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 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

 )صعاؾت ف  البيُت والضاللت( ف  السُاب الكب٩ي EMOJISًجى   ؤلا 

ؼ   01 .......................................................................................... الخجُمي ظىان ٖبض الٍٗؼ

 بلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؟ الجضلُت الخىُٓجُت:

م ؤخجض ٢ىضوػ    25 ........................................................................................ ص. ٖبض ال٨ٍغ

ً ٚحر الىٓامُحن  اث ألاؾاؾُت للجهاظٍغ  الخجاًت الضولُت للخ٣ى١ والخٍغ

ؼ بً ٖبض هللا الغقىص   51 ........................................... ص. دمحم ؤخجض ِٖسخى - ص. ٖبض الٍٗؼ

اصة ف  بيُ ا الضالل الٍؼ م ت الٟٗل الشالسي وؤزَغ   ف  ال٣غآن ال٨ٍغ

 001 ......................................................................................... ص. ظجا٫ دمحم ؾُٗض خجض 

   َـ173للٗؿ٨غي ث الىو ألاصبي ف  ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، والكٗغ(

 037 ........................................................................... َضي ببغاَُم الىبىي ٖبض الخلُم 

ت ف   ت لسغاثِ ال٨شاٞت اليؿبُت ليؿب اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  اإلاٗالجت البهٍغ

اى    -صعاؾت جُب٣ُُت -مى٣ُت الٍغ

 067 ................................................................................... ظجُلت بيذ خجاص الُىيهغ ص. 

غاى ؾُاخُت ف  يىء   بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ـ  0111عٍئ  )صعاؾت م٣ضمت مً زال٫ وا٢٘ الخضَع

  ف  الجامٗت ؤلاؾالمُت وظامٗت جبى٥(

 001 ............................................................................................. ؾالمت نالح البلىي ؤ.  

ت ف  مىاظهت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت  وصوع م٩اهت جإ  زحر مهضا٢ُت الٗالمت الخجاٍع

ت الاظخجاُٖت   الٗالمت الخجاٍع

 043 ........................................................................................................ ص. َكام ٞايل 
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ُت والى٢اًت مً ألاػماث الم الجضًض ف  الخٖى    صوع ؤلٖا

 067 .......................................................................................... ص. ٖبضهللا ٖل  الٗؿحري  

 حن َالب صوع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف  مىاظهت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي ب

  صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى َالب ظامٗت ق٣غاء - الجامٗاث الؿٗىصًت

ضاعص.    101 .................................................................................... مدجىص دمحم ٖىى صٍو

 ؤزغ جبجي اإلاىاػهت الصسهُت ٖلى الٗاصاث الكغاثُت والاصزاع والاؾدشجاع 

   الصسصخي

 145 ........................................................................................... ص. خؿً ؤخجض آ٫ َال٘ 

حن بالخ٨ٟحر الاهخدا
َ
 عي لضي ُٖىت ٖضم الاجؼان الىظضاوي والاهضٞاُٖت ٦جىِبئ

  مً َالب الجامٗت طوي ايُغاب الصسهُت الَخضًت

 173 ......................................................................................... ببغاَُم بً ٖبضٍ نٗضي 

بت
ّ
 َـ (  013صعاؾت ف  ٢غاءاث ٣ٌٗىب الخًغمّي ) ث  مىهج ألانىاث اإلاغ٦

ة
ّ
اط
ّ
   الك

اب بً ؤخجض قِباوي  َّ  201 ......................................................................... ؤ.ص/ ٖبض الى

ِت لك َُّ ِت والهٞغ  ِٗغ اإلاخىبي ف  ٦خاِبه مى٠٢ ابً ظجي مً مؿاثِل الاهخ٣اِص الىدىٍَّ

ْؿغِ 
َ
     الٟ

٘ ؤبى صبُل   255 .............................................................................. ص. ؾلُان ؾُٗض مَغ
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 الكػغ(و  النص لاصبي في لخاب الصناغخحن )النخابت،

   هـ395للػؿنغي ث 

(*) مي غبض الحلُو النب مهضى إبغاهُص. 
.

 

 الُتمص الكو الحضػت محا

 

 لخصملا

ً خُض م٩َُلت بىاثه ف  ٦خاب الهىاٖخحن، و ضي اؾدُٗاب ؤع٧ان الىو ملت البدض ًٖ و دامؾٗذ الضعاؾت بلى 

ُت الضعاؾت ف  جصخُذ الىٓغة الكاجٗت جَجإحي ؤو ها٢ض؛ و خل٤ٍ ومغؾل مً مكخٛلحن به ٘ اإلاماوكٛاله بخإؾِـ ؤبٗاصٍ 

ا ؤي الىٓغة الجؼثُت جٖىاًخه به ملت، خُض قإ ًٖ الضعؽ البالغ  ال٣ضًجالجو ت جت بالٚت ال٩لجن البالٚت ال٣ضًى ًٖ ٧

 ؤن ظل ٖىاًخه ٢ض جوو اؾ٪ ؤظؼاثه جال جدغم ٖلى جو له، جٖب الىو بإ٦ى التي ال حؿخ
ْ
٢ٟذ ٖىض ى خضة ؤع٧اهه، بط

ث به بلى الخذجغ ف  ٢و اث ج٦ثرة الخ٣ؿُو البالٚت الشالزت،  ىمالخىٓحر لٗل ٟاث التي ؤصَّ ص، جى الجو ً الخ٣ُٗض مالب ى الخٍٗغ

ظاَت ف  صعاؾت الىو ألاصبي، و ؤ٦ثر  ىمؤن حؿدبض٫ به ٖلو نالخُخه  م٫ بٗضى ُٖت ال٣و كغ مألازغي  ىمىذ الٗلما مَظا و 

ت مىجؼ البالغ  ال٣ضًجة ال٣غاءة للإٖاصو ل مالخإو اث جدخاط بلى الضعؽ ى الخ٣ُ٣ت ؤن َظٍ الضٖو  ُٖت جبخٗض ى يمى ، ف  عٍئ

اث الخضًشت ٖلحها التي ج٣ُٗها ًٖ ؾُا٢اتها اإلاو نه ى خٗؿ٠ لىهٍل اإلاو ًٖ الخإ الش٣اُٞت، و ُٖت ى يى ٞغى الىٍٓغ

ها: جنلذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤَى ٢ض جو ىاؾب للضعاؾت، مىهج جنٟي الخدلُل  ٦ى ىهج الذ الباخشت اإلاماؾخسضو 

هاجه ى ٩ماؾ٪ ٖبر جالخو خضة ى ت ٖلى الجال٣اثو ب ٦خاب الهىاٖخحن ألبٗاص الىو التي جا٦ض الىٓغة ال٩لُت له اؾدُٗا

ُت له ٖىض ت اإلاجشل ال٣ُمؤزغي جخهل بالىو  مالتي ٧اهذ ع٦حزة لل٨ك٠ ًٖ ٢ُو الٟىُت، و ٍت ى اللٛ سخل٠ مٗٞغ

 ؾاثغ الش٣اٞاث.و الخًاعاث 

 

 ْاث٠ الىو، )٦خاب( الهىاٖخحن للٗؿ٨غي.و اث الىو، الُجالىو ألاصبي، ظ فخاخُت:اث املمالهل
 

                                                                          
 الُتجص الكو ٗت الخضمظا  - آلاصابو ٧لُت التربُت   - ؿاٖضؤؾخاط البالٚت الٗغبُت اإلا (*)
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  Literary text in Al-Askary's book (Al Senaetain) : Writing and Peotry  

Dr. Huda Ibraheem Abdulhaleem (*)
 

Northern Border University University 

 

Abstract 

The study sought to find the extent of understanding the text pillars of the structure of its construction in Al-

Askary's book (Al Senaetain), as far as it concerned with establishing its dimensions with the sender, recipient, and 

critics. The author used the descriptive analytical research method as an appropriate method of this study, The study 

reached  various results, the most important of which is the absorption of the textbook (Al Senaetain), the dimensions 

of the text that confirm the overall view that based on unity, cohesion across its linguistic and artistic components, 

which was a pillar to reveal other values that related to the text such as the cognitive value of it in different civilizations 

and other cultures. 

 

Keywords: literary text, text aesthetics, text functions, (book) Al Senaetain for Al-Askary. 

                                                                          

(*)   Huda I. Abdulhaleem, Assistant Professor of Arabic Rhetoric, College of Education and Arts, Northern Border University. 
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 تمقضامل

٘ البالُٚت التي جً اإلامالكٗغ( ألبي َال٫ الٗؿ٨غي و ٌٗض ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت،  غخلت الىطج ف  مشل جكاَع

ًسههه  مالكٗغ، ٞلو ان ال٨خاب، الظي ظٗله ف  ال٨خابت ى كغ٢ت ف  ٖىم٫ بقاعاث الىطج و ؤ وجبضو الضعؽ البالغ ، 

الى بقاعاث ى جخو ا. ج٘ بُجهجهىٟاث ٢بله، بل ظً اإلاملُه ٦شحٌر ا طَبذ بم ىخضٍ ٖلى هدو ال للكٗغ و خضَا، و لل٨خابت 

لُت جٗىُحن بالٗها ل٩ل اإلاٗاإلام معؾو ن ألاصبُت، ى الث الٗؿ٨غي التي حؿعى بلى الخإَحر لهظٍ الٟىو دامالىطج ف  

  ؤلابضاُٖت.

ت بلى و غخلت الاهُباُٖت مً م٫ ى شل َظا ال٨خاب ف  الضعؽ البالغ  ه٣ُت جدجا ًج٦ الٗىاًت و ىهجُت خلت اإلاغ مالخإزٍغ

٫ ى ٖلى خض ٢ وضعؾت ألاصبُت ؤاث اإلاج٘ بحن ؾجالٟىُت ٖىه، ٣ٞض ظو ١ و ا ال ٌٗجي اهخٟاء الظم ىَو ٍب، ى الخبو  مبالخىُٓ

 (041ـ، مم0740ل ، ى عاظ٘ السو ، 03ـ، م م0750ُت )الٗؿ٨غي،مضعؾت ال٨ال اإلاو  - مضعؾت نىإ ال٨ال م -الٗؿ٨غي 

ع الٗؿ٨غي ى ٝ ٖلى جهى ٢ى ه بلى الضعؽ البالغ  ٣ٞض ؾٗذ الضعاؾت بلى الما ٢ضومُت َظا ال٨خاب جهًٓغا ألَو     

سخلٟت؛ ٌبُٛت جصخُذ الىٓغة الساَئت الكاجٗت ًٖ البالٚت الٗغبُت لت اؾدُٗابه ألبٗاصٍ املو داومًٖ الىو ألاصبي، 

ًٟذ  ملو ٩َُلخه، و و لت ال بالٚت الىو، ٨ٞك٠ الٗؿ٨غي ًٖ َىضؾت بىاء الىجالجو ت جت بإنها بالٚت ال٩لجال٣ضً

ا -ٗالجاجهمٝ ٖلى ى ٢ى الضعاؾت ال ًً ا ف  ٦خابه  -ؤً ٗجى، اإلاو شل ٢ًُت زىاثُت اللٟٔ ملبٌٗ ال٣ًاًا الى٣ضًت التي ؤزاَع

لُت جىخه ٖلى ٧ل ؤع٧ان الٗجَُو ًاٖٟت ؾلُت الىو ألاصبي مٗالجاث ف  ٠ُْ َظٍ اإلاى ٠ُ٦ ظاء جو الؿغ٢اث، و 

 ؤلابضاُٖت.

الخدلُل و ٖلى الٗىاًت بالضعؽ  ىمنٟي الخدلُل  الظي ٣ًى ىهج الت ٣ٞض جبيذ الضعاؾت اإلاجهج  ف  الضعاؾما ًٖ مؤ

ت بالُٚت.و ا ًخهل به ومٗالجخه للىو ألاصبي ما ط٦ٍغ الٗؿ٨غي بزغ مل٩ل   ٤ٞ عٍئ

 أصبُاث الضعاؾت.

اث طاث صعاؾو ٕ الضعاؾت، ى يجى باقغة بمً الضعاؾاث التي حٗغيذ ل٨خاب الهىاٖخحن صعاؾاث لها نلت م     

 ٕ الضعاؾت.ى يجى باقغة بمً الضعاؾاث التي ٧اهذ لها نلت ومباقغة. منلت ٚحر 

٣ُا الكغ١، اإلاج الٗدمحمخضاصاتها، ماو لها ى البالٚت الٗغبُت ؤن لى:و الضعاؾت لا  عص ف  و ـ، م0777ٛغب، غي، صاع ؤٍٞغ

الكٗغ ألبي َال٫ الٗؿ٨غي(، و ال٨خابت ان )الهىاٖخان: ى ىه صعاؾت بٗىم٫ و بدض ألا ً َظا ال٨خاب ف  اإلامالشاوي  مال٣ؿ

 .113بلى 067ً مالهٟداث 
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ع ٦خابت ى ىشاإلاو  ىمىٓجت جدؿ٘ للمي٘ بالٚت ٖاو لت الٗؿ٨غي و خاظاءث َظٍ الضعاؾت ف  بَاع هٓغي ٌٗغى مل

ا، ى قٟو  ل جا الىو ِٞكمخل٣ي. ؤاإلاو غؾل، ٫: اإلاو ل الخضاجَكو الىو. و ٫، و ا: الخضاجبدشحن َمهاتها ٖلى ى ٩مٕػ ى جخو ٍا

 ألازظ )الخىام(و ع البالُٚت، ى اله

 ازتزلذ ٧ل ألا٩ٞاع الؿاب٣ت ٖلى ؤَو ذ َظٍ الضعاؾت الجاصة باإلًجاػ جاحؿ
ْ
ُتها ف  ؾذ ٖكغة جالازخهاع، بط

ؤبٗاصٍ؛ ألنها و ً ألا٩ٞاع التي ٖغيها الٗؿ٨غي ًٖ الىو مالخٗغى ل٨شحر  مٖضو ضي ؤلاًجاْػ ما ٌكحر بلى مجنٟدت، 

ىه صعاؾتي التي جغ٦ؼ مٝ جُٟض ى ا ؾم ىَو ت ٖىضٍ. مهاث البالٚت الٗاى ٩مٝ ٖلى ى ٢ى لت الو دامبلى ٫ و ألا  م٣اتهضٝ ف  اإلا

 ؤبٗاصٍ. و هاجه ى ٩م معؾو لت الخإَحر للىو ألاصبي، و دامها ٖلى ماجاَخ

السحر  مالكٗغ ألبي َال٫ الٗؿ٨غي، أل و ف  ٦خاب الهىاٖخحن ف  ؤصب ال٨خابت  مخ٩للُت اإلاو جضا الضعاؾت الشانُت:

 .000بلى 070ً مـ، الهٟداث م0105ٛغب،ع٢لت، اإلاو غباح، مٗت ٢انضي مي، ظاو اؾلٟ

ا و ىظ نضمانلُت ى لُت الخجً هجاح الٗجلُت التي جًو جغ٦ؼ َظٍ الضعاؾت ٖلى آلُاث الخضا ختى  مخ٩لً لضن اإلامَع

، و ٍ: جسحر اللٟٔ، و الكغ و ً َظٍ آلالُاث ومخل٣ي، لها بلى اإلاى نو  .بلخ َظٍ الخ٣ىُاث خل٣ي..غاٖاة اإلاومخؿً الخهٝغ

٘ ازخالٞها مىه صعاؾتي ما ؾخُٟض م ىَو ٘، مب ف  الؿاى ُليصخئ الىو؛ لُدضر الخإزحر اإلامظبها الٗؿ٨غي ف  ى التي اؾخ

 ىهج.اإلاو ٕ ى يى ف  اإلا

جلت ٧لُت آلاصاب مض ٦خاهت، جالكٗغ، خؿحن ؤخو ت ٦خاب الهىاٖخحن ال٨خابت م٣ضم٢غاءة ف   الضعاؾت الشالشت:

 .006بلى 014ً م، الهٟداث 00ـ، الٗضص م0100عي ٢ؿىُُىت، ى ىخمٗت ماللٛاث، ظاو 

ا ال٨خاب،  مؤَو ال٠ ال٨خاب، جع٦ؼث الضعاؾت ٖلى الٗىاًت ب ىهج الٗؿ٨غي ف  الخِؿحر ٖلى ومال٣ًاًا التي ؤزاَع

 ٕ صعاؾتي.ى يمى ا ًسخل٠ ًٖ م ىَو ال٣اعت، 

 جها:ومٖت، ى خىومه  ٦شحرة و ، ه  صعاؾاث جخهل بالىو ألاصبيو باقغة: الضعاؾاث طاث الهلت ٚحر اإلا

ت ف  من الش٣اُٞت الٗاو ، صاع الكا مجلت ألا٢ال مغجاى، مل٪ ٫ صعاؾت الىو ألاصبي، ٖبض اإلاى خ لى:و الضعاؾت لا 

 .43بلى 34ً م، الهٟداث 6، 5ـ، الٗضصم0760بٛضاص،

ٗت مألاعصهُت، ظا جلتٝ الجبر، املو ْاث٠ الىو ف  الترار الى٣ضي الٗغبي، زالض ٖبض الغئ و الضعاؾت الشانُت: 

 .002بلى061ًمـ، الهٟداث م0117، 0، الٗضص 4جماجه، م

، 5جماجه، مٗت مجلت ألاعصهُت، ظاٝ الجبر، املو الىو ف  الترار الى٣ضي الٗغبي، زالض ٖبض الغئ  الضعاؾت الشالشت:
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 .100بلى077ً مـ، الهٟداث م0100، 2الٗضص 

ًخا ف  الٗالث٤ ى يو ٢ض جخًا٠ٖ  مٗالًٟخه ؤن َظٍ اإلا ملو الىو ألاصبي،  مٗالم مع٦ؼ ٦خاب الهىاٖخحن ٖلى عؾ

يصخئ الىو ٨ًك٠ ًٖ م وبضٕ ؤاهتهاًء بىا٢ضٍ. ٞاإلاو خل٣ُه جًعا بو غ وميكئه مً مً ًخهل به، بضًءا مالتي جغبِ الىو ب٩ل 

ا ف  ألاؾاؽمنٟه ى ب - ها٢ضٍو خل٣ُه ومىخجه مانل ٌّ ًغبِ بحن ى خل٣ي ٞالىو ٞٗل ج٦ظل٪ اإلاو الىو،  ًُ ا م ىَو  -خل٣

 ت:ججيخهي بساجو هُض ججو ت م٣ضمباخض ٌؿب٣ها مؿت جاؾخضعى الضعاؾت ؤن ج٣٘ ف  ز

٫ ى ٞهو ؤصبُاث الضعاؾت، و ىهج، اإلاو ٕ، ى يى اٞ٘ بلى ازخُاع اإلاو الضو ُت الضعاؾت، جل ٖلى ؤَجحكخو  ت:مقضامل

 الضعاؾت.

