
 ؾاظاز نطِٜ عثُإ
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 يف ضٚا١ٜ "آخط املال٥ه١" يؿانٌ ايععاٟٚ ايتٓاٗم

 ؾاظاز نطِٜ عثُإ

 جاَع١ ضابطٜٔ/ ن١ًٝ ايذلب١ٝ األغاؽ / قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ
                                            املًدل:

ُّ ٗسَُٜع     ْتؿاط  ا، ٚاؿسٜثا١ٔ   ايٓكسٜا١ٔ  اييت ال تعاٍ ع٢ً َػت٣ٛ ضإم يف ايسضاغاا ٔ  األزب١ٔٝ َٔ املٛانٝٔع ايتٓأم َؿٗٛ
ٍَٔٔ غطب١ٕٝ ْٚكس١ٕٜ أزب١ٕٝ ظٛاَٖط زب ايعطبٞ َع فُٛع١ٔىل األإ، ثِ اْتكٌ  زب ايػطبٞيف األ  ، ايثكاايف  االذتهأى ٔ خال
ُٜ ٕٔ  ايباذا ٔ  َٗاض٠ُ ُُُِٔه، ٚ َت٘ٔٚعبكطٜٔت ايهاتٔب ثكاؾ١ٔ ق١َُ ايتٓاٗم ٌُثَُِّٚ ٓٔا  يف بٝاا ايطٚا٥اٞ شلاصٙ    اختٝااضٔ  ٚغاببٔ  َ٘ٔٛاط

ٔٔ ٘ ايطبَطٚقاٚئت ايٓتاجأ  ٌَغتثُأضاٚ ايتٓاقأ  بني َٛاط  . اؾسٜٔس ايٓلِّ ٖا زاخ

هٌ ايتاايٞ :  ٖؿايع٢ً  ايبرٔ  خط١ُ يؿانٌ ايععاٟٚ، ٚجا٤ِ  (1)يف ضٚا١ٜ )آخط املال٥ه١( ايتٓاَم ايسضاغ١ُٖصٙ تٓاٍٚ ت    
٘ٔ ٚؾانٌ ايعاعاٟٚ  عٔ ايطٚا٥ٞ ثِ ؼسثُت ،  ختٝاضٟ شلصا املٛنٛٔعا غبٔبإىل ؾٝٗا  ؾطُ اييت أ املكس١َُ ، ٕٛضُطيف ُغا  غارلت
َّتٓاٚيُت ثِ  ٚقاس  ، (  املباؾاطٔ  ٚ غارلُ  املباؾاطُ  ٖاٞ )ايتٓاامُ  ايايت   ٘ٔأمناطا  شناطٔ َاع   ٘ يف ايطٚاٜا١ٔ ٚأَُٖٝتا  ايتٓأم َؿٗٛ

ايٓباٟٛ  ٚ َاع اؿاسٜ    ايهاطِٜ  أٚاّل: ايتٓاام اياسٜ) )َاع ايكاطإٓ      يف ايطٚا١ٜ نُاا ٜايتٞ :   ايتٓاقأ ْٛعنٔي َٔ  شنطُ 
َثااٍ ٚاؿهاٜاا  ٚاألغااطرل(. ثاِ     َع األزٜإ األخط٣( ٚ ثاّْٝا: ايتٓام األزبٞ )ايؿعطايعطبٞ ٚ ايؿاع  ٚاأل  ايؿطٜـ ٚ

 .  يسضاغ١ُيٝٗا اإ اييت تٛقًِتغحًُت االغتٓتاجأ  

 : املقدمة

)ايتٓام( يف إذس٣ ايطٚاٜا  ايعطاق١ٝ ايؿٗرل٠ )آخطاملال٥ه١( يؿانٌ ايععاٟٚ،  ظاٖط٠َيف ٖصٙ ايسضاغ١ٔ ْتٓاٍٚ    
َع شنط ،  جتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ يف َس١ٜٓ نطنٛى قسميّا ٚذسٜثّاٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚاالاألَٔ خالشلا عٔ هؿـ ًي

 املتحصض٠ ؾٝٗا بكؿتٗا عطاقّا َكػطّا.املػتٜٛا  ايثكاؾ١ٝ ايعطاق١ٝ 
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َْ ايهاتٔب ، ٚعبكط١ُٜ ايسضاغ١ ٖٛ إعحابٞ بٗصٙ ايطٚا١ٜ إىل ٖصٙايصٟ زؾع)  ايط٥ُٝؼ ٚايػبُب  ايس١ٜٔٝٓ ايٓكٛٔم ٔخِػيف 
ٌٕ َباؾٕطٖا ٚتٛظٝٔؿٚغرٔل ايعطب١ٔٝ ٚايذلاث١ٔٝ ٚاألزب١ٔٝ ٘ٔ يف تكٜٛط املؿاٖس ع٢ً  ؾهاَلٚغرلَباؾط،  ٗا بؿه َٗاضات

 ٕ ٜهٕٛ ًَر١ُ.أٖصا ايعٌُ ايعاملٞ ايصٟ ٜهاز  بٛغاط١ضٜذ يذساث ٚتسٜٚٔ ايتٚاأل

ٖٕ ُ٘ زب١ٔٝاأل طؤ١ٜ ايهاتٔبُتحػس ي ٖصٙ ايطٚا١َٜ إ  األذساث  يف ظٗٛٔضذٍٛ  ْبؤاْ  بايٓكٛٔم املتيثط ٚ ايؿًػؿ١ٔٝ ، ؾً
٘ٔ ٖٚصا،  غال١َٔٝظٗٛض اإلضٖاب باغِ ايسٚي١ االنطنٛى ، َٚٓٗا س١ٜٓ َ ٘ٔ ٜسٍ ع٢ً شنا٥ يف ايتدٌٝٝ ٚ ْعطت٘  ٚقسضت

 جتُاع١ٝ.تطٛض األٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚاال ذٍٛايبعٝس٠ 

ٖٕ ُٜ إ ِّأِٖ َا  متتًو آيٝا  ٚتكٓٝا  ممٝع٠ متهٓٗا َٔ  ٖٛ أْٗا ، ع ْٛع ايطٚا١ٜ عٔ غرلٖا َٔ األْٛاع األزب١ٝ األخط٣ُ
تًو ايٓكٛم بؿهٌ إْػحاَٞ ٚإْػٝابٞ عٝ  يف تٛظٝـ  ٓٔايطٚا١ٜ ٜتؿيف  ايهاتب زَخ تًو األْٛاع أٚ تالقرٗا، ألٕ

 ٜكبس ايٓل ايكسِٜ جع٤ّا َٔ ايٓتاد اؾسٜس.

ٙٔ ق١ُُٝ ُُُِٔهَت      يف ايٛقٛف ع٢ً ْكط١ ايتالقٞ بني ايٓكني : اؾسٜس )ضٚا١ٜ آخط املال٥ه١( ٚايكسِٜ :  ايسضاغ١ٔ ٖص
ىل طبٝع١ ايًػ١ إايترًٌٝ ايبٟٓٝٛ يًتٓام، ٖٚٞ ع١ًُٝ تٓتُٞ  ، َع ٚايتيضى١ُٝ ٚاألزب١ُٝ ايس١ُٜٝٓ متثً٘ االقتباغاُ 

 ٗا اإلَػاُىٚايهالّ ٚايعالق١ اؾسي١ٝ بُٝٓٗا. ٚال ٜع) ٖصا إٔ ايبر  عٔ ايتساخال  ايٓك١ٝ ع١ًُٝ بٛيٝػ١ٝ غطُن
بٞ اؾسٜس، بايطٚا٥ٞ َتًبػا ظطمي١ إضتهاب ايتٓام، ٚامنا ٖٞ زخٍٛ يف ايع١ًُٝ املعطؾ١ٝ ايًػ١ٜٛ يف ايٓتاد األز

 يػطض ايهؿـ عٔ نٝؿ١ٝ ايتساخال  يف ايٓكٛم.

ٖٕ قه١ٝ املٛ  اييت ططذٗا ايهاتب ؾانٌ ايععاٟٚ يٝػت جسٜس٠ بٌ مت تٓاٚشلا بهثط٠ َٔ قبٌ نتاب ايػطب ٚايعطب،  إ
 أٜهّا . ْٚػتطٝع إ لسٖا يف ًَر١ُ نًهاَٝـ املعطٚؾ١ بكسَٗا

ؾهاض ٚايتكٓٝا  ايػطز١ٜ َٔ ايٓكٛم ايؿطق١ٝ ٚاالغال١َٝ، ٚ األ اخصٚأايهثرلٜٔ َٔ ايهتاب ٚ ايطٚا٥ٝني ايػطبٝني  ٕٖإ
اييت أؾرل  إيٝٗا يف أيـ  ٚاذس٠ َٔ تًو ايكهاٜا (ًَو املٛ )١، ٚ قه١ٝ ًيـ ي١ًٝ ٚيٝأخل اغتعاْٛا بككل باأل

 .  متاَّا زب املكاضٕأٚ َتعًل باأل. ٖٚصا املٛنٛع ٜسخٌ نُٔ ايتيثرل ٚايتيثط ي١ًٝ ٚي١ًٝ

 ايطٚا٥ٞ يف غطٛض :

يف َس١ٜٓ نطنٛى، زضؽ اإللًٝع١ٜ يف ن١ًٝ اآلزاب جاَع١ بػساز، عٌُ يف ايكراؾ١  1940ٚيس ؾانٌ ايععاٟٚ عاّ     
زب١ٝ بهتاب١ ايؿعط، ٚقطأ يؿعطا٤ قسا٢َ ٚقسثني . بسأ ذٝات٘ األّا باضظ ّاذتٌ ؾٝٗا َٛقعؾاايعطاق١ٝ قطضّا َٚذلمجّا 

 . 

ؾهاض باأل ّاَتيثطع٢ً ايعطب١ٝ ؾهإ  ؾهاّل ايػطٜا١ْٝ ٚااللًٝع١ٜٚهٝس ايًػا  ايهطز١ٜ ٚايذلنُا١ْٝ ايععاٟٚ نإ 
٘ٔتَّاايٛجٛزٟ ٚن ايؿهطال غُٝا ايؿًػؿ١ٝ ايػطب١ٝ اؿسٜث١ ٚ طف ُعقس يبرل ناَٛ( ٚأ َٔ أَثاٍ )جإ بٍٛ غاضتط ٚ ب

٘ٔ ع٢ً املساضؽ ايؿهط١ٜ ٚايؿ١ٝٓ اؿسٜث١  زب١ٝ، يف أعُاي٘ األ ِتضؤٜت٘ ايطٚا١ٝ٥ اييت ػًٓ يفٚقس اْعهؼ شيو ، باْؿتاذ
 ىل تب) اؿساث١ ع٢ً مجٝع املػتٜٛا  ايػٝاغ١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚاؾُاي١ٝ.إزاعَٝا 
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ايػحٔ ٦َا  ايكؿرا  َٔ  يفنتب  ٚ 1965ذت٢ عاّ  عد يف ايػحٔؾ 1963طاي٘ نابٛؽ االْكالب األغٛز عاّ  قسٚ
فُٛع١ قكك١ٝ تطنٗا ؾٝ٘ خؿ١ّٝ إٔ تكازض عٓس إطالم غطاذ٘، ٚيهٓٗا ٚغٛاٖا ع٢ً  ؾهاّل املصنطا  ٚايككا٥س

 ؾكس  َع نٝاع ظَٔ ايػحٔ. 

هتب ْك٘ ايػطزٟ األٍٚ )كًٛقا  ؾانٌ ايععاٟٚ ؾبسأ ايععاٟٚ ػطبت٘ األزب١ٝ بهتاب١ ايكك١ ايككرل٠ ٚاملػطذ١ٝ 
 . 1969ٜؿًس يف ْؿطٙ إال عاّ مل  ٚيهٓ٘ 1967 -1965 ملس٠ بنيؾ١ًُٝ( خالٍ اا

ا  ايكطٕ املانٞ يف تهٜٛٔ )مجاع١ نطنٛى ( ٝيف غتٝٓٚ اؾذلى ،  زبا٤ ايعطاقٝنياىل إؼاز اأَلاْت٢ُ بعس شيو ٚ
فُٛع١ َٔ ايؿعطا٤ ٚايهتاب نا)غطنٕٛ بٛيل َٚؤٜس ايطاٟٚ ٚقالح ؾا٥ل ٚجإ زَٛ ٚجًٌٝ ايكٝػٞ ( َع زب١ٝ األ

)ايبٝإ ايؿعطٟ( ايصٟ أثاض  1969ٖتُت بكه١ٝ ايتحسٜس، ٚنَتَب غ١ٓ ا( اييت 69غِٗ يف إقساض ف١ً )ؾعطثِ أ
، ذٝ  ذاظ ع٢ً جا٥ع٠ )  1977عاّ ، ثِ غازض ايعطام  ايٓكاؾا  ايثكاؾ١ٝ ذٍٛ َؿّٗٛ آؾام ايؿعط ايعطبٞ اؾسٜس

 . 1979َطٜه١ٝ عاّ زٜٛإ ايؿعط ايعاملٞ ( األ

٘ٔأعٔ تطمج١  ، ؾهاّل َؤيـ نتاب )ايالَٓتُٞ( ايؿٗرل َثٌ )نٛئ ٚيػٕٛ(، اب عاملٕٝٛ نباضٓتنتب عٓ٘ نقس ٚ  عُاي
ايعؿطا   ؾهاّل ع٢ًغت١ نتب، كسض  ي٘ بايًػ١ االْهًٝع١ٜ ٚذسٖا ؾىل ايهثرل َٔ يػا  ايعامل ، إايؿعط١ٜ ٚايطٚا١ٝ٥ 

اآلٕ ملا١ْٝ، ؾٗٛ األْطٛيٛجٝا  ٚايذلمجا  االْهًٝع١ٜ ٚاألَٔ  َٔ ايٓكٛم ايؿعط١ٜ ٚايطٚا١ٝ٥ ٚاملكاال  املٓؿٛض٠ ي٘
٘ٔ ٜكِٝ ذايّٝاٜٚهتب ٜٚٓؿط أعُاي٘ بايًػتني األْهًٝع١ٜ ٚاألملا١ْٝ.   .ّاَتؿطغ ّاناتب يف أملاْٝا َع أغطت

يًػًطا  ايكا١ُ٥، ٚشلصا مل تطٚد ي٘ ٚغا٥ٌ اإلعالّ ايطزل١ٝ، إال إٔ ؾٗطت٘  َٚعاضنّا تُطزّاَايععاٟٚ ناتبّا  ٚنإ
زضؽ ايكراؾ١ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ يف )جاَع١ الٜبعد(، ٚذاظ بعس غؿطٙ بعس غؿطٙ إىل خاضد ايعطام، ٚ يف اآلؾامشاعت 

 .1983ع٢ً زضج١ ايسنتٛضاٙ عٔ )املؿانٌ ايط٥ٝػ١ يتطٛض ايثكاؾ١ ايعطب١ٝ (عاّ 

بساع ايطٚا٥ٞ ايعطاقٞ ؼتٟٛ ػطب١ ؾانٌ ايععاٟٚ ايطٚا١ٝ٥ ع٢ً ايهثرل َٔ املٓحعا  ايؿ١ٝٓ اييت ػعًٗا ١َُٗ يف اإل
ضٚا٥ٞ ذسٜ  ٜٛذس  نْٛٗا اغتطاعت إٔ تؤنس سلٍٛ ايطؤ١ٜ ٚ عُل ايٓعط٠، ٚايكسض٠ ايؿ١ٝٓ املتُٝع٠ ع٢ً إبساع ؾ)

 بني املهُٕٛ ٚايؿٔ ٚ ٜٛايـ بُٝٓٗا . 

