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ٖـ( يًعٌُ ع٢ً أنجط َٔ دب١ٗ َٔ دبٗات 1400غع٢ ايػٝس قُس باقط ايكسض)

ٞٸ:ايؿهط   اٱغ٬َ

غع٢ ايكسض ٱعاز٠ تهٜٛٔ ايعكٌ ايؿًػؿٞ  ـ ؾع٢ً قعٝس ايبٓا٤ات ايعك1١ًٝ

ٚإٓڀكٞ، ؾعٌُ ع٢ً ايهؿـ عٔ قكٛض إٓڀل ا٭ضغڀٞ عٔ تؿػرل ايٛاٖط٠ إعطؾٝٸ١ 

ٝٸ١، يهٓٸ٘ ضأ٣ ؾٝ٘ ـ ع٢ً  ٕٵ اعذلف بسٚضٙ ايهبرل ٗ إعطؾ١ اٱْػاْ ٚتكٜٛبٗا يٛسسٙ، ٚإ

ٞٸ ـ بٓ ٝٸ١ ايتٛٚٝـ ـس١َ ايكهاٜا إدتًؿ١. إػت٣ٛ ايعًُ ٝٸ١ قاقط٠ عٔ إَهاْ ١ٝڄ عكً

ٖٚٛ َؿطٚع ٜعتُس ٚؾكاڄ يصيو بتكسِٜ َؿطٚع٘ ٗ إصٖب ايصاتٞ يًُعطؾ١،  ٚقاّ ايكسض

ْٛطٜٸ١ ا٫ستُاٍ ٚقٛاعسٙ، ؾًٝتكٞ َع عًِ ايطٜانٝٸات، ٚواٍٚ إٔ ٜؿػٿط ايصٖٔ 

ٟٸ ْٚؿاطات٘ ايؿهطٜٸ١ ع٢ً أغاؽ َطسًتٌ:  ايبؿط

ُٸ٢ َطس١ً ايتٛايس إٛنٛعٞ، ٚاييت ٜػرل ايؿهط ؾٝٗا َٔ  إسساُٖا: اييت تػ

ٛٸ٠ ا٫ستُاي١ٝ اييت ًّهٗا ٚؾكاڄ ٭قٍٛ  إؿطزات ٚاؾع٥ٝٸات، ؾٝتكاعس ٗ ايك

 َٛنٛعٝٸ١ تًعب ايكٛاعس ايطٜانٝٸ١ زٚضٖا ؾٝٗا.

َطس١ً ايتٛايس ايصاتٞ، اييت واٍٚ ؾٝٗا ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط  ٚثاُْٝٗا:

ٗٸ ٗ َكابٌ  ٞٸ با٭َٛض، ٜٚعڀٞ ي٬غتكطا٤ زٚضٙ إعط ايكسض إٔ ٜكٓع ايٝكٌ ايعًُ

ٝٸ١ ٚايذلدٝشٝٸ١. ؾٗصٙ إطس١ً عٓسٙ ٜأخص ؾٝٗا ايصٖٔ ْؿاطاڄ َػتك٬ڋ عٔ  ٝٸاضات ايؿهچ ايت

اٜرل إٛنٛع١ٝ اؿازل١، يهٞ ٜكؿع ـ ٚؾكاڄ يبٓٝت٘ ايكٛاعس ايطٜانٝٸ١ ايكاض١َ، ٚإع

ٝٸ١ ـ َٔ َطس١ً إٍ َطس١ً.  ايصات

يكس ساٍٚ ايكسض إٔ ىٛض ٗ َؿطٚع٘ ٖصا غُاض ؼًٌٝ دٗاظ اٱزضاى 
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ُٻ١ً ع٫ُٛت ؾًػؿ١  ٟٸ، ؾهاْت َػرلت٘ تٓڀًل َٔ ْكڀ١ ايكؿط، غرل ق ايبؿط

مل ٜكسٸّ ايهجرل َٔ اٱناؾ١ ٗ بعٝٓٗا، ِٚ٘ تؿهرل َسضغ١ ؾهطٜٸ١ خاقٸ١. ٖٚٛ إشا 

ٞٸ شلصا إٛنٛع ؾكس قسٸّ إناؾات غرل عازٜٸ١ عٓسَا ْكطأ ػطبت٘ ٗ ايػٝام  إؿٗس ايعإ

ٞٸ. ٞٸ ٚاٱغ٬َ  ايؿطق

ٞٸ يًُعطؾ١ أثطاڄ ع٢ً تكاضب ايعًِ  يكس تطى َؿطٚع ايكسض ٗ إصٖب ايصات

 ٓاخٞ بٌ ٖصٜٔ اجملايٌ.شيچٌ َٔ ايعكبات إٓٗذ١ٝ ٚايتباعس ايػٝاقٞ ٚإٚايسٜٔ، ٚ

ٗٸ عهٛضٙ اي٥٬ل ب٘ ٗ  يكس نٓٸا ْأٌَ إٔ و٢ٛ َؿطٚع ايػٝٸس ايكسض إعط

ٞٸ  ٌٸ بعٝساڄ عٔ ايسضؽ إٓڀك ٞٸ، ٚيٛ بايٓكس ٚايتؿٓٝس، ٚإٔ ٫ ٜٛ ٟٸ اٱغ٬َ إٓار ايؿهط

ٔٸ ا٭قساض تكهٞ َا ٫ ْطٜس ٫ٚ ْؿتٗٞ. ْٚأٌَ َٔ ايكٝٸ ٝٸ١، يه ٌُ ٗ إ٪غٸػ١ ايسٜٓ

ٝٸ١، َٚٔ إؿتػًٌ ٚإدتكٸٌ بايسضؽ  ع٢ً إٓاٖر ايتعًُٝٝٸ١ ٗ اؿٛظات ٚإعاٖس ايسٜٓ

َٸ١، إٔ ٜأخصٚا َٛنٛع ٖصا ايهتاب ظسٸٜٸ١ يًتعطټف ع٢ً ٖصٙ ايتذطب١  ٞٸ عا ايعكً

إٓڀكٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸ١ ايؿطٜس٠ ٗ َٓاخٓا ايسٜينٸ; بٗسف تڀٜٛطٖا أنجط ؾأنجط، ٚإٔ ٫ 

ّٸ سكا٥ل ٫ تكبٌ ٜبكٛا أغط٣ َ ٞٸ ايعا ساضؽ ؾًػؿٝٸ١ بعٝٓٗا بٛقؿٗا ٗ ايٛعٞ ايڀ٬ب

ٕٸ ٖصا  ـٺ ؾٝٗا; ؾإ ايٓكس، أٚ إشلاَات إؾطاقٝٸ١ ٫ ّهٔ نؿـ ايػتاض عٔ أٜٸ١ ْكڀ١ نع

بعٝٓ٘ َٓڀلٷ َعانؼٷ يًُٓڀل ايصٟ ٜؿذلض إٔ تكّٛ عًٝ٘ ايسضاغات ايؿًػؿٝٸ١ ٚإٓڀكٝٸ١ 

 ٚإعطؾٝٸ١ اؾازٸ٠.

ٛٸ٠ڄ ٚمل ٜكـ َؿط ٚع ايكسض عٓس ٖصا ايكسض َٔ اٱهابٝٸات، بٌ تعسٸاٙ يٝؿتض ن

ٗ دساض ايعكٌ اؾعَٞ، عدل َٓض إعطؾ١ ؾطق١ اـڀأ ايٛاقعٞ، ٗ ايٛقت ايصٟ ٫ 

ِٸ ب٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ عٝح ٫ ٜٛدب تصبصباڄ أٚ ؾهچاڄ َعٝكاڄ  ٜٴعٌُ بٗصا اـڀأ ٫ٚ ٜٗت

ٚقس نإ شيو عدل تعسٌٜ ايكسض َؿّٗٛ ايٝكٌ  عٔ إَها١ْٝ تكسٸّ إعطؾ١ ايبؿطٜٸ١،

ٝٸ١ إٍ إٛنٛعٝٸ١.  َٔ ايدلٖاْ

ٚمل ٜكـ ايكسض عٓس َػت٣ٛ تهٜٛٔ ايٓٛط١ٜ ـ إؿطٚع، بٌ اغتُطٸ ٗ ٖاضغ١ 

ّڈ، نايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ٚايطداٍ ٚايؿك٘  تڀبٝكات َتعسٿز٠ يط٩ٜت٘ إعطؾٝٸ١ ٖصٙ َع عًٛ

 ٚا٭قٍٛ ٚغرل شيو.

إٓڀكٞ إعطٗ ٚايؿًػؿٞ ايصٟ اؾتػٌ عًٝ٘ ايكسض نإ ٚإٍ داْب ايٓؿاٙ 
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ٞٸ، َػتدسَاڄ ؾٝ٘  ٓٳ١ عًِ ايه٬ّ اٱغ٬َ ٝٳ ٓٵ ْؿاط٘ ايه٬َٞ ٗ ايعٌُ ع٢ً إعاز٠ بٳ

ٞٸ ٗ َعطؾ١ ايڀبٝع١  ٞٸ اؿػٸ إٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ ايصٟ ٜطاٙ قُس إقباٍ إٓٗر ايكطآْ

٠ تٛدټ٘ إػًٌُ مٛ ايعكٌ ٚايٛدٛز. ٚقس نإ إقباٍ اْتكس ـ قبٌ ايكسض ـ بؿسٸ

ٞٸ. ٚعدل ٖصا ايػبٌٝ  ٛٸض ايعًُ ٝٸ١ تطادعِٗ ع٢ً َػت٣ٛ ايتڀ ٓچً٘ َػ٪ٚي ايْٝٛاْٞ، ايصٟ 

 ُهچٔ ايكسض َٔ ا٫قذلاب َٔ ايصٖٔ إعاقٹط ٗ تػا٫٩ت٘ ايه٬َٝٸ١.

ٝٸ١،  ٝٸ١ عدل ٬َسك١ إؿطزات ايه٬َٝٸ١ اٱؾهاي ٚاقٌ ايكسض َػرلت٘ ايبشج

ٝٸ١. ٖٚٛ َا دا٤ ٗ عج٘ يٝهع شلا س٫ًٛڄ ٝٸت٘ ا٫غتكطا٥ ٝٸ١ڄ تتبټعٝٸ١ڄ، َٓػذ١ُڄ َع شٖٓ  تؿكًٝ

ٖٻ١ُ ٗ غرل٠ أٌٖ ايبٝت، َٚٛنٛع١ ايتعاضض بٌ ايٓكٛم  سٍٛ ايتٓاقهات إتٛ

ٝٸ١.  اؿسٜج

ٚقس نإ َٓٗر ايكسض ٗ اؿٛاض ايه٬َٞ ٜعتُس اشلس٤ٚ ٚإٛنٛعٝٸ١ ٗ عطض 

ٖچا دعً٘ ى ٝٸ١ إٍ اؿٛاض اٯخط َٚٓاقؿت٘،  طز ايبشح ايه٬َٞ َٔ ايسؾاعٝٸ١ ايػذاي

ٞٸ اشلازف ٚايبٓٸا٤.  ايعًُ

ٞٸ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ، نُا ٗ َكسٸ١َ  ٚمل ٜؿڂتٵ ايكسض إٔ ٜأخص ايبٴعس ا٫دتُاع

)ؾًػؿتٓا( َٚٛدع أقٍٛ ايسٜٔ. ٖٚٛ َا أضاز َٓ٘ إخطاز عًِ ايه٬ّ َٔ ايتذطٜسٜٸ١ 

ٝٸ١ ٚايٛاقعٝٸ١.  يًسخٍٛ ٗ ايع٬ُْ

ـ ٚيٛ تطنٓا اجملا٫ت ايعك١ًٝ، َٔ إٓڀل ٚايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ، ٚعڀؿٓا ْٛطْا 2

ِٸ ٗ )اقتكازْا(  ْاس١ٝ إًؿچات ا٫دتٗازٜٸ١ ٗ ايعًّٛ ايؿطعٝٸ١ ٕٸ ايكسض اٖت يطأٜٓا نٝـ أ

 بؿك٘ ايٓٛطٜٸ١.

ٕٸ ؾًػؿ١ ٚدٛز ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١ تهُٔ  ٕٸ ايعكٌ  أ٫ٚڄ:إ ٗ اؿاد١ ايسؾاعٝٸ١، ؾإ

عاد١ ـ يهٞ ٜبك٢ ـ إٍ ْػر ض٣٩ َتها١ًَ عٔ اؿٝا٠، اغتذاب١ڄ إػًِ قاض 

يتشسٸٜات َطس١ً اـُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات; ٕٛاد١ٗ خكّٛ اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ 

ٝٸ١(. ؾاٯخط )ايؿٝٛعٞ( قسٸّ  ٚا٫دتُاعٞ. ٖٚٛ َا قطٸح ب٘ ايكسض ٗ )إسضغ١ ايكطآْ

 ض٣٩ َتها١ًَ ٗ ِْٛ اؿٝا٠; ٚشلصا نإ )اقتكازْا(.

ٞٸ ثاْٝاڄ: ا تهُٔ نُ ٗ اؿاد١ ايبٓا٥ٝٸ١، ٖٚٞ ساد١ إؿطٚع اٱغ٬َ

ٝٸ١، ؾأٜٔ ؾك٘  ٭غاغٝٸات ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١; يعسّ نؿا١ٜ ايؿك٘ ايؿطزٟ ٚايطغا٥ٌ ايعًُ
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ٕٸ ايسغتٛض ايصٟ ٜٴطاز بٓا٤ ايٓٛاّ  ا٫دتُاع، ٚؾك٘ ا٫قتكاز، ٚؾك٘ ايػٝاغ١، ٚ...؟! بٌ إ

ِْٛ. ٖٚصا َا وطٸى عذ١ً ايؿك٘ َٔ ايؿطزٜٸ١ إٍ عًٝ٘ ٖٛ اٯخط عاد١ يؿك٘ ْٛطٜٸ١ ٚ

ّٸ. ّٸ أٚ ٜبًؼ بٓا ايتٛسٝس بٌ ايؿطزٟ ٚايعا  ايؿك٘ ايعا

ٟٸ ٗ ايٓلٸ.  َٸا ٖٜٛٸ١ ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١ ؾٗٞ ٖٜٛٸ١ ادتٗازٜٸ١، َع٢ٓ أْٸٗا سكٌ ادتٗاز أ

َٳ َكابٌ اعتدلٙ ادتٗازاڄ ٗ  ٔٵشلصا ٖٛ ؾك٘، ٚيٝؼ خاضز ايؿك٘ أٚ ٚضا٤ ايٓلٸ. ٚقس أخڀأ 

ايٓلٸ. ٖٚٞ أٜهاڄ ٖٜٛٸ١ َعطؾٝٸ١ تبًؼ َػت٣ٛ ايتٓٛرل. ؾايؿهط ٜبسأ َٔ ايؿِٗ، إٍ 

 ايٓكس، إٍ اٱبساعات اؾع٥ٝٸ١، إٍ تهٜٛٔ ْٛطٜٸات، إٍ بٓا٤ َؿاضٜع ؾهطٜٸ١ ندل٣.

ٞٸ يؿك٘ ايٓٛطٜٸ١ ؾٗٛ ايتدڀچٞ َٔ ؾك٘ إػا٥ٌ )ا٭سهاّ(،  َٸا إٛقع ايعًُ أ

أٜهاڄ، يٝكٌ إٍ تهٜٛٔ ايٓٛاّ )ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١(، يهٓٸ٘ ٫  ٚايعبٛض َٔ ؾك٘ ايكٛاعس

ٜعدل ايؿك٘ إككسٟ َعٓاٙ إتساٍٚ ايّٝٛ. ؾايكسض يٝؼ َكاقسٜٸاڄ بإع٢ٓ إكڀًض 

 اـامٸ، يهٓٸ٘ ٜػاعس ع٢ً َكاقسٜٸ١ ؾٝعٝٸ١.

ٌٴ اضتباط٘ با٭ؾٝا٤  ٕٸ تأثرلٳ ايؿ٤ٞ ضٖ ٕٸ ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايذلاب٘، ٚأ إ

ٟٸ. ٖٚٓاى  ٞٸ; ٚأخط٣ ٗ َٓار ضبٛ ٞٸ ٜسضؽ تاض٠ڄ ٗ غٝام إغ٬َ ا٭ڂخٳط. ؾايبٓو اٱغ٬َ

ّٸ )تطاب٘ ْٛطٜٸات = ؾك٘  تطاب٘ خامٸ )تطاب٘ َػا٥ٌ = ؾك٘ ْٛط١ٜ(، ٚتطاب٘ عا

ِٷ  اشلٝهٌ ايعاّ / اقتكاز + غٝاغ١ + عكٝس٠(. َٚا وتاد٘ ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١ ٖٛ ؾٗ

ٌٸ ّٸ يه ٞٸ يًٓكٛم، ٚضؾضٷ تا  أؾهاٍ ايبذل ايػٝاقٞ شلا. ادتُاع

ٚيؿك٘ ايٓٛطٜٸ١ َطاسٌ َٚػاضات ٜتشطٸى ؾٝٗا. ؾُبسأ ا٫ْڀ٬م ٚايػرل وٟٛ 

غُٛناڄ ٚقعٛب١ ٗ عطض ايٓٛطٜٸ١، ٫ٚ غٝٸُا ْتٝذ١ تأثرلات ايؿك٘ ايؿطزٟ، ١ُٖٓٝٚ 

ٝٸ١. ٖٚصا َعٓاٙ أْٸٓا عاد١ إٍ ضقس ايكٛاٌْ ٫نتؿاف  ٔٸ ٗ إسضغ١ ا٭قٛي َٓڀل ايٛ

 ٖب.إص

َٸا سطن١ ايػرل ؾتهٜٛٓٗا َٔ ا٭غؿٌ إٍ ا٭ع٢ً، أٟ َٔ ؾك٘ ا٭سهاّ  ٚأ

ٚإػا٥ٌ; يتذُٝعٗا، ٚق٫ٛڄ إٍ ؾك٘ ايٓٛطٜٸ١. ؾٓشٔ ٗ ايبسا١ٜ ْهتؿـ ايتؿاقٌٝ 

ٚاؾع٥ٝٸات ايؿكٗٝٸ١ شات ايك١ً، ٖٚٞ َطس١ً َعكډس٠، ثِ ْعُس إٍ َطس١ً ايذلنٝب، أٚ 

ٞٸ إٍ ايهًچٞ، ٛډِ يًُؿطزات; يتهٜٛٔ ضغِ  ايتشٌٜٛ َٔ اؾع٥ ٖٚٞ ع١ًُٝ ػُٝعڈ َٓ

ٞٸ،  ٝٹ٦ٳ١، أٚ ايتشٌٜٛ َٔ ايهًچٞ إٍ اؾع٥ ؾػٝؿػا٥ٞ َتهاٌَ، يٓٓتٗٞ إٍ َطس١ً ايتٳبٵ
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َٸ١ )عكٝس٠ + َؿاِٖٝ + أخ٬م...(،  بٛنع ايٓاتر )ايهًچٞ( نُٔ إؿاقٌ ايؿهطٜٸ١ ايعا

ٝٸاڄ َٔ نُٔ نٌٍّ أٚغع.  َعتدلٜٓ٘ دع٥

ٔٸ ؾك٘  ايٓٛط١ٜ ٜٛاد٘ َؿانٌ; ؾٗٛ َٔ د١ٗ ٜٓاقض َٓڀل ا٫دتٗاز ايصٟ ٚيه

ٛچٞ ايٓتا٥ر عدل ْٛاّ ايتٓذٝع ٚايتعصٜط; َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜعتُس ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايٓكچاز  ٜؿ

 ـ ع٢ً ايٕٛٓٛ ٚايتدُٝٓات ٚا٭قٝػ١ ٚا٫غتشػاْات.

ٌٸ اـاضز ـ ادتٗازٟ(، عدل َا شنطٙ  ٌٸ ٖاتٌ إؿهًتٌ ّهٔ ططح )اؿ ٚؿ

ٞٸ ا٭َط، ا يكسض ْؿػ٘ َٔ ؾتض ٜس ايؿكٝ٘ ٫ختٝاض ايبسا٥ٌ ا٫دتٗازٜٸ١ عدل ق٬سٝات ٚي

 أٚ تكًٝس إٝٸت، ٚغرل ا٭عًِ.

َٸا باعتُاز ْٛط١ٜ ايؿٝذ سلؼ  ٌٸ ايساخٌ ـ ادتٗازٟ(; إ ّٚهٔ أٜهاڄ ططح )اؿ

ٝس ايسٜٔ، ٖٚٞ ْٛط١ٜ أزيچ١ ايتؿطٜع ايعًٝا، ٚقسضتٗا ع٢ً سصف ايتؿاقٌٝ إعٝك١ يتعب

ايڀطٜل، أٚ باغتدساّ إٓش٢ ا٫غتكطا٥ٞ ايصٟ أؾاض إٍ بعه٘ ايكسض ٗ )إعامل 

ٌٸ  َٸٔ يٓا اـطٚز َٔ اؾع٥ٝٸات بكإْٛ ي٘ قسض٠ اؿصف يه اؾسٜس يٮقٍٛ(، عٝح ٜتأ

 َؿطز٠ٺ تعانٹؼ ضغِ ايكٛض٠ ايهًچ١ٝ.

ٛٸٍ َٔ ايؿك٘ إٍ ا٫دتُاع3 ٚايؿكٝ٘ َاث١ًڄ. لس قهٝٸ١ ايع٬ق١ بٌ إجكډـ  ـ ٚبايتش

ّٷ ٞٸ. ٚإجكډـ َتشطٿضٷ، ٚايؿكٝ٘ ًَتع . ٚإجكډـ ؾإجكډـ ٚعٝٴ٘ ػطٜيبپ، ٚايؿكٝ٘ ٚعٝٴ٘ ْكٸ

ْاقسٷ، ٚايؿكٝ٘ َساؾعٷ. ا٭َط ايصٟ ىًل َؿه١ًڄ ٗ ايع٬ق١، ٖٚٞ ع٬ق١ َأظ١َٚ 

ٝٸ١ تاض٠ڄ; ٚػطب١ ايؿ٬غؿ١ أخط٣. ٚقس اظزازت ايّٝٛ  تاضىٝٸاڄ، تتذًچ٢ ٗ ايتذطب١ إعتعي

ٝٸ١، ٚاْتكاٍ إجكډـ ٗ ُٛنع٘ َٔ اـاضز ـ زٜين  تعكٝساڄ بعس تٓاَٞ ايعًّٛ اٱْػاْ

ِٸ ايكسض أنجط بإجكډـ اـاضز ـ زٜين.  )َاضنػٞ ٚ...( إٍ ايساخٌ ـ زٜين. ٚقس اٖت

ٝٸ١ أّ ٚاقعٝٸ١  ٝٸ١ إٓٗر )سكٝٸ١ ْكٸ ٚاـ٬ف بٌ إجكډـ ٚايؿكٝ٘ ٜطدع إٍ إؾهاي

ٝٸ١ ا٫عذلاف ػط ٝٸ١/ إطدعٝٸ١ إانٜٛٸ١ ٚغًڀإ ايعكٌ(، ٚإؾهايٝٸ١ ايػًڀ١، ٚإؾهاي ب

إتبازٳٍ. ٚقس ساٍٚ ايكسض ؾوچ ٖصا ا٫ؾتباى، عدل تجكٝـ ايؿكٝ٘ ٚتؿكٝ٘ إجكډـ تاض٠ڄ; 

ٚؼطٜط ايعًِ ٚايجكاؾ١ َٔ ايٛنعٝٸ١ بتٛسٝس إٓٗر عدل )ا٭غؼ إٓڀكٝٸ١ ي٬غتكطا٤(، 

ٝٸات ٚايكطآْٝٸات ٚايػرل٠ َع ؼطٜط ايسٜ ٔ َٔ ايؿك٘ َٔ خ٬ٍ اْؿتاح ايكسض ع٢ً ايعكً

تاض٠ڄ أخط٣، َٚبسأ إؿاضن١ َٔ قبٌ ايؿطٜكٌ ٗ اٱزاض٠ ا٫دتُاعٝٸ١ عدل ػطب١ 
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 اؿطن١ اٱغ٬َٝٸ١ اييت ت٫ٛچٖا ايكسض ٗ ايعطام ثايج١ڄ.

ٝٸ١.4 ـٸ إق٬ح اؿٛظ٠ ٚإطدعٝٸ١ ايسٜٓ ؾكس ضأ٣ ايػٝس ايكسض ـ ع٢ً  ـ ٜٚبك٢ ًَ

قعٝس إؿه١ً اـاضدٝٸ١ ـ غٝاباڄ غٝاغٝٸاڄ ٚادتُاعٝٸاڄ )ؾكسإ ايتٛاقٌ( ٗ اؿٛظ٠ 

ٝٸ١ اشلٓسغٝٸ١. ٝٸ١ ا٭قٛي ٞٸ عدل ايتعاطٞ َع ا٭َٛض بايصٖٓ  ايعًُٝٸ١، ٚغٝاباڄ يًٛعٞ ايٛاقع

ٝٸ١، ٚأظ١َ نُا ضأ٣ ـ ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞ ـ أظ١َ بطاَر ايتعًِٝ، ٚا٭ظ١َ إاي

 اؿاؾ١ٝ، ٚ...

ٞٸ  َٸا ع٢ً قعٝس إؿه١ً ا٭ٍٚ ؾكس ساٍٚ ايكسض سًچٗا عدل اؿهٛض ايػٝاغ أ

ٞٸ، َٔ خ٬ٍ إػا١ُٖ ٗ تأغٝؼ اؿطن١ اٱغ٬َٝٸ١، َٚٛانب١ سطن١  ٚا٫دتُاع

اٱَاّ اـُٝينٸ، إٍ داْب اؿهٛض ٗ َٛاد١ٗ إاضنػٝٸ١، ٚتٓؿٝ٘ َٛنٛع 

 ب اؿانط َِٓٗ.ايٛن٤٬، ٚاختٝاض ايؿبا

َٸا ع٢ً قعٝس إؿه١ً ايجا١ْٝ ؾكس عٌُ ع٢ً ٚنع بطاَر تعًُٝٝٸ١، بعس ْكس   ٚأ

ايكسِٜ، نهتاب٘ )زضٚؽ ٗ عًِ ا٭قٍٛ(، َعًٹٓاڄ َؿطٚع إطدعٝٸ١ ايطؾٝس٠ ايكا١ُ٥ 

ـٸ ٜس  ٞٸ ايسقٝل، ٚن ع٢ً: اجملايؼ ا٫غتؿاضٜٸ١، ٚفايؼ اـدلا٤، ٚايتِٓٛٝ إاي

 َٔ ايٓاؽ، ٚتأٌَ سٝاتِٗ َٔ داْب إطدعٝٸ١.ايعًُا٤ عٔ ا٭خص 

ٞٸ  ٖٚهصا أضاز ايػٝس ايكسض ؼكٝل اضتباٙ إطدعٝٸ١ إباؾط بإؿطٚع ايػٝاغ

ٞٸ; يٝأخص ؾطعٝٸت٘ َٓٗا.  اٱغ٬َ

ٚقس نإ ٚنع آَاي٘ ببعض إطادع ايهباض يٝعسٍ بعس شيو ؾٝڀطح َطدعٝٸ١ 

 ْؿػ٘.

 

 ــــــ نمىٛ أخريٚ

بعس ٖصٙ اؾٛي١ إػتعذ١ً ٗ ؾهط ايػٝس ايكسض ع٢ً إشا أضزْا إٔ ْعطٸز 

ٞٸ َٓذٳعات ايكسض ايكٝٸ١ُ ـ ٚمٔ ْعسٸ ٖصا ايعسز َٔ ف١ً )ْكٛم  ا٫ٖتُاّ اٱٜطاْ

ٞٸ ٗ اؿٛظات ٚاؾاَعات نإ اٖتُاَ٘  ٞٸ اٱٜطاْ ٕٸ ايٛغ٘ ايعًُ َعاقط٠( ـ غٓذس أ

ٗٸ قسٚزاڄ، َٓ ٟٸ ٚايجكا ص اغتؿٗازٙ ٚستٸ٢ أٚاخط بايػٝس ايكسض ع٢ً إػت٣ٛ ايؿهط

 ايتػعٝٓٝٸات َٔ ايكطٕ إانٞ.
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ّٷ  ُٸس خاُٞ إٍ ايػًڀ١ نإ ٖٓاى اٖتُا ٚقس يٛسٜ أْٸ٘ بعس ف٤ٞ ايط٥ٝؼ ق

ٞٸ يًػٝس ايكسض ٗ طٗطإ 2001ًَـ ايػٝس ايكسض. ٚقس أقِٝ عاّ  ّ َ٪ُط عإ

ؾس ايجٛض٠ ايػٝٸس باٖتُاّ َهتب ايجكاؾ١ ٚايع٬قات اٱغ٬َٝٸ١، ٚضعا١ٜٺ خاقٸ١ٺ َٔ َط

ٞٸ. ٞٸ اـا٦َٓ  عً

ٞٸ بأعُاٍ ايػٝس ايكسض، ٚأخصت اجمل٬چت  َٚٓص شيو ايٛقت بسأ ا٫ٖتُاّ اٱٜطاْ

ٝٸ١ سٛي٘ ٗ فا٫ت كتًؿ١. ٚقڂسٸّ  ٝٸ١ ٚغرل عج ٚايسٚضٜٸات ٚايٓؿطٜٸات تهتب َكا٫ت عج

ٞٸ ٞٸ،  ايػٝس ايكسض َٓص شيو اؿٌ بٛقؿ٘ ْاؾڀاڄ َتُٝٿعاڄ ٗ اجملاٍ ايؿًػؿ ٚايه٬َ

ٝٸ١.  إٍ داْب اجملا٫ت ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭قٛي

٫ أزضٟ بايهب٘ َا ٖٛ ايػبب ٗ تأخټط احملاؾٌ ايعًُٝٸ١ ٗ إٜطإ عٔ َٛانب١ 

ٝٸ١ بعسٴ،  ٕٸ ْٛطٜٸات٘ ٗ ايؿك٘ ٚأقٍٛ ايؿك٘ مل تتًكچاٖا اؿٛظات اٱٜطاْ ايكسض، ستٸ٢ أ

ِٸ إ٫چ تًو اييت ٜهٕٛ يت٬َص٠ ايكسض ْؿٛشٷ َبا ٕٸ أسس ايًٗ ٔٸ أ ؾطٷ ؾٝٗا، يهٓٸين أٚ

ّٸ، َٓص  ٞٸ عا ٝٸ١ ْاس١ٝ ايكسض تطدع إٍ ٚدٛز إسػاؽ إٜطاْ أغباب ٖصٙ ا٫ْعڀاؾ١ اٱٜطاْ

أٚاغ٘ تػعٝٓٝات ايكطٕ إانٞ، بهطٚض٠ ا٫ْؿتاح ع٢ً إٓذعات ايؿهطٜٸ١ اييت تكع 

ٕجكډـ ٚضا٤ اؿسٚز اؾػطاؾٝٸ١ شلصا ايبًس إػًِ. ٚضَا ٜهٕٛ شيو إسػاغاڄ َٔ ا

ٕٸ َا عٓسٙ وتاز إٍ َعٜس َٔ ايتڀعِٝ ٚإعاٚد١ َع َا عٓس اٯخطٜٔ. ٚقس  ٞٸ بأ اٱٜطاْ

ٞٸ، ٚضَا تطى شيو أثطٙ ٗ  قازؾت تًو ايؿذل٠ اْؿتاساڄ َتباز٫ڄ بٌ إٜطإ ٚايعامل ايعطب

 ٖصا إٛنٛع.

ٝٸ١ بسأت َ٪خٻطاڄ با٫ْؿتاح ع٢ً ايؿدكٝٸات ٕٸ احملاؾٌ ايعًُٝٸ١ اٱٜطاْ اـاضدٝٸ١،  إ

ِّ٘ بعسٴ َػاس١ڄ ٚاغع١ َٔ ٖصٙ ايؿدكٝات.  يهٓٸٗا مل تػ

ٜځ بايهجرل َٔ اٖتُاّ  ؾايع٬چ١َ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ ـ َج٬ڄ ـ مل و

ٞٸ ٚايؿك٘  ٞٸ ٚا٫دتٗاز ايؿطع ايباسجٌ اٱٜطاْٝٸٌ ٗ ْٛطٜٸات٘ ٗ ايؿهط اٱغ٬َ

ٞٸ.  ايػٝاغ

ِٸ ايّٝٛ ببعض ايؿدكٝٸات ٚلس بعض إطانع ايؿهطٜٸ١ ٗ اؿٛظ٠ ايعً ُٝٸ١ تٗت

ٝٸاڄ، ٚتكِٝ شلا إ٪ُطات، ٚتكشٿض نتبٗا، ٚتعكس سٛشلا ايٓسٚات، َجٌ:  ا٭قسّ ظَٓ

ايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ايسٜٔ، ٚايػٝس قػٔ ا٭ٌَ، ٚايؿٝذ قُس سػٌ 
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ناؾـ ايػڀا٤، ٚايؿٝذ قُس دٛاز ايب٬غٞ، ٚأَجاشلِ، ِٖٚ ؾدكٝٸاتٷ ٗ ؾذل٠ٺ 

اڄ، ٗ سٌ ٜػتشػٔ إٔ ٜهٕٛ ا٫ٖتُاّ بؿدكٝٸات أقطب إٍ عكطْا قس١ّ ْػبٝٸ

َُٖٚٛٓا، زٕٚ إٔ ٜٴذلٳى ايعٌُ ع٢ً تًو ايؿدكٝٸات ا٭قسّ، َجٌ: ايع٬چ١َ سلؼ 

ٝٸ١، ٚايػٝس َٛغ٢  ايسٜٔ، ٚايع٬چ١َ قُس سػٌ ؾهٌ اهلل، ٚايؿٝذ قُس دٛاز َػٓ

ؿٝذ عبس اشلازٟ ايؿهًٞ، ايكسض، ٚايػٝس قُس قازم ايكسض )ايكسض ايجاْٞ(، ٚاي

ٚايػٝس ٖاؾِ َعطٚف اؿػين، ٚايػٝس عبس ا٭ع٢ً ايػبعٚاضٟ، ٚايػٝس قُس 

 ايؿرلاظٟ، ٚغرلِٖ.

ٞٸ ؾ٬ ٜعين شيو إعؿا٤ ايٛغ٘  ٚعٓسَا أْؿتض ٗ ْكسٜٸيت ٖصٙ ع٢ً ايٛغ٘ اٱٜطاْ

ٔٵ َع شيو  ُٸٛا َج٬ڄ بايػٝس ايكسض، يه ٕٸ ايعطب اٖت ٞٸ َٔ ايٓكس. ؾكشٝضٷ أ ٌٸ ايعطب تٛ

ا٫ٖتُاَات بؿدكٝٸات أڂخٳط غرلٙ ق١ًًٝ يًػا١ٜ، بٌ َٓعس١َ أسٝاْاڄ. ٖصا إشا أضزتٴ إٔ آخص 

َٸا إشا أضزتٴ إٔ أٚغٿع ايسا٥ط٠ إٍ غا٥ط إؿهِّطٜٔ  عًُا٤ ايسٜٔ ايؿٝع١ بعٌ ا٫عتباض، ٚأ

ٕٸ ا٭َط ٜبسٚ أٚنض. ٞٸ ؾإ ٞٸ ٚاٱغ٬َ  ٚايؿدكٝٸات ايعًُٝٸ١ ٗ ايعامل ايعطب

و نًچ٘ مل ْعس مبٿص إٔ تٓؿػٌ إ٪ُطات ٚإًتكٝات با٭ؾدام ؾك٘، ٚضغِ شي

تؿتػٌ ع٢ً َطنعٜٸ١ إٛنٛعات ٚقٛضٜٸتٗا، َٚا ٜػتذسٸ َٔ قهاٜا ايؿهط ط٣ إٔ بٌ ْ

ٚاؿٝا٠، ٜٚهٕٛ ا٫ٖتُاّ با٭ؾدام بكسض اقذلاب أؾهاضِٖ َٔ قهاٜا عكطْا، 

 ٚإَهإ تٛٚٝؿٗا ؾٝٗا.

 ٚختاَاڄ ْٛزٸ إٔ ْتٛد٘ بايؿهط اؾعٌٜ يؿه١ًٝ ايؿٝذ ايععٜع ا٭غتاش أٓس أبٛ

ظٜس سؿٛ٘ اهلل تعاٍ ع٢ً دٗٛزٙ إباضن١ ٗ َػاعستٓا ٗ تٛؾرل إٛاز ايع١ًُٝ شلصا 

 إًـ اـام بايػٝس ايؿٗٝس ايكسض، ؾذعاٙ اهلل خرلاڄ.

 



 
 

 اإلواً الضدز ٔوعامل وػسٔع ٌّغٕٙ

 

 حىار هع: السيذ كاظن الحائزي

 عثاص الىردي يتزجوح: عل

 

 تعسٖف بػدط املسدع احلاٟسٙ ــــــ

  ْٚطدٛ  ،ؼتُٖٛا يٓاأْتكسّ يػُاستهِ بايؿهط اؾعٌٜ ع٢ً ايؿطق١ اييت

 ٗ ايبس٤ إٔ تتؿهًٛا بصنط ْبص٠ عٔ سٝاتهِ ايع١ًُٝ َٚػرلتهِ ايسضاغ١ٝ.

  ايؿذل٠ اييت ؾطعت ؾٝٗا بايسضاغ١ نإ ٖٓاى إٍ داْب إساضؽ ٗ

زخٌ إسضغ١ اؿه١َٝٛ نُا مل أاؿه١َٝٛ َا ٜعطف بإهاتٝب آْصاى، يهٓٸٞ مل 

يتعًِ ع٢ً ٜسٟ ٚايستٞ أؾٗس إهاتٝب، إْٸُا بسأت َٓص اـاَػ١ َٔ عُطٟ با

َٚؿاتٝض اؾٓإ يًؿٝذ عباؽ  ،يـ با٤ ايكطإٓ ايهطِٜأؾٗٞ اييت عًُتين  ،إهط١َ

 ٚغرلٖا. ،ٚعٌ اؿٝا٠ يًع١َ٬ اجملًػٞ ،ايكُٞ

 .&ٟٚايسٚبعس َهٞ غٓتٌ َٔ ايتعًِٝ بٌ ٜسٟ ٚايستٞ اْتكًت إٍ سًك١ زضؽ 

يس٣ بعض ا٭ؾانٌ ٚقس طٜٛت ايػڀٛح بأنًُٗا ع٢ً ٜسٜ٘. نُا نٓت أسهط 

 .&يهٔ أغتاشٟ ا٭غاؽ نإ ٚايسٟ ،بؿهٌ َتؿطٸم

َٔ عُطٟ ؾطعت عهٛض عح اـاضز ٗ قهط  ٠ٚعٓسَا بًػت ايػابع١ عؿط

َػتؿٝساڄ  ،ايػٝس قُٛز ايؿاٖطٚزٟ َٚهجت بٌ ٜسٜ٘ َا ٜكاضب ايجُا١ْٝ عؿط عاَاڄ

 َٔ زضغ٘ ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ.

ٚسهطت زضغ٘  ،ايػٝس قُس باقط ايكسضٚٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ تعطؾت إٍ ايؿٗٝس 

 ضبع١ عؿط عاَاڄ.ٗ قهطٙ َػتؿٝساڄ ٕا ٜكاضب ا٭ ٚبكٝت ،ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ

 ;ايسضؽ &ز ايؿاٖطٚزٟٛٚعٓسَا اعتعٍ ايػٝس قُ ،ٚٗ ا٭عٛاّ ا٭خرل٠
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 يتكازَ٘ ٗ ايعُط، اقتكط سهٛضٟ ع٢ً زضؽ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض.

ايبعجٞ إعازٟ ٖطباڄ َٔ ايٓٛاّ  ;ٖـ تطنت ايعطام1394ّ ٚٗ ْاز٣ ا٭ٍٚ عا

بايتسضٜؼ ٗ اؿٛظ٠  ّٝٛٚباؾطت َٓص شيو اؿٌ ٚإٍ اي ،ٖٚادطت إٍ إٜطإ ،غ٬ّيٲ

 ايع١ًُٝ ٗ قِ إكسغ١.

 ٍٛ؟ٌٖ أخصمت عٔ ايؿٗٝس ايكسض عًَٛاڄ أخط٣ غرل ايؿك٘ ٚا٭ق 

 ِاڄ ٗ ايؿًػؿ١ ٚا٫قتكاز، يؿك٘ ٚا٭قٍٛ أخصت عٓ٘ زضٚغإٍ اإناؾ١  ،ْع

ٚنًُا ططأت يٞ ؾب١ٗ  ،ٚ)ؾًػؿتٓا( ;)اقتكازْا( :ٔ نتابٝ٘قطأ بسق١ ُٚعټأؾكس نٓت 

ؾٝؿطح يٞ إٛنٛع  ،ٚأططسٗا عًٝ٘ ،أؾس إٍ قهطٙ أٚ ٚادٗين إؾهاٍ نٓتٴ

 أغ٦ًيت. ٔٚهٝب ع ،بايتؿكٌٝ

 نُا قطأت بٌ ٜسٜ٘ نتاب )ا٭غؼ إٓڀك١ٝ( أٜهاڄ.

 ٕٷٕ ٌٖ نا ٞپ يسٜهِ َػاُٖات ع١ًُٝ أٚ تعاٚ  ؟َع ايؿٗٝس عًُ

 ِؾكس غاُٖت َع زلاست٘ ٗ تسٜٚٔ دع٤ َٔ نتاب )ا٭غؼ إٓڀك١ٝ(.  ،ْع

ٖٚٛ نتاب ٜتٓاٍٚ سػاب ا٫ستُا٫ت ٚنٝؿ١ٝ إسطاظ ايعًِ عٔ ططٜل تهاؾط 

 ا٫ستُا٫ت.

 

 ــــــ وهاٌٛ الطٗد الضدز يف سٕشٚ الٍذف

  نٝـ ايػٝس ايؿٗٝس عًُٝاڄبطؾك١  ؾٝٗا إسٜس٠ اييت سٛٝتِٕس٠ إٍ ابايٓٛط ،

 َٚهاْت٘ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف؟ &زلاست٘ػسٕٚ َٛقع 

  يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض و٢ٛ َٓعي١ ع١ًُٝ َطَٛق١ ٗ سٛظ٠ ايٓذـ

َٚا  .ٚع٢ً أنجط َٔ قعٝس ،ا٭ؾطف. يكس نإ ْابػ١ڄ بهٌ َا شلصٙ ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ

ٌ أعذٛب١ سكٝك١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ؿات٘ اييت ُجٿَٚ٪يډ ،ٖٔ ع٢ً شيو تطنت٘ ايع١ًُٜٝدل

ؿات٘ ايك١ُٝ ؾطٜساڄ َٔ َ٪يډ ٖصٙ ايًش١ٛ بعضٷ ست٢اٱتكإ ٚايتذسٜس ٚايطٜاز٠. ٫ٚ ٜعاٍ 

 َٔ ْٛع٘.

ؾكس ُتع بايسق١ ٚايعُل  ،نُا نإ ٭غًٛب٘ ايتسضٜػٞ َٝعات٘ اـاق١

 ٕ يًػا١ٜ. ٛطع ع٢ً ٜسٜ٘ ت٬َص٠ أنؿا٤ َٚطَٛقٚايؿُٛي١ٝ ٚاٱساط١. يصيو تطع
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ٚسٌ بسأت َؿٛاضٟ َع٘ نإ َؿػ٫ٛڄ ٗ عح )ايذلتٸب(. ٚبعس ؾذل٠ غرل ط١ًٜٛ 

 سسثت يٞ َؿانٌ أعاقت تٛاقًٞ ٚأضبهت َؿاضنيت ٗ زضغ٘.

إشا سهطت ٖصا » قا٬٥ڄ: ،ٚطًب َينٸ اؿهٛض ٚايتٛاقٌ ،با٭َط &ؾعًِ

َٚٓٗذ٘  ،ٖٚصا ٜؿرل إٍ قسضت٘ ايع١ًُٝ «.ا٫دتٗاز ايسضؽ ٕس٠ ٔؼ غٓٛات أنُٔ يو

ٖٿ  ٌ ايڀايب يٌٓٝ زضد١ ا٫دتٗاز ٗ غهٕٛ ؾذل٠ ٚدٝع٠.ايتسضٜػٞ ايصٟ ٜ٪

 

 ــــــ ٔاقع الٍذف يف عضس الطٗد الضدز

  يهِ إٔ تكؿٛا يٓا ايٛاقع ايعًُٞ ٚايػٝاغٞ ؿٛظ٠ ايٓذـ ا٭ؾطف ٌٖٗ 

 عٗس زلاست٘؟

  ًُٞؿٛظ٠ ايٓذـ ا٭ؾطف دٝساڄ. ؾكس ناْت ٖٓاى يكس نإ ايٛاقع ايع

ٙڅ دٗٛزٷ ٞٸ ع١ًُٝ ْٚؿا غٛا٤  ،ًَؿت. إ٫چ إٔ ايٛاقع ايػٝاغٞ يًشٛظ٠ مل ٜهٔ دٝساڄ عج

إتُجٌ بايهػٛٙ ايػٝاغ١ٝ اييت نإ ّاضغٗا  ،ع٢ً قعٝس إٛقـ اؿهَٛٞ إظا٤ٖا

إٍ اْٗٝاضٖا، أٚ ٚايصٟ أزٸ٣ ٗ ايٓٗا١ٜ  ،ٚاؿكاض ايؿسٜس إؿطٚض عًٝٗا ،ايبعجٕٝٛ

ؾًٮغـ أزٸ٣  .ع٢ً قعٝس َٛقـ اؿٛظ٠ ْؿػٗا إظا٤ ايٛنع ا٫دتُاعٞ ايكا٥ِ آْصاى

ٚاٱسذاّ عٔ َٛانب١ ايتڀٛضات ايػٝاغ١ٝ اييت نإ  ،ٚغٝاب ايط١ٜ٩ ،قكٛض ايٛعٞ

 إٍ عسّ ُهچٔ اؿٛظ٠ َٔ اؽاش إٛاقـ ٚايكطاضات إٓاغب١.  ،ايعطام ّط بٗا

يس٣  &ٚنصيو اٱَاّ اـُٝين ،ٚت٬َصت٘ &سضٚقس نإ ايؿٗٝس ايك

 ٜعإْٛ َٔ شيو بؿس٠. ،إقاَت٘ ٗ ايٓذـ

 

 ــــــ املعامل العاوٛ لفهس الضدز

 ٚيسٜ٘ َػاُٖات  ،٫ ؾو إٔ ايؿٗٝس ايكسض نإ َٔ اجملسزٜٔ ايهباض

قٍٛ ٚايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ٚإٓڀل نايؿك٘ ٚا٭ ،ػسٜس١ٜ ١َُٗ سلًت ١ًْ َٔ ايعًّٛ

 يٓا بعض ايُٓاشز. ٕٚتػتعطنٛ ،عٔ ٖصا إٛنٛع ٕتتشسٸثٛ ْهِيٛ أ ،ٚ..

 ايع١ًُٝ أعُا٫ڄ يًػاس١ ٚقسٸّ  ،يكس نتب ايؿٗٝس ايكسض ٗ فا٫ت كتًؿ١

ؾع٢ً . ٖصٙ ا٭عُاٍ بكُات تڀٜٛط١ٜ ٚانش١ٚنإ ي٘ ٗ نٌ عٌُ َٔ  ،خايس٠
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ٓٗا أضبع١ طبع َ ،)عٛخ ٗ ؾطح ايعط٠ٚ ايٛثك٢( &ايكعٝس ايؿكٗٞ تطى يٓا ايؿٗٝس

اييت سطٸضت بأق٬ّ ت٬َصت٘  (،فًسات. ٚع٢ً قعٝس ا٭قٍٛ ٖٓاى )تكطٜطات عج٘

سطٸض بكًُ٘ ايؿطٜـ. ٚع٢ً قعٝس ايؿًػؿ١  ، ايصٟٚ)عٛخ ٗ عًِ ا٭قٍٛ( ،ا٭ؾانٌ

٘ ايؿًػؿ١ اؾسٜس٠. ٚٗ ٥ايصٟ تٓاٍٚ ٗ بعض أدعا ،نتب زلاست٘ نتاب )ؾًػؿتٓا(

َكسٸ١َ يطغايت٘  &دعً٘ ، ٚقسٚايطغٍٛ ٚايطغاي١( عًِ ايه٬ّ يسٜ٘ نتاب )ايطغٌ

َعتُساڄ َٓٗر سػاب ا٫ستُا٫ت ٗ  ،ٚتٓاٍٚ ؾٝ٘ ١ًْ َٔ ايبشٛخ ايه١َٝ٬ ،ايع١ًُٝ

 َٓاقؿ١ ا٭زي١ ٚضزٸٖا.

اغٌ ٚيسٜ٘ نطٸ ،ٚٗ ايتؿػرل تب٢ٓ زلاست٘ َؿطٚع ايتؿػرل إٛنٛعٞ يًكطإٓ

ُٸٌ يًػا١ٜ ٗ ٖصا اٱطاض.  كتكطٜٔ يهٔ َٗ

سطٸضٙ ٗ َڀًع ؾباب٘، ٚيسٜ٘  ، ايصٟ ايتاضٜذ يس٣ زلاست٘ نتاب )ؾسى(ٚٗ

تٓٛع أزٚاض  ،ؼت عٓٛإ )أٌٖ ايبٝت ^١ٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ داْباڄ َٔ غرل٠ ا٭٥ُأٜهاڄ نتاب 

 ٚٚسس٠ ٖسف(.

ْٚٝع ٖصٙ إ٪يؿات تؿرل إٍ غع١ ا٭ؾل ايؿهطٟ ايصٟ نإ ايؿٗٝس ايععٜع 

غٛا٤ ع٢ً قعٝس إهُٕٛ  ،بساع ٚخ٬ق١ٝإٕا اْڀٛت عًٝ٘ ٖصٙ إ٪يؿات َٔ  ;ٜتُتع ب٘

أٚ إٓٗر ا٫غتس٫يٞ ٚايبٝاْٞ أٚ ع٢ً قعٝس ايتكٓٝـ ٚايتبٜٛب ٚايتِٓٛٝ أٚ ططٜك١ 

ٗ  يهين أؾطتٴ ،بساع١ٝػع إكاّ ٫غتٝعاب ناؾ١ قٛضٙ اٱ٫ٚ ٜ .اغتعطان٘ يًبشٛخ

خصٚا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ )ايؿتا٣ٚ  .ز َٓٗاَكس١َ نتاب )تكطٜطات ا٭قٍٛ( إٍ عس

ػٝتهض ؾ ،ٚقاضْٖٛا بٓٛرلاتٗا َٔ ايطغا٥ٌ ،اييت ُجٌ ضغايت٘ ايع١ًُٝ ،ايٛانش١(

ٜبسأ  ،أٟ ايؿتا٣ٚ ايٛانش١ ،ك٘. ؾٗصا ايهتاببساعٞ ايصٟ سكډيهِ َس٣ ا٭ؾل اٱ

ك١ ططست بأغًٛب دسٜس سلٌ ططٜ ، ٚقسَكس١َ تتٓاٍٚ ١ًْ َٔ ايكهاٜا ا٫عتكاز١ٜ

 ايػطز ٚططٜك١ ا٫غتس٫ٍ ٚططٜك١ اغتعطاض ايبشٛخ.

ٚخ٬ق١ٝ ٗ ا٭غًٛب  اڄؾؿٞ ٖصا ايعٌُ ايكٝٸِ لس إناؾ١ إٍ ايطأٟ ايؿكٗٞ إبساع

 ٚٗ ططٜك١ تبٜٛب إػا٥ٌ ٚإٛنٛعات. ،ايػطزٟ

 ;ايعُل ٚايسق١ :ا٭ٍٚا فٌُ أعُاي٘: ُٚباؾ١ًُ ٖٓاى زلتٌ ُٝعت بٗ

تٝعاب ٗ تٓاٍٚ إٛنٛعات. ؾكس ناْت ض٩ٜت٘ يًؿك٘ ض١ٜ٩ ايؿٍُٛ ٚا٫غ :ٚايجا١ْٝ
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َع٢ٓ أْٸ٘ مل ٜهٔ ٜط٣ ايؿك٘ َػ٪٫ٚڄ ع٢ً إٛقـ ايؿطزٟ يًُهًچـ  ،ادتُاع١ٝ

ط١ٜ٩ غاُٖت ٗ سكٍٛ ٖٚصٙ اي .إْٸُا ٜتعسٸاٙ إٍ ناؾ١ دٛاْب اؿٝا٠ٚ ،ؾشػب

 ٚبإَهاْهِ ضقسٖا ٗ أعُاي٘ ايؿك١ٝٗ. ،بساعاتايهجرل َٔ اٱ

 

 ــــــ الضدز اإلصالس٘ يف احلٕشٚ العمىٗٛ وػسٔع

  يكس نإ زلاست٘ دازٸاڄ ٗ َؿطٚع إق٬ح اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ

ٚع٢ً َاشا  ،ا٭ؾطف، ٌٖ باٱَهإ إٔ تتشسٸثٛا يٓا عٔ َا١ٖٝ َؿطٚع٘ اٱق٬سٞ

 َٚا ٖٞ اؾٛاْب اييت نإ ٜطنع عًٝٗا؟ ؟اعتُس بايسضد١ ا٭غاؽ

  ايعؿط٠ ا٭خرل٠ َٔ عُطٙ ايؿطٜـ  ايػٓٛات ا٭غتاش ٗيكس عكس زلاس١

 غبٛع١ٝ ٗ َٓعي٘ نإ وهطٖا خرل٠ ت٬َصت٘. أدًػ١ 

غبٛعٞ َٛانٝع تتٓاٍٚ أبطظ يت ناْت تتساٍٚ ٗ ٖصا ايتذُع ا٭ٚإٛانٝع اي

إؿانٌ ٚا٭ظَات ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اييت تعكـ باؿٛظ٠ ٚايعامل. َٚٔ إٛانٝع اييت 

َٛنٛع )إطدع١ٝ ايكاؿ١  ،ٚاَتست ؾًػات أخط٣ ،و اؾًػ١ططست ٗ تً

ٜٛيٞ ٖصا إٛنٛع اٖتُاَاڄ نبرلاڄ. ٚٗ اـتاّ  &ؾكس نإ ،ٚإطدع١ٝ إٛنٛع١ٝ(

 ،ٚبسٚضٟ اَتجًت يڀًب٘ ،ض خ٬ق١ َا زاض سٍٛ ٖصا إٛنٛعطًب زلاست٘ َين إٔ أقطٿ

اييت زاضت ع٢ً ٖاَـ  ٚأنؿت ي٘ بعض اٯضا٤ ٚإكذلسات ،ٚقطٸضت خ٬ق١ ايبشح

إباضى قاّ بتشطٜطٖا َع بعض  ٚبعس إٔ أيك٢ عًٝٗا ْٛطٙ ٚقسَتٗا ي٘. ،اؾًػ١

تكطٜط )ناؾات ٚايتػٝرلات، ٚقس أٚضزت ْل َا نتب٘ ٗ َكس١َ نتاب ا٭قٍٛ اٱ

 .()عح ايكڀع( ايصٟ أيكاٙ زلاست٘

ٕٸ ؾٗٛ  ،يكس نإ ا٭غتاش ٜٓٛط إٍ َؿطٚع إق٬ح اؿٛظ٠ ْٛط٠ ؾٛقا١ْٝ ٜط٣ أ

َؿطٚع )إطدع١ٝ ايكاؿ١ ٚأٖساؾٗا( ٜػتٛعب ناؾ١ ايتػٝرلات ايب١ٜٛٝٓ اؾصض١ٜ 

نتػٝرل إٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚاٱؾطاف ع٢ً ايسضٚؽ، َٚطاسٌ ايتسضٜؼ، ٚتًب١ٝ  ،يًشٛظ٠

إتڀًبات ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ يًعامل اٱغ٬َٞ، ٚاٱؾطاف ع٢ً إطانع ايع١ًُٝ 

 خل.إٚايع٬قات َع اؾٗات خاضز إطاض اؿٛظ٠ ٚ... ٚايبشج١ٝ ايتابع١ يًشٛظ٠،

َٚٔ ايهطٚضٟ ايتعاطٞ َع٘ َٔ قبٌ  ،يصيو ؾإؿطٚع ٜػتشل ايتأٌَ ٚايبشح
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 اؿٛظٌٜٚ بؿهٌ داز.