 (.ىمٟهع اإلاى هُلر ف  خ٫ً الىو )بق٩الُت اإلاو ٍدىاو  هُض:مالخ

 ؾُلت /الىو ٚاًت.و الٚت الب ى:و بدث لا امل

 بضٕ ف  الىو.ال٨ك٠ ًٖ اإلا بدث الشاني:امل

 خل٣ي ف  الىو.ال٨ك٠ ًٖ اإلا بدث الشالث:امل

 ٣ُاؽ لظاجه.مالىو  بدث الغابؼ:امل

ُت.اإلاو الُت جالىو بحن الج ـ:مبدث الخاامل  ٗٞغ

 غاظ٘.اإلاو هاصع بذ باإلازو نلذ بلحها الضعاؾت، ى الىخاثج التي ج مل ٖلى ؤَجت البدض التي حكخجؤزحًرا زاجو 

 هُضمالخ

 (ومفهع املو صؼلح في خظالنص ) إقهالُت امل

غ مص ألا ى ال ٌٗو هُلر، ٝ ٖلى صاللخه باإلاى ٢ى بت بالٛت ف  الى ت نٗجهت الٗغبُت ال٣ضًو ضهُلر ف  اإلاجخدب٘ للًجض اإلا

هُلر ف  ص بلى اعجباٍ اإلاى ٌٗالى٣اص البالُٚحن الٗغب، بل و ٍحن ى جهج  ٖىض اللٛمعجؼ  وي٠ٗ هٓغي، ؤ وي ؤى ٣ٞغ لٛ“بلى 

ُت زانت بال٣غآن ال٨ٍغوملخٓت ز٣اُٞت  سخي، ”الخضًض الكٍغ٠و  مٗٞغ ٗاوي الىو التي مً ج( 56ٞ، م 0105)ؤلاصَع

ٖىض و ٘ الىو... م: ال اظتهاص ملهى ىه ٢ومٍل، و ل الخإجال ًدخ واخًضا، ؤو ٗجى مل بال جا ال ًدخم ”ؾُِ:ى ال معجعصث ف  اإلاو 

هُلر اعجبُذ جٍت للى ( ٞالضاللت اللٛ ”هوَّ  ”اصةمـ، م0112٘ اللٛت الٗغبُت ججم)  ”الؿىتو لُحن: ال٨خاب ى ألان

ا٫ جا اعجبُذ بضالالث ؤزغي ٧اهذ بُٗضة ًٖ الاؾخٗجالخضًض الكٍغ٠، ٦و ، م٣ضؾُحن: ال٣غآن ال٨ٍغبالىهحن اإلا
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خه اإلا الاؾخسغاط و الاعجٟإ و الاهخهاب و ٍ٪ الخدغ و ع ى ٍت بالٓهى هت الى٣ضًت، بط اعجبُذ الضاللت اللٛو ضالضالل  الظي ٖٞغ

َهَو “اصة مع، ص.ث: ى ىٓمالاؾخ٣هاء) ًىٓغ ابً و 
َ
َغي، ى الجو (، ”َن َم َم  “اصة مـ، م0766سكغي، مالؼ و (، ”ه

َهَو  ”اصةمـ: م0762
َ
ٕ الجيـ ألاصبي، ى هُلر)الىو( بلى اوكٛا٫ الٗغب بخدضًض ها جغظ٘ بق٩الُت اإلاج(، ٦ ”ه

ت، مجهه ى غ بلُه ٖلى ٧الىٓو يع  له، ى ا٫ الجالاؾخٗو  ٘ مالكٗغ  مالهج٨ً جبحن بزٍغ ف  اؾخٗجا ًم ىَو اعؾت حٗبحًر

اث جالؿو ُٖت ى السهاثو الىو ٖه ى هو ع  بالجيـ ألاصبي ى ٘ الغؾالت، ٞالمال٨خابت و ٘ السُبت، مالسُابت و ال٣هُضة، 

هت و ضهُلخاث ف  اإلاَظٍ اإلا مً اؾخسضاماجغة ى خًصا حكهض ٖلُه ال٨ثرة اإلاى ظمى إ ٧ان ى ً ألاهمالٟاع٢ت له ًٖ ٚحٍر 

 ت.جالٗغبُت ال٣ضً

هت و ضف  اإلا ىمٟهجهُلخاث البضًلت الضالت ٖلى الاؾدُٗاب للُٚاب اإلا ىمٟههُلر باإلااعجباٍ اإلا مال ٌٗجي ٖضو      

هُلخاث ٖلى لؿان الٗؿ٨غي ف  ٦خابه ً اإلاماجغ ٖضص ى ٦خاب الهىاٖخحن زانت، ٣ٞض ج وت ؤمت ٖاجالٗغبُت ال٣ضً

ا اؾخٗم، لٗل الهىاٖخحن ده: ماله لل٨ال جً ؤقهَغ  مظب الخئاى ً بٌٗ ًمإبضا٫ بًٗها و جسحر ألالٟاّ، و  ”ف  جهٍغ

ً نٟاجه... و جه، ى ً ؤخؿً وٗم ىَو ، مال٨ال  ، و كخبًها ؤم٪ مٍيبػ  ؤن ججٗل ٦ال و ؤٍػ ، ومله بأزٍغ ال و ُاب٣ًا َاصًه لعجٍؼ

ً مهت بل٣ٟها؛ ٞةن جىاٞغ ألالٟاّ و ٣غ وم٘ ؤزتها، مه ٖى يمى ىه مت جن ال٩لى ج٩و ال جدىاٞغ ؤَغاٞه، و جخسال٠ ؤَغاٞه، 

ؿخٛجى ٖىه  ىا بحن طل٪ خكمن ى ال ٩ًو ؛ مب ال٨ال ى ؤ٦بر ُٖ  (025ـ،م م0750) الٗؿ٨غي،  ”ههو ص مال٨ال  مٍخو ٌٌ

ذ ٖلى َ    خضاث ى ي الظي جترابِ ُٞه الى اليؿُج اللٛ ىَ مص بال٨ال ى ٣هٍت بلى ؤن اإلاو ً ػامله ٌكحر ى َظا الخهٍغ

٨ً جاخضة ال ًو خضة و ي الغؤسخي ف  ى ؿخهاث ٖلى اإلاى ٩اإلاو اؾ٪ ُٞه ألاظؼاء ججخو ي ألا٣ٞي، ى ؿخالضاللُت ٖلى اإلاو ٍت ى اللٛ

 الىو.  ىَ مص بال٨ال ى ٣هٍت ؤزغي بلى ؤن اإلاو ً ػاما ٌكحر جالخظٝ. ٦ وٞحها الاهٟها٫ ؤ

ٗاهُه ببال٪، مٞإزُغ  امبطا ؤعصث ؤن جهى٘ ٦ال  ”٫ الٗؿ٨غي:ى طل٪ ف  ٢و الىو الكٗغي،  ما ٣ًهض بال٨ال ج٦ 

ض ل قًٗغا ٞإخًغ اإلاجإطا ؤعصث ؤن حٗو  ”له:ى ٣اعهخه ب٣وم٫ ى ٞٗىض ٢غاءة َظا ال٣ ”اللٟٔ... م١ له ٦غاثى جىو  ٗاوي التي جٍغ

ا ف  ٢لب٪...و ها ٨ٞغ٥، جهٓ  الكٗغ. ىَ م( ًخإ٦ض ؤن ال٨ال 023ـ، مم0750)الٗؿ٨غي،  ”ؤزَُغ

، ف  خضًض الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ ًٖ الىثر ف  م٣ابل للىٓجالىثر ٖىض الخضًض ٖىه ٦ م٣ٍهض بال٨ال و      

 ماججو الظي به ػهت ألالٟاّ  مالىٓ مً ال٨ال مالٗالُت التي ال ًلخ٣ه ٞحها شخيٌء  -٣ًهض الكٗغ -غاجبهمً جٞ ”له:ى ٢

 (021ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”خؿجها

 للىٓمبطا ظاء  -الىثر و٣ًهض به الكٗغ ؤ مً َىا ٞال٨ال م
ً
ا، ما ج٦الَ وؤ -م٣ابال  ٍع ٣ًهض به الىو.و بض ىَو ًٗ
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 ى و بدث لا امل

 و البلغت 
ٌ
 / النص غاًت

ٌ
 ؾُلت

ت، و ٖلحها  ىمنّضع الٗؿ٨غي ٦خابه الهىاٖخحن بالخضًض ًٖ الغ٦حزة التي ٣ً ً َغاث٤ ما ًخهل بها ومه  الباٚل

 ًجض ٞحها الؿبُل 
ْ
ذ ٖلى زال ى التي جو ٫ بلى ٚاًاجه، ى نى ُٖت للو كغ اإلاو الخٗبحر؛ بط  ر:ٖػ

ده بإن وجبضو ٝ ٖلى بعجاػ الىو ال٣غآوي، ى ٢ى ه  ٚاًت صًيُت جخهل بالو لى: و الٛاًت ألا  ا ظلُت ف  جهٍغ  ”:آزاَع

ت الٟهاخت لجؤزل بو البالٚت،  مؤلاوؿان بطا ؤٟٚل ٖل ً ما زّهه هللا به مً ظهت مه بةعجاػ ال٣غآن ج٣ً٘ ٖل مٗٞغ

داؾىه التي عجؼ السل٤ ٖجها، مً مجاػ البضٌ٘ ... بلى ٚحر طل٪ ً ؤلاًما شخىه به ومبغاٖت التر٦ُب، و ُخؿً الخإل٠ُ، 

 ( 5ـ، مم0750) الٗؿ٨غي،  “ٞحها  ملهى جدحرث ٣ٖو 

ؾل ى ا ؤن ًخجيصخئ لهعؾالت، ٞٗلى اإلا وا ؤصبِخان جخهالن ب٨ُُٟت بوكاء ٢هُضة ؤجَو الشالشت: و الٛاًخان الشاهُت 

غع و بال٨ضع،  ىؼط الهٟم -م٢ض ٞاجه َظا الٗلو  - التًيصخئ عؾ وبطا ؤعاص ؤن ًهى٘ ٢هُضة، ؤ“بالبالٚت؛ ألهه: 
ُ
زلِ الٛ

غع،  ُٗ ي٘ آزغ ؤياٝ ُٞه السُب بلى مى ا ؤ٦ضٍ ف  م ىَو ( 6ـ،م م0750) الٗؿ٨غي،  ”خصخي ال٨ٗغ ...ى ل الجاؾخٗو بال

 ُٗها جدخاط بلى خؿًجظو الكٗغ، و السُب، و زالزت: الغؾاثل،  ىمىٓاإلا مؤظىاؽ ال٨ال  ”له:ى الغؾاثل ف  ٢و الكٗغ 

 (045ـ،مم0750) الٗؿ٨غي،  ”صة جغ٦ُبى ظو جإل٠ٍُ 

 حؿعى بلى جد٤ُ٣ ٚاًاث جخهل ب٨ُُٟت الو ً َىا ٞالبالٚت ٖىض الٗؿ٨غي م
ُ
٫ بلى بعجاػ الىو ال٣غآوي، ى نى ؾُلت

ان ٦خابه الظي ازخاٍع له ى غ الظي ؤٖلً ٖىه الٗؿ٨غي ف  ٖىمألا  ىَو السُب(، و الغؾاثل  هه:ى ً ٞىمبالىثر )و بالكٗغ، و 

 بحن الكٗغ و : ال٨خابت -ًاٝ ٦خاب٘ خظٝ اإلام -الهىاٖخحن) ىَو 
ً
 عؤي ؤن الكٗغ و الكٗغ( ٞانال

ْ
بحن الغؾاثل، بط

ا و ال ج٣ُٟت، و ػن و ال ًلخ٣ه  ما ٦ال جدكا٧لخان ف  ؤنهمالسُب و الغؾاثل و  “ال٣اُٞت و ػن ى ًخ٣ُض بال ًً ً م٢ض ًدكا٦الن ؤً

ب٣ًُت “ ميهخ مت ٦خابه لم٣ضم٧ان الٗؿ٨غي بٗض  إْن و  (020ـ،مم0750) الٗؿ٨غي،  ”انلى الٟو ظهت ألالٟاّ 

ا٢خهغث و ( 070ـ، م م0777غي، ج) الٗ”الجغظاويو البا٢الوي، و اوي، مشل الغ من و ن آزغ ى بها بالُٚ ما اَخجؤلاعجاػ ٦

ص الؿبب ف  طل٪ ى ٢ض ٌٗو الكٗغ، و ان ٦خابه ٢ض ا٢خهغ ٖلى ال٨خابت ى السُب، ٞةنَّ ٖىو الغؾاثل و ٖىاًخه ٖلى الكٗغ 

البُان “ؤهه عؤي ؤن ٦خاب الجاخٔ  وا نغح به ؾاب٣ًا، ؤم ىالسُب ٖلى هدو كابهت بحن الغؾاثل خ٣اصٍ باإلابلى اٖ

ؼ ٖلى السُابت، ٞإعاص ؤن ًخ ”الخبُحنو 
َّ
ال٩اجب ف   “ل جه بإن ٖج٘ ٖلمان ٦خابه ٞجٗله ف  ال٨خابت ى حز ف  ٖىج٢ض ع٦

بهٝغ الىٓغ ًٖ ٖىاًخه و ( 020ـ،م م٨0750غي، ) الٗؿ“الكاٖغ ف  ال٣هُضة و السُُب ف  السُبت، و الغؾالت، 

هام -هامٖض وبالىو ال٣غآوي ؤ ه جغي ٣ٞض ٧ان َجا طَب بلُه الٗم ىها ٖلى هدمٖض وان ٦خابه ؤى ص٢خه ف  ٖى و، ؤ-٘ قٞغ
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ا بلى جهي٠ُ م
ً
٠ ف  البالٚت ٌكخٛل بالىو ألاصبي، مىهٞغ

َّ
. ى ٍيكٛل به ف  ٧ل نو ال  ٍع

٨ً جالتي ًو ظهاجه، و بي ف  ٦خاب الهىاٖخحن بالخضًض ًٖ ؤبٗاص َظا الىو ذ الاقخٛا٫ بالىو ألاصمال مجبضؤ 

البٗض و ؤلا٣ًاع ، و ؾ٣ُي ى البٗض اإلاو البٗض البىاجي، و البٗض التر٦ُبي، و ان بالُٚت جخهل بالبٗض الضالل  ُٞه، ى حُُٛتها بإل

 ى بُاهه بهو يُده ى ٨ً ججا ًم ىَو ى٣ُي، اإلاو الظَجي 
ً
ن جدذ ٧ل ى ً الٟىما ٣ً٘ مٖلى  ً زال٫ الىّوِ معة ؤ٦ثر جٟهُال

 ً َظٍ ألابٗاص: مبٗض 

: البٗض الضالل ، و ؤ
ً
 :مًٍو ال

 الخسُُل( و ًاٖٟت، اإلاو ، ىالٛلو بالٛت، اإلاو الخٍٗغٌ، و ال٨ىاًت و اب٘، ى الخو ؤلاعصاٝ و الاؾخٗاعة، و )الدكبُه، 

ا البٗض التر٦ُبي،  ًُ  :مًٍو زاه

اصة ى ْ -0   اة.و ؿااإلاو الى٣و و اَغ الٍؼ

اصى ْ ىاب، ججخو ة، اَغ الٍؼ  سخل٠(املو اجل٠ اإلاو عة، و جااملو ُل، جالخ٨و  مُجالخخو ؤلاٌٛا٫، و الخظًُل، و شل ف  :) ؤلَا

 ؤلاقاعة( و شل ف  :) ؤلاًجاػ، ججخو اَغ الى٣و، ى ْ

 اة.و ؿاْاَغة اإلا

تراى، و شل ف : )الالخٟاث، ججخو ٫، ى اَغ جسو الخدى ْ -0  الاؾخصىاء( و ٕ، ى الغظو الٖا

 (من٠ بلٟٔ الاؾخٟهاى الو شل ف  :)السبر ججخو ؤلاوكاء، و لُت بحن السبر الث صالى اَغ جسو جدى ْ  -1