: مل أؾهط بؿهٌ جاز يف نتاب١ ايكك١ ٚ ايطٚا١ٜ اال ايؿذل٠ اييت أَهٝتٗا يف عٔ ْؿػ٘ ايهاتب ؾانٌ ايععاٟٚ ٜكٍٛ
ػحٕٛ اييت تٓكًت ؾُٝا بٝٓٗا اي ىل ايككا٥س اييت نتبتٗا يف املعتكال  ٚإناؾ١ ، ؾباإل1963ؾباط  8ايػحٔ بعس اْكالب 

ايهتاب١ٝ أٚ ْؿي  زاخًٗا ...نٌ ٖصٙ االغباب أز  اىل تؿحرل ...ٚشنطٜا  ايطؿٛي١ يف نطنٛى قاَت عًٝٗا ػطبيت 
 (2). بطانني ايعاطؿ١ ٚايهتاب١

 

                                               
ىل ايٓثاطٚ  إَأ ايؿاعط    –ٜٓعط : ضغاي١ َٔ ايطٚا٥ٞ ؾانٌ ايععاٟٚ اىل ايباذث١  ْٛضا ٚضٜا  ؼت عٓٛإ ) ػطبيت ايطٚا١ٝ٥ يف ايهتاب١  (2)

( ْكال َٔ ايهتاب ايالَتٓاٖٞ ٚاحملسٚز َكاضب١ املهإ يف ضٚاٜاا  ؾاناٌ ايعاعاٟٚ ، ْاٛضا ٚضٜاا ععاياسٜٔ ،        2013-12-30بايعهؼ( َؤضخ١ با)
 . 19: 2016متٛظ يًطباع١ ٚايٓؿط ، زَؿل 
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 َؿّٗٛ ايتٓام :

(  جٛيٝا نطٜػتٝؿا ) ايبًػاض١ُٜ نتؿؿت٘ ايٓاقس٠ُاَكطًس ْكسٟ َٚؿّٗٛ جسٜس  Intertextualite)ايتٓام(     
ٖصا املكطًس ألٍٚ َط٠ يف  أغتاشٖا )باختني( إش ظٗط، ٖٚٞ اغتٓتحت٘ َٔ آضا٤  يف ايػتٝٓٝا  َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

ُْ أعإث  .(3)ّ 1967ؿط  يف فًيت )تٌٝ نٌٝ، نطتٝو( عاّ شلا 

نطٜػتٝؿا ايٓل بيْ٘ "جٗاظ عدل يػاْٞ ٜعٝس تٛظٜع ْعاّ ايًػإ بٛاغط١ ايطبط بني نالّ تٛاقًٞ ٜٗسف   سيكس ع
ٚأقبس ايٓل عٓسٖا " يٛذ١  (4)عًٝ٘ أٚ املتعا١َٓ َع٘ "إىل األخباض ٚبني أمناط عسٜس٠ َٔ املًؿٛظا  ايػابك١ 

ؾهٌ ْل ٜػتكطب َاال وك٢ َٔ ايٓكٛم اييت ٜعٝسٖا عٔ ططٜل ايترٌٜٛ ٚايٓؿٞ ،  ؾػٝؿػا١ٝ٥ َٔ االقتباغا 
 . (5)أٚ اشلسّ ٚإعاز٠ ايبٓا٤"

 ُٖٚا :، ٚقس َٝع  ايٓاقس٠ )نطٜػتٝؿا( بني ْٛعني َٔ ايتٓام 

 ٖٚٛ َاٜهٕٛ يف َهُٕٛ ايٓل ٚذػب َاتكتهٝ٘ ايػٝاقا . ، ايتٓام املهُْٛٞ -1

ٌ ضقٝسّا ٜٚهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ األيؿاظ املػتع١ًُ أٚ ايسالي١ املعح١ُٝ أٚ ايعباضا  ٚاؾٌُ اييت متٖث، ايتٓام ايؿهًٞ -2
 ىل :إ. نُا قػِ بعض ايساضغني ٚايباذثني ايتٓام اؾسٜس  عٓ٘ ع١ًُٝ ايٓل ٓل ؾتكسضايثكاؾّٝا عٓس إْتاد 

، ٖٚٓاى َٔ ٜكػُ٘ (6)ٕ ايتكػِٝ ايػابل ٜكع نُّٓا ؼت ٖصا ايتكػِٝأايتٓام ايساخًٞ ٚايتٓام اـاضج٢. باعتباض 
ٖٓكٞ( ايص٣ ٜع) عٓسٙ نٌ َاهعٌ  1982اىل املباؾط ٚغرل املباؾط، ٚجا٤ )جرلاض جٝٓٝت( يف عاّ  مبكطًس )ايتعايٞ اي
١ْٖٝكّا ٜتعًل َع ْكٛم أخط٣ بؿهٌ َباؾط أٚ نُ). ٚ  ٖٞ :                              ، ٚقس ذٓسز مخػ١ أْٛاع َٔ املتعايٝا  ايٓك

.ايتٓام ٖٚٛ ذهٛض ْل يف ْل آخط ، ناإلغتؿٗاز، ٚايػطق١ ٚغرلُٖا 

املٓامparatexte  .ٜٚٛجس يف ايعٓاٜٚٔ ايؿطع١ٝ ٚاملكسَا ، ٚنًُا  ايٓاؾط، ٚاـٛاتِٝ ، ٚايكٛض ، 

 املٝتاْلMetatexte الق١ ايتعًٝل ايصٟ ٜطبط ْكّا بآخط ٜترسث عٓ٘ زٕٚ إٔ ٜصنطٙ .، ٖٚٛ ع 

يف عالق١ احملانا٠ أٚ ايترٌٜٛ اييت ػُع ايٓل ايالذل بايٓل ايػابل .ُايٓل ايالذل، ٜه ٔ 

                                               
 . 245ضزٕ : ٜٓعط : عامل ايٓل زضاغ١ ب١ٜٛٝٓ يف األغايٝب ايػطز١ٜ ، غًُإ ناقس ، زاض ايهٓسٟ ، األ (3)

ايعالَاا١ ٚايطٚاٜاا١  زضاغاا١ غااُٝٝا١ٝ٥ يف ثالثٝاا١ أضض ايػااٛاز يعبااس ايااطأ َٓٝااـ ، ؾٝكااٌ غاااظٟ ايٓعُٝااٞ ،زاض   (4)
 .  234: 2010عُإ ، االضزٕ  فسالٟٚ يًٓؿط،

 . 15: 2011،، زاض غٝسا٤ ،عُإ 1ايتٓام ايذلاثٞ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط ،أاس ايعٛنٞ أمنٛشجّا ، عكاّ ٚاقٌ ،ط (5)
 . 249 -246ٜٓعط :عامل ايٓل زضاغ١ ب١ٜٛٝٓ يف األغايٝب ايػطز١ٜ :  (6)
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ُ(7)ّٓا، ٚتيخص بعسّا َٓاقّٝاَٝعُاض١ٜ ايٓل، ٖٚٞ عالق١ أنثط ػطٜسّا أٚ ته . 

ٖصا املؿّٗٛ )ايتٓام( َٛجٛز يف ايذلاث ايٓكسٟ ايعطبٞ ٚيهٔ ؼت َكطًرا  أخط٣  َٕٖٔ أٚع٢ً ايطغِ 
َٖا يف ايعكط اؿسٜ  ؾعٗط نا)ايػطقا ، املعاضنا ، ايٓكا٥ض، األقتباؽ، ايتهُني ( خطاب ايٓكس ايعطبٞ املعاقط  ، أ

ؾٝ٘ عٔ  تٚايصٟ ؼسث 1982طبٞ (يف َطًع ايثُاْٝٓا  ع٢ً ٜس ايٓاقس٠ غٝعا قاغِ يف َكاشلا )املؿاضق١ يف ايكل ايع
 عٓس جٝٓٝت. )ايتهُني( نُكاٍ يًُتعايٝا  ايٓك١ٝ

 أ١ُٖٝ ايتٓام يف ايطٚا١ٜ :

ـُطاف املٗه١َٛ ع٢ً ذٔس تعبرل بٍٛ ؾايرلٟ     )ؾعطّا نإ أّ ؾايٓل األزبٞ، (8)إشا نإ ايًٝ  عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ ا
ُٔٗا ٚمتثٜكّٛ  ،أٚ ْكٛم يآلخطٜٖٔٛ أٜهّا فُٛع١ َٔ أقٛاٍ ْثطّا(  ًٔٗا، ؾال ٚجٛز ٝايٓل اؾسٜس بٗه ًٗا ٚؼٜٛ

ايهاتب أٚ  ٕٖؾإٚع٢ً ٖصا األغاؽ  .(9)يه١ًُ عصضا٤ الٜػهٓٗا قٛ  اآلخطٜٔ، باغتثٓا٤ ن١ًُ آزّ، نُا ٜط٣ باختني 
ٕ ايسضاغ١ ايؿاعط"يٝؼ إال َعٝسّا إلْتاد غابل يف ذسٚز اؿط١ٜ، غٛا٤ نإ شيو اإلْتاد يٓؿػ٘ أٚ يػرلٙ، ٚيصيو ؾإ

ايع١ًُٝ تؿذلض تسقٝكّا تاضىّٝا ملعطؾ١ غابل ايٓكٛم َٔ الذكٗا نُا ٜكتهٞ إٔ ٜٛاظٕ بٝٓٗا يطقس قرلٚضتٗا 
ٚغرلٚضتٗا مجٝعٗا ٚإٔ ٜتحٓب األنتؿا٤ بٓل ٚاذس ٚاعتباضٙ نٝاّْا َٓػًكّا ع٢ً ْؿػ٘، نُا إْ٘ َٔ املبتصٍ إٔ ٜكاٍ 

ٚإشا ٜٓطبل ٖصا ايكٍٛ ع٢ً ايٓل األزبٞ عَُّٛا ؾُٝهٔ إ ْكٍٛ . (10)ايؿاعط ميتل ْكٛم غرلٙ "(ايهاتب)ؾالٕ إٕ 
يهْٛٗا تسٚض أذساثٗا يف يؿانٌ ايععاٟٚ ، ضٚا١ٜ )آخط املال٥ه١(ع٢ً شيو ٜٓطبل ع٢ً ايطٚا١ٜ بؿهٌ أٚغع، ؾدرل َثاٍ 

ًِٝٗ ملٔ ع ٚ ميهٔ ايتعطفنطنٛى َس١ٜٓ  جتُاع١ٝ َٔ أبٓا٤اق١ً قسمي١ تطاث١ٝ ٚتاضى١ٝ، ٚؾدكٝاتٗا ٚاقع١ٝ 
املس١ٜٓ ايعطٜك١ مبدتًـ قَٛٝاتٗا ٚأزٜاْٗا  يف تًوعاقط ايهاتب يف تًو اؿكب١ ايتاضى١ٝ أٚ َا قبًٗا َٔ ايعَٔ 

ٚ ايصٜٔ ٜسٜٕٓٛ باالٜعٜس١ٜ ضَٔ ايهٛضز ٚايعطب ٚايذلنُإ ٚايػطٜإ ٚاأل نإ ٜعٝـ ؾٝٗا خًٝط ََٔٚصاٖبٗا، ذٝ  
ُ٘ ايطٚا٥ٞ ؾانٌ ايععاٟٚ ْؿػ٘ عطبٞ، ؾايػ١ٓٚايكاب١٦ ٚايهانا١ٝ٥ ٚ طا٥ؿيت ايؿٝع١ ٚ  تًووٌُ ثكاؾ١  َػًِ ٚيهٓ
 .ِاملهْٛا  ٚ َتيثط بذلاثِٗ ٚ هٝس  يػاتٗ

آخط املال٥ه١ ضٚا١ٜ  ؾهاض شلصٙ املهْٛا  يفايٓكٛم ٚاالقتباغا  ٚاألإٔ ايععاٟٚ قس قاّ بتٛظٝـ تًو ؾُٔ ايبسٖٞ  
ضغِ ايهاتب بهًُات٘ امل١ًْٛ تًو ايًٛذ١ اؾ١ًُٝ ٚايػطٜب١ ، ٚ ٖٛ  ٖصا اجملتُع اـًٝط.ضؤ٣ ٚ أؾهاض اييت تعهؼ 

ٜطٜس إٔ ٜهتب َصنطات٘ ذٍٛ َػكط ضأغ٘)نطنٛى(َٔ خالٍ أعُاي٘ األزب١ٝ ، ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ٖٞ َكتكط٠ ع٢ً 
 ذكب١ اـُػٝٓٝا  يف ايعطام. 

                                               
 . 20-17: ايتٓام ايذلاثٞ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقطٜٓعط :   (7)

ايبٓاا٤ ايؿا) يف   . ٚ ٜٓعط :  23ٜٓعط : األزب املكاضٕ ، قُس غُٓٝٞ ٖالٍ ، زاض ايٓٗه١ يًطباع١ ٚايٓؿط ، َكط :  (8)
 :  1994ايعطب١ٝ يف ايعطام ،ز.ؾحاع َػًِ ايعاْٞ ،زاضايؿؤٕٚ ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ ، بػساز، ايطٚا١ٜ 

  136ٜٓعط: املبسأ اؿٛاضٟ، زضاغ١ يف ؾهط َٝدا٥ٌٝ باختني ، تعؾٝتإ تٛزٚضٚف،  : ؾدطٟ قاحل ، زاضايؿؤٕٚ ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ :  (9)

 . 125-124اح ، زاض ايتٜٓٛط : ؼًٌٝ اـطاب ايؿعطٟ )اغذلاتٝح١ٝ ايٓل( ، قُس َؿت (10)



 يف ضٚا١ٜ "آخط املال٥ه١" يؿانٌ ايععاٟٚ ايتٓاٗم
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سٜث١، ؾعاطّا أْٚثطّا َع ْل " تساخٌ ْكٛم أزب١ٝ كتاض٠ ، قسمي١ ٚ ذعٔ ططٜل  ٚايتٓام يف ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ   
َهإ ع٢ً ايؿهط٠ اييت ٜططذٗا املؤيـ، أٚ اؿاي١ اييت اإل ايطٚا١ٜ األقًٞ عٝ  تهٕٛ َٓػح١ُ ٚ َٛظؿ١ ٚ زاي١ قسض

 .(11)ُتحػسٖا ضٚاٜت٘ "

َا بعس اؿساث١،  أنثط إضتباّطّا بإػاٙ يصيو ؾإْٗا ، جٓػّا أزبّٝا ذسٜثّا ْػب١ يألجٓاؽ األزب١ٝ عٗسٕ ايطٚا١ٜ ُتإٚمبا     
ِٖ يف ؾطْػا، ايتٓام ؾؿٞ غٝام َا بعس اؿساث١ املعكس ٚيس  َؿَّٗٛا نّْٛٝا، ؾصاع قٝت٘ يف أقاقٞ بعس شيو قاض ث

 .(12)ايبًسإ ايعطب١ٝ ٚأزاْٝٗا، ٚخكٛقّا أِْٗ عثطٚا ؾٝ٘ ع٢ً َا ٜععظ َطنعٜتِٗ ٖٜٚٛتِٗ 

٘ٔتهُٔ  ٚ     زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ "ؾٗٛ َٛجٛز يف املٓاقؿا  اييت تسٚض ذٍٛ األ جٓاؽمجٝع األ أ١ُٖٝ ٖصا املؿّٗٛ يف سلٛي
. ٚخاق١ يف ايؿٕٓٛ (13)ايػُٝٓا ٚايطغِ ٚاملٛغٝك٢ ٚايعُاض٠ ٚايتكٜٛط ٚنٌ اإلْتاجا  ايثكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ تكطٜبّا "

ُٖٝاايككك١ٝ ٚ تهتٌُ قٛضتٗا ىل ايتساخال  ٚايتٓاقا  بني عامل ايٛاقع ٚاـٝاٍ، يهٞ إايطٚا١ٜ، ٚاييت ؼتاد يف  ال غ
 . ا نا١ًَ ٚ َٛاقؿاتٗا نعامل خام َتدٌٝ ٤ًَٞٚ باملؿاج٦

ث ايتػرل ٚثكاؾ١ َٔ ايثكاؾا  ٚنٝؿ١ٝ ذساي ٛغا٥ٌ امل١ُٗ ملعطؾ١ ْػب١ ايتحسٜس ٚتطٛضايايتٓام ٚغ١ًٝ َٔ ٜعس ٚ   
اٖط٠ أزب١ٝ بساع  ٚاضتباط٘ بايٓكٛم ايػابك١ ٖٚٛ " بايٓػب١ يًهاتب يٝؼ ظؾهاض ٚاإليف ايٓكٛم ٚتساخٌ األ

 .(14)ؾرػب بٌ ثكاؾ١ٝ ٚؾهط١ٜ أٜهّا "

    ٓٝ إٕ جس٣ٚ ٖصا املؿّٗٛ ال ميهٔ إٔ  ٔ غعٝس ٜكطني أ١ُٖٝ ايتٓام ٚزٚضٙ يف ايثكاؾ١ ٚاإلبساع األزبٞ قا٥اّل:"ٚقس ب
 .(15)"ٜٓهطٖا أذس. يكس أعط٢ زؾع١ جسٜس٠ يًسضاغ١ األزب١ٝ ٚجعًٗا تُٓٛ كتًؿ١ عُا ناْت عًٝ٘ يف أٚاخط ايػتٝٓا 

