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ايػري ٠ايعًُ:)CV ( ١ٝ
ا٫غِ :ز.عبسايٖٛاب عبساهلل اؾطٚغتاَْٛ ،ٞايٝس  1949:ايػًُٝاْ ، ١ٝسكٌ عً ٢ؾٗاز ٠املادػتري غٓ: ١
 ٚ ، ّ 1999عً ٢ؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙغٓ َٔ ، ّ 2003 : ١اؾاَع ١املػتٓكط ، ١ٜأخص يكب ا٭غتاش املػاعس غٓ١
ٚ ، ّ2011ؾاضى ايعسٜس َٔ امل٪متطات ْٚ ،ؿط عٛخ أنازميَ ٚ ١ٝكا٫ت عسٜس ٠يف اجمل٬ت ايعًُٚ ١ٝاؾطا٥س  ٖٛٚ ،اٯٕ
َسضؽ ا٭زب املكاضٕ يف اؾاَع ١ايػًُٝاْ ، ١ٝقػِ ايًػ ١ايعطب.١ٝ

* ايبشح َػتٌ َٔ ضغاي ١املادػتري يًباسح ايجاْٞ
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املًدل
ٌاقٛ يف ؾٟٛ ايٓب٤إْكػاّ مجٌ ايسعاٚ ،٢ٓـ املعٝتهجٚ ،ا٭هاظٚ ٓ بايككطٟٛ ايٓب٤ إتِّػاّ ايسٗعا٢ً ع١زيًٖت ايسضاغ
١ٔ نإ اإلهاظ مس٦يٚ ،ٟٛ ايٓب٤عات ايسعاٝممٚ  َٔ أِٖ مساتٖٛٚ .تٗاٝيٛمشٚ ٟٛ ايٓب٤ يف ايسعا٠اضزٛ ايْٞعُل املعاٚ ،١َٜٚتػا
. ٠ٓ أنجط َٔ َط٤ ايسعا٠شيو يًتُهٔ َٔ إعازٚ ،٣ ايهرب٠ٛاؿعٚ ٢ؾٚ٘ املهإ ا٭ٝ ؾ٤ ؾإٕ يًسعا،١ٍ ايػايبٛح ايطغٜاساز
؛ًُٞٝغًِ أسسُٖا تعٚ ً٘ٝ اهلل ع٢ًٍ قٛ ايطغ١ٝ أزع٢ً ع١ٜ باز١ َٔ اإلهاظ مس٬ني دعٝػٝ٥ إٔ ٖٓاى غببني ضٚبسٜٚ
ٕغًِ ناٚ ً٘ٝ اهلل ع٢ًٍ قٛ ؾايطغ،ّ َٔ اـًـ اىل ايػًـ٬ اْتكاٍ ايه١غطعٚ ،اؿؿغٚ ًِح إٕ اإلهاظ أْػب يًتعٝس
اسسٚ ٤ٞمجعٗا يف ؾٚ يَِِّ ؾتاتٗاٚ ع ايٓؿؼُٝكسض عٔ ػٜ ٤ ٭ٕ ايسعاٞ ْؿػْٞايػبب ايجاٚ .٘أَتٚ ِ٘ أقشابًٝس تعٜطٜ َّعًُِّا
٢ًؾط عٛ يف ايت٠ٛقٚ ،ٗاٝإْسَاز ايٓؿؼ ؾٚ ،٠ع ايؿهطٕٝ عٔ تطنٛهٜ اّ إٔ اإلهاظ إمناٝغ٬َٔ املػًِ ب٘ بٚ ،٘ بٛ املسعٖٛٚ
. بٗا١اإلساطٚ سكطٖا
Abstract
When adding du'aa 'to du'aa' or praying to the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him), it includes all that has been proven to the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him), which includes the definition of du'aa 'from the unification of Allaah and praising him
or what was in it. The minimum of the life needs of the father.
The sound analysis in this study of the noble prophetic teachings - including the sounds and
rhythms - revealed the aesthetic aspects in them, in addition to the detection of the emotional
emotions and emotions that govern the creator, which leads to the selection of sounds and rhythms
of particular, and it is not hidden that the sound material is the appearance The emotional emotion,
and that this emotion by nature is the reason for the diversification of the voice by the output of the
range or softness or intensity, the prophetic claim enjoys a sound of the sound of the error of the
ears of the titans of high literature high, stems from the rhetoric of the order of the word,
arrangement corresponds to vibration and emotions during prayer and ripples It is apparent that this
is due to several things, the most important of which is that the sanctuary is higher than that in
which he resorts to the representation of a detector or a certain representation. The person who is
called -sabhanh- knows the need of the da'i and the imam of himself, and the nearest And to hear
what he calls his senses, including that photography is used for the purposes of illustration or
confirmation or adornment or otherwise, and these purposes is not suitable for the place of prayer,
and the majesty of the invited and the fear of the Da'i. However, the few times that photography
appears in the Prophetic Prophets, it is used as a distinctive method of expression and its facets of
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meanings, through which the meanings are expressed through various artistic means (metaphor,
metaphor and metaphor), which are the most important elements of the image In the texts of the
Prophet's Supplication. Finally, we say that the prophetic supplications fall within the method of
easy abstinence, in which the truth of my saying and my heart is true, and my verbal creativity is a
moral style. There is no stuffing in the saying, and I have no meanings, and no infringement in the
request.

املكسَ١
إٕٓ ا٭زع ١ٝايٓبْ ١ٜٛل أزب ٞضامٕ بًؼ ايصض َٔ ٠ٚايبٝإ ٚاؾُاٍٜ ٫ٚ ،طتؿع ؾٛق٘ يف فاٍ ا٭زب ايطؾٝع إ ٫نتاب
اهللٚ ،قس سٛت أزعٝت٘ ايؿطٜؿ ،١قٓٛف ايب٬غٚ ،١أيٛإ اؾُاٍ ٚايؿكاسٚ ،١ناْت َٔ أبطظ َعاٖط ععُت٘ٚ ،أبطظ زٌ٥٫
ْبٛت٘ٚ ،عبٖطت أزمٖ تعبريٕ عٔ مسْ ِّٛؿػ٘ ،قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،أباْت عٔ املٓبع ايعصب ايصٚ .َ٘ٓ ٌْٗ ٟنإ أغًٛب ايتعبري
عٓس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ شا طابع خام ْٚهٗ ١ممٝع ،٠ؾعَِٔ عَأ٥ؿَ َ١ضن ٞاهلل عٓٗا ،قَايَتِ " :نَإَ َضغُ ٍُٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ
ػ ُطزُ َغ ِطزَنُِِ َٖصَاَٜ ،تَهًَُِٖ بٔهًََإّ ٜبَ ُُِّ٘ٓٝؾَكًِّاَٜ ،شِؿَعُُ٘ َِٔ َغُٔعَُ٘ "ٚ ،قس أؾطز ايكسَاَ ٤كٓؿات خاق ١ظُع
عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ يَا َِ ٜ
ٚإسكاَ ٤ا ثبت ْػبت٘ اىل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل َٔ تًو ا٭شناض ٚا٭زع ١ٝايؿطٜؿ َٔٚ ،١أؾٗط تًو املكٓؿات ، :ايسعا ٤حملُس
بٔ ؾه ٌٝايهيب (املتٛؾٖ195 :٢ـ) ٚ،عٌُ ايٚ ّٛٝايً ١ًٝ٭ب ٞعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب اـطاغاْ ،ٞايٓػا( ٞ٥املتٛؾ:٢
ٖ303ـ)ٚ،ايسعا ٤٭ب ٞايكاغِ ايطرباْ( ٞاملتٛؾٖ360 :٢ـ) ٚؾإٔ ايسعا ٤يًدطاب( ٞاملتٛؾٖ388 :٢ـ)ٚ ،ايرتغٝب يف ايسعا٤
يعبس ايػين املكسغ(ٞاملتٛؾٖ600 :٢ـ)ٚ ،ا٭ضبعني يف ؾهٌ ايسعاٚ ٤ايساعني يعَ ًٔ ٓٞبٔ املُؿَهٌٖٔ املَكِ ٔس ٔغ( ٗٞاملتٛؾٖ611 :٢ـ) ،اَا
ْطام ايبشح املٛغ ّٛاغًٛب ١ٝايسعا ٤ايٓب ٟٛيف املػت ٣ٛايكٛت ٞنا٫ت: ٞ
* ايتُٗٝس  -:ايسعا ٤يػ ٚ ١اقط٬سا
اُٖ ١ٝايسضاغات ايكٛت١ٝ
* املطًب ا : ٍٚ٫ا٫غتعُاٍ ايكٛت ٞيف ا٫زع ١ٝايٓب١ٜٛ
* املطًب ايجاْ : ٞاملَ٬ح ايكٛت: ١ٝ
* املطًب ايجايح  :ا٫قٛات يف غٝام ايرتانٝب :
* اـامت١
* املكازض ٚاملطادع
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أغًٛب ١ٝايسعا ٤ايٓب ٟٛيف املػت ٣ٛايكٛتٞ
* ايسعا ٤يػ ٚ ١اقط٬سا :
 ايسعا ٤يػ: ١ٜك ٍٛاؾٖٛط:ٟ
"ايسٗعا:ُ٤اي ٖطغِبَ ُ١إٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ تَعَايَ ٢ؾَُٝا عِٓسَ َٔٔ ٙاـ ِٝطٔ ٚا٫بِتٔٗاٍ إٔيَ ِٔ٘ٝبايػَٗ٪أٍ"(ٜٚ .)1ك ٍٛابٔ ؾاضؽ يف َاز( ٠زع:)ٛ
" ٖٛٚإٔ مت ٌٝايؿٖ َ٤ٞإيٝو بكٛتٕ ٚنٜ ّٕ٬هَٓ ٕٛو"(.)2أَا عٓس قاسب (احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ) ؾإٕٖ ايسٗعا" :ٖٛ َ٤اي ٖطغِبَ١
إٔيَ ٢اهلل عع َٚدٌ" (ٚ.)3يف تاز ايعطٚؽ ٚ" :ايسٗعا :ُ٤ايعٔبازَٚ ُ٠ا٫غِتٔػاثَٜٚ.)4("ُ١ط ٣ابٔ غٝس ٙإٔ ايسعا":ٖٛ ٤طًََب ايطٓايب
يًِؿٔعٌِ َٔ غَريَٚ ٙقس َز َعِٛت" (.)5
 َٔٚتعاضٜـ احملِسَثني يًسعا٤؛ ٚضز يفَ(:عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ )١ٝبإٔ َعٓ ٢ايسعا ٤يف ايًػ" :ٖٛ ١إٔ متٌٝ
ايؿ ٤ٞإيٝو بكٛت ٚنٜ ّ٬هَٓ ٕٛوٚ ،أٜها :ايطًبٜٚ ،ه ٕٛبطؾع ايكٛت ٚخؿه٘ .نُا ٜكاٍ :زعٛت٘ َٔ بعٝسٚ ،زعٛت
اهلل يف ْؿػٚ ،ٞاؾُع :أزع.)6( "١ٝ
 ايسعا ٤اقط٬ساّ :قاٍ اـطاب ٖٛ" :ٞاغتسعا ٤ايعبس ضب٘ -ايعٓاٚ ،-١ٜاغتُساز ٙإٜا ٙاملعٚ ،١ْٛسكٝكت٘ إظٗاض ا٫ؾتكاض إيٚ ،٘ٝايتربَٔ ٩
اؿٚ ٍٛايك.)7(" ٠ٛ
ٚعُطِّف ايسعا ٤نصيو بأْ٘" :إظٗاض غا ١ٜايتصيٌ ٚا٫ؾتكاض إي٣ايًٖ٘ٚ ،ا٫غتهاْ ١ي٘ (.)8
ٚقاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت" :١ُٝٝزعا ٤املػأي ٖٛ :١طًب َا ٜٓؿع ايساعٚ ،ٞطًب نؿـ َا ٜهطٚ ٙزؾع٘" (َِٗٓٚ .)9
َٔ ٜعطف ايسعا ٤بكٛي٘" :طًب ايؿعٌ َٔ ا٭زْ ٢إىل ا٭عً ،٢ؾايسعاْٛ ٤ع َٔ ايػ٪اٍ" (.)1
_____________________________________________________________________________________________

( )1ايكشاح ،ط ، 4ابْ ٛكط ايؿاضاب ، ٞت.امحس عبسايػؿٛض  ،بريٚت  ،زاض ايعًِ يًُٜ٬ني .2337/6 ، 1987 ،
(َ )2عذِ َكاٜؼ ايًػ ،١ت.عبسايػٖ ّ٬اض ، ٕٚبريٚت  ،زاض ايؿهط .279/2 ، 1979 ،

( )3أب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ غٝس ٙاملطغ ،ٞؼكٝل :عبس اؿُٝسٖٓسا ،ٟٚزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط. 326-325/2 ،ّ 2000 ،1
( )4تاز ايعطٚؽ يًعبٝس. 47/38 ،ٟ

( )5املدكل ،ؼكٝل :خً ٌٝإبطاِٖ دؿاٍ ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت ،طٖ1417 ،1ـ . 58-57/4 ،ّ1996

(َ )6عذِ املكطًشات ٚا٭ يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛزعبس ايطمحٔ عبس املٓعِ ،داَع ١ا٭ظٖط ،زاض ايؿه. 81/2 ، ّ1999 ،١ًٝ
( )7ؾإٔ ايسعا،٤ؼكٝل :أمحس ٜٛغـ ايسٓقام ،زاض ايجكاؾ ١ايعطب ،١ٝط ،ّ 1992 ،3م.4

(ٜٓ )8عط :ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟأمحس بٔ عً ٞبٔ سذط ايعػك ْٞ٬ايؿاؾع ،ٞزاض املعطؾ ،١بريٚتْٚ ،95 /11 ،1379 ،ػب٘
يًطٝيب.