ا: البٗض البىاجي، 
ً
 :مًٍو زالش

 الاؾخُغاص(و ط، و السغ و الابخضاء، و ع، و عص ألاعجاػ ٖلى الهضو قُذ، ى )الخ 

ا: البٗض الظَجي  ًٗ  :مًٍو ى٣ُي، اإلاو عاب

ؤلاًجاب، و الؿلب و ٣ابالث، اإلاو ، مالخ٣ؿُصخت و صخت الخٟؿحر، و الاخخجاط، و الاؾدكهاص و ي، مظَب ال٨ال )اإلا

، و الخبضًل، و ال٨ٗـ و ُاب٣ت، اإلاو   الخل٠ُ( و ججاَل الٗاٝع

 ف : شلجٍخو ؤلا٣ًاع ، و ؾ٣ُي ى ًؿا: البٗض اإلامزا

ؼ، و الترنُ٘، و اط، و الاػصو السج٘ و الخ٠ُٗ، و )الخجىِـ،    الدكُحر(و الخٍُغ

اهبه الضاللُت، ى ظ مٗٓمٍع ًٖ الىو ألاصبي ف  ى ٖبذ جهى ن البالُٚت التي اؾخى خضًض الٗؿ٨غي ًٖ َظٍ الٟى 

ؤلا٣ًاُٖت ًجب ؤن ًىٓغ بلُه ف  ْل هٓغجه بلى البىاء اله٨ُل  و ؾ٣ُُت ى اإلاو ى٣ُُت، الظَىُت اإلاو البىاثُت، و التر٦ُبُت، و 
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بىاء ا ًد٤٣ الملذ جن قى ً ٞىما ؾب٤ ط٦ٍغ مً زال٫ مّؾ٘ ف  الخضًض ٖىه ى خابٗخه للبٗض البىاجي، الظي جمللىو بزغ 

ا جا قجؤلاٌٛا٫. ٦و ع، و عص ألاعجاػ ٖلى الهضو قُذ، ى الخ ىي ألا٣ٞي هدى ؿخٖلى اإلا ًً ً جد٣ُ٣ه ٖلى جا ًًملذ ؤً

اَغ ى ً الٓم -تجاهتهاء بالساجو الاؾخُغاص  وًعا بدؿً الخسلو ؤو غ مً خضًشه ًٖ الابخضاء مي الغؤسخي بضًءا ى ؿخاإلا

شل ال٣اضخي الجغظاوي مً ٖانٍغ ومشا٫ ابً َباَبا مالبالُٚحن ؤً مً ؾب٤ الٗؿ٨غي ملها و ت التي جىاجالبالُٚت ال٣ضً

٘ ف  الخضًض ٖجها،ى ( التي ج26َـ،م 0164ال٣اضخي الجغظاوي، و ، 045ـ،م م0762)ابً َباَبا،   اقتٍر ٞحها  ؾَّ
ْ
بط

م ـ، م0750شل ؾاثغ) الٗؿ٨غي، م ولُذ ؤمحكبُه  وسخهغ، ؤمبك٩ل  مً ال٨ال ما٫ ٖلى الٛغى جالاقخو صة، ى الج

ً ًٞاثل الٗؿ٨غي التي جًاٝ بلى مالغؤسخي و ٍُه ألا٣ٞي ى ؿخم٨ً ؤن حٗض َظٍ الىٓغة ال٩لُت للبىاء ف  جٍو  (243،242

ً البالُٚحن مً ؾب٣ه ماَغ  البالُٚت التي جد٤٣ بها البىاء ٢ض ْهغ ٖىض ى إن ٧ان الخضًض ًٖ الٓو ؿخسغظاجه، م

ت ٧لُت حكحر بلى يغ و لُت جى ق اؾدُٗابها ف  هٓغةو اَغ البالُٚت ى ٘ للٓجٞؿُٓل له ًٞل الج اؾ٪ ؤع٧ان جعة جو عٍئ

 خه.جاهتهاء بساجو ً ؤظله مًعا بدؿً الخسلو بلى الٛغى الظي ؤوصخيء و غ ومُلٗه مً مؤظؼاثه بضًءا  مجالخو الىو 

داث له ال ج٣ل  والترابِ ٢ض ًبضو اؾ٪ جت ٖلى الخجخضة البىاثُت ف  الىو ال٣اثى ع الٗؿ٨غي للى جه ا ف  جهٍغ ُا ظل

 - مال٨ال “ له :ى ا بضا ف  ٢م ىَو الغؤسخي، و ٍُه ألا٣ٞي ى ؿخماَغ البالُٚت التي خ٣٣ذ البىاء ف  ى خضًشه ًٖ الٓ ُت ًٖجؤَ

٣اَٗه، ملحن و ُالٗه، مصة ى ظو ٗىاٍ، مإنابت و جسحر لٟٓه، و ههاٖخه، و لخه، ى ؾهو ًدؿً بؿالؾخه،  -ؤًض٥ هللا

ها معاجه بل ٖضو ٘ ٢لت يغ مباصًه، أزحٍر إلاما٣ٞت ومى اصًه، ى حكابه ؤعجاٍػ بهو حٗاص٫ ؤَغاٞه، و ه، جاء ج٣اؾُى اؾخو 

، ختى ال ٩ً
ً
خؿً عنٟه و ٣ُٗه، مصة ى ظو ُلٗه، ملت ى ع ف  ؾهى ىششل اإلام ىمىٓن لها ف  ألالٟاّ ؤزغ، ٞخجض اإلاى انال

 (41، 40ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”جغ٦ُبه.و ٚه ى ا٫ نج٦و جإلُٟه، و 

ي ال٨ل ، ُٞبضؤ ٖىضٍ بازخُاع ى ؿخٍخد٤٣ ٖلى اإلاو ل جؤن ٨ًخي الجؼجي بلى ى ؿخالٗؿ٨غي ًخاٌ٘ البىاء الىصخي ٖلى اإلا

 ُٞىٓغ بلى الاؾخى ؿخمجها بلى مًىُل٤  م٣ُ٘، زاإلاو ُل٘ ٗاوي، ٞاإلاإنابت اإلاو ألالٟاّ، 
ً
، ماء بحن ألا٢ؿاى ي ؤ٦بر ٢لُال

كابهت معة و يغ ً ملُت للىو جى ٖب الىٓغة الكى ًهل بٗضَا بلى ؤٖلى صعظاث البىاء التي حؿخ مخضة بحن ألاظؼاء، زى الو 

، و ؤ  التر٦ُب.و ا٫ ف  الهُاٚت جخهلت الجهاثُت ه  هٌو ًهل بلى ال٨ن املى الخإل٠ُ؛ لخ٩و خؿً الغن٠ و له آلزٍغ

٫ الٗؿ٨غي: ى هاجه ٢ى ٩مُ٘ جبحن ظ مالخالخو خضة البىاثُت للىو ى ع الى هت لخهى ٩ٍضزل ف  َظٍ الكب٨ت اإلاو 

لٗل و ( 44ـ، م م0750االٗؿ٨غي، ”ٌسس٠... ملو جه وس ما جالءمؤخؿىه و ، ىمىٓملٟٔ و ط، ى يؿم مالكٗغ ٦ال و “

، جبه ”ع:ى كه٫ الجاخٔ اإلاى جإزغ ب٣ ىن الكٗغ وسًجا َى الٗؿ٨غي ًٖ ٧ ىمٟهم
ٌ
ً اليسج، ميغٌب و ا الكُٗغ نىاٖت

ـٌ و     (1/101، 0112)الجاخٔ،  ”ٍغى ً الخهمظي
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ا:ى ٞاليسج لٛ ضي... مَا٫ ا ؤم مالىاسج ٌٗترى اليؿُجت ُٞلخو الصخيء بلى الصخيء...  مي ”ٍا ُذ و ً الؿَّ وسجذ الٍغ

ضي بلى  مً طل٪ ألهه يمٍيُسجه وسًجا و ب ًيِسجه ى وسج الخاث٪ الشو ٗذ بًٗه بلى بٌٗ... ج: ظمالهكُو ع١َ ى ال الؿَّ

خ
ُّ
٣ه، و وسج ال٨ظاب الؼ و ت ... جالل َّٟ ـ، م0110ع ، ى ىٓم) ابً  “الكاٖغ ًيسج الكٗغ و ه، جوسج الكاٖغ الكَٗغ هٓو ع ل

ا بالًاصة َن ؽ َط( ٞم وؿاٌط ؤي  ىه ٞهجالكاٖغ ًيسج الكٗغ ًىٓو هاث، ى ٩اإلا ملْخ و ٘ جالجو  مضاللت اليسج جغجبِ ظظعٍا

جا٦ض اؾدُٗابه  مالىٓو ٗذ بحن اليسج جالتي ظ “ ىمىٓملٟٔ و ط، ى يؿم مالكٗغ ٦ال ”لٗل بقاعة الٗؿ٨غي :و ، مهاْ

ل الخضًض ٞحها، بزغ خضًشه ًٖ و لجغظاوي ل٨ٟغة البىاء، َظٍ ال٨ٟغة التي الخ٣ُها قُش البالُٚحن ٖبض ال٣اَغ ا ٞهَّ

 مبطن هٓ ىٞه“ ٘ بٌٗ:مبًٗه  ىمىٓطل٪ بكٍغ اٖخباع خا٫ اإلاو البىاء، و ٘ اليسج مي صاللخه و ا جدؿامٖىض مالىٓ

ٗخبر ُٞه خا٫ اإلا لظل٪ ٧ان و الصخيء بلى الصخيء ٠ُ٦ ظاء.  مٗىاٍ يمالظي  مالىٓ ىلِـ َو  ٘ بٌٗ،مبًٗه  ىمىٌُٓ

 (27ـ، م م0111)ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي،  ”الخدبحر ...و شخي ى الو البىاء و الهُاٚت و الخإل٠ُ و ج هٓحًرا لليس مٖىضَ

الخإل٠ُ و هٓحًرا لليسج  ملظل٪ ٧ان ٖىضَو “٫ قُش البالُٚحن ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ى لت ألازحرة ف  ٢ججا٦ض الجو 

، ٦ظل٪ ال٨ك٠ ًٖ اعجباَه بالخإل٠ُ مىٓالو ىخى اعجباٍ البىاء باليسج مهجاٖت  “الخدبحر و شخي ى الو البىاء و الهُاٚت و 

هُلخاث ؤزغي ْهغث ٖىض الٗؿ٨غي م٨ً ال٨ك٠ ًٖ جٍو الخدبحر، و شخي ى الو  -ا ؾب٤ ط٦ٍغ م ىٖلى هد -الهُاٚتو 

ـ، ى ألالٟاّ باألظؿاص ف  اؾخدؿاهه لهظا الدكبُه ف  ٢و اح و ٗاوي باألع حكبُه اإلاو شل: الؿب٪، م ٫ الٗخابي )ؤلاصَع

 (60ـ، م م0105

ا للتر٦ُب م٪ ْهغ الؿب
ً
ها ٗاوي؛ الن اإلالِـ الكإن ف  بًغاص اإلاو  ”٫ الٗؿ٨غي:ى الخإل٠ُ ف  ٢و  مالىٓو غاصٞ ٗاوي ٌٗٞغ

جه و ٦ثرة َال و ه٣اثه، و هؼاَخه و بهاثه و خؿىه و نٟاثه، و صة اللٟٔ ى ف  ظ ىا َجإهو ي، و البضو ي و ال٣غ و ي مالعجو الٗغبي 

 (42ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”لخإل٠ُاو  مص الىٓو ً ؤم ىالسلو التر٦ُب، و ٘ صخت الؿب٪ ماثه، وم

ً ما( ل٣ُهغ الكٗغ ٖلى ؤج٠ْ الٗؿ٨غي ؤصاة ال٣هغ )بهى ً ا: نٟاث اللٟٔ: ؤي َغاث٤ الخٗبحر جحن َمخالػ مٍغ

 . مالىٓو الخإل٠ُ و التر٦ُب و صخت الؿب٪ و الُت، جالج مً ٢ُما جبرٍػ وم

ازًغا، مجها مذ من ال٣لب، ٞةطا ٢ضى جغاَا بُٗ اجإهو اح، و ٗاوي ؤع اإلاو ألالٟاّ ؤظؿاص، “ ٫ الٗخابي:ى ًى٣ل الٗؿ٨غي ٢

لذ ى ي٘ عظل، لخدمى ًض بلى  وي٘ ًض، ؤمى ٫ عؤؽ بلى ى خ ىا لجٗجى، ٦ٚحرث اإلاو عة، ى ا ؤٞؿضث الهم٣ضمجها مؤزغث  وؤ

 .(046، 045ـ، مم0750)الٗؿ٨غي،  “شُل ج٢ض ؤخؿً ف  َظا الخو  “له ى ٌٗل٤ الٗؿ٨غي ب٣ ”حٛحرث الخلُتو السل٣ت، 

غجبت هاث اإلاى ٩الخُٛحر بحن َظٍ اإلاو ال٣ضعة ٖلى ؤلاخال٫  مٖضو هاتها ى ٩ماؾ٪ ججو ضة ف  جغابِ ؤظؼائها حكبُه ال٣هُ

ل٣ى و ا٤ٞ ٖلُه الٗؿ٨غي و ا م ىَو ح ًا٦ض اؾدُٗاب الٗخابي ٨ٞغة البىاء ال٨ل  للىو، و الغ و ٘ بٌٗ بالجؿض مبًٗها 
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ي ف  مشا٫ الخاجمً ؤمً الى٣اص، مً ؾب٣ه جغا بً ٞغاٙ بل ٧ان جإزمًٓهغ ٖىضٍ  ماؾخدؿاها ٖىضٍ. َظا الاؾخدؿان ل

ا محكبحهه ال٣هُضة ف  ج٩ا  (0/003ـ،م0757ي، م) الخاج اعجباٍ ؤظؼائها بال٩اثً الخ و ل ٖىانَغ

ًُ َباَبا ف  خضًشه ًٖ م٢ض ؾب٤ الخاجو  ىاؾبت ف  الىو الكٗغي ف  حكبُه ال٣هُضة اإلا وخضة ؤى غاٖاة المّي اب

 (045ـ، م م0762)ابً َباَبا ، بالغؾالت. 

ا بالخُب٤ُ ف  ى كٟمع هٓغي ى جه مً َىا ٞالٗؿ٨غي ف  ٦خابه الهىاٖخحن هجر ف  ج٣ضًم اي٘ ٦شحرة ًٖ مى ًٖ

اَغ بالُٚت خ٣٣ذ َظا ى ه لٓجاء ْهغ طل٪ ف  ج٣ضًى ُ٘ ؤع٧اهه، ؾجاؾ٪ ظججو خضة ال٩لُت للىو، ى ٍع ل٨ٟغة الى جه

ا ف  الكب٨ت اإلاجلبىاء ال٨ل  للىو لخهب ظع اى ٘ جهمهُلخاث جغاصٞذ ف  صاللتها ف  ٖغيه إلا وع ؤى الخه ًٗ ُت ىمٟهُ

 ٫ ٖبُض بً ألابغم:ى ع ف  جدلُله ل٣ى ٍخإ٦ض اؾدُٗاب الٗؿ٨غي لهظا الخهو للبىاء ٖىضٍ، 

ٖجي            ى تي قٌِب ٢ٞض ٖال إلاو  َٕ الهاع و اوي ى ىه الٛم صَّ  ال٣ال  مصا

ُ٘ ؤبُاتها ف  خؿً الخإل٠ُ، ِٞؿخدؿً جاء ظى اؾخ مَؿدكهض بها ٖلى ٖضو ً ال٣هُضة، معص ؤعبٗت ٖكغ بًِخا ى ُٞ

الغصيء الظي ال زحر ُٞه، و ٗاْلت، اإلا “ً ماي٘ ؤزغي بإنها مى َُٗب و  ”سخاعمجإل٠ُ و خؿً  مٞهظا هٓ “له ى اي٘ ب٣مى 

ا ٧ان ههٟه الشاوي ؤ٦ثر وم، مسخل الىٓاملو الغصي الغن٠، و ؾِ، ى خاإلاو ألابٌٛ، و ا٫، جالبٌُٛ الساعط ًٖ الاؾخٗو 

 (052-050ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”٫ و ٟه ألا ً ههماء م

 لب:ى غ بً جج٫ الىى غ هٟؿه ف  جدلُله ل٣مٍخ٨غع ألا و 

 ٘ الكِب ؤبضال  التي ؤجبض٫ُ م         عاَبجي    و غي ل٣ض ؤه٨غُث هٟسخي جلٗ

 ”اي٘ ألنهامى ٖاب و  ”ٞهظٍ ؤبُاث ظُضة الؿب٪ خؿىت الغن٠ ”له:ى اي٘ ب٣مى عص زالزت ٖكغ بًِخا، اؾخدؿً و ؤ

 ”ا٫جظه الاؾخٗو لها ًٖ و ٖض وً بُٗض، ؤمٗجى لها اإلاو ًُغبت لخىام وا٫، ؤجظه الاؾخٗى سالٟت لم وت، ؤسخلم

 (054-052ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، 

ت ٧لُت لل٣هُضة جا ٢ُمل لهظًً الىهحن ًلخٔ ؤن الٗؿ٨غي ًهضع ؤخ٩امخإاإلاو  لها بلى و ً ؤمُت جىبش٤ ًٖ عٍئ

 جىا
ْ
ا، بط ؾِ ٖلى ى الخو الغصاءة و صة ى ًجا ف  صعظاجه بحن الجو ت جٟاجالخٔ زو ي البِذ، ى خؿم٫ الجاهب التر٦ُبي ٖلى و آزَغ