 ٚشيو يٛجٛز زب١ٝ ٚايتاضى١ٝ...اخل ،ٕ ٜػتعني ايطٚا٥ٞ باقتباغا  َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚاألأَٚٔ ايطبٝعٞ      
ذحُٗا ٚ  ٚشيو بػبب  ايطٚا١ٜ ؼٌُ يف زاخًٗا أجٓاغّا أزب١ّٝ أخط٣، ٕٖألؾدكٝا  نثرل٠ ٜكَٕٛٛ بيزٚاض كتًؿ١ 

 .َتكاقٗاأاألخط٣ ٚتؿاعٌ َع ايٓكٛم يًَػاذتٗا ايٛاغع١ ٚ قابًٝتٗا 

 :أمناط التهاص 

 أٚاّل : ايتٓام املباؾط : 

ُٜطًل عًٝ٘ تٓآم       ذٝ  ٜتح٢ً ؾٝ٘ تٛايس ايٓل ٚتٓاغً٘ َٔ  ع١ًُٝ إعاز٠ إْتاد يًٓلِّ ٛ، ٖٚٞ ايتحً ٖٚٛ َا
ب٘  جطا٤ اغتكطاب عسز نبرل َٔ ايٓكٛم ايػابك١ ٚاملعا١َٓ يف ع١ًُٝ متاظد ْكٛم ٚأؾهاضٚمجٌ ٚميهٔ إٔ ًْرل

 . (16)َاٚضز عٔ ْكاز ايعطب ايكسَا٤ يف قهاٜا ايٓكس ايكسِٜ )ايػطق١، االقتباؽ، ايتهُني، االغتسعا٤(
                                               

 .   50:   2000تٓام ْعطّٜا ٚتطبٝكّٝا ، أاس ايعغ  ، َؤغػ١ عُٕٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،األضزٕ ، (11)
 . 302:   2010،  2ٜٓعط : املؿاِٖٝ َعامل مٛ تيٌٜٚ ٚاقعٞ ، قُس َؿتاح ، املطنع ايثكايف ايعطبٞ ،ط (12)
 . 235:  2011،زَؿل 1  : باغٌ املػامل١ ،زاض ايتهٜٛٔ يًتييٝـ ٚايٓؿط ، طْعط١ٜ ايتٓام ، جطاٖاّ اآلٕ ،  (13)
 .  7املكسض ْؿػ٘ : ) َكس١َ املذلجِ ( :  (14)
 .  93:  2006،  3ايٓل ٚايػٝام ، غعٝس ٜكطني ، ط -اْؿتاح ايٓل ايطٚا٥ٞ  (15)
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يف أتٕٛ ٚؼًٜٛ٘ تكّٛ ع٢ً ٚعٞ َٔ ايهاتب عٝ  ٜتِ ؾٝٗا اَتكام ايٓكٛم  ٖٚصٙ ع١ًُٝ َتح١ًٝ يف ايٓلِّ
اغترهاض ْكٛم بًػتٗا ْٚكٗا ، ناآلٜا   ٝعُس ؾٝ٘ األزٜب أذٝاّْا اىلؾ ،ايتؿاعٌ ايٓكٞ إلخطاد ايٓل اؾسٜس

 . يصيو ٜػ٢ُ بتٓام ايتحًٞ .(17)ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜ  ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٚايؿعط 

ىل ايًػ١ ايعطب١ٝ عٔ ايططٜل ايذلمج١ ٚاذتهاى ايثكاؾ١ ايعطب١ٝ بايػطب١ٝ ٚخاق١  ايتٓاَم إَؿّٗٛ  ٚقس زخٌ   
٘ٔث األ١َ ٚذهاضتٗا ، ؾتُثٌ ثكاؾ١ بٛغاطت٘ ٜتِ ايهؿـ عٔ تطا ٚ، االْهًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ  ؾ٢  ايهاتب ٚعبكطٜت

 . ٗاٚتٛظٝؿايػابك١ ٚاؿاي١ٝ تؿٓٔ ايطبط بني ايٓكٛم 

ٜطتهع عٓس احملسثني ع٢ً ؾهط٠ اؿٛاض١ٜ ٚعٓس ايكسَا٤ ع٢ً ؾهط٠ أٚ ظاٖط٠ ايػطقا  ع٢ً  َؿّٗٛ ايتٓاَم ٕٖإ   
َا٤ ٚاحملسثني ع٢ً ايػٛا٤ ٚنُا َطبٓا َثٌ االقتباؽ عٓس٠ ي٘ عٓس ايكس ايطغِ َٔ ٚجٛز َؿاِٖٝ َٚٓطًكا  ٚضنا٥ع

ايسٜٓاَٝه١ٝ ٚغرلٖا ٚخالق١ َا تكسّ شنطٙ لس  ٞ ٚذطن١ ايَٓلٚايتهُني ٚايٓكا٥ض ٚاملعاضنا  ٚايتساخٌ ايٓكِّ
ٕ ايكسَا٤ اٖتُٛا مبٛنٛع ايػطق١ ، ٚؾطٓٛا ي٘ ٚأغاػٛا َكطًرا  ٚتبآٜت آضاؤِٖ ٚتؿابٗت يف بعض األقٛاٍ ، أ

ٜهّا أمجٝعّا تكب يف أقٌ ايتٓام بكبػت٘ ايعطب١ٝ ٢ٖٚ )ايػطق١( اييت ٜسٍ َكطًرٗا ع٢ً عٝب ، ٚنًل  ٚيهٓٗا
 ٕ شيو ال ٜكًس أغاغّا يًتٓام بٛقؿ٘ قاّْْٛا عاَّا يًٓكٛم ، ٚيهٔ ز.عبسايهطِٜ ايػعسٟ ٜط٣ " إٔ ايتٓاٖمإىل أ

يٝتٗا ايت٢ ٖٞ إيػا٤ اؿسٚز بني آ، ٚشيو ال ٜعتُس الىطد عٔ نْٛ٘ أزلّا َٗصبّا ملؿّٗٛ ايػطق١ األزب١ٝ ايتكًٝسٟ 
يػا٤ تاّ ؿل املًه١ٝ ايٓك١ٝ اـاق١ ، ذت٢ أقبس إايٓكٛم ٚنيْٓا أَاّ عٛمل١ ايٓكٛم ٚتصٜٚب اؿسٚز ايٓك١ٝ ٚ

ٕ ٜػتكطع َٓ٘ َاٜؿا٤ ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ أع٢ً ٚؾل ٖصا ايتكٛض نٌ ْل ٖٛ ًَو يًحُٝع ٜٚػتطٝع أٟ ؾدل 
ُٜإلعذلاض ، ؾال ٚجٛز يألب٠ٛ ايٓك١ٝ ، ألٕ ايْهٖتالول ملبسع٘ ذل ا ُ٘قاعٝسٕٚ َااب   .(18)ايػابكٕٛ" ي

ثٓني . ييت هب تٛؾطٖا يف االااملعطؾ١ َٔ ايؿطٚط امل١ُٗ  إش ُتعٖسايتٓام عاج١ اىل ثكاؾ١ املتٓام ٚاملتًكٞ ،  ٕٖإ     
ٖٚصٙ املعطؾ١ ٖٞ ضنٝع٠ تيٌٜٚ ايٓل َٔ ؾٝكٍٛ قُس َؿتاح :" ؾيغاؽ إْتاد أٟ ْل ٖٛ َعطؾ١ قاذب٘ يًعامل 

 .(19)قبٌ املتًكٞ أٜهّا "

ٕ ٜعتس بٗا آيٝات٘ املتٓٛع١ ٚاملع١ٓٝ يًؿعطا٤ ٚايهٌّتاب ، َٚٓٗا ايتدطٝط ، أَٚٔ األَٛض ايساع١ُ يًتٓام اييت هب     
 ايتهطاض ، أٜك١ْٝٛ ايهتاب١ ، ايؿهٌ ايسضاَٞ .، ايؿطح ، االغتعاض٠ 

ٖٛ : تعايل )ايسخٍٛ يف عالق١( ْكٛم َع ذسث بهٝؿٝا   نتاب٘ ظَٔ ايؿعط :" ايتٓاٗم ٜكٍٛ أزْٚٝؼ يف     
إ يف ع١ًُٝ ايتٓام ، ألٕ ايتٓام ٜعتُس ع٢ً " ق٠ٛ ٝيصيو ؾإٕ ايٓل ٚاملتًكٞ ُٖا ايعٓكطإ األغاغ (20)كتًؿ١"

                                                                                                                                                
 .  15: 2003، االضزٕ ،األضزٕ ،1قُس اؾعاؾط٠ ، زاض ايهٓسٟ  ط ٜٓعط : ايتٓام ٚايتًكٞ زضاغا  يف ايؿعط ايعباغٞ ، (16)
 . 15ٜٓعط :املكسض ْؿػ٘ : (17)

 
:  2008ؾعط١ٜ ايػطز يف ؾعط أاس َطط : زضاغ١ غُٝٝا١ٝ٥ مجاي١ٝ يف زٜٛإ الؾتا  ، ز. عبسايهطِٜ ايػعسٟ ، زاض ايػٝاب ، يٓاسٕ ،   (18)
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 . 120ايتٓام :  ؼًٌٝ اـطاب ايؿعطٟ ، اغذلاتٝح١ٝ (19)
 . 121: 1978، زاض ايعٛز٠ ، برلٚ  ،  2ظَٔ ايؿعط ، أزْٚٝؼ ، ط (20)
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يكاضئ إٔ ٜتٛقـ َتيَال َٔ ذٝ  ؾاملبسع الٜؿرل اىل اؾع٤ املٓػٛر ، ٖٚصا ٜٛجب ع٢ً ا، شانط٠ ايكاض٤ٟ ايكطا١ٝ٥ 
ب َٔ ايكاض٤ٟ ايتيٌٜٚ َٚا ؾٛم ايتيٌٜٚ يٝؿهٌ ٖٛ ْكّا جسٜسّا ٚتثبٝت ب٘ ًزالي١ أجعا٥٘ ، ٖٚصا أٜها ٜتط

تتطًب ايتؿاعٌ ايعُٝل َع ، ؾيقبس ايتٓام ٚغ١ًٝ أزب١ٝ ٚتك١ٝٓ ذسٜث١ ، غتُطاض١ٜ ايتٓام ٚعسّ ايؿهاى َٓٗا ا
يكس عطف )يٛضإ جٝ)( ، (21)، أٟ إٔ ايهاتب مياضؽ ايتٓام بٛعٞ ٚزضا١ٜ "ايٓكٛم املػتسعا٠ يإلؾاز٠ َٓٗا 

ٖٚصا ايٓٛع َٔ (22)ْ٘ " ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ٚمتثٌٝ عس٠ ْكٛم ٜكّٛ بٗا ْل َطنعٟ وتؿغ بعٜاز٠ املع٢ٓ"يايتٓام ب
ايسؾاع عٔ نُا ٜكٍٛ ايطٚا٥ٞ يف جٗاز َٔ أجٌ ، ٚخط املال٥ه١ آايتٓام لسٙ بهثط٠ يف ضٚا١ٜ ؾانٌ ايععاٟٚ ، 

األْػإ عٔ ضَٞ ْؿػ٘ يف  ٢ظٜٔ ايعابسٜٔ َهطضّا َع ْؿػ٘ :"قرٝس إٔ اهلل ٜٓٗ يػإ املال ٢ًاملكسغا  االغال١َٝ ٚع
. ٚقس تيتٞ ايعباضا  األخط٣ تٓاقّا َباؾطّا َع اآلٜا  (23)، ٚيهٔ اؾٗاز ٚاجب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ " ايتًٗه١

ايعابسٜٔ( بكؿت٘ ؾدك١ٝ ز١ٜٝٓ اش ٜكٍٛ يف َؿٗس آخط:"إ املػًُني ٚاألذازٜ  ع٢ً يػإ ؾدك١ٝ )املًٓا ظٜٔ 
 (24)ناؾػس ٚاذس ، إشا اؾته٢ َٓ٘ عهٛ تساعٞ ي٘ اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ "

 ثاّْٝا : ايتٓام غرل املباؾط :

،  اؾسٜساملؤيـ غرل ٚإع عهٛض ايٓل يف ْك٘ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ٚتٓام املدؿٞ ، ايٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بايتٓام ايالؾعٛضٟ أٚ 
 ؾاض٠ ٚ ايتًُٝس يف ايٓل .ميا٤ ٚ ايطَع ٚ اإلباإلايهؿـ َٔ خالٍ َعطؾ١ ايكاض٤ٟ ٖصا ٜتِ ٚ

إْ٘ ذٛاض بني ْل  "، قا٥ال : ىل ٖصا ايٓٛع ٚؼسث عٓ٘ ؼت عٓٛإ ايتٓام اـاضجٞ إٚأؾاض أذس ايباذثني 
يٝػت بايػ١ًٗ ، ٚخاق١ إشا نإ غتؿؿاف ايتٓام اـاضجٞ اْٚكٛم أخط٣ َتعسز٠ املكازض ٚاملػتٜٛا  ٚع١ًُٝ 

ىل إايٓل َبّٓٝا بكؿ١ ذاشق١ ٚيهٓٗا َُٗا تػذل  ٚاختؿت ؾال ؽؿٞ ع٢ً ايكاض٤ٟ املطًع ايصٟ بإَهاْ٘ إعازتٗا 
 .(25)َكازضٖا "

ىل إىل قسض٠ ؾا٥ك١ ٚمماضغ١ جٝس٠ ٚثكاؾ١ ٚاغع١  يًباذ  يهؿؿ٘  ، ٚ ايٛقٍٛ إٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتٓام وتاد 
ٚيهٔ " يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜيتٞ ايتٓام اـاضجٞ تٓاقّا ذطؾّٝا ، َثٌ ايتٓام ، تٓام َعٗا املؤيـ املكازض اييت 

 ؾاض٠ .ميا٤ ٚايطَع ٚ ايتًُٝس ٚاإلَٓٗا اإل (26)ايساخًٞ بٌ مياضؽ عًٝ٘ ؼطٜـ أٚ تؿٜٛـ أٚ خطم ٚبآيٝا  كتًؿ١ "
 (6-5) ْٞ َع غٛض٠ ٜٛغـآىل تٓام قطإؾاض٠ إ، ؾايٓ  ٖٓا (27)بٓٓا غٝهٕٛ ْبّٝا "اؾُثال جا٤ يف ايطٚا١ٜ " أعتكس إٔ 

إٔ اـدل املػتكبٌ إشا عًِ قسق٘ َٔ ج١ٗ ايطؤٜا أٚ غرلٖا ؾال ميهٔ زؾع٘ ألْ٘ إخباض عُا نتب ٖٚصا َا ٜؤنس ع٢ً 

                                               
 . 36:  2000، زاض اؿاَس ، عُإ  1ايتٓام يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط ، ظاٖط قُس ايعٚاٖط ، ط (21)
 . 109ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ ، بػساز ،  يف أقٍٛ اـطاب ايٓكسٟ اؾسٜس ، تٛزٚضٚف ٚاآلخطٕٚ ، : أاس املسٜ) ،زاض ايؿؤٕٚ   (22)
 . 107ايطٚا١ٜ :  (23)
 . 42الرواية :  (42)

 .32:   2001ٜٓعط : ايٓل ايػا٥ب ػًٝا  ايتٓام يف ايؿعط ايعطبٞ ، قُس ععاّ ،اؼاز ايهتاب ايعطب ،زَؿل،  (25)
 . 284:  2002، ايػعٛز١ٜ ،  104ع:  ايتؿاعٌ ايٓكٞ ، ١ًْٗ األاس ، ف١ً نتاب ايطٜاض ، َؤغػ١ ايُٝا١َ ايكرؿ١ٝ ، (26)
 . 30ايطٚا١ٜ :  (27)



 ؾاظاز نطِٜ عثُإ
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ٔ ، ؾٗٞ َيخٛش٠ َ(28)يف ٚقؿ٘ ملطأ٠ غ١٦ٝ ) ايكرب١( " بيْٗا ذ١ٝ تػع٢ " ؾانٌ ايععاٟٚ ،  ٜٚكٍٛ ايهاتب ٚقسض
، ٚايكٍٛ " ج٦ت أع  عٔ اهلل ، يٝكٍٛ  شلا ٚاؿ١ٝ أقبرت زالي١ ٚ إؾاض٠ أٚ نٓا١ٜ أيٝػٛض١ٜ( 20ايهطِٜ )ط٘ :ايكطإٓ 

يٞ َع٢ٓ نٌ ؾ٤ٞ : ملاشا ٜٛجس االْػإ إشا نإ قهَّٛا باملٛ  ؟ ملاشا ٜؿػس ايعَٔ نٌ ؾ٤ٞ ؟ ملاشا ىًل اهلل نا٥ّٓا 
ز)آٍ  ٔ ِٛامِل ١َُكا٥َٔش ٕؼِؿَْ ٌُٗنش ييت تؤنس ع٢ً املٛ  اؿتُٞ نكٛي٘ تعاىل : ٜا  اَيخٛش َٔ اآل ٛؾٗ (29)ٜترساٙ ؟ "

 . زبٞ. غٓراٍٚ إ ْكـ ع٢ً نٌ َٔ ايتٓام ايسٜ) ٚايتاضىٞ ٚاأل(185عُطإ 

 

 :التهاص الديين : أواًل 

زٜإ غال٢َ ٚاألايتاضىٞ اإل ذازٜ  ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ٚايذلاثايتٓام ايسٜ) ٚغاق١ َع ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاأل عٖسُٜ    
َ٘ ايهاتب  نثط ؾٝٛعّا يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ ، ذُٝ خط٣ األاأل ىل ْكٛم َباؾط٠ ٚغرل َباؾط٠ يتٛقٌٝ زالالت٘ إتٛٓج

ْتكا٥ِٗ يًٓكٛم ايت٢ تٓاغب ٚطبٝع١ ايكك١ ٚاملتٛاؾك١ َع ضؤٜت٘ )ايهاتب( أٚ تٓاقهٗا ايًكاضئ ٚنؿؿٗا َٔ خالٍ 
. 