( )9فُٛع ايؿتا ،٣ٚتك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ،ٞؼكٝل :عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ،فُع املًو ؾٗس يطباع١
املكشـ ايؿطٜـ ،املس ١ٜٓايٓب ،١ٜٛاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜط.10/15 ،ّ1995 ،1
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 َٔٚأسػٔ َا ق ٌٝيف تؿكَ ٌٝعٓ ٢ايسعاَ ٖٛ ٤ا أٚضز ٙأب ٛإغشل ايعداز سٝح ٜكَٚ" : ٍٛعٓ ٢ايسعا ٔ٤ئًٖ٘ٔ ععٖ ٚدٌٖ
عً ٢ث٬ث ١أنطب:ؾهطب َٓٗا تٛسٝسٚ ٙايجٓا ُ٤عً ٘ٝنكٛيوٜ :ا اهلل  ٫إي٘ إ ٫أْتٚ ،قَٛيو :ضَبَٖٓا يَو اؿَُِسُ ،ؾكس زعٛتَ٘
بكٛيو ضبٓا ،ثِ أتٝت بايجٓاٚ ٔ٤ايتٛسٝس  ،....ؾٗصا نطب َٔ ايسعاٚ ،ٔ٤نطب ثإٕ َٖ ٛػِأي ١اهلل ايعؿٚ َٛايطمحَٚ ،١ا ٜكطب َٓ٘
نكٛيو  :ايًِٗ اغؿط يٓاٚ ،نطب ثايح َٖ ٛػأيت٘ َٔ ايسْٝا نكٛيو :ايًِٗ اضظقين َايّا ٚٚيساّ َٚا أؾب٘ شيوٚ.إمنا مسٖ ٞصا
أمج ُع زعا ٤٭ٕ ائإْػإ ٜكسض يف ٖص ٙا٭ؾٝا ٔ٤بكٛي٘ ٜا ايًٖٜ٘ٚ ،ا ضبَٜٚ ،ا سَ ،ٞؾهصيو مس ٞزعا.)2("ُ٤
* اُٖ ١ٝايسضاغات ايكٛت: ١ٝ
تكع ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝيف قُ ِٝزضاغ ١ايٓكٛم ا٭زب ،١ٝؾٗ ٞتُعسٗ احملٛضا٭ ٍٚيًسخ ٍٛاىل ايٓل ا٭زب ،ٞ٭ٕ ايكٛت
ٖ ٛايٛسس ٠ا٭غاغ ١ٝيًػ ١اييت ٜتؿهٌٓ َٓٗا ايٓل ا٭زب ٞ٭ٕٓ ايكٛت أقػط ٚسس ٠يف ايًػٚ )3(.١نصيو ٭ٕٓ ايتشً ٌٝايكٛتٞ
هلص ٙايٓكٛم – مبا ؾٗٝا َٔ أقٛات  ٚإٜكاعات – ٜػاعس نجرياّ يف ايهؿـ عٔ اؾٛاْب اؾُاي ١ٝؾٗٝا ،باإلناؾ ١اىل َا ؾ٘ٝ
َٔ نؿـ يْ٬ؿعا٫ت ايٓؿػٚ ١ٝيًعٛاطـ اييت ؼهِ َبسعٗاٚ ،اييت تسؾع٘ اىل اختٝاض أقٛات ٚإٜكاعات بعٗٓٝاٚ " ،يٝؼ ىؿ٢
إٔٓ َازٓ ٠ايكٛت َٖ ٞعٗط اْ٫ؿعاٍ ايٓؿػٚ ،ٞإٓ ٖصا اْ٫ؿعاٍ بطبٝعت٘ إمنا ٖ ٛغبب يف تٜٓٛع ايكٛت مبا ُٜدطدُ٘ ؾَ ٘ٝسٓاّ أٚ
يٓٝاّ أ ٚؾسٓٚ . )4( " ٠ملا نإ ايعٌُ ا٭زبْ َٔ ٞػٝر َتهاٌَ َٔ ا٭قٛاتْٚ ،عاّ َٔ ايرتانٝب (ايٓشَٚ ،)ٛا ٜٓؿأ َٔ
ز٫٫ت غٝاق ١ٝتتذاٚظ يف نجري َٔ ا٭سٝإ ايس٫٫ت املعذُ ،١ٝؾتُؿهٌِّ يػ ١ا٭زب املتُٝعٜٚ " ٠ه ٕٛا٭زا ٤ايكٛت ٞعٓكطاّ يف
ايتشً ،ٌٝعٓس ايتشًٜٝٛني* يف َػعاِٖ يهبط ايع٬ق ١بني ظاٖط ايًؿغ َٚهُ ٕٛايككس " ( .)5يكس متٓٝعت ايسضاغات ا٭زب١ٝ
اؿسٜج ١عاَٚ ١ا٭غًٛب ١ٝبؿهٌ خام باٖتُاَٗا باؾاْب ايكٛتٚ ٞق ّ٫ٛاىل (املعٓ ٢ايكٛت)ٞ؛ ملا يك ٘ٝعًِ ا٭قٛات َٔ عٓا١ٜ
ٚزضاغ ١يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١اؿسٜح ،ؾايسضاغات ا٭غًٛب ١ٝتٗتِ باملػت ٣ٛايكٛت ٞيف ؾتَٓ ٢اسْ ٞػٝر ايعٌُ ا٭زبٞ
َٚهْٛات٘ ،ؾا٭غًٛب ١ٝايكٛت ١ٝتعاجل ايتهٜٓٛات ايكٛتٚ ١ٝؾل خكا٥كٗا املدطدٚ ١ٝايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥ايتٛظٜعٜٓٚ ،١ٝسضز ؼت ٖصٙ
ايتعبري ١ٜايكٛت ١ٝعسز َٔ ايعٛاٖط؛ تبسأ َٔ اغتػ ٍ٬ايع٬ق ١ايطبٝع ١ٝبني ايكٛت ٚاملعٓ ٢يف ظاٖط ٠احملانا ٠ايكٛت١ٝ

(َ )1عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛز عبس ايطمحٔ عبس املٓعِ. 81/2 ،
(َ )2عاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘،ؼكٝل :عبس اؾً ٌٝعبس ٙؾًيب ،عامل ايهتب ،بريٚت ،ط. 255/1 ،ّ 1988 ،1
(ٜٓ) 3عط:ايًٗذات ايعطبٚ ١ٝايكطا٤ات ايكطآْ ،١ٝزضاغ ١يف ايبشط احملٝط ،قُس خإ ،زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،املػطب ،ّ2002 ،م* . 65
ايتش ِٖ:ًٕٜٛٝٛأتباع َٓٗر يف ايًػٜٗ ١تِ ب اؾاْب ايتشًٚ ًٞٝايتؿػريٜبسيّا َٔ اؾاْب ايٛقؿ ،ٞيف قاٚي ١دس ١ٜيتكس ِٜقٛضٚ ٠انش ١مشٛي ١ٝعٔ
بٓ ١ٝايًػَٝٚ ١عاتٗا اإلْػاْٚ ،١ٝع٬قتٗا بايعكٌ ٚايؿهط اإلْػآْٜ .ٞعط :املٓٗر ايتٛيٝس ٟايتش ًٜٞٛعٓس تؿَٛػه ،ٞإعساز :ظنطٜا ناٌَ ضادح

َكسازَٓ ،ٟتسٜات ايًػات اؿ › ١ٝقػِ ايًػ ١ايعطب. www.alajyalmakers.com،١ٝ

()4إعذاظ ايكطإٓ  ٚايب٬غ ١ايٓبَ ،١ٜٛكطؿ ٢قازم ايطاؾع ،ٞزاض املٓاض ،ايكاٖط ،٠ط ،ّ1997 ،1م. 169

(ْ )5عط ١ٜايٓش ٛايعطب ٞيف نَٓ ٤ٛاٖر ايٓعط ايًػ ٟٛاؿسٜحْٗ ،از املٛغ ،٢زاض ايبؿري ،عُإ ،ط ،ّ1987 ،2م. 80
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()1

(ا٭َْٛاتٛبٝا) ٚتٓتٗ ٞاىل ز٫ي ١املعٓ ٢ايكٛت. ٞ

ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔٓ ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝتأخص سٓٝعاّ ٖاَاّ يف ا٭غًٛب ١ٝإ ٫إٔٓ

ٖٓاى قعٛبات قس تٛاد٘ ايساضؽ ا٭غًٛب ،ٞؾُٔ بني ٖص ٙايكعٛبات إٓ ْتا٥ر ٖصا اؿٓٝع َٔ ايسضاغَ ١ا ظايت ؼ ّٛسٛي٘
ايؿهٛى،إش ٫ميهٔ ٭ ٟٓباسح إِٔ هعّ قطعاّ إٖٔ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٗٝا قشٝشَٚ ١تهاًَ ،١نُا تبك ٢ايتؿػريات اييت
تػتعٌُ يف ٖصا اؿٓٝع تعتُس عً ٢فُٛع َٔ ١ايعً ّٛايًػ ١ٜٛاييت ػعٌ َٓٗا أنجط إقٓاعاّ إش تٓش ٛبٗصا ايؿهٌ َٓش ّ٢عًُٝاّ
خاق  ١إشا إعتُست ططٜك ١اإلسكاٚ ٤نصا ايٓتا٥ر املٓطك ١ٝاييت تٛقٌ إيٗٝا عًُا ٤ايًػ ١بايٓعط ايساٚ ِ٥املُاضغ ١ايٓكس ١ٜيف
ْكٛقٗا  .ؾه ّ٬عٔ أ ٕٓ ٖص ٙاملكاضب ١تُطبٖل عًْ ٢كٛم تتُٓٝع بإغتعُاٍ خام يًٓػ ١بٛظا٥ؿٗا املتٓٛع ١خاق ١اؾُاي ،١ٝشيو إٔٓ
ؾعط ١ٜايٓل ا٭زب ٞتعٗط يف ايٛظٝؿ ١اؾُاي ١ٝيًٓػ ١اييت تهػبٗا خكا٥ل أزب ١ٝتهَٛ ٕٛنٛع ايسضؽ ا٭زب ٞعَُٛاّ
ٚا٭غًٛب ٞخكٛقاّ َُٗٚ.ا تٓٓٛعت ايططم ؾإٕٓ ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝقاضت ؼتٌٗ َهاْاّ َطَٛقاّ يف املكاضبات ايؿعط ١ٜغٛا٤
أناْت ا٭قٛات َهتٛب ١عً ٢قؿش ١تُط ٣بايعني أ ٚناْت َتعًك ١مبا ٜٓتذ٘ َتهًِ َٔ ا٭قٛات أثٓا ٤تًؿٓع٘ٔٚ ،ايٓٛعإ َعاّ –
املٛاز ايكٛت ١ٝأ ٚايهتابٜ – ١ٝػتجُطإ يف زضاغ ١اـطاب ايؿعط،ٟؾإشا َا أُغتعًُت نٝؿ ١ٝايٓطل با٭قٛات ؾٗصا َا ُٜػُٓ٢
با٭غًٛب ١ٝايكٛتٚ )2(. ١ٝتٓسضز نُٔ ٖصا املبشح ث٬ثَ ١طايب ضٝ٥ػ:١ٝ

املطًب ا٭ :ٍٚا٫غتعُاٍ ايكٛت ٞيف ا٭زع ١ٝايٓب١ٜٛ
تتُشٛض ايسضاغ ١ا٭غًٛب ١ٝيف املػت ٣ٛايكٛت ٞس ٍٛداْبني ضٝ٥ػٝني

(:)3

ا٭ :ٍٚامله ٕٛايكٛتٜٚ ،ٞؿٌُ ا٭قٛات – ايكٛاَت ٚايكٛا٥ت – طبٝعتٗا ٚخكا٥كٗا ٚمساتٗاٚ،كاضدٗا،غٛا٤
اؿطٚف ايكٛاَت أ ٚاؿطنات بٓٛعٗٝا ايككريٚ ٠ايط ،١ًٜٛسٝح إٕٓ "َساض ايبشح يف عًِ ا٭قٛات :أقٛات ايًػ ١يف
غٝاقاتٗاٜٚ ،بشح عٔ طبٝعتٗا ٚٚظٝؿتٗا ،أٖ ٞأقٛات غانٓ ١أّ سطنات استهان ١ٝأّ سٓذط ١ٜفٗٛض ٠أّ َُٗٛغ.)4( " ١
ايجاْ :ٞايتؿهٌ ايكٛتٜٚ ،ٞته َٔ ٕٛاملكاطعَٚ ،ا ٜتعًل بٗا ،نايٓربٚ ،ايتٓػٚ ،ِٝايػذعٚ ،سهِ ايٛقـٚ ،اؿصف،
ٚاإلبساٍٚ ،اإلزغاّٚ ،أثطٖا يف ايتؿهٌ ايكٛت ،ٞؾٗ " ٞاملَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تكاسب ايرتنٝب ايًػ ٟٛنًٓ٘ نايٓرب ٚايتٓػِٝ
ٚايط( ٍٛاملس) ٚايػهت (ايٛقـ) " (.)5

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عط :زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ ،ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا يف داَع ١ايٓذاح
ايٛطْٓ ،١ٝابًؼ ،ؾًػطني. 6-5 : ّ2006 ،

(ٜٓ)2عط :ؼً ٌٝاـطاب ايؿعط – ٟإغرتاتٝذ ١ٝايتٓام  ،قُس َؿتاح ،املطنع ايجكايف ايعطب ،ٞايساض ايبٝها ،٤املػطب ،ط. 32 :ّ1986 ،2
(ٜٓ)3عط :زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 7-6 :

(ٚ َٔ)4ظا٥ـ ايكٛت ايًػ ،ٟٛأمحس نؿوَ ،طبع ١املس ،١ٜٓزاض ايػ ،ّ٬ط. 7 : ّ1983 ،3
()5املكسض ْؿػ٘ ٚايكؿشْ ١ؿػٗا .
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ٜهطًع ايكٛت يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١بسٚض ٖاّ يف إنػاب املعٓ ٢نجاؾٚ ١ز٫٫ت ػعٌ َٔ ايسعا ٤أنجط تأثرياّ
ٚأٚقع يف ايٓؿؼ ٚأؾس دصباّ يًُتًك ٞايص ٖٛ ٟيف ا٭قٌ َتؿٛم َٚتًٗـ يتًك ٞنٌٓ َا ٜكسض عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚ .ضغِ اْتُا ٤اؿسٜح ايٓب َٔٚ – ٟٛنُٓٗا ا٭زع ١ٝايٓب -١ٜٛاىل ايٓجط ا٭زبٚ ،ٞؾه ّ٬عً ٢ايعٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت
ضقستٗا ايب٬غ ١ايعطب ١ٝايكسمي ١ناؾٓاؽ ٚايػذع ٚغريٖا َٔ املكطًشات ايب٬غ ١ٝايعطب١ٝ؛ ؾإٕٓ ٖٓاى ظٛاٖط أغًٛب ١ٝأخط٣
خاق ١با٭زع ١ٝايٓب ٖٞٚ،١ٜٛاغتعُاٍ خام يًكٛت عٝح ٜهتػب ايٓل نؿا ٠٤نبري ٠يف تهجٝـ املعٖٓٚ .٢صا ٜ٫عين إٔ
ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاغتعُاٍ خام أ ٚؾٔ كتًـ َػاٜط عٔ ايٓجط ايعطب ،ٞبٌ ْٖ ٛل َٔ قُ ِٝا٭زب ايعطب. ٞ
نُا ٜٚػتعٌُ ايكٛت يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاغتعُاَ ّ٫تٓٛعاّ عػب ايػٝام ْٛٚع ١ٝايسعاَٚ ٤هاْ٘ ٚظَاْ٘ ٚاؿاد١
املطًٛب َٔ ١ايسعا ،٤ؾُج ّ٬ظاٖط ٠ايتهطاض ٖ ٞظاٖط ٠قػٛغ ١يف ا٭زع ١ٝايٓب – ١ٜٛنُا ٖ ٞأٜهاّ يف أسازٜج٘ عاََ – ١ع
اخت٬ف ايػطض يف اؿايتني،ؾؿ ٞسني إٔ ايتهطاض يف عُ ّٛأسازٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖ ٛبػطض إؾٗاّ املتًك ،ٞإ٫
أْ٘ يف أزعٝت٘ ايؿطٜؿ ٖٛ ١بػطض ايتأنٝس عً ٢ايطًب ٚاإلؿاح عً ٢ايطب يكب ٍٛزعاٚ ٘٥اغتذاب ١طًب٘ ،ؾعَٔٔ ابِٔٔ َػِعُٛزٕ،
قَاٍَ " :نَإَ َضغُ ٍُٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ُٜعِذٔبُُ٘ إَِٔ ِ َٜسعُ َٛثًََاثّاََٜٚ ،ػِتَػِ ٔؿطَ ثًََاثّا" (.)1أْ ٚط ٣يف بعض ا٭زع ١ٝا٭خط٣
إغتعُا ّ ٫يبعض اإلَهاْٝات اييت تتٝشٗا ايًػ ١يعطض اؿادٚ ١املطًب ناًَ ١نشاي ١ا٫ؾتكام ايٛانش ١يف زعا ٘٥قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ايص ٟنإ ٜٛق ٞب٘ أقشاب٘ ٚايصٜ ٟط ٜ٘ٚيٓا أب ٛبهط ايكسٜل سٝح ٜكَ :ٍٛغُٔعِتُ َضغُ ٍَٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ
عَاَّ اِيَأ َٖٜ ٍٔٚكُ " :ٍُ ٛغًَُٛا اهللَ ايِعَ ِؿَٚ َٛايِعَاؾَٔٚ َ١َٝاِيُُعَاؾَاَ ،َ٠ؾإُْٖٔ٘ ََا أُٔٚت َٞعَبِسْ بَعِسَ ٔ َٜكنيٕ خَ ِٝطّا َِٔٔ َُعَاؾَا .)2(" ٕ٠ؾايهًُات( :ايعؿٛ
ٚايعاؾٚ ١ٝاملعاؾا،)٠نًٓٗا تٓتُ ٞملكسض ٚاسس ٚقس تٖٛؾطَت بؿهٌ اإلؾتكام ايص ٟهُعٗا َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاملكسض يٝسٍٖ عً٢
تكاضبٗا َٔ سٝح املعٓ َٔٚ ،٢ثِٓ ٜػٌٗ عً ٢املتًك ٞؾِٗ املعٓ ٢بٝػط .
ٖصا ايتكاضب َٔ سٝح املكسض تػاْس ٙظٛاٖط قٛت ١ٝأخط ٖٞٚ ٣اييت ٜت ِٖٛايػاَع اْٗا َٔ َكسض ٚاسس إ ٫إٔٓ
اؿكٝك ١يٝػت نصيو ٖٚصا َا ُٜش ٔسخُ يس ٣املتًك ٞاٖتُاَاّ هعً٘ ٜطنِّع أنجط عً ٢املعٓ ٢املطاز ٚنإٔٓ ٖصا اإلٜٗاّ ٜٛدِّٗ٘ اىل
املعٓ ٢تٛدٗٝاّ ،نُا يف زعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعس ايك ..." : ٠٬ايًُٖٗ ِٖ ََ َ٫أْعَ ٔيَُا َأعِطَِٝتََُ َ٫َٚ ،عِ ٔطٔ َ٢يَُا ََٓعِتَ "...
(.)3
ؾبني (َاْع َ ٚعطٚ )ٞبني (أعطٝت َٓٚعت) إٜٗاّ بايتكاضب ايكٛتَ ٞع َا ؾٗٝا َٔ تٛاظ ٟتطنٝيب َ ٖٛٚا هصب إْتباٙ
املتًك. ٞيكس اغتؿازت ايسضاغات ايًػ َٔ ١ٜٛايب٬غ ١بٌ إعتربت نجرياّ َٔ َؿاُٖٗٝا َؿاٖ ِٝإدطا ١ٝ٥تُكسِّّ ايع ٕٛايهبري ملطبِّل
عًِ ا٭غًٛب؛ ٜػتعًُٗا نٜ ٞهؿـ عٔ خكا٥ل ا٭غًٛب يف ايٓل ا٭زبٚ.ٞقس ٚدسْا ايص ٜٔزضغٛا ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ
_____________________________________________________________________________________________