ل  ملت. َظا الخ٨مي ال٣هُضة ٧اى ؿخماء الخإل٠ُ ٖلى ى اؾخ مبٗض مغ بالخ٨مألا  مزخو ي ألابُاث، ى ؿخم ال٨ل  الظي ُسّجِ

ت الٗؿ٨غي التر٦ُبُ ىَو اهب الىو ى خابٗت ظؼثُت ألخض ظمبٗض  ٞه ٖلى ى ٢و  مٖضو ت ال٩لُت الجاهب التر٦ُبي ًشبذ عٍئ

 الٗىانغ الجؼثُت للتر٦ُب.
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ً الجهاث مل ٖلحها الىو جٍع ًٖ الجهاث التي ٌكخى ٠٢ ٖىض جهى جخ مبٗض بن ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىو ألاصبي لو 

 هه عؾالت جخجلىى ى٣ُُت الظَىُت، بل جُغ١ هٍٓغ بلى ٧اإلا وؾ٣ُُت ؤلا٣ًاُٖت ؤى اإلا والبىاثُت ؤ والتر٦ُبُت ؤ والضاللُت ؤ

ً ال ٣ًالن ؤَىتها ف  يج٢ُ ج٠٣ هٓغجه بلى الىو ٖلى الىٓغ  مٗجى آزغ لجب وخل٣ي. ؤاإلاو بضٕ ا اإلاجَو ُت ٖىه جء ٖىهٍغ

ت  مً ٢ُما ًٌُٟ به َظا الجاهب ومي ى ً ظاهبه اللٛمبلُه  اهب جدُِ ى الُت، بل حٗضي طل٪ بلى الىٓغ بلى ظجظو حٗبحًر

ً اللظًً مؿخ٣بله. وميصخئ الىو ما: جَو ً هجاخه، ججًو بةهخاط الىو  ً َىا ٣ٞض ْهغث ٖىاًخه بهظًً الٗىهٍغ

 بدض الشاوي.ا ؾ٨ُك٠ ٖىه اإلام ىَو لُت ؤلابضاُٖت إلهخاط الىو. جا الٗجل بهجج٨خ

 بدث الشانيامل

 بضع في النصالنكف غن امل

 بضٕ خضًض له ظاهبان:الخضًض ًٖ اإلا

الظَجي و التهُا الىٟسخي و هل، جالخو ن ى ؿ٩الو ء وً الهضمًخهل بالخضًض ًٖ الهٟاث الىٟؿُت  ى:و الجانب لا 

ت بالٗلً اإلام٨دؿبت لئلبضإ، ٦ظل٪ الخضًض ًٖ الهٟاث اإلا  (06-04ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  آلاصاب.و  ىمٗٞغ

ح ؤزٍغ ف  الىو ٖىض ى يو  مبضٕ بال ؤن الضعاؾت لً ج٠٣ ٖلُه؛ لٗضًٍ اإلاى ُخه ف  ج٩ج٘ ؤَمَظا الجاهب و 

 بضٕ. جاهب الىٟؿُت للى الجا ًخهل بما٢خهاٍع ٖلى و الٗؿ٨غي، 

٘ مبضٕ الىو، ؤي بالضاثغة التي ًخ٣اَ٘ ٞحها الخضًض ًٖ اإلاو بضٕ ا ًخهل باإلاجًخهل بالخضًض ٖالجانب الشاني: 

 سُِ الخال : ضخه َظا املى ا ًجالىو، ٦

 

 

 

 

ظاء الخٗبحر ٖىه بضٕ ٢ض بضٕ بلى ؤن اإلا٘ اإلامججضع ؤلاقاعة ٢بل الخضًض ًٖ الخحز الظي جخ٣اَ٘ ُٞه صاثغة الىو و 

ناخب و ناخب البالٚت، و السُُب، و ال٩اجب، و الكاٖغ، و ، مناجٜ ال٨ال و ، مف  نىٗت ال٨ال  م٣ض)اإلا اء الخالُتجباألؾ

 الهىاٖت( 

 الىو  واإلابضٕ              اإلابضٕ الىو  
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عص و ا ما ظاء ف  حٗل٣ُه ٖلى مبضٕ ف  الىو، ع اإلاى ٦كٟذ ًٖ خًو ٠٢ ٖلحها الٗؿ٨غي و اثل الهٟاث التي و ً ؤم

ضاع م “خسحر اللٟٔ ألن من ى ه  ؤن ٩ًو ٘ لضي السُُب، جالٚت التي ًجب ؤن ججخً آالث البمف  الصخُٟت الهىضًت 

بازخُاع  مال٣اث ىبضٕ َ( ٞاإلا07ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”جإلُٟهو ٗه جً ظمجسحٍر ؤنٗب و البالٚت ٖلى جسحر اللٟٔ، 

ر لها، م ىاهخ٣ائها ٞهو ألالٟاّ  الخإل٠ُ التي و ٘ جت الجغخلمً مغخلت ؤنٗب مه  و ً لضهه، مخسّحرة مألالٟاّ و خسّحِ

ا. الَا اإلاى ًخ ًً ا ومبضٕ ؤً ًً اٍ ًٞل الخهٝغ ى ن ف  ٢ى ٩ً “٫ الصخُٟت الهىضًت ى ا ظاء ف  حٗل٣ُه ٖلى ٢مً الهٟاث ؤً

هه، ال ٌٗخام ٖلُه ى ُ٘ ٞىجً ظم٨ًىا جخمبه، و ُ٘ يغ ج٢اصًعا ٖلى ظ من ناجٜ ال٨ال ى ؤن ٩ً ىَو  ”له :ى ب٣ “ف  ٧ل َب٣ت 

ضح جاعة جإلُٟه، ف  اإلاو  مً نُاٚت ال٨ال م٨ً جالخو ( ٞال٣ضعة 07ـ، م م0750) الٗؿ٨غي،  ”ه...مُ٘ ؤ٢ؿاجً ظم م٢ؿ

ي٘ وو الكٗغ،  ماخضة ف  هٓو جحرة و الؿحر ٖلى  مغة ؤزغي، ؤي ٖضمالؿهل و  غةما٫ الجؼ٫ جاؾخٗو الغزاء جاعة ؤزغي، و 

٣ضعة مبال  ىا َمق٩لها الٟجي و ٖها ى يمى ٕ ف  َغاث٤ الخٗبحر ى ، َظا الخىمه٤ ال٨ال و يٗه ختى ال ًظَب ع مى ٧ل شخيء ف  

 غآة لها.من ى ٩ٍو ل ألاصبي جبضٕ ٨ًك٠ ٖجها الًٗ اإلام

ا ف  الصخُٟت الهىضًت و ا ومج ًً  مال ٩ًل“لها ى بضٕ ف  الىو حٗلُل الٗؿ٨غي ل٣ع اإلاى ٦ك٠ ٞحها ًٖ خًو عص ؤً

 
ُ
  مت ب٨ال مؾُض ألا

َ
، مً ال٨ال ما ججهماخٍض و ا ًهلر ف  ٧ل وماث، م٣اظهٌل باإلا“بإهه  ”٢تى الؿُّ  م٥ ب٨ال ى لال اإلاو ت، مألا

 اإلا041، 030، 020ـ، عاظ٘: م م0750)عاظ٘ الٗؿ٨غي،  ”٣ا٫ ...م م٣امؤخؿً الظي ٢ا٫: ل٩ل و 
ُ
ُاب٣ت بحن ( ٨ٟٞغة

ٗاصلت بحن الىو بخد٤ُ٣ َظٍ اإلا ىمً ٣ًم ىبضٕ، ٞهاإلا ىبها َ مٗحن ف  الىو ال٣اثمبحن ؤ٢ضاع الؿاو ٗاوي ؤ٢ضاع اإلا

 بضٕ.ًسل٣ه اإلا مً ال٨ال م٣ا٫ٌ ًىاؾبه م٘ مً الؿام م٣امخل٣ُه، ٞل٩ل وم

 مبضٕ ف  بوكاثه لل٨ال جههاثده للو بضٕ حٗل٤ُ الٗؿ٨غي ٖلى حٍٗغ٠ ظٟٗغ بً ًدحى للبالٚت ٍضزل ف  نٟاث اإلاو 

،  م٫ ال٨ٟغة، َظا ألن ال٨ال ى ال ٌؿخٗحن ٖلُه بُ ”بإن: ، مٚاى و ه٣ه، و له طَب ع ى جخهل ٞه ملو بطا ج٣ُٗذ ؤظؼاٍئ اٍئ

ان الؿُل،  م١ ال٨ال و ا ًغ جهإو  ُغو بطا ظغي ظٍغ
َ
 (27ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”اههب اههباب ال٣

 للمًخطر 
ٌ
ظهله بُغاث٤ َلبه، و ٖىض ج٩لٟه الصخيء،  مخ٩ل. ٞاإلاملل٨ال و  مخ٩لجً حٗل٤ُ الٗؿ٨غي ؤن الخ٩ل٠ نٟت

ها ججالخ مٖضو ف  اه٣ُإ ؤظؼاثه،  ماعاث َظا الخ٩ل٠ ٖلى ال٨ال مٞغ ال٣ضعة لضًه ٖلى بوكاثه، البض ؤن جٓهُغ ؤى ج مٖضو 

ا ف  ٢ وٍبضو جغابُها. و  َُّ ا بإن جغي البِذ ُٞه و  ”له:ى جإزغ الٗؿ٨غي بابً ٢خِبت ظل ًً ًها و ٣غ مجدبحن الخ٩ل٠ ف  الكٗغ ؤً

 ، ٠ ( ٞاإلا0/71ـ، م0760)ابً ٢خِبت،  ”ا لٛحر ل٣ٟه...جىمًومبٛحر ظاٍع ِ
ّ
٠ اإلاو ً الكٗغاء مخ٩ل

َّ
ً الكٗغ ٣ًٗان ف  مخ٩ل

 اخضة ال ًىٟهالن.و اثغة ص

ٗاهاة، م ون ظهض ؤو ً الكٗغ ًج ء ناخبه صمٕ ى ُبالكٗغ، ٞاإلاو ً الكٗغاء مٕ ى ُبه٣ٌُ َظٍ الهٟاث ف  اإلاو 
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٠ البالٚت ٖىض الٗغبي، ٞم ىَو  ٞه ً ؤع٧ان الخٍٗغ٠ ٢غب اإلاجا ْهغ ف  حٗل٤ُ الٗؿ٨غي ٖلى حٍٗغ إزظ الظي ٖغَّ

َظٍ نٟت و ال جخٗب هٟؿ٪، و ال ج٨ض ٨ٞغ٥، و الهاظـ،  ى٫ نٟو جدىاو  الساَغ، ىؤن جإزظ ٖٟ ىَو  ”له:ى الٗؿ٨غي ب٣

 (34ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  “ٕ ى ُباإلا

إزظ، لُيخهي بهٟت جخهل ه  ٢غب اإلاو البلُٜ  مل للخٍٗغ٠ ًلخٔ ؤهه بضؤ بالخضًض ًٖ نٟت جخهل بال٨ال مخإاإلا

ا، م مخ٩لاإلاو  مبال٨ال  جدضًضٍ  مؤٖخ٣ض ؤن ٖضو ، مال٨ال  مؤ مخ٩لجلٕ لى ُبًدضص نٟت اإلا مٕ، ٞالٗؿ٨غي لى ُبه  اإلاو ًٗ

ٝ و خظامل من آلازغ، ٩ٞإن ج٣ضًغ ال٨ال و ا صججهملِـ نٟت ألخض و ا جٕ نٟت ل٩لحهى ُب٨ًك٠ ًٖ ص٢خه، ألهه ًغي ؤن اإلا

 اخضة.و لت جظهان لٗو ا جالكاٖغ؛ ألنهو ٕ للكٗغ ى ُباإلا

ؤ٦ثر  “ٍغي ؤن و ٣ٍبذ الخؿً، و ً ال٣بُذ ٗاطًغ، ُٞدؿاإلا مج٣ضًو ٌٗغى الٗؿ٨غي بلى اخخُاط ال٩اجب بلى الاخخُا٫ 

٘  و، ؤمخاظخه بلى حُٛحر عؾو ت، جً ٍَؼما ًدخاط ال٩اجب بلى َظا الجيـ ٖىض اٖخظاٍع م  وي، ؤى جزلت صويء له ُٞه َمٞع

٠ اؾخد٤ طل٪ مخِ   ( 37ـ، م م0750) الٗؿ٨غي،  ”ىه...مجزلت قٍغ

اي٘ التي جضٞ٘ ال٩اجب بلى ى زال٢ُت ف  خضًشه ًٖ اإلات ألا جت الٟىُت ٖلى خؿاب ال٣ُجً قإن ال٣ُمٞالٗؿ٨غي ٌٗل  

ٗه بلى ؤٖلى عجب البالٚت، لضعظت و  مً قإن ال٨ال ماٞ٘ حٗل  و ا ًغي ؤن َظٍ الضججدؿحن ال٣بُذ، ٦و ج٣بُذ الخؿً  جٞغ

باث ال٩اجب و ظٗلخه ٣ًهغ البالٚت ٖلى َظٍ الض ا ٞىا  ىمٟه٢ض ّٖحن لهظا اإلاو ججاعبه الصسهُت. و اٞ٘ التي ؤٞغػتها ٚع

ا  َُّ ٞه ب٣و ؿخسغظاجه مً م)الخل٠ُ(، الظي ظٗله  ىَو بضٌٗ ٗجى الخؿً ختى جهجىه، جؤن جخل٠ُ لل“: ىَو له ى ٖغَّ

 (  223ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  “ٗجى الهجحن ختى جدؿىه. جللو 

او ٗاوي بضٕ ؤن ًبضؤ ف  ججهحز اإلابضٕ ف  خضًشه ًٖ بوكاء الىو، ٞٗلى اإلاغ ههاثذ الٗؿ٨غي بلى اإلاجحؿخ ف   إخًاَع

ا و ازخُاع ألا و ٗاوي، ٘ َظٍ اإلاماهخ٣اء ألالٟاّ التي جدىاؾب و طَىه،  ُا ا لئلبضإ .٧ل َظٍ و ٢اث التي ًتهُإ ٞحها هٟؿ ُا طَى

ده : اللٟٔ ،  م١ له ٦غاثى جىو ٗاهُه ببال٪، ما ٞإزُغ مبطا ؤعصث ؤن جهى٘ ٦ال ”الىهاثذ ٢ض ْهغث ظلُت ف  جهٍغ

ذ ف  قباب وكاَ٪؛ ٞةطا ٚكُ٪ ما صمله جاٖو ال ًخٗب٪ جُلبها، و ا، لهو ى٪؛ ل٣ُغب ٖلُ٪ جىاماظٗلها ٖلى ط٦غ و 

 - جخ٨غع الىهاثذ هٟؿها ف  خضًشه ًٖ الكاٖغو ( 017ـ، م م0750) الٗؿ٨غي،  ”ؿ٪...مال٫ ٞإه٪ اإلاى جسو ع، ى الٟخ

ت ف  الجاهب ؤلا٣ًاع  لها ى ا ًخهل بسهمل٨ىه ٠ًًُ بلحها -بهٟت زانت ً مُت، ال٣اٞو ػن ى ً المنُت الٗباعة الكٍٗغ

إل٣اء الٛض و جها ، مغاظٗت ال٣هُضة بٗض الاهتهاء جا ًىصخه بجٗجى، ٦٘ اإلامخىاؾبحن ال٣اُٞت اإلاو ػن ى ازخُاع الكاٖغ لل

حر ماء مال٣ضو خضزحن ً املمً خظا١ الكٗغاء ماٖت جا نى٘ ظم ىالا٢خهاع ٖلى الخؿً ٖلى هدو جها، م الخُُئت و شل َػ

 (025ـ، م م0750. )الٗؿ٨غي،  مال٨ال  مبالخئا مال ًدؿجهضع ٖغاظٗت جالبدتري؛ ألن ؾبل اإلاو اؽ ى ؤبي هو 
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ع ؤن الخضًض ًٖ ى زًُُبا حٗؼػ جه واء ٧ان قاًٖغا ؤى بضٕ ؾ٫ بإن ههاثذ الٗؿ٨غي بلى اإلاى ٨ً ؤن ال٣جً َىا ًم

ب ى ُٖو عاث و ً الًغ ما ٌكحن قٍٗغ مبال خضًض ًٖ الىو؛ لظا ٖلُه ؤن ًخجىب ٧ل  ىا َماهبه ى ً ظمبضٕ ف  ٦شحر اإلا

ا و ( 035ـ، م م0750اف  )الٗؿ٨غي، ى ال٣ ا ؾلُب التي ًجب ؤن ًخجىبها اإلاى ً الُٗمٚحَر ً ما جبضٕ ختى ًسغط هها

ًئا ى الُٗ  ً الخ٩ل٠.مب، بٍغ

 بدث الشالثامل

 خلقي في النصالنكف غن امل

 زهو له ف  ٞىى اعاث السهمٖلحها بٌٗ ؤ وعة جبضى خل٣ي ف  نْهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي باإلا
ْ
ضٌ٘ ن البى نُت، بط