 

 ــــــ الطٗاضٛ الرتبٕٖٛ لمطٗد الضدز

 ٍّنبرل ٗ تطب١ٝ ٚإعساز ٚتٓؿ١٦ ايڀًب١ يكس نإ ايؿٗٝس َٛؾكاڄ إٍ سس. 

ٚلسٖا ؼٌُ  ،ٚنجرل َٔ ايؿدكٝات ايع١ًُٝ اييت ٕعت ايّٝٛ ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ

ؾدلأٟ  .تٓتُٞ إٍ سًكت٘ ايسضاغ١ٝ ،َٓٗذاڄ ٚأغًٛباڄ دسٜساڄ ٗ ايعًّٛ اؿٛظ١ٜٚ

َٚا ٖٛ إٓٗر ايصٟ اعتُسٙ ايؿٗٝس  ؟زلاستهِ َا ٖٛ ضَع ٖصا ايتٛؾٝل ايهبرل

 يٝعڀٞ َجٌ ٖصٙ ايجُاض إباضن١؟

 س نإ يٮخ٬م اؿػ١ٓ ٚايػذاٜا ايهط١ّ اييت ٜتشًچ٢ بٗا ايؿٗٝس تأثرلٷيك 

ٌٸ نُا نإ  .ٜتعطٸف عًٝ٘. ٚنإ أغًٛب٘ ٗ ايبٝإ َٓكڀع ايٓٛرل ٔٵَٳ نبرل ع٢ً ن

ِٸ زٚضٷ ،ٚ... ،ٖتُاَ٘ ايهبرل بايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ يًڀ٬باٚ ،ٕكسضت٘ ايع١ًُٝ َٗ 

 ب.ٗ لاس٘ بإعساز ٚتطب١ٝ ايڀ٬

قس ٜعهؼ يٓا قٛض٠ عٔ أخ٬ق٘  ،َٛقؿاڄ سسخ َع زلاست٘ شنطإٔ أ ٖٚٓا أٚزٸ

 ،ٗ أسس ا٭ٜاّ. بايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ يًڀ٬ب ٖتُاَ٘ اؾازٸاٚ ،ايطؾٝع١ َٔ د١ٗ

ٕٸ ا٫قتكاض ع٢ً ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ » قاٍ زلاست٘: ،سهٛض ْع َٔ ط٬ب٘ ا٭ؾانٌ ٚٗ إ

عًٝهِ إٔ تتڀًچعٛا إٍ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ إدتًؿ١  ،ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ يٝؼ قشٝشاڄ

تباسجٛا ٜٚقس اقذلح ٗ ٖصٙ اؾًػ١ إٔ  .«٫ٚ تكتكطٚا ع٢ً ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ،ا٭خط٣

خ٠ٛ إٔ ْعكس بٝٓٓا َا تؿهٌ ب٘ زلاست٘ قطضْا أْا ٚاٱٚع٢ً ن٤ٛ  بهتاب )ؾًػؿتٓا(.

إٔ ْبسأ ؾٝ٘ إباسج١  دًػ١ يساضغ١ ٖصا ايهتاب ٗ َٓعيٓا. ٚسٌ سٌ ايّٝٛ إكطض

ؾسخٌ  ،ٚإشا بٞ أض٣ أغتاشْا ايععٜع ايؿٗٝس ايكسض دطدتٴؾ ،ڀطمٜزلعت ايباب 

يكس سهطت ٖصٙ اؾًػ١ ٭ْٸٞ اعتكس بعسّ » ٚقاٍ: ،ٚاْهِ إٍ دًػ١ إباسج١ ،إٓعٍ

ؾأْا  ،تساٍٚ ؾٝٗا ايعًّٛ ٚإعاضف اٱغ١َٝ٬تٴٚدٛز دًػ١ أؾهٌ عٓس اهلل َٔ دًػ١ 

 .«ن١ ٗ َجٌ ٖصٙ اؾًػاتأسب إؿاض

ِٗ ع٢ً طًب ايعًِ، ٫سٛٛا نٝـ ٜكّٛ ايعايٹِ ايهبرل بتؿذٝع ط٬ب٘ ٚسجٸ

َٳ  ٜسضؽ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ٜٚػع٢ يتٗصٜب ْؿػ٘ َٓعي١ ٗ قًب٘.  ٔٵٚنٝـ نإ و٢ٛ 
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بٌ ا٭ب  ،يكس ناْت ع٬قت٘ بڀ٬ب٘ نع٬ق١ ا٭ب بأبٓا٥٘، ٚيٝؼ نهٌ أب

َٔ طًب١ ا٭غتاش ايؿانٌ ؼت نػ٘ ْٛاّ ايبعح ايعڀٛف. ؾبعس إٔ ٖادط عسز 

ُٸٔ ٚقؿاڄ ٭مل  ٚقس ِٗ،ٝيإٚأضغً٘  ،ٜطإ غذٸٌ زلاست٘ ؾطٜڀاڄ قٛتٝاڄإايسَٟٛ إٍ  ته

يٓا  قاٍايؿطام ٚايبعس عِٓٗ بٓشٛ ٜٓسض إٔ ٜكـ أب َؿتام يٛيسٙ َجٌ شيو ايٛقـ. ٚقس 

 ػذًٝ٘ ايؿطٜ٘:ٚقس نإ سانطاڄ يس٣ زلاس١ ا٭غتاش ايؿٗٝس سٌ ت ،خ٠ٛأسس اٱ

ػطٟ َعٗا،  ١سٌ ناْت اؾٌُ ػطٟ ع٢ً يػإ ا٭غتاش ناْت زَٛع٘ ايؿطٜؿ»

 ،ايبعٝس عٓهِ ظػُ٘ ،١ َٔ أبٝهِسبايػ٬ّ عًٝهِ أٜٗا ا٭ ؾكس نإ ٜكٍٛ:

 .«ٗ أعُام ْؿػ٘ ٚٗ نٌ شنطٜات٘...ايصٟ ٜعٝؿهِ  ،ايكطٜب َٓهِ بكًب٘

اْب عسز َٔ ايطغا٥ٌ ا٭خط٣ إٍ د ،ٚقس أٚضزت ايٓل ايهاٌَ شلصٙ ايطغاي١

ٗ َكس١َ نتاب ا٭قٍٛ. ٚغتهتؿؿٕٛ يس٣ قطا٤تٗا سكٝك١  ،اييت بعجٗا إٍ طًبت٘

 ،ٚاييت ْازضاڄ َا ػسٖا بٌ طايب ٚأغتاش ،ايك١ً ٚايع٬ق١ ايعاطؿ١ٝ اييت تطبڀ٘ بڀًبت٘

 بٔ.اأٚ بٌ أب ٚ

  ا٭خط٣ أٚ ٭عُاٍ اييت تطنٗا ايؿٗٝس ايكسض َا ٖٞ ا٭عُاٍ إٍ اإناؾ١

 ؟إٛانٝع اييت نإ ٜٟٓٛ إٔ ىٛض ؾٝٗا

  ُٸٔ َكاض١ْ َع يكس نإ عاظَاڄ ع٢ً تأيٝـ َٛغٛع١ ٗ ؾك٘ إعا٬َت تته

 ايكٛاٌْ ايػطب١ٝ.

ٚقس نإ ٜٛيٞ ٖصا إٛنٛع أ١ُٖٝ ندل٣; ٭ْٸ٘ نإ ٜطٜس َٔ ٖصا ايعٌُ 

ٛټ ؾإٕ ٮغـ ايؿسٜس يهٔ ي .م ايكٛاٌْ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ْٛرلتٗا ايػطب١ٝإٚٗاض تؿ

٘ ٗ أٚاخط عُطٙ ايؿطٜـ ٚؾٗازت٘ سطَت اجملتُع ايعًُٞ ًٝعا٫ْؿػا٫ت اييت ططأت 

 َٔ ٖصٙ اجملُٛع١ ايكٝٸ١ُ.

ٕٵ ّٓض ايعامل اٱغ٬َٞ َجٌ ٖصٙ إٛغٛع١ ايكٝٸ١ُ يهإ  ٚيٛ ٚؾچل زلاست٘ أ

٬َٞ إٔ ٚيتػٓٸ٢ يًكإْٛ اٱغ ،باٱَهإ سًش١ً ايهجرل َٔ ايعكس ٗ باب إعا٬َت

 وتٌ َٛقع٘ إتُٝٸع ع٢ً ايكعٝس ايعإٞ.

 

 ــــــ أفهاز صدزٖٛ مل تطىح الظسٔف بّا

  نإ يػُاست٘ ض١ٜ٩ َع١ٓٝ سايت ا٭دٛا٤ اييت ناْت غا٥س٠ ٗ سٛظ٠ ٌٖ
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 ؾطف زٕٚ ططسٗا؟ايٓذـ ا٭

  يكس ناْت ؾهط٠ ٚدٛب تؿهٌٝ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ َٔ ا٭ؾهاض اييت

ٚمل تهٔ ا٭دٛا٤ ايػا٥س٠ ٗ اؿٛظ٠ تػُض  ،بٌ خٛام طًبت٘ نإ زلاست٘ ٜتساٚشلا

مل ٜهٔ باغتڀاعتِٗ ايڀًب١ ٚايعًُا٤ بڀطسٗا ٗ احملاؾٌ ايعا١َ يًشٛظ٠; شيو إٔ َعِٛ 

ٕٸ ايؿٗٝس مل أنُا  .#تكبٌ ؾهط٠ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ قبٌ ٚٗٛض اٱَاّ إٗسٟ

َٔ ٖٓا سٌ بسأ اٱَاّ  .ٚتڀٝعٜاڄ يًُطدع١ٝ نٞ تػُع ي٘ اؿٛظ٠ ٜهٔ سٝٓٗا َتكسٿ

عح َٛنٛع اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايٓذـ  ،ٖٚٛ ٗ َكاّ إطدع١ٝ ،اـُٝين

 س شيو بؿس٠.ٚأٜٻ ،ا٭ؾطف غٴطٸ ايؿٗٝس ايكسض غطٚضاڄ بايػاڄ

 َٓص َت٢ بسأ ايؿٗٝس ايكسض اـٛض ٗ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ؟ 

  ٕٸ َػاعٝ٘ َٚٛاقؿ٘ ايػٝاغ١ٝ تعٛز ؾسػب َا أعطف ٕطس١ً ايؿت٠ٛ يسٜ٘. إ

ْٚٛطاڄ ٕا نإ ٜتُٝٸع ب٘ َٔ ؾڀ١ٓ ٚشنا٤ ٚسطم ع٢ً اٱغ٬ّ  ;ؾُٓص َڀًع ؾباب٘

مل ٜهٔ باغتڀاعت٘ إٔ ٜتذٓٸب ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ َٚا ناْت تؿٗسٙ  ،ٚإػًٌُ

 ايػاس١ ايعطاق١ٝ ٚايعا١ٕٝ، يصيو لسٙ زخٌ ايػٝاغ١ ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ ؾتٝاڄ ٗ ضٜعإ ؾباب٘.

 َهإ إٔ تؿرلٚا إٍ بعض َػاعٞ زلاست٘ ا٫دتُاع١ٝ َٚٛاقؿ٘ ٌٖ باٱ

 ايػٝاغ١ٝ؟

  ٕقسض ـ يكس نإ زلاست٘ ٜسعِ نٌ َػع٢ إغ٬َٞ إهابٞ. ؾكس نا

ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ:  .ٜٛاقٌ زعُ٘ يهٌ فٗٛز غٝاغٞ أٚ ادتُاعٞ قاحلـ إػتڀاع 

 ;يػٝس اؿهِٝاييت أغػٗا ا ،نإ ٜسعِ ؾهطٜاڄ ٚعًُٝاڄ َسضغ١ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬

 ْٛطاڄ يدلافٗا إتُٝع٠.

اييت ناْت تتبع إٓٗر  ،ٚنإ ٜسعِ ؾهطٜاڄ ٚعًُٝاڄ ن١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ

ٚسطٸض شلا نتاب )إعامل اؾسٜس٠( نُٓٗر ٜسضٸؽ ٗ ٖصٙ  ،ا٭نازّٞ اؿسٜح

 اؾاَع١.

نإ يس٣ زلاست٘ تعاْٚاڄ َع ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬ اييت أغػٗا نباض ايعًُا٤ ٗ 

اييت تأغػت ٗ عٗس عبس  ،نـ )ْاع١ ايعًُا٤ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف( ،ذـ ا٭ؾطفايٓ

 يتُاضؽ زٚضاڄ ادتُاعٝاڄ ٚغٝاغٝاڄ. ;١ َٔ نباض عًُا٤ ايٓذـايهطِٜ قاغِ ع٢ً ٜس ثًچ
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هٔ عهٛاڄ ٗ )ْاع١ ٚمل ٜ ،ٚقس نإ ايؿٗٝس ايكسض سٝٓٗا ٗ ؾذل٠ ؾباب٘

ٔٵ ،ايعًُا٤( ٕٷ يه ٚنإ  ،ٚؾهطٟ َع ٖصٙ اؾُاع١عًُٞ  ٚتٛاقٌ نإ يسٜ٘ تعاٚ

. ٚناْت َكا٫ت٘ تٓؿط ؼت عٓٛإ َكا٫تٜ٘جطٟ ف١ً )ا٭نٛا٤( ايتابع١ شلصٙ اؾُاع١ 

ناْت َجاب١ إْٗا بٌ  ،أبطظ ٚأِٖ إكا٫ت إٓؿٛض٠ ٗ ٖصٙ اجمل١ً ٚتعسٸ ،)ضغايتٓا(

 خاضط١ ايڀطٜل اييت ؼسز إػاض ايعاّ يـ )ْاع١ ايعًُا٤(.

 ٖٚٛ أسس ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ. ،ت٘ ٗ تأغٝؼ سعب ايسع٠ٛنُا غاِٖ زلاس

ا٭َط اٯخط ايصٟ نإ ايؿٗٝس ٜػع٢ ي٘ بؿس٠ ٖٛ تأغٝؼ سٛظ٠ ع١ًُٝ قػرل٠ 

ٗ ٚغ٘ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ. ٚيٛ نتب شلصا إؿطٚع ايٓذاح نُا نإ قس قطض 

تًچت اؿٛظ٠ ٚيٛ زلض عُطٙ ايؿطٜـ بصيو، يهإ أسسخ اْك٬باڄ ٗ اؿٛظ٠، ٫ٚس ،ي٘

 اؾسٜس٠ َهإ اؿٛظ٠ اؿاي١ٝ.

 ،َٚٔ أْؿڀت٘ ا٭خط٣ َٚػاعٝ٘ ايػٝاغ١ٝ ايتدڀٝ٘ يٲطاس١ بٓٛاّ ايبعح

 أز٣ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ اغتؿٗازٙ. ٖٛ َاٚ ،ٚايعٌُ ع٢ً ٖصا ا٭َط

َٸا نتاب اڄ زقٝكاڄ ٚؾا٬َڄ ع٢ً ا٫ػاٙ ٬ ضزٸٙ )ؾًػؿتٓا( ٚ)اقتكازْا( ؾكس َجٻاأ

٬ي٘ إدٝؿ١ ع٢ً ايسٍٚ ٚزٟ ايصٟ نإ قس أيك٢ ٗ تًو اؿكب١ إاضنػٞ اٱؿا

 ايطأزلايٞ ايػطبٞ ايصٟ أخص ٜهتػض ايعامل.ا٫ػاٙ اٱغ١َٝ٬، ٚ

 َٖٛٚا  ؟َت٢ بسأ ٜتبًٛض َٛقـ ايؿٗٝس ايكسض ٗ ايتكسٸٟ ؿعب ايبعح 

 َٓٗذ٘ ٗ إٛاد١ٗ؟

 ٚ قٍٛ ا٭خرل إٍ يكس اؽص ايؿٗٝس ايكسض َٛقؿ٘ إٓا٨ٚ ؿعب ايبعح َٓص

َٳ .غس٠ اؿهِ ٚٸٍ  أقسض أَطاڄ بتػٝرل إٛاد١ٗ ايػ١ًُٝ إٍ إٛاد١ٗ إػًش١  ٔٵٚنإ أ

 ،ٖٛ ايؿٗٝس ايكسض. ٚنإ ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ ٜط٣ ٚدٛب ايهؿاح إػًض نس ايبعجٌٝ

 ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ تبٓاٙ سعب ايسع٠ٛ ؾُٝا بعس.

 

 ــــــ اإلواواُ الضدز ٔاخلىٗين، عالقٛ ٔطٗدٚ

 سٟ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ بهٌ إخ٬م يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض َٔ أبطظ َ٪ٜٿ

ٕڈ ٚؾذاع١، ٜا سبصا يٛ تتشسثٛ يٓا عٔ بعض ٬ََض ع٬قت٘ باٱَاّ اـُٝين  ٕٚتؿا

 ٚايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬.
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 يكس نإ زلاست٘ َٔ إ٪ٜسٜٔ يٲَاّ اـُٝين ط١ًٝ َهٛث٘ ٗ ايعطام.  ٗٚ

َٳ ٜكـ إٍ داْب اٱَاّ اـُٝين غ٣ٛ ايؿٗٝس ايكسض.  ٔٵبعض إطاسٌ مل ٜهٔ ٖٓاى 

سٌ ععّ سعب ايبعح ع٢ً إخطاز اٱَاّ َٔ ايعطام ُت قاقط٠ زاضٙ بك٠ٛ  أْ٘ أشنط

 ،ايعقام ايصٟ نإ ٜكع ؾٝ٘ زاض اٱَاّٗ  أسس إٔ ّطٸ ٩عٝح مل هط ،أ١َٝٓ نبرل٠

َٳ صٟ أعًٔ تأٜٝسٙ ٜعٚضٙ! يهٔ ايؿٗٝس ايكسض نإ إطدع ايٛسٝس اي ٔٵؾهٝـ 

ٚقاّ بايتٛد٘  ،ٚإغٓازٙ ٚزعُ٘ يٲَاّ اـُٝين ٗ أؾس ايًشٛات سػاغ١ٝ ٚخڀٛض٠

ٕٸ زاض اٱَاّ قاقط٠ بؿس٠ َٔ قبٌ ، يعٜاضت٘ ٚايًكا٤ ب٘ ٗ شيو ايّٝٛ ٚعٓسَا قايٛا ي٘: إ

 ،٭ٟ ؾدل بإطٚض، نإ هٝب: ٫بسٸ إٔ أشٖب ٫ٕٚ ٜػُشٛ ،ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ

 ،يكٞ ايكبض عًٝ٘ نإ َٔ ١ًْ ايتِٗ اييت ٚدٗت ي٘أٚعٓسَا  ٚيٝشكٌ َا وكٌ.

ٖٛ ٖصٙ ايًكا٤ات. ٚبعس اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ععّ ايؿٗٝس ايكسض  ،ٚمت تعصٜب٘ عًٝٗا

غٛا٤ بإٛاقـ أٚ بايؿهط، ٚنإ ٜٛقٞ ت٬َصت٘  ،ع٢ً زعُٗا بهاؾ١ ا٭ؾهاٍ

ؿرل إٍ شيو فُٛع١ َكا٫ت٘ ٚايصٟ ٜ .بٛدٛب زعِ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚاٱَاّ اـُٝين

ُٸ اڄاييت عاجل ؾٝٗا دع٤ ،اييت أقسضٖا آْصاى ؼت عٓٛإ )اٱغ٬ّ ٜكٛز اؿٝا٠(  اڄَٗ

ايطغا٥ٌ  ٖٞ َٔ إتڀًبات ٚايعكبات ايؿهط١ٜ اييت ٚادٗت ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬، ٚنصيو

ٚايسعِ  ،ٚاـڀابات اييت ٚدٗٗا إٍ ايؿعب اٱٜطاْٞ ،اييت بعح بٗا إٍ طًبت٘ ٗ إٜطإ

ٔٸ ٜٚ٪َٔ  ،سذلاَاڄ ؾسٜساڄ يٲَاّ اـُٝينا ايصٟ قسَ٘ ي٘. يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜه

يٛ أَطْٞ اٱَاّ اـُٝين » ب٘ َٚٓٗذ٘ َٔ قُِٝ قًب٘. ٜٓكٌ عٓ٘ أْ٘ قاٍ َا َهُْٛ٘:

 .«إٔ أقبض ٚنًٝ٘ ٗ قط١ٜ َٔ ايكط٣ ٫َتجًت ٭َطٙ

ز ٖٛ ع٬قت٘ ايٛطٝس٠ ٚسبٸ٘ ٗ أَٔ بػساًَؿچ٘ َٚٔ أخڀط ايتِٗ اييت غذًت ٗ 

 ٚايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬. اـُٝين ٚإخ٬ق٘ يٲَاّ

 

 ــــــ ذنسٖات٘ وع الطٗد الضدز

 سسثْٛا عٔ بعض شنطٜاتهِ َٚٛاقؿهِ َع ايؿٗٝس ايكسض؟ 

 :ايصنطٜات نجرل٠، يهين أؾرل ٖٓا إٍ بعهٗا 

)ْاع١ عٓسَا أيؿت نتاب )ؾًػؿتٓا( أضزت إٔ أطبع٘ باغِ » قاٍ يٞ َٜٛاڄ:ـ 1
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يهٔ ناْت يسِٜٗ بعض اٯضا٤ إع١ٓٝ يًتعسٌٜ ع٢ً ايهتاب أٚ إق٬س٘ مل  ،ايعًُا٤(

ٚبعسَا طبع  ،يصيو قطضت إٔ أطبع٘ بازلٞ. ٚاٯٕ ،تهٔ َكبٛي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ

ٚأقبض َ٪يؿ٘ شا٥ع ايكٝت  ،ْٚاٍ ٖصا اؿذِ َٔ ايؿٗط٠ يس٣ اـام ٚايعاّ ،ايهتاب

ط ٗ ْؿػٞ: يٛ نٓت أعًِ قبٌ إٔ أطبع ؾهَِّٚؿٗٛضاڄ ٗ نٌ َهإ، أسٝاْاڄ أ

ايهتاب َا غٝٓاي٘ َٔ ؾٗط٠ ٚاغتكباٍ ٜا تط٣ ٌٖ نٓت َػتعساڄ إٔ أطبع٘ باغِ 

ٕٸ ٖصا ايؿو ٗ َس٣ اغتعساز ايٓؿؼ  )ْاع١ ايعًُا٤( زٕٚ إٔ ٜصنط ازلٞ عًٝ٘؟ إ

 .«يًكٝاّ َجٌ ٖصا ايعٌُ ٜ٪ٕين نجرلاڄ

 ،إع١ٜٛٓ تًو نإ ٜتأمل نجرلاڄٚعٓسَا نإ زلاست٘ ٜتشسخ عٔ سايت٘ 

ٔٸ خٛؾ٘ ٕ شيو مل ٜهٔ غ٣ٛ ؾوأضغِ  ،يسضد١ أْٸ٘ نإ ع٢ً ٚؾو ايبها٤ ، يه

 اڄ ي٘. ٫سٛٛا نِ ٖٛ ايؿاضم! َتشإ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َػتعسٸنإ طط٤ٚ َجٌ ٖصا ا٫

ُٸ١ تٛانع٘ ـ 2 إٛقـ اٯخط ايصٟ أشنطٙ عٔ ٖصا ايعامل ايهبرل ٜؿرل إٍ قچ

 ،نإ يٮغتاش تًُٝص بسأ ٜبتعس عٔ زضغ٘ َٚٓٗذ٘ ايؿهطٟ ٚزلٛ ضٚس٘:ٚطٗاض٠ ْؿػ٘ 

ٚٗ  غتاش ٜعًِ بصيو.ٚا٭ ،يسضد١ أْٸ٘ أقبض ٜتشسٸخ عٔ ا٭غتاش بػ٤ٛ ،ٚىايؿ٘ ٜٚٓا٥ٚ٘

قازف إٔ ؾتض سسٜح شيو ايڀايب،  ،ٚبُٝٓا نٓت ٗ قهطٙ إباضى ،ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ

َٸا ن٬َ٘  تٴظي بايٓػب١ يٞ ٫» ؾكاٍ زلاست٘ َا َهُْٛ٘: أض٣ عساي١ شيو ايؿدل، ٚأ

ٚعٓسَا بسأ  .«٫ عٔ َػاق١ ٗ ايسٜٔ ،ٙ خڀأ ٗ ايتكٛض ايصٟ وًُ٘ عين٪عٓٸٞ ؾُٓؿ

ضأٜت أسس ٖ٪٤٫ ايڀًب١ سهط  يعًِ اٱٜطاٌْٝ َٔ ايعطام قػطاڄايبعجٕٝٛ بتٗذرل طًب١ ا

تهٔ ع٬قت٘  ٚمل ،ٚنإ ٖصا ايڀايب ع٢ً خ٬ف َع ا٭غتاش ،يتٛزٜع أغتاشْا ايؿٗٝس

ٔٸ ،سػ١ٓ ب٘، يهٔ ا٭غتاش سٌ قاّ بتٛزٜع٘ به٢ بها٤ٶ ؾسٜساڄ ايٓاٚط أْٸ٘  ست٢ يٝٛ

ٕٸ ايصٟ نإ بُٝٓٗا مل ٜهٔ. ،ٜؿاضم أقطب إكطٸبٌ إيٝ٘  ٚنأ

غٛا٤ ٗ  ،ٚقس اَتاظت سٝات٘ ايؿطٜؿ١ ٗ ناؾ١ َطاسًٗا بايعٖس ٚإؿك١ـ 3

 ٜ٘ يًُطدع١ٝ.تكسٸَطس١ً طًب ايعًِ أٚ َطس١ً ايتسضٜؼ أٚ َطس١ً 

يهٔ  ،نٓت أعاْٞ أٜاّ ايسضاغ١ ؾكطاڄ ؾسٜساڄ» يكس نإ ٜكٍٛ َا َهُْٛ٘:

ايسضاغ١ ٚإڀايع١ يسضد١ أْػ٢ َعٗا نٌ ٗ ُْٗو أغتٝكٜ قباساڄ نٓت أسٌ نٓت 

عٓس٥صٺ نٓت أبسأ بايتؿهرل  ،ٚتبسأ ايعا١ً٥ َڀايبيت ،ؾ٤ٞ ست٢ وٌ َٛعس ايڀعاّ
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 .«سٝاٍ شيو

ٚبكٞ ٜعٝـ ٗ ايعػط  ،غاڄ َعطٚؾاڄ مل ٜڀطأ تػٝرل ع٢ً سٝات٘ٚعٓسَا أقبض َسضٸ

غتاش ايؿٗٝس ًّو أٟ دٗاظ ٤ إًتٗب١ يكٝـ ايٓذـ مل ٜهٔ ا٭ايؿسٜس. ؾؿٞ ا٭دٛا

ٕٸ قٌ زضغٓا نإ ٗ َكدل٠ آٍ ٜاغٌ ٚمل تهٔ ٖٞ  ،يًتدلٜس ٗ َٓعي٘. نُا أ

صاى ٜكهٞ بعسّ تٛقـ ٚنإ عطف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ آْ ،ا٭خط٣ ؼٟٛ دٗاظاڄ يًتدلٜس

ٕٸ  ،غٝسْا» ايسضٚؽ ٗ ؾكٌ ايكٝـ. ٚٗ أسس ا٭ٜاّ ظاضٙ ايػٝس عبس ايػين ٚقاٍ ي٘: إ

ايڀًب١ ايصٜٔ وهطٕٚ زضؽ زلاستهِ ٜعإْٛ َعاْا٠ نبرل٠ بػبب ؾس٠ اؿط، أضدٛ 

ٚأنعٗا ٗ قٌ ايسضؽ.  ،إٔ تػُشٛا يٞ بإٔ أؾذلٟ يهِ َهٝـ ٖٛا٤ )َدلز٠(

عٝح ٫ ٜتذاٚظ ايكػ٘ زٜٓاضٜٔ  ،اڄ ٚبايتكػٝ٘بػعط ظٖٝس دسٸ ؾذلٜٗاأٚباٱَهإ إٔ 

 .«ؾٗطٜاڄ

ٕٸ ٚنعٓا إازٟ ٫ ٜػُض اختاض غٝسْا ا٭غتاش ايكُت،  ٚسٝا٤ٶ َٔ إٔ هٝب٘ بأ

ؾِٗ َٔ قُت ا٭غتاش ايكبٍٛ، ؾصٖب ٚاؾذل٣ دٗاظ  &يهٔ ايػٝس عبس ايػين

ٗ ٭ْٸ٘ بكٞ َتشٝٸطاڄ  ;بو ٚتػٝٸط يْٛ٘ايتدلٜس )إدلز٠(. ٚسٌ زلع ا٭غتاش بؿطا٤ إدلز٠ اضت

 ٖصا إبًؼ. نٝؿ١ٝ تػسٜس

َٸا ٗ َطس١ً تكسٸ نإ  ،ٚسٌ ناْت تطزٙ اؿكٛم ايؿطع١ٝ ،ٜ٘ يًُطدع١ٝأ

ٕٸ ٖصٙ يٝػت أَٛايٓا» ٜكٍٛ َا َهُْٛ٘: ٗٸُت ابٓيت )َطاّ( بأ ٕٸ  ;يكس ؾ نٞ ٫ تعتكس بأ

ؿ١ً تًتكٞ باٯخطٜٔ ناْت يصيو سٌ ناْت ٖصٙ ايڀ ايتكطف ايؿدكٞ بٗا. شلا سلٸ

ٕٸ أبٞ ًّو أَٛا٫ڄ نجرل٠  .«يهٓٗا يٝػت ي٘! ،تكٍٛ شلِ: إ

قػُاڄ بطٚح ابٓيت » نإ ٜطبٞ أ٫ٚزٙ عٝح نإ ٜكٍٛ َا َهُْٛ٘:ـ يكس 4

ْؿػٗا بػض ايكٗا١ٜٓ َٓص ايڀؿٛي١; يصيو عٓسَا نٓت أؼسخ ٗ يكس ظضعت  ،)َطاّ(

ناْت ؼعٕ ٚتتأمل نجرلاڄ، ٚسٌ أعكب شلا عٔ دطا٥ِ ايكٗا١ٜٓ ًُِٚٚٗ يًُػًٌُ 

 تتؿتٸضٚد٘ ايكٗا١ٜٓ ناْت أغاضٜطٖا ٗ شيو باؿسٜح عٔ ؾذاع١ إػًٌُ ٚٚقٛؾِٗ 

 .«ٚتػُطٖا ايبٗذ١

إٔ أْكٌ يهِ قك١ تعهؼ َس٣ ع٬ق١ أغتاشْا ايؿٗٝس ٍَٛ  ٖٚٓا أٚزٸـ 5

ع٢ً ظٜاض٠ سٌ نٓت طايباڄ نٓت َساَٚاڄ » :، قاٍْكًٗا يٞ بٓؿػ٘ ،×ٞعً إٛسسٜٔ
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ٗ َٜٛٝاڄ يػاع١ ٚاسس٠، ٚنٓت أدًؼ ٖٓاى ٚأغطم ٗ ايتأٌَ  ×سطّ أَرل إ٪ٌَٓ

ٕعه٬تٞ  ٚأدس س٬ڋ ×غتًِٗ َٔ بطنات اٱَاّأأ٬َڄ ٗ إٔ  ;ايكهاٜا ايع١ًُٝ

ٚمل ٜهٔ أسس ٜعًِ بٓٝيت تًو، إٍ إٔ قڀعت تًو ايعاز٠، ؾطأت أَٞ أٚ اَطأ٠  ايع١ًُٝ.

ٜكٍٛ شلا َا  ×ٗ عامل ايط٩ٜا اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ ـ ٚايذلزٜس َين ـ أخط٣ َٔ أغطت٘

 «.ٕاشا تطى ايسضؽ ايصٟ نإ ٜأخصٙ عٓٸا؟ :َهُْٛ٘: قٛيٞ يباقط

 ٟ؟تكذلسْٛ٘ ٗ إطاض إسٝا٤ ؾهط ٖصٙ ايٓابػ١ اٱغ١َٝ٬ ايهدل٣ َا ايص 

 ٗٝس ايكسض ٫بسٸ يًشٛظ٠ ايع١ًُٝ إٔ تتب٢ٓ َؿطٚع ايؿك٘ إكاضٕ ايصٟ نإ ايؿ

ٚتهع٘ بٌ ٜسٟ إؿهطٜٔ ٚإطانع  ،عاظَاڄ ع٢ً تسٜٚٓ٘ ٚساٍ ا٭دٌ زٕٚ شيو

نُا ع٢ً اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ أٜهاڄ إٔ تػرل باػاٙ ؼكٝل َا نإ  .ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ

 ٜڀُض إيٝ٘ ٖصا ايطدٌ ايعِٛٝ.

 ْتكسّ بأمت ايؿهط ٚايتكسٜط يػُاستهِ ع٢ً إتاستهِ ٖصٙ ايؿطق١، 

ْٚػأٍ اهلل ايكسٜط إٔ ّسٸ ٗ  ،ٚقدلنِ ع٢ً أغ٦ًتٓا ،هِ ايؿطٜـَٚٓشٓا َٔ ٚقت

 ٜٚعٜس ؾأْهِ. ،ٜٚطؾع َٓعيتهِ ،ٜٚٛؾكهِ ،عُطنِ

 ٚأْا بسٚضٟ أؾهطنِ أٜهاڄ. 

 

 

 



 

 ٔاملٍذص الفهسٙ ٔاحلغازٙالػّٗد الضدز 
 

 راكيهحسن األالشيخ 

 نظيزج غالبتزجوح: 
 

 ـــمتّٗد ــ

 عٓسَا أزضنت ايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬ نطٚض٠ تٛيٞ ايكٝاز٠ ايؿهط١ٜ يٮ١َ،

ٍ ؼٌُ ٖصٙ إػ٪ٚي١ٝ، ساٚيت عطض ايڀطم ايػ١ًُٝ ؿٌ َؿه٬ت ا٭١َ إٚبازضت 

ٗ كتًـ إٝازٜٔ ٚايػاسات، ٚإػا١ُٖ ايؿع١ًٝ ٗ إهاز َؿطٚع ْٛطٟ ٜٛانب 

ٗ  ٚقس نإ سانطاڄ .شيو وؿٜ يٮ١َ ٖٜٛتٗا ٚأقايتٗا ٚٗ َٛاظا٠ ،َتڀًبات ايعكط

طٟ ا٭١َ إدًكٌ، يهٔ ايتاضٜذ غذٌ ٖصٙ ايؿعايٝات ٚايتُٓٛٝات ايعسٜس َٔ َؿهِّ

ٚ أا٭ضق٢ ٚا٭ندل باَتٝاظ، غٛا٤ بًشاٚ ايتدڀٝ٘  ٖٛ ،كتًؿاڄ يًؿٗٝس ايكسض سهٛضاڄ

ٕ َه٢ ظٖا٤ ْكـ قطٕ ع٢ً ْٛطٜات٘ أٚبعس  ،ّٚايٝٛ .بًشاٚ احملت٣ٛ ايٓٛطٟ

ٚ َسضغ١ ؾهط١ٜ ٗ ْؿؼ شيو أيؿدك١ٝ  ٌ ايتاضٜذ سهٛضاڄمل ٜػذٿ ،ٚططٚسات٘

ايؿًػؿ١ٝ،  :اغتٛعبت نٌ ايػاسات ؾكس قسّ أؾهاضاڄ .ٚ قطٜب١ َٓ٘أإػت٣ٛ 

 نبرلاڄ ٕ ٜؿػٌ داْباڄأٚا٫دتُاع١ٝ. ٚاغتڀاع ايؿٗٝس بٓٛطٜات٘ ٚأؾهاضٙ  ،ا٫قتكاز١ٜٚ

شا إٚئ ْػايٞ  .س َٔ سطن١ ٚتكسّ ايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬َٔ ايؿطاؽ ايؿهطٟ ايصٟ قٝٻ

ِّ ٖٛ ٕ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسضإ :قًٓا بٌ  َٓاظع يًكش٠ٛ، ط ايطا٥س ب٬إٓ

ٕ بأايتاضٜذ  ايصٟ ؾضٸ غٝعتدل عًُٓا ٖصا خڀ٠ٛ عازي١ َٚٓكؿ١ ٗ سل ٖصا ايعامل ايؿصٸ

 ٜٓذب َجً٘. 

َٔ َ٪يؿات ٚنتابات  ،ثاض ايؿٗٝس ايكسضآضَا ٫ ْػتڀٝع َٛانب١ نٌ 

َٳ ٚاخط أٗ  ٚخكٛقاڄ ،ٚانب اؿاي١ ايؿهط١ٜ ٗ اجملتُع إػًِ ٔٵْٚٛطٜات، يهٔ 

                                                      
&
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 ْٛطاڄ ;ططٚسات ايؿٗٝس ايكسضأ٘ ْٛطٜات ٕٚ تػذلعٞ يبٸأايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٫بس ٚ

ٗ فا٫ت ايؿًػؿ١،  خكٛقاڄٚ، غٗاَات٘ ايؿهط١ٜ ثاْٝاڄٚٱ ،٫ٚڄإٔهاْت٘ ايع١ًُٝ 

ضؾع َا ططح ٗ أاييت تعتدل  ،ٚعًِ ا٭قٍٛ، ٖصٙ اٱغٗاَات ،ايؿك٘ٚا٫قتكاز، ٚ

ؿاي١ٝ َٛض َٚعڀٝات ايتش٫ٛت اا٭ٚسلٛي١ٝ ٕعڀٝات  نجطٖا اغتٝعاباڄأٚ ،إٝسإ

 . ٚاجملتُع إػًِ خكٛقاڄ ،ْػاْٞ عَُٛاڄٚا٫غذلاتٝذ١ٝ يًُذتُع اٱ

َع  ،غٓشاٍٚ تكسِٜ عطض فٌُ يؿدك١ٝ ايؿٗٝس ايكسض نُٔ ٖصٙ ايػڀٛض 

ضاز بٗا بٓا٤ ايؿدك١ٝ ايؿهط١ٜ اييت أ ،لاظات٘إٍ بعض ؾعايٝات٘ ايؿهط١ٜ ٚإؾاض٠ اٱ

  ١َ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ.يٮ

 

 ــــــ الطريٚ الراتٗٛ لمػّٗد الضدز 

ايكعس٠  ٟش 25ايعطام ٗ ٗ ٚيس ايػٝس قُس باقط ايكسض ٗ َس١ٜٓ ايها١ُٝٚ 

سٝح اغتڀاع  ٍ ايٓذـ،إٕ أ٢ْٗ َطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ غاؾط أٚبعس . (1)ٖـ1353َٔ غ١ٓ 

ٚؾل ايٓٛاّ ايسضاغٞ إعٍُٛ ب٘ ٗ  ـٕ وطم َطاسٌ إكسَات ٚايػڀٛح أايػٝس ايؿٗٝس 

ٍٚ ؾؿٞ غٌٓ عُطٙ ا٭. ٗ شيو ع٢ً قسضات٘ ايؿدك١ٝ َعتُساڄ، ـاؿٛظ٠ ايع١ًُٝ 

ٚ ٗ أٍٚ ٗ ايها١ُٝٚ ٝ٘ يًسضٚؽ ا٭ثٓا٤ تًكچأغٛا٤  ،ايسضؽاغتڀاع طٞ َطاسٌ َٔ 

عُطٙ  ظاٍ ٗ غينٸ ٍ ايٓذـ ٖٚٛ ٫إٍٚ قسَٚ٘ أاضز اـ ٗ ايبشح ايٓذـ. ٚقس سهط

س ْ٘ مل ٜكِّإٔ ايكسض إتٝكٔ َٓ٘ إٚ. َٔ عُطٙ بعس ايجا١ْٝ عؿط٠سٝح مل ٜبًؼ  ،(2)ٍٚا٭

َٔ ا٫دتٗاز  ٚ قطٜباڄأ سٝح نإ فتٗساڄ ،ٚا٥ٌ بًٛغ٘أَٔ إطادع ايعٛاّ َٓص  سساڄأ

ْصاى عكٍٛ ايػٝس آسس عًُا٤ ايٓذـ ايهباض أٚقس قطح  .(3)ظاٍ ؾت٢ ٜاؾعاڄ ٖٚٛ ٫

ٖٚصٙ تعتدل غابك١ ٗ تاضٜذ (4)ايؿٗٝس ع٢ً ا٫دتٗاز ٖٚٛ ابٔ ايػابع١ عؿط٠ َٔ عُطٙ

 .ع٢ً ْبٛغ٘ ٚق٠ٛ ؾهطٙ اڄغاطع ٚزي٬ٝڄ ،اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ

ٜسٟ عًُا٤ نباض ٗ سٛظ٠ ايٓذـ ايػٝس ايؿٗٝس زضٚؽ اؿٛظ٠ ع٢ً ٢ تًكچيكس 

ٚنإ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜعذلف بٓبٛؽ ايػٝس ٚؾڀٓت٘ ٚغطع١ بساٖت٘. ٚقس بسأ  ،ؾطفا٭

غا١ٜ ايؿهط ٗ عًِ )ٚنإ نتاب٘  .يٝـ ٗ غٔ َبهط٠أايػٝس ايؿٗٝس ايتسضٜؼ ٚايت

ٍ داْب٘ إٚنتب  .٭قٍٛضا٥٘ ٗ عًِ اآاييت سٛت بعض  ،أٍٚ َ٪يؿات٘ (قٍٛ ايؿك٘أ
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سٝح عح ؾٝ٘ بؿهٌ ؼًًٝٞ بعض اؿٛازخ ٚايٛقا٥ع  (،ؾسى ٗ ايتاضٜذ)نتاب٘ 

. ٚبعس شيو تٛايت نتابات٘ جملُٛع١ َٔ |نطّيتاضى١ٝ اييت تًت ٚؾا٠ ايٓيب ا٭ا

ضا٤ ايسٜٔ ٗ اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ بؿهٌ ٜػڀٞ استٝادات إطس١ً آططح ؾٝٗا  إ٪يؿات،

 ،إٓڀلٚغ٬ّ ٗ ايػٝاغ١، ف َٔ خ٬شلا بٓٛطٜات اٱعطٻٚقس ٚبؿهٌ عًُٞ، 

ٚؾؿٌ ايٓٛطٜات  ،ٚٗطت تؿٛم ايٓٛط١ٜ ايػُا١ٜٚ اييت تعتُس ع٢ً ايٛسٞأاييت  ،زاض٠ٚاٱ

ٚ ؼاٍٚ أ ،نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايڀطح إازٟ ،اييت ؼاٍٚ قڀع ع٬ق١ ايبؿط١ٜ بايٛسٞ

ْٞ ٚايسٜين إٓ ايڀطح ايكطأبٝٓت  سيك .َدلٜايٞنُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ ايڀطح اٱ ،تكعّ٘

َٔ  ،ٍ ايهُاٍإبٌ قازض ع٢ً ٌٓ اٱْػإ  ،قازض ع٢ً اغتٝعاب استٝادات إطاسٌ

ٚ إازٟ ع٢ً سػاب ايطٚسٞ، بٌ أ ،ٕ ٜهٝع اؾاْب ايطٚسٞ ع٢ً سػاب إازٟأزٕٚ 

ٝٻ ضض ٚؼؿٜ يسٜ٘ ايع٬ق١ بٌ ا٭ ،ْػإ تٛاظْ٘غ١َٝ٬ ؼؿٜ يٲٕ ايٓٛط١ٜ اٱأٔ ب

 ٚايػُا٤.

 

 ـــــــ سٗاتْ ٔأعىالْ العمىٗٛ

 ايصٟ ٜعس ٚاسساڄ (،ؾًػؿتٓا)ٍٚ خڀ٠ٛ ي٘ نُٔ ٖصٙ اجملُٛع١ نتاب٘ أٚناْت 

ز ٗ ططٚسات٘ ٚٗ غبه٘ تؿطٻ ، ٚقسغ١َٝ٬ٔ ايٓتادات ايؿهط١ٜ ٗ ايػاس١ اٱَ

غ٬َٞ ٗ ايؿًػؿ١، نُا ٔ ؾٝ٘ ْتادات ايؿهط اٱبٝٻٚبؿهٌ قٌ ي٘ ايٓٛرل ٚإجٌ، 

ٗ  ،ٚايهعـ ؾٝٗا أٔ َهأَ اـڀٚبٝٻ ،خط٣ؾٝ٘ ع٢ً ْكس إساضؽ ايؿًػؿ١ٝ ا٭عٌُ 

ٝٻٚق٠ٛ إٓڀل اٱ ،غ١َٝ٬َكابٌ ق٠ٛ ايؿًػؿ١ اٱ ٔ ؾٝ٘ غ٬َٞ ٚاغتشهاَ٘. نُا ب

ٍ إْػإ ٜكاٍ اٱإٚعسّ قسضتٗا ع٢ً  ،ؾؿٌ ايٓٛطٜات ايؿًػؿ١ٝ إاز١ٜ ٚغرلٖا

ٛټ ٚٗ ،ايهُاٍ ٗ نٌ ٖصا ع٢ً ايسيٌٝ  َعتُساڄ ،غ١َٝ٬م ايؿًػؿ١ اٱإكابٌ تؿ

 ٚايدلٖإ. 

يٝسخٌ ايػاس١ ايؿهط١ٜ نطقِ قعب ٗ  (،اقتكازْا)دا٤  (ؾًػؿتٓا)بعس ٚ

ؾٝ٘،  ١قاٚي١ داز٠ ٚع١ُٝٛ تهؿـ عٔ آضا٤ اٱغ٬ّ ٗ ا٫قتكاز ْٚٛطٜات٘ ايجابت

ٌٸ عطض ؾٝ٘  . ٚقسَا تعطؾ٘ ايبؿط١ٜ َٔ ؼ٫ٛت ٚتڀٛضات ٚقسضتٗا ع٢ً َٛانب١ ن

ٝٻ ،ٕ إازٟ إعاقطَٚا أت٢ ب٘ ايتُسټ ، إازٟرلاسٞ ايتؿهْٛ ٔ َا ٜڀطس٘ ا٫قتكاز ٚب
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ٝٻيكس  .ٚآخط َتػرلاڄ ثابتاڄ ضا٤ ؼٌُ داْباڄآاٱغ٬َٞ َٔ  اؿًٍٛ ا٫قتكاز١ٜ ايهتاب ٔ ب

ظَات ا٫قتكاز١ٜ ٚؼسٜات ايػٛم، نُا ؿٌ ا٭ ٕ ٚايسٜٔ عَُٛاڄآاييت ٜڀطسٗا ايكط

ٗ إسضغ١ ٚا٫قتكاز َكاض١ْ بٌ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ ٗ إسضغ١ اٱغ١َٝ٬  ؾٝ٘أدط٣ 

ٚايهتاب بؿهٌ عاّ دا٤ ٚغ٘ ضناّ ٖا٥ٌ َٔ  .إاز١ٜ )ايًٝدلاي١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ(

ايؿهطٟ اييت تٓاؾػت ٗ ايػٝڀط٠ ع٢ً َطانع ايكطاض  ،ايتٝاضات ايؿهط١ٜ إػتٛضز٠

ٍ ايػٝڀط٠ ع٢ً إ ٚاغتُطت ٗ قا٫ٚتٗا ٖازؾ١ڄ ،غ١َٝ٬ٚايجكاٗ ٗ فتُعاتٓا اٱ

 ،ايهتاب عُايك١ ايؿهط إازٟيكس ْاظع ١َ ٚنبتٗا إجكؿ١. طٟ ا٭عكٍٛ ٚقًٛب َؿهِّ

ٝٻ  نُا تطؾع استٝادات ايػٛم، ٚٔ نعـ ْٛطٜاتِٗ ٚؾؿًٗا ٗ بٓا٤ سهاض٠ َتها١ًَٚب

ٝٻ ،٫ٚ ػعً٘ فطز أزا٠ يًطبض ،نطاَت٘ ْػإؼؿٜ يٲ ؾإْٗا ٔ ٚآي١ ٗ غٛم إاٍ. ٚب

ٚقسضت٘ ع٢ً سٌ إؿانٌ  ،ٗ َكابٌ شيو ؾاع١ًٝ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٗ ا٫قتكاز

ْػإ ٱْػا١ْٝ اإٜت٘ ٗ سؿٜ ٚبايتايٞ قسضت٘ ٚدسٸ ،ْػا١ْٝشسٜات اييت تٛاد٘ اٱٚايت

 ،ٚيٝؼ ايعهؼ ،ٗ خس١َ ايبؿط١ٜط ِا ٖٛ َػدٻإٕ ايػٛم َٚا ٬ٜظَ٘ أٚ ،ٚنطاَت٘

ىًل ايتٓاقض ٚايكطاع بٌ طبكات  ٚيٝؼ َكسضاڄ ،يتعُِٝ ايطخا٤ ٚاـرل َٚكسضاڄ

 نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايٓٛطٜات إاز١ٜ.  ،اجملتُع

ضا٤ ٗ ا٫قتكاز آبًشاٚ َا ططس٘ َٔ َؿاِٖٝ ٚ (،اقتكازْا)١ُٖٝ نتاب أضغِ ٚ

ٚدسْا ؾكس غ٬َٞ، ٓا٤ ا٫قتكاز اٱٗ ب غاغٝاڄأ ٕ تهٕٛ ضنٓاڄأتػتڀٝع بايؿعٌ 

ْ٘ فطز أٚ ،ٜٚعتدلٙ فطز خڀ٠ٛ َتٛانع١ ،لاظٜكًٌ َٔ ق١ُٝ ٖصا اٱايؿٗٝس ايػٝس 

ٍٚ َٔ ٜكٍٛ نُٔ َكس١َ ايڀبع١ ا٭ ٚنتب ،خڀٛات ابتسا١ٝ٥ ٗ ٖصا إٝسإ

ٍٚ َٔ ٕ ؾًػؿتٓا ٖٞ ايكػِ ا٭أععا٤ ْا ا٭٤نٓا قس ٚعسْانِ قطا»: (اقتكازْا)

ٚاييت ماٍٚ َٔ خ٬شلا ضؾع استٝادات  ،غ١َٝ٬عاخ اٱغًػ١ً َٔ ا٭فُٛع١ 

ٚاييت غٛف تهٕٛ  ،تٞ بعسٖاأخط٣ تأعاخ ْٗا َجاب١ قاعس٠ ٭إٚ ،اجملتُع إػًِ

خرل ع٢ً ٚاييت غتعٌُ ٗ ا٭ ،ٚع٢ً ْؿؼ خ٘ ؾًػؿتٓا ،َه١ًُ ؿادات اجملتُع

ٚتعاجل ايكطح اٱغ٬َٞ ايؿاَذ، ايكطح ايعكا٥سٟ  ،غ٬ّعڀا٤ قٛض٠ نا١ًَ عٔ اٱإ

يًتٛسٝس، ٚتتًٖٛا بعس شيو ايسضاغات اييت تتعًل بايبٓٝات ايؿٛق١ٝ ٗ شيو ايكطح 

يتهتٌُ يٓا ٗ ْٗا١ٜ إڀاف قٛض٠ ش١ٖٝٓ نا١ًَ عٔ اٱغ٬ّ، بٛقؿ٘  ،اٱغ٬َٞ
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ايذلب١ٝ ٚايتؿهرل.  ٗاڄ عكٝس٠ س١ٝ ٗ ا٭عُام، ْٚٛاَاڄ نا٬َڄ يًشٝا٠، َٚٓٗذاڄ خاقٸ

)فتُعٓا( ٖٛ ايسضاغ١ ايجا١ْٝ ٗ  )ؾًػؿتٓا(، ٚنٓا ْكسٸض إٔ ٜهٕٛ قًٓا ٖصا ٗ َكس١َ

عٛثٓا، ْتٓاٍٚ ؾٝٗا أؾهاض اٱغ٬ّ عٔ اٱْػإ ٚسٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ، ٚططٜكت٘ ٗ 

ؼًٌٝ إطنب ا٫دتُاعٞ ٚتؿػرلٙ، يٓٓتٗٞ َٔ شيو إٍ إطس١ً ايجايج١، إٍ ايِٓٛ 

١َٝ يًشٝا٠ اييت تتكٌ بأؾهاض اٱغ٬ّ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتطتهع ع٢ً قطس٘ اٱغ٬

، ْٚبسأ بإقساض (فتُعٓا)ايعكا٥سٟ ايجابت. ٚيهٔ ؾا٤ت ضغب١ ايكطا٤ إًش١ إٔ ْ٪دٌ 

ط٬ع ع٢ً زضاغ١ َؿك١ً ي٬قتكاز اٱغ٬َٞ ٗ ؾًػؿت٘ َِٓٗ ٗ ا٫ عذ١ًڄ (;اقتكازْا)

قاٚيٌ  ،)اقتكازْا( لاظإٛؾطْا ع٢ً ٚأغػ٘ ٚخڀٛط٘ ٚتعايُٝ٘. ٖٚهصا نإ، ؾت

إٔ ْكسّ ؾٝ٘ ايكٛض٠ ايها١ًَ ْػبٝاڄ عٔ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ، نُا ْؿُٗ٘ ايّٝٛ َٔ 

 .(5)«َكازضٙ ٜٚٓابٝع٘

ٕ ٖصا ٫ ٜعين تٛقـ نتابات أ٫ إٚضغِ تٛقـ ٖصٙ ايػًػ١ً عٓس ٖصا اؿس 

يٝؿات٘ ٗ َٛانٝع أاغتُطت تؾكس  ،َا نتب غابكاڄ ايػٝس ايكسض ٚامكاضٖا ٗ

ـ يډأ ،ٍ ظَٔ ؾٗازت٘ ع٢ً ٜس ايٓٛاّ ايبعجٞ ايػاؾِإٚ (،اقتكازْا)ؾبعس  ،كتًؿ١

 (،ايٛانش١ ٣ايؿتاٚ)، (قٍٛ ايؿك٘أزضٚؽ ٗ عًِ )، (غ٬ّايبٓو اي٬ضبٟٛ ٗ اٱ)

ندل أَٔ  (غؼ إٓڀك١ٝ ي٬غتكطا٤ا٭). ٜٚعتدل نتاب٘ (غؼ إٓڀك١ٝ ي٬غتكطا٤ا٭)ٚ

ٚأُٖٗا بًشاٚ ايتؿهط ايؿًػؿٞ  ،ايبؿطٟ خ٬ٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْتادات ايؿهط

ٖٚٞ ايٓٛط١ٜ اييت تٓڀًل  ،«إٓڀل ايصاتٞ» ٍ ْٛط١ٜإابتسأ َٔ إٓڀل يٝكٌ  .ٚإٓڀكٞ

ْ٘ ٜأخص ايكٛاعس أَٔ ايكٛاعس ٚايهٛاب٘ يهٞ تكٌ مٛ ايٝكٌ ا٫غتكطا٥ٞ، ٜعين 

ٔ ايؿطم بٌ َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ٜبٝٿ ،ٍ ايٝكٌ ا٫غتكطا٥ٞ َٔ د١ٗإٚايهٛاب٘ يهٞ ٜكٌ 

ٚايٝكٌ ايدلٖاْٞ ٚ... ايٝكٌ ايصٟ وكٌ َٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ايٛٛاٖط ٚإكازٜل 

ٝٻ ،ٚا٫غتس٫يٞ  ،قٍٛ ايؿًػؿ١ٝ تتٓاغب ٚايٝكٌ ا٫غتكطا٥ٞا٭ ٕأٔ َٚٔ د١ٗ ثايج١ ب

 ٚ ا٫غتس٫يٞ. أٍ داْب ا٫غتكطا٤ ايدلٖاْٞ إ

 ضغڀٞشل١ُٓٝ إٓڀل ا٭ عًُٝاڄ سساڄٚنعت ٚقس نإ ٖصا ايهتاب خڀ٠ٛ 

ٕطس١ً دسٜس٠ َٔ  ؾاؼاڄ سٻغ٬َٞ، ٚبايتايٞ عٴ ايؿًػؿٞ اٱرلٚسانُٝت٘ ع٢ً ايتؿه

 ،يؿهط اٱغ٬َٞ اـايلإٍ اٚخڀ٠ٛ تعٜس َٔ اْتػابٗا  ،سٝا٠ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬
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 . ٫ ٗ سا٫ت ق١ًًٝ دساڄإؾأضغڀٛ مل ٜٛٗط ٗ ٖصا ايهتاب 

ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ؾطع ايؿٗٝس ايكسض ٗ تأيٝـ فُٛع١ َٔ بعس لاح ٚ

ِّ ٚشيو ٚؾل ايجٛابت  ،ط ٕطس١ً دسٜس٠ ٗ تاضٜذ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ايهتابات اييت تٓ

نُٔ ٚ .ؾها٫ت إڀطٚس١ ٗ َجٌ ٖصٙ إطس١ًِ ٗ ضؾع اٱ١ْٝ ٚايس١ٜٝٓ، ٚتػاٖآايكط

غ١َٝ٬ ٗ َؿطٚع زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اٱصٟ ٜعس ٖصٙ اجملُٛع١ اؾسٜس٠ نإ نتاب٘ اي

ٚايصٟ مت  ،ٜطإإٍٚ ٗ فًؼ اـدلا٤ ا٭ ٚقس اغتؿاز َٔ ٖصا ايهتاب ؾكٗا٤ .ٜطإإ

ٚشيو نُٔ دًػات٘ اييت عكسٖا بٗسف  ،ٜطاْٞعها٥٘ َٔ ططف ايؿعب اٱأاْتداب 

ًڈ هاز زغتٛض إ ُس ٚبايتايٞ ٜػت ،غ١َٝ٬ باعتباضٖا َكسض ايتؿطٜعع٢ً ايؿطٜع١ اٱَب

 ٚتؿطع ع٢ً ن٥ٛ٘ ايكٛاٌْ.  ،َٓ٘ ايسغتٛض

 

 ــــــ وػسٔع التذدٖد يف ٌظاً التعمٗي احلٕشٔٙ

ِٖ ابتهاضات٘ إتك١ً بٓٛاّ ايتعًِٝ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ػسٜسٙ ٕٓاٖر أَٚٔ 

ػسٜسٙ  . ٚقس نإقٍٛ ايؿك٘أَا ىل ايؿك٘ ٚ خكٛقاڄٚاؿٛظ٠، ٗ ايتعًِٝ 

ؾكس عٌُ  .بًشاٚ احملت٣ٛ أّغٛا٤ بًشاٚ ايدلاَر اييت ططسٗا  ،عُٛٝاڄ ابتهاضاڄ

ايؿك٘  عًُٞتأغٝؼ ٕطس١ً دسٜس٠ ٚؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗا ٗ ايايؿٗٝس ايكسض ع٢ً 

َٚٔ خ٬شلُا وكٌ طايب  ، ٗ زضؽ اـاضزٌ ايط٥ٝػٝتٌباعتباضُٖا إازت ،قٍٛٚا٭

ٕ ٜتشٍٛ إٓٗر أباقط ايكسض  قُس ايػٝس يكس أضاز .ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ع٢ً َطتب١ ا٫دتٗاز

ٕ ٜتِ أبٌ  ،ع٢ً ايٓكٌ ٕا قاي٘ ايكسَا٤ عٝح ٫ ٜبك٢ َكتكطاڄ ،ٗ تًكٞ ٖصٙ ايعًّٛ

غٛا٤ َٔ سٝح ايدلْاَر  ،عٝح ٫ ٜبك٢ ايتعًِٝ ؾُٝٗا ،تعُٝل زٚض ايتؿهط ٚزٚض ايٓكس

ٔ ضاز َأبٌ ، ايتًكٞ ؾك٘، أٟ ٗ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ايبٓهٞ ،َا ٜڀطح َٔ َهاٌَ أّ

ٍ عامل ايكطٕ ايعؿطٜٔ َٚا بعسٙ بؿك٘ إٕ نطز أخ٬ٍ تطنٝعٙ ع٢ً ايعكٌ ٚايٓكس 

ُٸأٚ َٔ زٕٚ  ،استٝادات٘ ٍ َٛانب١ ايعكط ٚغسٸإ ،ا ٚضثٓاٙ عٔ ايكسَا٤قٍٛ كتًؿ١ ع

 اـطٚز عٔ ايجٛابت. 