١ْٝ ٚاألذازٜ  ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ٜعٜس عٓس ايطٚا٥ٞ ايطاقا  ايتعبرل١ٜ ٚايسالي١ٝ آايكطقتباؽ اآلٜا  ا ٕٖإ    
٘ٔٚاإل بٓا٤ ايطؤ٣ ايعُٝك١ ، ؾايتؿاعٌ َع ٖصٙ ايهتب املكسغ١ باقتباؽ ْكٛقٗا ميٓس  بساع١ٝ ، األَط ايصٟ ٜععظ يسٜ

ُ٘ ايهاتب بٓا٤ ْك٘ اؾسٜس  ٘ٔ ايطٚا١ٜ يتعٜني ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتٓام يَٝؼمبا ٜطٜس َٓ  ؾرػب بٌ ٜتِ بٛغاطت
٘ٔايكسِٜ غتٝعاب ايٓل ا ٘ٔ ٚتطٜٛع ٌٕ ٚتٛظٝؿ ُ٘ بؿه  ذٝاّْاأايٓل اؾسٜس ، ٚ يف خس١َٔ ٜتال٥ِ ايٓل اؾسٜس أٚ هعً
 .َا  يف ايطؤ٣ يف قه١َٕٝا تٞ يتبني تٓاقض يت

َكازض  ٜتططم اىل ػب، بٌ ع٢ً َكازض ايسٜٔ اإلغالَٞ ؾر( آخط املال٥ه١ ) ٚال ٜكتكط ايتٓام ايسٜ) يف ضٚا١ٜ 
 ٜعٜس١ٜ ٚايٝٗٛز١ٜ . ناملػٝر١ٝ ٚاأل، األخط٣  ا ايسٜاْ

ؾآخط املال٥ه١  و املٛ " اييت اختاضٖا ايهاتب ،ًآخط املال٥ه١ ( َػتٛذ٢ َٔ عباض٠ "َ ذت٢ إٕ عٓٛإ ايطٚا١ٜ )   
ِِ ش  : إش جا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ٞ اإلغالّ ٔؾاملٛ   ٖٛ َٛؾَٓاُن ََٜت  ٌِ َُٕق ِِ ُتِطَجُعٛ َِٓ ٔإَي٢ َضبُٔٓه ِِ ُث ٌَ ٔبُه ُٚنٔٓ ِٛٔ  ايَٓٔصٟ  َُ ًَُو اِي ََ 
١ُٝٔ  ؛ ( 11آ١ٜ )ايٓػحس٠ : ز  ١ٜٓ ملًَو املأخط٣ ٖٓاى َتػ ُٙٔعدل ََعٓا ١ٜٓ )ايصٟ ٜعٝٓ٘ اهلل(، عدٔلبآيًػ١ٔ اي ٛ  )ُععضا٥ٌٝ(، ٚ

، ٖٚٛ آخط كًٛم ميٛ  بعس إٔ ٜكٔبض  األضٚاح عبس ايطأ آيصٟ ٚنً٘ اهلُل غبراْ٘ ٚتعاىل يكبض أٚ عبس اهلل أٚ
ُ٘ ضبو شٚ اؾالٍ ٚاإلنطاّ ٜيخص ضٚذ٘ ٖٛ أٜهّا يهٞ ، ٜٚيَطٙ اهلل تعاىل بيٕ  أضٚاح اؾُٝع  .ميٛ  ٜٚبك٢ ٚج

 اإلغال١َٝؾاإلوا٤ا  ايس١ٜٝٓ ناؾٔ ٚاملال٥ه١ ٚ ايػرط ٚاؿحاب ٚاؿًِ بايٓبؤ٠ ٚ ...اخل ٖٞ َيخٛش٠ َٔ ايثكاؾ١      
ُا ٜكّٛ ايطٚا٥ٞ بتٛظٝؿٗا ٚػػٝسٖا بؿهٌ أزبٞ ، ٜٚططذٗا ْٓإميإ ايهاتب بتًو املؿاِٖٝ متاَّا، ٚإ ٖٚصا ال ٜع) ،

ٔٔ عٔ ططٜل ؾدكٝات٘ أٚ عٔ ططٜل ايطاٟٚ ، نُا يف َؿٕٗس ٚيهٔ ايك   ،ٚعٛاملِٗ ٚيع ايك  )بطٖإ عبساهلل( باؾ
                                               

 . 191ايطٚا١ٜ :  (28)
 . 21ايطٚا١ٜ :  (29)



 يف ضٚا١ٜ "آخط املال٥ه١" يؿانٌ ايععاٟٚ ايتٓاٗم
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (٥838)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

١َٝ ، يعً٘ ًٜتكٞ ٖٓاى ظ) ايبٝت يف ذٝات٘ قطايصٟ َانإ قس ضأ٣ جّٓٝا  ًَ ، تػًٌ شا  َط٠ خًػ١ قاعسا ع٢ً ائع
ايطٝب ...ؾكس نإ يف نٌ بٝت ج) طٝب وطغ٘ . ؾكس  ظٌ ايك  هًؼ يف ضنٔ َٔ ايع١ًٝ َّٜٛٝا ، ٚيهٔ مل 

ٙٔ اؾ) أبسّا ، عٝ  أقبس َؿهٛنّاٜعٗط ي٘  ًٔ ٜيغـ ع٢ً " ٚذت٢ إشا َا أضاز اؾ) إٔ ٜيخصٙ َع٘ ، ؾ يف ٚجٛز
َٓٞ ايبٝت ايطٝب إٕ ٜكسَٗا أييت نإ ٜطٜس ايٝٗا زاخٌ عٛامل اؾٔ ايػطٜب١ .....قا١ُ٥ َٔ ايطًبا  إْع١ٖ ٜتٛم  ىل ج

َٓٞ إٔ وٍٛ أبٛاب ق١ً جكٛض نًٗا " ؾايهاتب عٔ  (30)، ؾاؾٔ قازضٕٚ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ، ٖٚهصا ؾهط إٔ ٜطًب َٔ اؾ
َٕؾؾٔ ٚعٛاملِٗ باايك  عًِٝ ٜؿطح يٓا غبب ٚيع ايططٜل ايطاٟٚ   ِسَق ٝعًل ؾاضذّا زٚاؾع ايؿدك١ٝ ٚقطاضاتٗا "نا

 .(31)ال ىاف عٓسَا ٜعٗط ي٘ اؾ)"إقطض 

ٚقس تهطض  قه١ٝ اؾٔ يف ايطٚا١ٜ ألغباب كتًؿ١ ، نُا ٚضز يف ذسٜ  عٔ ضجاٍ ايسٜٔ ايصٜٔ ٜسعٕٛ ع٢ً ًَه١    
ىل باز١ٜ املك٢ً إلاب . ٚناْٛا ٜػتسضجْٛٗٔ عْٛٗٔ َٔ اإلايػرط ٚشبس اؾٔ ايصٜٔ ٜتًبػٕٛ أجػاز ايٓػا٤ ٚميٓ

 .(32)ايٛاقع١ ع٢ً ايططف ايككٞ َٔ املكدل٠ يف ايًٝايٞ املع١ًُ ٜٚكُٕٝٛ َا ناْٛا ٜػُْٛ٘ با"ي١ًٝ اؾٔ"

"ٖصا اؿحاب غٛف وطم أٟ ؾٝطإ ،هطؤ ع٢ً االقذلاب إٕ  ٚنُا قاٍ ايؿٝذ ايصٟ عٌُ ذحابا يؿاط١ُ   
قٍٛ ؾا٥ع يس٣ ايؿٝٛر ٚاأل١ُ٥ املعطٚؾني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ اؿحاب ، يػطض ابطاٍ ايػرط ٚاؿػس نس ٖٚصا (33)َٓو"

ٖٚٞ عكٝس٠ ز١ٜٝٓ ؾا٥ع١ عٓس بعض . َطمبكسٚضِٖ ٖصا األ ؼٜا  ايهطمي١ ، ٚيهٔ يٝايعكِ  باغتعاْتِٗ يًسعا٤ ٚاآل
 ابّا .إهٚ أغًبّا  ا ذ٦ٕٓٝصَٔ ايٓاؽ  ايبػطا٤ ٖٚٞ َٛجٛز٠ عٓس ايؿباب يف نطنٛى ٚايهاتب قس تيثط بٗ

ٝكٍٛ " ٖصٙ األؾهاض ايؿٝطا١ْٝ ضاٚز  ؾعًِ ٜططح ْعطت٘ ػاٙ ٖصٙ املػيي١ ايؾايطٚا٥ٞ عٔ ططٜل ايطاٟٚ نًٞ     
ايهثرلٜٔ ذت٢ أِْٗ َا عازٚا ٜيبٕٗٛ بؿ٤ٞ َٔ أقٍٛ ايسٜٔ ، بٌ إِْٗ ْػٛا أضنإ االغالّ اـُػ١ اييت اغتبسيٛا بٗا 

َٔ غٛض٠ نا١ًَ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، (34)تباعٗا "إا إِْٗ أضغُٛا ع٢ً أضناّْا أخط٣ ، قايٛ بيغِ غٛض٠ اؾٔ) َٔ اآل١ٜ إٔ يًح
َٓا ُقِطآّْا َعَحبّاز)اؾٔ:  28اىل اآل١ٜ  1 ُِٔع ْٖا َغ ِّ َؾَكاُيٛا ٔإ َٔ اِئح َِّ ََْؿطٌّ  ََُع  ُ٘ اِغَت ْٖ ٖٞ َأ َٞ ٔإَي ٌِ ُأٚٔذ ٚإٔ اؾٔ شنطٚا ( 1(ش ُق

 ٕ ايٓ  )م( قه٢ ي١ًٝ َع اؾٔ ٜعطؾٗا عًُا٤ املػًُني با)ي١ًٝ اؾٔ ( .إَط٠ يف ايهتاب ايععِٝ ، ٚ أنثط َٔ َا١٥

ألٕ يًذلاث ايسٜ) قسض٠ َطجع١ٝ زالي١ٝ شلا ذهٛضٖا ايك٣ٛ ٚايؿٖعاٍ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ  ٚقس ؾهٌ ايذلاث ايسٜ)   
ال  املبسع ٚ ػاضب٘ ، ٚايتيثرل َع ايٛجسإ اؾُعٞ ، باْؿعانبرل٠ ع٢ً جعٌ ايٓكٛم شا  زالي١ عاي١ٝ ، ٜٚتِ شيو 

ضغبت٘ يف املعطؾ١ ، مبا قسَت َٔ تكٛضا  يٓؿي٠ ايهٕٛ، ٚتؿػرل  ٞتؿبع االْػإ ٚتطن "ٕ املعطٝا  ايس١ٜٝٓأل
 .(35)غرطٟ يعٛاٖطٙ املتٓٛع١"

                                               
 . 32ايطٚا١ٜ :  (30)
ؼٛال  ٚج١ٗ ْعط ايطاٟٚ ، ع  يف ضٚا١ٜ آخط املال٥ها١ يؿاناٌ ايعاعاٟٚ ، أ.ّ.ز.غآإ عباسايععٜعايٓؿطحٞ      . ٜٚٓعط :  32ايطٚا١ٜ :  (31)

 aliraqi.net/article-www.alnaked 26/9/2017ف١ً : ايٓاقس ايعطاقٞ ، 
 . 180ايطٚا١ٜ :  (32)
 . 8ايطٚا١ٜ :  (33)
 . 182ايطٚا١ٜ :  (34)
 . 35:  1987، برلٚ  ، 1ايطَع ايؿعطٟ عٓس ايكٛؾ١ٝ ، عاطـ ْكط ، زاض االْسيؼ ،  ط  (35)
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ّا زاليّٝا يهثرل َٔ املعا٢ْ شلاَّٝا ٚقٛضإؿهٌ َكسضّا ٜؾاملٛضٚث ايس٢ٜٓ ع٢ً تٓٛع زالالت٘ ٚاختالف َكازضٙ     
  ايك شيو يف قكك٘ )بطٖإ عبساهلل (. ؾ نُا ْط٣ ٖا ايطٚا٥ٞ يف ذٛاضٙ يًؿدكٝا ،اغتٛذايت٢ اٚاملهاَني 

ابٔ يعاٌَ يف ؾطن١ ايٓؿط ، ؾيقط ايك  بعٓاز يف قٛي٘" بٌ ٖٚٛ يف ايػابع١ َٔ عُطٙ ،  نإ )بطٖإ عبساهلل (
ٍ ايطجاٍ ايثالث١ ايصٜٔ ٜؿبٕٗٛ املال٥ه١ "ال ؽـ ٜا ب) ، ؾإ ايعؿاضٜت تتبع ايؿكط ، ٚقٛ(36)ذًُت بصيو يف املٓاّ "

ٕ ايهطِٜ ، ٚعٓسَا ٜكٍٛ آٜطجعٓا اىل قك١ ) ٜٛغـ ( عًٝ٘ ايػالّ يف ايكط (37)ٚايًكٛم ٜتبعٕٛ ايعؿاضٜت "
ثِ ٜطًب بهتِ َٛنٛع اؿًِ  ،(38)بٓٓا غٝهٕٛ ْبّٝا"ا)عبساهلل عًٞ( ٚايس )بطٖإ( يعٚجت٘ )قسض١ٜ ( : " أعتكس إ 

ٍَىاطب ابٓ٘ ٜٛغـ ش ٓ  ٜعكٛب عٓسَاايىل قٍٛ إذٕس ، ٖٚصا ٜطجعٓا عٓس ايٓاؽ ٚال تطٜٚٗا أل  َقا
ٖٓ َٜا َٜاَى َتِكُكِل َيا ُٖٞب َٛٔتَو َع٢ًَ ُضِؤ َٝٔهُٝسٚا ٔإِخ ِّٝسا َيَو َؾ ٕٖ  َن َٕ ٔإ َِٝطا ٕٔ ايٖؿ َِْػا ًِٔإ ٌّ ٔي ٖٚصا تٓام ( 5)ٜٛغـ :ز  َُٔبنْي َعُس

َؿٛنّا يف  ٜكبُس بٔ غَٛفالاَعًك١ ع٢ً ٖصا ايتؿػرل ؾكايت إٕ ظٚجت٘ قسض١ٜ يجابت ١ٜ ايهطمي١ ، ؾآلٚانس َع ا
 بِٓٗ قا٥سّا يف اؾٝـ. ا١ٜ ٖٞ تع) ايكٝاز٠ ، يصيو ميهٔ إ ٜهٕٛ اايؿطط١ ، ٚايط

ْاًٜٕٛ( اىل عًُ٘ يف ؾطن١ ايٓؿط ، املططٚز )اٝس ذني طًبٛا إعاز٠ ؾعب١ٝ يػهإ ق١ً جكٛض  ٠ٚيف تعاٖط    
ايصٟ ؾحع ايٓاؽ َع قٍٛ املال ظٜٔ ايعابسٜٔ ايكازضٟ  نيخطد ايٓاؽ يف ّٜٛ اؾُع١ بعس قال٠ اـطب١ ، َترُػ

كاٍ املال " إ املػًُني ناؾػس ؾايسؾاع عٔ ذل أذس َٔ أبٓا٥ِٗ  عٔيجدلِٖ ؾع٢ً ايتعاطـ ٚايذلاذِ بني املػًُني 
ٖٚصا مث١ تٓام َع اؿسٜ  ايٓبٟٛ (39)ٓ٘ عهٛ تساع٢ ي٘ غا٥ط اؾػس بايػٗط ٚاؿ٢ُ ".ايٛاذس ، إش اؾته٢ َ

ََايؿطٜـ :) ْٛ َتَساَع٢ ) ُ٘ ُعِه ِٓ َٔ ٌُ اِيَحَػٔس؛ ٔإَشا اِؾَتَه٢  َََث  ِِ ٔٗ ََٚتَعاُطٔؿ  ِِ ٔٗ ُٔ ََٚتَطاُذ  ِِ ٖٔ َٛازِّ ٓٔنَي ٔؾٞ َت َٔ ُُِؤ ٌُ اِي ُ٘ َغا٥ُٔط َث َي
َٚاِيُر َٗٔط  يف  ٘ؾٗٓاى ايتؿاب٘ بني األقتباؽ َع اؿسٜ  ايٓبٟٛ ، َع اْ٘ غرل َيخٛش ْكّا، ٚيهٓ (40)((٢ُٖاِيَحَػٔس ٔبايٖػ

 املهُٕٛ ٜؿرل اىل شيو اؿسٜ  .