. ٞاأل ى ؾو خؿً الغص و كخ٤، ا: اإلاجٞىحن َ  ا: جَو ٫: ًإحي ٖلى يغبحن و ٍئ

 ٫ الكاٖغ ف  عظل ٣ًا٫ له ًىساب:ى شل ٢مً اللٟٔ، م٫: اقخ٣ا١ اللٟٔ و الًغب ألا 

 ه زاباجً هه٠ اؾم٠ُ٦ ًىجر و 

ض :) الٗؿ٨غي، و ً اللٟٔ، مٗجى الًغب الشاوي: اقخ٣ا١ اإلا  (226ـ، م م٢0750ا٫ ابً صٍع

 ٣ًغا ٖلُه ىا ٧ان َظا الىدم             ٍه       ى بلى هُٟ ى  الىدحو ؤ ىل  

ا ٖلُو      ه                 ـــــــجؤخغ٢ه هللا بىه٠ اؾ
ً
 هــــــــــــــنحر الباق  ُنغاز

ت ؤ ىً الاقخ٣ا١ َمٛؼي ؤن اإلا “كخ٤ اإلا “اَض التي اؾخض٫ بها الٗؿ٨غي ٖلى ى ً زال٫ الكمًٓهغ   مالظ والسسٍغ

ضٍ ؤصخاب البضٌُٗاث ف  ه٣لهم ىَو خل٣ي، ٣هضٍ اإلام٘، ٞاالقخ٣ا١ مالؿاً م
ّ
هُلر ًٖ الٗؿ٨غي، ٣ٞض جلل ما ؤ٦

ٞه ب٣و ؿخسغظاث الٗؿ٨غي مً منغَّح نٟي الضًً الخل  بإهه  ٗجى ف  ٚغيه م مالٗل مً الاؾمؤن ٌكخ٤ “ له:ى ٖغَّ

 (11ـ، مم0104)الخل ،  (1)“ٚحر طل٪  وهجاء ؤ وضح ؤمً م مخ٩ل٣ًهضٍ اإلا

ً مثه ًهضع ى ؾ وبدؿً الغص ؤ مهُلر طاجه؛ ألن الخ٨ظلُت ف  اإلا وخل٣ي جبضٍئ ٞالٗىاًت باإلاى ؾو ا خؿً الغص مؤ

ىحن الؿُض. ما حر اإلامؤو اُٖل، جا ؾإله: ؤهذ الؿُض؟ ٣ٞا٫ له: ؤها بؾمحري ٖلى الغقُض ٖىضجشل عّص الؿُض الخمخل٣ي، اإلا

 (227-226ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، 

                                                                          
اع الغبُ٘ ف  ى ؤهو . 014َي، مى ان، الؿُجص الجى قغح ٣ٖو . 0/064ي ،جى شل: زؼاهت ألاصب، ابً حجت الخمه ف  البضٌُٗاث ىمٟهومهُلر عاظ٘ اإلاو  (0)

 .3/054ضوي، اإلا ىمٗهمإ البضٌ٘، ابً ى ؤه
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ً نٟاث ج٘ ف  حٗل٣ُه ٖلى حٍٗغ٠ البالٚت ٖىض ظٟٗغ بً ًدحى، ٞملٗؿ٨غي ٖلى الٗىاًت بالؿاا ًٓهغ خغم اج٦

ض ؤلاباهت ًٖ  “٣ٍهض بها و  “ً الكغ٦ت مجسغظه  “البلُٜ ؤن  مال٨ال  ٗجى ُٞإحي بإلٟاّ ال جض٫ ٖلُه زانت، بل مؤن ًٍغ

٠٢ ٖلى ى ً َظا الجيـ ختى ال ًمٕ ى ف  ه مل٨ال ا ما اؾخبهجعبو ٘ ؤيها ؤعاص، مٗاٍن ؤزغ، ٞال ٌٗٝغ الؿامٗه ٞحها محكتر٥ 

 (16ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”... مَى ٗىاٍ بال بالخم

َت به ف  ى ىم، ٞهي مً ألاخ٩امُٖت ى ال٣اصع ٖلى بنضاع َظٍ الى ىخل٣ي، ٞهبه اإلا مها ًد٨مٖض وح الضاللت ؤى يى ٞ

ٗجى، ً اإلامص ى ٣ه  لبـ، ٞال ٌؿخُُ٘ جدضًض اإلا٢ٗه فى ٗاوي ًً اإلام٘ ٚحٍر مجضازله و ٗجى ٫؛ ألن اقترا٥ اإلاو ألا  م٣ااإلا

ا ًخ٨غع م ىَو خل٣ي. ٖلحها اإلا ماؾخٛال٢ه، ٞاالقترا٥ نٟت جخهل بالىو ًد٨و ٗجى ُت اإلاجا ًاصي ف  الجهاًت بلى حٗم ىَو 

بط جٓهغ ٖىاًخه ف  ط٦ٍغ  “ٛؼا٥ مًجل  ًٖ  “ؤن  مً نٟاث ال٨ال م٫ ظٟٗغ بإن ى ٖىض الٗؿ٨غي ف  حٗل٣ُه ٖلى ٢

٘ مٍبحن للؿاو ٣هض٥، مضر ى ً“ٛؼا٥ ؤن مغاص بُجل  ًٖ جها : حٗل٣ُه ٖلى ؤن اإلامي٘ مى ً منغاخت ف  ؤ٦ثر  ٘مللؿا

ىَهى ًٖ الخٗم ًَ ال١و ُت جغاص٥؛  ٠ الٗغبي للبالٚت بإنها  (1)(27ـ، م  م0750) الٗؿ٨غي، ”ؤلٚا  “٦ظل٪ حٗل٣ُه ٖلى حٍٗغ

اٚل ٖىه؛ ى ٍىٟي الكو ٗجى الل٠ُُ ٨ُٞكٟه، ض بلى اإلاجؤن ٌٗ ىَ ”غاص :ٞحري الٗؿ٨غي ؤن اإلا “ٗجى البُٗض ً اإلامالخ٣غب 

 بلى الى ( ٞالض31ٖـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”جضبغ لهو ً ٚحر ٨ٞغ ُٞه، م٘ مه الؿاجُٟٞه
ُ
ٗاوي ال٨ك٠ ًٖ اإلاو ح ى يى ة

 ًدىاؾب نضاَا ى ه  صٖو ٘، مهلخت الؿامص بلى ى ٛؼاَا ٌٗم
ٌ
٠ الٗؿ٨غي ج٘ الٛاًت الخٗلُمة

َّ
ا ٦خاب ً ؤظلهمُت التي ؤل

الُت جْاث٠ الىو بحن الجو ت ٖىض الخضًض ًٖ مٝ ج٨ك٠ ٖىه الهٟداث ال٣اصى ا ؾم ىالهىاٖخحن ٖلى هد

 الىُٟٗت.و 

ال ًدؿً ف  و خل٣ي ف  خضًشه ًٖ بًجاػ الخظٝ ٞال ًصر الخظٝ ٨ٍغع الٗؿ٨غي ٖىاًخه بضٞ٘ اللبـ ًٖ اإلاو 

 ماب ازخهاًعا لٗلى اًبا، ُٞدظٝ الجى ظ مًإحي ال٨ال ؤن  ”ع بًجاػ الخظٝ:ى ً نجٝ، ٞو خظ٘ باملمالؿا مبال بٗل مال٨ال 

لهظا الؿبب ٖاب و ( 067 -066ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، “ا ؤعاص مٗجى؛ ألهه ٢ض ٖٝغ ساَب ... ٞا٦خٟى باإلقاعة بلى اإلاامل

 الظي اهخٟذ ٖىه َظٍ الهٟت. مال٨ال 

اله، التي جغجبِ ب٣ضعاث جاي٘ اؾخٗومى ُْٟخه وو ٘ ف  خضًشه ًٖ الخظًُل مغ اخخٟاء الٗؿ٨غي بالؿاجَؿخو 

 مً لٗجى بُٗىه؛ ختى ًٓهغ إلاتراصٞت ٖلى اإلابٖاصة ألالٟاّ اإلا“ :ىال٨ٟغي، ٞالخظًُل ٖىضٍ َ ماَى ؿخومٗحن مالؿا

ض ٖىض ى ٍخو ه، جًٟه
َّ
ًُ ى الخو ٞاإلباهت  “ه جً ٞهم٦  مٗحن ٖلى ازخالٝ ٢ضعاتهمً ؤظل الؿاما جحى بهى ٦ُض نٟخان ف  الىو 

                                                                          
 ًغ٦ؼ ٖلى نٟت ال “بًُٗضا ًٖ الخ٣ُٗض  “٫ ظٟٗغ ى عاظ٘: حٗل٤ُ الٗؿ٨غي ٖلى ٢و   (0)

ْ
ٗجى اؾخٛال١ اإلا مٖضو ٘ مالؿا مً ٞهجح ف  الىو لًُى يى بط

 .30لضًه، م 
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اله جاي٘ اؾخٗمى خض بلى الخضًض ًٖ جْاث٠ الخظًُل، بل جو ٘ ٖىض الخضًض ًٖ مخٟاٍئ بالؿا٠٢ اخى ال ًخو الظَىُت، 

ا٠٢ الخاٞلت؛ ألن جل٪ ى اإلاو ٗت، ماًَ الجاى اإلا ”:ه و ٗحن، مالش٣اف  بحن الؿاو ٕ ال٨ٟغي ى غاٖاة الخىمالتي ًجب ٞحها 

ضر وو ٦ض ٖىض الظًَ الل٣ً، ى اخض جى ٗجى الالبُٗض الظًَ... ٞةطا ج٨غعث ألالٟاّ ٖلى اإلاو ، م٘ البُيء الٟهجاًَ ججى اإلا

 ( 165ـ، م م0750) الٗؿ٨غي،  ”لل٩لُل البلُض

ن ى ؤن ٩ً ”:ىَو ً الالخٟاث ما بغػ ف  خضًض الٗؿ٨غي ًٖ الًغب الشاوي م٘ ف  الىو مع الؿاى ع خًى ً نوم

ا ف  
ً
ًَّ ؤن عاًصا ًغص ٖلُه ٢ و٧إهه ٌٗتريه ق٪ ؤو ٗجى مالكاٖغ آزظ  ٌؿإ وله، ؤى ْ

ً
ا بلى ى له ًٖ ؾببه، ُٞٗؾاثال ًٗ ا مص عاظ

ل الك٪ ٖىه وًظ٦غ ؾببه، ؤ وا ؤن ًا٦ضٍ، ؤمه؛ ٞةم٢ض  ( 215ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، ”ًٍؼ

٫ ى ٣ٞا ل٣و بضٕ خل٣ي. ٞاإلااإلاو بضٕ، اإلاو ح: الىو، ى يى ُٞه ألاع٧ان الشالزت ب و٩ان بط جبضجُت بجً ألاَمَظا الىو و 

ٍع ى الصسو الظي جه ىخل٣ي َاإلاو ن قًٗغا، ى ؾ٩ُ-بالُب٘  - الكاٖغ، لظا ٞالىو الظي ؾُٗالجه ىالٗؿ٨غي َ

عة ى عة الظَىُت التي اؾخدًغ ٞحها نى ٗالجت الكاٖغ للىو؛ بؿب الهما ًٖ مٌؿإله. ؤ والكاٖغ بإهه ًغص ٖلُه ؤ

التي  مْاث٠ الالخٟاث ف  ال٨ال و ً م٧لها و بػالت الك٪ ٖىه،  وحٗلُله ؤ و٦ُضٍ ؤى ٗجى ف  جاعاتها ٖلى اإلام٘ ٞؿخٓهغ ؤمالؿا

ل ف  طًَ الكاٖغ.٘ اإلامع الؿاى ص بلى خًى حٗ َُّ  خس

 ًٖ الىو، ٨ٞالَ ىا َمخل٣ي اإلاو بضٕ ا: اإلاجَو ٫ بإن الخضًض ًٖ ٢ُبي الىو ى ٨ً ال٣جً َىا ًم
ٌ
ا جبال خضًض

 جسض ىاخض هدو ًخدغ٧ان ف  اججاٍ 
ً
ا ى غخلت جهمً مٍاجه بضًءا ى ؿخم٧ل  مالىو خغ٦ت ُا ٩ل ٍىه بى غاخل ج٩جعا بو غ ومٍع طَى

 بلى ى نو ٍاتها ى ؿخم
ً
ٟه للبالٚت بإنها:م ىَو ىه. مغخلت الاهتهاء مال بلٜ به اإلام٧ل  ”ا ًا٦ضٍ حٍٗغ

ُ
٨ىه ج٘ ٞخمٗجى ٢لب الؿاا ج

 (04ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، “ٗغى خؿً وملت ى ٣بمعة ى ٘ نم٨ىه ف  هٟؿ٪ جف  هٟؿه ٦خ

ها ى قٗو الُت جظ مً ٢ُمىه جا ًخًومؾُلت التي ج٨ك٠ ًٖ ٞىُاث الىو ى نها الى ٧ مٞالبالٚت بد٨ ت، ٌٗٞغ ٍع

ا اإلا ت بلى الؿاى بضٕ لى٣ل خالخه الكٗالٗؿ٨غي بإنها ٧ل َغاث٤ الخٗبحر التي ٌسسَغ ا ج٘ ٦مٍع ا ؤخـ بها، ج٦و ا قَٗغ

كتٍر ٞحها بٗض ٢ضعتها ٖلى الخبلُٜ جالغؾالت التي جخً وي ؤى خخَظٍ الُغاث٤ ل٩ي جىجر ف  جبلُٜ املو  ٌُ   مؤلاٞهاو جها 
ُ
ال٣ضعة

 خإ.مالا و خإزحر ٖلى ال

 ٘مالؿا                 َغاث٤ الخٗبحر      بضٕاإلا

ص ى يكالهضٝ اإلا ى٘ ٞهمالؿا ىٍخدغ٥ بها هدو َغاث٤ الخٗبحر  مبضٕ ٌؿخسضسُِ الؿاب٤ اإلاً املما ًٓهغ ج٨ٞ

ة خؿىت اؾخُإ ع ى الخٗبحر ٖجها بهو ايٗها مى يٗها ف  وو بضٕ ف  جظلُل َظٍ الُغاث٤ ا هجر اإلاج٧لو ً ؤلابضإ، مالٛاًت و 

وصخئ الىو مُْٟت التي ى ع بلى الى الٗب
ُ
ٗحن. ٩ٞإن ٧ل الٗىانغ جخدغ٥ مبحن الؿاو انل بِىه ى ه  زل٤ الخو ً ؤظلها ؤ
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ٖال٢ت  م٧ل الٗىانغ ف  الجهاًت ج٣ُو ص الىو. ى ظى ٘ الظي ال ٨ًك٠ ٖىه بال بمبٌٗ لخهل بلى الؿا ىبًٗها هد

 ُت.لُت ؤلابضاٖجان هجاح الٗج٘ بًٗها لًمجباصلُت 

 بدث الغابؼامل

 قُاؽ لظاجه.مالنص 

ؼ ُٞه ٖلى الخإَحر للىو ألاصبي ٖلى اإلاو كغ مالٗؿ٨غي  م٢ضَّ 
ّ
ٍحن الخىٓحري ى ؿخٖه الهىاٖخحن، الظي ع٦

ؤزىاء اوكٛاله بالىو و خل٣ي، اإلاو غؾل ا: اإلاجَو انلُت ى لُت الخجىه خل٣ت الخٟاٖل بحن ع٦جي الٗمظٗل و الخُب٣ُي، و 

، مهمخسههحن لئلصالء بإخ٩اغخلت جخهل بٗغى الىو ٖلى اإلامه  و ًٍ: ى ا بٗض الخ٩مغخلت مًٟخه  مٍىه لى غاخل ج٩وم

ا له م وا لِـ له نلت بالىو، ؤمع ٞحها، بًُٗضا ًٖ ٧ل و الضاثغة التي ًجب ؤن جضو ، مهما ًجب ؤن حكخٛل ٖلُه ؤخ٩اوم

ت الٟىُت.و نلت   ل٨ىه ًٟخ٣ض الغٍئ

 لٗىاجْهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىا٢ض اؾخ٨
ً
له ًجب ؤن جٖو ٖلى الىو،  ملى الخ٨ى ً ؾِخم ىًخه بالىو، ٞهاال

 بالىو هٟؿه، لظل٪ ٖاب ٖلى بٌٗ الى٣اص ازخُاعاتهى كٛمن ى ٩ً
ً
زاعط ًٖ ٞىُت  ىا َجب مهِبت القخٛالهٚحر اإلا مال

ب مالىو  ٫ و ٣ًل جضا“ًٟل ف  ازخُاٍع للكٗغ الظي ا نى٘ اإلام ىٖلى هد مً ال٨ال مخصخي ى الو شل ؤلاعجاب بالٍٛغ

ب ُٞه، و اة له، و غ ال سُئ ف  ازخُاٍع مًٟل ( ٞاإلا01ـ، م م0750) الٗؿ٨غي،  “ً الازخُاع مَظا زُإ و ٨ٍثر الٍٛغ

ا ما ٌؿخد٤ ؤلاعجاب، لظل٪ عؤي الٗؿ٨غي ؤن الٗخبي ٖىضمسُئ ف  ُٖبه م٦ظل٪ ٚحٍر و ، (1)ا ال ٌؿخد٤جإلعجابه ب

غ:ى طَب بلى ُٖب ٢  ٫ ظٍغ

ها ـن التي ٞى بنَّ الُٗ ْدُحن ٢خالهـــــــا ملــ مـــ٢خلَىَىا زــــ  ٌى ــــــغ مي َٞغ ًُ 