ٚ ايه٬غٝه١ٝ أايؿٗٝس اجملسز٠ ٗ ايعًّٛ اؾسٜس٠  ايػٝس أؾهاضناْت 

ٍ باقٞ إابتسأت َٔ ايعطام ٚإٜطإ يتُتس ؾعًتٗا  ،ٚع١ًُٝ ٚاغع١ٖٗس٠ يٓٗه١ ثكاؾ١ٝ 
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 رلَٓاطل ايعامل اٱغ٬َٞ. ٖصٙ ا٭ؾهاض ايتذسٜس١ٜ ناْت ٚغ١ًٝ ق١ٜٛ ٗ تك١ٜٛ ايتؿه

َدلٜاي١ٝ ايػطب١ٝ ٚإعػهط ا٫ؾذلانٞ ايجكاٗ يٲٚايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ أَاّ اشلذّٛ 

١ُ مٛ إهاز فتُع ْٚٛاّ إغ٬َٞ ٚناْت قاعس٠ يتؿعٌٝ ايػٝاغات إٓٛ ،آْصاى

 َٛاؾل يًُؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ. 

ًػٝس قُس باقط يبايهجرل  ٕ ايٓٗه١ ايجكاؾ١ٝ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ َس١ٜٓڅإ

ٕ تٛد٘ غٗاّ أٚ ،ٍ ساي١ ايؿعٌإٕ ىطدٗا َٔ ساي١ ا٫ْؿعاٍ أاغتڀاع  ايصٟايكسض، 

َدلٜاي١ٝ ٚإاز١ٜ ٗ يٝٗا اٱإعٛ مٛ اـاضز، مٛ ثكاؾ١ ايتػطٜب اييت ٜكٛزٖا ٜٚس يسؾاعا

بڀطح  ،ٍ ساي١ اشلذّٛإٕ ىطدٗا َٔ ساي١ ايسؾاع أايؿطم ٚايػطب، نُا اغتڀاع 

ٕ تبك٢ ٗ ساي١ ايسؾاع عٔ ْؿػٗا. ٚقس نإ أبسٍ  ،ؾهاضٖا ٚاْتكاز ايجكاؾات ايػطٜب١أ

 ،غ٬َٞعٌُ ع٢ً تٜٓٛط ؾهط طبك١ ٚاغع١ َٔ اجملتُع اٱ ،ؾعا٫ڄ ايػٝس ايؿٗٝس قٝازٜاڄ

ط ٗ ا٭ٚغاٙ ا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ اٍ َٚ٪ثٿٚؾعٸ ٚعٌُ ع٢ً تطب١ٝ ؾباب سطنٍّٞ

 ،هاز تِٓٛٝ ٜهِ نب١ َٔ ايعًُا٤ ايؿاعًٌ غٝاغٝاڄإٗ يكس نإ ٜؿهِّط ٚايجكاؾ١ٝ. 

نُكسام خاضدٞ ع٢ً َؿاُٖٝ٘  «غ١َٝ٬سعب ايسع٠ٛ اٱ»غٝؼ أػاِٖ ٗ تؾ

نبرل ٗ ػسٜس ْٛاّ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ؾهاضٙ ايتٓٛرل١ٜ، نُا غاِٖ بؿهٌ أٚ

  .ٍ سٛظ٠ ع١ًُٝ ٚغٝاغ١ٝإيتٓتكٌ َٔ فطز سٛظ٠ يًعًّٛ ؾك٘  ،ايٓذـ

غٛا٤ ٗ  ،ٍ ايػٝس قُس باقط ايكسضإناْت نٌ إطانع اييت تٓتػب ٚ

َٚطانع  ،ؾعاع ايجكاٗ ٚايؿهطٟعباض٠ عٔ َطانع يٲ، ٗ نٌ ايعطام أّايٓذـ 

لس ايتٓٛع ٗ ايؿعايٝات شلصٙ إطانع بٌ ايتعًُٝٞ ٚايتجكٝؿٞ يًت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ، يصيو 

َسضغ١ ) ،(زب١ٝايطابڀ١ ا٭) ،(ْاع١ ايعًُا٤)ٚنإ َٔ بٌ ٖصٙ إطانع:  .ٚايػٝاغٞ

َهتب إطدع ٚإٕ  .(×َسضغ١ اٱَاّ اؾٛاز) (،َٓتس٣ ايٓؿط) ،(غ١َٝ٬ايعًّٛ اٱ

ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ نًٗا ٚإ٪غػات ايجكاؾ١ٝ ٚايطاسٌ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ 

 ٚٚؾل َكذلسات٘.  ،ضؾازات ايػٝس ايؿٗٝسإٚؾل   ناْت تػرل

 

 ـــــ الضدز ٔاملسدعٗٛ

 ،ٍ ايػٝس ايكسضإإطدع١ٝ اْتكًت ٚبعس ٚؾا٠ إطدع ايػٝس قػٔ اؿهِٝ 

ٕ تكبض ي٘ إطدع١ٝ ٗ ايعطام نإ أٚقبٌ  ،غٝؼ َهتب٘ اـامأتإٍ ٚيصيو بازض 
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ٚناْت خڀٛات٘  ،يتڀٛض إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ عڀ٢ تكٛضاڄأاقط ايكسض قس ايػٝس قُس ب

ٍ إٍ تڀٛض إطدع١ٝ بازض إْٛطت٘  ؾؿٞ َا ىلٸ ،ٍ ايعًُٞإَٔ ايٓٛطٟ  زا٥ُاڄ تٓتكٌ

 .(6)طاض َطدعٝت٘ اـاق١إٍٚ ٗ ؾٛض٣ إطدع١ٝ ٗ غٝؼ ايطنٔ ا٭أت
 

 ــــــ الضدز ٔالعىن الطٗاض٘

ٜطإ، إغ١َٝ٬ ٗ ١ُٕٗ إطدع١ٝ اْتكاض ايجٛض٠ اٱقازف تٛيٞ ايػٝس ايؿٗٝس 

 ،ٍ َٓاقط٠ ايجٛض٠ ٚايسؾاع عٓٗا بهٌ ق٠ٛإٍٚ ؾدك١ٝ بازضت أٚنإ ايػٝس ايؿٗٝس 

ضغِ َهاْت٘ ايع١ًُٝ ٍٚ َ٪اظضتٗا. إٚايساعٞ  ،ٚنإ ساَٝٗا ايؿعًٞ ٗ ايعطام

 ٚادبٷ &َاّ اـُٝينطاعت٘ يٲإٕ أ٣ أضؾكس َٚطدعٝت٘ ٗ ايسٜٔ ٚٗ ايػٝاغ١ 

ٓاقط٠ َسٜ٘ تباع٘ َٚكِّأَط أٚ ،ٚقس ْاقطٙ بهٌ َا نإ ًّو َٔ ٚغا٥ٌ .ؾطعٞ

ٍ إٚناْت ايطغاي١ اييت ٚدٗٗا  .ٜطإإغ١َٝ٬ ٗ َٚٓاقط٠ ايجٛض٠ اٱ ،اٱَاّ اـُٝين

َٚٔ  ،ٜطإ ٚانش١ ٗ ايتعبرل عٔ َٛقؿ٘ َٔ قٝاز٠ اٱَاّ اـُٝينإتباع٘ ٗ أسٜ٘ َٚكِّ

ٌ ن ٢ِ، ٚعًهٌ ٚاسس َٓنع٢ً  إٕ ايٛادب»سٝح نتب ٜكٍٛ:  ،ٕٜطاإايجٛض٠ ٗ 

ٛچ٘ ايػع بصٍ ٜإٔ  ،١ ايطا٥س٠ٝٓـ ٖصٙ ايتذطب١ اٱغ٬َن ـ ٗٝعٜس إٔ ٝؾطز قسٸض ي٘ س

خس١َ  ًچ٘ ٗن وهع شيٜٚ ،اْات ٚخسَاته٘ َٔ إٌَٜ َا يسنٌ طاقات٘، ٚن

١ ٝسسٸ يًبصٍ ٚايكهؿاز ٭دٌ اٱغ٬ّ، ٫ٚ ٜايبصٍ ٚايبٓا٤  تٛقچـ ٜٗايتذطب١، ؾ٬ 

ٌ ؾطز َُٗا نطاقات إٍ  س عاد١ٜ١ ايبٓا٤ اؾسٝتٗا بك٠ٛ اٱغ٬ّ، ٚعًُٜتطتؿع ضا

ٕٸ َطدعٜٕٛ ٚانشاڄ أٜهب إٔ هٚ ،١ًٝاْت ن٦ن  ـ اييت ينٝس اـ١ُٝ ايػٝهاڄ أ

١ ٜخ٬م شلا، ٚٓاّٛ ـ ٫بسٸ َٔ ا٫يتؿاف سٛشلا، ٚاٱٝطإ ايٜإ دػٸست آَاٍ اٱغ٬ّ ٗ

ػت ِٝ، ٚيٖٝسؾٗا ايعٛ ِ بكسض شٚباْٗا ٗٝٚدٛزٖا ايعٛ ٚايصٚبإ َٗكاؿٗا، 

اشلسف  و١ سكچكت شيٌٝ َطدعنل، ٜٖٚسف ٚطط ٞٚإْٸُا ٖ ،١ ايكاؿ١ ؾدكاڄٝإطدع

 ٞسإ إطدعٝخ٬م، ٚإإٌ هب ايعٌُ شلا به اييت ،١ ايكاؿ١ٝإطدع ٞل ؾٜٗٚايڀط

هعٸـ أٚ ٫ ٤ٜ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٞؾ ٟعٔ أب ا٫بتعاز بٗا هطإ ٜإ ١ ٗٝأٚ ايػاس١ إطدع

غ١َٝ٬ ٗ ؾبعس قٝاّ ايجٛض٠ اٱ (7)«س٠ ايكا٥س١ٝ٠ ايطؾٝإطدعع٢ً  اؿؿاٚ ػاِٖ ٜٗ

سساخ إدٌ ٚشيو ٭ ;ٜطإ ٚلاسٗا ايتاضىٞ ظاز ايؿٗٝس ايكسض َٔ ؾعايٝات٘ ايػٝاغ١ٝإ

دًػات٘ اييت نإ ٜعكسٖا  نجٻـٕ أؾهإ  ،ٜطإإختٗا ٗ أخص بٝس أثٛض٠ ٗ ايعطام ت
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يكا٩ٖا ٗ إيٝتِ  ،تٓكٌ بٛاغڀ١ ايهاغٝت ٚناْت ٖصٙ اؾًػات ،يتٛع١ٝ ايٓاؽ

ٍ ٖجًٝ٘ إٚنإ ٜطغٌ ضغا٥ً٘  ،ٚخاضز ايعطام ،خط٣ َٔ َٓاطل ايعطامإٓاطل ا٭

ٜؿذعِٗ ؾٝٗا  ،خاضز ايعطام ٗٚ ،عُاٍ َهتب٘ ٗ باقٞ قاؾٛات ايعطامأٚايكا٥ٌُ ب

ٕ ايٛادب ايؿطعٞ ٜؿطض عًِٝٗ ْؿض أٚ ،ْٛاّ ايبعح ايػاؾِ ع٢ً ايٓٗٛض نس

ؾطع اهلل ٗ نٌ إٍ تڀبٝل ٕ ٜػاضعٛا أٚ ،ْؿػِٗأايبعح ٚأظ٫َ٘ عٔ ايٓاؽ ٚعٔ 

ٜٚسعُٛا ؾعاضاتِٗ  ،ٜٚ٪ٜسٚا ْها٫تِٗ ،ٕ ٜٓكطٚا إػتهعؿٌأغ١َٝ٬، ٚايب٬ز اٱ

ٚقس ناْت ْسا٤ات٘ ايج٬ث١ اييت خاطب ؾٝٗا ايؿعب  .ٍ اؿط١ٜ ٚايعساي١إايساع١ٝ 

 .ٚنس نٌ ْٛاّ غاؾِ ،ؾٗاز ايؿٗٝس ٚثٛضت٘ نس ْٛاّ ايبعح قٜٛاڄ ايعطاقٞ َجا٫ڄ

 ٌ ٕا دا٤ ٗ ٖصٙ ايٓسا٤ات: عطض َؿكٻبْٚط٣ ايهطٚض٠ تًض عًٝٓا 

خاطبو أْٞ إ ،أٜٗا ايؿعب ايعطاقٞ إػًِـ: 1399ٖضدب  20ٍٚ ٗ ايٓسا٤ ا٭

ّاْاڄ بو، ٚبطٚسو ايهبرل٠، إايٓاؽ  ب اؿطٸ ا٭بٞ ايهطِٜ، ٚأْا أؾسٸايؿعأٜٗا 

ا طؿشت ب٘ قًٛب أبٓا٥و ايدلض٠ َٔ َؿاعط َٚبتاضىو اجملٝس، ٚأنجطِٖ اعتعاظاڄ 

بٓؿٛؽ  ،غ٬ِّٖ يٲ٤سٕٚ ٫ٚش تسؾكٛا إٍ أبِٝٗ ٜ٪نِّإ ;اؿب ٚاي٤٫ٛ ٚايب٠ٛٓ يًُطدع١ٝ

 ;ٜڀًبٕٛ َٓٸٞ إٔ أٌٚ أٚاغِٝٗ ٚأعٝـ آ٫َِٗ عٔ قطب ،ًَ٪ٖا ايػرل٠ ٚاؿ١ُٝ ٚايتك٣ٛ

 ،ْٞ َعو ٚٗ أعُاقوأبا٥ٞ ٚأدسازٟ إٓ أ٩نس يو ٜا ؾعب أ ْٞ أٚزٸإٚ .ْٗا آ٫َٞ٭

 ٚأٚزٸ .ٚئ أؽ٢ً عٓو ٗ قٓتو، ٚغأبصٍ آخط قڀط٠ َٔ زَٞ ٗ غبٌٝ اهلل َٔ أدًو

ع٢ً ايؿعب  ٕ ٖصا اؿهِ ايصٟ ؾطض بك٠ٛ اؿسٜس ٚايٓاضأإٔ أ٩نس يًُػ٪ٚيٌ 

٫ ّهٔ  ،َٔ ٖاضغ١ ؾعا٥طٙ ايس١ٜٝٓ ،ٚسطٜات٘ ،ٚسطَ٘ َٔ أبػ٘ سكٛق٘ ،ايعطاقٞ

ٕ ايك٠ٛ َا ناْت ع٬داڄ أٚ ،ٕ ٜعاجل زا٥ُاڄ بايك٠ٛ ٚايكُعإٔ ٜػتُط، ٫ٚ ّهٔ أ

شاع١ ؾكدلْا، شإ ايؿطٜـ َٔ اٱغكڀٛا ا٭أ٫چ يًؿطاع١ٓ ٚاؾبابط٠. إسازلاڄ زا٥ُاڄ 

َٚٓعٛا  ×َاّ اؿػٌٚطٛقٛا ؾعا٥ط اٱ ،شاع١ ؾكدلْأَ اٱ أغكڀٛا ق٠٬ اؾُع١

َٓاڄ ٚعْٝٛاڄ ؾكدلْا، ٚقاَٛا أٖٚا ٪عِٛ َٓٗا ؾكدلْا، ٚساقطٚا إػادس ًَٚايكػِ ا٭

ْٗا ؾذل٠ اْتكاٍ هب إ :ع٬ُت اٱنطاٙ ع٢ً ا٫ْتُا٤ إٍ سعبِٗ ؾكدلْا، ٚقايٛا

شا ناْت إ ؟تػتُط ؾذل٠ ا٫ْتكاٍإٍ َت٢  ؟ػٓٝس ايؿعب ؾٝٗا ؾكدلْا، ٚيهٔ إٍ َت٢

ؾذل٠ عؿط غٌٓ َٔ اؿهِ ٫ تهؿٞ ٱهاز اؾٛ إٓاغب يهٞ ىتاض ايؿعب 

شا ناْت ؾذل٠ عؿط غٌٓ َٔ اؿهِ إڀًل مل تتض إٚ !ططٜك٘ ؾأ١ٜ ؾذل٠ تٓتٛطٕٚ؟
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ْتُا٤ إٍ سعبهِ إ٫چ عٔ ططٜل اٱنطاٙ ؾُاشا قٓاع ايٓاؽ با٫إيهِ أٜٗا إػ٪ٚيٕٛ 

ٕ تعطف ايٛد٘ اؿكٝكٞ يًؿعب ايعطاقٞ ؾًتذُس أشا ناْت ايػًڀ١ تطٜس إٚ !تإًَٔٛ؟

غبٛع ٚاسس أغبٛعاڄ ٚاسساڄ ؾك٘، ٚيتػُض يًٓاؽ بإٔ ٜعدلٚا خ٬ٍ أدٗعتٗا ايكُع١ٝ أ

ط٬م سط١ٜ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ إأطايب ب ،زلهِ ْٝعاڄاْين أطايب بإ .نُا ٜطٜسٕٚ

شإ ٚق٠٬ اؾُع١ عاز٠ ا٭إٚأطايب ب. نُا ×اهلل اؿػٌ َاّ أبٞ عبسٚؾعا٥ط اٱ

ٜكاف ٬ٓت اٱنطاٙ إزلهِ ْٝعاڄ باٚأطايب ب ،شاع١غ١َٝ٬ إٍ اٱٚايؿعا٥ط اٱ

غِ نطا١َ اٱْػإ اٚأطايب ب ،ع٢ً ا٫ْتػاب إٍ سعب ايبعح ع٢ً نٌ إػتٜٛات

ايصٟ هطٟ بكٛض٠  ،ٚإٜكاف ا٫عتكاٍ ايهٝؿٞ ،باٱؾطاز عٔ إعتكًٌ بكٛض٠ تعػؿ١ٝ

 ،غِ ايك٣ٛ اييت ُجًْٛٗااٚب ،زلهِ ْٝعاڄآؿك١ً عٔ ايكها٤. ٚأخرلاڄ أطايب بَ

ٚشيو عٔ  ،رل ؾ٪ٕٚ ايب٬زسب٘ ٗ تبؿػض اجملاٍ يًؿعب يُٝاضؽ بكٛض٠ سكٝك١ٝ سكچ

َٸ١ ُج٬ٝڄ قازقاڄإططٜل  ٕ أأعًِ  ْٞإٚ .دطا٤ اْتداب سطٸ ٜٓبجل عٓ٘ فًؼ سطٸ ّجٌ ا٭

ٚقس تهًچؿين سٝاتٞ، ٚيهٔ ٖصٙ ايڀًبات ٖٞ  ،ٖصٙ ايڀًبات غٛف تهًؿين غايٝاڄ

١َ تعٝـ ٗ أعُاقٗا ضٚح إٔ ُٛت أ١َ، ٫ٚ ّهٔ أضاز٠ إ١َ، ٚأ١َ، ٚطًبات أَؿاعط 

  (8)«قشاب٘أقُس ٚعًٞ ٚايكؿ٠ٛ َٔ آٍ قُس ٚ

اييت غهبت  ،ٜا ؾعيب ايعطاقٞ ايععٜع، ٜا ْاٖرل ايعطام إػ١ًُ: ايٓسا٤ ايجاْٞ

ٌٸ ،تٗاٚععٸ ،ٚؿطٜتٗا ،يهطاَتٗاٚيسٜٓٗا،    َا آَٓت ب٘ َٔ قِٝ َٚجٌ. ٚيه

انٌ أٜٸٗا ايؿعب ايعِٛٝ، إْٸو تتعطض ايّٝٛ حمل١ٓ ٖا١ً٥ ع٢ً ٜس ايػؿچ

سٖٚا بػ٬غٌ ٕ قٝٻأبعس  ،ًٌُُٚ اؾُاٖرل ،ايصٜٔ ٖاشلِ غهب ايؿعب ،اضٜٔٚاؾعٸ

اٖرل ؾعٛضٖا ِْٗ بصيو اْتععٛا َٔ اؾُأانٌ ٌ يًػؿچٝٿَٔ اؿسٜس َٚٔ ايطعب، ٚخٴ

يهٞ  ;زٖٚا َٔ قًتٗا بعكٝستٗا ٚبسٜٓٗا َٚشُسٖا ايع١َِٝٛ، ٚدطٻابايعع٠ ٚايهط

ٞٸ ٛٸيٛا ٖصٙ ا٬ٌٕٜ ايؿذاع١ إ٪١َٓ َٔ أبٓا٤ ايعطام ا٭ب إٍ ز٢َ ٚآ٫ت وطنْٛٗا  و

ٔ َبس٫ڄ  ،ْٛٗا ٤٫ٚ عؿًل ٚأَجاي٘ َٔ ع٤٬ُ ايتبؿرل ٚا٫غتعُاضٜٚعقچ ،نٝـ ٜؿا٩ٕٚ

 ،ٚيهٔ اؾُاٖرل زا٥ُاڄ ٖٞ أق٣ٛ َٔ ايڀػا٠ .ٚعًٞ قًٛات اهلل عًُٝٗا ٤٫ٚ قُس

ٖٚهصا ؾٛد٤٢ ايڀػا٠ بإٔ  .ٚيهٓٗا ٫ تػتػًِ ،ٚقس تكدل ،َُٗا تؿطعٔ ايڀػا٠

ٖٚصا ٖٛ  .ٕ ٜكٍٛ نًُت٘أَٚا تعاٍ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً  ،ايؿعب ٫ ٜعاٍ ٜٓبض باؿٝا٠

٫ف َٔ إ٪ٌَٓ، ايصٟ دعًِٗ ٜبازضٕٚ إٍ ايكٝاّ بٗصٙ اؿ٬ُت اشلا١ً٥ ع٢ً عؿطات اٯ
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ٚايؿطؾا٤ َٔ أبٓا٤ ٖصا ايبًس ايهطِٜ، ٬ٓت ايػذٔ، ٚا٫عتكاٍ، ٚايتعصٜب، 

ْٸِٗ ٜػتؿٗسٕٚ ايٛاسس بعس أايصٜٔ ٜبًػين  ،ٚٗ طًٝعتِٗ ايعًُا٤ اجملاٖسٕٚ ،ٚاٱعساّ

 ٚإْٸٞ ٗ ايٛقت ايصٟ أزضى عُل ٖصٙ احمل١ٓ اييت ُطٸ بو ٜا .يتعصٜباٯخط ؼت غٝاٙ ا

ؾعيب ٚؾعب آبا٥ٞ ٚأدسازٟ أ٩َٔ بإٔ اغتؿٗاز ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٚاغتؿٗاز خرل٠ ؾبابو 

ايڀاٖطٜٔ ٚأبٓا٥و ايػٝاض٣ ؼت غٝاٙ ايعؿايك١ ئ ٜعٜسى إ٫چ قُٛزاڄ ٚتكُُٝاڄ ع٢ً 

 .إهٞ ٗ ٖصا ايڀطٜل ست٢ ايؿٗاز٠ أٚ ايٓكط

ُٻ ٚيعٌ ٖصا ٖٛ آخط َا  ،ُت ع٢ً ايؿٗاز٠ٚأْا أعًٔ يهِ ٜا أبٓا٥ٞ بأْٞ ق

ٕ أبٛاب اؾٓٸ١ قس ؾتشت يتػتكبٌ قٛاؾٌ ايؿٗسا٤ ست٢ ٜهتب اهلل إٚ .تػُعْٛ٘ َٓٸٞ

سػ١ٓ ٫ تهط َعٗا  ْٗاإ :|يهِ ايٓكط. َٚا أيصٸ ايؿٗاز٠ اييت قاٍ عٓٗا ضغٍٛ اهلل

ؾع٢ً نٌ َػًِ ٗ ايعطام،  .َُٗا بًػت ٚايؿٗٝس بؿٗازت٘ ٜػػٌ نٌ شْٛب٘ ،غ١٦ٝ

 ،ٚيٛ نًچؿ٘ شيو سٝات٘ ،ٚغع٘ٗ إٔ ٜعٌُ نٌ َا  ،ٚع٢ً نٌ عطاقٞ ٗ خاضز ايعطام

َٔ أدٌ إزا١َ اؾٗاز ٚايٓهاٍ ٱظاي١ ٖصا ايهابٛؽ عٔ قسض ايعطام اؿبٝب، 

ٚتٛؾرل سهِ قاحل ؾصٸ ؾطٜـ طٝٸب ٜكّٛ ع٢ً  ،ٚؼطٜطٙ َٔ ايعكاب١ اي٬إْػا١ْٝ

  (9)«ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘ .ٱغ٬ّأغاؽ ا

 ،٘ ايؿٗٝس ايكسض بٓسا٤ ثايح ٫ ٜعطف تاضى٘ بؿهٌ زقٝلٚتٛدٻ: ايٓسا٤ ايجايح

خاطبو ٗ أْٞ إ ،أٜٗا ايؿعب ايعِٛٝ.. ،ٜا ؾعيب ايعطاقٞ ايععٜع.. :ؾٝ٘ &ٚقس قاٍ

بعطبو  ،بهٌ ؾ٦اتو ٚطٛا٥ؿو ،ٖصٙ ايًش١ٛ ايعكٝب١ َٔ قٓتو ٚسٝاتو اؾٗاز١ٜ

َصٖباڄ زٕٚ آخط، ٫ٚ ق١َٝٛ زٕٚ  ٕ احمل١ٓ ٫ ؽلٸ٭ ;بػٓتو ٚؾٝعتو ،ٚأنطازى

ٕ ٜهٕٛ إٛقـ إٔ احمل١ٓ ٖٞ ق١ٓ نٌ ايؿعب ايعطاقٞ ؾٝذب أٚنُا  .خط٣أ

ْٞ َٓص إٚ .ٖٛ ٚاقع نٌ ايؿعب ايعطاقٞ ،اؾٗازٟ، ٚايطز ايبڀٛيٞ، ٚايت٬سِ ايٓهايٞ

ٞ ١َ بصيت ٖصا ايٛدٛز َٔ أدٌ ايؿٝعٞ ٚايػٓٸَٚػ٪ٚيٝيت ٗ ٖصٙ ا٭عطؾت ٚدٛزٟ 

ع٢ً ايػٛا٤، َٚٔ أدٌ ايعطبٞ ٚايهطزٟ ع٢ً ايػٛا٤، سٝح زاؾعت عٔ ايطغاي١ اييت 

ُٸ ،تٛسٸسِٖ ْٝعاڄ ٫چ إ، ٚمل أعـ بؿهطٟ ٚنٝاْٞ ِٗ ْٝعاڄٚعٔ ايعكٝس٠ اييت تٗ

ٞ بكسض َا أْا ٞ ٚٚيسٟ ايػٓٸؾأْا َعو ٜا أخ. ططٜل اـ٬م ٖٚسف اؾُٝع ،غ٬ّيٲ

غ٬ّ، ٚبكسض َا ؼًُٕٛ ْتُا َع اٱأْا َعهُا بكسض َا أَعو ٜا أخٞ ٚٚيسٟ ايؿٝعٞ، 

 .ْكاش ايعطام َٔ نابٛؽ ايتػً٘ ٚا٫نڀٗازٖصا إؿعٌ ايعِٛٝ ٱ



 

 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ٕ إػأي١ أ١ ٕ ٜٛسٛا إٍ أبٓا٥ٓا ايدلض٠ َٔ ايػٓٸإٔ ايڀاغٛت ٚأٚيٝا٤ٙ واٚيٕٛ إ

 .١ عٔ َعطنتِٗ اؿكٝك١ٝ نس ايعسٚ إؿذلىيٝؿكًٛا ايػٓٸ ;١َػأي١ ؾٝع١ ٚغٓٸ

ٕ إ :ٚأبٓا٤ أبٞ بهط ٚعُط ،ٚاؿػٌ ٞعً ٜا أبٓا٤ ،ٚأضٜس إٔ أقٛشلا يهِ

ٞ ايصٟ َجٸً٘ اـًؿا٤ ٕ اؿهِ ايػٓٸإ .ٞإعطن١ يٝػت بٌ ايؿٝع١ ٚاؿهِ ايػٓٸ

ايػٝـ يًسؾاع  ٞپعً ٌٓ ،غ٬ّ ٚايعسٍٚايصٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ اٱ ،ايطاؾسٕٚ

ٚنًٓا ماضب  .ٍٚ أبٞ بهطش ساضب دٓسٜاڄ ٗ سطٚب ايطز٠ ؼت يٛا٤ اـًٝؿ١ ا٭إ ;عٓ٘

ٕ اؿهِ ايػٓٸٞ ايصٟ نإ وٌُ ضا١ٜ إ .غ٬ّ َُٗا نإ يْٛٗا إصٖيبؼت ضا١ٜ اٱ

٫ف غ٬ّ قس أؾت٢ عًُا٤ ايؿٝع١ قبٌ ْكـ قطٕ بٛدٛب اؾٗاز َٔ أدً٘، ٚخطز اٯاٱ

َٚٔ أدٌ ٓا١ٜ  ،غ٬َّٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ضا١ٜ اٱ ;يٛا زَِٗ ضخٝكاڄٚبص ،َٔ ايؿٝع١

ٕ اؿهِ ايٛاقع يٝؼ سهُاڄ إغ٬ّ. ٞ ايصٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ اٱاؿهِ ايػٓٸ

ٕ اؿهِ ايػٓٸٞ ٫ إؾ ،ٔناْت ايؿ١٦ إتػًڀ١ تٓتػب تاضىٝاڄ إٍ ايتػٓټ ٕٵإٚ ،ٝاڄغٓٸ

ايصٟ  ، سهِ أبٞ بهط ٚعُطبٌ ٜعين ،ٌٝبٜٛٔ غٓٸأٜعين سهِ ؾدل ٚيس َٔ 

ِٖٚ ٜٓتٗهٕٛ سطَتِٗ  ،اٙ طٛاغٝت اؿهِ ٗ ايعطام ايّٝٛ ٗ نٌ تكطؾاتِٗؼسٸ

ٚٗ نٌ خڀ٠ٛ َٔ خڀٛاتِٗ  ،ٗ نٌ ّٜٛ ،ٚعُط َعاڄ ٞعً ٚسط١َ ،يٲغ٬ّ

 .دطا١َٝاٱ

 ٞٸعً ِْٗ أغكڀٛا ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ اييت زاؾع عٓٗاأخٛاْٞ إأ٫ تطٕٚ ٜا أ٫ٚزٟ ٚ

ٚا ايب٬ز باـُٛض ٚسكٍٛ اـٓاظٜط ٚنٌ ٚغا٥ٌ اجملٕٛ ٪ِْٗ ًَأأ٫ تطٕٚ  ٚعُط َعاڄ؟

يٛإ ايًِٛ ٚايڀػٝإ أِْٗ ّاضغٕٛ أؾس أأ٫ تطٕٚ  ٚعُط َعاڄ؟ ٞٸعً ٚايؿػاز اييت ساضبٗا

ٚتؿٓٓاڄ ٗ اَتٗإ  ،ٜٚعزازٕٚ َٜٛاڄ بعس ّٜٛ سكساڄ ع٢ً ايؿعب ،ػاٙ نٌ ؾ٦ات ايؿعب

َٔ عتكاّ نسٙ ٗ قكٛضِٖ احملاط١ بك٣ٛ ا٭ٚا٫ ،ٚا٫ْؿكاٍ عٓ٘ ،نطاَت٘

َٚع  ،ٚٗ ٚغ٘ ايٓاؽ ،ٚيًٓاؽ ،ٚعُط ٜعٝؿإ َع ايٓاؽ ٞعً بُٝٓا نإ ،ٚإدابطات

ٜهؿٕٛ عًٝ٘  ،أ٫ تطٕٚ استهاض ٖ٪٤٫ ايػًڀ١ استهاضاڄ عؿا٥طٜاڄ؟ آ٫َِٗ ٚآَاشلِ

غ٣ٛ  ،َاّ نٌ ْاٖرل ايؿعبأبٛاب ايتكسّ أ ِٖٚغسٸ ،طابع اؿعب ظٚضاڄ ٚبٗتاْاڄ

ٚؼٛيٛا إٍ عبٝس  ،ٚباعٛا نطاَتِٗ ،ٚي٦و ايصٜٔ ضنٛا ٭ْؿػِٗ ايصٍ ٚاـهٛعأ

 ،ٕ ٖ٪٤٫ إتػًڀٌ قس اَتٗٓٛا ست٢ نطا١َ سعب ايبعح ايعطبٞ ا٫ؾذلانٞإ ؟أش٤٫
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يٝٗا إْهُاّ ؿطض ا٫ٜٴسٝح عًُٛا َٔ أدٌ ؼًٜٛ٘ َٔ سعب عكا٥سٟ إٍ عكاب١ 

ٟٸيٝٗا بايك٠ٛ ٚاٱنطاٙ. ٚإٚا٫ْتػاب  سعب سكٝكٞ وذلّ ْؿػ٘ ٗ ايعامل ٜڀًب  إ٫چ ؾأ

 .عٕٛ ُجًٝ٘يٝ٘ بايك٠ٛ؟ إْٸِٗ أسػٛا باـٛف ست٢ َٔ اؿعب ْؿػ٘ ايصٟ ٜسٻإْتػاب ا٫

شا بكٞ سعباڄ سكٝكٝاڄ ي٘ قٛاعسٙ اييت تبٓٝ٘، ٚشلصا أضازٚا إٔ إِْٗ أسػٛا باـٛف َٓ٘ إ

ُټ ،ٜسُٖٛا قٛاعسٙ ٟ أيٝؿكس  ;اٱنطاٙ ٚايتعصٜبغاؽ أع ٜكّٛ ع٢ً بتشًٜٛ٘ إٍ ػ

 ...َهُٕٛ سكٝكٞ ي٘

َٔ أبٓا٤ بػساز ٚنطب٤٬  ،َٔ أبٓا٤ إٛقٌ ٚايبكط٠ ،خٛاْٞ ٚأبٓا٥ٞإٜا 

َٔ ، َٔ أبٓا٤ ايعُاض٠ ٚايهٛت ٚايػًُٝا١ْٝ ،ٚايها١ُٝٚ َٔ أبٓا٤ غاَطا٤ ،ٚايٓذـ

، اڄَٚٔ أدًهِ ْٝع ،إْٸٞ أعاٖسنِ بأْٞ يهِ ْٝعاڄ أبٓا٤ ايعطام ٗ نٌ َهإ،

ٚيتت٬سِ  ،ٚإْٸهِ ْٝعاڄ ٖسٗ ٗ اؿانط ٚإػتكبٌ، ؾًتتٛسس نًُتهِ

ْكاش ايعطام َٔ نابٛؽ ٖصٙ ايؿ١٦ إَٚٔ أدٌ  ،غ٬ّؼت ضا١ٜ اٱ ،قؿٛؾهِ

 ،ٚتػٛزٙ نطا١َ اٱْػإ ،ؼهُ٘ عساي١ اٱغ٬ّ ،ٚبٓا٤ عطام سطٸ نطِٜ ،إتػًڀ١

ٜػاُٖٕٛ  ،خ٠ٛإَٚصاٖبِٗ بأِْٗ ٜٚؿعط ؾٝ٘ إٛاطٕٓٛ ْٝعاڄ ع٢ً اخت٬ف قَٛٝاتِٗ 

إػتُس٠ َٔ  ،ٚؼكٝل َجًِٗ اٱغ١َٝ٬ ايعًٝا ،ٚبٓا٤ ٚطِٓٗ ،ْٝعاڄ ٗ قٝاز٠ بًسِٖ

 .(10)«ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚض١ٓ اهلل ٚبطنات٘ .ٚؾذط تاضىٓا ايعِٛٝ ،ضغايتٓا اٱغ١َٝ٬

 

 ـــــــدٕلٛ وع األسداخ األخريٚ 

ضض ايعطام مل ٜتشٌُ ايٓاؽ إٔ ايؿٗٝس ايكسض ٜٟٓٛ َػازض٠ أؾٝع إٔ أبعس ٚ

ايهٌ  .َٛانباڄ اڄبَٛان ،عٗسٖا ايعطام َٔ قبٌٜؾػاضعٛا ٗ تٛاٖطات مل  ،ؾطاق٘

ِْٗ أٚ ،قا١َ ايؿٗٝس ايكسض، ٜڀًبٕٛ َٓ٘ ايبكا٤إقٌ  ؾطف،ذ٘ مٛ ايٓذـ ا٭َتٸ

ؾُٔ  ; نبرلٌٜضٚاسِٗ، ٚقس ناْت ٖصٙ إٛانب ؼٌُ ٗ شاتٗا َعٌٓٝأٜؿسْٚ٘ ب

 ،ٕ ٖصٙ اؾُٛع اؿاؾس٠ تطؾهِٗأٚ ،د١ٗ ناْت تبٌ يٓٛاّ ايبعح سذُِٗ ٚقٛتِٗ

 ا عًٝ٘،ؾاض٠ يتعًٔ خطٚدِٗا تٓتٛط اٱإْٗا أٚ ،٫ٚ يكٗطِٖ ،٫ٚ تٓكاع يتدٜٛؿاتِٗ

َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ تهؿـ عٔ سذِ َٚٛقع١ٝ َكاّ ايؿٗٝس ايكسض زاخٌ  ;ٚثٛضتٗا نسٙ

 .يٛفؾُٛع ٚتًو ا٭ٚٗ قًٛب تًو ا ،ايعطام
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 مل ٜطٳ ،ٖا ٖٚب٘ اهلل َٔ ايؿڀ١ٓ ٚاؿه١ُ ٚاْڀ٬قاڄ ;يهٔ ايؿٗٝس ايكسض

نجط ٖا ًٓت٘ َٔ أٚٚدسٖا خڀ٠ٛ ؼٌُ َػا٨ٚ  ،ٗ خطٚز ٖصٙ اؾُاٖرل ق٬ساڄ

ظايت ؼتاز  ٚايجُاض ٫ ،ؾػاع١ ايكؿط مل تبسأ بعس ،ٍ زٜاضِٖإَطِٖ بايعٛز٠ أؾ ،خرل

 ٍ ٚقت ٚسطاض٠ ست٢ وٌ َٛعس قڀاؾٗا. إ

ٚاَط ٭ظ٫ّ ايٓٛاّ ايبعجٞ إػتبس قسضت ا٭ ـ1399ٖٗ ايػابع عؿط َٔ ضدب 

ٗ اْس٫ع  ٚقس نإ اعتكاٍ ايؿٗٝس ايكسض غبباڄ .باعتكاٍ ايػٝس قُس باقط ايكسض

)ضنٛإ اهلل ٣خت٘ ايڀاٖط٠ بٓت اشلسأبععا١َ  ،ؾطفتٛاٖطات ع١ُٝٛ ٗ ايٓذـ ا٭

ٔ عاييت مل تتٛضع  ،َٔ ايٛا١ٕا٭ تٕ اقڀسّ إتٛاٖطٕٚ بكٛاأٝٗا(، ٚنإ عً

ٚمل تتٛقـ ايتٛاٖطات ٗ  .اغتعُاٍ ايصخرل٠ اؿ١ٝ ٗ قُع استذاداتِٗ إؿطٚع١

ٚٚقعت  ،ٚايها١ُٝٚ ،زٜاٍٚٗ ايبكط٠،  ،بٌ اْسيعت ٗ نٌ َٓاطل ايعطام ،ايٓذـ

يتدلٜس  ;ؾطاز عٔ ايؿٗٝس ايكسض َ٪قتاڄاٱض ايٓٛاّ ايبعجٞ ٜكطٿ تدعً اقڀساَات ق١ٜٛ،

 .دٛا٤ا٭

زضى ايٓٛاّ ايبعجٞ سذِ َػاْس٠ ايؿعب ايعطاقٞ أبعس ٖصٙ ايتٛاٖطات ايع١ُٝٛ 

يٝ٘ إٛغٛؽ ؾٍ إٛت، إَط ز٣ ا٭أٚيٛ  ،ًسؾاع عٓ٘يٚاغتعسازٙ  ،يًؿٗٝس ايكسض

 ،ايكسضَط قٛات٘ َشاقط٠ بٝت ايؿٗٝس أؾ ،خط٣أاغتعُاٍ س١ًٝ ؾٝڀا١ْٝ بؾٝڀاْ٘ 

 .ناْت َهاْتَُِٗٗا  ،ٟ اتكاٍ بايٓاؽأٚقڀع عٓ٘  ،قا١َ اؾدل١ٜٚؾطض عًٝ٘ اٱ

ٟ اتكاٍ يًؿٗٝس ايكسض أ ٕ ٜكڀع ْٗا٥ٝاڄأضاز أؾ ،ٚمل ٜٓتٛط ايٓٛاّ ايبعجٞ ط٬ٜٛڄ

بٓا٤ ايعطام، ؾػاضع أٚايصٜٔ ناْٛا ّجًٕٛ طا٥ؿ١ ٚؾطو١ نبرل٠ َٔ  ،ٝ٘تباع٘ ٚقبٸأب

 ٣.خت٘ بٓت اشلسأٚا َڀايبٌ ب٫٩ َس٠ ٜػرل٠ ست٢ داإَٚا ٖٞ  ،ٍ اعتكاي٘ خاضز بٝت٘إ

ايػٝس اغتٝاٍ ع٢ً  ،بععا١َ قساّ إكبٛض ،ٚناْت ايؿادع١، ؾكس أقسّ ايٓٛاّ ايبعجٞ

سٝح  ،ًتعصٜب ٚايتٓهٌٝيخهعُٖٛا إٔ أبعس  ٣،خت٘ ايػٝس٠ بٓت اشلسأايكسض ٚ

كهب١ ٚٚدٗاُٖا ٕ ًٜكٝا اهلل أقػُا أٚ ٌ،ُٗا ايؿطٜؿٝثاضٙ ع٢ً بسْآغذًت 

اغتؿٗس ايػٝس قُس باقط  .عٔ إػتهعؿٌ ٚاحملطٌَٚ ٚزؾاعاڄ ،يًشل ؾسا٤ٶ ;بسَا٥ُٗا

ٚبصيو مل ٜتدًؿا عٔ ايطنب  ،١َٓ بٓت اشلس٣آ ٠ضؾٝك١ زضب٘ ايػٝسٚخت٘ أايكسض ٚ

ٌٸ إيٝ٘ ٚاْهُا ،ايعًٟٛ   ضناُٖا.أؾطنٞ اهلل عُٓٗا ٚ ،عع٠ ٚؾطف به
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 ــــــ ّٗد الضدزاإلصالسات اجلرزٖٛ يف فهس الػ

اْتؿاض ايؿهط  َع غ١َٝ٬تعأَ قعٛز ؾهط ايؿٗٝس ايكسض ٗ ايعًّٛ اٱ

ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات  ١َٓ٘ أٜ ؾًِ تٓرٴ .ٚغٝڀطت٘ ؾب٘ ايها١ًَ ع٢ً ايعكٌ ايعطاقٞ ،اٱؿازٟ

ؾهاض أؾكس ْؿصت  .ًٖ٘أبٌ  اض ايؿاب إػًِ هس ْؿػ٘ غطٜباڄقست٢  ،اجملتُع

يٝٗا عكٍٛ ايتٜٓٛطٌٜ إٕ ػًب أايعطاقٞ ٚاغتڀاعت  ،ؿاز زاخٌ اجملتُعاٱ

 باب;ٕ تهِ ايعسٜس َٔ ايٓدب ٗ ٚغ٘ ايؿأٌٝ ٚاؾاَعٌٝ، بٌ اغتڀاعت ّنازٚا٭

يصيو عٌُ ايؿٗٝس ايكسض  .سعابٗاأٗ  ٫ڄاؾعٸ اڄٕ تكبض عهٛأٚ ،يتذعًٗا ٗ قؿٛؾٗا

 ،ػٝاغ١ٝايٚايؿهط١ٜ،  :بعاز اجملتُعأتؿٌُ نٌ  ،ق٬ح دصض١ٜإ ع١ًُٝع٢ً 

تػٝرلات ٗ نٌ تًو ايػاسات،  ٱسساخخ٬م ٚدس١ٜ إٚا٫دتُاع١ٝ، ٚغع٢ بهٌ 

ٕ ٫ تٓشكط عٓس أٚ ،غاؽشلا َٔ ا٭ قايع١ڄٚ ،ؾهاضعٝح تهٕٛ َػرل٠ يتًو ا٭

 َٛض. ٚٛاٖط ا٭

 

 ــــــ اإلصالسات الفهسٖٛـ 1

ٜتعطض  ،غ٬ّٚبايتشسٜس اٱ ،ٕ ايؿهط اٱغ٬َٞأيكس أزضى ايؿٗٝس ايكسض 

َط ٜػتسعٞ ٕ ا٭أؿاز١ٜ ٚإاز١ٜ، ٌٚ ايتٝاضات اٱبٳَٔ قٹ َجٌٝ شلذ١ُ ؾطغ١ مل ٜػبل شلا

يصيو عٌُ . ؿع١ًٝ شلصٙ اشلذ١ُ إهجؿ١ايكا١َٚ إيتػتڀٝع  ;تػٝرلات نبرل٠ ٚدصض١ٜ

بعاز ا٫عتكاز١ٜ ست٢ تهٕٛ إٛاد١ٗ ٗ ا٭ ;غايٝب دسٜس٠أهاز ططم ٚإع٢ً 

غ٬ّ ٚإػًٌُ َٔ ساي١ ا٫ْؿعاٍ ٚست٢ ؽطز اٱ ،غ٬ّدب١ٗ اٱٚا٫دتُاع١ٝ ٗ قاحل 

 ،ٍ ساي١ اشلذّٛإيٝتشٍٛ  ،غ٬َٞ ط١ًٝ قطٕٚاييت ٫ظَت ايعكٌ ٚايؿهط اٱ ،ٚايسؾاع

ٚيٝؼ ٗ ساي١ َٔ  ،ؾهاضٙ َٚباز٥٘ ٗ ساي١ ايك٠ٛإٔ ٜڀطح أٚ ،ٕ ٜػعٚ ايعكٍٛأٚ

غ٬َٞ ٕ ٜٓشٛ بايؿهط اٱأزضاى قطض ايؿٗٝس ايكسض َٔ ٖصا اٱ ايهعـ. اْڀ٬قاڄ

ٕ ٜطدع غٝس ايػاسات نُا نإ باز٨ أبٌ  ،عاز٠ عاؾٝت٘غتٜتٝض ي٘ ا دسٜساڄ ٢ٶَٓش

هاز تػٝرلات ٗ إشلصا عٌُ ع٢ً  .ٕ ٜكبض ٬َش ايعكٍٛ ٚايكًٛب ٚقًعتٗا إت١ٓٝأٚ ،َطٙأ

 َٛض ايتاي١ٝ: ػ١ ع٢ً ا٭ٚناْت َ٪غٻ ،رلايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًتؿه

اييت تأخص َطدعٝتٗا َٔ  ،َع اؿؿاٚ ع٢ً أقايت٘ ،اٱغ٬َٞػسٜس ايؿهط ـ 1

ٗٻآايكط عٝح تػتڀٝع  ،خص استٝادات ايػاس١ بعٌ ا٫عتباضأَع  ،ط٠ٕ ٚايػ١ٓ إڀ
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 ٚضؾع نٌ اغتؿٗاَاتٗا. ،نٌ إؾها٫تٗا ٔاٱداب١ ع

َٔ اؿٛظات  غايٝب ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ٗ نٌٍّأا٠٤ ٗ بطاَر ٚهاز تػٝرلات بٓٸـ إ2

ٍ ضؾع َػت٣ٛ ايبشح إغ١َٝ٬، َع ايتٛد٘ بهٌ اعتٓا٤ ١ُٝ َٚطانع ايتشكٝل اٱايعً

باستٝادات ايؿطز ٚاجملتُع ٜطتب٘ عٝح  ،ايعًُٞ ٗ إطانع ايع١ًُٝ ٚايس١ٜٝٓ

 ايه٬غٝهٞ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تهطاض َكٛي١ رلٕ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايتؿهأٚ ،إعاقط

 ٚ إعُاٍ ايٓٛط. أايػًـ َٔ غرل ػسٜس 

 ،ٌ ض١ٜ٩ يًهٕٛ ٚاؿٝا٠ايصٟ ّجٿ ،ڀطح اٱغ٬ّ بؿهً٘ ايكشٝضٕ ٜـ أ3

 ،ٗ ْٝع أبعازٖا نا١ًَڄ ،ٗ إعطؾ١ ٚايتػٝرل َٚٓٗذاڄ ،يًؿطز ٚاجملتُع ْٚٛاَاڄ

عٝح تهٕٛ بًشاٚ ؾًػؿٞ َػتشه١ُ َٚٓؿتش١ ع٢ً نٌ ايعامل،  ،َٚٓػذ١ُ

ٕ ّؼ أْ٘ أؾ ٚبعٝس٠ عٔ نٌ َا َٔ عُازٖا ايدلٖإ ٚايسيٌٝ ايؿًػؿٞ ٚإٓڀكٞ،

 ،ٕ ٫ ؼاٍٚ إيباؽ اٱغ٬ّ يباؽ ايؿهط ايػطبٞأباغتك٬ٍ ايؿهط اٱغ٬َٞ، ٚ

 .ؾتشاٍٚ إضنا٤ ايػطب ظعٌ ايؿهط اٱغ٬َٞ ٚؾل َكاٜٝؼ ٚضغبات ايػطب

عٔ ططٜل ؾتض باب إٓاٚط٠ ٚاؿٛاض  ،َٛاد١ٗ ا٭ؾهاض إهاز٠ يٲغ٬ّ ـ4

ٕ ٖصٙ ا٭ؾهاض أٱثبات  ;١ ٚايكشٝش١ٚباغتشهاض ا٭زي١ ايعكًٝ ،ايعًُٞ ٚإٓڀكٞ

ظَات ٖٚصٙ إساضؽ اييت تكـ ايّٝٛ ٗ ٚد٘ اٱغ٬ّ ؾؿًت ٗ تكسِٜ سًٍٛ دصض١ٜ يٮ

ٕ ٜهٕٛ شيو ع٢ً سػاب أٚأْٗا غرل قازض٠ ع٢ً ضؾع َػت٣ٛ اٱْػإ زٕٚ  ،اٱْػا١ْٝ

ٗ  ٚايتهازٸ ،َٔ ايتٓاقض بٌ أؾهاضٖا ٖصا اٍ داْب َا تعاْٞ َٓ٘ زاخًٝاڄ .إْػاْٝت٘

 .ٚدٗات ْٛطٖا

ٗ  ،ٚتطب١ٝ دٌٝ َٔ ايعًُا٤ ،ط٠َتؿهِّٚٚسطن١ٝ،  ،تطب١ٝ أدٝاٍ ؾعٸاي١ ـ5

 ،ؾهاضًّهٕٛ ضٚح ايتذسٜس ٗ ا٭ ،نازّٝاتاؾاَعات ٚا٭ٚاؿٛظات ايع١ًُٝ 

ٍ َٝسإ إٓاٚط٠ ٚإٛاد١ٗ َع إشا طًعٛا إعٝح  ،َٚتهًعٌ ٗ ايعًّٛ ٚايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ

٫ٚ ؽؿ٢ عًِٝٗ اؿذ١  ،٫ ٜعٛظِٖ عٛظ ،اٱؿاز١ٜ ٚإاز١ٜ ناْٛا ؾطغاْٗا ا٭ؾهاض

  ٚايدلٖإ.