غتدسَٗا ؾعاضا  يف املعاٖط٠ اييت قاَت بٗا األٖايٞ اٚ غالَٞغتعإ ايهاتب بايعباضا  املكتبػ١ َٔ ايسٜٔ اإلاٚقس    
 سؾاع عٔ ذكٛقِٗايطًباتِٗ ٚتزعُّا ملٚزّٜٓٝا  بعسّايًُعاٖط٠ ٢ً ايالؾتا  يهٞ تعطٞ تِٗ عاق١ً جكٛض ٚيف نتابيف 
ِٔا اهلل (ٚ)َٚٔ تًو ايعباضا  )ال اي٘ آي،  َُٔ ايٖطٔذٝ ِٔ اهلٔل ايٖطِذ ٚتًو ايؿعاضا  ناْت  (ٚ) اهلل اندل(ٚ)اهلل ٚقُس ٚعًٞ(ٔبِػ

اؾُاعٞ بعس ٚبتًو ايؿعاضا  خطد ايٓاؽ يًتعاٖط ايطقعٞ ٚايؿاضغٞ ٚ ايهٛيف ، ، َثٌ َهتٛب١ مبدتًـ اـطٛط 
ٚ ، خط٣ نا)اٝس ْاًٜٕٛ َعًّٛ أقال٠ اؾُع١ ٚ باػاٙ فٍٗٛ زاخٌ ق١ً جكٛض ، شٖابّا ٚاٜابّا، َع ٖتاؾا  

ال اهلل ، قُس ضغٍٛ اهلل " ؾايعباض٠ " ال اي٘ إٗا ميإ أٌٖ احمل١ً بإزيٌٝ ع٢ً  ، ٖٚصٙ ايؿعاضا  ٜعٝـ اٝس ْاًٜٕٛ (
َعبٛز يف ٚضؾض أٟ بككس ايتٛذٝس ٚؾهاّل ع٢ً شيو ؾٗٞ شنط َؿهٌ غالَٞ ٚؾعاضٙ ، ايسٜٔ اإلض٥ٝؼ َٔ ضنٔ 
ِٔ"اهلل . ٚ غرلايهٕٛ  ٔٔ ايٖطٔذٝ َُ ٘ٔ ايٖطِذ ًٖ ِٔ اي ٕ آايكطبسا١ٜ مجٝع غٛض ١ْٝ اييت ٚضز  يف آٜا  ايكطآلآ١ٜ َٔ ا " ٔبِػ

                                               
 . 29ايطٚا١ٜ : (36)
 . 29ايطٚا١ٜ : (37)
 . 30ايطٚا١ٜ : (38)
 . 14ايطٚا١ٜ :  (39)
 ٚايًؿغ ي٘ . 2586، ٚقرٝس َػًِ بطقِ  6011قرٝس ايبداضٟ بطقِ  (40)
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ٔٔ  ش( إش ٜكٍٛ غبراْ٘ ٚ تعاىل:١ٜ30 آلغٛض٠ ) ايٌُٓ ا يفنُا ٚضز  ايهطِٜ  َُ ٘ٔ ايٖطِذ ًٖ ِٔ اي ُ٘ ٔبِػ ْٖ َٕ ٚٔإ َُا ِٝ ًَ َٔٔ ُغ  ُ٘ ْٖ ٔإ
ِٔ  َؿتاذّا يًكطإٓ ايهطِٜ . ٖس عْٗا ُتألتًو اآل١ٜ ،  ٕ تبسأ قطا٠٤ ايكطإٓ زٕٚأال هٛظ ز، ؾايٖطٔذٝ

ِٔ ( متّا يف أؾهاض بعض ؾدكٝات٘ ، ؾٝكٍٛ :      َُٔ ايٖطٔذٝ ِٔ اهلٔل ايٖطِذ " نإ خا٥ؿّا ، ٜٚؿرل ايهاتب اىل آ١ٜ ) ٔبِػ
ِٖ ٌََُِػٚيهٓ٘ َب ُٙ ٌََخايباب َٚز َعَؾَز ٚقطأ آ١ٜ ايهطغٞ ، ث ِٔ اهلٔل  (41)"يًكسٔض ، َػًُّا َكرل ؾبػٌُ مت َيخٛش َٔ )ٔبِػ

ِٔ َُٔ ايٖطٔذٝ ٌّتيثط بتًو ايعكا٥س اال ايهاتَب ٕٖأزيٌٝ ع٢ً  صا األَطٖٚ( ايٖطِذ  ؾُثاّل بايثكاؾ١ ايس١ٜٝٓ، غال١َٝ ٚ ًَ
قه١ٝ اؾٔ ٚ املٛ  ٚ ًَو املٛ  يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ أقبرت قٛضّا أغاغّا ٚ َثرلّا ٖٚٞ َٛجٛز٠ يف ؾها٤ ايطٚا١ٜ بؿهٌ 

 ًَرٛظ .

ٙٔ ايطٚا١ٜ بيغًٕٛب تكط      ٠ٚغرل املباؾطأ ٠قتباغات٘ املباؾطغٛا٤ يف إتكًٝسٟ نالغٝهٞ ،  ٜٚطٟ يكس نتَب ايععاٟٚ ٖص
ٕٖ ؾهاض ايس١ٜٝٓ طابعا َٔ ؾدكٝات٘ َٔ األ ٌََعيف ايذلاث ايسٜ) ، عٝ  َج ايكل ايتكًٝسٟ  ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايطاٟٚ أل

٘ٔاإلايعًِٝ بهٌ ؾ٤ٞ ايصٟ ٜكسّ َعطؾت٘ زٕٚ  َٜعٗط  مِل ِٕإايس١ٜٝٓ ٚغرل ايس١ٜٝٓ، ؾايطاٟٚ ٚ ؾاض٠ إىل َكسض َعًَٛات
يٝٗا نُٔ ايعامل إٕ ٚجٛزٙ ًَُٛؽ َٔ خالٍ تعًٝكات٘ ٚأذهاَ٘ ٚاؿكا٥ل اييت ٜؿرل إؿدكٝا  إال اينؿدك١ٝ َٔ 

ٚاملثاٍ ع٢ً ، بػٗٛي١ ٜٚعطف َا يف ْؿٛؽ ايؿدكٝا  ؾٝرًًٗا ٜٚعًل عًٝٗا ،  ايتدًٝٞ ، ؾٗٛ ٜٓتكٌ ظَاّْٝا َٚهاّْٝا
نثط َٔ عاّ ع٢ً أ ؾكس َٖط …:عٔ َعاْا٠ ؾاط١ُ ظٚج١ اٝس ْاًٜٕٛ صا املكطع َٔ ايطٚا١ٜ ايصٟ ٜترسث شيو ٖ

ظٚاجٗا زٕٚ إٔ ؼبٌ ، ناْت قس قكس  َععِ اال١ُ٥ املعطٚؾني ٚاجملٗٛيني يف املس١ٜٓ يٝهتبٛا شلا ذحابّا نس ايُعكِ ، 
١ُ٥ ايصٜٔ قكستِٗ ؾاط١ُ زبطْ٘ نسٖا .. نإ بني األٕ ذاغساتٗا ايهثرلا  قس إٜبطٌ ايػرط ايصٟ نإ َٔ ايٛانس 

ٟ ؾٝطإ هطؤ ع٢ً االقذلاب َٓو .. أٚقاٍ شلا : ٖصا اؿحاب غٛف وطم ، شلا ذحابّا يكا٤ زضِٖ  ع٢ُ نتَبأإَاّ 
ٚألٕ بطٓٗا ، ٚبعس ؾٗط أٚ ؾٗطٜٔ ، خط ٜػهٔ يف ظقام ال اغِ ي٘ ٜتؿطع َٔ ق١ً اؾاٟ آقكس  إَاَّا تطنُاّْٝا 

ٖٚهصا قكس  ؾاط١ُ ، ًَتؿ١ …َٛا  ١ُ٥ األنطذ١ األإٔ تككس أزٕٚ اْتؿار ؾكس ْكرت شلا جاضتٗا  ظًت
يٝٗا ٚقايت شلا : غٛف ْككس ٖصٙ املط٠ نطٜس ٚيٞ ٜٗٛزٟ ، ؾًٝؼ إَٗا أجا٤  …اس أَاّ بعبا٤تٗا ايػٛزا٤ اإل

شيو ؾإ ؾاط١ُ مل تهٔ َهذلث١ َٚع …ايؿط ال ٜبطً٘ إال ايؿط  ، نثط ٚال٤ّ يًؿٝطإ َٔ ايٝٗٛزأٖٓاى َٔ ِٖ 
بٓتٗا ْعرل٠ ايًتني ناْتا تتعُسإ اؿسٜ  َعٗا بكٛض٠ ًَػع٠ إَٗا ٚتًُٝرا  ايعحٛظ ٖسا١ٜ ٚأباألَط يٛال إؿاذا  

 .(42)نايكٍٛ:"إٕ ايبكط٠ اييت ال تٓحب ُتصبس " 

آلثاض املذلٚن١ َٓص قطٕ زاخٌ غطؾ١ نبرل٠ بسنتني َٔ املطَط ، شٚ َسخٌ تطابٞ ا بعض ايهاتب يف ٚقـٜكٍٛ ٚ     
ميتس اىل غطؾ١ َع١ًُ َتآن١ً ناملدعٕ، ال ٜسخًٗا ايه٤ٛ ، ٚ ال ٜسخً٘ أذس ألَتال٥٘ بايعكاضب ، َٚا نإ أذس يف 

يكس أخص ايهاتب مج١ً  ،(43)تٓؿع " ْٗا " ال تهط ٚالأل، ايبٝت قس ؾهط يف ّٜٛ َٔ األٜاّ إٔ ميس اىل ٖصٙ األثاض املٓػ١ٝ 
يف ذل  يف ذسٜث٘ ايؿطٜـق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٖ َٔ اؿسٜ  ايٓبٟٛ ايؿطٜـ إش ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل  )ال تهط ٚال تٓؿع (
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٘ٔ)):اؿحط األغٛز ًٖ ٍَ  َٚاي ُِٜت َضُغٛ ِّٞ َضَأ ِٛال َأ ََٚي َِٓؿُع ،  َٚال َت َْٖو َذَحْط ، ال َتُهٗط  ُِ َأ ًَ ِّٞ أَلِع ًُِتَؤإ ََا َقٖب ًََو  ٘ٔ َقٖب ًٖ . ٚ (44)((اي
 بصيو أيبؼ تًو اآلثاض ثٛب ايكساغ١ ؾؿب٘ تًو اآلثاض باؿحط األغٛز .

قايت شلا"غٛف ْككس ٖصٙ املط٠ نطٜس ٚيٞ ٜٗٛزٟ ، ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ِٖ أنثط ٚال٤ُ يًؿٝطإ ٜٚكٍٛ يف َهإ آخط:  
: ) بٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘ إش قاٍأٖٚصا ايكٍٛ َيخٛش َٔ قٍٛ عًٞ بٔ . (45)ايؿط الٜبطً٘ اال ايؿط "، َٔ ايٝٗٛز 

طز اؿحط نٓا١ٜ عٔ َكاب١ً ايؿط بسؾع ؾاعً٘ يرلتسع ، ؾ(46)ضزٚا اؿحط َٔ ذٝ  جا٤ ؾإٕ ايؿط ال ٜسؾع٘ إال ايؿط(
 عٓ٘، ٖٚصا إشا مل ميهٔ زؾع٘ باألذػٔ. 

ال إغٛاغ١ٝ نيغٓإ املؿط ، ٚاْ٘ ال ؾهٌ يعطبٞ ع٢ً أعحُٞ ٕ ايٓاؽ إ" ٜٚكٍٛ يف َهإ آخط ع٢ً ايًػإ ايطاٟٚ :    
ٍ  ايٓل َيخٛش َٖٔصا ، (47)بايتك٣ٛ " أٜٗاا   يف خطبا١ ذحا١ اياٛزاع ذٝا  قااٍ: "     قا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚغاًِ     قٍٛ ايطغاٛ

   ٞ ٕٞ عًا٢    ايٓاؽ، إٕ ضبهِ ٚاذس، ٚإٕ أبانِ ٚاذس، نًهِ آلزّ، ٚآزّ َٔ تطاب، ال ؾهٌ يعطباٞ عًا٢ أعحُا ، ٚال ألعحُا
ٕٞ، ٚال ألاط ع٢ً  ياصيو الهاٛظ إٔ ٜايتٞ أذاس      ٚ َع٢ٓ )عٓس اهلل أتكانِ( أٟ ) يف اآلخط٠( ،(48)غٛز، إال بايتك٣ٛ أعطب

ٝكٍٛ : أْاا أؾهاٌ َٓاو ألْاٞ تكاٞ ، ٚأْات غارل تكاٞ ، ٖٚاصٙ ْكاٝر١ زٜٓٝا١ َأ ايطغاٍٛ عًٝا٘ ايكاال٠ ٚ ايػاالّ                  ؾ
ٟ بٗااا ايكاس اغاتعإ   َا١ ،  يًُػاًُني َٓاص عٗاسٙ  اىل ٜااّٛ ايكٝا    يػااإ ؾدكا١ٝ خهاط َٛغاا٢ ،    ًا٢ يف ذسٜثا٘ ع  يعاعاٚ

ِِ    ، ٖٚصا تٓام َباؾط َع اآل١ٜ ايهطمي١ش ْٚػحٗا بٓػٝخ ؾ) عٔ ططٜل ايطاٟٚ نًٞ ايعًِ َٓااُن ًَِك ْٖاا َخ ٖٓااُؽ ٔإ َٗا اي ٜٗ َٜا َأ
َِْث٢ َُٚأ ِٔ َشَنٕط  ٌَ ٔيَتَعاَضُؾٛاََٚج ٰ  َٔ ََٚقَبا٥ٔ ِِ ُؾُعّٛبا  َٓاُن ًِ ِْ َخٔبرْلز)اؿحاطا       ٰ   َع ًٔاٝ َ٘ َع ًٖا ٕٖ اي ِِ  ٔإ ٘ٔ َأِتَكااُن ًٖ َِٓس اي ِِ ٔع ََُه ٕٖ َأِنَط ٔإ

:13 ) 
ع٢ً يػإ ايطاٟٚ : " ناْت اؾُٛع ال ؼك٢ َٔ  هاتبذساث ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٜكٍٛ ايأٚيف َؿٗس َكتبؼ َٔ    