ً طا اللب ختى ال خغا٥ له  اـــــًَ ؤي٠ٗ زل٤ هللا ؤع٧اهو   ًهٖغ

٠٢ ٖلى و ا مسُئ؛ ألن الٗؿ٨غي ٖىضم ىٞه “ٗجى ملِـ له ٦بحر و صة لٟٓه، ى ً الكٗغ الظي ٌؿخدؿً لجم“ بإهه:

 (01ـ، مم0750)الٗؿ٨غي،  ”ٗجى َظا الكٗغمً مال ؤخؿً و ص ى ٗجى ؤظم مال ؤٖلو  ”ٗجى ٢ا٫:َظا اإلا

                                                                          
ظضجه ال ًدؿً ى ع  ٞجالكٗغ ٖىض ألان مَلبذ ٖل “ة الجاخٔ ى ً باب جإزٍغ بضٖم ىاصٍ الزخُاعاث الى٣اص ٚحر الٟىُت َنيُ٘ الٗؿ٨غي ف  اؾدبٗ (0)

به ، ٞغظٗذ بلى ألازٟل ٞ ألاوؿاب و  محٗل٤ باألًاو ا اجهل باألزباع مظضجه ال ًى٣ل بال ى ظضجه ال ًخ٣ً بال بٖغابه، ُٟٞٗذ ٖلى ؤبي ٖبُضة ٞى بال ٍٚغ

ٗالجت جلل “ه٣ض الكٗغ  “ا ظٗل مت بً ظٟٗغ ٖىضم، ٦ظل٪ ٢ضا2/02الخبُحن، الجاخٔ، و البُان  ”عصث بال ٖىض ؤصباء ال٨خابا ؤجؤْٟغ ب م، ٞل

ب  مشل ٖلمٚحر الٟىُت و ٗالجاث الٟىُت اإلا مالظي ًً “الكٗغ  مٖل “٣ابل مالٟىُت للكٗغ ف   ت بً ظٟٗغ، ملٛخه، عاظ٘ ه٣ض الكٗغ، ٢ضاو الٍٛغ

 .04، 03م
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 ؤ
ُ
  وَظا السلِ

ُ
عاء و ً ألاؾباب التي ٧اهذ مالىثر ٧ان  وٖلى الكٗغ ؤ مف  الخ٨ -ٖلى خض حٗبحر الٗؿ٨غي  - الخسلُِ

٣ت و ت جىٓماب ى الٟهاخت ف  ؤبو ل ٖلى البالٚت جىخى جإلُٟه لل٨خاب الظي ٌكخم خه ًٖ اٖخباع مبٍُغ ىهجُت. ٩ٞإنَّ عٍئ

شل مٖلى ال٣ًاًا التي جخهل بالىو،  مل٨ً ف  الخ٨و غة ؤزغي، ماػالذ جخإ٦ض م٫ بلى الىو ى نى ؾُلت للى ال البالٚت

 ٢ًُت الؿغ٢اث.و ٗجى، اإلاو له ل٣ًُت اللٟٔ و جىا

 ػجى املو قظُت اللفظ  -1

ا ٦بحًرا 
ً
٤ ألا جى ٫ الٗؿ٨غي، ٞاه٣ؿى ً الى٣اص خمؤزاعث َظٍ ال٣ًُت زالٞ ً م٫ و ا اػاءٍ زالزت ٞغ٢اء، ٞظَب الٍٟغ

ـ، م م0777اعي، جالٗو ، 040، 041ـ، م0730ت، مؾال و ، 031ـ، م م0754ً ؤههاع اللٟٔ ) َباهت،مالى٣اص بلى ؤهه 

ـ، م٫0771 بدىا٢ًه) ُٖاص، ى طَب الشاوي بلى ال٣و (،  011ـ، مم0775ب،ى ُلوم، 216ـ، م م0760ص، جى نو ، 113

داجه ،  م(؛ بؿبب الٟه022، مـم0775) َال٫،  اجٍخه بُجهى طَب الشالض بلى حؿو ،  .(017، 016 الٓاَغ لبٌٗ جهٍغ

٤ ألا جٞ داجه التي بؿببها عؤي الٍٟغ ٗاوي ٗاوي، ألن اإلالِـ الكإن ف  بًغاص اإلاو  ”له:ى ً ؤههاع اللٟٔ، ٢م٫ ؤهه و ً جهٍغ

ها الٗغبي  ة ٦ثر و ه٣اثه، و هؼاَخه و بهاثه و خؿىه و نٟاثه، و صة اللٟٔ ى ف  ظ ىا َجإهو ي، و البضو ي و ال٣غ و ي مالعجو ٌٗٞغ

 .(42، 41مـ، م0750) الٗؿ٨غي،  ”الخإل٠ُو  مِص الىٓو ً ؤم ىالسلو التر٦ُب، و ٘ صخت الؿب٪ ماثه، ومجه و َال 

داجه التي ٧اهذ ؾبًبا ف  ال٣وم ه:ى ٗجى ٢اإلاو ٍخه بحن اللٟٔ ى ؤخُاها بدؿو ٫ بدىا٢ًه ى ً جهٍغ
ُ
ؤلٟاّ  مبن ال٨ال “ ل

ٗجى ٦داظخه بلى جدؿحن اللٟٔ، ألن لبالٚت بلى بنابت اإلاَٗبر ٖجها، ُٞدخاط ناخب او ٗاٍن جض٫ُّ ٖلحها مل ٖلى جحكخ

ؿمٗها مألالٟاّ ججغي و دل ألابضان، م مً ال٨ال مٗاوي جدلُّ ألن اإلاو ٗجى، ضاع بٗض ٖلى بنابت اإلااإلا
ُ
غجبت ومة، ى جَغي ال٨

 (53ـ، م م0750)الٗؿ٨غي،  “ٞت و ٗغ ما ٖلى ألازغي جبخضاَ

ده ألا  ىٍ بلُه، ٞهى وؿبو الى٣اص  ا ٢الهم٣ًهض  م٠٢ ؤن الٗؿ٨غي لى خ٣ُ٣ت اإلاو  ٘ و ف  جهٍغ ً قإن م٫ الظي ٞع

جا٫ ٞحها مالتي ال و كتر٦ت بحن الىاؽ ت اإلامٗاوي الٗاً قإن اإلامٗجى ٧ان ٣ًهض الخِ ً قإن اإلامخِ و اللٟٔ 

ٗجى ال ٣ًهض جا ًيخهغ للمالٗؿ٨غي ٖىضو ٗجى. ً الُبُع  ؤن ًيخهغ ٞحها للٟٔ ٖلى خؿاب اإلامٟايلت، لظل٪ جلل

ٍغ الهُاٚت الٟىُت مف  خ٣ُ٣ت ؤ ىٗجى ألاصبي الظي َا ٣ًهض اإلاجإهو ت لها ف  طاتها جال٨ٟغة، التي ال ٢ُ وي ؤى خخٗجى املباإلا

ن الخظ١ ى ضخجً مَو  ”٢ض ؾب٤ بلى طل٪ الجاخٔ، خُض ٢ا٫:و غاص الخٗبحر ٖىه، ٗجى اإلاالتي ًغجبِ جد٣٣ها بةنابت اإلا

٤، و  لت، جن: ؤناب الهضٝ، بطا ؤناب الخ٤ ف  الجى لى ٣ٍو ٗاوي. ن اإلاى بت ُٖإلى بناو ب، ى الخسلو بلى خباث ال٣لو الٞغ

ـ ٞالن، ى لى ٣ٍو  اؽ، بطا ٧ان ؤظو ن: ٢َغ غة، ما ع ى ٫، ٞةن ٢الو ً ألا مص بنابت ى ؤناب ال٣َغ
ُ
ؤناب ٖحن و ى ٞإناب الٛ

اؽ، ٞه  (0/015عاظ٘، و ، 0/025، 0753)الجاخٔ،  “٢ه ؤخض ى الظي لِـ ٞ ىال٣َغ
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 مٗجى بالٗال٢ت بحن الؿهاإلاو حكبُه الٗال٢ت بحن اللٟٔ و الى٣اص ال٣اثلحن باإلنابت و ُٚحن اثل البال و ً ؤمٞالجاخٔ 

ا طَب بلُه م ىً جدضر ًٖ ؤلانابت ٖلى هدم٫ و ؤ ىلِـ الٗؿ٨غي َو ،  (020، 020ـ، م م0114) عاضخي،  الٛغىو 

ا بٗض جضث ٖلحها ُٞجضعؾُت ٢ض اٖخاإلاؤن البالٚت  وع ال٨ٟغة التي ًبضو ٞةهىا هغي ٖىض ؤبي َال٫ بظ ”له :ى ق٨غي ُٖاص ف  ٢

ب ف  ى ُلؤٖجي : ؤن اإلاو  -ٗجى اإلاو ك٩لت اللٟٔ م٣ًهض  - ك٩لتاصَا ٖلى هٓغة ٖبض ال٣اَغ هٟؿه بلى َظٍ اإلاجً اٖخمؤ٦ثر 

ب ف  ى ُلؤن اإلاو ٗاوي، اإلا مٕ ٖلى يمى ضعؾُت ا ظٗلخه البالٚت اإلام ىَظا َو الخدغػ ًٖ السُإ ، و ؤلانابت  ىٗاوي َاإلا

 (017ـ، م م0771) ُٖاص ،  ”ؤلاًًاح ىاللٟٔ َ

ذ الٗؿ٨غي الظي ؤٖلً ُٞه ؤن  مهمغ مًب٣ى ؤ َٗبر ٖجها، و ٗاٍن جض٫ُّ ٖلحها مل ٖلى جؤلٟاّ حكخ مال٨ال  “ف  جهٍغ

ٗاوي ألن اإلاو ٗجى؛ ضاع بٗض ٖلى بنابت اإلاٗجى ٦داظخه بلى جدؿحن اللٟٔ؛ ألن اإلاُٞدخاط ناخب البالٚت بلى بنابت اإلا

ؿمٗها مألالٟاّ ججغي و دل ألابضان، م مال ً ال٨مجدلُّ 
ُ
 “ٞت و ٗغ ما ٖلى ألازغي جغجبت بخضاَومة، ى جَغي ال٨

 (53ـ، م م0750)الٗؿ٨غي، 

بلى ٗجى ٦داظخه ًدخاط بلى بنابت اإلا مص بإن ال٨ال ى ٣هؤن اإلا ىَو غ الظي ؤقاع بلُه الٗؿ٨غي ف  َظا الىو مَظا ألا 

ر ٖىه ابً ظجي بهم ىَو َغ١ الخٗبحر ٖجها، و لٟىُت للٗباعة ألاصبُت ام اى جدؿحن اللٟٔ ٧ان ٣ًهض به الٗىاًت بالس عة ى ا ٖبَّ

إٟٚالها و ً اّصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ مان ) باب ف  الغص ٖلى ى ًخا ف  الباب الظي ٣ٖضٍ ف  السهاثو بٗىى يو ؤ٦ثر 

 ٢ا٫ :اإلا
ْ
بها و ا حٗجى بإلٟاْها ٞخهلخها جطل٪ ؤن الٗغب ٦و  ”ٗاوي( بط

ّ
 مجالخٔ ؤخ٩او اٖحها، جغ و تهظ

ً
السُب و ها بالكٗغ جاعة

ا، ٞةن اإلاججخ٩ل٠ اؾخو ها مباألسجإ التي جلتز و ؤزغي،  ٫ طل٪ و ؾها ، ٞإى ٢ضًعا ف  هٟ مؤٞسو ٖلحها ،  مؤ٦غ و ي ٖىضَا ى ٗاوي ؤ٢غاَع

ا ى بالٛو ا َى عجبو َا ى حها .... ؤنلخمغاومٍَغ٣ا بلى ؤٚغايها و ٗاهحها ، مان ى ا ٧اهذ ٖىٖىاًتها بإلٟاْها ، ٞةنها إلا جدؿُجها و ا ف  جدبحَر

 (004، 0/003ـ، م0114) ابً ظجي،  “ؤطَب بها ف  الضاللت ٖلى ال٣هض و ٘ ج٢٘ لها ف  الؿو ن طل٪ ؤى ل٩ُ

الخإه٤ ُٞه و بن ٖىاًت ابً ظجي باللٟٔ : “عاضخي مبخٗبحر ٖبض الخ٨ُ وٗجى، ؤؤي ؤن الٗىاًت باللٟٔ ه  ٖىاًت باإلا

  (013ـ، م م0114)عاضخي،  “الخغم ٖلُه و ٗجى ىه باإلاماًت ت الٗىجبالٛت ف  بنالخه ه  ٢اإلاو 

ًعا باعًػا ف  و ٗجى، ٣ٞض لٗب صاإلاو له ل٣ًُت اللٟٔ و شل ه٣ُت زالٝ بحن الى٣اص ف  جىامبٗض ٞةطا ٧ان الٗؿ٨غي و 

ا الصخُذ بدُض ًمٗجى بلى اإلاو ظُه ٢ًُت اللٟٔ ى ج  ً الى٣اصم٣هض ال٨شحر م مٞه -الٗؿ٨غي  مء ٦ال ىف  ي - ٨ًجؿاَع

ً، ٦ مى ف  خضًثهمال٣ضا ض جًٖ َظًً الٗىهٍغ
َّ
ضاص جا له نلت بالىو بضءا بمظه آزغ حُُٛخه ل٩ل و ً ما ؤ٦ غخلت ؤلٖا

ض َظا الا و غخلت الٗغى ٖلى الى٣اص، جاهتهاء بو ًٍ ى غخلت الخ٩جًعا بو غ ومالظَجي 
َّ
٫ الٗؿ٨غي ل٣ًُت ؤزغي و غ ف  جىامٍخإ٦

 ه  ٢ًُت الؿغ٢اث. 
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 قظُت الؿغقاث  -2

 وؿخ٣لت بها ؤمهىٟاث ماء ف  ى البالُٚت ٢بل الٗؿ٨غي، ؾو الٟاث الى٣ضًت اإلا مٗٓمت الؿغ٢اث ف  لجذ ٢ًُى ٖ

ع ؤزالق  ٖلى ى ىٓمً مً ٖالجها مىاْحر، ٞهىا٥ مٕػ ٖلى ٖضة ى ٗالجتها جخم٧اهذ و هىٟاث، م٫ زانت بها ف  ى ف  ٞه

ت ًٟسغ بىٟؿه  ؤقٗاع مؾغ٢ته ملٗض من بإهٟؿهو ً الكٗغاء ًٟسغ ما٫ ٖضص ى ا ًٓهغ ف  ؤ٢م ىهد ً، ٞهظا َٞغ آلازٍغ

 ٫:ى ٣ُٞ

 غ ٖلــــــــــــــى ألاقــــــــــــــٗاع ؤؾــــــــــــــغ٢هاـال ؤُٚــــــــــــــو   

 

 ً ؾــــــغ٢امــــــقــــــغ الىــــــاؽ و ٖجهــــــا ٚىِــــــُذ   

 
 ٦ظل٪ خؿان: 

 اى ا ه٣ُــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال ؤؾــــــــــــــــــغ١ الكــــــــــــــــــٗغاء   

 

 قـــــــــــــــــــٗغي  ماٞـــــــــــــــــــ٤ قـــــــــــــــــــَٗغى بـــــــــــــــــــل ال ً 

 
غ: ى ٢و   ٫ الٟغػص١ لجٍغ

ــــــــــــُغ ٢هــــــــــــاثضي    بنَّ اؾــــــــــــترا٢٪ ًــــــــــــا ظٍغ

 

ٖــــــــــــــاء ؾــــــــــــــم    ي ؤبُــــــــــــــ٪ جى٣ــــــــــــــلى شــــــــــــــل اّصِ

 
غ ٖلُه ب٣ عّصِ و   له:ى ظٍغ

ىـــــــــــــــاى ً ًهـــــــــــــــحُر ؤبـــــــــــــــمـــــــــــــــ مؾـــــــــــــــخٗل   ُْ ٢ ٍ 

 

ـــــــــــــــــذ ٢هـــــــــــــــــاثضٍ اظخالبـــــــــــــــــاومـــــــــــــــــ    ً ٖٞغ

 
اعة و ؤلاهخدا٫ و شل الاؾخلخا١ مهُلخاث ً اإلامٚحٍر و ٞاالظخالب  ً م، َظٍ الكب٨ت مالاَخضاو الانُغاٝ و ؤلٚا

ع ؤزالق  ال ًصر ى ٓىمً مٗالجت الؿغ٢ت م٧لها جضزل ف  و ي، مؾ٘ ٞحها الخاجى هُلخاث التي حُٗب الؿغ٢ت، ٢ض جاإلا

 (40، 0/07ـ،م0757ي، مُٗب، )الخاجمللكاٖغ ؤن ًهىٗه ألهه 

 ًغص الؿبب ف  و ع هٟسخي ى ىٓمً ملجذ الؿغ٢ت ى ا ٖج٦
ْ
ا و اعص ى ٖها بلى الخى ٢و ٨ٞغي، بط ُا ً هٟؿ الاجٟا١ بحن الكاٍٖغ

ا، ٖلى هدو  ً ًخ ”بً الٗالء: و غ جع  ألبي ٖجا ْهغ ف  ؾاا٫ ألانم ى٨ٞغٍَّ اعصان ف  ى ٍخو ٗجى، ٣ٟان ف  اإلاؤعؤًذ الكاٍٖغ

، ٣ٞا٫ )ؤبجال ؾو ا ناخبه، ججهمًل٤ ؤخض  ماللٟٔ، ل  ”اٞذ ٖلى ؤلؿىتهاى ٫ عظا٫ جى بً الٗالء(: جل٪ ٣ٖ و غ جٖ ى٘ بكٍٗغ