 

 ـــــــ إلصالسات االدتىاعٗٛاـ 2

١َ َا ٖٞ عًٝ٘ ق٬ح اجملتُع ٚايٛنع ا٫دتُاعٞ يٮإٕ أٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض 
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تأخص بعَاّ  ،٫ بٛدٛز قٝاز٠ سه١ُٝ ٚكًك١إت٢ إٔ ٜتأٗ ايٛقت ايطأٖ ٫ ّهٔ 

ٕ َٔ ايؿطٚٙ إٛنٛع١ٝ شلصٙ أنُا  بٗا.بًشاٚ ثكتٗا  ;ٚتًتـ سٛشلا ا٭١َ ،ا٭َٛض

٭ْ٘ ٗ غرل ٖصٙ  ;ٕ ٜهٕٛ خڀابٗا يًذُاٖرل َٛضز ايڀاع١ ٚايكبٍٛ بايؿعٌأايكٝاز٠ 

ٜٚط٣ ايؿٗٝس  .ٚئ تػتڀٝع إق٬ح اجملتُع ،ثطأايكٛض٠ ئ ٜهٕٛ شلصٙ ايكٝاز٠ أٟ 

 ،خص ٖصا ايسٚض ٖٞ إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ ايؿٝع١ٝأيٛسٝس٠ اييت تػتڀٝع ٕ ايكٝاز٠ اأايكسض 

 ا٫دتُاع١ٝ ـايس١ٜٝٓ ٚقٛض ايؿعايٝات ٚايتشطنات  ،اييت تؿهٌ ايكًب ايٓابض يٮ١َ

ٍ إق٬سات ٚتكّٛات زاخ١ًٝ ست٢ إٕ إطدع١ٝ ؼتاز ٗ شاتٗا أاٱغ١َٝ٬، ضغِ 

ٚست٢ تهڀًع  ،ا٭١َ ٚايسٜٔ َٓٗا ٍ َا تٓتٛطٙإتػتڀٝع اـطٚز َٔ ٚنعٗا ايطأٖ 

 ،ايؿٗٝس ايكسض َٔ ْؿػ٘ أٚقس ابتس بسٚضٖا ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ع٢ً أنٌُ ٚد٘.

يٝٓتكٌ َٔ ايكٍٛ  ،ق٬سات ٗ َهتب َطدعٝت٘إب٘ َٔ  ٣َا ْازتڀبٝل سٝح عٌُ ع٢ً 

ٚقس  .ٙ اٱق٬س١ٝ َٓشكط٠ ٗ اؾاْب ايٓٛطٟ ؾشػب٩ٚست٢ ٫ تبك٢ آضا ،ٍ ايؿعٌإ

ٝٗا يٮٖساف إٕ أِٖ َا ّٝع إطدع١ٝ ايكاؿ١ تبٓٸ»ـ إطدع١ٝ ايكاؿ١: قاٍ ٜك

ـس١َ اٱغ٬ّ، ٚاَت٬نٗا  ;١ اييت هب إٔ تػرل إطدع١ٝ ٗ غبٌٝ ؼكٝكٗاٝاؿكٝك

ؾٗٞ َطدع١ٝ ٖازؾ١ بٛنٛح ٚٚعٞ، تتكطف زا٥ُاڄ  .ز٠ شلصٙ ا٭ٖسافقٛض٠ ٚانش١ قسٻ

ٚبساؾع َٔ  ،٦ٝ١ٜٚبطٚح ػع ،١َٝٔ إٔ ُاضؽ تكطؾات عؿٛا٥ بس٫ڄ ع٢ً أغاؽ تًو،

ع٢ً  إ إطدع ايكاحل قازضاڄنٖصا ا٭غاؽ  ٢ز٠. ٚع١ً إتذسٿٝنػ٘ اؿا٫ت اؾع٥

ٌ ا٭ٚناع ن ٗ ، أؾهٌ يكاحل اٱغ٬ّٝرلاز تػهإٚ ،خس١َ اٱغ٬ّ س ٜٗعڀا٤ دس

 اڄيتبين فتُعطدع١ٝ ايكاؿ١ إاْڀًكت ٖٚهصا  .(11)«ٙ ْٚؿٛشٙرلٗا تأثٝيإتس ّ اييت

ٍ بٓا٤ سهاض٠ إٚيتدطز با٭١َ َٔ َٛنع ايهعـ ٚا٫ْػ٬م ع٢ً إٛضٚخ  ،َتها٬َڄ

ؾإطدع ايٛاعٞ ٚايكاحل قازض َٔ  ؼؿٜ يًؿطز إػًِ قُٝ٘ ٚععت٘. ،إغ١َٝ٬ دسٜس٠

 ;َٚا ًّه٘ َٔ قسضات ٗ ا٫دتٗاز ،َا١َيًٓب٠ٛ ٚاٱ اڄَتسازا ايصٟ دعً٘ ،َٛقع٘

داب١ عٔ نٌ إتػرلات اٱ ع٢ً ،غ١َٝ٬ٜسٜٛيٛد١ٝ اٱع٢ً يٮبًشاٚ نْٛ٘ إُجٌ ا٭

غ٬َٞ ز ايڀابع اٱٕ َطدعٝت٘ ٫ ػعً٘ وسٿأَع٢ٓ  ،اييت ؼكٌ ٗ ايعَإ ٚإهإ

. بٌ نصيو يًعٓاقط إتشطن١ ٗ ايعَإ ٚإهإ أٜهاڄ ،يًعٓاقط ايجابت١ ؾشػب

ٕ تتٛؾط ؾٝ٘ اـكٛقٝات أؾإطدع ايكاحل ٫بس ٚٚٚؾل ْٛط ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض 
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ٕ ٜتعٗس ًٜٚتعّ أ :ثاْٝاڄ .ٕ ٜهٕٛ ي٘ تكٛض ناٌَ عٔ ا٭ٖساف اؿكٝك١أ :٫ٚڄأايتاي١ٝ: 

ؼكٝل  ٕ ٜعٌُ ٚؾل بطْاَر ٚانض ٜهُٔ ؾعًٝاڄأ :ثايجاڄ .ٖسافدٌ ٖصٙ ا٭أبايعٌُ َٔ 

  تًو ا٭ٖساف.

 

 ــــــ املسدعٗٛ الضاحلٛ السغٗدٚ

ٝٻ ايؿٗٝس ايكسض ٚضق١ڄ ٚقس قاؽ  ٖساف اؿكٝك١ٝ يًُطدع١ٝ ايكاؿ١:ٔ ؾٝٗا ا٭ب

ْؿط أسهاّ اٱغ٬ّ ع٢ً أٚغع َس٣ ٖهٔ بٌ إػًٌُ، ٚايعٌُ ع٢ً  ـ1 

ٌٸ  .ؾطز َِٓٗ تطب١ٝ ز١ٜٝٓ تهُٔ ايتعاَ٘ بتًو ا٭سهاّ ٗ غًٛن٘ ايؿدكٞ تطب١ٝ ن

َٔ  ،اٱغ١َٝ٬ ايٛاع١ٝ ١َ ٜؿتٌُ ع٢ً إؿاِٖٝإهاز تٝاض ؾهطٟ ٚاغع ٗ ا٭ ـ2

ايصٟ ٜ٪نس إٔ اٱغ٬ّ ْٛاّ ناٌَ ؾاٌَ يؿت٢ دٛاْب  ،إؿّٗٛ ايػٝاغٞ :قبٌٝ

 .اؿٝا٠، ٚاؽاش َا ّهٔ َٔ أغايٝب يذلنٝع تًو إؿاِٖٝ

ٚشيو عٔ ططٜل  ،غ٬َٞإؾباع اؿادات ايؿهط١ٜ اٱغ١َٝ٬ يًعٌُ اٱ ـ3 

 ،ا٫ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝهاز ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ ايهاؾ١ٝ ٗ كتًـ اجملإ

ٚإكاضْات ايؿهط١ٜ بٌ اٱغ٬ّ ٚبك١ٝ إصاٖب ا٫دتُاع١ٝ، ٚتٛغٝع ْڀام ايؿك٘ 

غ٬َٞ ع٢ً مٛ هعً٘ قازضاڄ ع٢ً َسٸ نٌ دٛاْب اؿٝا٠ بايتؿطٜع، ٚتكعٝس اؿٛظ٠ اٱ

ٌٸ  .إٍ َػت٣ٛ ٖصٙ إٗاّ ايهبرل٠ نه

ٜعڀٝ٘ ايعإًَٛ ٗ غبٌٝ  اف ع٢ً َاؾطٚاٱ ،غ٬َٞايك١َُٛٝ ع٢ً ايعٌُ اٱ ـ4 

اٱغ٬ّ ٗ كتًـ أما٤ ايعامل ا٫غ٬َٞ َٔ َؿاِٖٝ، ٚتأٜٝس َا ٖٛ سل َٓٗا 

 .ٚتكشٝض َا ٖٛ خڀأ َػاْست٘،ٚ

ايكؿ١ ايكٝاز١ٜ  ،َٔ إطادع إٍ أز٢ْ َطاتب ايعًُا٤ ،طانع ايعا١ٕٝإإعڀا٤  ـ5 

بتبين َكاؿٗا ٚا٫ٖتُاّ بكهاٜا ايٓاؽ ٚضعاٜتٗا، ٚاستهإ ايعاًٌَ ٗ غبٌٝ  ،يٮ١َ

 .اٱغ٬ّ

ٝٗا ٖٛ ايصٟ ٕ ٚنٛح ٖصٙ ا٭ٖساف يًُطدع١ٝ ٚتبٓٸإ :ٜٚهٝـ ايؿٗٝس ايكسض

 ،ٚوسخ تػٝرلاڄ نبرلاڄ ع٢ً غٝاغتٗا ْٚٛطاتٗا إٍ ا٭َٛض ،ز ق٬ح إطدع١ٝوسٿ

ٜهؿٞ يهُإ اؿكٍٛ ع٢ً أندل قسض ٖهٔ  ٫يهٓٸ٘ ٚطبٝع١ تعاًَٗا َع ا٭١َ، 
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ناؾ١ إٍ ق٬ح إ٭ٕ اؿكٍٛ ع٢ً شيو ٜتٛقـ ـ  ;َٔ َهاغب إطدع١ٝ ايكاؿ١

 ٌ: تإطدع ٚٚعٝ٘ ـ ع٢ً خڀٛتٌ َٛنٛعٝ

نجط سٝح ٜكٍٛ: أٜٚؿكٌ  .عٌُ َػبل ع٢ً قٝاّ إطدع١ٝ ايكاؿ١ ٍٚ:ا٭

َٓت بٓؿؼ آْاٖرل١ٜ تهٕٛ قس  هاز قاعس٠إايعٌُ إػبل ع٢ً قبٍٛ إطدع١ٝ ٖٛ »

س١َ ـيهٞ تهٕٛ ع٢ً ناٌَ ا٫غتعساز  ;ٚضٚسٝاڄ عسازٖا ؾهطٜاڄإٚ ،ٖسافٖصٙ ا٭

ئ هعٌ إطدع١ٝ ٖصٙ ايكاعس٠ هاز إٕ عسّ إٚ .غ٬ّ ٚبٓا٤ إطدع١ٝ ايكاؿ١اٱ

بٌ غتذس  ،ٜكاع أٟ تػٝرل ع٢ً قعٝس اجملتُعإٚ أسساخ أٟ ؼطى إايكاؿ١ قازض٠ ع٢ً 

 ،ٖٚصا بايهب٘ َا ٚقع .ٚبعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ ْاٖرلٖا ،ْؿػٗا َٓععي١ عٔ اجملتُع

سساخ أٟ تػٝرل َٔ أٟ ْٛع ٗ ب١ٝٓ إت عادع٠ عٔ قؿٚ ـ ضغِ ق٬سٗا ـ ؾبعض إطدعٝات

ٚمل تٓٗض قبٌ تكسٜٗا يًُطدع١ٝ بتػڀرل  ،ْٗا مل تعتُس ٖصا ايؿطٙ إػبل٭ ;اجملتُع

ٚمل تعٌُ ع٢ً بٓا٤ قاعس٠ تٓٗض َؿطٚعٗا  ،ٖسافأٗ ؾهٌ َؿطٚع تػٝرلٟ ٜٛنع 

  (12)«ٚأٖساؾٗا

ٝح ٫ تبك٢ َٓشكط٠ ٗ ع ،غًٛب عٌُ إطدع١ٝأتهُٔ ٗ تڀٜٛط ٚ :ايجا١ْٝ

ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض:  .طاض َ٪غػ١ َتها١ًَإبٌ تهٕٛ ٗ  ،ؾدل إطدع

ٞٸ ؽڀٝڀٞ ٚتٓؿٝصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إ ٚايتدكٸل، ٚتكػِٝ  ايهؿا٠٤،هاز دٗاظ عًُ

ٌٸ  فا٫ت ايعٌُ إطدعٞ ايطؾٝس ٗ ن٤ٛ ا٭ٖساف احملسٸز٠. ايعٌُ، ٚاغتٝعاب ن

ٛٸٕ  ،َٔ اؿاؾ١ٝ ٜٚكّٛ ٖصا اؾٗاظ بايعٌُ بس٫ڄ اييت تعبٸط عٔ دٗاظ عؿٟٛ َطػٌ ٜته

ٝٸ١ بصٖٓٝٸ١  َٔ أؾدام ْعتِٗ ايكسف ٚايٛطٚف ايڀبٝعٝٸ١ يتػڀ١ٝ اؿادات اٯْ

َتعسٸز٠،  ٜٚؿتٌُ ٖصا اؾٗاظ ع٢ً ؾإ ١، ٚبسٕٚ أٖساف قسٸز٠ ٚانش١.ػع٦ٜٝٸ

 .تتهاٌَ ٚتُٓٛ بايتسضٜر

 

ّٕزٓ ٔتهاومْ ّٗٛ الضاحلٛ يف تط ّ٘ لمىسدع  ــــــ اجلّاش العىم

ؾ١ٓ أٚ ؾإ يتػٝرل ايٛنع ايسضاغٞ ٗ اؿٛظ٠ ايعًُٝٸ١، ٖٚٞ ُاضؽ تِٓٛٝ  ــ1 

اـاضز، ٚؼسٸز إٛاز  ايبشح طاف ع٢ً زضاغاتاـاضز(، ٚاٱؾايبشح زضاغ١ َا قبٌ )

ايسضاغ١ٝ، ٚتهع ايهتب ايسضاغ١ٝ، ٚػعٌ بايتسضٜر ايسضاغ١ اؿٛظ١ٜٚ بإػت٣ٛ ايصٟ 
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ٌ َعًَٛات عٔ ٜتٝض يًشٛظ٠ إػا١ُٖ ٗ ؼكٝل أٖساف إطدعٝٸ١ ايكاؿ١، ٚؼكٿ

 .يعسزا٫ْتػابات اؾػطاؾٝٸ١ يًڀًب١، ٚتػع٢ ٗ تهٌُٝ ايؿطاغات ٚت١ُٝٓ ا

ٞٸ، ٚٚٚا٥ؿٗا إهاز زٚا٥ط عًُٝٸ١ ُٕاضغ١ ايبشٛخ، َٚتابع١ ؾ١ٓ يٲ ــ2 ْتاز ايعًُ

غرلٖا، ٚتؿذٝع٘، َٚتابع١ ايؿهط ايعإٞ َا ٜتٸكٌ باٱغ٬ّ، ٚايتٛاؾط ع٢ً إقساض 

نُذ١ً، أٚ غرلٖا، ٚايتؿهرل ٗ دًب ايعٓاقط ايهؿ٠٤ٛ إٍ اؿٛظ٠، أٚ  ٤ٞ،ؾ

 .ـاضزايتعإٚ َعٗا إشا ناْت ٗ ا

ؾ١ٓ أٚ ؾإ َػ٪ٚي١ عٔ ؾ٪ٕٚ عًُا٤ إٓاطل إطتبڀ١، ٚنب٘ أزلا٥ِٗ  ــ3

ٚا٫طچ٬ع ع٢ً ايٓكا٥ل  ،ع غرلِٖ ٚغًٛنِٗ ٚاتكا٫تِٗٚأَانِٓٗ ٚٚنا٫تِٗ، ٚتتبټ

 .، أٚ عٓس طًب إطدعسٸزٚاؿادات ٚايؿطاغات، ٚنتاب١ تكطٜط إْايٞ ٗ ٚقت ق

 هاز ق٬ت َع إطدعٝٸ١ ٗ إٓاطل اييت ملؾ١ٓ ا٫تكا٫ت، ٖٚٞ تػع٢ ٱ ــ4 

ٚزضاغ١ إَهاْات ا٫تكاٍ  ،كٌ َع إطنع، ٜٚسخٌ ٗ َػ٪ٚيٝتٗا إسكا٤ إٓاطلتٸت

َٸا ع٢ً َػت٣ٛ ُجٌٝ إطدع ;بٗا، ٚإهاز غؿط٠ تؿكچسٜٸ١ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ آخط،  ;إ

ػرل بعس شيو، ٚتطؾٝض إٓاطل اييت أقبشت َػتعسٸ٠ يتكبٸٌ ايعامل، ٚتٛيچٞ َتابع١ اي

ٜٚسخٌ ٗ ق٬سٝتٗا ا٫تٸكاٍ ٗ اؿسٚز ايكشٝش١ َع إؿهچطٜٔ ٚايعًُا٤ ٗ كتًـ 

أما٤ ايعامل اٱغ٬َٞ، ٚتعٜٚسِٖ بايهتب، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ إٓاغبات، نؿطق١ 

 .اؿرٸ

ؾ١ٓ ضعا١ٜ ايعٌُ اٱغ٬َٞ، ٚايتعطٸف ع٢ً َكازٜك٘ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ،  ـ5

ٌٸ   .َكسام، ٚبصٍ ايٓكض ٚإع١ْٛ عٓس اؿاد١ ٚتهٜٛٔ ؾهط٠ عٔ ن

ٝٸ١ـ 6 اييت تع٢ٓ بتػذٌٝ إاٍ، ٚنب٘ َٛاضزٙ، ٚإهاز ٚن٤٬  ،ايًذ١ٓ إاي

ٚايػعٞ ٗ ت١ُٝٓ إٛاضز ايڀبٝعٝٸ١ يبٝت إاٍ، ٚتػسٜس إكاضف اي٬ظ١َ  ،َايٝٸٌ

 .ًذٗاظ، َع ايتػذٌٝ ٚايهب٘ي

ٕٸ بًٛؽ  أ٫ٚڄ:ػاع ٚايتدكٸل ٜتٛقچـ ٣ٛ َٔ ا٫تٸاؾٗاظ إٍ ٖصا إػت ٫ٚ ؾوچ ٗ أ

ٛٸض طٌٜٛ ا٭َس ٚبسٕٚ ؽكٸكات  ،َٚٔ ايڀبٝعٞ إٔ ٜبسأ اؾٗاظ قسٚزاڄ .ع٢ً تڀ

ٚإُاضغ١ ٚايتڀبٝل  .يهٝل ْڀام إطدعٝٸ١، ٚعسّ ٚدٛز ايتسضٜب ايهاٗ تبعاڄ ;١ٜدسٸ

 .ٖٛ ايصٟ ٜبًٛض ايكابًٝات َٔ خ٬ٍ ايعٌُ، ٜٚػاعس ع٢ً ايتٛغٝع ٚايتدكٸل
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، تٓكبٸ ؾٝ٘ قٜٛٸاڄ ؾكٞ سكٝكٞ يًُطدعٝٸ١ هعٌ َٓٗا قٛضاڄأإهاز اَتساز : ثاْٝاڄ

 ٭ٕ إطدعٝٸ١ سٌ تتب٢ٓ أٖساؾاڄ ;ًٞ إطدعٝٸ١ ٚإٓتػبٌ إيٝٗا ٗ ايعاملق٣ٛ نٌ ٖجٿ

إٔ تػتكڀب أندل قسض ٖهٔ َٔ  ٫بسٸ ،ٗ ا٭١َ ٚاعٝاڄ تػٝرلاڄ نبرل٠، ُٚاضؽ ع٬ُڄ

ايػرل ٗ ططٜل تًو  ،ٚبؿهٌ ٚآخط ،ب٘ ٗ شيو، ٚتؿطض بايتسضٜر يتػتعٌ ;ايٓؿٛش

 ا٭ٖساف ع٢ً نٌ ٖجٸًٝٗا ٗ ايعامل. ٚبايطغِ َٔ اْتػاب نٌ عًُا٤ ايؿٝع١ تكطٜباڄ

إٍ إطدع ٗ ايٛاقع إعاف ٬ٜسٜ بٛنٛح أْٸ٘ ٗ أنجط ا٭سٝإ اْتػاب ْٛطٟ 

 .ٚؾهًٞ، ٫ ىًل احملٛض إڀًٛب، نُا ٖٛ ٚانض

عٔ ططٜل تڀٜٛط ؾهٌ إُاضغ١ يًعٌُ إطدعٞ، ؾإطدع ٜهٕٛ ٚع٬ز شيو 

٘ ٖاضغ١ ؾطزٜٸ١، ٚشلصا ٫ تؿعط نٌ ايك٣ٛ إٓتػب١ ّاضؽ عًُ٘ إطدعٞ نًچ تاضىٝاڄ

َٸا إشا  ،َع٘ ٗ إٛقـ ٚايتهأَ اؾازٸ ،إيٝ٘ بإؿاضن١ اؿكٝكٝٸ١ َع٘ ٗ إػ٪ٚي١ٝ ٚأ

ٝٸاڄَاضؽ إطدع عًُ٘ َٔ خ٬ٍ ف ِٸ عًُا٤ ايؿٝع١، ٚايك٣ٛ إُجٸ١ً ي٘ زٜٓ ، ٚضب٘ ًؼ ٜه

، ٚإٕ ناْت ؾػٛف ٜهٕٛ ايعٌُ إطدعٞ َٛنٛعٝٸاڄ ،إطدع ْؿػ٘ بٗصا اجملًؼ

قا١ُ٥ بؿدل إطدع، غرل إٔ ٖصٙ ايٓٝاب١  ،بٛقؿٗا ْٝاب١ عٔ اٱَاّ ;إطدعٝٸ١ ْؿػٗا

ز ٖصا ا٭غًٛب ٗ ن٤ٛ ايكا١ُ٥ بؿدك٘ مل ؼسٸز ي٘ أغًٛب إُاضغ١، ٚإْٸُا ٜتشسٻ

َٸ١   (13)«ا٭ٖساف، ٚإكاحل ايعا

 

 ــــــ اإلصالسات الطٗاضٗٛـ 3

ٛټٜكّٛ  سساخ إٕ ع٢ً أض ايؿٗٝس ايكسض ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اٱق٬سات تك

 ،غ١َٝ٬ ايػُش٫١ َٔ خ٬ٍ تڀبٝل ايؿطٜع١ اٱإٕ ٜتِ أ١َ ٫ّهٔ ق٬ح ٗ ا٭اٱ

ٚتڀبٝل ايؿطٜع١  .١َ ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝيس٣ ْاٖرل ا٭ عؿٜٛاڄ عٝح تكرل غًٛناڄ

ٚٗ اْتٛاض  ،غ١َٝ٬ٕ َٔ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١ اٱأسهاَٗا ؾأغ١َٝ٬ ٚا٫ستهاّ باٱ

ٚشيو  ،ٚؾهطٜاڄ غٝاغٝاڄ ت٦ٝٗتٗاعساز قاعس٠ ؾعب١ٝ ٚإتهٜٛٔ ٖصٙ ايسٚي١ ٫بس َٔ 

بهطٚض٠ ايسٚي١  ايٛعٞ سٍٛ بحٸٚ .شا بح ؾٝٗا ايٛعٞ بٗصٙ اؿكا٥لإ طاڄٜهٕٛ َٝػٻ

 ،ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض ،ٚتٛقـ ٖاضغ١ ايسٜٔ بؿهٌ ناٌَ ع٢ً ٚدٛزٖا ،غ١َٝ٬اٱ

ط بايٓٛض، بعس إٔ بًؼ ايبؿط قس ٌٓ اٱغ٬ّ إؿعٌ إتؿذٿ» :(ؾًػؿتٓا)نُٔ نتاب٘ 
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، ٣أٚغع ْڀام ٚأبعس َسع٢ً  ١ٝ١ ٚاـًكٜؾبؿٸط بايكاعس٠ إعٓٛ ،ٞزضد١ خاق١ َٔ ايٛع

١ أخصت بعَاّ ايعامل ضبع قطٕ، ٜطهٚأقاّ زٚي١ ؾ ،١ٝ١ إْػاْٜٗا ضاأغاغع٢ً  ٚضؾع

ا٠ ١ٝ ٚاسس٠ تطغِ أغًٛب اؿٜطهقاعس٠ ؾع٢ً  ًچ٘، ْٚع٘نس ايبؿط ٝٚاغتٗسؾت تٛس

ايكاعس٠ ع٢ً  ١ اٱْػإٝتطب :إسساُٖاؿتإ: ١ٝ شلا ْٚٚٝٚٛاَٗا. ؾايسٚي١ اٱغ٬َ

َطاقبت٘ َٔ  ٣:خطٚا٭ ;بڀابعٗاػ٘ ١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ، ٚطبع اػاٖ٘ ٚأساغٜطهايؿ

 ٞاغٝايػ ٞؼ ايٛعٝؾً واڄ. ٚيصيٝايكاعس٠ إشا امطف عٓٗا عًُإٍ  ٚإضداع٘ ،اـاضز

 ٞاغٝغ ١ٞ ؾشػب، بٌ ٖٛ ٚعٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َٔ اؿًٝه١ ايؿٝاڄ يًٓاسٝغ٬ّ ٚعيٲ

 ،اغ١ٝٚايػ ،ٚا٫دتُاع ،ٕٛهٚاي ،ا٠ٝا١ًَ مٛ اؿن١ ًٝنْٛط٠ إٍ  ل، َطزٸٙٝعُ

 ٞٚع ٌټنٚ .اٌَهاي ٞاٱغ٬َ ٞايٛع ٞؾٗصٙ ايٓٛط٠ ايؿا١ًَ ٖ .خ٬مٚا٭ ،ٚا٫قتكاز

١ٓ، ١ٝ َعٜايعامل َٔ ظاٚإٍ  ٓٛطٜ اڄ ٫ٝاڄ غڀشٝاغٝاڄ غٕٝٛ ٚعٜهآخط إَا إٔ  ٞاغٝغ

سضؽ ايعامل َٔ ٜاڄ ٝاغٝاڄ غٕٝٛ ٚعٜهأٚ  ;اظ خاق١هْكڀ١ اضتع٢ً  ُِ٘ٝ َؿاٖٝك٫ٜٚ 

ٛٸٕ ايبؿط ١ إاز٠ ايبشت١، اييتٜظاٚ اي٘ هكتًـ أؾ ١ بايكطاع ٚايؿكا٤ ُٜٗ

  .(14)«ٚأْٛاع٘

 ع٢ً بتينايصٟ ٜ ،١َ ٚقشٛتٗا ايٛعٞ ايػٝاغٞا٭ ١ِٖ َا تكّٛ عًٝ٘ ْٗهأَٚٔ 

ْٗا ٭ ;ٚنطٚض٠ ٚدٛز١ٜ ،غ١َٝ٬ نطٚض٠ ؾطع١ٕٝ بٓا٤ ايسٚي١ اٱأاٱّإ ايطاغذ ب

٫ ٗ ٌٚ ٚدٛز إّهٔ اؿسٜح عٔ تڀبٝل ايؿطٜع١  ؾ٬ ،غ١َٝ٬ؼؿٜ اشل١ٜٛ اٱ

ٟٸ ،ايسٚي١ ٕٸ » :&ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ اڄ.ٚؾهؿان اڄدٛؾأسسٜح خاضز ٖصا ايٛدٛز ٜعس  ٚأ إ

ع٢ً  ِ اهللهقا١َ ؿإ١; ٭ْٗا ٝنطٚض٠ ؾطع ٖٞ ١ تاض٠ تسضؽ َاٝايسٚي١ اٱغ٬َ

 ،ك١ٝاؿك ن٤ٛ ٖصٙع٢ً  تسضؽ ٣خطأٚ ;خ٬ؾ١ اهلل ْػإ ٗس يسٚض اٱٝٚػػ ،ا٭ضض

 ١ٜع بٗا عٔ أٝتتُ ٚقسضاتٗا اشلا١ً٥ اييت ،١ٝ١ُ ايعٜٛاتٗا اؿهاض١ٝ َعڀٝٔ َٔ ْاسهٚي

ٕٸ ايسٚي١ اٱغ٬َ»ٕ ٜكٍٛ: أٍ إ ،«٣خطأ١ ٝدتُاعاػطب١  ١ ٝػت نطٚض٠ ؾطع١ٝ يٝإ

ٓ٘ هّ ٟصس اي١ٝ; ٭ْٗا إٓٗر ايٛسٜنطٚض٠ سهاضـ  وشيإٍ  ناؾ١ڄـ إ ٞبٌ ٖ ،ؾشػب

ع٢ً  ٞعٝعٙ ايڀبنَطإٍ  ٚا٫ضتؿاع ب٘ ،ٞايعامل اٱغ٬َ ْػإ ٗ طاقات اٱرلتؿذ

ٖچا إٚ ،١ْٝػاْس اؿهاض٠ اٱٝقع إٕ  «.اع١ٝ ٚايهٝت ٚايتبع٘ َٔ أيٛإ ايتؿتټٝعاْْٜكاشٙ 

 ٜتِ َٔ خ٬ٍ ططم أضبع١:  ،ٚتؿعٌٝ قٛاٖا ،إعساز ٖصٙ ايؿ١٦ ايكاعس٠ عًُٝاڄ
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ايٛقت ٚاييت تهٕٛ ٗ ْؿؼ ـ عاز٠ إق٬ح َ٪غػ١ إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ إ ٍٚ:ا٭

(15)ٚغٝاغٝاڄ ١َ ؾهطٜاڄع٢ً قٝاز٠ ا٭ عٝح تكبض قازض٠ ؾعًٝاڄ ـ،ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ 

 ،غ٬ّ َٚؿاُٖٜٝ٘كّٛ ع٢ً ايؿِٗ ايٛاعٞ يٲ ّاْاڄإتطب١ٝ قاعس٠ َ٪١َٓ ايجاْٞ: 

بعاز سٝاتِٗ أْ٘ ٜػتٛعب ٜٚؿٌُ نٌ أعٝح تكبض قازض٠ ع٢ً إزضاى سلٛيٝت٘ ٚ

تطب١ٝ ، (16)ٚ تطزٜسأز٢ْ ؾو أعٝح ٜهُٔ شلِ ايػعازتٌ َٔ زٕٚ  ،خط١ٜٚٚا٭ايس١ْٜٛٝ 

ٖساف ٚٗ غبٌٝ ؼكٝل تًو ا٭ .عُاقِٗ ٚنٌ نٝاِْٗ سب ٖصٙ ايكٝاز٠أتػطؽ ٗ 

 .ضٚاسِٗ شلا ؾسا٤ٶأٚتكسِٜ  ،ٍ ايك٠٬ ٗ قطاب ايؿٗاز٠إٜتػاضعٕٛ 

١ تطب١ٝ ا٭١َ ٚتٛدٝٗٗا هاز نب١ َٔ أبٓا٤ ا٭١َ تكّٛ َُٗإايعٌُ ع٢ً ايجايح: 

ٚنطٚض٠  ،طتٗا إطدع١ٝ ايكاؿ١ٖساف اييت غڀچدٌ ا٭أمٛ نطٚض٠ ايعٌُ َٔ 

 . (17)ٓاٜتٗا

ؾطاف إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ إغ١َٝ٬ تعٌُ ؼت إهاز ١٦ٖٝ ت١ُٝٝٛٓ إايطابع: 

ٖساؾٗا، ؼٌُ ع٢ً عاتكٗا ١َُٗ ٚتؿهٌ ٗ سكٝكتٗا ا٫بٔ ايؿطعٞ ٭ ،ٚايػٝاغ١ٝ

 ٚاييت تتػِ بايؿػاز. ،اغ١ٝ ايطا١ٖٓٝع ايػٚناتػٝرل ا٭

 ـ1377ٖ ٍٚدطا٤ عًُٞ شلصا ايتكٛض عٌُ ايؿٗٝس ايكسض ٗ ؾٗط ضبٝع ا٭إٚن

 ٙ:اث٬خ ْك تتهٕٛ َٔٚناْت خڀ١ عًُ٘  ،غ١َٝ٬(غٝؼ )سعب ايسع٠ٛ اٱأع٢ً ت

 ١َ. ٚايتػٝرل ايؿهطٟ يٮ ،َطس١ً تأغٝؼ اؿعب ـ1

 ،ٚغاٙ ايؿعب١ٝٚاييت تكّٛ ع٢ً ْؿط ايٛعٞ ٗ ا٭ ،َطس١ً ايتؿعٌٝ ايػٝاغٞ ـ2

ٖساف أَط ٚاييت تؿهٌ ٗ سكٝك١ ا٭ ،ٖساف ايػٝاغ١ٝ يًشعبٚتٛدٝٗٗا مٛ ا٭

 هابٞ ٚعًُٞ. إاٖا بؿهٌ ٖساؾ٘ ٚتتبٓٸأعٝح ت٪َٔ ب ،إطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ

 ،ٍ ايٓٛاّ ايؿطعٞإَطس١ً اْتكاٍ ايػًڀ١ ايػٝاغ١ٝ َٔ ايٓٛاّ اي٬ؾطعٞ  ـ3

ُټ  ٍ إطدع١ٝ ايكاؿ١. إ ٓٝاڄٚته

عٝح  ،تٞ بعس اْتكاٍ ايػًڀ١أٖٚٞ ت ،ناف ايؿٗٝس ايكسض ْكڀ١ ضابع١أٚقس 

 .١َغ٬ّ ٚا٭تتذ٢ً ٗ َطاعا٠ َكاحل اٱ

١ُْٛ اؿان١ُ ٗ بعض ايسٍٚ ٕ ا٫غتبساز ايػٝاغٞ يٮأٜٚط٣ ايؿٗٝس ايكسض 

عٝح هطٟ  ،ٍٚ ٚايجا١ْٝتؿطض زَر ايٓكڀ١ ا٭ــ باـكٛم ٗ ايعطام ٚ ــغ١َٝ٬ اٱ
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 . (18)ٕ ٚاسسآايعٌُ بُٗا ٗ 

 

 ـــــــ العمىٗٛ زلاشات الػّٗد الضدزإأِي 

ْ٘ أٔ نٌ َا َٔ ؾَ ٖٛ ٖطٚبِٗ ٌٕ َٔ ايػُات ايػايب١ ع٢ً ايعباقط٠ ٚإبسعإ

 صاي .اشلس٤ٚ ٚايػه١ٓٝ إْؿازِٖٚ ،ايؿهطٟ ٚايطٚسٞ تطنٝعِٖايتؿٜٛـ ع٢ً 

َٔ  ٕ طبٝع١ ايػاستٌ ؼٌُ ْٛعاڄ٭ ;خلٸػسِٖ ٜعتعيٕٛ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ با٭

ٍ اشلس٤ٚ إبساع ايؿهطٟ ؼتاز ؾػاس١ ايؿهط ٚاٱ ،ايتٓاقض ٚايتهاز ؾُٝا بُٝٓٗا

ٍ ايٓعٍٚ إبُٝٓا غاس١ ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚايعٌُ ايجٛضٟ إٝساْٞ وتاز  ،يهٞ تٓتر

 &يهٔ ايؿٗٝس ايكسض .ٍ ايؿعٌإَٔ ايٓٛط١ٜ  ؾهاضخطاز ا٭إٚ ،ٍ إٝسإإايؿعًٞ 

 َٚٓتذاڄ ؾاع٬ڄ ٕ ٜهٕٛ عٓكطاڄأٚاغتڀاع  ،ْ٘ ْع بٌ ايػاستٌأقطاْ٘ بأقس اَتاظ عٔ 

ٌٸإ :ٚيصيو ّهٔ ايكٍٛ .ع٢ً ايػاستٌ ٖصا ايتٓاقض ٚضؾع  ْ٘ قس سكًت ي٘ ًَه١ س

٢ إػت٣ٛ ؾهاض ْٚٛطٜات اْؿطز بٗا عًٚنُٓتر يٮ ،طؾٛنع٘ نُؿهِّ ،ٖصا ايتهاز

ٖٚصا َا دعٌ َٓ٘ عل  .مل ّٓع٘ َٔ ٖاضغ١ ايعٌُ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ،ْػاْٞاٱ

ٌٻٗ ايكش٠ٛ اٱ قٝازٜاڄ عٓكطاڄ ض يكٝازت٘ ايػٝاغ١ٝ سٿٔ قڂ٦ٚي .ي٘ ايٓٛرل غ١َٝ٬ بؿهٌ ق

ٕ قٝازت٘ ايؿهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ إضض ايعطام، ؾأٚتٓشكط ب ،ٕ تًتعّ باؿسٚز اؾػطاؾ١ٝأ

بٌ اَتست يتؿطم ع٢ً نٌ  ،غ٬ٍَٞ اجملتُع اٱإيتٓڀًل  ،اؿسٚزؽڀت نٌ 

 &لاظات ايؿٗٝس ايكسضإَا ًٜٞ خ٬ق١ ٭ِٖ  ست٢ غرل اٱغ٬َٞ َٓ٘. ٚٗ ،ايعامل

  .ٚبعس شيو ع٢ً ايكعٝس ايعًُٞ ٚايتڀبٝكٞ ،ع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ

 ًٓدكٗا ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: ؾع٢ً ايكعٝس ايؿهطٟ  &لاظات٘أَا إ

 

 ــــــ ضالٗب ٔوٍاِر ددٖدٚ يف الدزاضات اإلضالوٗٛسسْ ألطأـ 

كس ناْت ايػ١ُ ايػايب١ ع٢ً ؾهط ايؿٗٝس ايكسض ايتعاَ٘ إٓڀل ٗ ؾهطٙ ي

ست٢  ،طاض ايسضاغات ايس١ٜٝٓ َٓڀك١ٝإدا٤ت إٓاٖر اييت ططسٗا ٗ  صاي .ٚٗ ؼ٬ًٝت٘

ٚ أشلا  يعجٛض ع٢ً ْسٍّّهٔ ا ْٗا بًػت َػت٣ٛ َٔ ايتِٓٛٝ ٚايسق١ ايع١ًُٝ عٝح ٫أ

ؾهاض ٚايڀطٚسات غًٛى ايؿٗٝس ايكسض ٗ تعاًَ٘ َع ا٭ٖٛ ٚنإ ٖصا  .ْٛرل
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بٌ نإ ٖصا زٜسْ٘ ست٢ َع تًو  .نإ ٜكٛغٗا يتكبض َٓڀك١ٝؾكس  ،ايٓٛط١ٜ

 ،ؾكس نإ ٜعٝس قٝاغتٗا يتكبض َٓڀك١ٝ ،ض شلا بايٓكسؾهاض ٚايٓٛطٜات اييت تعطٻا٭

يٓكسٖا  ;ِ ٜكِٝ عًٝٗا ايدلٖإ ٚايسيٌٝثَٚٔ  ،قشابٗاأؾهٌ ٖا ناْت عًٝ٘ يس٣ أٚ

 َٛض ايتاي١ٝ: بساعات ايؿٗٝس ايكسض ٗ إٓٗر ٗ ا٭تتًدل إَٚٓاقؿتٗا. ٚٗ اؾ١ًُ 

ّٷأٍ ايٛسٞ بإ ْٛطت٘ ـ1 ٌٷ ْ٘ ْٛا ّٷ ٖٛغ٬ّ ٚبايتايٞ ؾاٱ ،َتهاَ ٌٷ ْٛا  َتهاَ

 ٚشيو ٗ بعسٜ٘ ايعكا٥سٟ ٚايتؿطٜعٞ.  ،ٗ شات٘

ٚقس ؾكٌ ايه٬ّ ؾٝ٘ نُٔ  .يٓٛط١ٜ إٓڀل ايصاتٞ ا٫غتكطا٥ٞنؿؿ٘ ـ 2

ٍ داْب إٓڀل ايكٛضٟ ايصٟ ٜعتُس إ، ٚقس دعً٘ (غؼ إٓڀك١ٝ ي٬غتكطا٤ا٭)نتاب٘ 

 نُٔ ايبشٛخ ايس١ٜٝٓ.  ايكٝاؽ ايدلٖاْٞ

َع قٝاغتٗا  ،ضا٤ ْٚٛطٜاتآايتعاَ٘ ايٛنٛح ٚايسق١ ٗ نٌ َا ططس٘ َٔ  ـ3

 زبٞ ٚايب٬غٞ. بساع ٗ اْتكا٤ ايعباض٠ اييت ٫ ؽًٛ َٔ اؾاْب ا٭غًٛب هُع بٌ اٱأب

 ٬َٚس١ٛ ايطاب٘ إٓڀكٞ بٌ دع٥ٝاتٗا.  ،ؾهاضايتعاَ٘ ايسق١ ٗ ؼًٌٝ ا٭ ـ4

٘ َٔ عڀا٤ نٌ َٛنٛع سكچإٚ ،ايتؿهٝو بٌ إٛانٝع إٓسف١ َع بعهٗا ـ5

 ايتشًٌٝ إٓڀكٞ. 

ٗ  ١ٚاغتشهاضٙ يهٌ ا٫ؾذلانات إُهٓ ،ٙ ؾُٝع ا٫ستُا٫ت٩اغتكطا ـ6

 .َٓٗا ٗ ايبشح ٚا٫غتس٫ٍ ٤ُٖاٍ ؾٞإٚعسّ  ،اجملاٍ

 تطتٝب َڀايب ايبشح ٚتبٜٛبٗا ٚؾل بعسٖا إٓڀكٞ. ـ 7

 

 ـــــ ٔالتصاوْ البشح العمى٘ ٔالٍكد املٍطك٘ ،فهاز ٌٔظسٖات الطسف املكابندزاضتْ أل ـ  ب

 ،خطؾهاض اٯأؾهاشلا ع٢ً أساضؽ بهٌ ضغِ اْؿتاح اؿٛظات ايس١ٜٝٓ ٚإ

 إٍٚشيو اؿٌ سس َٔ ايعًُا٤ َٓص أ صٸٍٚ اشلذطٟ، ٚمل ٜؿٚشيو َٓص ؾذط ايكطٕ ا٭

ؾهاض ايڀطف إكابٌ أَٜٛٓا ٖصا عٔ ٖصا ايػًٛى، ٚاغتُطاضِٖ ٗ اٱقباٍ ع٢ً 

زضاغات٘ ٕ َا قاّ ب٘ ايؿٗٝس ايكسض َٔ خ٬ٍ أ٫ إبإٓاقؿ١ ايع١ًُٝ ٚايطز إٛنٛعٞ، 

ٌ ساي١ َتؿطز٠ ٗ ؾهډ ،ٗ ايػطب أّغٛا٤ نإ ٗ ايؿطم  ،خطيًٓتاز ايؿهطٟ يٰ

 ،ٚغابك١ ع١ًُٝ ٗ إساضؽ ٚاؿٛظات اٱغ١َٝ٬ ٫ َجٌٝ شلا ،ْٛعٗا ٚسلٛيٝتٗا
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ّهٔ تًدٝل  ْا٫ڄإ. ٚ(ؾًػؿتٓا)ٚ (;اقتكازْا) :َا ططس٘ نُٔ نتابٝ٘ خكٛقاڄٚ

 يًؿٗٝس ايكسض ٗ ايتايٞ:عت ب٘ إسضغ١ ايؿهط١ٜ َا ُٝٻ

 ٚايتعاَ٘ ايسق١ اي٬َتٓا١ٖٝ ٗ زضاغتٗا ٚعجٗا.  ،ايعُل ٗ تأٌَ آضا٤ اٯخطـ 1

َٔ  ،تٛغٝع زا٥ط٠ ايبشح عٝح تؿٌُ نٌ أزي١ إسضغ١ ايؿهط١ٜ يس٣ اٯخط ـ2

 . ٚشيو ٗ فاٍ زضاغتٗا َٚٓاقؿتٗا عًُٝاڄ ،زٕٚ إغؿاٍ ْٝع سٝجٝاتٗا

ع٢ً أؾهاض اٯخط َٚا ططس٘ َٔ أؾهاض  ٓڀك١ٝ ٗ ايطزٸايتعاّ ايع١ًُٝ ٚإ ـ3

ٌٸ بعٝساڄ ،ٚآضا٤ ايصٟ  ٕ ّؼ غكٛقٝات ايبشح ايعًُٞ اؾازٸأْ٘ أَا َٔ ؾ عٔ ن

ٕ ت٪ثط أَاّ دب١ٗ ايٓؿؼ ٚاشل٣ٛ أع٢ً ايتعاّ إٛنٛع١ٝ، ٚقڀع ايڀطٜل  ٜتٛقـ ٚدٛزاڄ

بأغايٝب  ١دٛا٤ َؿشْٛأٚخًل  ،نؿا٤ ايهباب١ٝإَا تعٌُ ع٢ً  ٚاييت غايباڄ ،ٗ ايبشح

فطز ع١ًُٝ تٗطٜر ٚدساٍ  إٍيٝتشٍٛ ايبشح َٔ إطاضٙ ايعًُٞ  ،ا٫غتٗعا٤ ٚايػدط١ٜ

 عكِٝ. 

 اعًٝٗ أغؼ ايبشح ايعًُٞ، ٚا٫عتُاز ع٢ً إكازض اييت اتهأؼهِٝ  ـ4

 .أقشاب ايؿهط اٯخط بايسضد١ ا٭ٍٚ

ٛټـ 5  تعدل عٔ َس٣ قسضات٘ اييت ،عاخ ٚاغتس٫٫ت ايؿٗٝس ايكسض إٓڀك١ٝأم تؿ

غ٣ٛ اٱقطاض  عً٘ ٫ هس كطداڄهٚ ،ؿشِ اٯخطٜبؿهٌ  ،ايع١ًُٝ ٚإٓڀك١ٝ ايعاي١ٝ

 ٚا٫غتػ٬ّ. 

 

 ــــــــوطاعْٗ اخلالدٚ يف زفع إغهاالت اإلٌطاٌٗٛ ٔودٖات املعاصسٚ  ز ـ 

 .بساعات ْٚتادات ايؿٗٝس ايكسض ايؿهط١ٜ نْٛٗا بٓت ايٛاقعإِٖ ٖٝعات أَٔ 

غ٬َٞ ع٢ً َعاؾ١ إؿانٌ ايٛاقع١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع اٱ نع نجرلاڄؾكس ض

ٍ عطض ططم اؿًٍٛ اييت تٓبع ٗ إَع غعٝ٘  ،ٟبؿهٌ دسٸ ،ْػاْٞ ع٢ً ايػٛا٤ٚاٱ

ٝٸ .قٍٛ ايسٜٔ َٚطتهعات٘ ايؿطع١ٝأثٛابتٗا َٔ  َٔ خ٬ٍ ايهتب اييت  اڄٜٛٗط ٖصا دً

ايبٓو )، (ؾًػؿتٓا)، (اقتكازْا)تسٚض سٍٛ قهاٜا اجملتُع:  ؾٗٞ ْٝعاڄ ،ؿٗايډأ

 (،قٍٛزضٚؽ ٗ عًِ ا٭)، (ايٛانش١ ٣ايؿتاٚ)، (غ٬ّ ٜكٛز اؿٝا٠اٱ)، (اي٬ضبٟٛ

سٝح ٬ٜسٜ تٓاٍٚ نٌ ٚاسس َٓٗا ؾاْب َٔ دٓبات  ،(غؼ إٓڀك١ٝ ي٬غتكطا٤ٚا٭)
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 ُع ٚدعً٘ َٛانباڄٚ ايتٓٛرل يتڀٜٛط اجملتأ ;ضاز بٗا ضؾع َؿه٬تأ ،اجملتُع

  ـكٛقٝات إطس١ً.

 

 ــــــــٓ لمشٕشٚ العمىٗٛ ؤٔإسٗا ،إبداعات الػّٗد الضدز يف الدزاضات اإلضالوٗٛ د ـ

سٛظ٠ ٗ ١َُٗ تسضٜؼ ايػڀٛح ايعاي١ٝ ٚايتشكٝل  &يكس َاضؽ ايؿٗٝس ايكسض

 ؾطف ٕا ٜكطب َٔ ضبع قطٕ َٔ ايعَٔ. اؾتػٌ بايتشكٝل ٗ فاٍ ايؿًػؿ١ايٓذـ ا٭

اغتٛعب  .ٌَأٚعُل ايت ،ساط١اٱٚقٍٛ. اَتاظ ٗ ٖصا إٝسإ بايسق١، ٚايؿك٘ ٚا٭

اْتكس  .ع٢ً ْتادات غرلٙ َٔ إعاقطٜٔ ٚاْؿتض بكًب ٚاعڈ ،غ٬ؾ٘ َٔ ايعًُا٤أَٛضٚخ 

 .ق٬ح ٚايتٓكٝضقًض سٌ ٚدس إكاّ ٜػتسعٞ اٱأٚ ،ٍ ايٓكسإسٌ ٚدس اؿاد١ تسعٛ 

٫ ق٬سٗا إَٔ ٚضا٤ شيو  مل ٜبؼڇٚت٘ ايؿا١ًَ، َٓض يًشٛظ٠ ٚيًُذتُع ْٛطٜا

َٚسضغ١ ؾهط١ٜ  دسٜساڄ ٗاڄؼ تٛدټٕ ٜ٪غٿأؾهاضٙ أضا٥٘ ٚآٚاغتڀاع ب .ٚاغتهُاشلا

ٚبايصات ٗ  ،إعطؾ١ْٛاسٞ ُٝع عٔ غرلٖا بأغًٛبٗا َٚٓٗذٗا ٗ ْٝض  ،نا١ًَ

 ٚأقٍٛ ايؿك٘.  ،ايؿك٘ٚايؿًػؿ١، 

بٌ ايؿهط اكَٚٚقٛؾٗا ٗ  ،َٔ د١ٗؾهاض ايؿٗٝس ايكسض ٚسساثتٗا إٔ عُل إ

ع٢ً عكٍٛ  َٔ د١ٗ أخط٣، دعًٗا تُٗٝٔ ٚإٓٗر ايه٬غٝهٞ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ

ٕ إٓٗر أضغِ  ،ٗ قؿٛف ايػڀٛح ايعاي١ٝ خكٛقاڄٚ ،ط٬ب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ

ٗ  َباؾطاڄ ايه٬غٝهٞ ايػا٥س نُٔ َٓاٖر ايتسضٜؼ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ نإ غبباڄ

ضدا٤ أيتعِ  ،ٚغع َٔ شيوأٍ إ ،ٚبًشاٚ نٝؿٗا ،ٓتكٌ بايتسضٜريت ب٤٘ سطنتٗا،

ؾهاضٙ ٚاغتكاَتٗا غتهٕٛ ا٬ٕش ٗ إٔ ق٠ٛ إبٌ  .اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ َدتًـ غڀٛسٗا

ٚإٓاٖر ايع١ًُٝ ٗ ْٝع اؿٛظات  ،ايتؿهرل ايعكًٞ َٟاّ شٚأإػتكبٌ ايكطٜب 

 .يَٞٚعاٖس ايتعًِٝ ايعا ،َٚطانع ايبشح ٚايتشكٝل ،ايع١ًُٝ

تهٝل عًٝٓا ؾطق١ تككٞ ْٝع سٝح  ،يًڀبٝع١ ايٓٛع١ٝ شلصا إٛنٛع ْٛطاڄٚ

غ١َٝ٬، خكٛقٝات ٖٚٝعات َسضغ١ ايؿٗٝس ايكسض ٗ كتًـ غاسات إعطؾ١ اٱ

بعطض قٛض٠ َكتهب١ َٔ َعامل َسضغ١  ْٓا قس قُٓا غابكاڄأٍ إًْؿت ْٛط ايكاض٨ 

قٛي١ٝ اؾسٜس٠ ٗ ايطغاي١ اييت نتبٓاٖا ؼت عٓٛإ )َعامل ايؿٗٝس ايكسض ا٭
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ؾهاض ايؿٗٝس ايكسض ٗ أٖٚٞ ضغاي١ كتكط٠ عٔ َعامل  ،قٛيٞ اؾسٜس(ايؿهط ا٭

ٕ ٜٓٗض ٚنًٓا أٌَ أقٛي١ٝ، ْكاضٟ ا٭ٗا َسضغ١ ايؿٝذ ا٭ْتَكاضَع  ،قٍٛا٭

٢ سكٍٛ قشاب ايبشح ٚايتشكٝل بسضاغ١ ؾهط ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض ٗ ؾتأ

ست٢  ،خط٣غ١َٝ٬ ا٭ٕ هطٚا َكاضْتٗا بٓٛرلاتٗا َٔ إساضؽ اٱأٚ ،غ١َٝ٬إعطؾ١ اٱ

ـ ايػتاض عٔ َس٣ َا تعخط ب٘ َسضغ١ ايؿٗٝس ايكسض َٔ اَتٝاظات ع١ًُٝ هؿٳٜٴ

 ثرلٖا ٗ بٓا٤ ٚتؿٝٝس قطح ايؿهط اٱغ٬َٞ اؿسٜح. أٚعٔ َس٣ ت ،ٚؾهط١ٜ ع١ُٝٛ

 

 ـــــــالعىمٗٛ  ْزلاشاتإ

 سكطٖا ٗ ايتايٞ:  ْا٫ڄإُهٔ ٜٴ

زاخٌ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ  ـ خ٬قٝاڄأٚ عًُٝاڄ ـ تطب١ٝ فُٛع١ َٔ ايهٛازض ـ1

ٚتٛدٝ٘  ،غ١َٝ٬ ٚعُّٛ ايٓاؽتتٍٛ ١َُٗ ايذلب١ٝ ايطٚس١ٝ يًشطنات اٱ ،ٚخاضدٗا

 ْٝع ايتٛدٗات ٚايتٝاضات ايؿهط١ٜ ايعا١ًَ ٗ ايػاس١. 