ٚجٛٙ ؾاذب١ ٚذع١ٜٓ ، ٚقطار ال قٛ  ي٘، جػط ال ْٗا١ٜ ي٘ ،  ايطجاٍ ٚايٓػا٤ ٚاألطؿاٍ تتساؾع باملٓانب ؾٛم
، ٚقاٍ " ٖصا ٖٛ ايػؤاٍ  بتػِ املٛ إٜٔ تصٖب نٌ ٖصٙ اؾُٛع ايػؿرل٠ ؟ أ:" تط٣ اىل  تطاجع ، ٚغيٍ ضجٌ املػاض٠

ِٖ، خهط َٛغ٢ ، عدل ايؿتر١ ، َط٠ أخط٣  عطف ذت٢ أْا جٛاب٘ "ْعَطأايصٟ ال  ٍَ ث شلٞ إِْٗ يٝػٛا غعسا٤ . إ: ٜا  قا
اييت املكازض ايس١ٜٝٓ ،  ٚشيو باألؾاض٠ اىلَٛا  ، ألعٔ َكرل اايهاتب ٖٓا ٜترسث  (49)ِْٗ غعسا٤ أبسّا "إٜبسٚ  ال

ََٚتَهُع نُا يف قٛي٘ تعاىل شَؿٗس َٔ َؿاٖس ّٜٛ ايكٝا١َ تترسث عٔ  ُٖا َأِضَنَعِت  َُِطٔنَع١ٕ َع  ٌٗ ٌُ ُن َٖ َٗا َتِص َْ ِٚ َّ َتَط ِٛ َٜ
َٚ َٗا  ًَ ُِ ٌٕ َذ ُِ ٌٗ َشأ  َذ ٘ٔ َؾٔسْٜسُن ًٖ ٖٔ َعَصاَب اي ََٚئه ِِ ٔبُػَهاَض٣  ُٖ ََا  َٚ ٖٓاَؽ ُغَهاَض٣  بؿهٌ أزبٞ ( ٚيهٔ 2ز)غٛض٠ اؿخ:َتَط٣ اي

 ؾًػؿّٝا .  ّاٖصٙ ايكه١ٝ بعس  خصأٚباغتعا١ْ اـٝاٍ ؾكاّ ٜتحػس قه١ٝ املٛ  ٚاذتٌ بٗا ؾها٤ ايطٚا١ٜ عٝ  

                                               
 . 1520:  1986ؾطٚح اؿسٜ  ، ؾتس ايباضٟ ؾطح قرٝس ايبداضٟ ، أاس بٔ عًٞ بٔ ذحط ايعػكالْٞ ، زاض ايطٜإ يًذلاث ،  (44)
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ايٓل َٔ أغ١ً٦ ٚجٛز١ٜ ١َُٗ، ؾيغ١ً٦ ايؿطز املهبٛت١  ىل جاْب ايبعس ايؿ) ايصٟ وكٌ عدل َا وًُ٘إ    
ٕٖ غا١ٜ ايٓكٛم َٚاز٠ خًٛزٖا ٖٞ ٚاملػهٛ  عٓٗا َٚا ٜتعًل باؾٛاْب ايؿهط١ٜ ٚاالعتكاز١ٜ  َػيي١ املٛ  َٚا أل

ْػاْٞ اييت ؾػًت بعسٙ َٔ عٛامل َٔ جاْب ٚاـًٛز ٚزمي١َٛ اؿٝا٠ ايسْٝا َٔ جاْب آخط أِٖ اؾهاال  ايؿهط اال
َٔ أغاطرل األٚيني ذت٢ ايٓتاجا  ايؿطز١ٜ املعاقط٠ َٚا ْطايع٘ يف املكطع ايػابل َٔ  ٚال ظايت بس٤ّا ايؿطز قسميّا

ؾٗٛ واٍٚ ططح  ، بكٛض٠ قسب١ بعٝس٠ عٔ ايتكعرل ناِْت ِٕإَؼ تًو االؾهاي١ٝ ٚاييت واٍٚ ؾٝٗا ضٚا١ٜ ايععاٟٚ 
م ايػُا١ٜٚ يف بعض ايتؿكٝال  َٔ قبٌٝ ف٦ٝ٘ با ؾهط٠ َعكس٠ بيغًٛب باضظ ٚٚانس ضغِ َؿاضقت٘ يًٓكٛ

ايطَٛظ ايٛاضز٠ َثٌ )خهط َٛغ٢(  ٚ)ايؿتر١( بغتعاْت٘ ا )األطؿاٍ( يف )ايطجاٍ ٚايٓػا٤ ٚاألطؿاٍ تتساؾع( أٚ
 ٚ)ًَو املٛ  ايصٟ ال ٜعطف االجاب١ ٖٚٛ َبتػِ( ٚغرلٖا . 

سٙ َُٗاظا ، .....نإ ايٓاؽ ٜتبازيٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ : "نإ املٝت قط٠قٍٛ َٓكٛض ميػو بٝؾٝكٍٛ ع٢ً يػإ ايطاٟٚ     
ايٓ  يف َعطاج٘ اىل ايػُا٤ ايػابع١ "ٚ " ملاشا قعس إىل ايػُا٤ ع٢ً ايدلام ؟ ملاشا  ٙاْعط ٖصا ٖٛ ايدلام ايصٟ اَتطا

 (50)أختاضٙ اهلل ٖٛ بايصا  ملثٌ ٖصٙ املعحع٠ ؟ "

ؽ بػطا٥ب١ٝ عحٝب١ ، ْالذغ ٖٓا تٓاقّا زّٜٓٝا َكتبػّا َٔ أٟ ٜترٍٛ بعس ضذًٝ٘ اىل أغطٛض٠ ٜترسث عٓٗا ايٓا    
غطا٤ ٚاملعطاد( ٜٗسف تكطٜب َٓعي١ ؾدك١ٝ قط٠قٍٛ َٓكٛض زّٜٓٝا َٔ ايٓ  ػاٚظ  ٖصٙ ايطذ١ً ذسٚز قك١ )اإل

إال إٔ ايهاتب واٍٚ  –ٖٚٛ تًهي ؾ) إٔ نإ بيغًٛب غطزٟ َباؾط  –ايعَإ ٚاملهإ ، ؾايٛعٞ ذانط يف ايطٚا١ٜ 
١ٝ َٔ ذٛاض ؾدٛم ضٚاٜت٘ يًتدًل بايٓل ٚؼطٜطٙ تايد١ً شيو مبا ٜهؿٝ٘ ع٢ً ايٓل َٔ خٝاٍ ٚقٛض َتخً

 ٕ نإ َعتُا . إمٛ ٚاقع جسٜس ٚكتًـ ٚ

" ؾكس اْبثل ؾحي٠ َٔ َهإ َا َٔ املكدل٠ عُٛز َٔ ايٓٛض ضاح ٜطتؿع ذت٢ بًؼ عٓإ ايػُا٤ ، قٛال ايًٌٝ اىل  
يٓاؽ َٔ إٔ ايٓٛض ٜتسؾل َٔ قدل قط٠ قٍٛ َٓكٛض ، ضاذٛا ٜهدلٕٚ اهلل ٚاغتبس  ايٓٗاض ، .....ٚعٓسَا تينس ا

 (51)اؿُاغ١ ظُاع١ قػرل٠ َٔ أعها٤ " اؿٝا٠ اآلخط٠"

بعاز املع١ٜٛٓ اييت قكسٖا يف ايعامل غطٛض٠ ايس١ٜٝٓ بططٜك١ ؾ١ٝٓ ؽسّ بعُل األٜتكطف ايطٚا٥ٞ يف َػعٟ األ
ٕٖ اـٝايٞ  ٚايهٛابط األخالق١ٝ نا١ًَ يف ايعٌُ بسٕٚ تكٝٝس بذط١ٜ  املؤيـٕ ميتًو أؾطٚط اإلبساع اؿكٝكٞ َٔ  أل
ٚايٓل ٜهتػب قؿت٘ ايؿ١ٝٓ بعس إٔ ٜيخص ٚايعطؾ١ٝ ، بٌ ٜػتعني باـٝاٍ ٚتكٛضات٘ يألؾٝا٤ اييت ذٛي٘ ، ايس١ٜٝٓ 

يو اؿٞ ايصٟ أضاز ايععاٟٚ إٔ تترطى اـٝاٍ ٚايتكٛض ايؿدكٞ ايؿطزٟ َهاْ٘ ؾًِ تو ايطٚا١ٜ تػح١ًٝٝ يٛاقع ش
ؾٝ٘ ؾدٛق٘ ٚتططح َا تططذ٘ َٔ ضؤ٣ َٚؿاضقا  وًُٗا ايعكٌ ال يف ظَٔ ذانط ؾرػب بٌ بعَٔ ممتس َٚهإ 

 واٍٚ اغتٝعاب تًو األذساث اييت ؾٗسٖا ظَٔ ايطٚا١ٜ .

٘ٔ األٚىل )كًٛقا  ؾان ٝٓع ايهاتب يف نتابات٘ بايعحا٥ب١ٝ ، ْٚط٣ شيو يف ضٚاٜت ٌ ايععاٟٚ اؾ١ًُٝ( اييت ْؿط  عاّ ٜتُ
، ٚنصيو ْط٣ شيو يف ضٚاٜتٓا )آخط املال٥ه١ ( ، ؾٓط٣ ؾٝٗا إيػا٤ اؿسٚز بني املُهٔ ٚاملػترٌٝ، ٚأؾداقٗا غرل  1969

                                               
 . 194ايطٚا١ٜ :  (50)
 . 155ايطٚا١ٜ : (51)



 ؾاظاز نطِٜ عثُإ
 

 

 (٥11٥)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ِ املال٥ه١ : "ٚغيي٘ أذس تهًٖتِ نُا تهًٖٜاملٛ  ، ؾ(52)عازٜني " إِْٗ ٜيجٛد َٚيجٛد ايصٜٔ ضمبا نٓت قس زلعت بِٗ"
ٕ ٜكٍٛ: ج٦ت أع  عٔ اهلل ، يٝكٍٛ أقبٌ  ىل ٖٓا ٜا بطٖإ ؟ تًعثِ بطٖإ عبساهلل قًٝاّلإاملال٥ه١ : َا ايصٟ جا٤ بو 

 .(53)ْػإ إشا نإ قهَّٛا باملٛ  "يٞ َع٢ٓ نٌ ؾ٤ٞ : ملاشا ٜٛجس اال

أنثط مما ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ايطٚا١ٜ، ٖٚصا َا  َا ٜػتعًُ٘ ايععاٟٚ َٔ ضَٛظ تهاز تهٕٛ َٔ ايػطر١ٝ ٚايبػاط١
ع اآلخطٜٔ ممٔ ٜبر  ظس أٚ بػدط١ٜ ٓغِ )بطٖإ عبس اهلل(، ؾعبس اهلل ٜبر  عٔ بطٖإ ب٘ واٍٚ إٔ ٜكاوًُ٘ 

ْػإ َا زاّ املٛ  َكرلٙ احملتّٛ . ٖٚصٙ ٚغرلٖا َٔ أِٖ األَٛض اييت ؾػًٗا ايؿهط ايؿًػؿٞ يف عٔ اؿه١ُ يف خًل اال
يف ْتاجا  ؾعطا٤ ٚنٓتاب تًو املطذ١ً  ٛض٠ ايػتٝٓٝا  ٚتعًكِٗ بتًو ايؿًػؿا  أقبس ٚانرّاثكطٕ ايعؿطٜٔ ٚيعٌ اي

 .أِٖ أضناْٗا  أذساييت ميثٌ ايععاٟٚ 

جتُاع١ٝ ايؿعب١ٝ ٚايعامل يف اؿكٝك١ إٕ ؾانٌ ايععاٟٚ نطؽ ضٚاٜت٘ يبٝإ ايٛاقع ايهطنٛنٞ ٚبايصا  ايؿطا٥س اال
١ٜٓ. ٖٚصا ٜع) أْ٘ البس يًهاتب َٔ اغتدساّ املؿاِٖٝ ٚايتكايٝس اـطاؾ١ٝ ايكسمي١ يًكك١ يًتعبرل ايػؿًٞ شلصٙ املس

عٔ َس٣ زٚض ايسٜٔ يف تؿهرل اجملتُع يف شيو ايٛقت . ؾرلبط اؿٝا٠ باملٛ  ، ٜٚٓسَخ نٌ ؾ٤ٞ باملٛ  " ؾًرلذِ اهلل 
 (54)املٛت٢ ايصٜٔ ٜٛنعٕٛ ؾٝ٘ عطا٠ ، ال ٜػذل أجػازِٖ غ٣ٛ ايهؿٔ "

فُٛع١ َٔ اؿكا٥ل عدل ب٘ َٔ واٍٚ ايععاٟٚ إٔ ٜكسّ يف آخط املال٥ه١ ْكّا ًَرُّٝا مبا ٜططذ٘ أٚ ٜعب     
َٔ األغ١ً٦ ايؿهط١ٜ ٚاألزب١ٝ نُا يف ضغاي١ املتكاضع١ بؿهٌ مياثٌ َا طايعٓاٙ يف ْتاد أبٞ ايعال٤ املعطٟ  ١غ٦ًاأل

ِٕ، اشل١ٝ الا اٜزاْيت يف ايهَٛٝس غيٍ عٓ٘أٚ َا ايػؿطإ ،  ٖٝ ال أ أغًٛب٘ اـام ٚاألذساث ٖٛ ع ايععاٟٚ ٖٓا َا مي
 .ٜعٝؿٗا ؾدٛم ضٚاٜت٘نإ ايتيضى١ٝ اآل١ْٝ اييت 

ْطاٙ َٓهؿ٦ّا ع٢ً ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايذلاث١ٝ َٔ زٕٚ تكطف ؾدكٞ نصيو ايصٟ طايعٓاٙ ٖٚٛ  أخط٣َٚط٠   
ََٚيا ش:اييت ٚضز  َباؾط٠ يف ايطٚا١ٜ١ٜ ايهطمي١ هٛب األذساث ايتيضى١ٝ يف َٛاطٔ كتًؿ١ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ نُا يف اآل

َٛاّتا َب َِ ٘ٔ َأ ًٖ ٌٔ اي ًُٛا ٔؾٞ َغٔبٝ َٔ ُقٔت ٖٔ اٖئصٜ ََٕتِرَػَب ُِٜطَظُقٛ  ِِ ٔٗ َِٓس َضبِّ َٝا٤ْ ٔع ( ٜيتٞ بٗا ْكّا نُا ٖٞ يف 169ٍ عُطإ آ)ز ٌِ َأِذ
ثِ ٜٓتكٌ ، (55)بعباض٠ " ٖٓا ٜطقس ايؿٗٝس ايٛيٞ قط٠قٍٛ َٓكٛض ايصٟ قعس  ضٚذ٘ اىل ايػُا٤ " ايٓػٝخ ايػطزٟ

ىل إْعاض ايطٚا٥ٞ يف تٛجٝ٘ اإلىل تٓام زٜ) آخط َكتبؼ َٔ غٛض٠ ايؿٌٝ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚقس ٚؾل إايطٚا٥ٞ 
ٚقعت َعاضى َع قٛا  ايؿطط١  إذس٣ ايسالال  ايس١ٜٝٓ َٔ خالٍ ذازث١ ٖسّ املكدل٠ اييت أثاض  نح١ بني ايٓاؽ ٚ

بػببٗا " ذت٢ ضأ٣ ايٓاؽ َٛجا  َٔ طٝٛض مل ٜطٚا َثًٗا َٔ قبٌ ، طٝٛض َٔ شٖب ٖٞ بني ايًكًل ٚايككط ، 
ٚتطَٝٗا ؾٛم ضجاٍ ايؿطط١ ايصٜٔ الشٚا بايؿطاض تاضنني ٚضا٤ِٖ بٓازقِٗ ، ناْت  ١بؼٌُ يف َٓاقرلٖا أذحاضّا ًَتٗ

اؿحاض٠ تػكط ؾٛم األضض ؾترطقٗا ، قسث١ أذٝاْا ثكبّا ميتس عُٝكّا يف باطٔ األضض ، ٚعطف ايٓاؽ ذت٢ َٔ 

                                               
 . 313ايطٚا١ٜ :  (52)
 . 229ايطٚا١ٜ :   (53)
 . 179ايطٚا١ٜ :  (54)
 . 168ٜٓعط ايطٚا١ٜ :  (55)