(َ)1ػٓس اإلَاّ أمحس ،ضقِ اؿسٜحٚ ،312/6 ،3769 :قاٍ قكك :ٙٛإغٓاز ٙقشٝح .

( )2ايػٓٔ ايهرب ،٣أب ٛعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ،ٞايٓػا ،ٞ٥سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ :سػٔ عبس املٓعِ ؾًيب ،أؾطف عً:٘ٝ
ؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١بريٚت ،ط ،ّ 2001 ،1سسٜح ضقِ. 325/9 ،10651 :

()3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ اؿسٜح . 169/1 ،844:
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ٜطًك ٕٛعًٗٝا ٚقـ ايؿكاس ٤٫٪ٖ َٔٚ ،١اؾاسغ سٝح ٜك ٍٛيف َعطض ٚقؿ٘ ٭غًٛب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف
أسازٜج٘ ايؿطٜؿ ٖٛ" :١ايه ّ٬ايص ٟقٌٖ عسز سطٚؾ٘ ٚنُجطَ عسزُ َعاْٚ ٘ٝدٌَٖ عٔ ايكٓعْٚ ١عٖ َٙعٔ ايتهًـٚ ....قس عاب
ايتؿسٜل ٚداْب أقشاب ايتعكٝس ٚاغتعٌُ املبػٛط يف َٛنع ايبػط ٚاملككٛض يف َٛنع ايككط ٖٚذط ايػطٜب ايٛسؿٞ
ُػطَ بايتٛؾٝل
ٚضغب عٔ اهلذني ايػٛق ٞؾًِ ٜٓطل ا ٫عٔ َرياخ سهُٚ ١مل ٜتهًِ ا ٫به ّ٬قس سُـٖ بايعكُٚ ١ؾُِّٝسَ بايتأٜٝس ِّ ٜٚ
" (ٚ .)1بعس إِٔ ٜكـ تأثري أغًٛب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ايػاَع ٜك " :ٍٛثِ مل ٜػُع ايٓاؽ به ّ٬قط أعِ ْؿعا ٫ٚ
أقسم يؿعا  ٫ٚأعسٍ ٚظْا  ٫ٚأمجٌ َصٖبا  ٫ٚأنطّ َطًبا  ٫ٚأسػٔ َٛقعا  ٫ٚأغٌٗ كطدا  ٫ٚأؾكح عٔ َعٓا ٫ٚ ٙأبني
يف ؾشٛا َٔ ٙن .)2( " َ٘٬يكس عطض اؾاسغ يف َعطض ٚقؿ٘ يه ّ٬ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عسٓ ٠خكا٥ل أغًٛب١ٝ
تُُٓٝع اؿسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـ ،خاق ١يف ايعباضات ا٭خري ٠عٓسَا شنط ايؿكاسٚ ١املدطز ٚاإلباَْ ٖٞٚ ١ؿاٖ ِٝهلا ع٬ق١
َباؾط ٠باؾاْب ايكٛت ٞايصْٛ ٟزٗ ؼسٜسٚ ٙتكٓٝؿ٘ إْؿا٤اهلل ٚؾل َا ؼسٓز ٙاإلَهاْات املٓٗذ١ٝ

املطًب ايجاْ :ٞاملَ٬ح ايكٛت: ١ٝ
 ا٫قٛات املؿطز: ٠إٕٓ َٔ املػًِٖ ب٘ إٔٓ ايكٛت  ٫وٌُ يف شات٘ َعٓ ّ٢إ ٫إٖٔ اغتعُاي٘ يف ؾهٌ َعني ٚبٓػب َعُٜ ١ٖٓٝكَٓٝط ُٙشا ز٫٫ت
ؽسّ املعٓٚ ٢تُهجِّؿُُ٘؛ يصا ؾسضاغ ١ايكٛت املؿطز يف ايرتنٝب – غٛا ٤أنإ ايرتنٝب بػٝطاّ أَ ٚعكساّ – ىهع هلصا ا٫عتباض.
"ٚايسضاغ ١ايؿ ١ُْٝٝٛتعس أغاغاّ َٔ أغؼ ايسضاغ ١ا٭زب ١ٝعاَٚ ١ا٭غًٛب ١ٝاؾسٜس ٠عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،ؾايبٓا ٤ايكٛتٜ ٞعٗط
يف بعض دٛاْب ايٓل ا٭زب َٔ ٞخ ٍ٬املَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تربظ بؿهٌ ًٜؿت ايٓعط إيٗٝا....إٕٓ طبٝع ١ا٭قٛات املؿطز٠
كاضدٗا ٚقؿاتٗا  َٔ :دٗط ُٖٚؼ ٚتؿدٚ ِٝتطقٝل ٚاستهاى ٚاْؿذاض ،تؿهٌ ٖص ٙايػُات املطسً ١ا٭ٚىل يًسضاغات
ايكٛت ١ٝاييت ٜأخص بٗا ايساضؽ ا٭زب( ٞايًػاْٚ ،)ٞخاق ١ايسضاغ ١ا٭غًٛب ١ٝاؿسٜج.)3(" . ١
ؾًهٌِّ قٛت َٔ ا٭قٛات مسات خاق ١ب٘ متٓٝعٚ ،ٙقس ٜؿرتى َع غري ٙيف بعض ٖص ٙايػُات ،ؾتؿهٌ ي٘ ََ٬ح
َٛسٚ ١ٝمسات قٚ ٠ٓٛؾسٓ ٠أٚيٚ ١ْٛٝغٗٛي ،١ؾاغتدساَٗا يف ايٓل ا٭زبٜ ٞعط٪َ ٞؾطاّ ٜٛقٌ اىل إزضاى مجايٝات ؾٓ ١ٝأغًٛب١ٝ
ٚاملتع ١ايؿٓ ١ٝبٗا َٔ خ ٍ٬اْػذاّ ايكٛت َع املعٓٚ ٢ايػٝام ايعاّ يف تؿاعٌ ْؿط،ايص ٟميجٌِّ ضنٓاّ َٔ أضنإ ايؿهٌ يًعٌُ

_____________________________________________________________________________________________

()1ايبٝإ ٚايتبني ،اؾاسغ.221/1 ،
()2املكسض ْؿػ٘. 221/1 ،

()3زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 7:
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ا٭زب " ٞؾاْ٫ػذاّ ٖ ٛإِٔ ٜه ٕٛايهَ ّ٬تشسِّضاّ ناملا ٤املٓػذِٜٚ ،هاز يػٗٛي ١تطنٝب٘ ٚعصٚب ١أيؿاظ٘ إِٔ ٜػ ٌٝضٔقٖ.)1( " ّ١
 ٬قُٝت٘ ن.)2( " ١ًٝ٦
 ٬نّ ٝ٦
إ ٫إٔٓ ا٭قٛات املؿطز ٠عسِّ شاتٗا  ٫لس هلا نبري أثط " ؾإشا ْعطْا إيٗٝا ٚسسٖا مل لس إ ٫عُ ّ

 ا٭قٛات اؾٗطٚ ١ٜاهلُػ:١ٝا٭قٛات اجملٗٛض ٖٞ ٠اييت تػبب ب" اٖتعاظ ايٛتط ٜٔايكٛتٝني اٖتعاظاّ َٓتعُاّ وسخ قٛتاّ َٛغٝكٝاّ " ( .)3إشٕ ٖٛ
اضتؿاع يف ق ٠ٛايكٛت ٚؾست٘ ،ؾؿٗٝا َٔ مسات ايكٚ ٠ٛطبٝع ١ايتأثري َا يٝؼ يف غري َٔ ٙا٭قٛات ( ٖٞٚ .ب ،ز ،ز ،ش ،ض،
ظ ،ض ،ظ ،ع ،ؽ) ٕ ،ّ ،ٍ ،

()4

ٚ .تربظ ا٭قٛات اؾٗط ١ٜيف ا٭زع ١ٝاييت ؾٗٝا اغتعاش ٠باهلل َٔ ايؿط ٚايعصاب بأؾهاي٘

ٚأيٛاْ٘،ؾعَِٔ أَبُٖٔ ٞطَِٜطََ َ٠ضنٔ َٞايًُٖ٘ عَُِٓ٘ قَاٍَ نَإَ َضغُ ٍُٛايًٖ٘ٔ قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ِ َٜسعُ ":ٛايًُِٖٖٗ إَِّْٔ ٞأعُٛشُ ٔبوَ َِٔٔ عَصَابٔ ايِكَبِطٔ
 ََِٔٔٚعَصَابٔ ايٖٓاضٔ  ََِٔٔٚؾٔتَِٓ ٔ١اِيَُشَِٝا َٚاِي ََُُاتٔ  ََِٔٔٚؾٔتَِٓ ٔ١اِي َُػٔٝحٔ اي ٖسدٖأٍ" ( .)5ؾُذُٛع سطٚف ٖصا ايسعا )82( ٤سطؾاَّٗٓ ،ا
( )45سطؾاّ ؼٌُ أقٛات دٗطٚ ١ٜنُا ( ،)9 :ٍ( ،)10 :ٕ( ،)10 :ّ( : ًٜٞب( ،)4 :ع( ،)3 :ز( ،)2 :ز( ،)2 :ش:
( ،)2ض .) 2 :أ ٟأنجط َٔ ْكـ سطٚؾٗا ،مما ُٜهؿ ٞدٓٛاّ َٔ ايكٚ ٠ٛايطٖب ١عً ٢غٝاقٗا َٚهُْٗٛا عٝح تعهؼ سكٝك ١ايؿط
ٚايعصاب املػتعاش َٓٗا َتذػس ٠يف نًُات َجٌ ( أعٛش ،عصاب ،ايكرب ،ايٓاض) ،إناؾ ١اىل َا تٛس ٞب٘ نًُ( ١ايًِٖٓٗ) َٔ
اغتؿعاض ععُٚ ١ق ٠ٛاملػتعاش ب٘ غــبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ططٜل تهطاض اؿطؾني اؾٗطٜني (ٍ) ث٬ثَ ١طات َ )ّ(ٚطتني يف نًُ١
ٚاسس . ٠أ ٚنسعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓسَا نإ ىطز َٔ ايبٝت – ؾُٝا تط ٜ٘ٚيٓا أّ غًُ -١أْٓ٘ نإ ٜك " :ٍٛايًِٖٓٗ إِّْٞ
أعٛشُ بوَ إِٔ َأنٌٖٔ أُ ٚأنٌَٖ أ ٚأَ ٔظٍٖ أ ٚأُ َظٍٖ أ ٚأَظًَِ أ ٚأُظًََِ أ ٚأَدٌََٗ أُٜ ٚذٌََٗ عً .)6( " ٖٞؾُذُٛع سطٚف ٖصا ايسعا٤
( )69سطؾاَّٗٓ ،ا ( )35سطؾّا ؼٌُ أقٛاتاّ دٗطٚ ،١ٜنُا ٜأت( ،)3 :ٕ( ،)4 :ّ( ،)16 :ٍ( : ٞع( ،)2:ض( ،)2 :ظ،)2 :
(ظ( ،)2 :ز( ،)2 :ظ( ،)2 :ش(،)1 :ب . )1 :مما ٜعطٚ ٞقعاّ قٜٓٛاّ َ٪ثِّطاّ ٚيَت ِهؿٔـَ أبعاز املداطط اييت ميهٔ إٔ ٜكع ؾٗٝا
بطب ايعباز َٔ ؾطِّ ايعباز،ؾاـطٛض ٠عٓس اـطٚز َٔ
اإلْػإ عٓس خطٚد٘ َٔ املٓعٍ ٚيتًؿت اْ٫تبا ٙإي ٘ٝقا ّ٫ٚا٫غتعاشِّ ٠
املٓعٍ ٚا٫خت٬ط بايٓاؽ ٚايتعاٌَ َعِٗ تهُٔ يف إِٔ تُػبِّبَ أْت بٓؿػو يف ظَئٌَ ايٓاؽ أ ٚإن٬هلِ أ ٚظًُِٗ أ ٚإٔ ػٌٗ
عً ،ِٗٝأ ٚإٔ ٜكَٛٛا ِٖ بصيو َعو ،ؾهٌ نًُ ١يف ٖصا ايسعا ٤ايؿطٜـ َؿش ١ْٛبأقٛات دٗط ١ٜؾسٜسٚ ٠قٚ ١ٜٛيهٓٗا يف
خط َتٛاظٕ َٓٚػذِٕ َع املعٓ ٢مما ٜعٜس تأثري ٚقعٗا يف ايٓؿؼٚ.مما ٬ُٜسغ أٜهاّ يف ايسعا ٤ايؿطٜـ تكاضب ا٭قٛات ( ايعاٟ
ٚايهاز ٚايعا )٤مما ٜٛس ٞبإٔ تًو ايؿطٚض َٔ (ايعيٌ ٚايهٚ ٍ٬ايعًِ) َٖ ٞتكاضب َٔ ١بعهٗا أٜهاّ غٛا ٤نإ َٔ داْبٓا أٚ
_____________________________________________________________________________________________