ؿازٟ َاّ اشلذ١ُ ايؿطغ١ يًؿهط اٱأغ١َٝ٬ ؼكٌ إجكؿٌ ٗ ايػاس١ اٱ ـ2

غطانٗا ٚدصب ٖصٙ ايؿطو١ َٔ اجملتُع إػًِ أٚاييت غدطت ٗ خس١َ  ،ٚإازٟ

اييت تطٚز  ،ع١َٝ٬ ايع٬ُق١اييت تػٗط عًٝٗا َ٪غػاتٗا اٱ ،غايٝبٗاأنٌ طاقاتٗا ٚ

ًت ٚأن ٞ،غ٬َؾػٝڀطت ع٢ً َطانع ايكطاض ٗ ايعامل اٱ ،ضا٥ٗا ٚكڀڀاتٗاٯ

ٕ اغتؿازتٗا َٔ ايتهٓٛيٛد١ٝ أنُا  .غ٬َٞايعطبٞ ٚاٱ ٗ ايؿاضعٌايطأٟ ايعاّ 

 ٚبايتايٞ ايػٝڀط٠ ايػٝاغ١ٝ إباؾط٠ سٝٓاڄ ،اؿسٜج١ ٖٚبٗا ؾطق١ ايتؿٛم ا٫قتكازٟ

ٍ إنجرل٠، نُا دعًت إاٍ ٚإكاّ خازَٗا إڀاع يًٛقٍٛ  سٝاْاڄأباؾط٠ إٚغرل 

 ٖساؾٗا. أ

ٗ تاضٜذ ايٓٗه١  ١ڄطؿط٠ ْٛعٝ سٻايصٟ عٴ ،ايتِٓٛٝ اؿطنٞ ا٫غ٬َٞغٝؼ أتـ 3

 . خكٛقاڄاٱغ١َٝ٬ ايؿٝع١ٝ 

 .ػ١( ٚؾل ططٚسات٘ ٗ إطدع١ٝ ايكاؿ١٪غٻـ إ إطدع١ٝ) ْٛاّٝؼ غأتـ 4

ٕ َطدعٝت٘ إٕ ٖاضغ١ ايؿٗٝس ايكسض ١ُٕٗ إطدع١ٝ مل تهٔ ط١ًٜٛ، بٌ أٍ إ ْٚٛطاڄ

ٖٚٞ  ،خرل٠ َٔ عُطٙ ايؿطٜـُؼ ا٭اـػٓٛات اي٫ ٗ إ١ ايؿٝع١ٝ ٗ ايػاس تػتكچطمل 
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ٖساؾ٘ ايهدل٣ ٗ دٗاظ إطدع١ٝ َٛاْع أٚقؿت ٗ ٚد٘ ؼكٝل  ، ؾكسؾذل٠ قكرل٠

ٚٗ  ،ض٠ ٗ ايٛغ٘ ايؿٝعٞصٸَتذ ُجًت ٗ ٚدٛز دٗاظ َطدع١ٝ قاؾ١ٛ، نبرل٠

 نطٚض٠ڄ ـ ٝٗا ايع١ًُٝسػب َباْ ـ تط٣ ٗ ايؿهط ٚإٓٗر ايه٬غٝهٞ ،اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ

ٚنصا ايٓٛاّ ايبعجٞ ايصٟ نإ وهِ ايعطام  .ٚتهُٔ اغتُطاضٜتٗا ،ؼؿٜ اؿٛظ٠

 زٕٚٚاؿ٪ٍٚ  ،دٌ تهعٝـ َطدعٝت٘أٚايصٟ َا ؾت٧ ٜعٌُ َٔ  ،باؿسٜس ٚايٓاض

دٌ ٖصا اشلسف أٚقس تٛغٌ بهٌ ايػبٌ َٔ  ،ٚغاٙ ايؿٝع١ٝاْتؿاضٖا ٗ كتًـ ا٭

ٚ غذٔ ٚن٥٬٘ ٗ كتًـ أ ،نجط َٔ َط٠ َٔ غذٓ٘ ؾدكٝاڄأؾًِ ٜتٛضع ٗ  ،إكٝت

ٌٸ ،َٓاطل ايعطام ٚ أ &ٜػع٢ يتجبٝت َطدع١ٝ ايؿٗٝس ايكسض ٔٵَٳ ٚايتهٝٝل ع٢ً ن

 َٔ ايڀطم. غرل شيوٍ إ ،َػاْستٗا

ٝٸ١ غ١َٝ٬ ٗ ايعطام ٚقٝازتٗا، ٚتكسِٜ اٱَسازات ؾعاٍ ايجٛض٠ اٱإ ـ5 ايًٛدػت

 أٚ ايؿٗاز٠.  ;ايٓكط :َٚػاْستٗا ست٢ إسس٣ اؿػ٫ٌٝٓغتُطاض ايجٛض٠ ٚتٓاَٝٗا، 

 

 ـــــــ الػّٗد الضدز ألعىاهتكٗٗي إمجال٘ 

 ٙاكلاظات ٚإبساعات ايؿٗٝس ايكسض ٗ ايّٓهٔ تًدٝل ايٓٛط٠ ايتك١ُٝٝٝ ٱ

 ايتاي١ٝ: 

لاظات ع١ًُٝ إْػا١ْٝ َٔ ٕ َا قسَ٘ ايؿٗٝس ايكسض يٲإَٔ زٕٚ ؾو  ٍٚ:ا٭

ٚٗطت ٬َقٗا ٗ إهاب١ٝ ثاض آب عًٝٗا َٔ َٚا تطتٻ ،بًشاٚ عُكٗا ٚدسٜتٗا ;ٚؾهط١ٜ

 عسٸٜٴ ،ٚٗ ايسضاغات ايه٬غٝه١ٝ اؿٛظ١ٜٚ ،غ١َٝ٬ خاق١ايٓٗه١ ايؿهط١ٜ اٱ

ا٫غت٬ب غ٬َٞ َٔ ١ًٓ ٗ سؿٜ ٚقٝا١ْ ايعكٌ إؿهط ٗ ايٛغ٘ ايجكاٗ اٱ عا٬َڄ

ٚنإ ؾهط  .ا إعػهطٜٔ ايؿطقٞ ٚايػطب٤ٖٞاييت نإ ٜطؾع يٛا ،ٚايتػطٜبايجكاٗ 

ـ إػًِ بايك٠ٛ اي٬ظ١َ يهٞ ٜكٌ ط ٚإجكډإؿهِّ ايؿٗٝس َجاب١ إسز ايصٟ ّسٸايػٝس 

ؿاز١ٜ ٚإاز١ٜ اييت ؾهاض اٱَٛاز اشلا١ً٥ َٔ ا٭َاّ ا٭أ قاَساڄ ٜٚكـ ،َإٍ بط ا٭إ

ساطت أايٛطٚف اييت  ناٌَبؿهٌ عًٝ٘ َٔ نٌ سسب ٚقٛب. بٝس أْٓا ٫ ْعًِ  تٗبٸ

ٚاييت  (،ؾًػؿتٓا)ٚ (اقتكازْا) :يٝـ نتابٝ٘ إعًٌُأبايؿٗٝس ايكسض بعس اْتٗا٥٘ َٔ ت

ْٚعين بٗا  ،ع٢ً نتاب١ بك١ٝ ايػًػ١ً اييت ٚعس بٗا ٕ ٜٓهبٸبٝٓ٘ ٚبٌ أسايت 
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َُٚٗا ٜهٔ ايػبب  .يٝ٘إَؼ اؿاد١ أغ٬َٞ ٗ ايصٟ نإ اجملتُع اٱ (،فتُعٓا)

 عٝسبسعت ع٢ً نٌ قأْػا١ْٝ َٔ ؾٝٛنات ٖصٙ ايؿدك١ٝ اييت ١َ ٚاٱٕ اٱٕ سطَاإؾ

َٳا٭ضض  ٕ ٜطخ اهللأإٍ  غـ عًٝٗاإٔ ٜٓتٗٞ ايتأٚ إٔ تػؿط أ٫ ّهٔ   عًٝٗا.  ٔٵٚ

بعض ايعكًٝات ع٢ً  ٠ٕ إٛاْع ناْت تطتهع ٗ غٝڀطأٜٚػًب ع٢ً ايٛٔ 

ايٛطٚف ٚتعسٸ  .ْٝتٗاأَٔ ؾ ايػٝاغ١ ٚاجملتُعأَط  ٚاييت مل ٜهٔ ايتؿهرل ٗ ،اؿٛظ٠

ُاّ َٔ إندل ايعٛاٌَ إاْع١ أايػٝاغ١ٝ اؿايه١ اييت ناْت ؽِٝ ع٢ً ايعطام َٔ 

َٛض اجملتُع نإ ٜعين إٔ ايبشح ٗ ٭ ;ٖصا إؿطٚع ايعًُٞ ٚايؿهطٟ ايعِٛٝ

غ٬َٞ ٚٚدٛب قٝاَٗا ؼت ٌٚ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ايعازٍ، ٖٚٞ بايهطٚض٠ ْٛط١ٜ اؿهِ اٱ

اييت ناْت تعتدل شيو َجاب١  ،ْت تجرل غهب ٚدٕٓٛ ايؿ١٦ اؿان١ُناَٛانٝع 

ٖډ ناْتنُا  .ٚتأيٝب ايٓاؽ ٕٛادٗتٗا ،ؼطٜض نسٖا إٍ ٜٓتُٕٛ  ٔٵٖٓاى ؾ١٦ 

َٔ تػً٘  ،ٕ زخٍٛ اؿٛظ٠ إعذلى ايػٝاغٞ ٗ ٌٚ تًو ايٛطٚفتط٣ أؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ا

يٛطٚف اجملتُع ايصٟ  ْٚٛطاڄ ،١َٝٚا ٜتُتع ب٘ َٔ تػڀ١ٝ زاخ١ًٝ ٚزٚي ،ايٓٛاّ ايبعجٞ

 ،ْتا٥ر غًب١ٝ ٚخ١ُٝ ع٢ً اؿٛظ٠إٍ  قس هطٸ ،نإ ٜتػِ با٫غتهعاف إازٟ ٚإعٟٓٛ

عسّ ايتسخٌ إٍ  ٚا باؿٛظ٠إٔ ٜٓاختاضٚا أيصيو  ،^ٌ ايبٝتأٖتباع َسضغ١ أٚع٢ً 

 .ْٛط شلا َا شلا ٚعًٝٗا َا عًٝٗا ١ٖٚٞ ٚدٗ ،ٚايبكا٤ ٗ داْبٗا ايتعًُٝٞ

ٚاييت تعس ٗ  ،غ٬َٞ(غٝؼ )ايعٌُ اٱأخڀ٠ٛ ايؿٗٝس ايكسض ٗ تايجا١ْٝ:  

ٚغاٙ ايؿٝع١ٝ، ٚغابك١ تاضى١ٝ ٗ ا٭ ،غ٬ّشاتٗا ْك١ً ْٛع١ٝ ع١ُٝٛ ٗ تاضٜذ اٱ

َؿعٍٛ قٟٛ. يهٔ ٖٓاى بعض  اغ١َٝ٬ شثرلٖا ٗ تك١ٜٛ اؿطن١ اٱأٚنإ ت

 زضدٗأَ ايهطٚضٟ ْط٣  ،ِلاح أٟ تٓٛٝٚاييت تهٕٛ َجاب١ ؾطٚٙ ٱ ،ؾاضاتاٱ

 : ٖآٖا

ٍٚ ـ ٜعين بايسضد١ ا٭ َعٓاٙ ايػٝاغٞ ـغ٬َٞ اٱ طاض ايتِٓٛٝإٕ ايعٌُ ٗ إ ـ1

نٌُ ٚد٘، نُا ٜعين أع٢ً  اٚاَطٖأب ا٫يتعاّٚ ،ايڀاع١ ايها١ًَ يكٝازتٗا ايت١ُٝٝٛٓ

٫ٚغُٝا  ،ٚ تتٍٛ ايعٌُ ٗ غطؾ١ ايكٝاز٠أٚاييت تٓٛب  ،إطاع١ ايهٛازض اايكٝاز١ٜ ؾٝ٘

ٚايصٟ  ،ٚٗ ٌٚ دٗاظ سانِ بٛيٝػٞ ؾطٜط، ٚناع ايػٝاغ١ٝ قا١ُعٓسَا تهٕٛ ا٭

شا مل تًتعّ إٗ ايعطام. ٚٚخكٛقاڄ  ١،غ١َٝ٬ ٚايعطبٝٗ َعِٛ ايسٍٚ اٱ عاف ط٬ٜٛڄ
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ٕ ايتِٓٛٝ إغ٬َٞ ايڀاع١ ايها١ًَ يكٝازتٗا ٚدٗاظٖا ايكٝازٟ ؾايكٛاعس ٗ ايتِٓٛٝ اٱ

ؿٛات إٛاد١ٗ َع ايٓٛاّ ايسٜهتاتٛضٟ ٗ  خكٛقاڄ ،نبرلاڄ غٝٛاد٘ اْٗعاَاڄ

 ٚايبٛيٝػٞ. 

غ٬َٞ ٗ ٌٚ غٝڀط٠ دٗاظ سانِ ئ تتٛز ؾعايٝات ٚؼطنات ايتِٓٛٝ اٱ ـ2

َٚتابع١ َٚطاقب١ دٗاظ  ،ٚاَط دٗاظ ايكٝاز٠ ؾ٫٘ٝ بايڀاع١ ايها١ًَ ٭إقُعٞ ٚبٛيٝػٞ 

َٓٗا َُٗا نإ  ٤غؿاٍ ؾٞإزٕٚ َٔ  ،ايكٝاز٠ ؾٝ٘ يهٌ تؿه٬ٝت ٦ٖٝٚات ايتِٓٛٝ

غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ  ،، َع ايتعاّ إطاقب١ إػتُط٠ يهٌ عهٛ ٗ ايتِٓٛٝقػرلاڄ

ست٢ ٫ ىذلم ايتِٓٛٝ بٛاغڀ١ ا٫غتدباضات  ،ع٢ً َػت٣ٛ ايكاعس٠ أّنٛازضٙ 

دطا٤ ع١ًُٝ تڀٗرل غطٜع١ إايؿعٛض باخذلام ايتِٓٛٝ  اغتسع٢ ٚضَا .ٚ ايعا١ٕٝأايساخ١ًٝ 

ٕ تٗإٚ بعض ايعٓاقط زاخٌ ايتِٓٛٝ أنُا  ،َٔ ٖصٙ ايعٓاقط إؿب١ٖٛ ٚزقٝك١

غرلٖا َٔ إٍ  خهاعِٗ يًعكٛبات ٚؾل َكطضات ايتِٓٛٝ،إٚ ،دطا٤ات دعا١ٝ٥إٜػتسعٞ 

 بٓا٤ ايتِٓٛٝ ٚاؿؿاٚ عًٝ٘.  خڀٛاتٚ ،دطا٤ات ايٛقا١ٝ٥اٱ

إٛاد١ٗ ٚناع أغ٬َٞ ٗ َٔ ايٛادب ع٢ً ايعٓاقط ايكٝاز١ٜ ٗ ايتِٓٛٝ اٱـ 3

دساّ نٌ ايڀطم يهُإ بكا٥ٗا ٚاييت ٫ تتٛضع عٔ اغتـ ١ُْٛ زٜهتاتٛض١ٜ َػتبس٠ أَع 

زا٤ أ١َٝٓ ُهٓٗا َٔ أ ٚطٚؾاڄ ز ايتِٓٛٝؾطاإٔ ت٪َٔ يٓؿػٗا ٚأ ـ٠ اؿهِ غسٸٗ 

ٚاَطٖا َٔ زٕٚ سكٍٛ أٟ اْكڀاع بٝٓٗا أطٟ تٛدٝٗاتٗا ٚػٕ أٚ ،َٗاَٗا نُا ٜٓبػٞ

َانٔ، ٚقات ٚا٭ٚٗ كتًـ ا٭ ،ٗ كتًـ ٦ٖٝات ايتِٓٛٝٚبٌ قٛاعسٖا ٚنٛازضٖا 

 ضؾازات َٔ ايكٝاز٠نًُا ٚقًت ايتٛدٝٗات ٚاٱ َٚٝػطاڄ ؾهًُا نإ ايتٛاقٌ غ٬ٗڄ

  .ُٚهٓت ايكٝاز٠ َٔ َعاؾ١ َهأَ ايهعـ ٚاـًٌ ٗ ايتِٓٛٝ ،ايكاعس٠إٍ 

زاض٠ إٗ ٗ خص ايٛقت ايهاإٔ ٜأغ٬َٞ ع٢ً اؾٗاظ ايكٝازٟ ٗ ايتِٓٛٝ اٱ ـ4

إكطضات تهٕٛ بٌ  ،بايعؿ١ٜٛ ٕ ٫ ٜهٕٛ عًُ٘ قهَٛاڄأٚ ،ٚتػٝرل َكطضات ايتِٓٛٝ

ايٛقت ٚايسق١ ٚايتؿطؽ ٍ إ ٖٚصا وتاز ،َٛضٚاـڀٛات َسضٚغ١ ٚقٝڀ١ َعڀٝات ا٭

 ٖساف. ايهاٌَ شلصٙ ا٭

ٜٛدب ايعٌُ بٗصٙ  ،غ٬َٞإغرل  أّ اڄغ٬َٝإغٛا٤ نإ  ،ٕ ايعٌُ ٗ ايتِٓٛٝإ

ٕٷ زا٥ٗا ٖٛ أخط ٗ أٚ تأٚنٌ تٗإٚ ؾٝٗا  ،ضبع١ا٭ َٛضا٭ ايكڀٝع١ بٌ ايكاعس٠ ٗ إٜصا
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َاّ أنُا تعين ٗ شاتٗا ؾتض ايباب  .َاّ ايعبج١ٝ ٗ ايعٌُأٚؾتض اجملاٍ ٚايكٝاز٠، 

ٚإيكا٤  ،ٚضاقٗا ٗ ؽطٜب ايتِٓٛٝأٚ ايعا١ٕٝ يتًعب أدباضات١ٝ ايٛط١ٝٓ تخذلاقات ا٫غا٫

ؼت  ٚ َعٜٓٛاڄأ ِ تكؿٝتِٗ دػسٜاڄثَٚٔ  ،عٓاقطٙ ايكٝاز١ٜ ٚايؿاع١ً ايكبض ع٢ً

 ،ٚاي٥٬ش١ تڀٍٛ ،ٚ اـاضدٌ عٔ ايكإْٛأضٖاب ٚ اٱأنُهاؾش١ ايؿػب  ،َػُٝات

اؿط١ٜ ٚايعساي١ إٍ غ٬َٞ ايصٟ ٜٗسف ٚبايتايٞ ايكها٤ ع٢ً نٌ َٛاٖط ايعٌُ اٱ

 ا٫دتُاع١ٝ. 

ٕ ايتِٓٛٝ إؾ &ايؿٗٝس ايكسض ٘غػأيصٟ ٚسػب ايسضاغات إٝسا١ْٝ يًتِٓٛٝ ا

غٝؼ ايتِٓٛٝ أٚيعٌ ايؿٗٝس ايكسض قاّ بت .ضبع١ تًؤَ ايعٓاقط ا٭ اڄمل ٜهٔ ّتًو أٜٸ

عٓس َتڀًبات ايػاس١ ايعطاق١ٝ  ْٚع٫ٚڄ ،«َا ٫ ٜسضى نً٘ ٫ ٜذلى دً٘»بكاعس٠  ع٬ُڄ

هاز إٚ ،عغ٬َٞ ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ قٝاز٠ اجملتُإهاز تِٓٛٝ إاييت ناْت تػتسعٞ 

ضؾاز ايكاعس٠ إٚتطب١ٝ عٓاقط تتٍٛ ١َُٗ تٛدٝ٘ ٚ ،طاض يًعٌُ إِٓٛ َٔ د١ٗإ

هاز ٓا١ٜ ناؾ١ٝ إٚٗ إكابٌ  ،ٚناع ايػا٥س٠اؾُاٖرل١ٜ ٚت٦ٝٗتٗا مٛ ايجٛض٠ نس ا٭

َٚٔ ططف اشل٦ٝات اؾاَع١ٝ  ،ؾٗاظ إطدع١ٝ َٔ ططف ايؿ٦ات ايؿعب١ٝ يًُذتُع

 ناز١ّٝ. ٚا٭

ايجٛض٠ ٗ  &ٗ ايٛقت ايصٟ ؾذط ؾٝ٘ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض ايجايج١:

ٚاَطٙ أٚاييت تػتتبع ايتعاّ ايٓاؽ ب ،ايعطام مل تهٔ َطدعٝت٘ بايؿُٛي١ٝ ايهاؾ١ٝ

ٕ قاعست٘ ايؿعب١ٝ مل تٓتؿط بايكسض ايصٟ ٜهؿٞ ٖصا ايعٌُ أنُا  ;ٚإطاعت٘ ايها١ًَ

قساَ٘ إصا بؿهٌ ناٌَ، يهٔ بايؿعٌ نٌ ٖ ايؿٗٝس ايكسض ٜسضىنإ ٚ .ايػٝاغٞ

غًٛب ٕٛاد١ٗ ٚسؿ١ٝ ايٓٛاّ أٚمل ٜهٔ ٖٓاى َٔ  ،ع٢ً ايجٛض٠ مل ٜهٔ َٓ٘ َٓام

ٛٸأنُا  .ايبعجٞ ٗ ايعطام غ٣ٛ اـطٚز بايجٛض٠ اـٛف ٚايطعب ايصٟ خِٝ ع٢ً  ٕ د

 .يهػط ٖصا اؿادع ;نٌ طبكات اجملتُع ايعطاقٞ ناْت تػتسعٞ َجٌ ٖصا ايعٌُ

خط٣ قشٝش١ يجٛاض أَاّ اْڀ٬قات أدٌ تعبٝس ايڀطٜل أَٔ ايعٌُ نإ ٖصا ٚبايتايٞ 

ِٸ ،بٓا٤ ايؿعبأَٚكاٌَٚ دسز َٔ  ايٓذاح ٚؼكٝل ثٛض٠ ْادش١. إٍ  ايٛقٍٛ ست٢ ٜت

ٚي٫ٛ ٚقؿ١ ايؿٗٝس ايكسض ايطغاي١ٝ ٚقُٛزٙ ايبڀٛيٞ يتُهٔ ايٓٛاّ ايبعجٞ َٔ 

نٌ ضغب١  اٚق ،ايجٛض٠ٚيكًع نٌ دصٚض  ،غ١َٝ٬ ٗ َٗسٖادٗاظ ع٢ً اؿطن١ اٱاٱ

ٗ زٜهتاتٛضٜت٘ يُٝشٛ نٌ َعامل ا٫ْتُا٤ ي١ًٜٛٗ  ٣ٚيتُاز ،ؾٗاّٗ ايتشطض َٔ ا٭
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 خط٣ ط١ًٜٛ َٔ ايًِٛ ٚايكٗط. أٚيطظح ايؿعب ايعطاقٞ ٗ قطٕٚ  ،غ١َٝ٬اٱ

ٚمٔ ْتشسخ عٔ ثٛض٠  ا٫ٚ ٜػعٓ ،١ُٖٝغا١ٜ ا٭ ٗخط٣ أي١ أيهٔ ٖٓاى َػ

ٚعسّ َػاْستٗا  ،ٖٚٞ نعـ إطدع١ٝ ايعًٝا غٝاغٝاڄ ،ايؿٗٝس ايكسض ايػهٛت عٓٗا

ٗ اْكػاّ ايٛنع ايسٜين ٗ  نإ غبباڄٚ ايتعاَٗا ايػهٛت أس إطدع١ٝ عٵٕ بٴإٚ .يًجٛض٠

ب ٗ عسّ إٓاقط٠ ايؿعب١ٝ ػبٻتٚايصٟ  ،اغ١ٝ اييت تٛادٗٗا ايب٬زٝسًو ايٛطٚف ايػأ

ايعطاقٞ ٚاؿٛظ٠ ايس١ٜٝٓ سلٌ  ٚغاٙ ٗ زاخٌ ايؿاضعَا دط٣ ع٢ً ا٭إٕ بٌ  .يًجٛض٠

ِٸ ،خط٣ زاخٌ ايكٛات إػًش١ ٚاؾٝـأؾ٦ات  ايعسٜس َٔ ايعٓاقط  ايصٟ نإ ٜه

ساطتٗا إٚعسّ  ،يهٔ عسّ ٚعٞ بعض إطدعٝات عكٝك١ ايٛنع ٗ ايعطام .ايؿٝع١ٝ

ايتعاطـ َع ايجٛض٠ إٍ عسّ زؾع بتًو ايؿ٦ات  ،شا ؾؿًت ايجٛض٠إَا غٝ٪ٍٚ ي٘ ايٛنع 

يهٔ ايٛنع نإ  ،ٟ ٚد٘ ٗ ْٛاٜاٖاأبڀبٝع١ اؿاٍ نعؿٗا ٫ ٜڀعٔ بٚ .عٓٗا ٚايسؾاع

ثاض غًب١ٝ يٝؼ ؾك٘ آايصٟ ناْت ي٘  ٤ايؿٞ ،َٛضساط١ عكٝك١ ا٭ٜػتسعٞ ايٛعٞ ٚاٱ

١ُْٛ ايكُع١ٝ ٚيعٌ ُازٟ ا٭ .غ١َٝ٬بٌ ع٢ً نٌ إٓڀك١ اٱ ،ع٢ً ايػاس١ ٗ ايعطام

 ،ظايت تكبع ؾٝ٘ ايعسٜس َٔ ايبًسإ ا٫غ١َٝ٬ ٚايتدًـ ايصٟ ٫ ،نجط َٔ َٓڀك١أٗ 

غ١َٝ٬ ١َ اٱٌ قًب ا٭ايصٟ ّجٿ ،ٖصٙ اؿاي١ ٗ ايٛغ٘ ايعًُا٥ٞ ٗ ايعطامإٍ  َٙطزټ

َٳ  ٖات سعْٓا تڀٍٛ ٚتػتُطآؿٓا ٚغٸأًْٛ٘. ٖٚصا َا هعٌ تّجٿ ٔٵَٚٗس ايجٛض٠ نس ايًِٛ ٚ

  ٕ ٜبعع ؾذط دسٜس.أإٍ 
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ٍْ وػسم آخس  الطٗد الػّٗد الضدز يف ٔد
 

 حىار هع: حزم السيذ هحوذ تاقز الصذر

  تزجوح: نظيزج غالب

 

 ــــــ سٗاٚ الطٗد الضدز ٔأختْ الػّٗدٌٚظسٚ إىل 

  تتؿهًٞ  إٔ يؿدكهِ ايهطِٜ، ْٛزٸ ا٫سذلاّ ٚايتكسٜطبعس عطض أزل٢

 .٣ٚأخت٘ ايؿٗٝس٠ ايعا١ٕ بٓت اشلس ،ا٤ْا ا٭ععا٤ ْٛط٠ ف١ًُ عٔ سٝا٠ ايؿٗٝسبإعڀا٤ قطٸ

 ـ، ٗ ايها١ُٝٚ، 1353ٖايؿٗٝس قُس باقط ايكسض ٗ شٟ ايكعس٠  ٚيس َٔ

ٚقس  ،ٚايسٙ ايػٝس سٝسض َٔ ؾه٤٬ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ .عا١ً٥ عطؾت بايعًِ ٚايعٖس ٚايتك٣ٛ

ٚاؾتٗط بتبشطٙ ٗ ايعسٜس َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ،  ،ايتٛانع ٚايعٖسعطف عٓ٘ سػٔ اـًل ٚ

ٚقس نإ دسٙ ايػٝس  .ؾكس ضسٌ عٔ ٖصٙ ايسْٝا ٗ غٔ ايؿباب ،يهٓ٘ مل ٜعُط ط٬ٜٛڄ

 ٍٚ َٔ ايكطٕ ايطابع عؿط،إزلاعٌٝ ايكسض َٔ َطادع ايتكًٝس ايهباض ٗ ايٓكـ ا٭

باقط ايكسض ؾڀاس١ً ٗ  أدساز ايؿٗٝس قُس ك١ٝنصيو نإ ب ـ.1338ٖتٛٗ غ١ٓ 

. ×ؾذط٠ طٝب١ َٓشسض٠ َٔ ْػٌ اٱَاّ ايهاِٚ ،ٚعُٛا٤ ٗ اؿًِ ٚايٛضع ،ايعًِ

 اڄٚناْٛا ْدلاغ ،ٚيبٓإ ،ايعطامٚإٜطإ،  :َٔ ٌٍّاف أدساز ٚآبا٤ عا١ً٥ ايكسض ٗ نع

َٚبًػٌ يًعًّٛ ٚإعاضف اٱغ١َٝ٬ ايٛاغع١. عاف ايػٝس  ،ٚٓا٠ يًسٜٔ ،يًعًِ ٚاشلس٣

ٚؾطب ٗ أسهاِْٗ ايسٜٔ  ،ايؿٗٝس باقط ايكسض ٗ ٚغ٘ عا١ً٥ ؾُٝتٗا ايعًِ ٚايؿهٌ

بعس ّٜٛ َكساض َا ٜهدل  ايصٟ ٜهدل َٜٛاڄ ،ٚا٭خ٬م، ٚنإ شيو ايڀؿٌ ايٛضع ايٓابػ١

ز ٖسؾ٘ سسٻ .٘ ٚغطع١ بساٖت٘ٚنإ هًب ا٫ْتباٙ بؿس٠ أزب ،أقطاْ٘ ٗ غ١ٓ ٚغٓٛات
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ٚأدسازٙ  ^ْٗر ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض غايهاڄ ،ٗ ندلٙ ٚػ٢ً ٚانشاڄ ،َٓص ْع١َٛ أٚاؾطٙ

ُټ .ايهطاّ  .ٚؼطٜطٙ َٔ قٝٛز ا٫غتبساز ٚاؾٌٗ ،٘ إق٬ح اجملتُع اٱغ٬َٞنإ ٖ

 ،يٲْػإ ايكس٠ٚ أباٙ ٚأَ٘ ناْا َجا٫ڄ٫ٚغُٝا إٔ  ،عٓ٘ ٚمل ٜهٔ ٖصا اشلسف غطٜباڄ

ٕ تطنع٘ ٖٚٞ ع٢ً أيٲْػإ ايهاٌَ. ناْت أَ٘ ؼطم ع٢ً  عٝٓٝاڄ ٚتؿدٝكاڄ

٫ٚز شنٛض أ ١يػبع َاڄأْٗا ناْت أضغِ  ،ٕ عٓس َْٛ٘آي٘ ايكط أٚن٤ٛ، ٚناْت تكط

ٚٗ  ،٭غباب كتًؿ١ ;إْاخ أ٫ٚز شنٛض ٚغتٸ ١ًٝت بؿكس ٔػٚغبع إْاخ، ٚقس ابتٴ

ُٿ ،ٚطٚف َتؿطق١ ٍ اهلل ٚاٖب اؿٝا٠. إًت تًو إكا٥ب بايكدل ٚا٫ستػاب يهٓٗا ؼ

ٚؾػًت  ،أقٝب ايؿٗٝس ايكسض ٗ غٔ طؿٛيت٘ َطض عهاٍ، يسضد١ أقًكت ٚايسٜ٘

ٍ اهلل ٗ طًب ايؿؿا٤ إٚغًٝتُٗا  #١ ابٔ اؿػٔؾهإ ايتٛغٌ باؿذٸ ،باشلُا

ٚناْت أَ٘  .الض تٛغًُٗأٚ ،ٚاغتذاب اهلل تعاٍ زعا٤ُٖا ،٠ عُٝٓٗاٚايعاؾ١ٝ يكطٸ

إٜاٖا بعسّ  كاطباڄ ،ٗ َٓاَٗا #ضأت اؿذ١ قسأثٓا٤ تٛغًٗا ايسا٥ِ ٗ طًب ايؿؿا٤ 

ٜاٖا َها١ْ عاي١ٝ إ ْ٘ غٛف ٜؿؿ٢ بإشٕ اهلل، َٚبؿطاڄأٚ ،ايكًل ع٢ً ساٍ ابٓٗا

ٚناْت إعذع٠، ؾكس ؾؿٞ ايػٝس قُس باقط . َٚػتكبٌ َؿطم ٗ ايعًِ ٚايسٜٔ

 ثٛب ايعاؾ١ٝ.  ٚأڂيبؼ ،ايكسض ٗ ايّٝٛ ايتايٞ

تعٝـ سٝا٠ بػٝڀ١ خاي١ٝ ضغِ َهاْتٗا ايعًُا١ٝ٥ ايهبرل٠ ناْت عا١ً٥ ايؿٗٝس 

ٗ ؾهطٖا ٚقًبٗا،  َٔ نٌ َٛاٖط ايذلف، ؾًِ تهٔ أَٛض اؿٝا٠ إاز١ٜ تؿػٌ سٝعاڄ

ٕ ؼكٌ ع٢ً أٚ ،ٕ تبًؼ إطاتب ايعاي١ٝ ٗ ايعًِأبٌ نإ نٌ غعٝٗا ٚنسٖا ٗ 

 ،ف ٚا٭خ٬م. بعس ٚؾا٠ ٚايسٙ تطب٢ ٗ سهٔ ٚايست٘ غ١ًًٝ ايعًُا٤أٚغع قسض َٔ إعاض

ٚايؿٝذ  ،ٚأخت ايؿٝذ قُس ضنا ،ؾكس ناْت بٓت ايؿٝذ عبس اؿػٌ آٍ ٜاغٌ

ؾكس  ،أخٛاي٘ ايصٜٔ تطب٢ ٗ ٚغڀِٗ ٛاٖٚ٪٤٫ ناْ .آٍ ٜاغٌٚايؿٝذ َطته٢  ،ضانٞ

ٚنإ ي٘  ،ذلاّ ٚتكسٜطٚنإ عٓسٙ َٛضز اس ،٘ ايؿٝذ قُس ضنا بعٓا١ٜ َتُٝع٠خكٻ

ٌٷ ٗ تٛدٝٗ٘ ٚتعًُٝ٘ ٚتأزٜب٘. أخٛٙ ايػٝس إزلاعٌٝ َٔ ايعًُا٤ ايؿه٤٬  نبرلٷ ؾه

غ١ٓ  ْ٘ قس غازض ايسْٝاأضغِ  ،ٚاجملتٗسٜٔ ا٭د٤٬، نجرل اؿطن١ ٚايٓؿاٙ ٗ ايٓذـ

ٖٚٛ ابٔ ا٭ضبعٌ َٔ ايعُط. أخت٘ )آَٓ٘ بٓت اشلس٣ ايكسض( َٔ ايٓػا٤  ٖـ،1388

ٚناْت ضؾٝك١ أخٝٗا ايؿٗٝس ٗ  ،َٚع١ًُ يًؿك٘ ٚا٭خ٬م ،ناتب١ٚايعإات، ؾاعط٠، 
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ٚايتكسٟ يًػًڀ١ ايػاسل١،  ،َٚكا١َٚ ايًِٛ ٚا٫غتبساز ،زضب اؾٗاز ٚايتهش١ٝ

 .بايػعاز٠يهًُٝٗا ِ تٹٚخٴ ،ل زضبٗاٍ داْب أخٝٗا ضؾٝإدت بايؿٗاز٠ ٛٿٕ تٴأؾهإ 

غٔ اؿاز١ٜ عؿط٠ َٔ قبٌ أ٢ْٗ ايػٝس قُس باقط ايكسض َطس١ً ا٫بتسا٥ٞ 

ٚاغتعسازٙ ايعطٜض  ،ٚقس يٛسٜ عًٝ٘ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايٓبٛؽ ٚؾس٠ ايصنا٤ ،عُطٙ

ٕا ٜطْٚ٘ َٔ ْباٖت٘  ;تعذب ٚزٖؿ١ ُٗٛٙ ٚأغاتصت٘ ؾهإ َعِّ ،يتًكٞ ايعًّٛ ٚإعاضف

 ا٥٘. ٚشن

ٍ داْب اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ إ ،أنٌُ زضاغ١ إٓڀل َٚا نتب ؾٝ٘ َٔ ضغا٥ٌ

ٗ غٔ اؿاز١ٜ عؿط٠ َٔ عُطٙ. ٚٗ غٔ ايجا١ْٝ عؿط٠ زضؽ  ،ع٢ً بعض نتب إٓڀل

 ،نُا زضؽ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً نؿا١ٜ ا٭قٍٛ ،َعامل ا٭قٍٛ ع٢ً ٜسٟ أخٝ٘

ٍ َعًِ أٚ أغتاش. ٚٗ غ١ٓ إد١ أنجط زضٚؽ ايػڀٛح َٔ زٕٚ اؿا أٚنإ قس قط

ٚسهط سًك١ زضؽ ايؿٝذ  ،ؾطفٍ ايٓذـ ا٭إ ٛدٗاڄتَ ١ايهاُٚٝ َٔ ٖادط ٖـ1365

ٚايعذٝب ٗ  .ظاٍ ؾت٢ ٗ ايجا١ْٝ عؿط٠ ٖٚٛ ٫ ،ايػٝس اـ٥ٛٞٚقُس ضنا آٍ ٜاغٌ 

ٍ داْب ايعسٜس َٔ ايؿدكٝات ايع١ًُٝ إْ٘ نإ وهط سًكات ايسضؽ تًو أا٭َط 

ٚإساطت٘ ايها١ًَ  ،اييت تٛٗط َس٣ ق٠ٛ ايػٝس ايؿٗٝس ايع١ًُٝ َٛضَٚٔ ا٭ايهبرل٠. 

ي١ أَػ ٍ ٜاغٌ ططح َٜٛاڄإٓ ا٭غتاش ايؿٝذ قُس ضنا أَڀايب ايسضؽ ٚإؾها٫ت٘، 

ٕ أأّ  ،ٜٚڀٗط بعٚاشلا ،بسٕ اؿٝٛإ ٬َقات٘ ايٓذاغ١ ٜتٓذؼ ٌٖ :ٍأسٝح غ ،ع١ًُٝ

 &ٕ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟإ :١؟ ثِ أناف قا٬٥ڄبسٕ اؿٝٛإ ٫ ٜٓذؼ ٚيٛ يكٞ عٌ ايٓذاغ

ٕ أغتاشٙ ايػٝس إٚ ،خطٜٔ ٗ نتاب ايڀٗاض٠آٚأٚضز َبشجٌ  ،ٖصا اٱؾهاٍ ٔأداب ع

ٕ ٜأتٛا بجُاض َٚڀايب أخط٣ أبك١ٝ ايڀ٬ب َٔ إزلاعٌٝ ايكسض نإ قس طًب َٓ٘ ٚ

سٜس٠ ي١ دإٔ ٜڀطسٛا َػأٚ ،ي١ ًَٝاڄإٔ ٜؿهطٚا ٗ إػأْ٘ ٜڀًب َٔ طًبت٘ إٚ ،دسٜس٠

ايكسض َٔ زٕٚ ْٝع باقط ت٢ ايؿٗٝس قُس أٗ ْؿؼ إٛنٛع. ٕٚا نإ ّٜٛ ايػس 

 .ت٢ َػا٥ٌ دسٜس٠ ٗ ْؿؼ إٛنٛعأٚقس  ،ٍ ٜاغٌآٍ ايؿٝذ قُس ضنا إايڀًب١ 

ٚمل ٜهٔ وهط  ،ْٔ٘ وهط ايسضؽ ؾك٘ ٭دٌ ايتؿٓټأٚنإ ايؿٝذ ٜط٣ ٗ ايؿٗٝس 

ُټص عسز أٜاَ٘ ٗ ١ َع قػط غٓ٘ ٚقًچ خكٛقاڄ ،يًتشكٌٝ ع٢ً ٜسٜ٘، ؾتٛد٘ ايؿٝذ ايتً

ٕ نإ َٔ بِٝٓٗ َٔ أت٢ بجُطات دسٜس٠ ٚاغتٓتادات إإٜاِٖ  ٍ باقٞ ايڀ٬ب غا٬٥ڄإ

ت٢ ايػٝس قُس باقط أ: يكس ٍ اؿهٛض قا٬٥ڄإبهط، ٕٚا نإ اؾٛاب بايػًب تٛد٘ 
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 ،ٜعطنٗا عًٝهِٕ أ طًب َٓ٘ ؾدكٝاڄأٚأْا  ،ايكسض بجُطات دسٜس٠ ٗ ٖصا ايسضؽ

ٜٚبٝٓٗا يهِ. ٚنإ ٗ شيو اجملًؼ َكسض إعذاب اؾُٝع. ٚعٔ ايػٝس إزلاعٌٝ 

َا بًػ٘ أخٛٙ ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض َٔ َطاتب ٗ ايعًِ نإ  ٕ نٌأ &ايكسض

ٚسٌ تٛٗ ايؿٝذ قُس  ٖـ،1370ٚٗ غ١ٓ  .قس سكٌ عًٝ٘ ٖٚٛ ٗ أٚا٥ٌ غٔ ايبًٛؽ

 ،ايطَٝجٞ نتاب١ ايتعًٝكات ع٢ً ضغا٥ٌ أغتاشٙ تٍٛ ايؿٝذ عباؽ ،ضنا آٍ ٜاغٌ

ٕ وهط فايؼ زضغ٘، ٚنإ قس نتب ٖٛ اٯخط أٚطًب َٔ ايؿٗٝس باقط ايكسض 

طٙ ٚإساطت٘ ٚعأٜ تبشټ ،ؾًُا ضآٖا ايؿٝذ عباؽ ايطَٝجٞ ،تعًٝكات ع٢ً ضغا٥ٌ أغتاشٙ

تطزٜس ايتكًٝس أٚ  : َٔ زٕٚ أز٢ْ ؾوچ٘ إيٝ٘ قا٬٥ڄتٛدٻ ،ايها١ًَ بهٌ إڀايب ايع١ًُٝ

ٍ إٗ سكو سطاّ. ٚنإ ايؿٗٝس ايكسض قس سهط زضؽ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ ا٭قٍٛ 

سس ايڀًب١ ايصٜٔ ناْٛا وهطٕٚ أ. قاٍ ـ1378ٍٖ غ١ٓ إٚٗ ايؿك٘  ـ،1375ٖغ١ٓ 

ٍ داْب ايؿٗٝس ايكسض: نإ ايؿٗٝس ايكسض وهط َعٓا إزضؽ ايػٝس اـ٥ٛٞ 

 ،ٜٚػٝڀط عًٝٗا َٔ نٌ دٛاْبٗا ،ٗانًچ نإ ٜػتٛعب إڀايب ،ايسضؽ نأْ٘ قُط

بعس ّٜٛ. نإ ٜكهٞ َعِٛ أٚقات َٜٛ٘ ٗ إڀايع١  ٚنإ ٜتكسَٓا َطتب١ َٜٛاڄ

 ،َطس١ً ايتسضٜؼ بتعًِٝ نتاب نؿا١ٜ ا٭قٍٛ أٚٗ ايعؿطٜٔ َٔ عُطٙ بس .ٚايسضؽ

اضز ٗ اـ ايبشحبتسضٜؼ  أبس (ٖـ1378ٚٗ غٔ ايػابع١ ٚايعؿطٜٔ) .ٚتطب١ٝ طًبت٘

ايؿك٘. ٚٗ ٗ اضز اـ ايبشحؾطع ٗ تسضٜؼ  (ٖـ1380ٚايعؿطٜٔ) ١ايجآَٗ ا٭قٍٛ، ٚ

غٔ ايػابع١ ٚايعؿطٜٔ ب٢ٓ ببٓت عُ٘ ايػٝس قسض ايسٜٔ ايكسض )أخت اٱَاّ َٛغ٢ 

ٖچٚناْت ايكسض(،  ٚنإ اٱَاّ َٛغ٢  .ا سكً٘ َٔ طبع نتب٘تهايٝـ ظٚاد٘ 

اد٘ مثط٠ ع٬قت٘ ايك١ٜٛ َع ابٔ عُ٘، ٚنإ ظٚ ،ايكسض ٚايؿٗٝس ايكسض أبٓا٤ ع١َُٛ

ايٓذـ ٗ  َعاڄ ؾٝٗا ت ٚاؾتست أٚاقطٖا ٗ ايؿذل٠ اييت ناْاٜتًو ايع٬ق١ اييت قٛ

ٌپ َٓٗا ٚٗ تًو ا٭ٜاّ نإ  .ٜؿتػ٬ٕ بايتشكٌٝ ٚايتعًِ َطس١ً إٍ قس ٚقٌ ن

 ٚناْا ٜتباسجإ َعاڄ ،ٚتؿاضنا نٌ َا غڀ٢ تًو ايؿذل٠ َٔ سًٖٛا َٚطٖا ،ا٫دتٗاز

زضٚغُٗا ٚإڀايب ايع١ًُٝ، نُا ناْا ٜتؿاٚضإ ؾُٝا بُٝٓٗا. نإ اٱَاّ َٛغ٢ 

ٔٸ نُا نإ ا٭خرل ٜبازي٘  ،َؿاعط ا٫سذلاّ ٫بٔ عُ٘ ايؿٗٝس ايكسض ايكسض ٜه

ٚنإ اٱَاّ َٛغ٢ ايكسض  (،غٝسٟـ )ؾهإ ىاطب٘ ب ،ْؿؼ ا٫سذلاّ ٚاؿب

ٚأسؼ  ،كسض نًُا نام قسضٙٚنإ اٱَاّ َٛغ٢ اي (.٫َٟٛـ )ىاطب٘ بسٚضٙ ب
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سٝح  ،ٍ ايٓذـإٜأخص دٛاظٙ ٜٚػاؾط  ،إػ٪ٚي١ٝ إًكا٠ ع٢ً عاتك٘دطا٤  ،اٱضٖامب

بعس ٚ .ؾطفٚٗ أسهإ ايٓذـ ا٭ ،ٜٚطتاح بايكطب َٔ ابٔ عُ٘ ،هس ايػ٣ًٛ

نإ  ،ايكسضيًؿٗٝس ؾس٠ سكاض ٚأش٣ ْٛاّ قساّ ٚ ،اختڀاف اٱَاّ َٛغ٢ ايكسض

ٖصا ا٭خرل ٜكٍٛ: يٛ نإ َٛغ٢ ايكسض ظاْيب يصٖب عين َا أدسٙ َٔ تعب ْٚكب 

 َٔ قساّ ٚأعٛاْ٘. 

 ٞنٝـ ناْت ُط ٗ ٌٚ  ،يٓا عٔ سٝاتهُا ٗ ايعطام ٌيٛ تتشسث ،غٝست

 نٌ تًو ايٛطٚف؟ 

 ِايتاغع١ عؿط٠ َٔ عُطٟ. يكس إ ؾٝٗا ٚعؿتٴ ،أْا َٔ َٛايٝس َس١ٜٓ ق ٍ

ٚقس نإ ؾطاقٞ ٚبعسٟ عٔ  .ٍ ايعطامإاْٞ بايؿٗٝس ايكسض َٔ إٜطإ اْتكًت بعس اقذل

ب يٞ ايهٝل ٜػبٿ ،ُٗاٝٚٚطٚف ايعٝـ ٗ نً ،يًؿطم بٌ ايبًسٜٔ ْٚٛطاڄ ;أًٖٞ

ٍ ظٜاض٠ سطّ أَرل إٚٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ شٖبت  .يصيو نجرلاڄ ٚقس عاْٝتٴ ،ٚايتعب

 ايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ ؾطام ّٚٓشين ،ٕ ًُٜٗين ضبٞ ايكدلأٚتٛغًت ب٘  ،×إ٪ٌَٓ

 ،عذٝب ٚبعس ايعٜاض٠ اْتابين إسػاؽٷ ،ٚقعٛب١ ايعٝـ ٗ ٖصٙ ا٭ضض ايڀٝب١ ،أًٖٞ

ٞپإقذلٕ بؿدل عازٟ، أْين مل إْؿػٞ:  ٗيسضد١ دعًتين أقٍٛ  َٔ أٚيٝا٤  ٕ ظٚدٞ ٚي

ٌٴ اهلل ٚايعًُا٤ ا٭تكٝا٤،  عٔ ْؿػٞ  تٚابتعس ،ا٫ط٦ُٓإب ؾعطتٴ ينْٸأتًو ايعٜاض٠ ٚساق

 انٌ َؿاعط ايهٝل ٚايهذط، ٚعؿت بكٝت أٜاَٞ َع ايؿٗٝس ٗ ناٌَ ايطن

 ٚا٫ط٦ُٓإ. 

 

 ـــــــ يف املٍصه &خالقْأ

 .ٍسبصا يٛ ؼسثٝٓٓا عٔ َعا١ًَ ٚأخ٬م ايػٝس ايؿٗٝس ٗ إٓع  

 َع  نإ قػٓاڄ .ض َٔ سٛيٜ٘ٚكسٿ ،ٚعڀٛؾاڄ ،يكس نإ ايػٝس ايؿٗٝس طٝباڄ

 سْٓٛاڄ نُا نإ َع أًٖ٘ قباڄٚ .ٚنإ َجاب١ ايكسٜل ٭خٛات٘ ٚإخٛاْ٘ ،أَ٘ ٚأ٫ٚزٙ

يًٛيس  خط ؿ١ٛ َٔ سٝات٘ إباضن١ َجا٫ڄآٍ إنصيو نإ خًك٘ َع أ٫ٚزٙ، ٚبكٞ 

طٛاٍ  ،ْ٘ نإ ٜٛيٞ عٓا١ٜ خاق١أؿاٚضٖا ٚوذلّ آضا٤ٖا، نُا ٜ ،َ٘ايباض ٚإڀٝع ٭

ٚهٝب عٔ  ،َهتٛباتٗا أٜكط ،ٗ إعا١ْ أخت٘ ؾكس نإ ٜكطف ٚقتاڄ ،بأخت٘ ،سٝات٘
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 ،ٗ نٌ َا ؼتاد٘، ٜٚػاعسٖا أساغٝػٗاٜٚٚٗتِ َؿاعطٖا  ،تػا٫٩تٗا، ٚوذلَٗا

 ٜؿتأ ٜطزز ع٢ً ٫ٚنإ  ،ض ظٚدٍ٘ داْب شيو نإ ٜكسٿإٗ اؾاْب ايعًُٞ ٚغرلٙ. ٚ

٢ٓ ٗ َٚا ٜؿػًين عٓهِ، ٚأُ ،ْا َؿػٍٛ ب٘إٔ تسضنٞ َا أَػاَعٞ قٛي٘: أ٢ُٓ 

 ٚتكؿشٞ عُا ٜكًكو َين. ،ٕ تػاقٞ تككرلٟأْؿؼ ايٛقت َٓو 

ٚنإ ٜٗتِ بأَٛضِٖ، ٚنإ  ،بأ٫ٚزٙ ٚضسُٝاڄ يكس نإ ايػٝس ايؿٗٝس عڀٛؾاڄ

ٕ ٜػرل ٬َبػ٘ أؾكبٌ  ،ٍ ايبٝتٜبازض يًػ٪اٍ عٓ٘ َذطز ضدٛع٘ إَِٓٗ  سسٷأشا َطض إ

غٛض٠  أٖٚٛ ٜكط ،غ٘أ١ ع٢ً ضّٚطض ٜسٙ إباضن ،ٜٚتؿكس أسٛاي٘ ،ٍ داْب٘إٜصٖب 

 &غٛض٠ ايؿاؼ١ يًؿؿا٤. ٚنإ أؾٓكط ،ع٢ً ٖصٙ ايػرل٠ بعس ٚؾات٘ بكٝٓاٚقس  .ايؿاؼ١

ٕ هدلِٖ ع٢ً ؾعٌ أٚمل ٜهٔ َٔ ؾُٝ٘  ،ٝشاٚضِٖؾٜعاٌَ أ٫ٚزٙ َعا١ًَ ايهباض، 

ٚنإ ٜكٍٛ شلِ: إْين ٫ أضانِ إ٫  ،طِٖ بايك٠٬ ٗ أٍٚ ٚقتٗاؾ٤ٞ ٫ ٜطغبْٛ٘، ٜصنِّ

ٍ تٛبٝدهِ، ؾ٬ ػدلْٚٞ ع٢ً ٖصا إٕ ٜكسض َٓهِ َا ٜسعْٛٞ أ٫ أسب  صا، يق٬ًٝڄ

 ٚ َا ٜػتٛدب ايتٛبٝذ ٚايتأزٜب. أبؿعًهِ يًكبٝض 

ِٗ ناْٛا ٍ ايبٝت، ؾطغِ قػط غٓٸإٚنِ نإ ا٭٫ٚز ٜؿطسٕٛ بطدٛع ٚايسِٖ 

ٍ ايبٝت إؾٝٗا ٚايسِٖ، يصيو نإ ضدٛع٘ اييت ٜعٝـ ٚايٛطٚف ٜسضنٕٛ ا٭ٚناع 

 تػتٛدب ؾهط إٓعِ ٚٓسٙ ع٢ً غ١َ٬ ٚايسِٖ.  ٚغ١ُٝٓڄ ،ٜعين غ٬َت٘

 

 ـــــــ ^عالقتْ السٔسّٗٛ اخلاّصٛ بأِن البٗت

 زضان٘ ٚؾُٗ٘ إ زيٌٝ ع٢ً ^ٌٖ ايبٝتقب١ ايػٝس ايؿٗٝس اـاق١ ٭

ٚؾاٖس ع٢ً تٛدٗ٘ ايكشٝض ٕٛقع  ،ايعُٝل يًُهاٌَ ايعاي١ٝ ٕكاَِٗ َٚهاْتِٗ

ع٢ً سا٫ت٘ ايطٚس١ٝ ٚإع١ٜٛٓ  نٓتِ ؾاٖساڄ ،يٝ٘إقطب ايٓاؽ أ ،ْتِ ظٚد٘أضغايتِٗ. 

تكؿٛا يٓا بعض ا٭سساخ اـاق١ بٗصا اؾاْب َٔ  إٔبؿهٌ عاّ، ْت٢ُٓ عًٝهِ 

 سٝات٘.