 يف ضٚا١ٜ "آخط املال٥ه١" يؿانٌ ايععاٟٚ ايتٓاٗم
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (٥118)
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ٌَ اهلل قِس ٕٖإزٕٚ إٔ ٜكٍٛ شلِ شيو أذس  .ٖٚصا ايتٓام َع (56)طرل أبابٌٝ متطط ايؿطط١ عحاض٠ َٔ غحٌٝ "  أضغ
ِِ قٛي٘ تعاىل يف غٛض٠ ايؿٌٝ ش ٔٗ ِٝ ًَ ٌَ َع ََٚأِضَغ *ٌٕ ِِ ٔؾٞ َتِهًٔٝ ُٖ َِٝس ٌِ َن َِٜحَع  ِِ ٌٔ*َأَي ٌَ َضٗبَو ٔبَيِقَرأب اِئؿٝ ـَ َؾَع ِٝ ِِ َتَط٣ َن َأَي

ٍٕ ََِيُنٛ ـٕ  ِِ َنَعِك ُٗ ًَ ٌٕ*َؾَحَع ِٔ ٔغحِّٝ َٔ ِِ ٔبٔرَحاَض٠ٕ  ٔٗ َٝٔ ٌَ*َتِط ِٝطّا َأَبأبٝ  (5-1ز)غٛض٠ ايؿٌٝ اآل١ٜ  َط

َٖت٘ ، ٚاملباز٤٣ ايس١ٜٝٓ اييت ٜططذٗا ايطٚا٥ٞ ع٢ً يػإ ؾدكٝات٘  ٕٖإ  َٓٗا ؾدك١ٝ متؼ اجملتُع االْػاْٞ بط
زؾع ضؾ٠ٛ َٔ أَٛاٍ ٖٞ أْت ، تطٜسْٞ إشٕ أ" ايطاٟٚ ٜكٍٛ ، ايطؾ٠ٛ قبٍٛ ضؾض ايصٟ املالظٜٔ ايعابسٜٔ ايكازضٟ 

ايصٟ ٜكٍٛ َع اؿسٜ  ايٓبٟٛ ايؿطٜـ  نُ)ٖصا تٓام ٚ(57))"  ٚنعٗا املػًُٕٛ يٖفيٝػت يٞ ٚإٔ أؾطط بايثك١ اييت
 يعٔ ضغٍٛ اهلل ايطاؾٞ ٚاملطتؿٞ يف اؿهِ. :يف ايٓاض( ايطاؾٞ ٚاملطتؿٞ )

ض١ًَ قط٠قٍٛ ايبس١ٜٓ ، ضغِ أؾدك١ٝ  يف َهإ آخط ٜٓٗٞ املال عٔ ايعٔ ٚاالؾذلا٤ : ٜكٍٛ املال ذني ٜساؾع عٔٚ    
ٕٖ  ٘االؾاعا  اييت تٓاٖت اىل زلع ٖٚصا تٓام َباؾط (58)ٕ بعض ايعٔ إثِ "إمث١ َٔ غطبا٤ ٜذلززٕٚ ع٢ً بٝتٗا " أ

ِْ ش١ٜ ايهطمي١اآل َع ِّ ٔإِث ٕٖ َبِعَض ايٖع ِّ ٔإ َٔ ايٖع ِّ ُٓٔبٛا َنٔثرّلا  ُٓٛا اِجَت ََ َٔ آ َٗا اٖئصٜ ٜٗ بٔ إ ٚقس ؾػط،  (12اؿحطا :) زَٜا َأ
ال  ضنٞ اهلل عٓ٘: عُط ٚشنط قٍٛيألٌٖ ٚ األقاضب ٚايٓاؽ يف غرل قً٘ املٓٗٞ عٓ٘ بايت١ُٗ ٚايتدٕٛ ايعٔ  نثرل

   (59).، ٚأْت ػس شلا يف اـرل قُاّلتعٓٔ به١ًُ خطجت َٔ أخٝو غ٤ّٛا

 ّا : ايتٓام األزبٞ :ْٝثا

ايكسمي١ َععظّا أٚ َهثؿّا يسالال  ايهًُا   َثاٍ ٚاؿهِ ايعطب١ٝاألٜيتٞ ايتٓام َع ايذلاث األزبٞ املتُثٌ يف ايؿعط ٚ   
غتعا١ْ ببٝت ؾعط قسِٜ أٚ ذه١ُ أَٚثٌ ٚاملعاْٞ اييت ٜططذٗا ايُهٓتاب ٚايؿعطا٤ َٔ خالٍ نتاباتِٗ ٚأؾعاضِٖ ، ؾاال

ٕٕ تعخط بايسالال  ٚتؿتس أنثط َٔ ططٜل يًتيٌٜٚ ٚايترًٌٝ .  عطبٞ هعٌ ايعباضا  شا  َعا

ٕٖ غبب اؿهٛض ايؿعطٟ     َُحٝسّا ، ؾحا٤ ايؿعط يف  ايطٚا١ٜ يس٣ ؾانٌ ايععاٟٚ يف إ ٖٛ إٔ ايععاٟٚ نإ ؾاعطّا 
ًتهثٝـ يايؿعط١ٜ ضٚاٜات٘ أٚ ْثطٙ غا١ٜ أذٝاّْا ٚقكس١ٜ أذٝاّْا أخط٣ ، ؾٓط٣ اؿهٛض ايؿعطٟ ع٢ً َػت٣ٛ ايًػ١ 

ٚتهٕٛ جع٤ّا ال ٜٓحع٤ أذٝاّْا ايػطز١ٜ ،  ٘وا١ٝ٥ ٚايػُٛض املتعُس يف بعض َكاطعاإل ٚايذلنٝع يف ايعباض٠ ٚايطاق١ٔ
ٖصا ايؿاعط ايصٟ ُقًب ع٢ً جصع ، َٚٔ شيو َا لسٙ يف ضٚاٜتٓا أبٝاتّا يًرػني بٔ َٓكٛض اؿالد ، ؾٝكٍٛ :  آَٗ

، ن١ً يف بػساز ، مل ٜهٔ إْػّٝا يف اؿكٝك١ ، ٚامنا ٖٛ ٚاذس َٔ اؾإ األتكٝا٤ ٚإٕ ي٘ َطنعّا نبرلّا عٓس ؾك١ًٝ اؾإ 
 ذت٢ اْ٘ نإ ٜيتٞ تايّٝا ملطنع املًو غًُٝإ اؿهِٝ : 

 حملٛ أٜٔ ، ؾئٜ أْتا ؟/أْت ايصٟ جعَ  نٌ ذس /  ؾكايت : َٔ أْت ؟ قًت أْتا /  ضأٜت ذ  بعني قً  

                                               
 . 180ايطٚا١ٜ : ٜٓعط : (56)
 . 187ايطٚا١ٜ : (57)
 . 187ايطٚا١ٜ :  (58)
، ٜٚٓعاط: ايهؿااف يًعكؿاطٟ :     2/167ٜٚٓعط: غا١ٜ األَاْٞ ، أبٛ ثٓاا٤ اآليٛغاٞ    . 7/377تؿػرل ايكطإٓ ايععِٝ ، إبٔ نثرل : ٜٓعط :  (59)
1/469  . 



 ؾاظاز نطِٜ عثُإ
 

 

 (٥111)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 (60)ؾٝعًِ ايِٖٛ أٜٔ أْتا  /  ٚيٝؼ يًِٖٛ عٓو ِٖٚ/  ٚيٝؼ أٜٔ عٝ  أْتا/  ؾاالٕ ال أٜٔ َٓو أٜٔ 

بك٢ نيزا٠ ثكاؾ١ٝ َٚعطؾ١ٝ َٛجٛز٠ عٓس املؤيـ َع ايػٝام  ايسالي١ٝ يف ٜبٞ أٜا نإ ؾعطا أّ ْثطّا زؾاملٛضٚث األ
صنَط َكطعّا َٔ ، ؾع٢ً ايتٓام املباؾطآخط ايصانط٠  ٜٚؿهٌ ػاضَب ألؾهاض ٚتكٛضا  ايطٚا٥ٞ . ْٚصنط ٖٓا َثااّل 

تبٗا َٔ خالٍ زضاغت٘ يف برلٚ  ، ٖٚٞ َٔ ( ن1941-1905قكٝس٠ )َٛط)( ، ٖٚٞ قكٝس٠ يًؿاعط ابطاِٖٝ طٛقإ )
أؾٗط قكا٥سٙ اييت شاع قٝتٗا يف كتًـ األقطاض ايعطب١ٝ ، ٚاقبس ْؿٝسا ضزلّٝا يًعسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ، َٔ 

 رل ايٓعاّ .ٝبعس تػ 2003نُٓٗا ايعطام ا ؾكس اعتُس ْؿٝسا ٚطٓٝا َٓص عاّ 

 َٛط) ...َٛط) 

 يف ضٜاى اؾالٍ ٚاؾُاٍ ٚايػٓا٤ ٚايبٗا٤ 

 ٚاؿٝا٠ ٚايٓحا٠ ٚاشلٓا٤ ٚايطجا٤ يف ٖٛاى

 (61)َٛط) ...َٛط) /   يف عالى تبًؼ ايػُاى/  ٌٖ أضاى 

ٚ أٚ قٓب١ً شض١ٜ أشا نإ بايطقاق١ إٕ ال ؾطم بني املٛ  يايطاٟٚ يف  ذسٜث٘ عٔ املٛ  بايهاتب ع٢ً يػإ ٜكٍٛ    
ٖٚصا ايٓل  (62)باايكٍٛ " تعسز  األغباب ٚاملٛ  ٚاذس "املٛاز ايهُٝا١ٜٚ ، ؾٝػتؿٗس بعحع َٔ ايبٝت ٜٚتٓام 

( ٜٚيتٞ باملطتب١ اييت تًٞ ٖا 405 -327بٔ ْبات١ بٔ ايػعسٟ ايتُُٝٞ )ؾٗط بٝت قٌٝ يف املٛ  ٖٚٞ إلأَيخٛش َٔ 
 املتٓ  إش ٜكٍٛ يف بٝت٘ املؿٗٛض :
 َٚٔ مل ميت بايػٝـ َا  بػرلٙ
 (63)تعسز  األغباب ٚاملٛ  ٚاذس

ايصٟ ٜؤٓنس ع٢ً ذت١ُٝ املٛ  ، ٖٚصا بٔ ْبات١ إقٍٛ ٖٛ ؾٗط بٝت ؾعط قٌٝ يف املٛ  ع٢ً االطالم إٔ إٚاؿكٝك١ 
ٕٕ شغبراْ٘ ٚتعاىل :  ٘قٛيايبٝت َيخٛش َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، يف  َٗا َؾا ِٝ ًَ ِٔ َع ََ  ٌُٓ ٍٔ  *ُن ًَا ُ٘ َضبَٔٓو ُشٚ اِيَح َِٚج َِٜبَك٢  َٚ

ّٔ ػطْهِ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚال تٚال َطْا اهلل تعاىل يهٞ ْػتعس يًطذٌٝ ؾٝكٍٛ يٓا إش ٜي(  27 -26)ايطأ :ز  َٚاِئإِنَطا
ِٛٔ شٜػطْهِ باهلل ايػطٚض ، الٕ  َُ َِْؿٕؼ َشا٥َٔك١ُ اِي  ٌٗ  ( 185ز)اٍ عُطإ: ُن

َٔ األبٝا  ٜهٕٛ  ِٕأؾٝحٛظ  ، ّاؾاعط نإٚيهٕٛ ايهاتب  ، ال ْسضٟ َٔ ٖٛ قاذبٗاايؿعط١ٜ ، بٝا  ٖٚٓاى تٓام يأل
 َثاّل: ٜكٍٛ ع٢ً يػإ قاض عػهطٟ ، جٗٛضٟ ايكٛ  : ، ْعُ٘

                                               
ؾانٌ ايععاٟٚ ،جٓإ قُس ؾطذإ ايعبٝسٟ، ضغاي١ َاجػترل، . ٜٚٓعط : ايب١ٝٓ ايػطز١ٜ يف ضٚاٜا   22ايطٚا١ٜ :  (60)

 . 24:  2006جاَع١ بػساز ن١ًٝ ايذلب١ٝ يًبٓا  ، 
 
 . 145ايطٚا١ٜ :  (61)
 . 296 ايطٚا١ٜ : (62)
 . 95 :1977زٜٛإ ابٔ ْبات١ بٔ ايػعسٟ ايتُُٝٞ ، زضاغ١ ٚؼكٝل:عبس االَرل َٗسٟ ايطا٥ٞ ، ٚظاض٠ ثكاؾ١ ٚاالعالّ ،بػساز،  (63)
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 (64)ّ تطاى تطططط ؟أْت نًب أغدل ؟         ٌٖ ج٦ت تبهٞ أَاشا تكٍٛ ٚ

نػاب٘ طابعّا زضاَّٝا َعدلّا عٔ َٛقـ جسٜس ، اايتكاط املٛقـ اـام ايصٟ تعطنت ي٘ ايؿدك١ٝ ايذلاث١ٝ ٚيف  ٕٖإ
     ٝكٍٛ: ؾايصٟ ٚضز ؾٝٗا اغِ عباؽ بٔ ؾطْاؽ ايؿدك١ٝ ايعامل١ٝ املعطٚؾ١ ، ؾُثال ٜاتٞ ايهاتب بايبٝت ايؿع  

 (65)طٛبو َا ٜٓٛف ايٓاؽ  ... ٜاعباؽ بٔ ؾطْاؽ 

 ايكا٥ٌ ، ٚضٖبُا ٜهٕٛ ايهاتب ٖٛ أت٢ ايطٚا٥ٞ بٗصا ايبٝت  َتٓاقا َع ايػطز ايطٚا٥ٞ ضغِ إٔ ايبٝت غرل َعطٚف 

 .ايذلاث ايؿع   َيخٛش َٔايبٝت ، أٚ قا٥ٌ ايبٝت ْؿػ٘ 

ٖٚٓاى أبٝا  أخط٣ َيخٛش٠ َٔ ايذلاث ايعطبٞ االغالَٞ َتٓاقا َع ْل ايطٚا١ٜ ، ؾعٓسَا تينس ايٓاؽ َٔ إٔ ايٓٛض  
ٜتسؾل َٔ قدل قطٙ قٍٛ َٓكٛض ضاذٛا ٜهدلٕٚ اهلل ٜٚٓؿسٕٚ ع٢ً ْكط ايسؾٛف ، ٖٚصا ٜتٓام َع أؾٗط بٝت قٌٝ يف 

 :   (66)ايطغٍٛ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ 

 َط املطاعطًع ايبسض عًٝٓا َٔ ثٓٝا  ايٛزاع  ...  أٜٗا املبعٛث ؾٝٓا ج٦ت باأل

،  ىل املس١ٜٓإأْؿسٚٙ يًٓ  )م( عٓس ٚقٛي٘ ذني ٌٖ املس١ٜٓ أ ٘ؾتٗط بأٖصا ايبٝت َٔ ْؿٝس اغالَٞ تطاثٞ ، ٚ   
ٚمل تثبت عٓس أٌٖ ايعًِ ٚاؿسٜ  باألغاْٝس ايكرٝر١ ، يصيو اختًؿٛا يف تٓػٝبٗا ٚ أقايتٗا ، ؾحا٤ ايهاتب بتٓاقٗا 

 .يف ايطٚا١ٜ 

 اييت ٜٓؿسٖا أطؿاٍ ايكط١ٜ ٚتعًُٖٛا يف املسضغ١ ، أَاّ َسٜطايؿطط١ ٚاملدتاض: َٔ ايككٝس٠ آخط َكطع ٖٚٓاى 

 ْؿسٜو باالضٚاح/   ًَٝهٓا ، ًَٝهٓا

 (67) بٛجٗو ايٛناح/     ، عـ غاملّا عـ غامنّا

ٜاّ املًو ؾٝكٌ ايثاْٞ ٜٓؿسٙ ايتالَٝص يف االقطؿاف املسضغٞ ايكباذٞ، ٜٚطززٙ ايعا١َ َٔ ايعطام أٖصا ْؿٝس ٚ 
ٖٛ . ٚميهٔ اإلؾاض٠  ذهطٖاايٓاؽ يف يكا٥ِٗ ًَو ايعطام، ؾايهاتب اخصٖا مما زلعٗا َٔ ايٓاؽ يف ايتعاٖطا  اييت 