( )1اإلتكإ يف عً ّٛايكطإٓ ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط ،ٞؼكٝل :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ،ِٝاهل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ط. 261 :ّ1974 ،1
()2ايٓكس ا٭زب ٞأقٛي٘ َٓٚاٖذ٘ ،غٝس قطب ،زاض ايؿهط ايعطب ،ٞبريٚت. 48 :

()3ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛز .إبطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط ،١ٜط. 20 :5،1979
()4املكسض ْؿػ٘. 23 :

()5قشٝح ايبداض ،ٟضقِ . 166/1 ،832:

()6ايهًِ ايطٝب ،ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ،١ُٝٝؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬بريٚت ،ط ،ّ1977 ،3ضقِ.90/1 ،60:
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َٔ داْب غريْا َٔٚ ،داْب آخط ي٘ ٚقع قٛتٜ ٞؿهٌ إٜكاعاّ ناغطاّ َ٪ثِّطاّ يًٝك ٞبع٬ي٘ عً ٢ايٓؿؼ اييت ٚقعت يف آثاّ
ايعيٌ ٚايهٚ ٍ٬ايعًِ ٚاؾٌٗ أعاشْا اهلل َٓٗا .
أَا ايكٛت املُٗٛؽ ف"ٖ ٛايصٜٗ ٫ ٟتع َع٘ ايٛتطإ ايكٛتٝإ ُٜ ٫ٚػُع هلُا ضْني سني ايٓطل بُٗا"(( :ٖٞٚ،)1ت،
خ ،ح ،ر ،ؽ ،ف ،م ،ط ،ف ،م ،ى ٖٞٚ". )2( ) ٙ ،أقٛات تتػِ بايً ١ْٛٝيف طبٝعت٘ ٚتهٚ ،ٜ٘ٓٛؾٗٝا بعض ََ٬ح اؿعٕ
ُؿهٌُ عٓكط ضاس١
أسٝاْاّ ،عً ٢ايعهؼ َٔ اؾٗط،١ٜؾ  ٬إٖتعاظ َع٘ يٮٚتاض ايكٛت َٔٚ .١ٝطبٝع ١ايكٛت املُٗٛؽ أٜهاّ أْٗا ت ِّ
ٚتكطٜب؛ ٚنإٔٓ املتهًِ ٜطٜس إِٔ ٜكطب ايػاَع َٓ٘ ستُٜٗ ٢ؼ يف أُشْ٘"(ٚ ،)3ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ يف أثٓا٤
زعآَٚ ٘٥ادات٘ يطبِّ٘ ٚتهطٗع٘ إي َٔ ٘ٝأقطب سا٫ت٘ قطباّ ٚإتكا ّ٫غايك٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ؾؿس ٚضز يف زعا ٘٥قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًََِٔ٘ٝ
شعَِٕ َغًِّٗا ٔإشَا ؾِٔ٦تَ" (.)4
َٚغًََِٖ " :ايًُِٖٖٗ يَا َغٌَِٗ إٔيٖا ََا دَعًَِتَ ُ٘ غًَِّٗاَٚ ،أَِْتَ تَذِعٌَُ ايِ َ
ؾتهطاض نًُ( ١غٌٗ) ث٬خ َطات يف ٖص ٙايهًُات ايكً ١ًٝبكٛتٗٝا املُٗٛغني (ايػني) ( ٚاهلاَ )٤ع َا ؼُْٗ٬ا َٔ
عٓاقط ايػٗٛيٚ ١ايٝػطٚايػ٬غٚ ١ايًني سٝح تت٬ق ٢املعاْ ٞاملطوٚ ١احملبب ١يًٓؿؼ ٚتتٛاؾل َع ا٭قٛات املُٗٛغ ١ايً١ٓٝ
ايطقٝك ،١ؾهٌٗ شيو تعهؼ املطاز ٚاملطًٛب َٔ ايسعا ٖٛٚ ٤طًب ايتػٗ َٔ ٌٝضب ايعبازٚ ،نصيو ؾإٕ تهطاض قٛت (ايتا)٤
املُٗٛؽ أضبع َطات يف ٖصا ايسعا ٤ايككري ٚ -يف نٌٓ َطَٓٗٓ ٕ٠ا ناْت مبشٌ ايهُري املداطب ٚاييت تطدع اىل اهلل غبشاْ٘
ؿعِٕٔ غٜٗ٫ ّ٬كسض
ٚتعاىل  -تعط ٞاإلْطباع بإٔٓ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ َٛقٓاّ بإٔٓ تػٗ ٌٝا٭َٛض ايكعبٚ ١دعٌ ا َ
عً ٘ٝإ ٫اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يصيو ٜٛنٌ ا٭َط إيُٜٗٚ ٘ٝؼ عادت٘ ٚطًب٘ ي٘ ٚسس ،ٙؾتهطاض ا٭قٛات نًٓٗا شات َػع ٣يف
ايسعاٚ ٤دا٤ت نًٗٗا َٓػذَُٚ ١تذاْػَ ١ع املكاّ ٚايطًب .

أقٛات املس ٚايًني:عُين احملسث َٔ ٕٛايًػٜٛني بايبشح يف (املَسِ) ٚأقٛات ايًني ٚنبطٗا ٭ُْٗ٬سعٛا أُٖٖ ١ٝص ٙا٭قٛات يف نٌ يػَٔ ١
ايًػات املدتًؿ ،١ؾٗ ٞأقٌ ايهٚ ّ٬ؾٛٝعَ٘ٚ ،أَ ٟٗأمطاف عٔ أق ٍٛايٓطل بٗا ٜبعس املتهًِ عٔ ايططٜك ١ايٓطك ١ٝاملأيٛؾ ١بني
أٌٖ ٖص ٔٙايًػٚ . ١قس أؾاض ابٔ دين اىل شيو يف نتاب٘ ( غط قٓاع ١اإلعطاب) ؾكاٍ" :اعًَِِِ إٖٔ اؿطنات أبعاض ؿطٚف املس

_____________________________________________________________________________________________

()1ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ.20 :

( )2إعتُس ايباسح تطتٝب احملسثني َجٌ :إبطاٖ ِٝأْٝؼ ،ا٭قٛات ايًػ،١ٜٛمٚ ،24نُاٍ بؿط ،عًِ ا٭قٛات ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط،
ايكاٖط( ،٠ز،ط) ٖٛٚ ،174 :ّ2000 ،تكػ ِٝكايـ ملا إعتُس ٙأب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين يف غط قٓاع ١اإلعطاب ،ؼكٝل ز .سػٔ ٖٓسا،ٟٚ
زاض ايكًِ ،زَؿل ،ط ،69-68/1 ،ّ1993 ،2سٝح ضتب ا٭قٛات املُٗٛغ ١نُا  ٙ( :ًٜٞح ر ى ف م ت ؽ خ ف).

()3زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ. 60 :

()4قشٝح ابٔ سبإ ،ضقِٚ ،255/3 ،974 :قاٍ قكك٘ ؾعٝب أضْٚ٪ط :إغٓاز ٙقشٝح .
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()1

ٜٚ" .هاز ٜتؿل عًُا ٤ايًػ ١احملسثٚ ٕٛعًُا ٤ايعطب ١ٝايكساَ ٢يف ؼسٜس َكطًح ٖصٙ

ايطا٥ؿ َٔ ١ا٭قٛاتٚ ،إٕ اختًؿٛا يف تػُٝتٗا ؾايص ٟعٓا ٙايكساَ ٢بأقٛات ايًني ٖ ٛأقٛات املس ا ٚاؿطنات ايط.)2( "١ًٜٛ
ٜٚػُ ٞايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ ا٭ق ٛات ايكا٥ت ( ١أقٛات ايًٓني) ؾكاٍ "ٚأقٛات ايًني يف ايًػ ١ايعطبَ ٖٞ ١ٝا
أقطًح ايكسَا ٤عً ٘ٝباؿطنات َٔ ؾتشٚ ،١نػطٚ ،٠نُٚ ١نصيو َامس ٙٛبأيـ املسٜٚ ،ا ٤املسٚٚ ،ا ٚاملس" (،)3إش أطًل
َكطًح أقٛات ايًني عً ٢اؿطنات ايككريٚ ٠عً ٢اؿطنات ايط.١ًٜٛأَا ايسنتٛض ضَهإ عبس ايٖتٓٛاب ؾكس أطًل عًٖ ٢صٔٙ
ا٭قٛات َكطًح ا٭قٛات املتشطن ١ؾكاٍٚ " :ا٭قٛات املتشطن ١يف ايعطب ١ٝايؿكشَ ٢اغُٓا ٙما ٠ايعطب باؿطنات ٖٞٚ
ايؿتشٚ ١ايهُٚ ١ايهػطٚ ،٠نصيو سطٚف املس ٚايًٓني نا٭يـ يف قاٍٚ ،ايٛا ٚيف ٜسعٚ ،ٛايٝا ٤يف ايكان.)4("ٞ
إٕ أقٛات املس ٖ َٔ ٞايعٛاٖط اييت تُ٬سغ يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٚ ١ط ٍٛشيو املس سػب امله ٕٛايكٛت ٞاَ ٚا
ٜؿهً٘ ايرتنٝب (ايتؿهٌ ايكٛتٚ ،)ٞأثط شيو يف املعَٓٚ ٢ػاُٖت٘ يف تٛق ً٘ٝيًػاَع  .ؾعاٖط ٠املس يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛنُا
يف ايكطإٓ ايهطٚ ِٜنُا يف غريٖا  ٫ؽً َٔ ٛأغطاض َعٓٚ ١ٜٛتكٜٛط ١ٜؾٓ َٔٚ ، ١ٝا٭َجً ١ايباضظ ٠س ٍٛظاٖط ٠املس يف ا٭زع١ٝ
ٚا٭شناض ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " :نًُتإٔ خؿٝؿتإٔ عً ٢ايًػإٔ ،ثكًٝتإٔ يف املٝعإٔ ،سبٝبتإٔ اىل ايطٓمحٔٔ،
غبشإَ اهلل ايعع ،ِٝغبشإَ اهللٔ ٚعُس .)5( "ٔٙؾامل٬سغ يف ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ إٖٔ املسٖ املٛغٝك ٓٞاهلاز ٨املُعٚز بهجري َٔ
ايتؿاٚ ٍ٩ايػعاز٠؛ ٖ ٛقطٜب ايؿب٘ مبا لس َٔ ٙأقٛات املسِّ يف ؾٛاقٌ (غٛض ٠ايطمحٔ) .ؾً ٛأْٓا قطأْا غٛض ٠ايطمحٔ؛ يٛدسْا
ؾٛاقًٗا تٓتٗ ٞعطؾني ُٖا يف ايػايب ا٭يـ ٚايٓٚ ،ٕٛا٭يـ قٛت ينيَٚ ،سٗ ٙي٘ ز٫يت٘ اهلازٚ .١٥ايٓ ٕٛسطف َتٛغط اؾطؽ
 ٫بايؿسٜس  ٫ٚبايطخ ٖٛٚ ،ٛؾب ْ٘ٝبأقٛات ايًني(ٚ،)6ي ٛأْٓا أَعٓا ايٓعط يف اؿسٜح ثاْ ،١ٝيٛدسْا أْ٘ وت ٟٛعًَ ٢ا ٜػُ٢
بايؿاقً ١ايساخً ٖٞٚ ،١ٝتهطاض يؿغ ايؿاقً ١أ ٚايػذع ١يف سؿ ٛايٓل(ٖٚ ،)7صا َا سكٌ يف اؿسٜح ،سٝح تهطضت
ا٭يؿاظ" :نًُتإٔ ،خؿٝؿتإٔ ،ثكًٝتإٔ ،سبٝبتإٔ" با٫ناؾ ١اىل أيؿاظ ايػذع يف اؿسٜح( :ايًػإ ،املٝعإ ،ايطمحٔ)ٚ ،بصيو
ٜه ٕٛفُٛعٗا يف اؿسٜح غبع ١أيؿاظٖٚ ،ص ٙإسكا ١ٝ٥نبري ٠دساّ بايٓػب ١ؿسٜح ٜ ٫تذاٚظ ايػطط ،ٜٔؾهٌ شيو دا ٤متٗٝساّ
ٚتؿٜٛكّا هلاتني ايهًُتني ،ايًتني تٓتعط ايػُع اغتكباهلُا بهٌ غبطٚ ٕ١غطٚض؛ ملا ؼُ َٔ ْ٘ٔ٬أد ٕط ٚثٛاب.
_____________________________________________________________________________________________

()1غط قٓاع ١اإلعطاب ،أب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين ،ؼكٝل :ز .سػٔ ٖٓسا ،ٟٚزاض ايكًِ – زَؿل ،ط. 17/1 ،ّ1985 ،1
()2

ٜٓعط :املكطًح ايكٛت ٞعٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاقط ،ز .عبس ايكازض َطع ٞخً ،ٌٝداَع٪َ ١ت ،١عُاز ٠ايبشح

ايعًُٚ ٞايسضاغات ايعًٝا ،عُإ ،ط ،ّ1993 ،1م. 126
( )3ا٫قٛات ايًػ :١ٜٛايسنتٛض ابطاٖ ِٝأْٝؼ ،م. 29

( )4املسخٌ إىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛضَهإ عبس ايتٛابَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط ،٠ط ،ّ1997 ،3م. 42
( )5قشٝح ايبداض.114/4 :ٟ

(ٜٓ )6عط :ايًٗذات ايعطب.105 :١ٝ
()7

ٜٓعط :زٜط امل٬ى زضاغْ ١كس ١ٜيًعٛاٖط ايؿٓ ١ٝيف ايؿعط ايعطاق ٞاملعاقط ،قػٔ اطُٝـ ،ط ،2زاض ايؿ ٕٚ٪ايجكاؾ ١ٝايعاَ – ١ايعطام ،بػساز،

.307 :ّ1986
88

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  : 7102ص ص011-27
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٜٚط ٣ايسنتٛض قػٔ أطُٝـ إٔ "سطٚف املس ،تهػب املكطع إشا ؾاعت ؾٛٝعاّ ٚانشاّْٛ ،عاّ َٔ ايبط ٤املٛغٝك،ٞ
أَ ٚا ميهٔ إٔ ٜٛقـ بايرتاخ ،ٞنُا إٔ إْعساَٗا ،أ ٚقًٖٔتَٗاٜ ،ػُِٗ يف إخؿا ٤منط َٔ املٛغٝك ٢ا٭قطب اىل ايػطع،)1( "١
َٚجاٍ َا ىً َٔ ٛسطٚف املس قٛيُ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛا٭سعاب ٫" :إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ،ٙأعع دُِٓسَْٚ ،ُٙكطَ عبسَٚ ،ُٙغًبَ
ا٭سعابَ ٚسسَ ،ُٙؾ ٬ؾ َ٤ٞبعسَ،)2( "ُٙؾذ ٓٛاْتكاض املػًُني ٚغبطتِٗٚ ،إلاظ اهلل ٚعس ٙبٗعمي ١ا٭سعاب ِ٥٬َ ،يككط ايعباضات
يف اؿسٜح ايؿطٜـ ،ؾهأْٗا قؿعات أٚ ٚثبات ن ١َٝ٬غطٜعٚ ،١نُا إٔ ايعطـ عطف ايٛا ٚيف اؾٌُ تسٍٓ عً ٢ايعطـ زٕٚ
تطارٕ ،بٝاْاّ يًػطعٚ،)3( ١خً ٛاؿسٜح َٔ سطٚف املس ،غاعس عً ٢ايعٜاز ٠يف اـؿٚ ١ايٓكً ١يف ايه.ّ٬

املطًب ايجايح :ا٭قٛات يف غٝام ايرتنٝب
ْٚككس ب٘ املَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تكاسب ايرتنٝب ايًػ ٟٛنًٓٗٛأثطٖا يف ايتؿهٌ ايكٛت ٞنايٓرب ٚايتٓػٚ ،ِٝايػذع،
ٚسهِ ايٛقـٚ ،اإلبساٍٚ ،اإلزغاّٚ ،مٔ ُْطنِّع يف ٖصا املطًب عًًَُ ٢شني ؾكط يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١٭ُْٗا ا٭نجط
بطٚظّا ؾٗٝا ُٖٚا (ايتٓػٚ ِٝايػذع).