 ْٕع١ ي١ًٝ نٌ ٗ ×ايػٝس ايؿٗٝس ٜٛاٚب ع٢ً ظٜاض٠ غٝس ايؿٗسا٤ نا، 

نايعٜاض٠ ايؿعبا١ْٝ ٚايطدب١ٝ، ٚنإ ٕس٠ عؿط  ،ظٜاضات ككٛق١ أطٚنإ ٜك

ٚمل ٜهٔ ّٓع٘ عٓٗا إ٫ إطض  ،×عبس اهلل اؿػٌ ٞبأغٓٛات ٜػاؾط يعٜاض٠ 
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غًب إٓاغبات. ٚنِ أٗ  ط٣ إ٫ قا٥ُاڄٚنإ ايؿٗٝس ٫ ٜٴ اؿاي١ ا٭١َٝٓ.ايؿسٜس أٚ 

ٚنِ نإ بػه٘ يكت١ً أٌٖ  !٤ناْت عٝٓاٙ تؿٝض بايسَٛع ٖٚٛ ٜتًٛ ظٜاض٠ عاؾٛضا

ٕ أست٢  ،ٜعزاز ٜٚػًٛ ٗ قسضٙ ٚقاغٓ٘ َبت١ً بايسَٛع ،ٚاؿػٌ باـكٛم ،ايبٝت

ٗ ّٜٛ  !َا ًٜؿت ْٛطِٖ ساي١ ايؿٗٝس ٖٚٛ ٗ تًو ايًشٛات ظٚاض اؿطّ ايؿطٜـ نجرلاڄ

دٛاز َػ١ٝٓ ٚايػٝس  قُس ٚبُٝٓا نإ ايؿٝذ ،×ٜاّ ظٜاضت٘ يٲَاّ اؿػٌأَٔ 

قباٍ قشٔ  اٚقؿ ،ٕ زخًٛا اؿطّأٚبعس  ،قُٛز اـڀٝب ٜطاؾكإ ايؿٗٝس ٗ ايعٜاض٠

ايصٜٔ  ،اغتٛقؿت ايعٚاض ٍ ايػٝس ايؿٗٝس ٖٚٛ ٜبهٞ عاي١ٺإ إٜٓٛط اخصٚأ ،ايػاع١

َاشا ٜؿعٌ ايػٝس؟  :ٍ ايؿٝذ َػ١ٝٓ ٜػأيْٛ٘إؾتٛدٗٛا  ،خصٚا بسٚضِٖ ٜٓٛطٕٚ إيٝ٘أ

َٳإؾأدابِٗ:  َٳ ،ٜتشسخ ٔٵْ٘ ٜعطف َع  نُا ٜعطف َعاْٞ َٚهاٌَ تًو  ،ٜكـ ٔٵٚأَاّ 

ع٢ً قطا٠٤ ظٜاض٠ أَرل  ٕ ايػٝس ايؿٗٝس نإ َساَٚاڄأٖا. نُا ٩ايعٜاضات اييت ٜكط

ا عٔ ٚٗط قًب. نإ ايؿٗٝس وٌُ َڀايب زضٚغ٘ ٗٚنإ وؿٜ َتٓ، ×إ٪ٌَٓ

ٍ إٜػتڀع ايصٖاب  ٌٚ ٕس٠ ٫ٖٚٓاى ٜعهـ ع٢ً زضاغتٗا، ٚ ،ٍ سطّ أَرل إ٪ٌَٓإ

ٚقاٍ ي٘:  ،ٗ إٓاّ ×ْ٘ ضأ٣ أَرل إ٪ٌَٓإ: خدلٙ قا٬٥ڄأٚ ،ؾذا٤ ضدٌ يعٝازت٘ ،اؿطّ

 يًُڀايع١ ٚإباسج١.  إيٝٓا مل ٜأتٹ ٕ ابين قُس باقط )ٜعين ايكسض( قاض ي٘ أٜاَاڄإ

تبسٚ ع٢ً  ٕٚناْت َٛاٖط اؿع ،ٜاّ عاؾٛضا٤أٗ  طاڄَتأثٸ يكس نإ ٜبسٚ دسٸ

ٕ وهط نطب٤٬ ٗ ٖصٙ ا٭ٜاّ أع٢ً  ٚنإ ٜعٌُ داٖساڄ ،٬َق٘ ط١ًٝ تًو ا٭ٜاّ

ٚنإ  ،ٍ إكتٌإٜٚػتُع  ،ظٜاض٠ عاؾٛضا٤ أٜاّ عاؾٛضا٤ ٜكطأبايصات، ٚنإ ٗ 

ٍڈ ٚنإ ٚعا٥ًت٘ ّػهٕٛ عٔ ايڀعاّ  ،شلصا إكاب ٜٚٓشب مٝباڄ ،ٜبهٞ بكٛت عا

ْ٘ نإ ٜبتعس عٔ أنٌ َا يص ٚطاب ط١ًٝ ا٭ٜاّ أنُا  ،ٍ َا بعس ٚٗط ّٜٛ عاؾٛضا٤إ

. يكس نإ ٜساّٚ ×ٞعً ّٜٛ ؾٗاز٠ اٱَاّ ايعؿط َٔ قطّ، ٚنإ ٫ ٜػتكبٌ أسساڄ

ٜاّ أٚنإ ٗ  ،ٗ نٌ ي١ًٝ ٔٝؼ ٗ بٝت٘ ^ع٢ً عكس فًؼ ععا٤ ٭ٌٖ ايبٝت

ٍڈ ×ؾٗاز٠ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط ضظقٓا  ، ٚنًُاٜكِٝ فًؼ ايععا٤ ٕس٠ ث٬خ يٝا

كِٝ ٗ ّٜٛ ؾٗاز٠ اٱَاّ ايػذاز ٜٕ أ شنطاڄ ٕ ضظقين َٛيٛزاڄإهلل أْج٢ ْصض  اڄَٛيٛز

 ظيتٴ ٫ٚ ،ايػٝس قُس دعؿطايتاي١ٝ بٚاؿُس هلل ؾكس ضظقٓا ٗ ايػ١ٓ  ،فًؼ ععا٤ ي٘

  ٍ ايّٝٛ.إأزاّٚ ع٢ً عكس ٖصا اجملًؼ 

ؾهإ  ،٘ ٚتعاٍٍ اهلل غبشاْإ٫ إ٘ جٸايػٝس ايؿٗٝس ٜؿهٞ سعْ٘ ٚب مل ٜهٔ
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ٚنإ ايتٛغٌ بأٌٖ  َٚٓ٘ ٜڀًب ايعٕٛ ٚإسز، ،، إيٝ٘ ٜؿهٛ آ٫َٜ٘ٓادٞ ضب٘ نجرلاڄ

 ^ع أبٓا٤ٙ ع٢ً ايتٛغٌ بأ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتٍ اهلل، ٚنإ ٜعًِ ٜٚؿذٿإٚغًٝت٘  ^ايبٝت

ٕ أٚ ،ٍ اهللإ٫ إبِٗ  ملٸأٚ َا إٔ ٫ ٜؿهٛا َكا٥بِٗ أٚ ،اتبٗ ايؿسا٥س ٚايهط

ٚأقبشت  ،ٚٗ ايٛقت اييت ُت قاقط٠ ايبٝت .ٚايتٛؾٝل َٔ اهلل ٚسسٙ ٜطدٛا اٱعا١ْ

ٍ قطا٠٤ زعا٤ إ زعا أٌٖ بٝت٘ ْٝعاڄ ٚبكٞ ايػٝس ايؿٗٝس ٚسسٙ، ،غ١٦ٝ ا٭ٚناع دسٸ

 .ٚغرلٙ َٔ ا٭زع١ٝ ،ايتٛغٌ

ٚطبل ؾٗاز٠ ْٝع أؾطاز  .ل ايك٠٬ ؾدؿٛع ايكًب نإ زأبَ٘ا ى أَا ٗ

 ،ِ نٌ ايبٝت بٓؿشات َع١ٜٛٓ عصب١اؾتػٌ بايك٠٬ ٜذلْٻٕ ايؿٗٝس نًُا إايعا١ً٥ ؾ

ٚؾانت قسغٝتٗا عًٝ٘ بايڀُأ١ْٓٝ  ،ٚتؿعط ٚنإٔ ا٥٬ٕه١ قس غڀت أضدا٤ٙ

أَا ٗ ضَهإ  .ٚنإ ٜطّٚ اـ٠ًٛ ٚا٫بتعاز عٔ أعٌ ايٓاؽ ٗ ق٠٬ ايًٌٝ .ٚايػه١ٓٝ

ٛادب١ ٚإػتشب١ ؾًِ ٜهٔ ٜتٗإٚ ٗ قطا٠٤ ْٝع ا٭زع١ٝ ٚايكٝاّ ظُٝع ا٭عُاٍ اي

٘ٹ ،إطتبڀ١ بهٌ ي١ًٝ َٔ يٝايٝ٘ ايهط١ّ  ٍ َهتب٘.إَٓٗا ٫ ٜصٖب  َٚا مل ٜٓت

 .ايهجرل٠ َؿاغً٘ضغِ  ،ٚناْت تًو غرلت٘ ٗ ْٝع إٓاغبات ايس١ٜٝٓ

َٓاغب١  ،ٚباـكٛم ٗ ا٭ٜاّ ايكطٜب١ َٔ ّٜٛ ؾٗازت٘ ،ٚنإ سكاض َٓعيٓا

ُٻ ،ٚؾطق١ اغتُٓٗا ٗ أزا٤ ايعبازات ا٫ْؿػاٍ باـاضز ٜؿتض اجملاٍ  ١ؾكًچ ل ؾٝٗا،ٚتع

 ٚايكعٛز ٗ َطاتب ايكطب َٓ٘ دٌ د٬ي٘.  ،أنجط ي٬ضتباٙ باهلل تعاٍ

 

 ــــــ طسٖكتْ يف الدزاضٛ ٔاالِتىاً بالعمي

 ٞيٝؿات٘أزا٥ط٠ ؼكٝكات٘ ٚت ع١ٚغ ،ٕ نجط٠ أعُاي٘ ايع١ًُٝإ ،غٝست، 

ؼسثٌ ط٬ب  دسٜت٘ ٚتؿاْٝ٘ ٗ ايكٝاّ بطغايت٘ ايع١ًُٝ ٚايؿهط١ٜ، ؾ٬ٗچ ٜهؿـ علٿ

 .ططٜك١ ٚأغًٛب ايسضاغ١ ٚايبشح عٓس ايػٝس ايؿٗٝس عٔايعًِ ٚايباسجٌ ٚاحملككٌ 

 نإ  ٕٚس٠ ط١ًٜٛ .ع٢ً ايسضؽ ٚايهتاب١ ٚايتباسح نإ ايؿٗٝس ز٩ٚباڄ

ٚٗ ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ نإ  ،سج١يًُبا &ٍ بٝت ايػٝس اـ٥ٛٞإايؿٗٝس ٜصٖب نٌ ي١ًٝ 

ٕ ٜػذلٜض ٖصٙ اي١ًًٝ ست٢ تعٛز أٚ ،ٍ تًو إباسج١إٔ ٫ ٜصٖب إؾأقطضت عًٝ٘  ،َطٜهاڄ

 ،ؾاغتداض ب٘ ،ٕ طًب َين إسهاض إكشـ ايهطِٜأٚيهٔ دٛاب٘ نإ  ،ي٘ ايعاؾ١ٝ
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ٍٳ ٭ځٖ إڇشٵ ضٳأځ٣ ْٳاضاڄ﴿ ١ٜ ايهط١ّ:اٯؾدطدت  َٵهڂجٴٛا إڇْٿٞ آْٳػٵتٴ ؾځكځا ٘ٹ ا يډعٳًِّٞ آتٹٝهڂِ  اڄْٳاضًٹ

ٗٳا بٹكځبٳؼڈ ٓٵ ٖٴس َٿ ٚٵ أځدٹسٴ عٳًځ٢ ايٓٻاضڇ   ؟ٚاٯٕ َاشا تكٛيٌ :ٚقاٍ ٞٸإي ؾٓٛط ،(10: )ط٘ ﴾٣ٶأځ

 بعٓا١ٜ اهلل.  اشٖب قؿٛؾاڄ :ؾأدبت٘ َهح ٗ ايبٝت؟!أأأشٖب أّ 

 ٛضق٫١ ٜطؾع٘ عٔ اي ،ٍ ايكًِٚتٓاٚ ،ٚنإ ايػٝس ايؿٗٝس إشا ععّ ع٢ً ايهتاب١

ؾذًػت تهتب٘  ،ٌٖ ْعٍ عًٝو ايٛسٞ :ٚنٓت أقٍٛ ي٘ َاظس١ڄ ،إڀًب إ٫ إشا أمتٸ

 ٚنجرلاڄ .ضَا نإ نُا تكٛيٌ :ٜٚكٍٛ ،ٚبٗصٙ ايػطع١؟ ؾهإ ٜتبػِ ،بٗصٙ ايڀطٜك١

ْ٘ نإ ٜهتب إسٝح  ،َا ناْت تتٛضّ أْاٌَ ٜسٙ ايٝػط٣ َٔ ؾس٠ ٚنجط٠ ايهتاب١

ط ٗ ٚيهٓٗا مل تهٔ ت٪ثٿ ،ػط٣، ؾهٓت أ٧ٖٝ ي٘ عذ١ٓٝ أنعٗا ع٢ً أقابع٘بايٝس ايٝ

ٚ أٚمل ٜهٔ ٜؿػً٘  ،ٜٚساّٚ عًٝٗا ،ٕ ايػٝس نإ ٜػتُط ٗ ايهتاب١٭ ;ا٭َط ؾ٦ٝاڄ

ٖچٜعهِّ ٕ نذٝر أبايهتاب١، ست٢  شا نإ َؿػ٫ٛڄإا وٝ٘ ب٘ ط قؿٛ َعاد٘ ؾ٤ٞ 

 إغهاتِٗعٌُ ع٢ً أٚنٓت  ،ايهتاب١ا٭٫ٚز ٚقطاخِٗ مل ٜهٔ يٝذعً٘ ٜتٛقـ عٔ 

 ،اتطنِٝٗ، ٫ ت٪شِٜٗ :يهٓ٘ نإ ٜبازضْٞ بايكٍٛ ،ٚ إخطادِٗ َٔ ايػطؾ١أ

 .ٚاتطنِٝٗ ًٜعبٕٛ

  ططٜك١ ٚأغًٛب َعٝؿ١ ٚسٝا٠ ايؿدكٝات ايهبرل٠ ٚشٟٚ إها١ْ إُٝع٠

َٔ ؾدكهِ  ْٛزٸ صاي ايعدل٠، َِٚٓٗ ت٪خص يػرلِٖ، َجاب١ ايكس٠ٚ تهٕٛ زا٥ُاڄ

عٔ احملڀات ٚايٓكاٙ ايباضظ٠ ٗ سٝا٠ ايػٝس ايؿٗٝس  ق٬ًٝڄ إٔ ؼسثٝٓاِ ايهطٜ

 .اييت ناْت ًَؿت١ ٗ َعاؾطتو ي٘ ،ايؿدك١ٝ

 ؾبعس ظٚادٞ ب٘ عطؾت  .يٞ ٗ سٝاتٞ زضغاڄ ؿ٘ نإ زا٥ُاڄٕ ظٖس ايػٝس ٚتعؿچإ

يت عٔ باقٞ يباغ٘، ؾكايت أؾػ ،بٝضإٔ يباؽ ايػٝس نإ عباض٠ عٔ عبا٠٤ ٚقُٝل أ

يٝؼ ٕٚ ظٚدتو غتتعذب سٌ تطاى إ :قٌ يوأمل أ :ٖٚٞ تهشو ،ّ ايؿٗٝسأايػٝس٠ 

ْ٘ إٚإشا ؾعٌ ؾ ،إ٫ ْازضاڄ مل ٜهٔ ٧ٜٝٗ يباغاڄ .غرل ايصٟ تطتسٜ٘ ع٢ً بسْو يو يباؽٷ

ؾذلٟ أيبػ١ أخٝ٘ ٚأنِ يٞ َٔ دػِ ست٢  ،ٚنإ ٜكٍٛ: عذباڄ ،ٜهتؿٞ بايكًٌٝ

ٕ سٝا٠ ايعامل إ ٚنإ ٜطزز عًٝٓا: ،ٕ ٜعٖس ٗ ٖصٙ ايسْٝا ايؿا١ْٝيكس نا !؟نجرل٠

ؾٗٛ  صاٗ ق١ُ ايتٛانع، ي . يكس نإٕ ٫ تؿطم عٔ سٝا٠ غا٥ط ايڀًب١أإطدع هب 

ٍ َٜٛٓا إٚبكٞ ايبٝت ع٢ً ْؿؼ ايؿهٌ  ،ٍ ايبٝتإ اڄط١ًٝ سٝاتٞ َع٘ مل ٜسخٌ أثاث

سس أٚأعڀاٖا  ، ٜػتؿس َٓٗا أبساڄسس أقسقا٥٘ آي١، ٚيهٓ٘ ملأ أٖس٣ ي٘ َٜٛاڄ .ٖصا
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 خص يٓؿػ٘ ؾ٦ٝاڄأٚ ،ٕ ٜكػِ أَٛاشلا بٌ ايڀًب١أٚ ،ٕ ٜبٝعٗاأٚطًب َٓ٘  ،أقسقا٥٘

ٚبعس شيو ٜعڀٝٗا  ،ٜٚؿهطٙ عًٝٗا ،ٖس١ٜ ٜكبًٗا سسٷأ اٙنإ نًُا أٖس ،ْعِ .ق٬ًٝڄ

ٚا٫عتعاظ ٚ ايػطٚض أ طٖٚصا ايتعاٌَ َٓ٘ مل ٜهٔ ع٢ً مٛ ايتهبټ .يڀًب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ

ٚنإ ٜهتؿٞ ؿٝات٘ ٚأؾطاز أغطت٘ بايٝػرل،  ،َٚتكٝاڄ يهٓ٘ نإ ظاٖساڄ ،بايٓؿؼ

بػ٘ َٛاٖط ايذلف أٚ ايتٛغع١ ع٢ً أَٔ  ٚخايٝاڄ ٕ أنًٓا ٚؾطبٓا نإ بػٝڀاڄأست٢ 

ٚاييت  ،ؾكس نإ ٜطّٚ إػاٚا٠ ٗ إعٝؿ١ َع ايڀبك١ إكٗٛض٠ َٔ اجملتُع ،ايٓؿؼ

 ٌ ا٭غًب١ٝ. ناْت ُجٿ

 

 ـــــــ وٕقف الطمطٛ احلانىٛ وَ الػّٗد الضدز

 ٚإتُجٌ آْصاى ٗ  ،نٝـ نإ َٛقـ ٚتعاٌَ ايٓٛاّ اؿانِ ٗ ايعطام

 َع ايػٝس ايؿٗٝس ٕا أقبشت ي٘ َطدع١ٝ ايتكًٝس؟  ،ؾدل قساّ ٚظَطت٘

  ٚبعس إقطاض ايٓاؽ ايؿسٜس ع٢ً اْتكاٍ َطدع١ٝ  ،اؿهِٝايػٝس بعس ٚؾا٠

ٚقس نإ ٖسف ايؿٗٝس َٔ ْؿط  .ضغايت٘ ايع١ًُٝ &قسضأ ،ٝس ايؿٗٝسٍ ايػإايتكًٝس 

ٕ ايٓاؽ ناْت تطبڀِٗ أ خكٛقاڄٚ ،ٍ ؾػاز ايٓٛاّ ايبعجٞإضغايت٘ تٓبٝ٘ ايٓاؽ 

ؾُطدع١ٝ ايػٝس ايؿٗٝس ناْت  .ٚناْٛا ٜػتُعٕٛ ي٘ ٜٚڀٝعْٛ٘ ،بايػٝس ع٬ق١ ٚطٝس٠

ٚٗ إضؾاز  ،ٚا٫ضتكا٤ باؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ،٘ ْٚٛطٜات٘ ٗ ايتذسٜس٥تٗا ٗ آضاؽايـ َج٬ٝ

ٍ إٚنإ ٜعٌُ ع٢ً ايسع٠ٛ  .ٚايعطاقٞ بؿهٌ عاّ ،ٚإْهاز اجملتُع ايؿٝعٞ خكٛقاڄ

 ،ٚؼػٌ ٚطٚؾِٗ إعٝؿ١ٝ ،ؼػٌ ايٛنع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يؿ١٦ طًب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ

 ًب١ٝٚاييت ناْت ٗ ٌٚ سه١َٛ ايؿػاز ُجٌ أغ ،ٚنصا ايڀبك١ ايؿكرل٠ َٔ اجملتُع

 . اجملتُع ايعطاقٞ

ٚٗ ٖصٙ إطس١ً بايصات أقبض ايػٝس ايؿٗٝس ٜعٝـ َؿه٬ت َٚهاٜكات 

بعس  ؾهػٛطات ايٓٛاّ اؿانِ ٚظَطت٘ ايؿاغك١ ناْت تعزاز َٜٛاڄ ;عسٜس٠ ٚعػرل٠

دعًت ايٓٛاّ  قسٚناْت َكا١َٚ ايػٝس ايؿٗٝس ٚإقطاضٙ ع٢ً اْبعاخ اجملتُع  ،ّٜٛ

ؾهإ ٜعٌُ ع٢ً اعتكاٍ  ،إ شيو ٜٗسز اغتكطاضٙٚن ،أٜاَ٘ أاؿانِ ٜعٝـ أغٛ

ب ذٓٻتٚبايتايٞ يٝ ،َٔ ؼطنات٘ نأغًٛب يًشسٸ ،ايػذٔ ٚإٜساع٘ايػٝس ايؿٗٝس 
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نًُا  &ٚاؿٛظ٠ ايع١ًُٝ بؿهٌ عاّ. ٚنإ ،سٟ ايػٝسايتكازّ إباؾط َع َكِّ

ؾعط بٓؿ٠ٛ اٱسػاؽ بكطب أٍ ايػذٔ إْين ٚٗ ططٜكٞ إٍ ايػذٔ ٜكٍٛ: إًٓٛٙ 

 ;و ا٭ٌَيؾعط باـٝب١ َٔ شأٚنًُا أطًكٛا غطاسٞ نٓت  ،اهلل عع ٚدٌإٛعس بًكا٤ 

ٕ ٦ٜؼ ايٓٛاّ ايكساَٞ َٔ أٍ ٖصا ايتهًٝـ ايكعب. ٚبعس إؾعط أْين عا٥س أ٭ْين 

ٕ ايتهٝٝل عًٝ٘ أٚتٝكٔ  ،٘ ٚؼطنات٘ ايطغاي٥١ْٝٚٛض أؾهاضٙ ٚآضا ،إطؿا٤ ْٛض ايػٝس

سهُٛا عًٝ٘ ٚعا٥ًت٘ باٱقا١َ  ٫ سٝا٠،إٕ ايػذٔ ٫ ٜعٜسٙ أٚ ،٫ ٜعٜسٙ إ٫ إقطاضاڄ

ٚزاّ ٖصا ايٛنع ظٖا٤ عؿط٠ أؾٗط، ٚناْت  ،َٚٓعٛا عٓ٘ ٬َقا٠ ايٓاؽ ،اؾدل١ٜ

ٚٻ ،ؾطق١ أَاّ ايػٝس ايؿٗٝس يًتؿطؽ يًهتاب١ ٚايتأيٝـ ؿات٘ ٕ ايعسٜس َٔ َ٪يډؾس

 .٘ ع٢ً ايكدل ٚايتشٌٍُ داْب تطب١ٝ أغطتإ ،ػٌ بايعباز٠ ٚإٓادا٠تٚاؾ ،اؾسٜس٠

َاشا ٜهٕٛ َكرلْا؟  ،ٚسسْا ايٛ أخصٚى ٚتطنْٛ ـ ض اهلل٫ قسٸـ : َاشا غأيت٘ َٜٛاڄ

 .ْتِ ٚزٜعيت عٓسٙأٚ ،ٖٚٛ ٜهؿٝهِ عٔ غرلٙ ،ٕ يهِ ضب ضسِٝإ: ؾأدابين َتٝكٓاڄ

ٚنإ زا٥ِ ايتٛنٌ  ،يكس نإ زا٥ِ ايبؿط ضغِ ؾس٠ ايٛطٚف ٚقعٛب١ ايٛنع

إْهِ تػتڀٝعٕٛ ايطسٌٝ  :ا٤ ٚايهطا٤، ٚنإ ٜكٍٛ يٓاطٸػٚايتػًِٝ ي٘ ٗ اي ،ع٢ً اهلل

٫ٚ ساد١ شلِ بهِ. ٖٚصٙ ا٭خ٬م ٖٚصا  ،ؾكساّ ٚظَطت٘ ٫ ٜطٜسٕٚ غٛاٟ ،عٔ ٖٓا

. ٚٗ آخط غ١ٓ اڄ ٚايتشاَاڄ ب٫٘ اضتباطإايتعاٌَ ايٛزٜع َٓ٘ َا نإ ٜعٜس أؾطاز أغطت٘ 

َع اضتؿاع نػڀ٘ ايصٟ اغتٛدب عًٝ٘ ١ٝٓ غصا١ٝ٥  خكٛقاڄٚ ،نعـ بسْ٘ نجرلاڄ

 قاض١َ. 

  كاٍ َٔ ططف أظ٫ّ نٝـ ناْت آخط َط٠ تعطض ؾٝٗا ايػٝس ايؿٗٝس ي٬عت

 ؟ ايٓٛاّ ايكساَٞ

 ٖصٙ أ ايؿٗٝس َٔ ططف بًڀذ١ٝ قساّ تٝكٔ ايػٝس &ٕا اعتكٌ ايػٝس ٕ

ٍ غذٔ إغٝٓكًْٛ٘  ِْٗإ :ٕ ايبعجٌٝ قس قايٛاأ خكٛقاڄ، ٚإط٠ ئ تهٕٛ نػابكتٗا

 بػساز. 

 ،ع٢ً ٖس٥ٚ٘ ٕ ايػٝس ٌٚ قاؾٛاڄأٚضغِ ٖصا ايتكعٝس َٔ ططف ايٓٛاّ إ٫ 

 تٴزٚنإ ٜكٍٛ: يكس اغتعس ،ٚناْت ايػه١ٓٝ ت٬ظَ٘ ٗ نٌ ا٭ٚقات ٚايٛطٚف

ٚسٌ ٚقـ أَاّ عا٥ًت٘ أضاز تػهٌ  ،ٚتٗٝأت يًؿٗاز٠ َٓص ٚقت بعٝس. ٚٗ أثٓا٤ شٖاب٘
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قاي١، ٚنٌ  ٕ نٌ ٚاسس َٓا غرلسٌ عٔ ٖصٙ ايسْٝا ٫إؾكاٍ:  ،ٚتٗس٥تِٗ ،ضٚعتِٗ

ٚقس تعسزت  ،ٚ غرلٙأ قس ٜهٕٛ ايػبب َطناڄ ،َٔ ايڀطم ١ؾطز ٜطسٌ عٓٗا بڀطٜك

ا٭عِٛ  ؾٗٛيهٔ إٛت سٌ ٜهٕٛ ع٢ً ططٜل اهلل ٚٗ غبٌٝ اهلل  ،ايڀطم ٚا٭غباب

ٚأعٛاْ٘ قس أَٛت قتٌ ع٢ً أٜسٟ قساّ أمل ٚٚإشا أت٢ ا٭دٌ  ؾطف عٓس اهلل،ٚا٭

َطض أٚ بأٟ سازخ آخط، ٚإشا نإ إٛت ٗ غبٌٝ سؿٜ ايسٜٔ َٚصٖب أٌٖ 

يكس ناْت ٖصٙ  ،ْعِ ٍ اهلل.إٕ ْػطع مٛ ايؿٗاز٠ أؾطف ٕ ا٭ؾهٌ ٚا٭إؾ ^ايبٝت

  ايًشٛات عكٝب١ ٚؾسٜس٠ ع٢ً أؾطاز عا٥ًت٘.

 

 ـــــــ سٕه أعىالْ العمىٗٛ ٔودٝ االِتىاً بّا

 ٕٛؿات ايػٝس ايؿٗٝس؟ ٚنٝـ ناْت نٛع ايط٥ٝػٞ ٕعِٛ َ٪يډَاشا نإ ا

ٌٖٚ ٜٛدس ايّٝٛ َ٪غػ١ أٚ َ٪غػات تع٢ٓ  ٚٗ ايتشكٝل ٚايبشح؟ ،ؾعايٝات٘ ايع١ًُٝ

ٚبتشكٝكات٘؟ َٚا ٖٞ اٯثاض ايع١ًُٝ اييت مت ْؿطٖا ٗ ايٛقت  ،بآثاض ايػٝس ايع١ًُٝ

 اؿايٞ ٭ٍٚ َط٠؟ 

 ايؿًػؿ١، ٚ إػا٥ٌ ايعكا٥س١ٜ،ٗ فاٍ ا٭َٛض ٚ &غًب آثاض ايػٝسأ

ٚايتاضٜذ. ٕٚا نإ ٗ اجملتُع ايعطاقٞ ؾطم َٓشطؾ١  ،ا٭خ٬مٚإٓڀل، ٚا٫قتكاز، ٚ

ٍ ططٜل ا٫مطاف إٚايسؾع بِٗ  ،ٚإهط بِٗ ،تعٌُ يٌٝ ْٗاض ع٢ً إغطا٤ ايؿباب

از ٚتبين ؿٚزاع١ٝ يٲ ،عٔ ططٜل ظضع أؾهاض كايؿ١ يًعكٝس٠ ،ٚاـطٚز عٔ ايسٜٔ

ٍ إٕ ٜساؾع عٔ ايسٜٔ أ خص ايػٝس ع٢ً ْؿػ٘ عٗساڄأ أؾهاض سعب ايبعح اؿانِ،

ٍ ططٜل إٕ ٜعٌُ ع٢ً إضؾاز ايؿباب أٚإٔ ٜبصٍ ؾٝ٘ ايػايٞ ٚايٓؿٝؼ، ٚ ،آخط ضَل

ٕ ٜبٌ شلِ ٚأ، ^ٍ َٓٗر أٌٖ ايبٝت ايهطاّإٕ ٜسعِٖٛ أٚ ،|ايٓيب ا٭نطّ

 .يِٝ ايس١ٜٝٓ ايكشٝش١ ٚاـايك١ُِٗ ايتعإ ٜعِّأٚ ،ايسٜٔ ايكشٝض ٚإٓٗر اؿل

َٔ  ٙتتُٝع غكًتٌ: ايسق١ ايؿا٥ك١ ٚايتعُل ايصٟ ٜكٌ ْٛرل ايؿٗٝس ٚناْت آثاض ايػٝس

ٚاٱساط١ ايها١ًَ ظُٝع اؾٛاْب ٚإباسح اـاق١ بهٌ َڀًب عًُٞ زٜين  ;د١ٗ

 ؾتض ايعسٜس َٔ أبٛاب فتٗساڄ ،ٗ ؼكٝكات٘ ٚأعاث٘ يكس نإ عُٝكاڄ .َٔ د١ٗ أخط٣

ٚقس ٚضز فا٫ت ع١ًُٝ أخط٣ غرل ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ بٓؿؼ  ايبشح ٚايتشكٝل،
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نُا ؾتض َباسح  ،ٚعطن٘ ع٢ً طًبت٘ ،دسٜساڄ ٚدس ؾكٗاڄأؾ اـكٛقٝات ٚإُٝعات،

 ق١ُٝ ٚع١ُٝٛ. 

)فُع  &َطنع ا٭عاخ اـاق١ بآثاض ايػٝس ايكسض ٜعٌُٚٗ ايؿذل٠ ايطا١ٖٓ 

ايؿٗٝس ايكسض( ع٢ً ت١٦ٝٗ ٚإعساز ؼكٝكات ٚأعاخ ع١ًُٝ سٍٛ َ٪يؿات ايؿٗٝس 

 ،ثاض ايؿٗٝسآَٔ فُٛع١  ( دع٤اڄ16) ٍ ايّٝٛ طبع غت١ عؿطإايكسض، ٚقس مت 

ٛٻ غؼ إٓڀك١ٝ ا٭ـ 2 ؾًػؿتٓا،ـ 1ٖٚٞ عباض٠ عٔ:  ،دع٤اڄ (20) ١ْ َٔ عؿطٜٔٚإه

ـ 6 غ٬ّ ٜكٛز اؿٝا٠،اٱــ 5 اي٬ضبٟٛ ٗ اٱغ٬ّ،ايبٓو ـ 4 اقتكازْا،ـ 3 ي٬غتكطا٤،

زضٚؽ ٗ عًِ ا٭قٍٛ )اؿًك١ ـ 7 زضٚؽ ٗ عًِ ا٭قٍٛ )اؿًك١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ(،

عٛخ ٗ ؾطح ايعط٠ٚ ـ 10 غا١ٜ ايؿهط،ـ 9 إعامل اؾسٜس٠ يٮقٍٛ،ـ 8 ايجايج١(،

ايتؿٝع  ؾسى ٗ ايتاضٜذ،ـ 12 ايٛانش١، ٣ايؿتاٚـ 11 ،دع٤اڄ (14) ايٛثك٢ ٗ أضبع١ عؿط

ٕ )َكا٫ت قطآ١ْٝ آعًّٛ ايكط إسضغ١ ايكطآ١ْٝ،ـ 13 عح سٍٛ إٗسٟ، ٚاٱغ٬ّ،

 ٌٖ ايبٝت ٚزٚضِٖ ٗ ؼكٌ ايطغاي١ اٱغ١َٝ٬. أأ١ُ٥ ـ 14، َتؿطق١(

تعًٝل  ;سهاّ اؿرأ ٖٚٞ: َٛدع ،خط٣ يًػٝس ايؿٗٝس ؼت ايڀبعأثاض آٖٚٓاى 

ايتعًٝك١ ع٢ً ق٠٬ اؾُع١  ;تعًٝك١ ع٢ً َٓاغو اؿر ;ع٢ً كتكط َٓٗاز ايكاؿٌ

 . 2ٚ 1َٓٗاز ايكاؿٌ ز; َٔ نتاب ايؿطا٥ع

اـاق١  هاتَٔ ايٓٚ .ٍٚ َط٠٭ 20، 15ٚ، 17ٚٚقس مت طبع بعض أقػاّ اؾع٤ 

ٚاقذلاسات  اـاق١ باؿٛظ٠، &ْ٘ ٜؿٌُ فُٛع١ َٔ خڀب ايؿٗٝسأ 17باؾع٤ 

 ُٓٛ ايؿهطٟ ٚإعٟٓٛ ايع١ًُٝ. ايػٝس سٍٛ إهاز َكسَات ايطؾس ٚاي

 (،زضٚؽ ضَها١ْٝ)خط ؼت عٓٛإ آٍ ٖصا اؾع٤ ٜٛدس دع٤ إٚباٱناؾ١ 

َٔ ٗ ؾٗط ضَهإ  &ٖٚٛ عباض٠ عٔ قانطات ٚخڀب أيكاٖا ،غٝڀبع قطٜباڄٚ

 .ٖـ1391ٚ ،1389، 1384، 1380غٓٛات 

 

 ـــــــ ذنسٖات وَ ٌباِتْ ٔفطٍتْ

  يكس عطف ايػٝس ايؿٗٝس بايصنا٤ ٚايؿڀ١ٓ ٚغطع١ ايبسا١ٖ ٚاٱزضاى ايٛاغع

  ٘ ْٚبٛغ٘؟٥يٓا بعض ايصنطٜات اييت تعًل بصٖٓو عٔ شنا ٔتػطزٜسبصا يٛ يٮَٛض، 
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 ٚنإ  ،خًًٝٞ َٔ ضؾام ايػٝس ايؿٗٝس ٗ إسضغ١ ٞعً نإ ايػٝس قُس

ٌٸ ٜكٍٛ: نإ ايػٝس ايكسض شنٝاڄ ٚنإ إعًُٕٛ ٜعسْٚ٘  ْٛرلٙ، يًػا١ٜ بؿهٌ ق

نإ . ايصٟ نإ ًٜتعّ ايكٛاٌْ ٜٚعطؾٗا دٝساڄ ،ايتًُٝص ايُٓٛشز، اجملتٗس، إ٪زب

ٜٚؿتدطٕٚ  ،ٕٛ ي٘ نٌ ا٫سذلاّٜهٓٸٚإسضا٤ ٕ إعًٌُ أنُا  ،قس٠ٚ ؾُٝع ايت٬َٝص

عٝح  ،ٚعا٬٥تِٗايڀًب١  ،نإ ًّو ايكسض٠ ع٢ً كاطب١ اؾُٝع .ب٘ أّا اؾتداض

ٚضغِ قػط غٓ٘  .ٍ ن٬َ٘ بهٌ ٚعٞإٜٚٓكتٕٛ  ،ٕٛ إيٝ٘ بهٌ ؾػـ ٚسبٸٜػتُع

ٚاييت تكِٝ  ،يًُسضغ١ ١ايتابع ^ؾكس نإ ٜؿاضى ٗ ١٦ٖٝ إععٜٔ ٭ٌٖ ايبٝت

ٚ٭ْ٘  .باقٞ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض ٠ؾٗاز اتٚ َٓاغبأفايؼ ايععا٤ ٗ َٓاغبات عاؾٛضا٤ 

يػإ عصب َٚٓڀل سًٛ نإ هًب َػاَع ٚقًٛب ايٓاؽ بهًُات٘ ٗ ضقٝـ  انإ ش

ؾهاْت تعزاز َؿاضناتِٗ ٚتتٓٛع ٗ ٖصٙ اشل١٦ٝ.  ،’ايكشٔ ايؿطٜـ يًهاٌُٚٝ

ٕ أٟ قا٬٥ڄ: إ &س نإ وهٞ بعض شنطٜات٘ عٔ ايػٝسخط يًػٝس ايؿٗٝآقسٜل 

١، ؾكس نإ ٚغ٘ يًشكٝك ٚ فاٚظاڄأ ٚ َسست ب٘ ايػٝس ئ ٜهٕٛ غًٛاڄأؾ٤ٞ قًت٘ 

ؾهإ  ،ايڀًب١ ٗ ا٭خ٬م ايعاي١ٝ قب١ًؾكس نإ  ،ْٝع ايڀًب١ زض٠ مث١ٓٝ ٫ َجٌٝ شلا

ٖصا ايؿٛم  .يٝ٘ بهٌ ؾٛم ٚسبإٜػتُعٕٛ  ٚناْٛا زا٥ُاڄ ،ثِٗ بهٌ ٖس٤ٚوسٿ

ٚمل  ،ٍ ا٫نطاٙ ٗ فُٛعت٘إدعًين أغع٢ ٗ نجرل َٔ إطات  ٚاؿب نإ زاؾعاڄ

َا ٖٛ ؾكس نإ ، أزٜػٕٛ، ْٝٛتٔأ :َجاٍأ ،٫ ايكًٌٝإايعًُا٤  عطف َٔ أزلا٤أأنٔ 

ٚايعسٜس َٔ إكڀًشات ايؿًػؿ١ٝ اييت  ،َدلٜاي١ٝ، ايسٜايهتٝواٱٜعطف إاضنػ١ٝ، 

ا ْػُعٗا ٭ٍٚ َط٠، ٚمل ْهٔ ْسضٟ ٌٖ ٚنٓٸ ،ٚخڀابات٘ أسازٜج٘نإ ٜػتعًُٗا ٗ 

َعاْٞ خڀابات٘، ؾكس  ٕٜٚسضنٛ ٕنإ شيو اؾُع َٔ ايؿباب ٚسسٜجٞ ايػٔ ٜؿُٗٛ

ُٸ ٕ سٛي٘ َػع٣ ن٬َ٘، ٚنإ ٜعٌُ ٕٛ ٜػتٛعب ايڀًب١ ٚاجملتُعأ٘ نإ دٌ ٖ

ٚنإ ٖٛ َعًُٓا  ،يًسضؽ ٚايتعًِ ٕ هعٌ أٚقات ايًعب ٚايًٗٛ عٓسْا ٚقتاڄأع٢ً  داٖساڄ

ٌٸ ،َٚطؾسْا ؾٝٗا ٙ ٩ٚنإ ْبٛغ٘ ٚشنا ،ا بأٟ دٗس٫ًٚٓٝ ٜبدٌ ع ،دس ٜعٌُ به

بهٌ َع٢ٓ ايه١ًُ. أَا ايػٝس َطته٢ ايعػهطٟ ؾشٌ ٜتشسخ  هع٬ٕ َٓ٘ أغتاشاڄ

ْ٘ نإ ٜسضؽ زضٚؽ غٓتٌ ٗ غ١ٓ ٚاسس٠، ٚنإ أعٔ ايػٝس ايؿٗٝس َا ٜؿتأ ٜصنط 

يهٓ٘ سٌ وهط ا٫َتشاْات نإ ٜأتٞ بأؾهٌ ا٭دٛب١  ،ٜػٝب عٔ بعض اؾًػات
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ٚعسٜس٠ ٖٞ  ،٘ٚأُٗا. ناْت ي٘ ع٬ق١ ق١ٜٛ بايهتاب ٚايسؾذل ٚايكًِ َٓص سساث١ غٓ

ٚ أبإڀايع١  سس أضنإ إسضغ١ َؿػ٫ٛڄأَ٘ تبشح عٓ٘ ؾتذسٙ ٗ أإطات اييت ناْت 

 . أٚ بايتؿهطبايهتاب١ 

ٕ أمت َطس١ً إٔ ايػٝس ايؿٗٝس ٚبعس أْٗا أزضنت إتكٍٛ أّ ايػٝس ايؿٗٝس: 

٫  ٕأسس أؾطاز ايعا١ً٥ أٚقس أضاز َٓ٘ ، ناْت ي٘ ع٬ق١ ق١ٜٛ بًبؼ ايعُا١َا٫بتسا٥ٞ 

عٔ ٚنع١ٝ ايڀًب١ ٚٚطٚؾِٗ إعٝؿ١ٝ ايكعب١، يهٔ ايػٝس ٚسسٸث٘  ،ًٜبؼ ايعُا١َ

ؾانتؿ٢ َس٠ باـبع ٚإا٤  ،ٕ ي٘ ايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ تًو ايٛطٚفإٔ ٜجبت أايكسض أضاز 

ٕ ٜطِٜٗ قسضت٘ ع٢ً ؼسٟ نٌ تًو أْ٘ ٜطٜس إ :ٕٚا غ٦ٌ عٔ ايػبب أداب ،ي٘ طعاَاڄ

بٌ ٖٞ ططٜل أدسازٟ ٗ ؼٌُ ايكعاب  ،سٟٖٚصٙ يٝػت ططٜكٞ يٛس ايٛطٚف،

 .دٌ ايعًِ ٚايتعًِأٚنٝل ايعٝـ َٔ 

تطْت َٔ  ، ٚقسٚنإ ٜ٪ت٢ ي٘ ببعض ايهتب ايعُٝك١ ٗ ايؿًػؿ١ ٚإٓڀل

َٔ َٛنٛعٗا نإ ايػٝس ايؿٗٝس ٜبٌ شلِ ايؿكطات  ٍ ايعطب١ٝ، ٚاْڀ٬قاڄإلًٝع١ٜ اٱ

ٍ نٝؿ١ٝ تٓاٍٚ إٜطؾسِٖ  نإ ْ٘أٚايٓكاٙ اييت تطْت بؿهٌ غرل قشٝض، نُا 

 ،َا تطْٛٙ إٛنٛع ٚغرلٙ َٔ إػا٥ٌ، ٚسٌ نإ إذلْٕٛ ٜعٝسٕٚ ايتسقٝل ٗ

ٕ آضا٤ ايػٝس ناْت قا٥ب١ أناْٛا ٜكطٕٚ  ،َٚس٣ تٓاغب٘ َٚڀايب ايهتب ا٭قٌ

 ٚزقٝك١. 

ٕچا أمت ايسنتٛض نطِٜ َت٢ تط١ْ قػِ َٔ نتاب )ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ( يدلتطاْس 

ٚانتؿـ ٗ ايذل١ْ  ،ايصٟ أخصٙ ثِ قطأٙ بتُعٔ ،ايؿٗٝس ايػٝس ٍإأت٢ ب٘  ضاغٌ

ٕ ٜهٕٛ ٖصا قٍٛ ضاغٌ، ثِ ْٛط أغتبعس أثِ قاٍ: إْين  ،بعض َٛاطٔ اـڀأ

 .ٕ ضأٟ ايػٝس نإ ٗ قً٘أٍ إً ا٭قٌ ؾأزضى إايسنتٛض نطِٜ َت٢ 

 

 ـــــــ الضدز ٔأضباب الػّادٚ

 ٭قًٞ ايصٟ نإ ي٘ زخٌ َباؾط ٗ ؾٗاز٠ ٚؾل ْٛطنِ َا ٖٛ ايباعح ا

 َٚا ٖٞ ْتا٥ذ٘؟  ؟ايػٝس ٚأخت٘

  نإ قساّ ٜطغٌ َطتعقت٘ ٚأظ٫َ٘ يًهػ٘ ع٢ً ايػٝس ايؿٗٝس يعً٘ ٜطدع

ٚتأٜٝسٙ يًجٛض٠  &ٚٗ َٛاقؿ٘ َٔ اٱَاّ اـُٝين ،عٔ ططٜك٘ ٗ ضؾض ايًِٛ
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بكٞ  &ايؿٗٝس ايكسض، يهٔ َٚتتايٝاڄ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، ٚنإ نػڀِٗ ؾسٜساڄ

بٌ ناْت َٛاقؿ٘ إػاْس٠ يٲَاّ  ،ٚمل ٜتعسعح عٓٗا قٝس أ١ًِ ،ع٢ً َٛاقؿ٘ ثابتاڄ

٤٬َات ايٓٛاّ إيطغبات ٚ بعس ّٜٛ، ٚمل ىهع أبساڄ ٚيًجٛض٠ ٗ إٜطإ تعزاز َٜٛاڄ

١َٓ آٍ ايتكُِٝ ع٢ً قتً٘ ٚأخت٘ ايؿٗٝس٠ إايكساَٞ، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ زؾع بٓٛاّ قساّ 

ٕ تٓٗض ايػٝس٠ بٓت اشلس٣ بعس أبٓت اشلس٣. ؾشعب ايبعح اؿانِ نإ ىاف َٔ 

 ،ٍ اـطٚز ع٢ً اؿانِ ٚاغتٓؿاض ايٓاؽ نسٙإاغتٝاٍ أخٝٗا ايكسض بايسع٠ٛ 

ٕ ٜػهت قٛت ايػٝس أات١ٝ يصيو، شلصا أضاز ٪َع ٚدٛز ْٛع َٔ ايٛطٚف إ خكٛقاڄٚ

 .٢ اغتٝاشلُا َعاڄعٌُ عً صاي ،ٚقٛت أخت٘ احملتٌُ قبٌ أٟ ؾ٤ٞ

ست٢ ٜطؾع ٜسٙ عٔ  ايؿٗٝس نإ سعب ايبعح اؿانِ واٍٚ ايتأثرل ع٢ً ايػٝس

ٚيهٔ ايػٝس  ،&ايسؾاع عٔ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايسؾاع إػتُٝت عٔ ايػٝس اٱَاّ

ٕ إطدع١ٝ إٕ ايسؾاع عٔ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٚادب زٜين، ٚإنإ ٜكٍٛ:  &ايكسض

ايػٝس زاّ  زٚي١ اٱغ٬ّ، َٚا، ٣ إقا١َ زٚي١ ايعسٍايؿٝع١ٝ يٝؼ شلا ٖسف آخط غٛ

ٕ قطض إطٖبين إٛت ًٜٔ ؾ ،ايصٟ ٖٛ سًُٞ ٚأَٓٝيت ،قس قاّ بٗصا اشلسف &اـُٝين

ـٷ  ْٛاّ قساّ قتًٞ زٕٚ َٛاقؿٞ، ؾاؿٝا٠ ٚإٛت أقبشا َتػاٌٜٚ، ٚيٝؼ يٞ َٛق

 ْا َػتعس يًؿٗاز٠ أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢.أؾ صاآخط غرل ٖصا، ي

 

 ــــــ الطٗد الػّٗدطالب 

 هطٜٗا ٚايسٚضات اييت نإ  ايؿٗٝس نٝـ نإ اٱقباٍ ع٢ً زضٚؽ ايػٝس

ٚتكبٌ ع٢ً  ،ٗ تسضٜؼ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ؟ َٚا ٖٞ ايؿ٦ات اييت ناْت تتتًُص ع٢ً ٜسٜ٘

 زضٚغ٘؟ 

 تًو ايؿذل٠ نإ ـ1378ٖبتسضٜؼ ا٭قٍٛ غ١ٓ  ايؿٗٝس ايػٝس أيكس بس ٗٚ ،

َٳ ايؿباب نايػٝس عبس ايػين  ،ِٖ ٗ غٔ ايػٝس ايصٜٔ وهطٕٚ زضٚغ٘ ٔٵؾك٘ ٚ

ؾهٛضٟ، ايػٝس قُس باقط اؿهِٝ، ايػٝس ناِٚ ضزبًٝٞ، ايػٝس ْٛض ايسٜٔ اٱا٭

 اؿا٥طٟ ايؿرلاظٟ، ايؿٝذ عباؽ أخ٬قٞ، ثِ ايتشل بِٗ ط٬ب َٔ يبٓإ، ٚؾ٦ٝاڄ

ؽ ايػٝس ست٢ أقبشت عذِ سًك١ زض ،ػعٚأخصت تتٸ ،ندلت سًك١ ايسضؽ ؾؿ٦ٝاڄ
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قٌ أٚنإ عسز ايڀًب١ ايعطاقٌٝ  ،اـ٥ٛٞ، يكس نإ أنجط ط٬ب٘ يبٓاٌْٝ ٚإٜطاٌْٝ

 َُٓٗا. 

 

 ــــــ طسٖكتْ يف تسبٗٛ أبٍاْٟ

  تطب١ٝ  ٜطنع عًٝٗا نجرلاڄ &َا ٖٞ ا٭َٛض اييت نإ ايػٝس ايكسض ٗ

 َا ىل تطب١ٝ اٱْاخ َِٓٗ؟  ٚبايصات ٗ ،أبٓا٥٘

 ضوا١ْٚ ،ٕ ايبٓت ظٖط٠أزا٥ِ ايتأنٝس ع٢ً  &نإ ايػٝس ايؿٗٝس، 

 ،ٚأعڀٝت سكٗا ٗ تعًِ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ،شا أسػٓت تطبٝتٗاٚإضظقٗا ع٢ً اهلل، ٚ

ٗا، ٥َٔ أبٓا ٤خكب١ يذلب١ٝ ايٓـ اڄضنأٚ ،ًٖٗا ٚفتُعٗا٭ؾإْٗا غتهٕٛ شات ْؿع 

تُعٗا. هابٞ َٚ٪ثط ٗ ضؾس فإٕ سهٛضٖا زاخٌ اجملتُع غٝهٕٛ ي٘ َطزٚز أنُا 

ٚنإ ٜتعاٌَ َعٗا بهٌ يڀـ  ،شلصا نإ ٜعڀٞ أ١ُٖٝ نبرل٠ يذلب١ٝ ايبٓات

ست٢ أْٗا ٖٚٞ ٗ غٔ طؿٛيتٗا ناْت تط٣  ،ْ٘ نإ ٜٗتِ َؿاعطٖاأٚاسذلاّ، نُا 

ٚمل ٜهٔ هدلٖٔ  ،ٍ قًبٗا. مل ٜهٔ ٜكٗط بٓات٘ أبساڄإٕ أباٖا أؾهٌ ايٓاؽ ٚأسبِٗ أ

ؿٛاض ٚايتؿاِٖ أغاؽ تعاًَ٘ َعٗٔ، نإ ٜعڀٞ بٌ نإ ا ،ع٢ً ؾعٌ ؾ٤ٞ ٫ ٜڀٝكْٛ٘

ست٢  ،ٚنإ ٜعٜس َكطٚؾٗٔ ٗ ؾكٌ إٛظ ،َٜٛٝاڄ يهٌ ٚاسس٠ َٔ بٓات٘ زضُٖاڄ

)نٌ زضِٖ  اڄقطاْ (60سٝح ناْت إٛظ٠ ايٛاسس٠ تباع بػتٌ ) ،ٜػتڀعٔ ؾطا٤ إٛظ

ٔٸٚنإ ٜكٍٛ شلٔ:  ،(اڄقطاْ 50ٜػاٟٚ  ٔٸ 10 غأعڀٝه ، ايَٝٛٞ قطإ ؾٛم َكطٚؾه

؟ ؾإشا أدبٓ٘ ْٝع ايتًُٝصات ٗ إسضغ١ قس اؾذلٜٔ َٛظاڄ تٕ ناْإخدلْين أٚيهٔ 

ست٢ تتػاٜٚٔ  ،ًْ نصيوإٔ ٫ تؿذلٜٓٗٔ أؾا٭ؾهٌ  شاڄإبايٓؿٞ نإ هٝبٗٔ: 

ٕ اْكطف ايهٝٛف َٔ أٚبعس  ،ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّٚ ٕ ٫ تهٔ َٔ ا٭ق١ًٝ.أٚ ،ٚا٭نجط١ٜ

ٕ أَو أٜٛٗط  :ٚقاٍ شلا ،ٍ إڀبذإ ٚزخ٬ َعاڄ ،ابٓت٘خص ايػٝس ايؿٗٝس بٝسٙ أ ،بٝتٓا

 ،ٕ ْػاعسٖا بػػٌ ا٭ٚاْٞأْ٘ َٔ ا٭ؾهٌ أٚأض٣  ،قس تعبت ايّٝٛ ٗ خس١َ ايهٝٛف

٫ٜٚيت يعًٞ بٔ أبٞ طايب « :×ايطٚا١ٜ إط١ٜٚ عٔ اٱَاّ ايكازم ٚنإ ٜطزز زا٥ُاڄ

٫ ؾهٌ يعطبٞ «: |ٚنصيو اؿسٜح ايؿطٜـ عٔ ايٓيب ا٭نطّ ،»خرل َٔ بٓٛتٞ
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 .»عذُٞ إ٫ بايتك٣ٛأع٢ً 

مل وسخ  ،ٕ أقبض َطدع تكًٝسأٚست٢ بعس  ،ضغِ َا بًػ٘ َٔ إها١ْ ايع١ًُٝٚ

ٕ ٜبتعسٚا عٔ إناؾ١ أب زا٥ُاڄ بٌ نإ ٜٛقٞ أ٫ٚزٙ ٕ أشٕ ٭سس ٗ َسس٘ ٚتعُٛٝ٘،أ

ؾك٘ : انتبٛا ٚنإ ٜأَطِٖ قا٬٥ڄ ،ا٭يكاب اييت تطؾع َٔ ايكسض إازٟ ٚايسْٟٝٛ

نُا ٗ  ،ٚ عٓٛإ. ايسْٝا ٗ أخ٬م ايػٝسأبسٕٚ أٟ يكب  ،ايػٝس قُس باقط ايكسض

ٕ اٱْػإ أ ،نُا ٭٫ٚزٙ ،ٌ يبٓات٘نإ ٜبٿ صاي ،قٌ عبٛض ،ؾهطٙ ٚعكٝست٘

ٕ أٚ ٛبِٗ،ايسْٝا قً ٕ ٫ ُٮأ ٚنإ ٜڀًب َٓٗٔ ْٝعاڄ ،نُػاؾط ٚعابط ططٜل

ع٢ً ٜهْٛٛا ٕ أٚناًِٖٗ، ست٢ ٫ ٜجكٌ  ،ؿاڄٚخؿٝ ٗ ٖصا ايػؿط ق٬ًٝڄًِٓٗ ٜهٕٛ 

ايسْٝا . ٕٛسٝح ٜٓذٛ احملكچ ،ٍ زاض ايكطاضإٍ اٯخط٠، إاغتعساز ناٌَ ٚزا٥ِ يًطسٌٝ 

ٕڈٚ٭ ،٘ َتعًك١ بٗصا ايبس٥ٕبٓاٗ تٛقٝات٘ ٭ ٫ٚ  ،َٛض ايسْٝا ؾا١ْٝأ ؾتًكا٥ٝاڄ ٕ ايبسٕ ؾا

ػتكط ٚإػتٛزع، بٌ َا ٜبك٢ َع ٍ سٝح إإ٫ٚ تطسٌ َع ايطٚح  ،ٕ شلا َكاّ ايطٚحأؾ

 صاٖٛ َا ٜتعًل بٗا َٚا ٖٛ َٔ غٓدٝتٗا، ي ،ٍ عامل اٯخط٠إَٚا ٜٓتكٌ َعٗا  ،ايطٚح

ٚا٫بتعاز قسض اٱَهإ عٔ أَٛض  ،َٔ ايصخرل٠ إع١ٜٛٓ ٚايطٚس١ٝيٲنجاض هب ايػعٞ 

ٝٸ١ايسْٝا   . ايسْ

 ،ٜٚكًٞ ،أَاَٗا أغٔ ايتهًٝـ نإ ٜتٛنإٍ ٕا ناْت إسس٣ بٓات٘ تكٌ 

ٚنإ  ،×ٍ ا٭خڀا٤ ٗ ايعبازات ٚؾل َٓٗر اٱَاّ اؿػٌإٚنإ ٜطؾسٖا 

ْ٘ نإ ٜأَطِٖ بأزا٤ ايك٠٬ أنُا . ٕ ٚا٭زع١ٝ ٚايعٜاضاتآٜؿذعٗا ع٢ً قطا٠٤ ايكط

ٜٚهطض عًِٝٗ قٛي٘: َٔ نإ ٜػٗط  ،ق٠٬ ايكبض خكٛقاڄٚ ،إهتٛب١ ٗ أٍٚ ٚقتٗا

ا ْاّ ئ ٜػتڀٝع ايكٝاّ يك٠٬ ايكبض ٫ هٛظ ي٘ ايّٓٛ إ٫ بعس ْ٘ إشأ ايًٌٝ ٜٚعطف ٜكٝٓاڄ

ٚٸإٚنإ َٔ َكطضات ايبٝت:  .ايكبض أزا٤ ق٠٬ ٍ أٚنٌ شا قاَت أٟ بٓت عاَٗا ا٭

ٚسٌ وٌ عٝس ايؿڀط نإ ٜعڀٝٗا ، إيٝٗا اختٝاض طعاّ إؾڀاضٖا )ٗ سسٚز إعكٍٛ(

 ٖس١ٜ بك١ُٝ َٓاغب١. 

