ّننن٩َ دنننجٌىفٌ ثٌّقنننٜ ٚثٌّٕرنننٌ إ١ٌٙنننج ٔرنننٌر ثٍهًثء ٌٙننننٛ ، ٚإ

ُ  ٨ ٠ّننّش إٌننٝ ثٌعٍننُ دٚننٍز. ٌٚننتٓ ـطننٓ ث٤لننوِْٛ إٌننٝ عننٌثء صٍننه ثٌق١ننجر ـٚننّٕفٛث ـ١ٙننج هّٚٔننج فننٌػ ٕننفْ  ُفْىنن

ّْ ثٌذج، ثٌىٍذنننٟ ٚثدنننٓ فذ١نننخ فنننظ ثٌّعجٙنننٌ ٠قضنننجػ إٌنننٝ صّقننن١٘ أمذنننجً ثٌمنننوثِٝ ٚعٌٝنننٙج عٍنننٝ ثٌّّىنننٓ ـنننئ

 .ثٌعمٍٟ ٚثٌضج٠ًنٟ ١ٌٌّؽـ هّٚٔج لطع  
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 فياألللسبناأللعربيا-أ

 ث٤ٔنوٌِ د١نٌٚس. هثً، ٍِقنِ صقم١نك ًٕنوٞ ثٌٚنجٌـ، أمذجً ِىز ِٚج ؽجء ـ١ٙج ِٓ ث٢عجً: (250 س، ث٤ًٍلٟ )أدٛ ث١ٌٌٛو ِقّو -

 .س.ه ،2ٟ

 1928، ثٌّىضذز ث١ٍ٘٤ز ثٌمجٌ٘ر، دٍٛغ ث٤ًح ـٟ ِعٌـز أفٛثي ثٌعٌح: )ِقّو ٕىٌٞ( ث٤ٌّٟٛ -

إف١نجء ثٌضنٌثط ثٌعٌدننٟ  هثً، لٚن٘ ثٌعنٌح: )ِقّنو أدنٛ ثٌفٞنً( دنٌث١ُ٘إٚ )عٍنٟ ِقّنو( ٚثٌذؾنجٚٞ )ِقّنو أفّنو( ؽنجه ثٌّنٌٛٝ -

 1962، د١ٌٚس

 1992، 1ٟ د١ٌٚس. ثٌٌّوَ ثٌغمجـٟ ثٌعٌدٟ.، إ٩٠ؾ ل٠ٌٔ ًفٍز ثٌٖضجء ٚث١ٌٚؿ: )ـىضًٛ( ّقجح -

 2007، 1ٟ، ثٌّىضذز ثٌع٠ٌٚز د١ٌٚس صقم١ك ِقّو عذو ثٌمجهً ثٌفجٍٟٝ.، ثًٌٍّ ٚثٌٕقً: )أدٛ ثٌفضـ ِقّو( ثٌٌّٖٙضجٟٔ -

 1989، 2ٟ، د١ٌٚس، هثً ثٌٌّٖق، ح ثٌؾج١ٍّ٘زآهثدٙج د١ٕز عٌٚ ثٌٌٕٚث١ٔز: ١ٕنٛ )٠ٌِٛ( -

 1955، ثٌّؾّع ثٌعٍّٟ ثٌعٌثلٟ ِطذعز، لذً ث٩ّ٦َصج٠ًل ثٌعٌح : )ؽٛثه( عٍٟ -

 هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز د١ٌٚس هس ٌِٚػ ثٌي٘خ ِٚعجهْ ثٌؾٌٛ٘.: (346س ، )أدٛ ثٌقْٓ عٍٟ ثٌّْعٛهٞ -

 2001، 1ٟ، د١ٌٚس، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّز، ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ٛز: (218 س، )عذو ثٌٍّه ثدٓ ٖ٘جَ -

 فياألللسبناألصعجميا- 

- Andrae(tor). Les origines de l’Islam et le christianisme. Adrien Maisonneuve. Paris 1955 

- Caillois(R). L’homme et le sacré. Leroux. Paris 1939 

- Chelhod(J). Structures du sacré chez les arabes. Maisonneuve et Larose 1964 

- Eliade(M).Traité d’histoire des religions. Payot. Paris 1949 

- Fahd(Toufic). La divination arabe. Sindbad. Paris 1987 

- Gaudefroy-Demombynes(M). Le pélérinage à la mekke. Paris 1923 
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