ٜهّا عس٠ أمبس١ٜٓ نطنٛى ٚاقتبػت  ٗاْؿػاملس٠ ىل إٔ ايطٚا١ٝ٥ غ٣ًٛ اؾطاح تٓاٚيت يف ضٚاٜتٗا "أبٛاب نٝك١" ٖٓا إ
 ، تتؿاب٘ َع اغًٛب ٖصٙ ايطٚا١ٜ يف االقتباغا  ٚايتٓاقا  . ْكٛم يف تٓاقا  جسٜس٠

ٖٛ قٍٛ ؾا٥ع يا)َاٚتػٞ تْٛؼ ٚقٌٝ ، ٚ(68))ضذ١ً املٌٝ تبسأ غط٠ٛ (َٚٔ األقٛاٍ ٚاؿهِ اييت تتٓام َع ايطٚا١ٜ 
ؽاش اـط٠ٛ األٚىل اييت تسؾع اإلْػإ إىل ْكط١ ايبس٤ إوتاد إىل ٖصٙ املكٛي١ ألٕ االْػإ يخص ايطٚا٥ٞ ؾ هْٛؿؿٝٛؽ(ي

                                               
 . 280ايطٚا١ٜ :  (64)
 . 152ايطٚا١ٜ :  (65)
 . 155ايطٚا١ٜ :  (66)
 . 261ايطٚا١ٜ  (67)
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يتك١ٜٛ ؾايهاتب اغتعإ ب٘ يف ايعٌُ ، ألْ٘ زٕٚ خٛض اـط٠ٛ األٚىل يًعٌُ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ عٌُ َٔ األغاؽ ، 
 .ٜؤَٔ بٗا ضا٤ اييت آلا

ـٔ ايهاتب يف ايتٓام َع األ ٜعٜس١ٜ ٚايذلنُا١ْٝ زب ٚ ايذلاث ايعطبٞ ؾكط بٌ اغتعإ باملكاطع ايؿعط١ٜ األٚمل ٜهت
 يف نطزغتإ ، إش ٜكٍٛ : ١ٜعٜسٜؾعطٟ َٔ قكٝس٠ ز١ٜٝٓ يأل ٜتٓام َع َكطٕعيًهاتب ْل يف ضٚاٜت٘  ؾُثاّل، (69)

 ٜعٜس ٖٛ ايػًطإ بعٝٓ٘ 

 ٚاغِزلٞ بايـ اغِ 

 ٚيهٔ أزل٘ األععِ ٖٛ اهلل

 ايػًطإ ٜعٜس ٜسضى

 َا وٜٛ٘ ايبرط َٔ َٝاٙ

 ٚايسْٝا أَاَ٘ 

 خط٠ٛ ٚاذس٠ 

 ٜكطعٗا يف ؿع١ 

عٜسٜني يف جبٌ غٓحاض يف نطزغتإ  ايعطام ، ٚقاّ ٜٜٚؿرل ايطٚا٥ٞ يف اشلاَـ بإ ٖصٙ األبٝا  َٔ قكٝس٠ ز١ٜٝٓ يأل
 (70)( 1989، نإْٛ ايثاْٞ  205ثكاؾ١ اؾسٜس٠ ، ع: ٜعٜس١ٜ ، ف١ً ايظُع٘ ؾٝذ عًٞ ذٍٛ األ

 .ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف نطزغتإ ايعطام  ٜعٜسٜني ،خٛش٠ َٔ تطاث األيبٝا  َٖصٙ األإٕ 

ٖصا ٜؿب٘ ايػحٌ ايصٟ طاملا ؼسث عٓ٘ األْبٝا٤ ، نتاب ايكسض " الٜبسٚ يٞ  ٕٖإشلٞ ، إ"ٜا ٜٚكٍٛ ايطاٟٚ يف َكطٕع آخٕط
ذػب (ايني غٝٓػدلؽ )ٖصٙ ايعباض٠ َيخٛش٠ َٔ ايؿاعط األَطٜهٞ  ْ) يػت اهلل !"إأْو اهلل " ثِ قاٍ  " ؾهطا هلل ، 

ع١ َٔ خالٍ َعطؾت٘ ثكاؾت٘ ايٛاغاالعتُاز ع٢ً قٍٛ ايهاتب يف ٖاَـ ايطٚا١ٜ ، ؾراٍٚ ايطٚا٥ٞ ْػخ ضٚاٜت٘ ب
ٕ٘األجٓب١ٝ بايًػا    (71)يًٓكٛم ايعامل١ٝ . ٚقطا٤ت

                                                                                                                                                
 . 77ايطٚا١ٜ :  (68)
 . 233ايطٚا١ٜ :  (69)
 .  233ايطٚا١ٜ : ٜٓعط : (70)
 . 310ايطٚا١ٜ :  (71)
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غتدسّ ايهاتب اـٛضٜا  ايطباع١ٝ ايذلنُا١ْٝ إ)زضٜٚـ بًٍٗٛ ٚ ززٙ ٖحطٟ (  يتؾؿٞ املٓاظطا  بني ؾدكٝ  
٢ يػإ ٝكٍٛ عًؾغٓا٤ ايٓل ايػطزٟ ، ٚقاّ  بذلمجتٗا ٚتٛظٝؿٗا يف اؿٛاض ، إلاملعطٚؾ١ يس٣ أٌٖ نطنٛى نتٓام 

 : (72)زضٜٚـ بًٍٗٛ 

 اغتٝكعت ع٢ً قٛ  ذبٝبيت /   خًـ اؾباٍ 

 ٜطاضزٖا /   ذبٝبيت ظب١ٝ ٚأْا قٝاز 

  : ؾحا٤ يف ايتٛنٝس يًهاتب يف ايطٚا١ٜ باْ٘ ضباع١ٝ )اـٛضٜا ( ٚايٓل ايذلنُاْٞ ٖٛ

Deglarin ensesin 

Uyandim yar sesin 

Yarim cayran men avc 

Dusmuem ensesin 

 ْؿحط  يف قًب٘ : إخط٣ جعًت ززٙ ٖحطٟ ٜٓرب ، َٔ ايعٛاطـ اييت أؾرلز )زضٜٚـ بًٍٗٛ( بطباع١ٝ 

 ٖصا ايّٝٛ غٛف ٜٓتٗٞ أٜهَا ، ال تبؤ /   ال تبٔو

 ٕ َٔ أغًل ٖصا ايباب إ

 غٛف ٜؿتر٘ شا  ّٜٛ ، ال تبؤ  .

 قٌ ٖٛ :ٚايٓل ايذلنُاْٞ األ

Aglama  

Gundi gecer aglama  

Bu kapini bagliyan 

Birgun acar aglama. 

 irakٖٚصٙ ايذلمج١ جا٤  يف ٖاَـ ايطٚا١ٜ ، ٖٚٞ َٓكٛي١ عٔ نتاب ابطاِٖٝ ايساقٛقٞ يف نتاب٘ )
turkmenlari .Ankara 1970   ٜكٍٛ عٔ ططٜل ٖصٙ ايتٓاقا  ٚايتساخال  يف ايٓل أؾايطٚا٥ٞ ٜطٜس ٕ

زبٞ . ٖٚصٙ ٖٞ طبٝع١ ذكٝك١ نٗصا ايٓل األ تساخٌ َع بعهٗاتٌُ بعهٗا بعهّا ٚهٕ َهْٛا  نطنٛى تي، ب
 املس١ٜٓ يف ذٝاتِٗ اي١َٝٛٝ . تًويتساخٌ ايًػا  ٚ ايٓكٛم َٔ خالٍ اؿسٜ  ٚاؿٛاضا  بني أؾطاز فتُع 

                                               
 . 133- 132ايطٚا١ٜ : (72)
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 :        اإلغتٓتاجا 

ذسٚث إٕ ايتٓام ميثٌ آي١ٝ َٔ آيٝا  َعطؾ١ زضجا  ايتحسٜس ٚايتحاٚظ يف ثكاؾ١ َٔ ايثكاؾا . نُا إٔ نٝؿ١ٝ  -1
ضتباط بايٓكٛم ايػابك١. إٕ ايتٓام ؾعٌ ايتٓام ٚزضجات٘ ٜعطٞ قٛض٠ عٔ زضجا  اإلبساع ٚاـًل ٚعسّ اإل

 ثكاؾ١ٝ ؾهط١ٜ أٜهّا.ظاٖط٠ بايٓػب١ يًهاتب يٝؼ ظاٖط٠ أزب١ٝ ؾرػب بٌ 

 ٚغرل َباؾط٠ؾكاّ باقتباغا  َباؾط٠ باغًٛب تكطٜطٟ  ٚتكًٝسٟ نالغٝهٞ ، آخط املال٥ه١(  )ايطٚا٥ٞ ضٚا١ٜ نتَب -2
 .يؿدكٝات٘ جعٌ َٔ االؾهاض ايس١ٜٝٓ طابعّابصيو  َٔ ايذلاث ايسٜ) ،

ٖٓاى يًهاتب ْكٛم غالَٞ ؾكط ، بٌ ع٢ً َكازض ايسٜٔ اإل (آخط املال٥ه١)ال ٜكتكط ايتٓام ايسٜ) يف ضٚا١ٜ  -3
َكسضّا غدّٝا  ععاٟٚ ٌ عٓس ايٜعٜس١ٜ ٚايٝٗٛز١ٜ . ٚ ايذلاث ايس٢ٜٓ ٜؿهناملػٝر١ٝ ٚاألتتٓام َع ايسٜاْا  األخط٣ ، 

 زب١ٝ.ٜٚٓبٛعّا الٜٓهب َٔ َكازض اإلشلاّ يف ايهتاب١ ، ايصٟ ٜػتُس َٓ٘ ايطٚا٥ٞ ايُٓاشد ٚاملٛنٛعا  ٚايكٛض األ

َثاٍ ٚاؿهِ ايعطب١ٝ ايكسمي١ َععظّا أٚ َهثؿّا يسالال  ايهًُا  ٚاملعاْٞ األٜيتٞ ايتٓام َع ايذلاث األزبٞ يف ايؿعط ٚ -4
غتعا١ْ ببٝت ؾعط قسِٜ أٚ ذه١ُ أَٚثٌ عطبٞ ٗا ايُهتاب ٚايؿعطا٤ َٔ خالٍ نتاباتِٗ ٚأؾعاضِٖ ، ؾاإلاييت ٜططذ

ٕٕ تعخط بايسالال  ٚتؿتس أنثط َٔ ططٜل يًتيٌٜٚ ٚايترًٌٝ .  هعٌ ايعباضا  شا  َعا

ٕٖ ت -5 ضغِ ؼطن٘ ايػطزٟ  ال ٜع) االْهؿا٤ ٚاالْػالم ع٢ً املانٞايطٚا١ٜ َع ايذلاث ايكسِٜ عٓس ايععاٟٚ م آإ
ْؿتاح ع٢ً آؾام ق١ُٝٝ جسٜس٠ تكّٛ ع٢ً أْكاض ايكِٝ يالٜيتٞ بايتٓام ؾٗٛ  ىّٝاضايصٟ وانٞ ايٓل ايكسِٜ تي

ايثكاؾ١ٝ ايطث١ مبا ٜٓػحِ َع ايترٛال  ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايؿا٥ه١ اييت ؾٗسٖا اجملتُع ايعطبٞ عا١َ ٚايعطاقٞ 
غٝؼ قِٝ ؾهط١ٜ جسٜس٠ أٚ أذاز١ٜ ي١َ بتهاضب املؿاِٖٝ َع قاٚال  تظٚيخاق١ يف تًو املطذ١ً ايتيضخ١ٝ امل
 .أخط٣ بايك٠ٛ تاض٠ ٚباملؤغػا  املُٛي١ تاض٠ 

 قا١ُ٥ املكازض ٚاملطاجع :
 : ايهتب :أٚاّل

2016، برلٚ  ،1آخط املال٥ه١ ، ؾانٌ ايععاٟٚ ، َٓؿٛضا  اؾٌُ ، ط . 
ً1961طباع١ ٚايٓؿط ، َكط .األزب املكاضٕ ، قُس غُٓٝٞ ٖالٍ ، زاض ايٓٗه١ ي . 
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 املاسٜ) ،زاض ايؿاؤٕٚ ايثكاؾٝا١ ايعاَا١ ،      أقٍٛ اـطاب ايٓكسٟ اؾسٜس ، تٛزٚضٚف ٚاآلخاطٕٚ ، : أااس   يف

 .1988 بػساز
       ٔ متااٛظ يًطباعاا١  ، ايالَتٓاااٖٞ ٚاحملااسٚز َكاضباا١ املهااإ يف ضٚاٜااا  ؾانااٌ ايعااعاٟٚ ، ْااٛضا ٚضٜااا ععايااسٜ
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 ثوختةي توَيذينةوةكة 

دةق ئاويسان بابةتَيلي ئةدةبي طرنطة ، لة ئَيصتتادا لتة ترَوثلتي توَيذينتةوة ةةخنتةيي يةكان،ايتة ،  شتةةوةل،ان و        
دةطةةَيتةوة بَو شةشتةكاني شةدةي ةابردوو كة لتة ييتةن ةةخنتة طرليوليتا كرشتتيةا بوة  بتة ث ت         دَوزينةوةي 

بةشنت بة بريو بوضونةكانيلباختنيبي ماموشتاي دَوزيةوة ، دوواتريش واتَوتة نَيو بابةتة ئةدةبية عةةةبيتةكان  
زاةش  لتة كانطتاي توانتاو بةينتةتي نوشتةة      و واو شَيوةكاني لة ةَيطةي طواشتنةوة و وةةطَيرانةوة ، دةق ئاويسان طو

دةكتتا، ، وةشتتاةةزايي و كاةامتتةيي توَيتتذةةيش لتتة دَوزينتتةوة و ئاشتتلراكردني دة تتة ئاويسانتتةكان و وَوكتتاةي بتتةكاة  
وَينان و وةلبذاةدنيان لة ييةن نوشةةةوة شةة وةَل،ةدا، ، لةطةَل ضَونيةتي ثَيلةوة طرَي،اني شوَينة طوجناوةكتان  

. 

ئتتاويسان لتتة ةَومتتاني دووايتتني  ري تتتةبي  ازيتتد ئةل تتةزاوي دةكتتا، ، وة ث نتتي   توَيذينةوةيتتة بتتا  لتتة لدةقئتتة  
تَوذينةوةكة بة  شيوةية داةَيذةاوة : ثَي ةكي كة تيايت،ا بتا  لتة وَوكتاةي وةلبتذاةني ئتة  بابةتتة كتراوة ، ثاشتان          

ةملي دةق ئتاويسان  و طرنطتي لتةناو ةَومانت،ا     با  لة ذياني نوشةة كراوة بتة كتوةتي ، دوواتتر بتا  لتة مانتا و ضت       
كتتراوة ، وتتةةوةوا بتتا  لةوتتةةدوو يتتَوةي دةق ئاوَيسانلةاشتتتةوخَو و ناةاشتتتةوخَوب كتتراوة ، وة لتتة ميانتتةي ئتتة      
توَيذينةوةيتتة بتتا  لةشتتَي يتتَوةي دةق ئتتاوَيسان كتتراوة ، يةكتتة  : دةق ئتتاويساني ئتتاي  ل لةطتتةَل  وةئتتان، لةطتتةَل    

ةة ، لةطةَل ئايينةكاني ترب ، دووة  : دةق ئاوَيساني ئةدةبي ل شي ري عةةةبي و شي ري ميةةتي   ةةمودةي ثَيغةمب
 و حلاية، و ئة صانة ب، لةكَوتايي دا طرنطرتين دةةةجنامةكاني ئة  توَيذينةوةية خراوةتة ِةوو .
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Abstract 

 Harmony is considered as one of the literary themes that are still at the level of 
high in the new critical studies, which is common in Western literature, and 
then moved to the Arab literature with a range of literary phenomena and 
Western criticism through multiculturalism, it represents the center of the 
writer's culture and genius and the skill of the researcher lies in his ability to 
discover the places of the harmony and the reason for the selection of these 
products by the novelist and his attempts to link the places of the strains and 
how to invest them within the new text. 

This research dealt with the Harmony in the novel "The Last Angels" for Fadel 
Al-Azzawi. The research plan came in the following form: Introduction I 
mentioned the reason for this subject. Then I spoke about the novelist and his 
life. And the second is the historical correlation (historical figures and historical 
events), and thirdly: literary harmony (Arabic poetry and Arabic poetry) popular 
proverbs, tales and legends). Then the research reached the most important 
conclusions.  

 