أ :ّ٫ٚايتٓػ: ِٝ
ايتٓػ" :ٖٛ ِٝاضتؿاعُ ايكٛت ٚانؿانُ٘ أثٓا ٤ايه ،)4( "ّ٬أ ٖٛ" ٚتػٝريات تٓتاب قٛت املتهًِ َٔ قعٛز ٖٚبٛط
يبٝإ َؿاعط ايؿطحٚ،ايػهبٛاإلثباتٚ ،ايتٗهِ ٚاإلغتٗعاٚ ،٤اإلغتػطاب" (. )5
"ٚتعس ايتٓػ َٔ ِٝايعٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت تٗتِ بٗا ايسضاغات ا٭غًٛب ١ٝاؿسٜج ١ملا ٜرتن٘ َٔ أثط يف ايٓل ا٭زبٚ ٞعً٢
َدُُٗ٘ أ ٚتُػٓٝط ٙاىل َعاْ ٞأخط ،٣إش ميجٌ ايتٓػ ِٝعٓكطاّ َٔ عٓاقط ايتشٜٚ " ، )6("ٌٜٛطتبط إضتباطاّ أغاغٝاّ بايتػريات
املعٓ٢؛ ؾُتِّ ٛ
اييت تططأ عً ٢تطزز ايٓػُ ١ا٭غاؽ أثٓا ٤ايهٚ.)7( "ّ٬قس تٛقٌ ايباسح مسري ابطاٖ َٔ – ِٝخ ٍ٬اغتكطا ٔ٘٥يًُعادِ ايعطب١ٝ
– اىل إٔ ايتٓػ ِٝيػ ّ١تتذاشبُ٘ َؿطزات (ث٬خ) (ْػُٚ ،١دطؽٚ ،ؿٔ) ثِ قاٍٖٚ" :صا َا ْطنٔ اي َٔٚ.)8( "٘ٝايباسجني َٔ

_____________________________________________________________________________________________

( )1زٜط امل٬ى.307 :

( )2قشٝح ايبداض.33/3 :ٟ

(ٜٓ )3عط :ايتؿػري ايبٝاْ ٞيًكطإٓ ايهط :ِٜايسنتٛض ٠عا٥ؿ ١عبس ايطمحٔ ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝزاض املعاضف مبكط ،ّ1966 ،م. 141
(َٓ )4اٖر ايبشح يف ايًػ :١ايسنتٛض متاّ سػإ( ،ز.ط)َ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط.164:ّ1955 ،١ٜ
( )5املكسض ْؿػ٘ٚ ،ايكؿشْ ١ؿػٗا.

()6زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 44:

( )7زضاغ ١ايػُع ٚايه ،ّ٬غعس َكًٛح ،عامل ايهتب ،ايكاٖط. 253:ّ1980 ،٠

(ٜٓ )8عط :ايتٓػ ِٝايًػ ٟٛيف ايكطإٓ ايهط( ،ِٜز.ط) ،زاض ايهٝا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ. 25 :ّ2000 ،
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ٜكػُ٘ اىل "ْػِٕ ٚتٓػ ،"ِٝؾأَٓا ايتٓػ ِٝؾكس َطٓٚ ،أَٓا ايٓػِ " ؾٗ ٛا٭ؾهاٍ املدتًؿ ١يسضدات ا٭مناط ايتٓػ،)1(" ١ُٝٝأٖٛ" ٚ
ادتُاع ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛؼت تٓع ِٝاإلٜكاع يف متٛزٕ ٜعًٜٗٚ ٛبطًٜٚ ،ني ٜٚؿتسَ ،تُ٥٬اّ َع متٛز ايؿهطٚ ٠اإلْؿعاٍ"
(ٚ.)2قس َٖٝع عًُا ٤ايًػ ١بني ث٬ث ١أْٛاع َٔ ايتٓػ:ٖٞٚ ِٝ
أ:ّ٫ٚايتٓػ ِٝايكاعس ٖٛٚ :تسضز اضتؿاع زضد ١ايكٛت َٔ أغؿٌ اىل أعً ٢ست ٢املكطع ا٫خريٚ ،غايباّ َا ٜطتبط
باإلغتؿٗاّ َجٌَ :ا إمسو؟
ثاْٝاّ:ايتٓػ ِٝاهلابط ٖٛٚ :تسضز ْع ٍٚزضد ١ايكٛت َٔ أعً ٢اىل أغؿٌ ست ٢املكطع ا٭خريٚ ،غايباّ َا ُٜػتعٌُ ٖصا
ايتٓػ ِٝيف ايتكطٜط ،يٝسٍ عً ٢اْتٗا ٤اؾًَُ ١جٌ :قابًت عُو يف ايػٝاض.٠
ثايجاّ:اي تٓػ ِٝاملػت ٖٛٚ :ٟٛإغتٛا ٤زضد ١ايكٛت يف ٚقٛف املتهًِ قبٌ متاّ املعٓ٢؛ نايٛقٛف عً ٢ايبكطٚ ،ايكُط ،يف
ؼ َٚايِ َك َُطُ * َٜكُ ٍُٛاِيإِْٔػَإُ َٔ٦َ ِٜٛصٕ أَ َِٜٔاِيَُ َؿطٗ *(.)4( })3
ؿُِ ُ
كطُ * ََ ٚخػَـَ ايِ َك َُطُ * َُ ٚدُٔعَ اي ٖ
قٛي٘ تعاىلَ { :ؾٔإشَا بَطٔمَ ايِبَ َ
 َٔٚايتٓػَ ِٝا أمستُ٘ – ْاظى امل٥٬ه( – ١بايتٓاغِ ايكٛت ٖٛٚ" : )ٞإسػاؽ ايؿاعط باؿطٚف إسػاغاّ خاقاّ ،عٝح
تأت ٞيف ؾعطَ ٙتٓاغكَ ١تذاٚبٚ .)5( "١يتٛنٝح شيو ْٓعط يف ق ٍٛعً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ:
أْا ايص ٟقسغت أسعاُْ٘

ايؿاعطُ ايؿان ٞؾكا ٤ايبؿط

()6

ؾإُْ٘ يف ايؿطط ايجاْ َٔ ٞايبٝت ٜٛضز أضبع نًُات ٜػًبُ عًٗٝا مجٝعاّ سطف "ايؿٛٓٝوؼُ ايكاض ٨املطٖـ إٔ هلصا
(.)7

اؿطف تأثرياّ خؿٝاّ ٭ُْ٘ ميٓحُ ايبٝت َٛغٝك ٢نٝ٦ب ١نأْٗا ؾه ٣ٛإْػاْ ١ٝضتٝب١

َٚا شٖبت إيْ ٘ٝاظى امل٥٬ه ٖٛ ،١ظاٖط٠

باضظ ٠يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١ؾاإلٜكاعات يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ" ١شاتُ أيٛإ ؽتًـُ باخت٬ف ايػطض ....،ؾؿ ٞايسعا٤
قبٌ ايٓ ّٛلس ايًشٔ اهلاز ٨اـؿٝـٚ ،يف ايسعا ٤عٓس اؿطب لس ايًشٔ اؿُاغ ٞايعٓٝـ" ( .)8ؾًْ ٛعطْا اىل ايسعا ٤ايٓبٟٛ
نأِ ُٚنَُ٤ٛىَ ئًكًَٖا ٔ٠ثُِٖ انِطَذٔعِ عًََ ٢ؾٔكِّوَ
ايؿطٜـ ايصٜٛ ٟق ٞب٘ َٔ ٜأ ٟٚاىل ؾطاؾ٘ يهٜٓ ٞأّ" :إشَا أَتَِٝتَ َهِذَعَوَ ؾََت َٖ ٛ
ذأَ َٚيَا َِٓذَا َِٔٓوَ
ذ ِأتُ َظ ِٗطٔ ٟإٔيَ ِٝوَ َضغِبََ َٚ ّ١ضِٖبَ ّ١إٔيَ ِٝوَ يَا ًَِ َ
اِيأَِ َُٜٔٔثُِٖ قٌُِ ايًُِٖٖٗ أَغِ ًَُِتُ َِ ٚدٗٔ ٞإٔيَ ِٝوَ ََ ٚؾ ٖٛنِتُ أَ َِطٔ ٟإٔيَ ِٝوَ َٚأَيِ َ
و ايًُِٖٖٗ آ َِٓتُ ٔبهٔتَابٔوَ ايٖصٔ ٟأَِْعَيِتَ َٚبَٔٓبِّٔٝوَ ايٖصٔ ٟأَ ِضغًَِتَ َؾإِٕٔ َُتٖ َِٔٔ يًََِٝتٔوَ َؾأَِْتَ عًََ ٢ايِؿٔ ِططََٚ ٔ٠ادِعَ ًُِٖٗٔ آ ٔخطَ ََا
إٔيٖا إٔيََ ِٝ

_____________________________________________________________________________________________

()1يتٓػ ِٝيف ايكطإٓ ايهط ،ِٜمسري إبطاٖ.119 :ِٝ

( )2ايؿعط اؾاًَٖٗٓ ٞر يف زضاغت٘ ٚتكٛمي٘ ،قُس ايٓ ،ٜٞٗٛايساض ايك ١َٝٛيًطباعٚ ١ايٓؿطَ ،كط ،ايكاٖط.40/1 ،٠
( )3ايكٝاَ.10-7 ١

(ٜٓ )4عط :عًِ ايس٫يٚ ١املعذِ ايعطب،ٞعبس ايكازض اب ٛضٜؿٚ ،١آخط،ٕٚط ،1زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ. 40 :ّ1989 ،

( )5ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا – ٤زضاغْ ١كس ١ٜيف ؾعط عً ٞقُٛز طْ٘ :اظى امل٥٬ه ،١ط ،2زاض ايعًِ يًُٜ٬ني بريٚت – يبٓإ. 148 :ّ1979 ،
( )6زٜٛإ عً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ ،زاض ايعٛز ،٠بريٚت.58 :ّ1982 ،
(ٜٓ )7عط :ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا.148 :٤

( )8اؿسٜح ايٓبَ ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،قُس ايكباؽ ،ؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬ط.95 :ّ1981 ،4
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تََتهًَُِٖ بٔ٘ٔ"( ،)1يٛدسْا إٔ َا شٖبت ايْ ٘ٝاظى امل٥٬ه ،١قًُ٘ يف ٖصا اؿسٜح"ٚ ،غببُ ٖص ٔٙاملٛغٝك ٢ايػاسط ٠يف اؾٌُ ٖٓا،
ٜعٛز اىل :اْ٫ػذاّ يف إٜكاع ايهًُاتٚ ،اىل ٖصا ايتآيـ املسٖـ بني كاضز سطٚف ايهًُات ،ؾأْت  ٫تط ٣اظزساَاّ عطفٕ
ثك ٌٝيف اؿسٜح ٫ٚ ،إْتكاَ ّ٫ؿاد٦اّ َٔ إٜكاع… ؾإْٗا تتٓاغب ٚد ٓٛايٓ ّٛاهلاز ٨ايص ُ٧ٜٝٗ ٟاؾ ٖٛاملأْٛؽ املأَ ،ٕٛايصٜ ٟؿعط
قاسبُ٘ بايطُأْ١ٓٝ؛ ٭ْ٘ ٜػًِ ْؿػُ٘ اىل اهلل ٚ٭ْ٘ ٜتٛد٘ ًٜٚذأ ايَ …٘ٝا أؾب٘ ٖصا اؿسٜح بايًشٔ اؿً ٛايصٜ ٟطٜحُ
ا٫عكابٚ ،ميٗس يًٓ. )2( "…ّٛأنـ اىل شيو تطزٜس نًُ( ١إيٝو) اييت ٖ ٞمبجاب ١قؿٌ  ٜٞٗٓاؾًُٚ ،١نصيو ؾإٕٓ ايسعا ٤ختَِ
()3

مبداطب ١اهلل غبشاْ٘ بكٝػ ١املؿطزٚ ،بأؾعاٍ تٓتٗ ٞبايتا ٤املُٗٛغ ١اييت ت ِ٥٬د ٛاإلغرتغاٍ يف ايٓ.ّٛ

ٚقطٜب َٔ ٖصا ،قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ" :غٝسُ ا٫غتػؿاض إٔ تك :ٍٛايًِٗ أْت ضب ٫ ٞإي٘ إ ٫أْتَ ،خًكتين ٚأْا
عبسُىَٚ ،أْا عً ٢عٗسىَ ٚٚعسىَ َا اغتطعتُ ،أعٛشُ بوَ َٔ ؾطٓ َا قٓعتُ ،أب ُ٤ٛيو بٓعُتوَ عًٚ ،ٖ٢أب ُ٤ٛيوَ بصْيب ،ؾاُْ٘ ٫
ٜػؿطُ ايصْٛبَ إ ٓ٫أْتَ" ( .)4ؾً ٛأَعٓا ايٓعط يف َنت اؿسٜح ايؿطٜـ يٛدسْا إٔ أسطؾاّ تهطضت انجط َٔ َط ٠ؾٖٚ ،٘ٝصا ايتهطاض
مل ٜكسض َٔ ؾدل  ٫وػٔ ايًػ ،١بٌ ٖ ٛقازض َٔ ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايص ٖٛ ٟأؾكح َٔ ْطل بايهاز،
ٚنإ قس أٚت ٞدٛاَع ايهًِ ،ؾاْ٘ أزض ٣غؿاٜا ايًػٚ ١اغطاضٖا ؾ ٬بس إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتهطاضُ شا قً ١باملعٓ .٢ؾآْا لس (سطف
ايهاف تهطض (َ )7طات)(ٚ ،سطف ايتا ٤تهطض (َ )8طات)(ٚ ،سطف ايبا ٤تهطض(َ )9طات) ،با٫ناؾ ١اىل ا٭سطف اييت
تهطضت بعسز أقٌ ،إ ٫إٖٔ ا٭سطف ايج٬ث ١ا٭ٚىل باضظ ٠يف اؿسٜحٖٚ.ص ٙا٭سطف ايج٬ث َٔ ١ا٭سطف اإلْؿذاض ١ٜبإقط٬ح
()5

احملسثني َٔٚ ،ايؿسٜس ٠باقط٬ح ايكسَا.٤

 "ٚإٕٖ تٓاٚب ا٭قٛات اجملٗٛض ٠يف املكاطعٚ ،اغتُطاض ط ٍٛاْ٫ؿذاض يف

ا٭قٛات ٜٓػل ايتٓػٜٚ ،ِٝػاعس عً ٢تساخً٘ َع ايكٝػ ١اجملٗٛضٜٚ ،٠عط ٞبٝت ايككٝسٚ ٠دٛز ٙايؿعً …ٞؾاغتُطاض اؾٗط
اؿكٝكَ ٞا ٖ ٛإ ٫اغتُطاض ي ًٛظٝؿ ١ايساخً ١ٝيًُكاطع ٖٛٚ ،اؾػط ايصٜ ٟطبط ط ٍٛاملكاطعٖٚ ،صا ٜ ٫عين إٔ ايؿعطا٫ ٤
ٜٗتُ ٕٛبا٭قٛات املُٗٛغٚ ١يهٔ ايكٝؼ اجملٗٛض ٠تؿهٌ ايكُِ اؿكٝك ،١ٝنُا تؿهٌ تٛقعات ايٓػِ…" ( ٫ٚ .)6ؾو إٔ
ا٭غتػؿاض ْٖ ٛساَ ١عً ٢اقرتاف املعكٚ ،١ٝضدٛع اىل اهلل ،بعسَا نإ اإلْػإ غاؾٖٝ٫ٚ ّ٬اّ ،ؾتهٖ ٕٛص ٙا٭سطف ايؿسٜس٠
اإلْؿذاض ،١ٜؾب ْ١ٗٝبكؿاض ٠إْصاضٕ تكطعُ مسع املككِّط ،ػعًُ٘ ٜكش ّْٛ َٔ ٢ايػؿً ١ايص ٟنإ ؾ٘ٝ؛ يٝسخٌ يف اَ٫إ ٚايطاس١
ايص ٟوسثُٗا اإلغتػؿاض ٚايتٛبٚ ١اإلْابٚ .١اهلل اعًِ.