 (0/23ـ،م0757ي، م)الخاج

ً ؤظل الدكيُ٘ ٖلى قاٖغ م ىمع بالغ  ٣ٞض ْهغ ف  السجا٫ الضاثغ بحن السهى ىٓمً مٗالجت الؿغ٢ت ما ًٖ مؤ

ضي، بط ٣ٖض باًبا مالبدتري لآل و  ماجاػهت بحن ؤبي جى اإلا ىهىٟاث الى٣ضًت، هدً ؤظل الاهخهاع آلزغ ف  بٌٗ اإلام و، ؤام

/ 0، 011 -36/ 0ـ،م0770ضي،م)آلا  ماجٗاوي ؤبي جمً ما ؤزظٍ البدتري ومآزغ لؿغ٢اث البدتري، و  ماجلؿغ٢اث ؤبي ج

 لت بحن الىاؽو خضاكتر٦ت اإلاٗاوي اإلاال ج٣٘ ف  اإلاو ستٕر ٘ املا ط٦غ ؤن الؿغ٢ت ال ج٣٘ بال ف  البضٌج( 151٦ -100
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 ٣ٖض باًبا ف  الؿغ٢اث ىمزهو خىبي ؾاَت بحن اإلاى (.٦ظل٪ ال٣اضخي الجغظاوي ف  ال124/ 0ـ،م0770ضي،م)آلا 
ْ
ه، بط

ت جدضر ُٞه ًٖ الؿغ٢ت ف  قٗغ البدتري  خىبي ) ال٣اضخي الجغظاوي، ؾغ٢اث اإلاو  ماجؤبي جو اؽ ى ؤبي هو الكٍٗغ

ض ج(، 200٦-061َـ،م0164
ّ
كتر٦ت ٞال ٗاوي اإلاا اإلامٕ الؿغ٢ت بال ف  السام ؤى ٢و  مً ٖضمضي ما طَب بلُه آلا ما ؤ٦

لذ بحن وو جض ما، زملت بحن الىاؽ، ٣ٞض بضؤث زانت بكاٖغ و خضاجها الدكبحهاث اإلامالتي و ٫ بالؿغ٢ت ى ٣ً٘ ٞحها ال٣

( 001/ 0، 131/  0ـ،م0770ضي، معاظ٘ آلا و ، 062، 061َـ،م0164ت.) ال٣اضخي الجغظاوي، مالكٗغاء ٞهاعث ٖا

ج٨ً زالهت للىو ألاصبي ب٣ضع اوكٛالها بالسجا٫  مهىٟحن لٗالجت البالُٚت ل٣ًُت الؿغ٢اث ف  َظًً اإلال٨ً اإلاو 

شل مهىٟاث ؤزغي مؿل٪ هٟؿه هجضٍ ف  الدسجُل ٖلُه، اإلا وً ؤظل الاهخهاع له ؤمً الكٗغاء مٚحٍر و بحن الكاٖغ 

خىبي بُان ؾغ٢اث اإلاو ىه٠ ف  ه٣ض الكٗغ اإلاو ي، مؾا٢ِ قٍٗغ للخاجو خىبي خت ف  ط٦غ ؾغ٢اث اإلاضى الغؾالت اإلا

 ٦ُ٘ الخىِسخي.و ك٩ل قٍٗغ البً وم

ٍت... ى ٍت اللٛو الؼا“ اًا ه :و ً زالر ػ مغي بلى ؤهه ٖالج الؿغ٢اث جا الٗؿ٨غي ف  ٦خابه الهىاٖخحن ٣ٞض طَب الٗمؤ

ت...و ؼاالو اُٖت الش٣اُٞت ... جٍت الاظخو الؼاو  (،  بال ؤن الخضًض ًٖ 111-110ـ، م م0777غي، ج)الٗ ”ٍت الٟىُت الكٍٗغ

ده الكهحر الظي جا ًم ىَو له، و ٍت الٟىُت ٢ض ٚلب ٖلى جىاو الؼا ا جهٍغ داث ٦شحرة له، ًخهضَع ٨ً ال٨ك٠ ٖىه ف  جهٍغ

٣ت الخٗبحر ًٖ اإلاا ج٣٘ فجإهو كتر٦ت بحن الىاؽ، ت اإلامٗاوي الٗاًىوُّ ُٞه ٖلى ؤن الؿغ٢ت ال ج٣٘ ف  اإلا ٗجى   ٍَغ

الؼهج ، و الىبُي و ق  ىٗجى الجُض للؿ٢٘ اإلاو ا جكتر٦ت بحن ال٣ٗالء، ٞغبمٗاوي اإلا ”له :ى ا نغَّح به ف  ٢م ىَو نُاٚخه، و 

 (010، م م0750الٗؿ٨غي، )“ها جهٓو جإلُٟها و عنٟها و ا جخٟايل الىاؽ ف  ألالٟاّ جإهو 

ٗجى، ٢بده بالهُاٚت ال باإلاو ٗجى آزغ: ًخهل خؿً ألازظ جب وصبي، ؤٗجى ألا ه ٣ً٘ ٖلى اإلامٖض وبالؿغ٢ت ؤ مٞالخ٨

ٖىض  ماجج ىبضؤ بدؿً ألازظ، ٞإبو ٢بده، و اي٘ ٖضًضة ف  خضًشه ًٖ خؿً ألازظ مى ا ؤبان ٖىه الٗؿ٨غي ف  م ىَو 

  مؤٞىاَ له:ى الٗؿ٨غي ؤخؿً ألازظ ف  ٢
ُ
 ؤب٣ا٦

ْ
ُٕ  مالهبُر بط  الجّؼ

 ؤ٫:جى ٫ الؿى ػاص ُٞه ٖلى ٢و 

 ث آظالىــــــــــــا لىــــــــــــاى ب خــــــــــــب اإلاــــــــــــ٣ًــــــــــــغ      

 

هو   
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه آظــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ٫ ى ٞخُــــــــــــــــــــــــــــــــــ مج٨َغ

 
 (014، م م0750)الٗؿ٨غي،  “فى الخُب٤ُ ىاؾخو ف  هه٠ بِذ  “ٗجى عص اإلاو ؤ ماجألن ؤبا ج

 خؿىت ٖلى الؿاب٤ و ٗجى اؽ ٦ظل٪ ؤزظ اإلاى ه ىؤبو 
ً
اصة  له:ى   ٢فػاص ُٞه ٍػ

 ً هــــــــــغظـمــــــــــًب٩ــــــــــي ُٞــــــــــظعي الــــــــــضع      

 

 عَص بٗىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب ى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مٍلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   
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غ:ى ٫ ألاؾى ً ٢مؤزظٍ  الظي    ُٟ ْٗ ٌَ  ص بً 

 ا                جــــــــــــــــــخحن ٧إهَّ ىمجــــــــــــــــــ وٌؿــــــــــــــــــعى بهــــــــــــــــــا ط     

 

غنــــــــــــــــــــــاصمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه م٢ىــــــــــــــــــــــإث ؤها   ِٟ  ً ال

 
ً بِذ ؤبي هؤزظ بٌٗ اإلاو  اصة عجُبت، ٣ٞا٫:ى خإزٍغ  اؽ، ٞؼاص ٖلُه ٍػ

 ً هـــــــغظـ ٞؿـــــــ٣ذ مـــــــؤؾـــــــبلذ لالـــــــًاا و 

 

ىـــــــــــــاب بـــــــــــــالبرصو عًصا و   ُٗ ـــــــــــــذ ٖلـــــــــــــى ال ًّ ٖ 

 
ض ٖلُه ا ال ٣ًضع ؤخٌض جٞجاء ب “  (015، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”ؤن ًٍؼ

غ ألهه ؤحى بإعبٗت حكبحهاث ف  بِذ ى ً ألاؾماؽ ؤخؿً ألازظ ى ه ىٞإب      
ُٟ ص بً ى اخض، ف  خحن ؤن ألاؾو ص بً ٌٗ

ا ٢ا٫ ٖىه ؤهه ظاء ما ٢هضٍ الٗؿ٨غي ٖىضم ىَو ؿت حكبحهاث، جؤحى بسو ا جخإزغ ٞؼاص ٖلحها اإلامٌٟٗغ ؤحى بدكبحهحن، ؤ

ض ٖلُه ؤي جٟا ال ًجب ا ٦غٍع الٗؿ٨غي ف  حٗل٣ُه ٖلى خؿً ؤزظ م ىَو ١ ٖلُه بٗضص الدكبحهاث، ى ٣ضع ؤخٌض ؤن ًٍؼ

 له:ى البدتري ل٣

 هامٍ ٖىـــــــض ابدؿـــــــاى ً لالـــــــٍا ججلـــــــجـــــــٞ     

 

هْ ومـــــــ   
ُ
ؿـــــــا٢ُِ

ُ
 ً لالـــــــا ٖىـــــــض الخـــــــضًض ح

 
ت:ى ً ٢م َُّ  ٫ ؤبي خ

ه                    ٧إهَّ
َ
ًَّ ؾــــــــــــا٢ًُ الخضًض ى اإلا                      بطا َ  َخصخَ

ُ
 مً ؾل٪ هاْمغظان ِؾ٣اٍ

 ٢ا٫ الٗؿ٨غي:
ْ
ا ؤجو  ”بط ًً  ”ً حكبُه الشٛغ بالضعمىه بِذ ؤبي خُت جًخً ما لمً جٗجى؛ ألهه جًم مبِذ البدتري ؤً

 ( 002، م م0750)الٗؿ٨غي، 

ا ٖىض الٗؿ٨غي،  وا ًبضم ىألاصر ف  جٟؿحر الىو ألاصبي، ٖلى هدو ً َىا جٓل البالٚت ه  ألا٢غب م ًُ ا م ىَو ظل

الظي  “خايغة خلُت امل “ي ف  ٦خابه مله ل٣ًُت الؿغ٢اث، بسالٝ الخاجو بالغ  ف  جىا ىا َماصٍ ٖلى جْهغ ف  ٦ثرة اٖخ

ب ف  جىا
َّ
 لى.و له ل٣ًُت الؿغ٢اث التي ظاء اوكٛاله بها زالًها للىو ألاصبي باٖخباٍع ٚاًخه ألا و ٚل

امبهٟخه  - الىا٢ض وخل٣ي ؤاإلاو بضٕ إلابٗض الخضًض ًٖ ٦ك٠ الىو ًٖ او  ًُ َىا ؾاا٫ ًٟغى هٟؿه: َل -خل٣

ً ما ًخهل به ومىٛل٣ت ٖلى الىو هٟؿه ما٢خهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىو ألاصبي ٖلى الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه صاثغة 

ت ٣ٞى قٗو الُت جظ مٍت طاث ٢ُى خضاث لٛو ٗجى آزغ َل الىو ٖىض الٗؿ٨غي ٖباعة ًٖ جخل٣ي؟ باإلاو بضٕ اإلا  مِ؟ ؤٍع

ا لمن ى ٨ً ؤن ج٩جالُت ًجالج مؤن ال٣ُ ًٗ ُْٟخه ؤلاباهت و انل  ى ْاث٠ ؤزغي ٌٗغى لها الىو؟ َل الىو ٞٗل جى غظ

 ت.ما ؾخٗغى له الهٟداث ال٣اصم ىَو ٨ً ؤن ٨ًك٠ ٖجها؟ جْاث٠ ؤزغي ًو ٍ به ى ىم مالخإزحر ؤو 
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 ـمبدث الخاامل

 ػغفُت.املو الُت مالنص بحن الج

ا جْاث٠ الجى ٖب الى ًعا ًٖ الىو اؾخى الغ  جهٖه البو كغ مالٗؿ٨غي ف   م٢ض
ً
خضاث ى ً المالُت له اهُال٢

ُت ؤت اإلاجال٣ُ ىؤزغي هد مػ الىٓغ بلى ٢ُو ج٠٣ ٖىاًخه بالىو ٖىض َظا الخض، بل ججا ملو ٍت ُٞه، ى اللٛ الىُٟٗت  وٗٞغ

ت ؤلاوؿاهُت ؾع الظي ًاصًه الىو ف  بهخاط اإلاو الض ”٣ٍهض بها:و للىو   ”اعؾتجاإلا مبال٨ٟغ ؤاء ؤ٧اهذ جخهل ى ٗٞغ

ؤن ؤلٟاّ اللٛت  ”جها:وماضخت ف  خضًض الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ و ت ججٓهغ َظٍ ال٣ُو (، 017، م م0117)الجبر،

ها و ٞهُدها، و ا جازظ ظؼلها جبه
ُ
دل
َ
بها و ٞ ا ؤن ومٍت جبحن الى٣و ف  نىاٖخه. و ٨ًً عا مً لومً الكٗغ؛ مٍٚغ ًً ً طل٪ ؤً

جٕز ى الك
ُ
قاَض. ٦ظل٪ ال حٗٝغ  ٫ ملسو هيلع هللا ىلصى ؤزباع الغؾو ً ؤلٟاّ ال٣غآن ما ًلخبـ م٨ًً ٖلى  مٍ لال ى لو ً الكٗغ، ماَض ج

سها ى جو ؤوؿاب الٗغب  ا، ٞالكٗغ صًجً ظم٢اجٗها بال وو ها مؤًاو اٍع ؿخيبِ ومتها، جزؼاهت خ٨و ان الٗغب، ى لت ؤقٗاَع

ط٦غ  “ً مل ٖلُه السُبت جا حكخمت جل٣ٍُضزل ف  َظٍ او ( 022، م م0750)الٗؿ٨غي،  “ها ىمصٕ ٖلى ؿخومآصابها، 

ُخه لئال جضعؽ  مامأٖ التي ًجب ؤن ًخٗهض بها ؤلا ى اإلا )الٗؿ٨غي، “ً طل٪ ف  ٦خابه مظل و ا ؤهؼ٫ هللا ٖؼَّ م مبهى ً ٢لمٖع

ُت لهت اإلاجالسُبت ؤن ال٣ُو ً هصخي الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ ماضر وو ( 020، م م0750 ٕػ ٖلى ى ا جخجٗٞغ

ت ألاوؿاب وماٖضَا ى ٢و اَض اللٛت ى ا الؾخسغاط قجاع  ف  الخاظت بلحهجالش٣اف  الاظخ الجاهبحن: الجاهب ش و ٗٞغ الخاٍع

ب ال٣غآن و أٖ، ى اإلاو  مالخ٨و  مألاًاو   ك٩له.ومالجاهب ال٣ٗضي الضًجي ف  جٟؿحر ٍٚغ

خه ل٣ُو  ُت ًبضت الىو اإلاجالٗؿ٨غي ف  عٍئ الٟىُت و ٍت ى بزغ خضًشه ًٖ يُإ الٟاثضة اللٛ مجإزٍغ بابً ؾال  وٗٞغ

ا له بلى م ىَو ، ىم٫ ٖلى ؤلؿىت ال٣و خضإ اإلاى يى ٟخٗل اإلإ اإلاى هىاُٖت للكٗغ بٗض اهدكاع الكٗغ اإلاجالاظخو  ًٗ ا ٧ان صاٞ

 وم مهجان ٖلى الكٗغ ف  الجاَلُت ٖىض الٗغب صً “م؛ ألن ى ز٤ُ الىهى ة بلى ٢ًُت جى الضٖ
ْ
ن، و به ًإزظ مهجىخهى ُخ٨

ؤصرُّ  مٖل م٨ًً له مل ىم٢ م٧ان الكٗغ ٖل ”غ بً السُاب:ج٫ ٖى ف  بًغاصٍ ل٣ مة ابً ؾال ى جخإ٦ض صٖو  “ن وإلُه ًهحرو 

 .(0/02،م0752، م)ابً ؾال  ”ىهم

ُت للىو ٖىض الٗؿ٨غي جإحي َظٍ الىٓغة اإلا ظه به بلى ى ً جإلُٟه ل٨خاب الهىاٖخحن الظي ًخمٛؼاٍ ما٦ضة مٗٞغ

ًه للخ٣ُٗض ف  مالىو الٓاَغ ف   ولىو ؤح اى يو ا ًبرع خغنه ٖلى م ىَو جش٣ُٟه، و ه جال٣اعت ُبُٛت حٗلُ ٣ابل ٞع

ضجه ؤ٢م ىَو ٢ٗه ف  الخحرة، ى ٍو غ ٖلى ال٣اعت مٌ الظي ًلبـ ألا مالىو الٛا والىو ؤ
ّ
ا٫ ٖضًضة للٗؿ٨غي جبرػ ى ا ؤ٦

 ظٗل الخبلُٜ مطل٪ بضءا و ح، ى يى خغنه ٖلى ال
ْ
ٟه للبالٚت، بط  مٍ بها ال٨ال ى انغ التي ًىً الٗىم مؤلاٞهاو ً حٍٗغ

ً ف  ال٨ال م٧ل   مطو ، ٜالبلُ ً م( ،00، 06، 04، م م0750) عاظ٘ الٗؿ٨غي ،  ما ٠٣ً يض جد٤ُ٣ َظًً الٗىهٍغ
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ن و ا ٌؿخجُضو ٞهاع  ىمٚلب الجهل ٖلى ٢ ”الؿهل بط:و البٗض ًٖ الؿلـ و ٗاوي اإلاو ً ألالٟاّ ما٫ الٛلُٔ جاؾخٗ