ْعِ ا٭ب ايعڀٛف  ،اَ٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًٍُٝ داْب َٗإ ،ايػٝس ايكسضنإ 

َٚا  ،ٜبازيْٛ٘ ْؿؼ اؿب ٚا٫سذلاّ ،ٚإْاثاڄ شنٛضاڄ ،٩ٙٚنإ أبٓا ،اؿٕٓٛ ع٢ً أ٫ٚزٙ

 ناْٛا ٜڀٝكٕٛ ا٫بتعاز عٓ٘. 
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 ــــــ عالقتْ الػدضٗٛ بعىًٕ الٍاع

  شاَٚا ؟َع عا١َ ايٓاؽ &ٕ ْعطف نٝـ ناْت َعا١ًَ ايػٝس ايكسضأْٛز 

 نإ ْٛع ع٬قت٘ بِٗ؟

 دسٟ  ،ٜأيـ ٜٚ٪يـ ،ٚضقٝل ايڀبع ،ايػٝس ايؿٗٝس ؾدل َتٛانع، يڀٝـ

يٝ٘، نإ ايٓاؽ إٚٚقاضٙ ناْت ػًب قًٛب ايٓاؽ طٝبت٘ ٚيڀاؾت٘ َع  ،َٔ زٕٚ سس٠

َٳ ،بٜ٘أْػٕٛ  ْ٘ ٜعطؾِٗ أٜٛٔ  ِٕ َٔ ضآٙ َعٗأست٢  ،تعطؾٛا عًٝ٘ سسٜجاڄ ٔٵست٢ 

ا٭خ٬قٞ ٗ ايتعاٌَ ي٘ أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ قًٛب  ايػًٛىا ٜٚعطؾْٛ٘ َٓص ظَٔ بعٝس. ٖٚص

ٚ إسػاؽ بعسّ ايطاس١ أسٝح ٜٓؿٞ أٟ تٓاؾط  ،ٚٗ تٛدٝٗ٘ ٚإضؾازٙ ،خطايڀطف اٯ

نإ طًبت٘ َٚٔ وهط زضٚغ٘ ٚفايػ٘ ٜبك٢ ع٢ً  صاٚايكسض٠ ع٢ً ايتٛاقٌ يسٜ٘، ي

بٌ نإ  ،ٓ٘تأثط َػتُط به٬ّ ايػٝس ايكسض ٚبتٛدٝٗات٘. مل ٜهٔ ٜٓؿط ايٓاؽ َ

سس أإشا َطض َِٓٗ  .ٍ عٔ أسٛاٍ ايػا٥ب َِٓٗ نُا اؿانطأٜٚػ ،وب اؾُٝع

بٌ  ،مل ٜهٔ ىتاض ايؿٗط٠ يػس سادٝات احملتاز َِٓٗ .ٚإشا استاز عاي٘ ٚأعاْ٘ ،عازٙ

 ،ٗ غذل اي٬ّٛ ٜعڀٞ احملتاز َِٓٗ َا اغتڀاع إيٝ٘ غب٬ٝڄ ،نإ ٜتدص ايًٌٝ ٬ْڄ

ٗٸ سس َٓهِ ؾدكاڄأشا زلع إٜؿتأ ٜكٍٛ يًذُٝع:  ٫ٚسس، أست٢ ٫ ٜڀًع عًٝ٘   ٜكٍٛ 

مل ٜهٔ ٜطدض نؿ١  .ٚآًٛا ن٬َ٘ ع٢ً اؿػٔ ،ٚ ٜٓتكسْٞ ؾ٬ ؽدلْٚٞ ب٘أ غ٤ٛاڄ

ٜاّ أ سسأٗ  ٚوذلّ اؾُٝع. ،ٍ ايٓاؽ بعٌ ايتػاٟٚإبٌ نإ ٜٓٛط  ،خطآسس ع٢ً أ

إهإ إٍ ٕٚا ٚقٌ  ،×س اهلل اؿػٌببٞ عأسس فايؼ ععا٤ أٍ إعاؾٛضا٤ شٖب 

ٛچ ٘، ٥ٚانتؿ٢ باؾًٛؽ ٗ ؾٓا ،زاخٌ اجملًؼإٍ ؾًِ ٜسخٌ  ،بايٓاؽ اڄٚدسٙ َهت

ؾإِٗ  ،٫ ؾطم إْ٘ :ؾأداب٘ ،ٍ زاخٌ ايبٝتإٙ قاسب ايبٝت أقط عًٝ٘ بايسخٍٛ آؾًُا ض

نُا  ،ٚايتدلى وكٌ بٗصٙ ايهٝؿ١ٝ ،ٍ اـڀٝبإٕ ٜػتُع أٚ ،ٕ وهط اجملًؼأ

 اؾًٛؽ أَاّ اـڀٝب. بايسخٍٛ ٚوكٌ 

ٚبُٝٓا  ،×شات َط٠ َٚٓاغب١ سًٍٛ شنط٣ ؾٗاز٠ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط

 ،يهٔ ايػٝس ضؾض ،ٗ َسح ايػٝس ايكسض ؾعطاڄ إٔ ٜكطأاجملًؼ أضاز  أاـڀٝب ٜكط

ٚ أٍ غ٬ّ إنإ ٜػتُع  .^ٕ ٜػتُط ٗ شنط أٌٖ ايبٝت ايهطاّأٚأقط عًٝ٘ ب

ٚ أٚ ايكػرل َِٓٗ، ايڀايب َِٓٗ أٚمل ٜهٔ ٜؿطم بٌ ايهبرل  ،غ٪اٍ ايٓاؽ عٔ قطب
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ٖٚصٙ ٖٞ أخ٬م  ،يًذُٝع َٔ زٕٚ اغتجٓا٤ ٚسباڄ ايعاٌَ، بٌ نإ ٜٓشين اسذلاَاڄ

٢ بعٓا١ٜ خاق١ يس٣ ٛا٭ْبٝا٤ ٚايكا٥س اؿكٝكٞ. ايؿباب إتعًِ ٚإجكـ نإ و

يتٛدِٝٗٗ ٚإضؾازِٖ  ;^ٌٖ ايبٝتأعًِٝٗ أسازٜح ْب١ٜٛ ٚضٚاٜات  أٚنإ ٜكط ،ايػٝس

طؾك١ ْع َٔ بْ٘ ٗ ؾذل٠ ايؿباب نإ ٜصٖب أٍ ايڀطٜل ايكشٝض. ْكٌ بعض ايڀًب١ إ

ٍ إ ايػٝس ايؿٗٝس زاخ٬ڄ ايڀًب١ سسأٚٗ ّٜٛ ضأ٣  ،×ٍ سطّ أَرل إ٪ٌَٓإايڀًب١ 

ُٸإتٛد٘ ؾ ،ٱقا١َ ق٠٬ ايكبض ;اؿطّ ايؿطٜـ ٘، ؾكابً٘ يٝ٘ ٜطٜس غ٪اي٘ عٔ أَط أٖ

ٕ ٚقت ٭ ;ٕ ايٛقت غرل َٓاغبأخدلٙ أٚ ،ٚسػٔ أخ٬ق٘ ،بابتػاَت٘ إعٗٛز٠ايػٝس 

ٚٗ ايّٝٛ ايتايٞ أت٢ ايػٝس قبٌ َٛعس ايك٠٬  ٫ٚ هٛظ تأخرلٙ. ،ايك٠٬ قس سإ

ٍ إغتُع أست٢  بانطاڄ يكس أتٝتٴ :ٚقاٍ ي٘ ،ٍ ْؿؼ ايڀايبإٚتٛد٘  ،بػاع١

ٍ إٍ داْبِٗ ٜػتُع إدًؼ ايػٝس ٚ ،ٚغطعإ َا أساٙ ب٘ ْٝع ايڀًب١ ،اغتؿػاضاتو

ْ٘ ٕا نإ ٗ غٔ اؿاز١ٜ أس ايڀًب١ وهٞ أس .ٚاغتؿػاضاتِٗ بطساب١ قسض أغ٦ًتِٗ

 ،قؿشات 10نتب ضغاي١ قػرل٠ ٗ تعًِٝ نٝؿ١ٝ ايك٠٬ ٗ سسٚز  ٙعؿط٠ َٔ عُط

ٍ َػذس إشٖب  صاي ،شٗا ؾًِ هس أؾهٌ َٔ ايػٝس ايكسضٜكشٿ ٔٵَٳ ٚؾهط ٗ

اـاضز، ؾاغتكبً٘ ايػٝس بهٌ  ايبشح إ ايػٝس ٜعڀٞ زضؽسٝح ن ،ايڀٛغٞ

ٚقاٍ ي٘: إشا  ،ٍ داْب ساؾ١ٝإ شاڄٜاّ أت٢ ب٘ َكشٻأٚبعس  ،ايهتٝب ٓ٘خص َأٚ ،اسذلاّ

ٞٸ ب٘ تٹاڃمل ٜػتڀع ٚايسى ايكٝاّ بڀبع٘ ؾ  ٭طبع٘ ع٢ً ْؿكيت اـاق١.  إي

ؾٗاز٠ اؾُٝع يكس نإ تعاًَ٘ َع ط٬ب٘ ٚت٬َصت٘ تعاٌَ ا٭ب ايطسِٝ، ٖٚصٙ 

ٕ أٜٚكٍٛ: ٜػعسْٞ  ،ع ع٢ً نتاباتِٗ باغِ ٚايسنِٚنإ ٜٛقِّ ،ؾٝ٘ بسٕٚ اغتجٓا٤

 .ٕ ٜكسضٚا َا ٜكَٕٛٛ ب٘ اػاِٖٗأٚ ،٥ِٗآبا ٜٔطن٢ ا٭بٓا٤ ع

 

 ــــــ ٔواذا عَ الػّٗدٚ املظمٕوٛ بٍت اهلدٝ؟!

  بٓت اشلس٣.  ايهط١ّيٛ تتشسثٌ يٓا عٔ ايؿٗٝس٠ 

 أزٕٚ  ،ُت ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٗ ايبٝت١َٓ، تعًډآؿكٝكٞ بٓت اشلس٣ ازلٗا ا ٕ

ٚبك١ٝ إعاضف ٚايعًّٛ  ،ا٭قٍٛٚايؿك٘، ٚٚأخصت زضٚؽ إٓڀل،  ،ٍ إسضغ١إتصٖب 

 ع٢ً ٜسٟ أخٝٗا ايػٝس ايؿٗٝس ٗ ايبٝت.  ،اٱغ١َٝ٬
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عڀٛؾ١ ٚس١ْٛٓ، شات أقٌ عطٜل، قابط٠  ٍّّأت ٚتطعطعت ٗ سهٔ يكس تطبٻ

تًكت زضٚؽ َطس١ً ا٫بتسا٥ٞ ٗ  .ٚٚغ٘ إخ٠ٛ ؾه٤٬ عًُا٤ دًًٝٞ ايكسض ،قتػب١

ٚايتاضى١ٝ. ٚٗ غٔ  ،ا٭زب١ٝٚغًب أٚقاتٗا ايهتب ايس١ٜٝٓ، أٚناْت تڀايع ٗ  ،إٓعٍ

 ،قؿش١ ؼت عٓٛإ )اجملتُع( ٠ عؿطيتقاَت بإخطاز دطٜس٠ ١َٜٝٛ ٗ اثٓ ٠ايجا١ْٝ عؿط

ٍ داْب ايعبازات إ ،يبػ١ ٚايجكاؾات إدتًؿ١نتبت ٗ عازات ٚآزاب ٚأْٛاع ا٭ٚقس 

 عٓس أقٛاّ ٚفتُعات َتٓٛع١.  ،إدتًؿ١

ٚٗ آخط  ،ط١ًٜٛ بسأت بتسضٜؼ بعض ايهتب ايع١ًُٝ ٚاؿٛظ١ٜٚغرل ٚبعس َس٠ 

عُطٖا قاَت بتسضٜؼ نتاب )ؾطا٥ع اٱغ٬ّ( يًع١َ٬ اؿًٞ ٗ بٝتٗا، نُا عٗس 

 .ؾطفٚايٓذـ ا٭ ١ايس١ٜٝٓ ٗ ايهاُٚٝ ÷ايعٖطا٤ إيٝٗا َػ٪ٚي١ٝ َساضؽ

ٚقًبٗا ايهبرل  ،ٚضٚسٝتٗا اؾصاب١ ،عطؾت ايػٝس٠ بٓت اشلس٣ َٓڀكٗا اؿًٛ

يكس  .قب١ يًذُٝع ،ناْت إْػا١ْ َتٛانع١ .ٚأخ٬قٗا اٱغ١َٝ٬ ،ايصٟ ٜػع اؾُٝع

ٕ نا .ٚ ت٪اخص عًٝ٘أعاب عًٝٗا ٜٴ َٓٗا ؾ٦ٝاڄ ٚمل أضٳ ،عاؾطتٗا يػٌٓ ؼت غكـ ٚاسس

ِٸ ٚناْت تعٌُ بهٌ َا  ،ٗ ؾهطٖا ٚقًبٗا زا٥ُاڄ ايسٜٔ ٚإق٬ح اجملتُع سانطاڄ ٖ

 خكٛقاڄٚ ،^ع٢ً ْؿط تعايِٝ أٌٖ ايبٝت ايهطاّ ،ٚٗ ْٝع إٓاغبات ،تػتڀٝع

ٚايصٜٔ ٜٗتُٕٛ  ،ٕ اٱغ٬ّ غطٜب بٝٓٓاإ: ٚناْت تكٍٛ زا٥ُاڄ ،بٌ ؾ١٦ ايؿتٝإ ٚايؿتٝات

ْا أٖب ْؿػٞ أؾ صاي ،٭َطٙ ٚوطم قًبِٗ غطبت٘ َعسٚزٕٚ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭قابع

ٕ أَط قساّ بكتًٗا أبعس ٚ .٢ بايؿٗاز٠ٕٛ أسأٍ إغتُط ع٢ً شيو أٚغٛف  ،ـسَت٘

زلض بتهطاض أؾأداب: إْين ئ  ؟٭ٟ شْب قتًت أخت ايػٝس ايكسض :غأي٘ بعهِٗ

 ،ٍ أ١َٝآٗا اؿػٌ عًُت ع٢ً ؾهض ٜعٜس ٚسازث١ نطب٤٬، ؾعٜٓب بعس قتٌ أخٝ

ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. نإ يًؿٗٝس٠ بٓت اشلس٣ ايكسض عڀا٤ات إٚدعًت ايًع١ٓ تكتؿٞ أثطِٖ 

ٚخاق١ ايؿتٝات َٓٗٔ،  ،ٚنإ تعٌُ ع٢ً إضؾاز ٖٚسا١ٜ إطأ٠ ايعطاق١ٝ ،ز١ٜٝٓ ٚاؾط٠

ؿٌ، إغ٬ّ ٜٚٓتكط يًُػتهع ،٫ شيو ايسٜٔ ايصٟ ٜكِٝ ايعسٍإٗ اٱغ٬ّ  ٚمل تطٳ

ٕ تتڀابل أٚؼاٍٚ  ،تٓتٗر إٓٗر إعاقط ٗ نتاباتٗا ت. نا١َْايعع٠ ٚايهطا

يكس ناْت أٍٚ اَطأ٠  .ٚؾل تڀًعات ايؿبابإٔ تهٕٛ ٚ ،نتاباتٗا َع ُّٖٛ ايعكط

شلاّ إضٚاٜاتٗا ايككك١ٝ  ؾٝع١ٝ ؽٛض ٖصا ايٓٛع َٔ اؾٗاز نس ايًِٛ إازٟ ٚإعٟٓٛ.

ٞپ ٔٵٜعهؼ اجمل ،ٚٚاقعٞ س  ٤ًٖٛاڄ قًُٗا أزبٝاڄ. نإ َٗاض٠ ٚشٚم ضؾٝع تُع ٚيه
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مل تهتب  .ٚقككٗا يٛس١ ؾٓإ ضزلتٗا بأيٛإ ُّٖٛ اجملتُع ُّٖٚٛ ايؿباب ،باؿ١ٜٛٝ

بٌ ناْت تطغِ ٬ََض َباز٨ ايعكٝس٠ ٚؾل ْٛط١ٜ  قككٗا خاي١ٝ َٔ ايٓه١ٗ ايس١ٜٝٓ،

ٕ ايؿباب ٚايؿ١٦ ايعُط١ٜ أنُا  .تأخص ايٛاقع َٚتڀًبات٘ ٚؾل ا٫عتباضٚ ،ز١ٜٝٓ َعاقط٠

٭ْٗا تٓاقـ َؿانًِٗ ٚبعض  ;ايكػرل٠ ػس نايتٗا ٚبػٝتٗا ٗ ٖصٙ ايهتابات

ٚعًُت طٛاٍ سٝاتٗا إباضن١ ع٢ً ْعع ايٓكاب عٔ ضٚس١ٝ  .اؾٛاْب اـؿ١ٝ ٗ سٝاتِٗ

 ،ع٢ً تسَرل ايطغب١ ايس١ٜٝٓ ٗ قًٛب ايؿباب ايصٟ نإ ٜعٌُ سجٝجاڄ ،ايٓٛاّ ايٛامل

ٟٸٚطُ ٭ْ٘ نإ ٜٛٗطٙ َٛٗط ايتدًـ  ;ٚ ضغب١ ٗ ايعٝـ ٚؾل َباز٥٘أسب يًسٜٔ  ؼ أ

نإ  صاٚتبعس عٓ٘ نٌ شٟ شٚم غًِٝ. ي ،ط ايكًٛبٚأؾهاٍ أخط٣ تٓؿِّ ،ٚاشلُذ١ٝ

ٚيهٔ ٖصا إٓع مل ٜهٔ  ،ْٛاّ ايبعح ايكساَٞ ٜعٌُ ع٢ً َٓع تًو ايهتابات

ٚا٫ضتباٙ ايكًيب ٚايؿهطٟ  ،قطا٤تٗاٜػتڀٝع ايكُٛز أَاّ ايطغب١ إًش١ يًذُاٖرل ٗ 

ٚ أشا ؾعطٚا إٜٚٓؿطْٚٗا بِٝٓٗ، ٚ ،بٗا، ؾكس ناْٛا ٦ْٜٝٗٛٗا بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ

 سسِٖ ٚىهعْٛ٘ يًتؿتٝـإٔ أعٛإ قساّ َٚطتعقت٘ غٝٗذُٕٛ ع٢ً بٝت أعًُٛا 

ٗ ؾٓا٤ ايبٝت  ؼت ايذلاب ٍ داْب نتب ايػٝس ايكسض تًو ايهتبإناْٛا ٜسؾٕٓٛ 

ٚقس طبعت فُٛع١  .ست٢ ٫ تكع ٗ أٜسٟ ٖ٪٤٫ اي١ًُٛ ;سسا٥ك٘ ايكػرل٠ٚ ٗ أ

ٚإسس٣ ٖٝعات تًو ايككل أْٗا  (.ايككل ايها١ًَ)ا ٗ فًس ؼت عٓٛإ ٗقكك

ايكاض٨ ٜٚؿٝسٙ ٗ  ٜؿسٸٚبؿهٌ  ،ناْت ؼٟٛ آٜات ٚأسازٜح تٓػذِ َٚٛنٛعٗا

نتاب ٜتشسخ عٔ  ٖٚٛ (،شنطٜات اؿر)َٚٔ نتبٗا ا٭خط٣ نتاب  .ؾُٗٗا ايٛاقعٞ

ٍ ؿ١ٛ ضدٛعٗا َٔ إَٔ ؿ١ٛ زخٛشلا َڀاض بػساز  ،ٍ اؿرإغؿط ايػٝس٠ بٓت اشلس٣ 

ؾؿٞ نتابٗا  ،َتٓٛع١َ٪يؿات ٍ بػساز َط٠ أخط٣. ٚٗ فاٍ ا٭زب ٚايؿعط شلا إاؿر 

نُا شلا قكٝس٠ أخط٣ ٗ ايك٠٬ نُٔ  ،نتبت قكٝس٠ ط١ًٜٛ (شنطٜات اؿر)

. يكس ناْت تٛدٝٗاتٗا (&ايؿٗٝس ايكسضايػٝس  ٣طبل ؾتاٚتعًِٝ ايك٠٬ )نتابٗا 

ٗ اضتسا٤ ايعسٜس َٔ ايٓػا٤ ٚايؿتٝات اؿذاب ايؿطعٞ،  َباؾطاڄ ٚإضؾازاتٗا غبباڄ

ٜكٛز  زٜٓٝاڄ َٚطدعاڄ يتتبع َطؾساڄ ،ٚؽًت ايعسٜس َٓٗٔ عٔ سٝا٠ ايذلف ٚإًصات ايعا٥ؿ١

ٚ أغٛا٤ قبٌ ؾٗازتٗا  ،ٚنإ ْكٝب ايعسٜس َٓٗٔ ،ايطٚح ٚايٓؿؼ مٛ نُاشلا

سٝح تعٝـ  ،. نإ بٝت ايػٝس ايكسضعُٛٝاڄ ٚغاّ ايؿٗاز٠ ٚؾعٕ ؾٛظاڄ ًْٕٔ أ ،بعسٖا
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ٗ ؾٗط قطّ ٱقا١َ فايؼ ايععا٤ اؿػ١ٝٓٝ، ٚنإ  َؿتٛساڄ ،َع٘ أخت٘ بٓت اشلس٣

، نُا ×بٞ طايبأبٔ  ٞعً َٓعشلُا بايكطب َٔ إؿٗس ايؿطٜـ ؿطّ أَرل إ٪ٌَٓ

هط ايعسٜس َٔ ايٓػا٤ ٱسٝا٤ ؼ تسٝح ناْ ،ٗ يٝايٞ ايكسض ؿتٛساڄنإ نصيو َ

ٚ٭ْٗا ناْت ؼت عٕٝٛ أتباع ايٓٛاّ ايبعجٞ ايٛامل ؾكس نإ  ،تًو ايًٝايٞ َعٗا

ٞٸ ٍ إٚ .يًػشٛض ٚٗ ْٗا١ٜ اٱسٝا٤ ناْت تكسّ طعاَاڄ ،ايٓػ٠ٛ وهطٕ بؿهٌ كؿ

ثاضٙ آاييت تطى ايعَإ ًِٚٚ قساّ  ،داْب َؿاغًٗا ايهجرل٠ ناْت ٗ خس١َ ٚايستٗا

ٔٸ ناڄناْت ٬َ .عًٝٗا ٚؾٛم  ،اؿب يبعهِٗ ايبعض ٙأؾطاز ٜعٝـ ٗ بٝت ٜه

ناْت تطاٙ  ،اييت ناْت تتػِ باحملب١ ٚايكساق١ ،ايػٝس ايكسض اع٬قتٗا بأخٝٗ

ناْت تٓاقـ ْٝع إٛانٝع ايػٝاغ١ٝ،  صاَطدعٗا، يٚأغتاشٖا َٚعًُٗا 

ّ ٚتأخص تٛدٝٗات٘ ٚؼ٬ًٝت٘ ٚؾل ا٫عتباض. تكسٻ ،َع أخٝٗا ،ٚغرلٖا ،ا٫دتُاع١ٝٚ

 ،ٕ ايسٜٔ وتاز َٓٗا نٌ ٚقتٗا ٚنٌ قٛاٖاأٚيهٓٗا ناْت تط٣  ،ايعسٜس ـڀبتٗا

 ،َٛنٛع ايعٚازيبشح ٚبػبب قػط غٓٗا ناْت تعًٔ عسّ اغتعسازٖا اؿانط 

يصيو  يعٚاز.َٚٗاّ ا ;َٗاّ اٱغ٬ّ ;قعبَٗاّ ن٬ ا٭َطٜٔ ٚناْت تكٍٛ: ايكٝاّ 

ٕ يكٝت أٍ إ ،َٚكتس١ٜ غڀ٢ أخٝٗا ،ٍ داْب أخٝٗا ٗ خس١َ ايسٜٔإٕ تبك٢ أاختاضت 

ناْت تكِٝ سؿٌ ايتهًٝـ يًؿتٝات ايًٛاتٞ  أْٗا اهلل ؾٗٝس٠. َٚٔ أْؿڀتٗا ا٭خط٣

ٔٸ ٔٸٚناْت تبٌ ٚتٛنض شل ،ؿٔ سسٜجاڄًِّنڂ ٔٸ ،اؾسٜس٠ َػ٪ٚيٝتٗ  ٚناْت تؿطح شل

 ،ٚناْت تؿذعٗٔ ع٢ً ايتشًٞ بطٚح إكا١َٚ ،٫دتُاع١ٝتهايٝؿٗٔ ايؿطع١ٝ ٚا

ٕ أْ٘ أعٔ نٌ َا َٔ ؾ ٕ هعًٔ ؾڀطتٗٔ تتشطى بعٝساڄأٚ ،َكا١َٚ ايؿط بهٌ أيٛاْ٘

 ٜػُػٗا ٗ ايًُٛات.ٚ أوطؾٗا عٔ سكٝكتٗا 
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 وكّدوٛ ــــــ

ؾكس  .تڀطم ٭بعازٖا ٚدٛاْبٗا ، ٚقسٕ ٖٛ ايٓػد١ ايجا١ْٝ يعامل ايڀبٝع١إٓ ايكطإ

مل ٜعتدل اؿٝا٠ . ؼسخ عٔ ايبعس ايتاضىٞ ؾٝٗا نُا ؼسخ عٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ

غرل خانع١ يكإْٛ عاّ، نُا مل  ،ايبؿط١ٜ قهاٜا َتٓاثط٠ ع٢ً طٍٛ فطٜات ايعَإ

ْٗا أأْٗا أٚدست ْؿػٗا بٓؿػٗا، ٚمل وهِ بأٚ  ،ٜعتدلٖا ْتاز ايكسؾ١ احمله١

سل ايطز  اٱْػإايكسض قڀ١ تػًب ٤ٚ ٚمل هعٌ ايكها .قسضت َٔ زٕٚ َكسَات

 ،سهإ ٚسـ دا٥عأيكٞ ب٘ ٗ أ نُٔ ،ٚتطَٞ ب٘ ٗ أسهإ اؾدل احملض ،ٚايكبٍٛ

ؾايػٓٔ ٚايكٛاٌْ اييت ؼهِ ايتاضٜذ يٝػت . ا٫غتػ٬ّ ٚايتػًِٝ إ٫سٝح ٫ خٝاض ي٘ 

نْٛ٘ إَا  عسٚنٌ ٖصا ايؿِٗ ايصٟ ٫ ٜايكطإٓ ٜطؾض   .َٔ غٓذ ايكٗط ٚاؾدل َڀًكاڄ

ٚقس نإ يعطض ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع  . َٓشطفرلْ٘ ْتاز تؿهأأٚ  عٔ اٱؾطاٙ اڄْاػ

ايتاضى١ٝ سهٛض قٟٛ ٗ ايعسٜس َٔ اٯٜات ٚايػٛض، أضاز بٛاغڀتٗا إثاض٠ ايؿهط 

نُا ضاّ َٔ  .ٚايبشح ايسا٥ب عٔ اؿل ،ٚايسؾع ب٘ مٛ ايتػا٩ٍ ايسا٥ِ ،ايبؿطٟ

ٕ ايػطض َٔ ططس٘ أنُا  .١ٝاٱْػاْايٓػٝإ ٗ ايٓؿؼ ٕ ٜعٜض غتاض ايػؿ١ً ٚأخ٬شلا 

َػاس١ يًبؿط١ٜ  إعڀا٤ٚ ،١ٝاٱْػاْيٮسساخ ايتاضى١ٝ تكسِٜ خ٬قات عٔ ايتذاضب 

ؾعطن٘  .ػرل ع٢ً ٖسٜٗات ػتدًل ايعدل، عدلاڄتٕ أع٢ً طٍٛ اـ٘ ايعُٛزٟ يًتاضٜذ 
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 ،ٚاؿها١ْٜ٘ مل ٜهٔ يػطض ايذلؾٝ٘ أ٫ إ ،ٕ دا٤ ع٢ً ؾهٌ ايككلإيٮسساخ ٚ

ؾ٬ ٚدٛز يًعبج١ٝ ٗ ايػٓٔ  .١ٝاٱْػاْغتد٬م ْٛطٜات ٗ نٌ أبعاز اؿٝا٠ ٫ِا إٚ

 ;ٌو َؿتٛستٝعٝٓ أبلڇ«. ٕ ؼهُوأٚإَا  ;ٕ ؼهُٗاأؾإَا  ;ٚايكٛاٌْ ايتاضى١ٝ

  .»يهٞ ٫ تهٝع ٗ ايڀطٜل إٓشطف

ْٚٛع إؿاِٖٝ ٚايٓٛطٜات اييت  ،ٕ نٝؿ١ٝ تعاٌَ أٟ اػاٙ ؾهطٟ َع ايتاضٜذإ

عا٬َٕ  ،ٚؼًًٝ٘ يعٓاقط اجملتُع ،ٜػتدًكٗا َٔ قطا٤ت٘ يٮسساخ عدل غًػ١ً ايعَإ

١ ٗ زضاغ١ ْٛط٠ َٔ ٖٓا ؾايهطٚض٠ ًَشٸٚ .ٜسٜٛيٛدٝت٘ َٚعتكسات٘أزإ ض٥ٝػإ وسٿ

 .(1)ْٞآيتاضٜذ ٚعٓاقط اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايٓل ايكطإٍ ااٱغ٬ّ 

أٚ  ايتاضى١ٝ ٚغ١ًٝ تهؿـ عٔ ع١ُٛ ايبؿط١ٜ ذ عدل إػرل٠ٚقس نإ ايتاضٜ

 ،ٜازٟ ايؿط ٚايڀٛاغٝت ايت٬عب بٗاأؾطاز، يصيو اؽص ٚغ١ًٝ ساٚيت َِ ٚا٭سكاض٠ ا٭

َٔ خ٬ٍ  ،ٚايتاضٜذ َكسض َعطٗ .ٚتعٜٝؿاڄ ٚاغتبساٍ اؿكا٥ل َا ٚنعٛٙ نصباڄ

يٝؼ ٖصا ٗ َكسٚض عٛاّ ٚ .ٚتتهض خؿاٜاٖا ،ايتشًٌٝ ٚتؿهٝو أدعا٥٘ تػڀع اؿكٝك١

 ٚبكرل٠ ثاقب١ ًُو َؿتاح نٌ َا مت عكسٙ ،ٕ ٜتػًض ي٘ بايؿِٗ ايٛاغعأبٌ ٫بس  ،ايٓاؽ

 ٗ َتٓاٍٚٚدعٌ اؿل  ،ٚيٝؼ ايػطض َٔ نٌ ٖصا غ٣ٛ نؿـ اؿكا٥ل .سبه٘أٚ 

 ،ٜٚكـ غًٛنٝات ايػابكٌ ،ٚيهٕٛ ايتاضٜذ وٟٛ ًَؿات سٝا٠ ا٭غ٬ف .ؾُٝعا

أقبشت ايهطٚض٠ تؿطض دعً٘ ٚقس  .٠ تعهؼ سكٝك١ ايعاملآَٚط ،ؾٗٛ غؿ١ٓٝ ي٬سكٌ

 ،ٕ ٜطاع٢ ؾٝ٘ داْب ايٛاقع١ٝأٖٚصا ايتسضٜؼ هب  .نُٔ ايعًّٛ اييت تسضؽ ٚتعًِ

َٔ  بٌ ٫بسٸ ،َكط١ْٚ بايتشًٌٝ ايعًُٞ ايكشٝض، ٫ٚ ٜهتؿ٢ ؾٝ٘ بايتشًٌٝ ايؿًػؿٞ

ٚإبعاز ايٓؿؼ عٔ ايتسخٌ ٗ  ،ٚاغتعُاٍ ايعكٌ بؿهٌ ٚاغع ،رلإَعإ ايتؿه

ؾايتاضٜذ بٓو َٔ إعًَٛات دعًت ٗ اختٝاض ايبؿط١ٜ ٚغ١ًٝ  اغتد٬م ايٓتا٥ر.

اى َع ايتعاّ  ٚغطع١ اٱزضرلٚاَت٬ى ق٠ٛ ايتؿه ٬غتؿاز٠ َٓٗا ٚا٫ط٬ع عًٝٗاي

 .إٛنٛع١ٝ ٚايكطاس١

ٚايؿكٝ٘  ايؿًٝػٛفٚايعامل  ،(ٖـ1400ٖـ ـ 1350ٜعتدل ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض)

ناْت َباسج٘  .َٔ عُٛا٤ اٱغ٬ّ ايصٜٔ تطنٛا ثط٠ٚ ؾهط١ٜ َتٓٛع١ اڄٚاسس ،إتبشط

ٚاييت  ،غ١َٝ٬ ايؿطٜس٠ َٔ ْٛعٗاٗ ايػٓٔ ايتاضى١ٝ ٚقٛاْٝٓ٘ ٚاسس٠ َٔ ايٓٛطٜات اٱ

ٕ َٚا أت٢ ب٘ اٱغ٬ّ سٍٛ ايتاضٜذ آزضان٘ ؿكٝك١ َا ططس٘ ايكطإساطت٘ ٚإغذًت 



 

 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

 .ٚإتػرل٠ اييت ؼهِ اجملتُعات ايبؿط١ٜٚايكٛاٌْ ايجابت١ 

 أْ٘ اَتًونُا  ،ؾكس نإ ايؿٗٝس ايكسض ّتاظ بػطع١ ايبسا١ٖ ٚق٠ٛ ايصنا٤

ظاس١ إٚاغتڀاع  ،ٗ ؾطظ إعاضف ايتاضى١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ؾعٌُ فساڄ ،ايبكط ٚايبكرل٠

 .ْ٘ اعذلاض ططٜكٗا مٛ ايؿِٗ ايبؿطٟأٚزؾع َا َٔ ؾ ،ايػتاض عٔ تًو اؿكا٥ل

يتاضٜذ ٚا٫دتُاع ع٢ً ايٓل إٍ ااعتُس ايؿٗٝس ايكسض ٗ اغتٓتاز ْٛطت٘ 

ٚنإ َٓٗذ٘ ٗ  ،سازٜح ٚايػ١ٍٓ ا٭إناؾ١ باٱ ،ْٞ ْٚكٛم ْٗر ايب٬غ١آايكط

 .اڄؾًػؿٝ اڄؼًٌٝ َكاطع ايتاضٜذ عًُٝ

ٚاييت تؿهٌ ندل٣ عًِ  ،ضا٤ٙ ْٚٛطٜات٘ ٗ ايكٛاٌْ ا٫دتُاع١ٝآيكس ططح 

ؾسى «، ٚ»اقتكازْا«ٚ، «ؾًػؿتٓا» :َٔ قبٌٝ ،اق١ َٔ َ٪يؿات٘ إتٓٛع١نُٔ ب ،ا٫دتُاع

إعاقط ٚإؿه١ً  اٱْػإ«ٚ ،«؟غ٬ََٞاشا تعطف عٔ ا٫قتكاز اٱ«ٚ، «ٗ ايتاضٜذ

َٔ اغتڀاع ٚقس  .«إسضغ١ ايكطآ١ْٝ»ٚ ،«ايبٓو اي٬ضبٟٛ ٗ اٱغ٬ّ«ٚ ،«ا٫دتُاع١ٝ

ًٚت ٚ ،َٓڀك١ ايؿطاؽ اييت تطنٗا ايتؿطٜع يًُتػرل ٤ٌَخ٬ٍ َا تٓاٚي٘ َٔ َٛانٝع 

هاز دٛاب إٚاغتڀاع بهٌ قسم ٚٚاقع١ٝ  .طٜٔ اٱغ٬ٌََٝٓأ٣ عٔ اٖتُاَات إؿهِّ

قشاب ايؿهط َٔ اؾاَعٌٝ أمل ٜػتڀع  ،ٚٗ ا٫دتُاع ،غ١ً٦ ٗ ايتاضٜذ٭

 ،ع١يهٔ ناْت اغتذابت٘ ٕعؿٛق٘ اؿل تعاٍ غطٜ .ٌٝ اؾٛاب عٓٗاّنازٚا٭

عاث٘ أٍ َجٌ إظاٍ ٗ ساد١ َاغ١  ٞ ٫اٱْػاْغ٬َٞ ٚٚغازض ايسْٝا ٚايعامل اٱ

غٛا٤ ايصٜٔ  ،َٔ ت٬َٝصت٘ ـ ٚيٛ ع٢ً قًت٘ـ ٌَ نبرل ٗ ٖصا ايطنب ٚا٭ .ٚتٓٛرلات٘

 .قڀاضؾهطٙ عدل نتابات٘ ٗ نٌ ا٭ أٜكِٛٗايصٜٔ أٚ  تؿطؾٛا عهٛض دًػات٘ ايع١ًُٝ

سج٘ سٍٛ َعطؾ١ ايػٓٔ ايتاضى١ٝ ٚقٛاْٝٓ٘ ايتاضى١ٝ يكس بسأ ايؿٗٝس ايكسض َبا

ٗا ٚؾل تػًػٌ َٓڀكٞ ٓداب عأ١ْٝ َٔ خ٬ٍ ططس٘ يعس٠ تػا٫٩ت آٚا٫دتُاع١ٝ ايكط

ثِ عُس  ،ؿاز١ٜاٱّ أ غٛا٤ إاز١ٜ َٓٗا ،دٛب١ بعض َساضؽ ايػطبأَِٓٛ، سٝح ططح 

 .ٔ تٗاؾتٗا ٚنعؿٗاٚبٝٻ ،ٍ ْكس ْٛطٜاتِٗإ

 ؟ ٕآًُٞ؟ ٌٖٚ ي٘ َؿّٗٛ خام ٗ ايكطقٛاٌْ ايتاضٜذ عح عٌٖ ايبشح سٍٛ ـ 1

 ٚٗ سطن١ تؿاعً٘ ٚتڀٛضٙ؟  ،ٌٖ يًتاضٜذ ايبؿطٟ قٛاٌْ تتشهِ ٗ َػرلت٘ـ 2

 ن١ يًتاضٜذ؟ َاٖٞ ايك٣ٛ احملطٿ ـ3

 ٗ ع١ًُٝ ايتاضٜذ؟  اٱْػإَاٖٛ زٚض  ـ4
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 ْبٝا٤ ٚايسٜٔ ٗ سطن١ ايتاضٜذ؟ سٚض إٓٛٙ با٭ايَا ٖٛ  ـ5

 

 ــــــوٕز التازٖذ حبح عمى٘ صسف؟ أِن البشح يف  ـ1

ٌٖ ايتاضٜذ عًِ؟ ٌٖٚ ايبشح ٗ قٛاٌْ ايتاضٜذ عح عًُٞ؟ يكس اختًؿت 

ؾإٕ  ٍ اخت٬ف اؿٝجٝات، ٚنُٓاڄإ ٚا٫خت٬ف ضادع َبس٥ٝاڄ .ايتػا٩يٌ ٔدٛب١ عا٭

َٚا ٜتبع٘ َٔ ايعًّٛ  (،اٱْػإ) :َجٌ ،نجط ن١ًٝأن٬ إسضغتٌ تسضؽ َٛانٝع 

 ٌٚايتاضٜذ. ن٬ إسضغت ،ا٫دتُاعٚا٫قتكاز،  :َجٌ ،ثط ٚدٛزٟأْػإ ؾٝٗا اييت يٲ

ٕ َعطؾ١ ٖصٙ أتط٣ َٔ د١ٗ أخط٣ ٚيهٔ  ،ٕ ايتاضٜذ ٜػرل ٚؾل قٛاٌْأت٪َٓإ ب

ٕ أنُا  ،ٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ انتؿاؾٗا ،َٝػطاڄ َطاڄأايكٛاٌْ ٚاؿكٍٛ عًٝٗا يٝؼ 

  ٍ ْتٝذ١ بػٗٛي١.إٜٛقٌ ايبشح ؾٝٗا ٫ 

قٓاع عٔ بعهٗا ٚاييت تتؿاٚت ٗ اٱ ،ؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصا ايڀطفَٚٔ اٱ

 :ايبعض

ٚاييت ٖٞ  ،بُٝٓا ايعًِ ٜؿتػٌ بايهًٝات ،ايتاضٜذ ٜؿتػٌ ع٢ً َػأي١ ٚاسس٠ أـ

 .فُٛع١ َػا٥ٌ

 .ايتاضٜذ ٫ ٜعڀٞ زضٚغاڄ ب ـ

 .ايتٓب٪ ب٘أٚ  ايتاضٜذ غرل قازض ع٢ً تٛدٝ٘ إػتكبٌ ز ـ

 ؾأْ٘ ؾإٔ باقٞ ايعًّٛ.  ،شٖينپ ،ْؿػ٘ اٱْػإبًشاٚ نْٛ٘ ٜسضؽ  ;ايتاضٜذز ـ 

ث١ٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٗ أعاث٘ َٛض اٱايتاضٜذ ع٢ً خ٬ف ايعًّٛ ا٭خط٣ ٜسضز ا٭ٖـ ـ 

 .(2)َٚباسج٘

ٖډٚبايٓتٝذ١ عُس إؿهِّ ٚايصٜٔ  ،ٔ ٜؿتػٌ ٗ فاٍ ؾًػؿ١ ايعًِطٕٚ ٚإجكؿٕٛ 

قٌ َٔ أ١ٝ َٔ خا١ْ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٜٚهعْٛٗا نُٔ َطتب١ اٱْػاْىطدٕٛ ايعًّٛ 

 : َا ًٜٞزيتِٗ أٚعُس٠  .ٍ ْؿٞ ايع١ًُٝ عٔ ايتاضٜذإ ،ايعًِ

ّهٔ ٗ نٌ  يصا ٫ ،ٖٛ ايكاض٨ ٚإكط٤ٚ (اٱْػإ)ٗ َجٌ ٖصٙ إعاضف 

نُا ٫  ،زضاغت٘ َٚٛاؾك٘ططاف ٗ سس ا٭إٔ ٜٛايٞ إٔ وٝس بٓؿػ٘ عٔ أاؿا٫ت 

عٝح ٫ ت٪ثط َٛاقؿ٘ ٗ ايٓتا٥ر. ٖٚصا ايتعاضض ٫ ٜٛدس  ٕ ٜهٕٛ َٛنٛعٝاڄأٜػتڀٝع 
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٫ ؽًٛ َٔ ٖصٙ ايتعاضنات ٫ٚ  اييت١ٝ اٱْػاْٗ ايعًّٛ ايڀبٝع١ٝ، بعهؼ ايعًّٛ 

١ٝ، اٱْػاْايعًّٛ  أنعـ (عًِ ايتاضٜذ)ٜعتدل ٕ تٓؿو عٓٗا. ٚشلصا ايػبب أّهٔ 

ل ؾٝ٘ ٜعتُس يصا ػس احملكچ ،اخ ٚايٛقا٥ع اييت تسضؽ ؾٝ٘ ٫ ٚدٛز خاضدٞ شلاؾا٭سس

 ـــٜٚته٧ ع٢ً بكاٜا ايهتب ٚإػتٓسات ايتاضى١ٝ إتبك١ٝ عٔ نٌ سكب١ تاضى١ٝ 

ٕ ٜعٝس أَٚٔ خ٬ٍ تًو إاز٠ واٍٚ  ــ،ـٚايٛقـ ايػايب عًٝٗا أْٗا سكرل٠ ٚنعٝؿ١ 

 ،اغتدطاز دع٥ٝات شيو ايهًٞ ٗقٓاع١ قٛض٠ عٔ شاى ايٛاقع، يُٝٓٗو بعس شيو 

 .ٜٚعٌُ ع٢ً تبٝٝٓٗا ٚتٛنٝشٗا

١ٝ عٓسَا تطتب٘ َٛنٛعٗا اٱْػإْ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايعًّٛ أؾايٛانض 

ؾعًِ ايتاضٜذ  .(ايعًِ)هاز ْتا٥ر َٔ غٓذ ْتا٥ر إبؿهٌ َػتكِٝ َٚباؾط ٫ تػتڀٝع 

إهاز آثاض ْٚتا٥ر قسٚز٠  ع٢ً ْ٘ ٜعٌُإبٌ  ؾشػب، ٕٛنٛع سٞ ٚبايؿعٌ اڄيٝؼ ؾاقس

(3)ؾٝٗا،٫ قٌ شلا َٔ اٱعطاب اڄٍ داْب نْٛٗا َؿهٛنإ ،ْٚاقك١
. 

 عٓسقشاب إٛقع ايعًُٞ ٚايجكاٗ ٫ ٜكؿٕٛ أخط َٔ إؿهطٜٔ ٚآٖٓاى عسز 

ٕ ايهجرل َٔ إ .١ ي٫ٚ٘ ق١ُٝ عًُٝ ،بٌ ٜطْٚ٘ عسِٜ ايؿا٥س٠ ،ْؿٞ ايع١ًُٝ عٔ ايتاضٜذ

 ،ا ٜٛسٞ بٛدٛز ْٛع َٔ ايكسؾ١ٖچ ،سٛازخ ايتاضٜذ ٫ تعتُس غ٣ٛ ع٢ً تهطاض ايٛقا٥ع

 .ايؿعٛض بعسّ ا٫غتؿاز٠ ٚإًٌ ٖٛ ٚنٌ َا وكٌ عًٝ٘ ايساضؽ يًتاضٜذ

َه١ٓ أظ١َٓ ٚإٔ َٛنٛع ايتاضٜذ عباض٠ عٔ سٛازخ تتهطض ٗ أٜٚعتكس ٖ٪٤٫ 

ٍ اْتعاع بعض إؿذلنات َٔ نٌ شيو ا٫خت٬ف بٌ إكتًؿ١ َٔ ايعامل، ؾٗٛ ٜػع٢ 

ٚتعبرل عٔ ايڀبٝع١ ٚاـًك١ ايٛسٝس٠  يٝػت غ٣ٛ ػٌٍّ اٱْػإعُاٍ أؾ ؾطاز ٚاحملٝ٘.ا٭

  .(4)ٚاسس ٤ٚباغتجٓا٤ ايتهطاض ؾايتاضٜذ يٝؼ غ٣ٛ ؾٞ ،ْػإيٲ

خط٣ ٫ تط٣ ٗ ايتاضٜذ غ٣ٛ فُٛع١ َعًَٛات أٍ داْب ٖ٪٤٫ ٖٓاى فُٛع١ إ

غاؽ شلا َٔ أٖٚٞ بسٚضٖا ٫  ،اقك١ ٚناشب١ ٕػا٥ٌ ٚٚقا٥ع َٓعس١َ ٚبسٕٚ ؾا٥س٠ْ

 .(5)اؿكٍٛأٚ  ٚغرل ٖه١ٓ ايٛقٛع ،ايكش١

ٜعتكس  :ٚقاٍ ،ٕآٚقس عح ايؿٗٝس ايكسض ٖصا إٛنٛع َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايكط

ْ٘ أٜات عح عًُٞ، ؾٕ ايبشح ٗ قٛاٌْ ايتاضٜذ نُٔ ايػٛض ٚاٯأؾدام بعض ا٭

ايبشح ٗ قٛاعس ايؿٝعٜا٤ ٚاؿٝا٠ ٚايٓبات ٚايؿًو ٚايصض٠ ٚغرلٖا ٖا ٜسخٌ ٗ ٕ أؾ

ٕ آؾ٬ ايكط ،ٚيٝؼ نتاب انتؿاف ،ٕ نتاب ٖسا١ٜآسسٚز ايعًِ، بُٝٓا ايكط
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أٚ  ِ َتدكل ٗ فُٛع١ َٔ ايعًَّٛعِّ |نطّ قُس٫ٚ ايٓيب ا٭ ،نطاغ١ زضؽ

ٍ ايٓٛض، َٔ إؽ َٔ ايًُٛات ٕ يهٞ ىطز ايٓاآايكط أْعٍ ِاإزضٚؽ ٗ ايجكاؾ١، 

ٕ ّسْا إٔ إٓ ْٓتٛط َٔ ايكطأ٫ هب  صاي .غ٬ّمٛ اٱ ،ًُٚات اؾٌٗ مٛ ْٛض اشلسا١ٜ

نايؿٝعٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايٓباتات  ،َٚا ٜطتب٘ ببعض ايعًّٛ ،َباز٨ ٚسكا٥ل ع١ًُٝ

اؿسٚز ٗ ؾاضات إٚيهٓٗا  ،ٍ نٌ ٖصاإؾاضات إٕ إٓ ٗ ايكطأ قشٝضٷ .سٝا٤ٚعًِ ا٭

َا ىل  شل١ٝ ٗٚٗاض بعض َٛاٖط ايكسض٠ اٱإٕ، ٚآشلٞ يًكطاييت ت٪نس ع٢ً ايبعس اٱ

 ٚمل تهٔ يػطض تعًِٝ ايٓاؽ ايعًّٛ إصنٛض٠.  ،٠أعًِ ايٓؿ

٫ بعس إيٝٗا إدع٤ َٓٗا مل ٜتٛقٌ ايعًِ ٚ ،ٕ بعض اؿكا٥لآيكس ططح ايكط ،ْعِ

ُٿآؾايكطٞ ٚيهٔ بؿهٌ نًچ .ٕآَطٚض َا١٥ غ١ٓ َٔ ْعٍٚ ايكط س ٕ مل ٜڀطح ْؿػ٘ يٝذ

ٕ أضاز أعٓٗا، يهٓ٘  ٫ٚ يٝهٕٛ بس٬ٜڄ ،بساع ٚايبشحاٱٚطاقات ا٫بتهاض  اٱْػإٗ 

ٕ ٜهٕٛ قا٥سٙ مٛ ايڀطٜل أٚ ،بساع ٚؾل إعاٜرل ايكشٝش١طاق١ اٱ اٱْػإوطى ٗ 

َا َا أ .ٍ ايؿعٌإايك٠ٛ َٔ ٜػتدطز َا يسٜ٘ َٔ ايڀاقات  اٱْػإٕ هعٌ أٚ ،ايكشٝض

ٛٻ ْ٘ ا٫نتؿاف أٚيٝؼ َٔ ؾ ،ٕ ؾك٘ نتاب ٖسا١ٜإٓ ايكطأضٙ ايبعض َٔ ٜتك

ْ٘ غٝكبض فطز نتاب إٕ بٗصا إٓٛط ٚإٓٛاٍ ؾآٍ ايكطإ شا مت ايٓٛطإٚ ،ايعًُٞ

 ؾاؾٛاب عٓ٘: ،ٚئ ٜهٕٛ ي٘ اؾاْب اٱضؾازٟ ،كات ع١ًُٝيًتسضٜؼ نُٔ ؽكټ

اٱبساع ٚايُٓٛ ٚخكٛقٝات ايبشح يس٣  ٕ هُس قسضاتأ زٵطڇٕ مل ٜٴإٓ ايكطأقشٝض 

ٚٗ  .ٚيهٔ ٖٓاى ؾطم دٖٛطٟ بٌ ايػاس١ ايتاضى١ٝ ٚباقٞ غاسات ايهٕٛ ،اٱْػإ

غ٬ّ يٝؼ َسضغ١ ٗ عًِ ٕ اٱأَٔ ايبسٜٗٞ « ٖصا إٛنٛع ٜكٍٛ ايؿٗٝس َڀٗطٟ:

َٔ قهاٜا  أٜٸاڄٕ مل ٜتٓاٍٚ إٓ ايكطأ٫ٚ َسضغ١ ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ، نُا  ،ا٫دتُاع

َط ٫ٚ ٜكتكط ا٭ .ؾًػؿ١ ايتاضٜذأٚ  ايتاضٜذ بٓؿؼ َٓڀل َساضؽ ا٫دتُاعأٚ  ا٫دتُاع

سس٣ قهاٜا إٕ قس تٓاٍٚ آبٌ مل لس ايكط ،إسضغتٌأٚ  ع٢ً ٖصٜٔ ا٫ػاٌٖ

بٓؿؼ َا تتٓاٚشلا إساضؽ إدتك١ ٗ نٌ  ،ٚمٖٛا ،ايؿًػؿ١ٚايؿك٘، ٚخ٬م، ا٭

تكػُٝاتٗا، ٚيهٔ ايعسٜس َٔ َجٌ ٖصٙ ايعًّٛ أٚ  ٚمل ٜڀطح اقڀ٬ساتٗا ،ٚاسس٠ َٓٗا

  .(6)«ٕ بڀطٜل ا٫غتٓباٙآٚغرلٖا ّهٔ اغتدطادٗا َٔ ايكط
 

 ــــــ؟ خاصًا ِن تتبع سسنٛ التازٖذ ٔحتٕلْ قإًٌٌا ـ2

ٌٖ  ،ي١ تاضٜذ ايبؿطأشٖإ عًُا٤ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ َػأَٔ إباسح اييت ؾػًت 
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ٌٖ ايتاضٜذ فطز ٚقا٥ع ٚدع٥ٝات ٫ ّهٔ  :زمأّ ٫؟ ٚبعباض٠ أ تػرل ٚؾل قإْٛ خام

 سهاّ ن١ًٝ َٓ٘؟أاغتدطاز 

 :(ؾًػؿ١ ايتاضٜذ)نُٔ َكس١َ نتاب٘  «ٚايـ«ٜكٍٛ ايباسح ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ 