_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض ،ٟضقِ.59/1 ،248 :

( )2اؿسٜح ايٓبَ ،ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،ز.قُس ايكباؽ. 92 :

(ٜٓ )3عط :اؿسٜح ايٓبَ ،ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،ز .قُس ايكباؽ ،م. 92
( )4قشٝح ايبداض.98/4 :ٟ

(ٜٓ )5عط :ا٫قٛات ايًػ ،١ٜٛابطاٖ ِٝأْٝؼ.23 :

( )6ايرتنٝب ايكٛت ٞيف قكٝس – ٠أْؿٛز ٠املطط – ز .قاغِ ايربغ ،ِٝفً ١اؾام عطب ١ٝايعسز  5غٓ ،1993 ١م.114
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إٕٖ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ا٭قٌ ٖ ٞيػ ١اٜكاعٚ ،قس بُٓٝت َؿطزاتٗا عً ٢أٚظإ ٚاؾتكاقات ََ ٚغَُتٗا بٗص ٙايػَُٔٚ)1( .١
ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاييت ؼسخُ سطٚؾٗا ْػُاّ ٚإٜكاعاّ ٜٓبعح َٔ بني ا٫يؿاظ ،تًب ١ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس اإلسطاّ" :
يبٝو ايًِٓٗ يبٝو ،يبٝو  ٫ؾطى يو يبٝو ،إٕ اؿُسَ ٚايٓعُ َ١يو ٚاملًو ٫ ،ؾطٜو يو " ( .)2ؾًْ ٛعطْا اىل ايسعا ٤ايػابل،
يٛدسْا ؾ ٘ٝمجٗط  َٔ ّ٠ايهاؾات ،قس غٝططت غٝطط ٠ناًَ ّ١عً ٢فطٜات ايسعا٤؛ ٚشيو بتهطاضٖا (َ )10طات ،ست ٢نأْٓا ٫
ْػُع غ ٣ٛقٛت ايهاف ٜكطعُ مسعٓا طٛاٍ قطا٤تٓا يًشسٜحْٓ ٫ٚ ،ػ ٢إٔ ايهاف َٔ ا٭سطف املُٗٛغ ١اْ٫ؿذاض،١ٜ

()3

سٝح "ًٜعبُ تهطاض اؿطٚف زٚضاّ ععُٝاّ يف املٛغٝك ٢ايًؿع ،١ٝؾكس تؿرتى ايهًُات يف سطف ٚاسس أ ٚانجطٜٚ ،ه ٕٛهلصا
ا٫ؾرتاى ؾا٥سَٛ ٠غٝك ١ٝععٚ ،١ُٝقْ ١ُٝػُ ١ٝدً ١ًٝت٪ز ٟاىل ظٜاز ٠ضبط ا٭زا ٤باملهُ ٕٛايؿعط ،)4( "ٟاييت ؼسخ زٜٚاّ عٓس
ايٓطل بٗاٚ ،يعٌ ٖص ٙايؿس ٠يف تطزٜس ٖصا اؿطف َٓاغب يصيو ايتذُع ايػؿري َٔ ايٓاؽ يف اؿرٜ ِٖٚ ،طززٖ ٕٚصٙ
ايهًُات.
ٚهعٌ ايسنتٛض فٝس عبس اؿُٝس مجايٖ ١ٝص ٙايٓػُات – املرتتب َٔ ١دطا ٤تطزٜس اؿطٚف ٚتَٗ٩٬ا – َطتبط ّ١عايٕ١
ْؿػ ١ٝيف اإلْػإ سٝح أْٗا تطتاح ايٗٝا ،بكٛي٘" :إٕ ؾطؽ ايًؿعٚٚ ،١قع تأيٝـ أقٛات سطٚؾٗا ٚسطناتٗا عً ٢ا٭شٕ ،زٚضاّ
ٖاَاّ يف إثا ض ٠اإلْؿعاٍ املٓاغب ،ؾاٜ٫كاع ايساخً ٞيٮيؿاظٚ ،اؾ ٛاملٛغٝك ٞايص ٟوسثُ٘ عٓس ايٓطل بٗاٜ ،عترب َٔ أِٖ املٓبٗات
املجري ٠يإلْؿعا٫ت اـاق ١املٓاغب ،١نُا إٔ ي٘ اواْ ّ٤ؿػٝاّ يس ٣ك ١ًٝاملتًكٚ ٞاملتهًِ عً ٢ايػٛا .)5( "٤بك ٞإٔ ْؿريُ اىل ايتكٓ١ٝ
ٚزٚضٖا يف إعطا ٤ايٓل ا٭زب ٞتٓػُٝاّ ٚسُػٓاّ ٜعٛز باؾُاي ١ٝايٜ ،٘ٝك ٍٛز .فٝس عبس اؿُٝسٚ" :ملا نإ اتؿام ايؿاظ ايؿكطات
املػذٛع ١يف ايٛظٕ اٜ٫كاع٫ ،ٞغُٝا ا٭خريَٗٓ ٠اَ ،ع اتؿاقٗا عً ٢اؿطف ا٭خريٜ ،تٝحُ يًه ّ٬ضنٝعْ ٠ػُ ،١ٝتتهطض َٔ
ٚقت ٯخط ،ؾتشسخ تٛاظْاّ َٛغٝكٝاّ ؾْ ٖٛٚ ،٘ٝؿؼ َا تؿعًُ٘ ايكٛايف يف ايؿعط" (ٚ .)6يًػذع ١أ ٚايكاؾ ١ٝزٚضْ نبريْ – يف إبطاظ
اؾاْب ايٓػُ ٞيف ايٓل ا٭زب،ٞ

()7

ٚنصيو هلُا اضتباط بايس٫ي ١نُا اغًؿٓاٚ ،٭دٌ ايتجبت َٔ شيو ْأخص بعض ا٭سازٜح

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عطَٛ :غٝك٣ا٫ؿإ ايها٥ع ،١ز.قُس ٖٝجِ غع ،٠فً ١داَع ١زَؿل،اجملًس،17ايعسز ايجاْ ،ّ2001 ٞم.209
( )2قشٝح ايبداض.269/1 :ٟ
()3

ٜٓعط :دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غٚ ٞايٓكس ٟعٓس ايعطب ،زَ .اٖط َٗس( ،ٍ٬ٖ ٟز.ط) ،زاض ايطؾٝس يًٓؿط – بػساز،ّ1980 ،

م. 136
()4

أب ٛؾطاؽ اؿُساْ – ٞاملٛقـ ٚايتؿه ٌٝاؾُاي ،ٞايكان ٞايٓعُإ ،زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،ايكاٖط ،ّ1982 ،٠مْ ،501ك ّ٬عٔ :فً ١فُع

ايًػ ١ايعطب ١ٝا٫ضزْ ،ٞايعسز ( ،)58غٓ ،ّ2000 ١م.125

()5

ا٫غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب ،١ٝطٚ ،1ظاض ٠اٚ٫قاف ٚايؿ ٕٚ٪ايس ١ٜٝٓايعطاق – ١ٝامل٪غػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،

بريٚت ،يبٓإ.41 :ّ1984 ،

( )6ا٫غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب. 63 : ١ٝ

(ٜٓ )7عط :دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غ ،ٞزَ .اٖط َٗس.233 :ٍ٬ٖ ٟ
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ايؿطٜؿَ ١جا ّ٫عً ٢شيو :قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،عٓسَا زعا  ّٜٛا٭سعاب عً ٢املؿطنني ؾكاٍ" :ايًُٖٗ ِٖ َُ ِٓ ٔعٍَ اِيهٔتَابٔ
شػَابٔ ايًُِٖٖٗ اِٖعِّٔ اِيأَ ِسعَابَ ايًُِٖٖٗ ا ِٖعَُِٔٗ ِِ َٚظَيِعِٔيُِِٗ"(.)1
َغطٜٔعَ ايِ ٔ
()2

ؾإٕٖ يٓػُ ١سطف (ايبا )٤شات ايكٛت ايؿسٜس اجملٗٛض

تَ٩٬اّ ٚت٬محاّ َع ايٛقت ايص ٟق ٌٝؾ ٘ٝاؿسٜحَٚ ،ع

َسيٛي٘ ،ؾًكس بسأ ايطغ ٍٛايهط ِٜسسٜج٘ بايتططم – ٚبهٌ ثك – ٕ١اىل ايكؿات اإلهل ١ٝاييت تؿٛم ٖعمي ١ا٭سعاب( ٖٞٚ ،إْعاٍ
ايهتابٚ ،ايػطع ١يف سػاب اـًل) ؾًٝؼ بايبعٝس إٔ ٜٗعّ ا٭سعابٜٓٚ ،كط املػًُني .إشٕ ؾايطغ ٍٛا٭نطّ يف ساي ١سطب
ٚؾس ٕٚ ٠بأؽٚ ،سطف ايبا ٤سطف اْؿذاض ٟؾسْ ٜس فٗٛض ،ؾٝا هلا َٔ َعازيَ ١تٛاظ ١ٜا٭ططاف.
أَا ؾُٝا ٜػُ ٢بسعا ٤ايهطب " يَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ ايِعَعٔ ُِٝايِشًَٔ ُِٝيَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ َضبٗ ايِ َعطِفٔ ايِعَعٔ ِٔٝيَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ ضَبٗ
ػ ََُٛاتٔ َ َٚضبٗ اِيأَضِضٔ َ َٚضبٗ ايِ َعطِفٔ اِي َهطٔ.)3(" ِٜٔؾامل٬سغ ٖٓا أْٓا ْ ٫ؿعط بصيو املٛغٝك ٢ايؿسٜس ،٠ايصٚ ٟدسْا ٙيف
اي ٖ
اؿسٜجني ايػابكنيٚ ،شيو  ٕ٫ايػذع ١اييت اْتٗت بٗا اؾٌُ ٖ( ٞايٝاٚ ٤امل َٔٚ ،)ِٝاملعً ّٛإٔ "ايٚ ّ٬ايٓٚ ٕٛاملَٔ "ِٝ
()4

ا٭قٛات املا٥ع ١اييت  ٖٞ ٫بايؿسٜس ٫ٚ ٠ايطخ،٠ٛ

ٚشات ٚؾٝذ ١ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،يف اإلغتعُاٍ ٚيف ايكؿات ايكٛت ،١ٝنُا

قاٍ ابطاٖ ِٝأْٝؼ ٖٞ" :أنجط ا٭قٛات ؾٛٝعاّ يف ايًػات ايػاَ ،١ٝنُا أْٗا َٔ ا٭قٛات املتٛغط ١ايؿب ١ٗٝبأقٛات ايًني"
(ٖٚ .)5ص ٙايكؿات دعًت ايػذعات َ ١ُ٥٬ؾ ٛايسعا ٤ايؿطٜـٚ ،طابع٘ اهلاز ،٨نُا دا ٤يف َكسَ ١اؿسٜح إٔ ايطغٍٛ
ايهط ِٜنإ ٜطزز ايسعا ٤يف ساي ١ايهطب َٔٚ ،املعً ّٛإٔ اْ٫ػإ يف ساي ١ايهطب ٜػتػًِ يًكهاٚ ٤ايكسض ايص ٟنتبُٗا اهلل
ي٘ ،ؾًعٌ ٖص ٙاْ٫ػٝابٚ ١ٝاهلس ٤ٚايًص ٜٔتًُػٓاُٖا َٔ تطزٜس سطيف (ايٝاٚ ٤امل )ِٝيف غذعات اؿسٜحَ ١ُ٥٬َ ،ع اإلٜكاع
ايعاّ يس٫ي ١ايعباضات ،ع ّ٠ٚ٬عً ٢تهطاض " ٫إي٘ إ ٫اهلل" ث٬خ َطات ،ايص ٟتؿعط ايٓؿؼ بايطاس ١عٓس مساعٗا ٖٞٚ ،يف قؿٌ
قعٕ.

ثاْٝاّ :ايػذع :
يػ(:َ١غَذَعَ) "غذع ايطدٌُ -:إشا ْطلَ به ّٕ٬يُ٘ ؾٛاقٌُ نكٛايف ايؿعطٔ َٔ غري ٚظٕٕٜٚ ....،ػذعُ غذعاّ ؾٗ ٛغادعْ
ٚغذاعْٚ ،غذاعٚ .ْ١اؿُاَ ُ١تػذعُ غذعاّ :إشا زعتِ  ٖٞٚ .غذٛعْ ٚغادعٚ .ْ١محاّْ غذعْٚ ،غٛادعْ"("ٚ ،)6ايػذعِ:
ايه ُّ٬املكؿٚ ،٢اؾُعُ اغذاعْ ٚأغادٝعُ"(.)7
_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 44/4 ،2933 :
( )2ا٫قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ.45 :

( )3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 75/8 ،6346 :

(ٜٓ )4عط :ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ ،م.24

( )5يف ايًٗذات ايعطبَ ،١ٝهتب ١ا٭لً ٛاملكطَ ،١ٜطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ ،ايكاٖط ،٠ط.105 :ّ2003 ،3
( )6نتاب ايعني ،اـً.244/1 :ٌٝ