ة ٚلُٓت،  ا ؤلٟاْهو ظضو هه بطا ى َؿخٟصخو ٗىاٍ بال ب٨ض، ما ٖلى ى ٣ًٟ مبطا ل مال٨ال  بت، و ٦ؼَّ ن و َؿخد٣غ و ظاؾُت ٍٚغ

ا و بطا عؤ مال٨ال  ًً  خلو ٍ ؾلًؿا ٖظ
ً
ا، مى ؤخؿً  ىَو ُلًبا ، مؤٖؼُّ و ى٘ ظاهًبا، ما ؤن الؿهل ؤجى ٌٗل ملو ا، ى ؾهال ًٗ ؤٖظب و ٢

اجؿخم  (.  51، 46، 45عاظ٘ م و ،، 44، م م0750) الٗؿ٨غي،  ”ًٗ

ُت للىو ت اإلاجالٗؿ٨غي بال٣ُ ماجَٗؼػ اَخو  غاٖاجه ف  م ماحي الظي ًلؼ ىمٗلً الجاهب اإلامه ما ٢ضمخه بها ٖىاًو ٗٞغ

ت ز٣ُت ٌؿخض٫ بها ٖلى بزباث اإلاو نٟه ى بوكاء الىو، بط ظاءث هٓغجه بلى الىو ب ا ف  ه٣ضٍ لؤلزُاء مٗٞغ ًٗ غظ

ًها ٖلى الخىبُه ٖلى َظٍ ألازُاء، و اجُت التي ىمٗلاإلا بضا  ام ىَو ٘ جصخُدها، م٢٘ ٞحها بٌٗ الكٗغاء، لظا ٧ان خٍغ

ا ف  الٟهل الظي ٣ٖضٍ  ُا ض الٗمابها؛ لُدب٘ ى نو ٗاوي الخىبُه ٖلى زُإ اإلا ”ً ؤظل :مظل اب ى ا٢٘ الهمى ىا جل بغؾجً ًٍغ

ا ْهغ ف  حٗل٣ُه ٖلى مً َظٍ ألازُاء وم (57، م م0750) الٗؿ٨غي، ”ا٠٢ السُإ ُٞجخىبهامى ٠٣ٍ ٖلى و ها، جٞحرحؿ

 غ :ج٫ ابً ؤخى ٢

ْٖ و   ج الحرهضط ٢بلها                       ـــــــــــــــــا وؿمجضع  مل صـــــــــــــــــــخسمَم صاعؽ ى ــــــــــــــــعاُؽ ؤ  ّضِ

، م0750)الٗؿ٨غي،  ”ىه الِسٟاٝمل جص، حٗى الحرهضط ظلض ؤؾو ا ًيسج، مجْىه ؤن الحرهضط  “بط ؤزظ ٖلى الكاٖغ 

 (56عاظ٘، م و . 53م 

 ٫ عئبت:ى ٦ظل٪ ُٖبه ل٣

ــــــــــــــــــــــاو      ماـط ُسســــــــــــــــــــــ٧ــــــــــــــــــــــلُّ ػظَّ
َ
 ِل جــــــــــــــــــــــالس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــِل ـًْبـــــــــــــــــــــــــــــ  
ْ
ُ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــالٍث ز َٖ  ِغي لــــــــــــــــــــــــــــــه ع

 
ا ؤزظٍ معاظ٘ و ، 74، م م0750)الٗؿ٨غي،  ”اخضةو بال ؤهثى  ملِـ للٓلُو ٖضة بهاٍر،  مظٗل للٓلُ“ألهه 

ب، مو الٗؿ٨غي ٖلى لبُض   (010ؤبي طٍئ

ؿخ٣ى و بن الىٓغ بلى الىو باٖخباٍع 
ُ
سُت ؤ وٍت ؤى اصة اللٛجها اإلامز٣ُت ح ا و اُٖت الق٪ ؤنها ؾخاصي بضجالاظخ والخاٍع َع

ا م ىَو الُت. جت الججه  ال٣ُو غظُٗت لها مت جز٣ُت ؤن جهضع ًٖ ٢ُى ل٨ً البض لهظٍ الو ًاٖٟت الٗىاًت بالىو، مبلى 

ا مٍع ف  ٖىاًت الٗؿ٨غي بها و ْهغ بض  ٌٟٛل ٖجها. مالتي ل مً ال٣ُم٘ ٚحَر

ا لمالىٓغة الٟىُت له  وو ؤالُت للىجُْٟت الجى ٫ بإن الٗؿ٨غي اجسظ الى ٨ً ال٣جً َىا ًم ًٗ ْاث٠ ؤزغي ى غظ

ي ٣ِٞ، بل جدؿ٘ َظٍ الضاثغة ى ٛل٣ت ٖلى وؿ٣ه اللٛمشا٫، ٞالىو ٖىض الٗؿ٨غي لِـ صاثغة ٧الىُٟٗت ٖلى ؾبُل اإلا

ا جلدك
ً
ُت هُٟٗت، جغج٨ؼ ٖلى ال٣ُمل ؤوؿا٢ ت  مٗٞغ ُت ف  الىو بال ُْٟت اإلاى ع الى ا ْهومالٟىُت ف  الىو. و الخٗبحًر ٗٞغ
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ا العً ى جه خباَع  ٩ًى ْاث٠ التي ٌٗغيها الىو، ٞالخى ٣ابل ل٩ل الظه اإلاى ا اٖل
ً
ت ؤً زال٫ اإلامن ى انل ؤنال ٌؿعى ف   وٗٞغ

ت صل٩ي جاصي اإلاو بهخاظها،  ا البض ؤنها ٧اهذ و ٗٞغ  ؤلا٢ىإ.و غخلت الخإزحر غخلت جالُت إلامَع

 (  000، م م0117)الجبر،

 تمالخاج

لِؿذ بالٚت الىو، و لت جع ال٣اثل بإن البالٚت الٗغبُت بالٚت الجى لخهٗالجت بق٩الُت امذ َظٍ الضعاؾت ٖلى م٢ا

الكٗغ( ألبي َال٫ الٗؿ٨غي، و ع الساَئ حٗغيذ الضعاؾت ل٨خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، ى ف  ؾبُل جصخُذ َظا الخهو

ا عؾو كغ م مالظي ٢ض لُت جلٗت ف  بىاء اجؿاَلُت اإلاج٦ك٠ ٧ل ؤع٧ان الٗو اَُخه، ومالىو ألاصبي  مٗالمُٞه  مًٖ

، ٩ٞل الٗىانغ جخدغ٥ مت الخ٨جهملى ى اهتهاء بالىا٢ض الظي ؾِخو خل٣ي ًعا باإلاو غ ومبضٕ ً اإلامؤلابضاُٖت ف  الىو، بضًءا 

 ً ؤظل بزغاط الىو.م٘ بًٗها ف  خغ٦ت جٟاٖلُت م

 ه :و ً الىخاثج، منلذ الضعاؾت بلى ٖضص ى ٢ض جو 

 .ؤلا٣ًاُٖتو  التر٦ُبُتو سخلٟت الضاللُت ٍاجه املى ؿخمـ إلاو اؾدُٗاب الٗؿ٨غي ألبٗاص الىو ألاصبي،  -0

خه ال٩لُت للىو، ٞالىو لِـ   -0  وترابُت ال ًصر ٞحها الخظٝ ؤمدؿلؿلت مخضاث و بٗثرة، بل مخضاث و عٍئ

 الاهٟها٫.

ف   محؿاَو ا ف  ٖال٢ت جباصلُت جهب ف  بهخاط الىو ج٦الَو خل٣ي، اإلاو غؾل انل  بحن اإلاى الىو ألاصبي ٞٗل ج -1

 ٍىه.ى ج٩

 ها٢ض.و خل٤ وميصخئ مً ملُت ؤلابضاُٖت جىخه ٖلى ٧ل ؤَغاٝ الٗجَُو ؾلُت الىو  -2

ُت التي حؿهُْٟت اإلاى ال ىالُت، هدجُْٟت الجى ْاث٠ ؤزغي ٚحر الو ٍ به ى ىمالىو ألاصبي ٖىض الٗؿ٨غي  -3 ف   مٗٞغ

ت ف  بهخاط اإلا  الُت ، ٞالىوجُْٟت الجى ُْٟت جغج٨ؼ ٖلى الى ل٨ً َظٍ الو ؾاثغ الش٣اٞاث. و سخل٠ الخًاعاث مٗٞغ

 ل ٞجي. جٖ ى٫ َو ألا  م٣اف  اإلا
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 غاحؼاملو صاصع امل

: املو أ
 
 صاصع.ال

 دمحمالكٗغ، جد٤ُ٣ ٖل  و ٦خاب الهىاٖخحن: ال٨خابت، ( ـ.م0750َال٫، الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل، ) ىالٗؿ٨غي، ؤب

 هغ، م، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 0، ٍمالًٟل ببغاَُ ى ؤبودمحمي، و البجا

 :
 
 غاحؼ.امل زانُا

، صاع 2ض ن٣غ، ٍجالبدتري، جد٤ُ٣ الؿُض ؤخو  ماجاػهت بحن ؤبي جى ـ( اإلام0770) الخؿً بً بكغ، مال٣اؾ ىؤب ضي،مآلا 

، ال٣اَغة.اإلا  ٗاٝع

سخي، ً ٗت م، ظاىمالٗلو إبضالاجه، ٧لُت آلاصاب و ه جٟاَُم( الىو ف  الترار الى٣ضي ٖىض الٗغب م0105ؾ٠، )ى ؤلاصَع

 ـ.م0105 ٢ُغ،

٨خبت الساهج ، م، 2ن، ٍو  َاع دمحم مالخبُحن، جد٤ُ٣ ٖبض الؿال و ( البُان م0753بدغ، )بً  و غ جان ٖجٖش ىالجاخٔ، ؤب

 ال٣اَغة.

ن ى ً ُٖم، ؾلؿلت 0ن، ٍو  َاع دمحم مان، جد٤ُ٣ ٖبض الؿال ى الخُ (ـم0112بً بدغ، ) و غ جان ٖجٖش ىالجاخٔ، ؤب

 ٨خبت ألاؾغة، ال٣اَغة.مالترار، الهاصعة ًٖ 

 اجت. مٗت مجلت ألاعصهُت، ظاْاث٠ الىو ف  الترار الى٣ضي الٗغبي، املو  (ـم0117ٝ، )و الجبر، زالض ٖبض الغئ 

ؼ، ) ىالجغظاوي، ؤب ، مالًٟل ببغاَُ ى ؤبدمحمه، جد٤ُ٣ ىمزهو خىبي ؾاَت بحن اإلاى ٌ( ال0164الخؿً ٖل  بً ٖبض الٍٗؼ

 ٌ.0164ي، ِٖسخى البابي الخلبي، و  البجادمحمٖل  و 

 ٨خبت الساهج .م قا٥، دمحمص جى دمؤلاعجاػ، جد٤ُ٣ صالثل ( م 0111الجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ، )

 ٖل  الىجاع، َبٗت ؾلؿلت الظزاثغ الهاصعة ًٖ الهُئت دمحمالسهاثو، جد٤ُ٣  (م0114ان، )جالٟخذ ٖش ىابً ظجي، ؤب

 ع الش٣اٞت، ال٣اَغة.ى ت ل٣همالٗا

خاح )جاط اللٛت م0762اص، )جاُٖل بً خجَغي، بؾى الج  خاح الٗغبُت(، جدو ـ( الصَّ اع، ى ض ٖبض الٟٛج٤ُ٣ ؤخصَّ
َّ
ع ُٖ

 ث.و الًحن، بحرجلل م، صاع الٗل1ٍ

خايغة ف  نىاٖت الكٗغ، جد٤ُ٣ ظٟٗغ ال٨خاوي، صاع الغقُض، خلُت امل (ـم0757 بً الخؿً، )دمحمٖل   ىي، ؤبمالخاج

 الٗغا١.
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 دمحم، جد٤ُ٣ ؾا٢ِ قٍٗغو خىبي ضخت ف  ط٦غ ؾغ٢اث اإلاى َـ( الغؾالت اإلا0163 بً الخؿً)دمحمٖل   ىي، ؤبمالخاج

 ث.و ، صاع ناصع، بحرمؾ٠ هجى ً

 ُت، ال٣اَغة. جُبٗت الٗلقغح بضٌُٗت نٟي الضًً الخل ، اإلا ٌ(0104الخل ، نٟي الضًً، )

، 0، ٍىقُٗخ مٚاًت ألاعب، جد٤ُ٣ ٖهاو زؼاهت ألاصب ( ـم 0765ب٨غ بً ٖل  ...... بً حجت، ) ىي، ج٣ي الضًً، ؤبجى الخ

 ث.و ٨خبت الهال٫، بحرمعاث ى يكم

ت، ، صاع اإلا0ألاصب، ٍو الخٟؿحر و البالٚت و  ىىاهج ججضًض ف  الىدم( م0740حن )مل ، ؤى الس  هغ.مٗٞغ

، صاع 0ص، ٍى ن الؿى  باؾل ُٖدمحمؤؾاؽ البالٚت، جد٤ُ٣  ـ(م0776غ، )جص بً ٖجى دم مال٣اؾ ىسكغي، ظاع هللا ؤبمالؼ 

 ث. و ُت، بحرجال٨خب الٗل

 قا٦غ، دمحمص جى دم٫ الكٗغاء، جد٤ُ٣ ى َب٣اث ٞد ـ(م0752، )م بً ؾالبً ٖبض هللا م بً ؾال دمحمخ ، جالج مابً ؾال 

 ضوي بجضة.صاع اإلا

 ى٨خبت ألاهجلم، 0هان، صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت ج٣اعهُت، ٍى الُو بحن الٗغب  ىبالٚت ؤعؾُ ـ(م0730) مت، ببغاَُمؾال 

ت.اإلا  هٍغ

كه خلُت مبهاو البُان، و ٗاوي اإلا مف  ٖل انجص الجى قغح ٣ًٖ بً ؤبي ب٨غ، )ص.ث( جَي، ظال٫ الضًً ٖبض الغخى الؿُ

 ث.و عي، صاع ال٨ٟغ، بحرى جهمض الضجن للكُش ؤخى ٨ىَغ اإلاى ن ٖلى الجى هاللب اإلا

عاث ى يكم،“ٕ ٢غاءة و كغ م “ٍع بلى ال٣غن الؿاصؽ ى جُو الخ٨ٟحر البالغ  ٖىض الٗغب ؤؾؿه ،( م0760اصي،) جص، خجى ن

 وؿُت.ى ٗت الخمالجا

ىض الٗغب ى   جُصعاؾت ف( م0754ي، )و َباهت، بض ُتٖ  ا ال٨بري،ٍ ومىاهجها ومع ال٨ٟغة الباٚل  هٍغت.اإلا ى٨خبت ألاهجلم، 4هاصَع

ا ف  جضو ٗجى اإلاو ٢ًُت اللٟٔ ـ( م0777 خؿً، )دمحماعي، ٖل  جالٗ ، 0ًٍ البالٚت الٗغبُت بلى ٖهض الؿ٩ا٧ي، ٍو ؤزَغ

 َبت، ال٣اَغة. و ٨خبت م

٣ُا الكغ١، اإلاماو ا لهى ـ( البالٚت الٗغبُت ؤنم0777، )دمحمغي، جالٗ  ٛغب.خضاصاتها، صاع ؤٍٞغ

لدمحمُٖاع الكٗغ، جد٤ُ٣ ـ( م0762ي، ابً َباَبا، )ى الٗل ت.يكإة اإلام، م٫ ؾال ى  ٚػ  ٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع

اوي بلى الٗغبي، موـ ال٣ىاجي ى تى بً ًمَالِـ ف  الكٗغ، ه٣ل ؤبي بكغ  ى٦خاب ؤعؾُ( م0771ُٖاص، ق٨غي) ً الؿٍغ

ت الٗاالهُئت اإلا  لل٨خاب. ت مهٍغ
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، 0اع ، ٍجٗجى الاظخاإلاو ٗجى ألاصبي الى٣ضي بحن اإلاو ْاَغة السلِ ف  الترار البالغ  ـ( م0114، )معاضخي، ٖبض الخ٨ُ

 ٨خبت آلاصاب، ال٣اَغة.م

، ال٣اَغة.  قا٦غ، صاع اإلادمحمض جالكٗغاء، جد٤ُ٣ ؤخو الكٗغ  (م0760، )مؿلمابً ٢خِبت، ٖبض هللا بً   ٗاٝع

 لُت، ال٣اَغة.و ١ الضو ٨خبت الكغ م، 2ؾُِ، ٍى ال معجاإلاـ( م0112ال٣اَغة، )٘ اللٛت الٗغبُت بججم

، 0إ البضٌ٘، جد٤ُ٣ قا٦غ َاصي ق٨غ، ٍى اع الغبُ٘ ف  ؤهى ؤهـ( م0746ضوي، )اإلا ىمٗهم، نضع الضًً بً ىمٗهمابً 

، الٗغا١.   الىج٠ ألاقٝغ

 ث. و الًحن، بحرجلل م، صاع الٗل1غي، ٍاججاَاث الى٣ض ألاصبي ف  ال٣غن الغاب٘ الهجـ( م0775ض، )جب، ؤخى ُلم

، ال٣اَغة.لؿان الٗغب، صاع اإلابً ٖلى، )ص.ث(  م٨غ م بً دمحمع، ى ىٓمابً   ٗاٝع

 هغ.مالى٣ض ألاصبي الخضًض، صاع الجهًت،  ـ(م0775ي، )م ٚىُدمحمَال٫، 
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