( )7ايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝاؾٖٛط.1228/3 :ٟ
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إقط٬ساُّٜ :عطِّف ايب٬غ ٕٛٝايػذع بكٛهلِ ٖٛ :تٛاط ٪ايؿاقًتني َٔ ايٓجط عً ٢سطف ٚاسسٖٓٚ )1(.اى َٔ شٖب اىل
أَْ٘ٛ" :ا ٠٫ايه ّ٬املٓجٛض عً ٢ضٚ ٟٚاسس .ؾتذ ُ٤ٞايهًُتإ يف آخط ايؿكطتني عً ٢سطفٕ َعني ،يٝهتػب ايٓجطُ نطباّ َٔ
املٛغٝكٚ ٢ايتٓػٚ ،ِٝيٝذاض ٟعاطؿ ١قاٜٚ ،ًٔ٘٥جري ْؿؼ غاَع٘ٔ" ( .)2أ" ٖٛ ٚاتؿام ايؿاقًتني يف اؿطف ا٫خري" ( .)3إ ٫إٔ
ٖٓاى تعطٜؿاّ يًسنتٛض َٓري غًطإ إغتدًكَُ٘ َٔ بني مجً َٔ ١ايتعطٜؿات ،ؾٜٗ ٛط ٣ايػذعٚ" :قؿاّ ٜ٫كاع َرتزز يف نًُتني
غري زاخًٝتني يف تطنٝب مجًٚ ،١قس ؼت ٟٛاؾًُ ١يف غٝاقٗا عً ٢نًُتني َتؿكتني يف آخط سطف ؾٗٝاٚ ،يهُٓٗا ٪ٜ ٫شْإ
باْتٗاَ ٤عٜٓ ٫ٚ ،٢ؿك ٕ٬بني ؾطط ٜٔيف ايه ٫ٚ ّ٬وػٔ ايٛقٛف عٓسُٖاٖ ،اتإ ايهًُتإ ٜعتربإ "غذعاّ" (.)4ؾكس أنس
ٖصا ايتعطٜـ عً ٢بٓ ١ٝايػذعَٚ ،ت ٢ول يٓا إٔ ْطًل عً ٢ايًؿعتني املتؿكتني يف اؿطف ا٭خري (غذعا)َٚ ،ت ٫ ٢ولٖٚ ،صا
َا مل لس ٙيف ايتعطٜؿات ايػابك .١ع ٠ٚ٬عً ٢تأنٝس ٙعً ٢اؾاْب اٜ٫كاع ٞعٔ ططٜل ايرتزز بني ايهًُتني املػذٛعتني.
َٚكطًحُ "ايػذع" َكطًح قسٚ ،ِٜايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل  ٜ٘ٓعٔ ايػذع ٚإُْٓا ْٗ ٢عٔ ايتؿب٘ بأغذاع ايهٗإ
ٚايعطاؾني ٭ِْٗ ٜػتعًُ ٕٛؾٗٝا أيؿاظاّ غاَهَ ١بُٗ ١ستٚ٪ٜ ٢هلا ايػاَع ٕٛسػب اؾٗاَِٗ ،نُا ناْٛا ٜهجط ٕٚؾٗٝا َٔ
اؿًـ بايهٛانب ٚايٓذٚ ّٛايطٜاحٜٚ ،عٓ ٕٛبتذُ ٌٝايكٝاغ ١ستٜ ٢بًػٛا َا ٜطٜس َٔ ٕٚايتأثري يف ْؿٛؽ ايٛثٓٝنيٚ،ناْت
تطػ ٢عً ٢أغذاعِٗ ايكٓعٚ ١ايتهًـٜ ،ك ٍٛأسسُ ايهٗإٚ" :ا٫ضض ٚايػُاٚ ،٤ايعكابايككعاٚ ،)5(٤اقع ّ١ببكعا ،٤يكس ْؿط اجملسُ
بين ايعؿطا ،٤يًُذس ٚايػٓا .)6(" ٤ؾٗصا ْٖٛ ٛعايػذع املٓٗ ٞعٓ٘ يف سسٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " :إُْٓا ٖصا َٔ
إخٛإ ايهٗإ "(.)7
ؾايػذعَُٓ" :ػذِْ َع ؾكاس ١غٝسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖٛٚ ،ايصْ ٟع ٢عً ٢املتؿسقني املتؿٗٝكنيٚ ،نإ
ٜهط ُٙايتهًـ يف نٌ ؾ ٫ ،ّ٤ٞعذب إٔ ٜهَ ٕٛا دا َٔ ٤أغًٛب ايبسٜع يف ن َ٘٬ايؿطٜـ َٓػذُاّ َع ٖص ٙاملباز،٨
َطبٛعاّ غري َكٓٛعٚ .)8( "...نٌ َا دا َٔ ٤ن ّ٬ا يٓيب َػذٛعاّ ،نإ ٜكسضُ َٓ٘ بػري قكسٕ اي٘ٝ؛ ٚ٭دٌ ٖصا ه ٤ٞيف غا١ٜ
اْ٫ػذاّ" )9(.ؾػذع٘(عً ٘ٝايػ َٔ )ّ٬ايػذع احملُٛز؛ ٭ُْ٘ دا ٤باْػذاّ ٚاتؿام عًَ ٢كته ٢ايػذٚ ،١ٝنصيو ٚقع َٓ٘ يف
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ)1عط :ؾطٚح ايتًدٝل ،غعس ايتؿتاظاْ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.447/4 ،

( )2غذع أّ ؾٛاقٌ ،ز .امحس اؿٛيف ،فً ١فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبايكاٖط ،٠ايعسز .114 :ّ1971 ،27

(ٜٓ )3عط :املكسض ْؿػٜ٘ٓٚ . 138 :عطَ :عذِ ايب٬غ ١ايعطب :١ٝز .بس ٟٚطبٓآَْ ،١ؿٛضات داَع ١ططابًؼ ،ط. 333 :ّ1975 ،1
( )4ايبسٜع تأقٚ ٌٝػسٜس( ،ز.ط).41 :ّ1986 ،

( )5قكعاْ :٤عاَ ١يف ٚغط ضأغٗا بٝاض عً ٢أ ١ٜسا٫تٗا ناْت ،يػإ ايعطب.202/8 :
( )6ايبٝإ ٚايتبٝني ،اؾاسغ.289/1 :

()7قشٝح ايبداض. 19/4 ،ٟ

( )8ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا عًِ ايبٝإ ٚايبسٜع :ز .ؾهٌ سػٔ عباؽ ،زاض ايؿطقإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ ،ط.319/2،ّ1987 ،1
(ٜٓ )9عط :ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض.167/11 :ٟ
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أزع ١ٝنجري َٔ ٠غري قكسٕ يصيو ٫ٚ ،اعتُاز اىل ٚقٛع٘ َٛظْٚاّ َكؿٚ .)1( "…٢إٕ أْت تتبعتُ٘ َٔ أزع ١ٝايٓيب عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ ّ٬تجل نٌ ايجك ١بٛدٛزى ي٘ عً ٢ايكؿ ٔ١اييت قسَتٚ ،شيو نسعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ":ايًُِٖٗ إَِّْٔ ٞأعُٛشُ ٔبوَ َِٔٔ
عًِِٕٔ يَا َِٜٓؿَعُ ََِٔٔٚ ،قًَِبٕ يَا َٜدِؿَعُِ َْ ََِٔٔٚ ،ؿؼٕ يَا َتؿِبَعَُ ََِٔٔٚ ،ز ِع ٕ٠َٛيَا ُٜػِتَذَابُ َيَٗا "(ٚ . )2نسعا ٘٥قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ" :
ٔبػِِٔ ايًُٖ٘ٔ ،تطِبَ ُ١أَ ِضنَٔٓأ ،بطٜٔكَ ٔ١بَعِهَٔٓاُٜ ،ؿِؿَ ٢غَكَُُٔٓٝأ ،بٔإشِٕٔ ضَبَِّٓا "( .)3أ ٚنكٛي٘ قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ٜ ٖٛٚتعٛش ََِٔٔ " :دِٗسٔ
ايِبًََا َٔٚ ٤زَضَىٔ ايؿٖكَا َٔٚ ٤غُ ٔ٤ٛايِكَهَا َٔ َٚ ٤ؾَُاتَ ٔ١اِيَأعِسَا".)4( "ٔ٤ؾأْت  ٫ػسُ يف مجٝع َا شنطت يؿعاّ ادتًب َٔ أدٌ ايػذع ،تطى َا
ٖ ٛأسل باملعٓٚ ،َ٘ٓ ٢أبط ب٘ٚ ،اٖس ٣اىل َصٖب٘…" (٬ُٜٚ )5سغ إٖٔ َٔ مسات ايػذع يف ٖص ٙا٭زع ١ٝايؿطٜؿ ١أْٗا َتػا١ٜٚ
ايكطا( ٔ٥أ ٟن ٕٛايكػُني َتػاٜٚني)ٚ ،تُعس ٖص ٙايػُ ١عٓس أقشاب قٓع ١ايه َٔ ّ٬أِٖ أضنإ ايػذع  ، )6(.ؾاشا ْعطْا
اىل ا٭سازٜح ايػابكٚ ،١دسْا املػاٚا ٠بني قطا ٔ٥ايػذع دًٚٚ ١ٝانش ،١نُا ٖ ٞبني( :دٗسٚ ،زضىٚ ،غٚ ،٤ٛمشات٘) ٚبني
(ايبٚ ،٤٬ايؿكاٚ ٤ايكهاٚ ٤ا٫عساٚ ،)٤يف اؿسٜح ا٭ْ ٍٚط ٣تًو املػاٚا ٠بني ( :عًِٚ ،قًبْٚ ،ؿؼ) ٚبني ( ٜٓ ٫ؿع٫ٚ ،
ىؿع ٫ٚ ،تؿبع) .
"ٚا٭قٌ يف ايػذع امنا ٖ ٛا٫عتساٍ يف َكاطع ايهٚ ،ّ٬ا٫عتساٍ َطًٛب يف مجٝع ا٭ؾٝاٚ ،٤ايٓؿؼُ مت ٌُٝاي ٘ٝبايطبع،
َٚع ٖصا ؾًٝؼ ايٛقٛف يف ايػذع عٓس اإلعتساٍ ؾكط… بٌ ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛا٫يؿاظ املػذٛع ١سً ّ٠ٛساز ،ّ٠طٓاْ ّ١ضْاْ٫ ،١
غج ٫ٚ ّ١باضز .)7( "…٠بعسَ ٖص ٙاملعاٜا ايطؾٝع ١يًػذع ايٓب ٟٛايؿطٜـٜ ،كحُ إٔ ْك ٍَٛؾ ٘ٝق ٍٛز .أمحس ابطاَٖٛ ِٝغ:٢
"إُْ٘… ٪ٜثط يف ايٓؿٛؽ تأث ري ايػشطًٜٚ ،عبُ با٫ؾٗاّ يعب ايطٜح باهلؿ ،ِٝملا وسثُ٘ َٔ ايٓػُ ٔ١امل٪ثطٚ ،٠املٛغٝك ٢ايك ١ٜٛاييت
تططبُ هلا ا٭شُٕٚ ،تٗـ هلا ايٓؿٛؽُ ،ؾتكبٌُ عً ٢ايػُاع َٔ غري إٔ ٜساخًٗا ًٌَْ ،ا ٚىايطٗا ؾتٛضْ ،ؾٝتُهٔ املعٓ ٢يف
ا٫شٖإٜٚ ،كط يف ا٫ؾهاضٜٚ ،ععُ يس ٣ايعكٚ ،ٍٛنإ نٌ أٚي٦و مما ٜتٛخا ُٙايبًػاٜٚ ،٤ككس ُٙش ٚٚايبٝإ ٚايًػٔ…" (ٚ.)8مل
ٜكتكط اَ٫طُ عًٚ ٢ضٚز ايػذع يف اؿسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـ بػُٚ ٙٛمجايٝت٘ ؾشػب ،بٌ تعسا ٙاىل إٔ ايٓيب (عً ٘ٝايػ)ّ٬
تطى يف بعض ا٫سٝإ املأيٛف ٭دٌ ايػذع َٔٚ ،شيو قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِ" :أعُٛشُ ٔبهَ ًَُٔاتٔ ايًٖ٘ٔ ايتٖاَٖ َِٔٔ ٔ١نٌُِّ ؾَِٝطَإٕ
_____________________________________________________________________________________________

( )1عُس ٠ايكاض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟبسض ايس ٜٔقُس بٔ أمحس ايعٝين ،نبط٘ :عبساهلل قُٛز قُس عُط ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط،1
.187/17،ّ2001

( )2قشٝح َػًِ ،ضقِ.2088/4 ،2722:

()3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 133/7 ،5745 :
()4قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 126/8 ،6616:

( )5أغطاض ايب٬غ،١عبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞتعًٝل :امحس َكطؿ ٢املطاغ ٞبوَ ،طبع ١ا٫غتكاَ ،١ايكاٖط ،٠ط.18:ّ1948 ،1
()6

ٜٓعط :إسهاّ قٓع ١ايه :ّ٬أب ٛايكاغِ قُس بٔ عبس ايػؿٛض ايه٬ع ،ٞؼكٝل :قُس ضنٛإ ايسا( ،١ٜز.ط) ،زاض ايجكاؾ ١بريٚت ،يبٓإ،

 ،ّ1966م. 240

( )7ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا ،ز.ؾهٌ سػٔ عباؽ. 306/2 ،

( )8ايكبؼ ايبسٜع يف ايًػ ١ايعطب( ،١ٝز.ط) ،زاض ايهاتب ايعطب ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايكاٖط.497 :ّ1969 ،٠
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ََٖٚاَٖ ََِٔٔٚ ٕ١نٌُِّ عَ ِٕٔٝيَاَٖ)1( " ٕ١؛ ٭ٕ ا٫قٌ ؾٗٝا َٔ "أمل" ؾٗٚ.)2( "ًَِْ" ٛضمبا غري ايهًُ ١عٔ ٚدٗٗا يًُٛاظْ ١بني ا٫يؿاظ،
ٚاتباع ايهًُ ١أخٛاتٗا .نكٛي٘" :إضدعَٔ َأظٚضاتٕ ،غريَ َأدٛضاتٕ"(ٚ،)3إُْٓا أضاز "َٛظٚضات َٔ ايٛظض .ؾكاٍ َأظٚضات ،ملهإ
َأدٛضات قكساّ يًتٛاظٕ ٚقش ١ايتػذٝع عً ٢ؾطط ايربا َٔ ٠٤ايتهًـ ٚاـً َٔ ٛايتعػـ"(ٚ .)4يهٔ عً ٢ايطغِ َٔ ٖصا
ايػُٖٚ ،ٓٛص ٙايطؾع ١اييت ملػٓاُٖا يف ا٫سازٜح ايٓب َٔ٪ٜ" ١ٜٛنٌٗ َٔ قطأ يف ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜيف اؿسٜح ايؿطٜـ ،إٔ بُٗٓٝا
َٔ ايؿطٚم ايكسض ايهبري ٫ٚ ،غُٝا يف اـكا٥ل ا٫غًٛبٚ ١ٝايتعبريٚ ١ٜايؿٓٚ.١ٝإٔ ايكطإٓ ىتًـ يف ٖصا املػت ٣ٛعٔ اؿسٜح،
ٚإٔ قاٖ ٌ٥صا غري قا ٌ٥شاى" (.)5
ٖٓ َٔٚا ْ٬سغ بإٖٔ "ايطْ ١املٛغٝك ١ٝاييت تٓػابُ َٔ اٯٜات ؽتًـ اخت٬ؾاّ دصضٜاّ عٔ َٛغٝكْ ٢ل اؿسٜح .إش إٔ
ػع ١٥ايؿهط ٠ايٛاسس ٠اىل أدعاٚ ،٤ايتٛاظٕ بني ايؿكطاتٚ ،اْ٫ػٝاب ايػٌٗ ايطقٝل يف ايرتانٝبٚ ،اـتِ بؿٛاقٌ ؼٌُُ َٔ
اي ٛقع املٛغٝكٚ ٞا٫ضتباط ايعه ٟٛبايؿهط ٠املػتشسخ عٓٗاٚ ،اْػذاّ ايهُا٥طٚ ،سصف املؿع ٍٛاَ ٚتعًل ا٫ؾعاٍٚ ،ايتٓهري
يف َٛنع ايتٓهريٚ ،ايتعطٜـ يف َٛطٔ ايتعطٜـٚ ،ايتكس ِٜيف املٛطٔ املٓاغبٚ ،ايتأخري سني ؼػُٔ ا٭خريٚ ،ايع ١ٜٓايًؿع١ٝ
ٚاملعٓ ١ٜٛبعض مسات اٯٜات .أَا اؿسٜح – عًَ ٢ا ؾ َٔ ٘ٝمجاٍ تعبري – ؾًِ ٜبًؼِ ا ٫بعض َػت ٣ٛايؿٔ ايتعبري ٟيف ايكطإٓ"
(.)6

_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض.239/2 :ٟ

(ٜٓ )2عط:نتاب ايكٓاعتني :أب ٍ٬ٖ ٛاؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ ايعػهط ،ٟؼكٝل :عً ٞقُس ايبذاٚ ٟٚقُس أب ٛايؿهٌ ابطاٖ ،ِٝزاض اسٝا٤
ايهتب ايعطب ،١ٝط.261 :ّ1952 ،1

()3

غٓٔ ابٔ َاد ،١اؿاؾغ اب ٛعبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ،ؼكٝل :قُس ؾ٪از عبس ايباق( ،ٞز.ط) ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت – يبٓإ،

(ز.ت).503/1 .

( )4نتاب ايكٓاعتني :أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط ،ٟمٜٓٚ ، 261عط :مثطات ا٭ٚضام يف احملانطات :تك ٞايس ٜٔعً ٞبٔ قُس بٔ سذ ١اؿُ ،ٟٛؾطح:
ايسنتٛض َؿٝس قُس قُٝش ،١زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ط. 281 :ّ1983 ،1

( )5أزب اؿسٜح ايٓب :ٟٛايسنتٛض بهط ٟايؿٝذ اَني ،زاض ايؿطٚم ،ايكاٖط ،٠ط ،ّ1979 ،4م.11
( )6املكسض ْؿػ٘ ،م.116
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اـامت١
عٓس إناؾ ١ا٭زع ١ٝاىل ايٓب ١ٜٛأ ٚايسعا ٤اىل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾإْٗا تؿٌُ نٌٓ َا ثبت ْػبت٘ اىل ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مما ٜؿًُ٘ تعطٜـ ايسعا َٔ ٤تٛسٝس اهلل ٚايجٓا ٔ٤عً ٘ٝأَ ٚا نإ ؾٗٝا طًب َ ٚػِأي ١اهلل ايعؿٚ َٛايطمح ،١أٚ
َا نإ َػأيت٘ َٔ ايسْٝا مما وتاد٘ ايبس َٔ أَٛض ٙاؿٝات. ١ٝ
إٕٓ ايتشً ٌٝايكٛت ٞيف ٖص ٙايسضاغ ١يٮزع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ– ١مبا ؾٗٝا َٔ أقٛات ٚإٜكاعات -نؿـ عٔ اؾٛاْب
اؾُاي ١ٝؾٗٝا ،باإلناؾ ١اىل َا ؾٗٝا َٔ نؿـ يْ٬ؿعا٫ت ايٓؿػٚ ١ٝيًعٛاطـ اييت ؼهِ َبسعٗاٚ ،اييت تسؾع٘ اىل إختٝاض
أقٛات ٚإٜكاعات بعٗٓٝاٚ ،يٝؼ ىؿ ٢إٔٓ َازٓ ٠ايكٛت َٖ ٞعٗط اإلْؿعاٍ ايٓؿػٚ ،ٞإٓ ٖصا اْ٫ؿعاٍ بطبٝعت٘ إمنا ٖ ٛغبب يف
تٜٓٛع ايكٛت مبا ُٜدطدُ٘ ؾَ ٘ٝسٓاّ أ ٚيٓٝاّ أ ٚؾسٓ ،٠ؾايسعا ٤ايٓبٜ ٟٛتُتع ظطؽ قٛت ٞأخٓاش ٫ؽط ٘٦أمساع املتصٚقني يٮزب
ايعاي ٞايطؾٝعٜٓ ،بع َٔ ب٬غ ١ايرتتٝب ايهًُ ،ٞتطتٝباّ ٜتٛاؾل ٚإٖتعاظ املؿاعط أثٓا ٤ايسعاٚ ٤متٛدات ايٓؿؼ باإلميإ سني
ايتهطع ٚاإلبتٗاٍ .قً ١ايكٛض ايتؿبٚ ١ٝٗٝاجملاظ ١ٜيف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٜٚ ،١بس ٚإٔٓ َ َطزٖ شيو اىل عس ٠أَٛض أُٖٓٗا :إٔ
املكاّ أمس َٔ ٢إٔ ًُٜذأ ؾ ٘ٝاىل تكٜٛط ناؾـ أ ٚمتج٪َ ٌٝنس ،ؾاملسع– ٛغبشاْ٘ -أعًِ عاد ١ايساعَٚ ٞطًٛب٘ َٔ ْؿػ٘،
ٚأقطب إيٚ،٘ٝأمسع ملا ٜسع ٛب٘ َٔ سٛاغَ٘ٗٓٚ ،ا إٔٓ ايتكٜٛط ُٜػتعٌُ ٭غطاض ايتٛنٝح أ ٚايتٛنٝس أ ٚايتع ٜٔأ ٚخ٬ف
شيوٖٚ ،ص ٙا٭غطاض يٝػت مما ٜٓاغب َكاّ ايسعاٚ ،٤د ٍ٬املسعٚ ٛخؿ ١ٝايساع .ٞإ ٫أْٓ٘ ٚضغِ شيو ؾإ ٖٕ املطٓات ايكً١ًٝ
اييت تعٗط ؾٗٝا ايتكٜٛط يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١ؾإْٓ٘ ُٜػتعٌُ نأغًٛب ممٖٝع َٔ أغايٝب ايتعبري ٚٚدٗاّ َٔ أٚد٘ ايس٫ي،١
تطتػِ َٔ خ٬هلا املعاْ ٞعرب ٚغا ٌ٥ؾَٓ ١ٝتعسز ٠أبطظٖا (ايتؿبٚ ٘ٝا٫غتعاض ٚ ٠ايهٓا)١ٜ؛ اييت ٖ َٔ ٞأبطظ ايعٓاقط امله١ْٛ
يًكٛض ٠يف ْكٛم ايسٗعا ٤ايٓب ٟٛايؿطٜـٚ .أخرياّ ْك ٍٛإٕٓ ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛتٓسضز نُٔ أغًٛب ايػٌٗ املُتٓعٚ ،ؾٗٝا
قٔسِمْ قٛيٚ ٌّٞقًيبٌّٚ ،إبساع يؿع ٌّٞأغًٛبَ ٗٞعٓ ،ٟٗٛؾ ٬سؿ ٛيف ايك٫ٚ ،ٍٛتسْ ٞيف املعاْ ٫ٚ ،ٞتعس ٟيف ايطًبٚ ،إمنا ايطٗط
ٚايػَُ ٛعٗط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قٚ ٫ّ ٛقًبّا ٚقايباّ .
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املكازض
 -1أب ٛؾطاؽ اؿُساْ – ٞاملٛقـ ٚايتؿه ٌٝاؾُاي ،ٞايكان ٞايٓعُإ ،زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،ايكاٖط. ّ1982 ،٠
 -2اإلتكإ يف عً ّٛايكطإٓ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط ،ٞؼكٝل :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ،ِٝاهل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ط،1
.ّ1974
 -3إسهاّ قٓع ١ايه ،ّ٬أب ٛايكاغِ قُس بٔ عبس ايػؿٛض ايه٬ع ،ٞؼكٝل :قُس ضنٛإ ايسا ،١ٜزاض ايجكاؾ ١بريٚت ،يبٓإ،
.ّ1966
 -4أزب اؿسٜح ايٓب،ٟٛز .بهط ٟايؿٝذ اَني ،ط ،4زاض ايؿطٚم ،ايكاٖط.ّ1979 ،٠
 -5أغطاض ايب٬غ ،١عبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞتعًٝل :امحس َكطؿ ٢املطاغ ٞبو ،طَ ،1طبع ١ا٫غتكاَ ،١ايكاٖط.ّ1948 ،٠
 -6ا٭غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب ،١ٝز.فٝس عبساؿُٝس ْاد ،ٞامل٪غػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،
بريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ1984 ،1
 -7ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛز .إبطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط،١ٜايكاٖط،٠ط.ّ1979 ،5
 -8إعذاظ ايكطإٓ  ٚايب٬غ ١ايٓبَ ،١ٜٛكطؿ ٢قازم ايطاؾع ،ٞزاض املٓاض ،ايكاٖط، ٠ط. ّ1997 ، 1
 -9اإلعذاظ ايًػ ٟٛيف ايكك ١ايكطآَْ ،١ٝكطؿ ٢قُٛز ايػٝس٪َ ،غػ ١ؾباب اؾاَع ،١ا٭غهٓسض ،١ٜط.ّ1،1981
 -10ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا (عًِ ايبٝإ ٚايبسٜع) :ز .ؾهٌ سػٔ عباؽ ،زاض ايؿطقإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،ا٫ضزٕ ،ط،1
.ّ1987
 -11ايبٝإ ٚايتبني،٭ب ٞعجُإ عُط ٚبٔ عطبٔ قبٛب اؾاسغ ،ؼكٝل :ؾٛظ ٟعط،ٟٛزاض قعب ،بريٚت،
يبٓإ،ط. ّ1،1968
 -12تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ،أب ٛايؿٝض َطته ٢قُٓس بٔ قُٓس بٔ عبس ايطظٓام اؿػٝين ايعٖبٝس ،ٟؼكٝل :فُٛع١
َٔ احملككني ،زاض اهلسا،١ٜطٗطإ،ط.47/38 ،1
 -13ؼً ٌٝاـطاب ايؿعط – ٟإغرتاتٝذ ١ٝايتٓام  ، -قُس َؿتاح  ،املطنع ايجكايف ايعطب ، ٞايساض ايبٝها ،٤املػطب،
ط.ّ2،1986
 -14ايتؿػري ايبٝاْ ٞيًكطإٓ ايهط،ِٜز.عا٥ؿ ١عبس ايطمحٔ ،ط ،2زاض املعاضف مبكط.ّ1966 ،
 -15ايتٓػ ِٝايًػ ٟٛيف ايكطإٓ ايهط ،ِٜمسري ابطاٖٚ ِٝسٝس ايععا ،ٟٚزاض ايهٝا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،ا٫ضزٕ.ّ2000 ،
 -16دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غٚ ٞايٓكس ٟعٓس ايعطب ،زَ .اٖط َٗس ،ٍ٬ٖ ٟزاض ايطؾٝس يًٓؿط ،بػساز،
.ّ1980
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 -17اؿسٜح ايٓبَ :ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،قُس ايكباؽ ،ؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬بريٚت،
ط.ّ4،1981
 -18زٜط امل٬ى زضاغْ ١كس ١ٜيًعٛاٖط ايؿٓ ١ٝيف ايؿعط ايعطاق ٞاملعاقط ،ز .قػٔ أطُٝـ ،زاض ايؿ ٕٚ٪ايجكاؾ ١ٝايعاَ،١
بػساز ،ا٫ععُ ،١ٝط.ّ1986 ،2
 -19زٜٛإ عً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ ،زاض ايعٛز ،٠بريٚت.ّ1982،
 -20غط قٓاع ١اإلعطاب ،أب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين ،ؼكٝل ز .سػٔ ٖٓسا ،ٟٚط ،2زاض ايكًِ ،زَؿلٖ1413 ،ـ -
.1993
 -21ايػٓٔ ايهرب ،٣أب ٛعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ٞايٓػا ، ٞ٥سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ :سػٔ عبس املٓعِ
ؾًيب،أؾطف عً :٘ٝؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١بريٚت.ّ 2001 ،
 -22ؾإٔ ايسعا ،٤أب ٛغًُٝإ محس بٔ قُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ اـطاب ايبػيت املعطٚف باـطاب ،ٞؼكٝل :أمحس ٜٛغـ ايسٓقام،
زاض ايجكاؾ ١ايعطب ،١ٝط.ّ 1992 ،3
 -23ايؿعط اؾاًَٖٗٓ ٞر يف زضاغت٘ ٚتكٛمي٘ ،قُس ايٓ ،ٜٞٗٛايساض ايك ١َٝٛيًطباعٚ ١ايٓؿطَ ،كط ،ايكاٖط ، ٠ز .ت.
 -24ؾطٚح ايتًدٝل ،غعس ايس ٜٔايتؿتاظاْ،ٞاؾع( ُ٤ا٭ٚ ٍُٚايجاْٚ ٞايجايحُ) َٔ تكٜٛطٔ زاضٔ ايهتبٔ ايعًُٚ،ٔ١ٝاؾع( ُ٤ايطابعُ)
َٔ تكٜٛطٔ زاضٔ اهلاز ، ٟبريٚت.
 -25ايكبؼ ايبسٜع يف ايًػ ١ايعطب :١ٝايسن تٛض امحس ابطاَٖٛ ِٝغ( ،٢ز.ط) ،زاض ايهاتب ايعطب ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايكاٖط،٠
.ّ1969
 -26ايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝأبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ محاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب ،ٞؼكٝل :أمحس عبس ايػؿٛض عطاض ،زاض
ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت  ،ط. ّ1987 ،4
 -27قشٝح ابٔ سبإ برتتٝب ا بٔ بًبإ ،أب ٛسامت قُس بٔ سبإ بٔ أمحس بٔ سبإ بٔ َعاش بٔ َعِبسَ ايتُ ُٞٝايساضَ،ٞ
ؼكٝل :ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ، ١بريٚت،ط.ّ1993 ،2
 -28قشٝح أب ٞعبساهلل ايبداض ٟبؿطح ايهطَاْ ،ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت،يبٓإ،ط.ّ2،1981
 -29ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا – ٤زضاغْ ١كس ١ٜيف ؾعط عً ٞقُٛز طْ٘ ،اظى امل٥٬ه ،١زاض ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت ،ط،2
.ّ1979
 -30عًِ ايس٫يٚ ١املعذِ ايعطب ،ٞز.عبس ايكازض اب ٛؾطٜؿٚ ،١سػني ٫يفٚ ،ز .زاٚز غطاؾا ،زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع
عُإ  ،ا٫ضزٕ ،ط.ّ1989 ،1
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 -31ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟأمحس بٔ عً ٞبٔ سذط أب ٛايؿهٌ ايعػك ْٞ٬ايؿاؾع ،ٞزاض املعطؾ ،١بريٚت،
.ٙ1379
 -32يف ايًٗذات ايعطب ،١ٝابطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٭لً ٛاملكطَ،١ٜطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ،ايكاٖط،٠ط.ّ2003 ،3
 -33نتاب ايكٓاعتني ،أب ٍ٬ٖ ٛاؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ ايعػهط ،ٟؼكٝل :عً ٞقُس ايبذاٚ ٟٚقُس أب ٛايؿهٌ
ابطاٖ ،ِٝزاض اسٝا ٤ايهتب ايعطبَ،١ٝكط.ّ1952 ،
 -34ايهًِ ايطٝب ،تك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ، ٞؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ ، ٞاملهتب
اإلغ ،َٞ٬بريٚت ،ط. ّ1977 ،3
 -35ايًٗذات ايعطبٚ ١ٝايكطا٤ات ايكطآْ ،١ٝزضاغ ١يف ايبشط احملٝط  ،قُس خإ،زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع،املػطب،
.ّ2002
 -36فُٛع ايؿتا ،٣ٚتك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ،ٞؼكٝل :عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ،
فُع املًو ؾٗس يطباع ١املكشـ ايؿطٜـ ،املس ١ٜٓايٓب ،١ٜٛاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط. ّ1995 ،1/
 -37املدكل ،أب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ غٝس ٙاملطغ ،ٞؼكٝل :خً ٌٝإبطاِٖ دؿاٍ ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت،
ط.ّ1،1996
 -38املسخٌ إىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛضَهإ عبس ايتٛابَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط ،٠ط.ّ3،1997
 -39املكطًح ايكٛت ٞعٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاقط ،ز .عبس ايكازض َطع ٞخً ،ٌٝداَع٪َ ١ت،١
عُاز ٠ايبشح ايعًُٚ ٞايسضاغات ايعًٝا ،عُإ ،ط.ّ1993 ،1
َ -40عاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘ ،أب ٛإغشام إبطاٖ ِٝبٔ ايػط ٟبٔ غٗ٬يعداز ،ؼكٝل :عبس اؾً ٌٝعبس ٙؾًيب ،عامل ايهتب،
بريٚت ،ط.ّ1988 ،1
َ -41عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛزعبس ايطمحٔ عبس املٓعِ ، ،داَع ١ا٭ظٖط ،زاض ايؿه.ّ1999 ،١ًٝ
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