سساث٘ اؿسٜح عٔ تبعٝتٗا يكإْٛ أٚقا٥ع ايتاضٜذ ٚ َا ىلٸ غاؽ ٌٖٗ ّهٔ َٔ ا٭

ايكٛاٌْ؟ ٚنٝـ  ؾُا ٖٞ ٖصٙ َٚٛدٛزاڄ ٖصا ايكإْٛ سانطاڄ شا نإ ؾع٬ڄإخام؟ ٚ

  .(7)ّهٓٓا ؼسٜسٖا؟

تٛدس اخت٬ؾات نجرل٠ سٍٛ ٖصا إٛنٛع، ؾايعسٜس َٔ ؾ٬غؿ١ إٝسإ 

ٚتػرل ٚؾل ْٛاّ  ،سساث٘ ؽهع يكإْٛ خامإٔ سطن١ ايتاضٜذ ٗ ٚقا٥ع٘ ٚأٜعتكسٕٚ 

 .positivism ِٖٚ إػُٕٛ بإجبتٕٛ ،خام

ٜكٍٛ ٗ ٖصا اـهِ: ايتاضٜذ  ،ٖٚٛ َٔ إجبتٌ ،(ؾٝين)َطٜهٞ إ٪ضر ا٭

اييت تسٚض ٚتتشطى ٚؾل قإْٛ  ،دطاّ ايػُا١ٜٚايبؿطٟ ٜؿب٘ ٗ سطنت٘ سطن١ ا٭

سٝح ٫  ،قإْٛ ايتهاٌَ ايڀبٝعٞأٚ  اؾاشب١ٝ :ٖٚٞ ٗ ٚنعٗا َجٌ ،ثابت َٚػتكٌ

بع غت١ ٕ تاضٜذ اجملتُعات ايبؿط١ٜ ٜتإ :ٜٚهٝـ .ّهٔ تكٛض اؿٝا٠ بسٕٚ ٚدٛزُٖا

ٚايتڀٛض  ،قٛاٌْ: ايتٛايٞ، قاب١ًٝ ايتػٝرل، ا٫غتك٬ٍ، اتؿام ايٓاؽ ؾُٝا بِٝٓٗ

 .خ٬قٞا٭

َٕٛ َٔ قٍٛ ٤ٜٚتؿا ،ٕ ٜهٕٛ يًتاضٜذ أٟ قإْٛأخط ٜٓؿٞ آنُا ٜٛدس ططف 

 ،دطٜت عس٠ ؼكٝكاتأنتب ٜكٍٛ: يكس  )َرل( ٕاْٞ ايهبرلٖٚصا احملكل ا٭ ٖصا، غرل

ْٞ أنُا  ،ٕ ايتاضٜذ ٜػرل ٚؾل قإْٛ خامأ ضٳأٚمل  ،طٛاٍاغتػطقت َين غٓٛات  قسٚ

 .(8)خطٜٔ نجطآَٔ ٖصا نُٔ َ٪يؿات َ٪ضخٌ  ٤عجط ع٢ً ؾٞأمل 

َٔ عُطِٖ ٗ ا٭عاخ ٚايتشكٝكات  ؾٓٛا قػڀاڄأَٔ احملككٌ ايصٟ  (بٛبط)

ٚؾك٘ عذ١ً تػرل نتب ٜٓتكس ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بٛدٛز قإْٛ خام  ، ٚقسايتاضى١ٝ

ٜاّ عٔ ٚدٛز قإْٛ خام ؿطن١ ٕ تهؿـ ا٭أٌَ ٗ ٕ ا٭إايتاضٜذ ٚتتشطى: 

َا ىل سطن١  يٝ٘ ْٝٛتٔ ٗإنبرل َا تٛقٌ  ٍ سسٍّإا٫دتُاع ٚايتاضٜذ ٜؿب٘ 

يٝؼ ٖٓاى سطن١  ْ٘٭ ;ٜهؿـ عٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ؿكا٥ل إٛانٝعٚ ،دػاّ إاز١ٜا٭

َط بٗصا دػاّ إاز١ٜ، َٚازاّ ا٭طن١ ا٭د١ٗ َٔ دٗاتٗا س ١ادتُاع١ٝ تؿب٘ ٗ أٜ

 . (9)اؿسٜح عٔ قإْٛ يًتاضٜذ سسٜح يػٛؾإٕ  ايؿهٌ
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  .ْٛطٜات٘ ُْٗا ٗ َكابٌ بعهُٗا ايبعض، ؾًهٌٍّأٜتبٌ  شا يٛسٜ ايڀطؾإ َعاڄإٚ

نٌ ٚاسس َُٓٗا ٕع٢ٓ سطن١ ايتاضٜذ،  يٝ٘ ْاؾ٧ َٔ تؿػرلإيهٔ َا تٛقًٛا 

خط ٗ َٔ سٝج١ٝ َػاٜط٠ يًشٝج١ٝ اييت ٜٓڀًل َٓٗا اٯؾهٌ ٚاسس َٔ ايڀطؾٌ ٜٓاقـ 

ٕ آِٖ ْؿأت َٔ ايكط٤ضاإٓ ْٛطٜاتِٗ َٚا عًُا٤ إػًٌُ ؾٮأ عاث٘ ٚاغتٓتادات٘.أ

ٚاييت  ،ْ٘ ٗ سطن١ ايتاضٜذ تٛدس غًػ١ً َٔ ايكهاٜا ايؿطط١ٝأسازٜح ؾِٗ ٜطٕٚ ٚا٭

ْهاض ٚدٛز قٛاٌْ إّهٔ  ْ٘ ٫أؼهِ ايتاضٜذ، ٚ ،شل١ٕٝ بايػٓٔ اٱإٓٛ ٗ ايكطٓٵعٳتٴ

سازٜح ايٓب١ٜٛ ٗ نجرل َٔ ١ْٝ ٚا٭آٜات ايكطٚقس زيت اٯ ،ٜتبعٗا ايتاضٜذ ٜٚػرل ٚؾكٗا

 .َٛانعٗا ع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ايكٛاٌْ

ٕ ٖٓاى أْ٘ َٔ إػًُات إ: (ؾًػؿ١ ايتاضٜذ)طٟ ٗ نتاب٘ ٗايؿٗٝس َڀٜكٍٛ 

ٚنُٔ سسٚز ٜؿطنٗا ْػتڀٝع نؿؿٗا، نُا ْػتڀٝع  ،َا ٍ سسٚزٺإقٛاٌْ ن١ًٝ 

ْػتڀٝع ٚؾكٗا اؿسٜح ْٚػتدًل ْٛطٜات  ،ػتدًل ايسضٚؽ َٔ ايتاضٜذْٕ أايهًٞ 

 .(10)عٔ إػتكبٌ

 ،خط٣ٕ ايٛٛاٖط ا٭أْ٘ ؾإٔ ايتاضٜذ ؾإايؿٗٝس ايكسض ٗ ٖصا إهُاض: ٚ ٜكٍٛ 

خط٣ شلا قٛاعس ٚغٓٔ خاق١ ٛاٖط٠ ايتاضٜذ ٖٞ ا٭ؾْٗا ؽهع يػٓٔ ٚقٛاٌْ أهُا ؾ

تؿهٌ َٔ تخط٣ ٚغاس١ ايتاضٜذ نُا ايػاسات ا٭ .ٚتتشطى بتبعٝتٗا ،ٚؾكٗاتػرل 

نًٗا  ،ايؿٝعٜا٤ٚعًِ ايٓبات، ٚؾعًِ ايٓذّٛ ٚايهٛانب،  .ٚٛاٖط كتًؿ١ َٚتٓٛع١

ٕ ٖصٙ ايٛٛاٖط ٗ ٖصٙ ايػاسات ؽهع أٚنُا  .كتًؿ١ عًّٛ تتؿهٌ َٔ ٚٛاٖط

 .(11)يػٓٔ ْٚٛاَٝؼ هعيػٓٔ ْٚٛاَٝؼ نصيو ايتاضٜذ ى

 .ٕ ايتاضٜذ ٜػرل ٚؾل ْٛاَٝؼ ٚغٓٔإٔ ٜبٌ إٓ ايكطأا٬ٕسٜ  ٤ٞؿاي :ٜهٝـ ٚ

ْ٘ أؾ ،ٕ ايتاضٜذ بؿهٌ ٖصٙ ايٓٛاَٝؼ ٚايكٛاٌْ اـاق١ ب٘ زا٥ِ ايكرلٚض٠ ٚاؿطن١إٚ

ٚٚؾل  ،ٕآتكّٛ ع٢ً قٛاٌْ ٚغٓٔ خاق١ بٗا. ٚايكط اييت ٕ باقٞ ٚٛاٖط عامل ايٛدٛزأؾ

قس نؿـ ٖصٙ اؿكا٥ل. ؾؿٞ  ،ٜاتَٔ ايعسٜس َٔ اٯ ٚاْڀ٬قاڄ ،قٛض ٚتعابرل كتًؿ١

سٝح  ،ٞ ٚعاّٚيٛ بٓشٛ نًچ ،ٜات ؼسخ َباؾط٠ عٔ ٚدٛز ٖصٙ ايكٛاٌْبعض اٯ

خط٣ أٜات إٓ ايتاضٜذ ؼهُ٘ ْٛاَٝؼ ٚغٓٔ خاق١ ب٘، نُا عٌُ نُٔ أؼسخ عٔ 

ع٢ً عطض َكازٜل يبعض ٖصٙ ايكٛاٌْ ٚايػٓٔ اييت ؼهِ عذ١ً تاضٜذ ايبؿط١ٜ، 
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اييت عطنٗا َٔ خ٬ٍ شنطٙ  ،خط٣ ٜتشسخ عٔ بعض ايٓٛطٜاتأ١ٜ آٗ ٚدسْاٙ  نُا

بٌ  ،ْٛاع ايتعبرلأٚمل ٜكتكط ع٢ً ْٛع ٚاسس َٔ  .سساخ تاضى١ٝ ٚاقع١ٝإٔكازٜل ٚقا٥ع ٚ

ٕ إكسام مل أؾهاٍ كتًؿ١ َٚتٓٛع١، َع٢ٓ أناْت ي٘ ايكسض٠ ع٢ً عطنٗا ٗ 

 . (12)إؿّٗٛ ايهًٞ ايصٟ تهؿؿ٘ ٖٛ إطازٚيهٔ  ،ٜاتاٯأٚ  ١ٜقٌ ٗ اٯٜهٔ ٖٛ ا٭

 :باقڀ٬ح عًُا٤ ايتاضٜذأٚ  ،١ْٝ ؼسثت عٔ ْٛاَٝؼ ٚغٓٔآٜات ايكطاٯ ،ْعِ

 ،ؾطازْٗا َكٝس٠ ؿط١ٜ ا٭أيهٔ مل تهٔ ٖصٙ ايكٛاٌْ يٝؿِٗ َٓٗا خڀأ  ،قٛاٌْ

١ٜ ايؿطٜؿ١ ٗ بعض يٝ٘ اٯإٖٚصا َا تؿرل  .ؾطاز ٜكًٕٛ ع٢ً قسض دٗٛزِٖٚيهٔ ا٭

ٕڇ إڇ٫چ﴿ :َعاْٝٗا ٝٵؼٳ يٹٲڇْػٳا ٕ يًتاضٜذ أتبٌ ٚبعس إٔ (. 39 :)ايٓذِ ﴾َٳا غٳعٳ٢ ٚٳأځٕ يډ

ايتاضٜذ غرل خانع ْعطف إٔ ي٘ قٛاٌْ ؾٗٛ عًِ،  ٤ٕٞ نٌ ؾأقٛاٌْ، ٚقس عًِ 

َٳ ،يًكسؾ١ ٕ أ ؾهط٠ٕ تٓڀًل َٔ أهب  (ؾًػؿ١ ايتاضٜذ)ٕ أ ٜعتكسٕٚ ٔٵٖٚٛ خ٬ف 

 . (13)ٕ ٜهٕٛ ٖصا ايكإْٛ فطز ايكسؾ١أ٫ٚ ٜهط  ،ايتاضٜذ خانع يكإْٛ

ٕ ايتاضٜذ خانع أسٛاٍ تكط ٗ نٌ ا٭ (ؾًػؿ١ ايتاضٜذ)ؾإٕ  ساٍ أ١ٜٚع٢ً 

ٕ ٖٜٛت٘ َػتك١ً عٔ ْكڀ١ أ، ٚاڄٚيٝؼ اعتباضٜ ،ٕ ايتاضٜذ ٚدٛز سكٝكٞأيكٛاٌْ، ٚ

تاضٜذ غط ٕ ؾًػؿ١ ايإ ،ْعِ .ٍ َككسٙإْ٘ ٜكڀع َطاسٌ، ٚٗ ايٓٗا١ٜ غٝكٌ أبساٜت٘، ٚ

ايٓٗا١ٜ ٚ ،ٜهؿـ عٔ ايكٛض اييت ٜتدصٖا ٖصا ايػرل ٖٚصا ايُٓٛ ٗ سطن١ ايتاضٜذ

ا٫ْتكاٍ َٔ ٖصٙ إطس١ً ٚنٝؿ١ٝ ض عٔ ايتاضٜذ ٗ تؿاع٬ت٘ ٚؼطنات٘، تُدٻتاييت 

َٔ  ٚؼٌُ ؾ٦ٝاڄ ،ْايٞإؾاضات٘ بؿهٌ إٚيٛ ناْت تؿػرلات٘ ٚ ،خط٣ تعكبٗاأٍ إ

 ،خط٣أٍ إنُا ٜعڀٞ قٛض٠ بٓؿؼ ايؿهٌ عٔ نٝؿ١ٝ ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً  .بٗاّاٱ

 ايصٟ َٚٔ ؟قابٌ ي٬دتٓاب ٖٛ ّأَط ٫ ّهٔ ادتٓاب٘ أقڀع ايتاضٜذ ٕطاسٌ إٔ ٌٖٚ 

ٕ أٚ ،ٕ ايتاضٜذ ٜتبع يكإْٛأب ؾًػؿ١ ايتاضٜذ تكطٸ ؟وطى ايتاضٜذ ٚايتاضٜذ ٜتشطى ٚؾك٘

غًٛب إٔ ايتاضٜذ ٗ نًٝت٘ ٜكبٌ ايتؿػرل بأٚ ،ا٫ط٬ع َٚعطؾ١ ٖصا ايكإْٛ َٝػط٠

 .(14)ٚططم ع١ًُٝ

 

 ـــــــوا ِ٘ الكٕٚ احملسنٛ لمتازٖذ؟  ـ3

ٜتشطى ايتاضٜذ عطنت٘؟ َٚا ٖٞ  اڄنٖا قطٿَا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت ّهٔ عسټ
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 ايكٛاٌْ اييت ؼهِ عذ١ً ايتاضٜذ؟ 

ٌپ ٚؼاٍٚ نٌ  ،غ١ً٦ٖصٙ ا٭ ٔداب١ عَٓٗا اٱ تٛدس عس٠ ْٛطٜات ؼاٍٚ ن

 ،ٚايكٛاٌْ اؿان١ُ ي٘ ،ى يعذ١ً ايتاضٜذٕ تبٌ ٚؾل خكٛقٝاتٗا احملطٿأٚاسس٠ َٓٗا 

 .دٛب١ ْٚٛطٜات عسٜس٠أنُٔ ٖصٙ ايڀطٚسات تٛدس  .نُا ؼاٍٚ ايدل١ٖٓ ع٢ً دٛابٗا

ٍ ق١ُٝ ٚضٚح ْٛطٜت٘ إيهٔ يًٛقٍٛ  .ايؿٗٝس ايكسض َها١ْ خاق١ ٣٩يهٔ ٜبك٢ يط

 .ٓٛطٜات ٗ إكأَّ قطا٠٤ يبعض اي ٫بسٸ

بٌ ايتاضٜذ قٓعت٘  ،مل ٜكٓع ايتاضٜذ ٚاسساڄ ٕ ؾطزاڄإكٌ: ث١ً َٔ احملكِّٜكٍٛ  أـ

ٕ اجملُٛع١ ايبؿط١ٜ ٖٞ اييت قٓعت أَٔ ٖٓا ناْت ْتٝذتِٗ  .دٓاؽ ٚعطٚم كتًؿ١أ

 ى يعذًت٘. ٖٚٞ احملطٿ ،ايتاضٜذ

قٓعت اييت ٕ احملٝ٘ اؾػطاٗ ٚعٛاٌَ ايڀبٝع١ ٖٞ أخط٣ أفُٛع١  تط٣ ـب 

ؾاحملطى ايصٟ هعٌ ايتاضٜذ ٗ سطن١ ٖٞ عٛاٌَ ايڀبٝع١ ٚاؾػطاؾ١ٝ.  صاايتاضٜذ، ي

 ضٚح ايكٛاٌْ(. )ٗ  (َٓتػهٝٛ)َٔ ايصٜٔ شٖبٛا ٖصا إصٖب ٚ

ِٖ  ،قشاب ايك٠ٛ ٚايكسض٠ ايكاٖط٠أَع٢ٓ  ،ٕ ايؿطغإأفُٛع١ ثايج١  تط٣ ـز 

يصيو  ،ايكٍٛ ٜٓاقطٕٚ ايك٠ٛ ٚايتػً٘قشاب ٖصا إٔ أٚايٛاٖط  .قٓعٛا ايتاضٜذ ٔٵَٳ

 .بڀاٍشٖبٛا ٖصا إصٖب، ؾشطن١ ايتاضٜذ ٜػرلٖا ا٭

ىهع يًكها٤ ٚايكسض ؾاحملطى  ٤ٕ نٌ ؾٞ٭ :ٍ ايكٍٛإث١ً ضابع١  شٖبت ـز 

ٖصا ا٫ػاٙ قازض َٔ ؾإٕ  ٚنُا ٬ٜسٜ .شل١ٝضاز٠ اٱغاغٞ يعذ١ً ايتاضٜذ ٖٛ اٱا٭

 ٚغاٙ إػًٌُ. أبعض 

ؼ َ٪غٿ ،(ناضٍ َاضنؼ)بطظ ايٓٛطٜات ٗ إٝسإ ْٛط١ٜ أَٔ ـ  ٖـ

ٕ ايتاضٜذ ٖٛ ٚغ١ًٝ أٚ ،ٕ ا٫قتكاز ٖٛ إٛدس يًتاضٜذأٍ إإاضنػ١ٝ، ٚقس شٖب 

 ،ٖٚصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٞ إعطٚؾ١ بايٓٛط١ٜ إاز١ٜ .ى يًتاضٜذٖٚٛ ايعاٌَ ايٛسٝس احملطٿ ،ايُٓٛ

 ،ٖٛ إ٪غؼ يًُذتُع ايبؿطٟٕ ا٫قتكاز أضا٤ٖا ع٢ً آؾهاضٖا ٚأٚاييت تبين 

زٜإ يٛدٝات ٚايعكا٥س ٚا٭ٜٛسٜٕ ا٭أٚ ،َِزب٘، ٖٚٛ إٛدس يعازات ا٭أٚ ،ٚيجكاؾت٘

نٌ ؾإٕ  مت سٌ َؿه٬ت ايبؿط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ إشاٚ .غؼ ا٫قتكازأع٢ً تبتين نًٗا 

َٔ  ،خط٣َٛض ا٭ؾا٫قتكاز ٖٛ اؾصض ٚباقٞ ا٭ ;خط٣ غتذس اؿًٍٛ شلاإؿه٬ت ا٭

 صا اؾصض. شلٚضام أغكإ ٚأٖٞ  ،زاب ٚغرلٖاآ١ ٚؾاكثٚزٜٔ 
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يًتاضٜذ َٔ داْب  ،ٚباـكٛم ايٓٛط١ٜ إاضنػ١ٝ ،يكس مت ْكس ٖصٙ ايٓٛط١ٜ

 . ٗ َا غبل بعض ٖصٙ ا٫ْتكازاتإٍ ؾطْا أٚقس  .ايعسٜس َٔ عًُا٤ ٚؾ٬غؿ١ ايتاضٜذ

ٗ ْٓا أضغِ  ،ٗ ايتاضٜذ قابٌ يًؿِٗ ٚإعطؾ١ ٤ٕٞ نٌ ؾإ :٫ ْػتڀٝع ايكٍٛ

عٔ ٚدٛز ع٬ق١ ٚاضتباٙ  سٜحؿسساخ ْػتڀٝع اخكٛم ايعسٜس َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭

ٚقس مت بايؿعٌ ايتٛقٌ عدل ٖصا ايكإْٛ  .(ع٬ق١ إعًٍٛ بايع١ً)هُ٘ قإْٛ ايع١ًٝ و

ٚنصا ا٫ػاٖات، يهٔ َعطؾ١ ْٛع  ،ْٛاع ا٫ضتباطات ٚايع٬قاتأيعسٜس َٔ إٍ ا

َا ىل ٚقا٥ع دع١ٝ٥ مل ٜكبض بعس َٔ إٝػط ست٢ ْػتڀٝع  باطات ٗتايع٬قات ٚا٫ض

إتشسثٌ أٚ  ٚيعٌ خڀأ بعض ايباسجٌ .ّهٓٓا َعطؾ١ سكا٥ل نٌ ايتاضٜذ إْ٘ :ايكٍٛ

ٚسهُٛا  ،بعازٙ يتؿػرل نًٞأخهاعِٗ نٌ دٛاْب ايتاضٜذ ٜٚهُٔ ٗ إٗ ايتاضٜذ 

إٍ بايٓػب١  ٖٚصا َا لسٙ َج٬ڄ .سساخ ع١ً ٚاسس٠ َڀًك١ٕ َٓؿأ نٌ ايٛقا٥ع ٚا٭أب

سٝح دعًٛا يعٓكط ٚاسس َٔ عٓاقط ايتاضٜذ  ،ضا٤ ايػابك١ )نعاٌَ ا٫قتكاز(بعض اٯ

ٚتٛادس عدل عس٠  ٫ يع١ً ؾاع١ً غ٣ٛ نْٛ٘ قسّاڄ ،سساخؿسخ َٔ ا٭أٚ  ،ط٬ماٱ

 . (15)ط٬مٚدعًٛا ي٘ اٱ ،طٜات ايتاضٜذ ايبؿطٟضنبٛٙ ع٢ً نٌ فأؾ ،َطاسٌ تاضى١ٝ

ٚشيو  ;َج١ً اييت تتٓاقض ْٚٛط١ٜ إاضنػ١ٝا٭ٚ بإكازٜل ٤ٞؾػذٌ ايتاضٜذ ًَ

نجط ق٠ٛ َٔ أ ،بايٛطٕٔٚ ا٫ضتباٙ بايسٜٔ، أنجط َٔ قڀ١ أٚٗط ٗ إٔ ايتاضٜذ ٭

 .ٚٗ زٚضاْ٘ ِٚٛٙ ،ا٫قتكاز ٗ قٓع ؾاع١ًٝ ايتاضٜذ

سٝح نتب:  ،إٝسإٖصا ١َُٗ ٗ  يهػاْسض غرلٟ ٬َسٛات دسٸأيًُشكل ٚ

ٕ أعٓسَا ْطٜس . ٚقابع ايٝسأنجط َٔ عسز أئ ٜهٕٛ عسز َٓهطٟ ٖصٙ اؿكٝك١ 

 ،زقٗاأست٢  ،َٛض يًكطا٠٤هع ْٝع ا٭نٕ أ ؾعًٝٓا ط٠ ٗ ايتاضٜذمٝ٘ بايعٛاٌَ إ٪ثٿ

نٌ أتادْٛ٘ ٗ إڀبذ َٔ خص ٗ اؿػبإ ست٢ َا ٜصخطٙ ايٓاؽ ٖا وإْٔ أبٌ هب 

يٝؼ َٔ  اٱْػإؾ .خط٣ َتعسز٠ غرل ا٫قتكازأؾٝا٤ أيهٔ ٗ ايتاضٜذ  .ٚؾطب

خط٣ ّهٔ أ َٛضٷأٖٓاى  إِااحملسٚز١ٜ عٝح ٜكتكط ع٢ً ايتؿهرل ٗ بڀٓ٘، ٚ

٫ٚ  ،خط٣ َب١ُٗأٗ سا٫ت ٚٗ سا٫ت ا٫ط٦ُٓإ، ، ٚنڀطاضا٫انتؿاؾٗا ٗ سا٫ت 

تسخٌ ٗ أٚ  ،َٛض اقتكاز١ٜأْٗا أتسخٌ ٗ ا٫قتكاز، ٚيهٔ ّهٔ تؿػرلٖا ع٢ً 

شٖإ عاٌَ نبرل ٚعِٛٝ ٗ ؼطٜو عذ١ً ثرل ايؿهط ع٢ً ا٭أؾت .داْب ا٫قتكاز
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شا غًُٓا إْٗا ٚاٖط٠ اقتكاز١ٜ ٚتسخٌ ٗ ا٫قتكاز، ؾأايتاضٜذ، ٚاييت قس ؾػطت ع٢ً 

 :َجاٍأ ،دكٝات اييت شلا ثكًٗا ٗ ايتاضٜذّهٓٓا َعطؾ١ نٝـ ٚٗطت بعض ايؿ أْ٘

ي١ تبك٢ أإػؾإٕ  ٚدٛضز ضٚبٞ، ،، نايٜٛٔ، َاضنؼ، يٜٛس دطز|زاْت٘، قُس

خط٣ ٫ ٜػعٓا أْٓا غٓذدل ع٢ً ططح عس٠ اغتؿٗاَات ٭ ;ع٢ً قسض نبرل َٔ ايكعٛب١

ٗ  ٕاشا ٚدست ٚمل تبلٳ ؟قٌ: ٕاشا ٚٗطت ٖصٙ ايؿدكٝات ٗ ا٭َج٬ڄ .هاز دٛاب شلاإ

، ٕ ٜ٪ثط ٗ قَٛ٘أنٝـ ّهٔ يؿدل َا  :دٌأعِٛ ٚأبٌ ٖٓاى َا ٖٛ  ؟عامل ايعسّ

ؾدام ػس شلِ أ ٚبعباض٠ أخط٣: اڄ،ْكاضأٚ عاڄتباأعٝح ػس ي٘  ،بٓا٤ يػاْ٘أٗ ٚ

 ؟بعازٙأكتًـ بكاع ايعامل ٚٗ كتًـ  ٖٗٓا ٖٚٓاى  اڄثرلأت

ٚيعٌ  ؟َاضنؼ يٌٝٓ ٕ ٫ ٜتبعإٔ ٫ ٜٛدس نايٜٛٔ ْٛنؼ، ٚأش َٔ إُهٔ إ

ؿطؾ١ َٔ اؿطف ٜ٪َٔ بعسّ  ٖتٗٓاڄ َتٛانعاڄ ْػاْاڄإٕ أايكشٝض ٗ تؿػرل ايتاضٜذ 

ٕ ٖٓاى عٛاٌَ غرل قاب١ً أ ْ٘ ٜؿِٗ دٝساڄ٭ ;َٛض اـؿ١ٝزضاى بعض ا٭إنؿا١ٜ عكً٘ ٗ 

ٚيٝؼ ا٫قتكاز غ٣ٛ عاٌَ ٚاسس َٔ فُٛع تًو  ،اٱْػإسكا٤ تكٓع تاضٜذ يٲ

 . (16)«ط٬مُٖٗا ع٢ً اٱأٚيعً٘ يٝؼ  ،عسز٠ايعٛاٌَ إت

دٛب١ ٗ ٖصا اجملاٍ ٗ ضزِٖ ع٢ً إاز١ٜ ايتاضى١ٝ أٚقس نإ يًعًُا٤ إػًٌُ 

يتؿػرل ٚتبٌٝ عٛاٌَ  (ؾًػؿ١ ايتاضٜذ)ايؿٗٝس َڀٗطٟ ٗ  . تعطضٚقطنٝتٗا يًتاضٜذ

ثرل ايعٛاٌَ أت َجٌ: ايٓٛابؼ ٚزٚضِٖ ٗ سطن١ ايتاضٜذ، ،ط١ٜ ٗ سطن١ ايتاضٜذشلا إ٪ثٿ

ايتٛدٝ٘  إ٪ثط٠ ٗ ايتاضٜذ بعهٗا ٗ بعض، عاٌَ اؾػطاؾ١ٝ ٚسطن١ ايتاضٜذ،

ٕ آغ٬ّ ٚايكطشنطٙ اٱ ٚبعس شيو عٌُ ع٢ً اغتكطا٤ َا ا٫قتكازٟ ؿطن١ ايتاضٜذ...

 ع٢ً اـكٛم ٗ ٖصا إٝسإ. 

ّهٔ ايتؿهٝو بٌ ايٓٛاّ إاضنػٞ  ٫ْ٘ أايؿٗٝس ايكسض ٚبعس إٔ بٌ 

٫ ؽتًـ عٔ ايٓٛاّ  ،اييت بين عًٝٗا ،ٕ إاز١ٜ ايتاضى١ٝأٚ ،اؾاْب ايعًُٞ ؾٝ٘ٚ

قاي١ ؾٝٗا ٗ سطن١ ٕ ػعٌ ا٭أٍ زضاغ١ ْٛطٜات كتًؿ١ ساٚيت إإاضنػٞ، عُس 

قٌٝ ٗ إٔ عاٌَ اؾػطاؾ١ٝ ؾاعٌ إ .ْػاب عاٌَ قطى يًتاضٜذٕ ايعطم ٚا٭إ .ايتاضٜذ

اييت اعتُست ايكٍٛ بٛدٛز عاٌَ  ،ٕ ؾػط ْٛط١ٜ إاضنػ١ٝأبعس ٚ .سطن١ ايتاضٜذ

ٚٗاض َهأَ إعٌُ ع٢ً  ،ٚسكطت٘ ٗ عاٌَ ا٫قتكاز ذ،ٚسٝس ؿطن١ ايتاضٜ

ثِ  ،سازٜحٕ ٚا٭آٖا ٚؾل َا دا٤ ٗ ايكطايهعـ ٚاـڀأ ؾٝٗا، ٚبعس شيو عٌُ ع٢ً ضزٸ
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ٝٻ  . غ١َٝ٬ ٗ إٛنٛعٔ ايٓٛط١ٜ اٱب

ٌ نُٔ نتاب٘ شلصا إڀًب بؿهٌ َؿكٻ ٚقس تعطض ايؿٗٝس ايكسض

ٚقس تهُٔ  .ضازت٘ ايك٠ٛ ايؿاع١ً ٗ سطن١ ايتاضٜذإٚ اٱْػإ، سٝح اعتدل (اقتكازْا)

ؼ ٚتؿِٗٝ ٜتسض :ٚايجا١ْٝ ;ْٚكس ْٛطٜات إاز١ٜ ضزٸ :ٍٚا٭ :ٖصا ايهتاب ٖسؾٌ ض٥ٝػٌ

 غ٬َٞ. ا٫قتكاز اٱ

 

 ــــــ يف سسنٛ التازٖذ؟ اإلٌطاُوا ِٕ دٔز  ـ4

ٕ زٚضٙ غًيب ٗ أّ أٙ َػرلْٚػإ زٚض ؾاعٌ ٚتؿاعًٞ ٗ سطن١ ايتاضٜذ ٌٖ يٲ

ٟٸإشا  ٖصا ا٫ػاٙ؟ شا مل ٜهٔ ي٘ زٚض إقاي١؟ ٚبا٭ سس ٜعتدل ؾاع٬ڄ نإ ي٘ زٚض ؾإٍ أ

 ّ؟ ٫ٚ خٝاض ي٘ غ٣ٛ ا٫غتػ٬ ،فدلاڄ اٱْػإٕ سهِ ايتاضٜذ هعٌ أؾٌٗ ٖصا ٜعين 

 ٲْػإي زٚض ٫ ٕأٚ ،َٔ ايباسجٌ ايصٜٔ قايٛا باؾدل ايتاضىٞ ٜٛدس عسزٷ ،ْعِ

 .ٗ عذ١ً ايتاضٜذ

ؾايتاضٜذ  إٍ اٱْػإ،ٕ ا٭قاي١ ٗ سطن١ ايتاضٜذ تطدع إٍ أٚشٖب ْع آخط 

 ٖٛ ايصٟ ٜكٓع ايتاضٜذ.  اٱْػإ، ٚاٱْػإٜعين 

بًشاٚ نْٛ٘ ٚاٖط٠  ،اٱْػإٕ دٖٛط تٛقٝـ إ :ٛدٛنٚنُا قاٍ 

 .(17)ٚاٖط٠ ٚانش١ اٱْػإٕ أ نٛاٖط٠ ٚدٛز١ٜ، ٖٛ اٱْػإ َٚٛنٛعٗا

تؿبٝ٘ ايتاضٜذ أضزْا  إضاز٠، ٚاشاأٚ  يٝؼ ٚاٖط٠ َاز١ٜ بسٕٚ ضٚح اٱْػإيهٔ 

ُٸإٚ ،ئ ٜهٕٛ فطز ايًب١ٓ ؾٝ٘ ؾإٕ اٱْػإ ْ٘ بٝتأب طٙ ٚقاْع٘ ِا غٝهٕٛ َع

ٚبايتايٞ  ،يٓؿػ٘، ٚغٝعٝـ ٗ ٖصا ايبٝتنصيو، ٚسٝٓٗا غٝهٕٛ قس ب٢ٓ ايبٝت 

 ٚغٝػتٓؿل ؾٝ٘ اشلٛا٤. ،ْٚٛاؾص بٛابأَٔ  ،دعا٤ ايبٝتأؼ ٜٚط٣ نٌ غٝتشػٻ

قس تٛدس فُٛع١ َٔ ايٓاؽ مل تؿاضى ٗ قٓاع١ ٖصا ايبٝت، ٖٚصٙ اجملُٛع١ 

ٜٚعكسٕٚ عًٝٗا  ،ٜسٜٛيٛدٝاتططٜل ا٭ اايصٜٔ غًهٛأٚ  ،ٖٞ َا ٜعطف بايتٜٓٛطٌٜ

ؾهاضِٖ َٚعتكساتِٗ َا أٜٚدلٖٓٛا ع٢ً  ،ٕ ٜصٖبٛا ٗ ططٜل ايؿًػؿ١أٍ بسؾ ،َاشلِآ

ٜسٜٛيٛدٝات ايؿاقس٠ يًدلٖإ، َٛض بتػطٜب بعض ا٭طٕٚ ا٭خصٚا ٜؿػٿأٜكبً٘ ايعكٌ، 

يهٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً بٓا٤ ٚتؿٝٝس إٓعٍ ٚايبٝت ٖ٪٤٫ وهطٕٚ بػٛاعسِٖ 
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يصيو دعًٛا  ،سساخبٓا٤ فطٜات ا٭ ٚؾهطِٖ، ؾِٗ ٜؿتػًٕٛ بعكٛشلِ َٚؿاعطِٖ ٗ

يتكٌ ٗ  ،زضاناتِٗ تُٓٛ ٚتطؾسإؾهاضِٖ ٚأؾهاْت  ،ايٛاقع ٜتػرل ُٜٚٓٛ ٜٚتؿاعٌ

 . (18)ْتاز ايؿًػؿ١ ٚكتًـ ايعًّٛ ٚإعاضفإٍ إخرل ا٭

َٳ طٟ ٜطزٸٗنتب ايؿٗٝس َڀٚقس  ؾاؾدل ٗ  شاڄإ :ٜكٍٛ باؾدل ايتاضىٞ ٔٵع٢ً 

بٛدٛز ٖصٙ ايعًٌ ٚ ،نٌ سازث١ طبٝع١ٝ تتعًل بعًٌ خاق١ إٔ ايڀبٝع١ بٗصا ايًشاٚ ٜعين

ْ٘ باْعساّ ٖصٙ إٔ تتدًـ عٔ عًًٗا، ٚأ٫ٚ ّهٔ  ،ٜكبض ٚدٛز ٖصٙ اؿازث١ ٚادباڄ

ْ٘ ٗ ايٛقت ايصٟ قبًٓا إ. خط٣ ٜكبض ٚدٛز تًو اؿازث١ ٖتٓعاڄأٚدٛز عًٌ أٚ  ايعًٌ

بكبٍٛ اؾدل ايتاضىٞ،  يتعاَٝاڄْٓا فدلٕٚ اإَبسأ ايع١ًٝ ٗ عامل ايٛدٛز ٚايهٕٛ ؾ

إشا  ٕ إا٤إ :ٕ اؿازث١ ايؿ١ْٝ٬ قس ٚقعت ٗ ايتاضٜذ ؾٗٛ َجٌ قٛيٓاإ :قًٓاإشا  ْ٘أَع٢ٓ 

 ،ٚنعٓا إا٤إشا  ْٓاإ :خطآَع٢ٓ . ١٦َٚ زضد١ غٝكبض غاضاڄإٍ ٚقًت سطاضت٘ 

ٕ إٚ .غٝتبدط ٕ إا٤إ ؾشتُاڄ ،٥٘ٚدسْا ْٝع ايؿطاأٚ ،ٚٚنعٓاٙ ٗ ١٦َ زضد١ سطاض١ٜ

ٕ نٌ سازث١ ٚقعت ٖٞ َتعًك١ بػًػ١ً َٔ إ .اؿٛازخ ايتاضى١ٝ تتِ بٓؿؼ ايڀطٜك١

ٕ ٜتدًـ، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ أ٫ ّهٔ  ٚدعًت ٚقٛعٗا نطٚضٜاڄ ،ٚدبتٗاأايعًٌ اييت 

ؾهاٍ ٗ ٟ ؾهٌ َٔ ا٭أ٫ ٜػاِٖ ب اٱْػإؾ إشاڄ(19)ايكٍٛ باؾدل ايتاضىٞ

 غرل ٗ قؿل ايتاضٜذ. أبٌ ٖٛ فطز  سساخ ٚايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ،ا٭

َٳٜكٍٛ ايؿٝذ  أٚ  ٕ ايكٍٛ بٛدٛز قإْٛ ادتُاعٞأٜط٣  ٔٵَكباح ايٝعزٟ: ٖٓاى 

٫ٚ ؽهع  ،سساخ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتاضى١ٝ يٝػت بسٕٚ ع١ًٕ ايٛٛاٖط ٚا٭أتاضىٞ ٜعين 

تٞ ْتٝذ١ جملُٛع١ َٔ ايعًٌ، سٝح ّهٓٓا تبٝٝٓٗا ٚتؿػرلٖا أيًكسؾ١، ٚيهٓٗا ت

خط٣ أٚاٖط٠  ١ٕ أٜأْٗا ؾأبؿهٌ غٌٗ. ؾاؿٛازخ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ ؾ

 .ٜٚؿًُٗا ْٛاّ ايع١ًٝ ايصٟ وهِ بتابع١ٝ إع٫ًٛت يعًًٗا ٗ ايٓٗا١ٜ ،قٌ ايع١ًٝأتتبع 

َٔ بٌ ايعًٌ ايتا١َ،  اٱْػإضاز٠ إٚا٫ختٝاض، عٝح تهٕٛ  اٱْػإؾؿٞ نٌ ٚاٖط٠ 

ؾٗصا  ،«َا مل هب مل ٜٛدس ٤ايؿٞ«ٚ ،إْٛ ايع١ًٝ يهٌ ايعاملَٚا زَٓا ْكبٌ بؿٍُٛ ق

ٕ ْتٓبأ أعطؾ١ ظُٝع ايكٛاٌْ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتاضى١ٝ إْػتڀٝع َٔ خ٬ٍ  ٫ ْٓاأٜعين 

ٕ قإْٛ ايع١ًٝ ٚغطاٜت٘ ٗ أ، نُا تُع ٚايتاضٜذ ع٢ً قعٝس إػتكبٌسساخ اجملأب

١ٝ قهَٕٛٛ باؾدل اٱْػاْطاز ؾإٔ إ :ا٫دتُاع ٚايتاضٜذ ٫ ٜػُض يٓا بايكٍٛ

ي٘ ناٌَ  ،سكٝك١ ٗ اجملتُع ٚٗ ايتاضٜذ اٱْػإا٫دتُاعٞ ٚايتاضىٞ. ٚٗ اؿكٝك١ 
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ٕ ٜػرل خ٬ف َػاض سطن١ ايتاضٜذ أْ٘ ٜػتڀٝع أسساخ، ست٢ اؿط١ٜ ٗ قٓع ا٭

ٕ أَع٢ٓ  ،ٕ هعٌ ايتاضٜذ ٚاجملتُع ٗ قٛض٠ ٚؾهٌ آخطأنُا ٜػتڀٝع  ،ٚاجملتُع

 ١ اؿطن١ ٚسط١ٜ ايتػٝرل. ي٘ سطٜ

َٔ اٱز٤٫ به١ًُ ْٓتكس ؾٝٗا  ٖٚٓا ٫بسٸ .ٖٚٛ َصٖبٓا ،ٖٚٓاى ضأٟ ٚقٍٛ ثايح

٫ٚ ؾاع١ًٝ ي٘ ٗ اجملتُع ٚٗ ايتاضٜذ،  ،ضاز٠َػًٛب اٱ اٱْػإايصٟ ٜط٣  ،ٍٟٚ ا٭أايط

 اٱْػإايصٟ دعٌ  ،ٟ ايجاْٞأٚنصا ْكس ايط ;ٕ قإْٛ ايتاضٜذ ٚاجملتُع ددلٟأٚ

ٖٚٛ شلُا ٚد٘ َؿذلى،  ٕ ايطأٌٜ َعاڄأٚا٬ٕسٜ  .ٚاٯخط اختٝاضٟ ;قػِ ددلٟ :قػٌُ

ْ٘ ٜػتػًِ ٗ بعض أقٌ ٗ بعض دٛاْب٘ ىهع يًذدل ايتاضىٞ، َع٢ٓ أ٫  اٱْػإٕ أ

 . (20)ؾعاي٘ يًذدل ا٫دتُاعٞ ٚايتاضىٞ، ْٚكسْا غٝٛد٘ مٛ ٖصا ايٛد٘ إؿذلىأ

ٝٻ ٚقس ٕ ايكٍٛ بٛدٛز قٛاٌْ ٚغٓٔ أايصٟ ٜط٣ ، &ٔ شيو ايؿٗٝس ايكسضب

ٚي٘  ،اڄخًل سطٸ اٱْػإٕ أٚ ،ضازت٘إٚ اٱْػإؼهِ ايتاضٜذ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايكٍٛ باختٝاض 

ٕ ٜػرل ع٢ً عهؼ َػرل أْ٘ ٜػتڀٝع أبٌ ست٢  ،ناٌَ ا٫ختٝاض ٗ قٓع ايتاضٜذ

 .ٚا٫ختٝاضؾهٌ مٛ بٌ اؾدل إٔ ْع ع٢ً إٓ ايكطأثبت أسطن١ ايتاضٜذ ٚخ٬ؾ٘. ٚ

ايع٬ق١ اييت ٚايػٓٔ ايتاضى١ٝ شات طبٝع١ َٚعاز عًُٞ،  ١ْٝآٜات ايكطٛؾل اٯؾ

ٚاييت ٖٞ َٔ خكٛقٝات أٟ قإْٛ عًُٞ، ػطٟ  ،تٛدس بٌ ايؿعٌ ٚضز٠ ايؿعٌ

 .نصيو ٗ ْٛاَٝؼ ٚغٓٔ ايتاضٜذ

ٕٸ يًتاضٜذ،نُا  ٕ ايتاضٜذ ٚشيو ٭ ;غذ١ٝ ٚدب١ً إشل١ٝ ٚضبا١ْٝ ،ٕآٚؾل ْٛط ايكط أ

ٕ ٜبٌ آايكط ايٓٗا١ٜٚٗ  ،ٗ نٌ سٛازث٘ ٚٚقا٥ع٘ َٛٗط يًشه١ُ ٚسػٔ ايتسبرل اٱشلٞ

ٕ ٜهٕٛ إٔ ايتاضٜذ ٫ ّهٔ أ، بًشاٚ اٱْػإٕ ايػٓٔ ايتاضى١ٝ قطٜٔ طبٝع١ أ

ضاز٠ إٕ ٜعڀٌ إٔ ايتاضٜذ ٫ ّهٔ أنُا  ،اٱْػإعٔ ؾاع١ًٝ ٚزٜٓا١َٝ  َػتك٬ڋ

 .(21)ع٢ً َػ٪ٚيٝت٘ ٗ قٓع ايتاضٜذ نجطأٜ٪نس  ٖٛ، بٌ اٱْػإٚاختٝاض 

ٕ آٚقس عٌُ ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً تطتٝب ايػٓٔ ٚايكٛاٌْ ايتاضى١ٝ ٚؾل ْٛط ايكط

 ٜات: ٚاغتسٍ يهٌ فُٛع١ بعسز َٔ اٯ ،ع٢ً ؾهٌ فُٛعات

 :ٜات قٛي٘ تعاٍَٚٔ ٖصٙ اٯ .ٜات اييت تبٌ ايؿهط٠ ايه١ًٝ يػٓٔ ايتاضٜذاٯ ـ1

ٌٷ ﴿ َٻ١ٺ أځدٳ ٌٿ أڂ ٕٳيٹهڂ َٴٛ ٚٳ٫ځ ٜٳػٵتٳكڃسٹ ٕٳ غٳاعٳ١ڄ  ِٵ ؾځ٬ځ ٜٳػٵتٳأڃخٹطٴٚ ٗٴ  .(49: )ْٜٛؼ﴾ إڇشٳا دٳا٤ أځدٳًڂ

ٖٚصٙ اجملُٛع١ تٛٗط َٔ خ٬ٍ  .ٜات اييت تبٌ ايػٓٔ َٔ خ٬ٍ إكازٜلاٯ ـ2
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 :ْٛاعأ

ٔٷ...﴿ :قإْٛ ايتذاضب ايػابك١ أـ ٓٳ ِٵ غٴ َٹٔ قځبٵًٹهڂ  (.137: ٍ عُطإآ) ﴾قځسٵ خٳًځتٵ 

 .يٝؼ ٗ ايػٓٔ ٚايكٛاٌْ ايتاضى١ٝ اغتجٓا٤ات ـب 

 ْبٝا٤ َٔ إذلؾٌ ٚإػطؾٌ ٗ ا٭َِ ٚاجملتُعات. َٛاقـ ا٭ ـز 

 ايع٬ق١ بٌ عساي١ ايتٛظٜع ٚبٌ ٚؾط٠ اٱْتاز.  ـز 

ٕ ٜ٪نس إٓ ايكطأ١ْٝ اغتدًل ايؿٗٝس ايكسض آٜات ايكطٚبعس َكاضْت٘ بٌ اٯ

 كٛاٌْ ايتاضى١ٝ: ع٢ً ث٬خ سكا٥ل ت٬ظّ ايػٓٔ ٚاي

يٝػت ع٬ق١ ٚ ٠،طزٕ ايػٓٔ ٚايٓٛاَٝؼ ايتاضى١ٝ َڀچأ. ا٫ططاز: َع٢ٓ 1

٫ٚ  ،ِا ٖٞ شات طابع َٛنٛعٞإقا١ُ٥ ع٢ً قض ايكسؾ١، ٚ ٫ع٬ق١ٚ ،عؿٛا١ٝ٥

 تتدًـ. 

 .إشل١ٝ ٚضبا١ْٝ ايػٓٔ ايتاضى١ٝ ـ2

تٓاقض ٚاختٝاض داْب اؾدل ٗ ايتاضٜذ ٚقٛاٌْ ايتاضٜذ ٚعامل ايٛدٛز ٫ ت ـ3

باؾدل ايتاضىٞ  قهَٛاڄ اٱْػإغاض إشا  ْ٘إ :ٚا٫عتكاز ايكا٥ٌ .اٱْػإضاز٠ إٚسط١ٜ 

 ،ْٗا غتكبض ؾاقس٠ يًُع٢ٓ٭ ;ضازت٘إٚ اٱْػإٚبكٛاْٝٓ٘ ؾ٬ َع٢ٓ يًشسٜح عٔ اختٝاض 

قٛاٌْ ايتاضٜذ غتكبض ؾإٕ  ضازت٘إٗ  اڄناٌَ ا٫ختٝاض ٚسطٸ اٱْػإشا نإ إٚ

٘ٳ ٫ځ ﴿ ٕ ٜكٍٛ:آخاط٧، ؾايكطٖٛ ن٬ّ  ،بٌ ٜسٜ٘ ٜكًبٗا نٝـ ٜؿا٤ نايعذٌ ٕٻ ايًچ إڇ

ِٵ ٗڇ ْٵؿڂػٹ َٳا بٹأځ ٝٿطٴٚاڃ  ّڈ سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٛٵ َٳا بٹكځ ٝٿطٴ   .(11: )ايطعس ﴾ٜٴػٳ

٫ إ ،ٕ سطن١ ايتاضٜذ ػطٟ ٚؾل قإْٛ َِٓٛ ٚاططازٟأْ٘ ضغِ إٔ ٜبٌ آؾايكط

 ،اٱْػإضاز٠ إ٫ تتٓاقض ٚاختٝاض ٚسط١ٜ  ٕ اؾدل ايتاضىٞ ِْٚٛ ٚقإْٛ ايتاضٜذأ

 سساخ ايتاضى١ٝ. هاز ايٛقا٥ع ٚا٭إثرل ٚاغع ٗ أْػإ تؾًٲ

 

 ــــــ ٌبٗاٞ يف سسنٛ التازٖذ؟وا ِٕ دٔز الدَٖ ٔاأل ـ 5

سساخ ايتػٝرل ٚاؿطن١ إٚٗ  ،ْبٝا٤ ٚايسٜٔ زٚض ٗ ؼطٜو عذ١ً ايتاضٜذٌٖ يٮ

٘څ؟ ؾع١ًْٝ٘ ٫ زٚض شلِ ٫ٚ أأٚ  ،ؾٝ٘ َٚا  ،َا نتب٘ إ٪ضخٕٛ ٚعًُا٤ ايتاضٜذ ٖصا َطتب

ٜسٜٛيٛدٝات تكطض َكرل اؾٛاب ا٫عتكازات ٚا٭ؾإٕ  ٚبڀبٝع١ اؿاٍ زْٚٛٙ ٗ نتبِٗ.
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ٜؿػط  اڄٜبايػًب. ؾُٔ نإ اػاٖ٘ َازٸأٚ  هابغٛا٤ باٱ ،ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٔع

ثرل يػًػ١ً إٔ ٜٓؿٞ ٚدٛز تأ٣ٛ سساخ ٚٚقا٥ع ايتاضٜذ ٚؾل ايٓٛط٠ إاز١ٜ ٫ ّهٓ٘ غا٭

 بؿهٌ نعٝـ ٚباٖت.  سٛاٍ ٜكطٸسػٔ ا٭أٗ ، ٚٚنصا يًسٜٔ ،ْبٝا٤ا٭

َٳ عطام ٕ ايعٓكط احملطى يعذ١ً ايتاضٜذ ٖٛ ا٭أنإ ٜعتكس ب ٔٵنصيو 

زٚض ؾإٕ  ،ضا٥٘ َٚٛاقؿ٘ ضا٥ش١ إاز١ٜ ايتاضى١ٝآناْت تؿٛح َٔ  ٔٵَٳٚ أ ،ٚايػ٫٬ت

ِٖ ٩ضاآَا ٖ٪٤٫ ايصٜٔ أؾعاع. إأٚ  ٫ بؿهٌ ٜؿكس أٟ ضْٚلإ ْبٝا٤ ٚايسٜٔ ئ ٜهٕٛا٭

ثرل أؾت ،ٗ سطن١ ايتاضٜذ ٜٚطٕٚ يًذٛاْب إع١ٜٛٓ ٚدٛزاڄ ،ع٢ً َٔ إاز٠أٚططٚساتِٗ 

سٝح ٜهٕٛ  ،ٚي٘ َٛنٛع١ٝ ؾٝ٘ ،٫ظّ ٤ْبٝا٤ ٗ سطن١ ايتاضٜذ ؾٞايسٜٔ ٚا٭

غٛف ٜتػرل ٜٚتشطى، َع٢ٓ  ٤َا مل ٜتػرل ٜٚتبسٍ ؾ٬ ؾٞ اٱْػإٕ إبايؿهٌ ايتايٞ: 

ؾٗس  ْ٘ غٝؿب٘ نجرلاڄإٗ ؾهطٙ ٚضٚس٘ ؾ اٱْػإٗ زاخٌ  ٤مل ٜتػرل ؾٞإشا  ْ٘أ

ٌٸؾ ،ٚبٓؿؼ ايؿهٌ ٚايًٕٛ ٫ ُاٜع ٫ٚ اخت٬ف ،ضانس ٖٚٛ ايعػٌ ٚڈ ايه شلصا  .َتػا

نٝـ غٝكع ٚ ؟نٝـ غٝشكٌ ايتػٝرل ٚايتبسٍ ٚايتشٍٛ :ٜڀطح ايػ٪اٍ إبس٥ٞ

ايػبب ْبٝا٤ ايصٟ ٜبًػْٛ٘ ُٖا غاؽ ٖصا ايتػٝرل َٚٓڀًك٘؟ ؾايسٜٔ ٚا٭أايتُاٜع؟ َٚا ٖٛ 

ٚٗ ٖصا اـكٛم ٜكٍٛ ايؿٗٝس َڀٗطٟ: . ٚنصا ايتػٝرل ،ٚقٛع ايتُاٜع ٚايتشٍٛٗ 

ؾٗصٙ  ،عاملايٟ ٚد٘ ْؿٞ قإْٛ ايع١ًٝ عٔ أغؼ ز١ٜٝٓ ٫ ٜعين بأتٛدٝ٘ ايتاضٜذ ٚؾل 

ٍ ٚدٛز ع١ً إناؾ١ باٱأْ٘ غؼ ز١ٜٝٓ ٜعين أايع١ً ٖٞ ع١ً ؾاع١ًٝ، ٚتٛدٝ٘ ايتاضٜذ ٚؾل 

غًُٓا بايتٛد٘ ايسٜين يػٓٔ ٚقٛاٌْ ايتاضٜذ إشا  ْ٘إ :ؾايكا٥ٌ إشاڄ .ؾاع١ً ٖٓاى ع١ً غا١ٝ٥

سٝٓٗا غٝكبض قإْٛ ايع١ًٝ  ْ٘٭ ;ٕ ايتاضٜذ مل ٜعس عًُاڄأايكٍٛ ب ست١ٍُٝ إ ٟؾٗصا هط

ٕ سكٝك١ ٭ ;ٚضأِٜٗ ٫ ضأٜٓا ،قٛشلِ ِٖ ، ٖصا ٜبك٢)ايع٬ق١ بٌ ايع١ً َٚع٫ًٛتٗا( َٓؿٝاڄ

ٕ اؿٛازخ اييت ٚقعت ٗ إانٞ ػط أٚتبٌ  إيٝ٘، ٚقا٥ع ايتاضٜذ تٛٗط خ٬ف َا شٖبٛا

 .ٖٚٛغ١ٓ َٔ غٓٓ٘ ذ،ثرل ٗ ايتاضٜأَٔ ٖٓا ؾايسٜٔ ي٘ ت (22)ٍ ٖسفإٍ غا١ٜ ٚإ

ِٖ َكسام أٚ :ايؿٗٝس ايكسض خكٛم زٚض ايسٜٔ ٗ سطن١ ايتاضٜذ ٜكٍٛٚٗ 

ٕ إٔ ايهطِٜ ٜط٣ آايكط .ٕ ايهطِٜ شلصا ايؿهٌ َٔ ايػٓٔ ٖٛ ايسٜٔآٜعطن٘ ايكط

يٝؼ ايسٜٔ ٚايسٜٔ ْؿػ٘ غ١ٓ َٔ غٓٔ ايتاضٜذ، غ١ٓ َٛنٛع١ٝ َٔ غٓٔ ايتاضٜذ، 

ٚشلصا ٜعطض ايسٜٔ ع٢ً ؾهًٌ: تاض٠  ،ِا ٖٛ غ١ٓ َٔ غٓٔ ايتاضٜذإٚ ،ؾك٘ تؿطٜعاڄ



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ٔٳ﴿ :ٗ قٛي٘ تعاٍ نُا ،ضاز٠ تؿطٜع١ٝ(إ) ٜعطن٘ بٛقؿ٘ تؿطٜعاڄ َٿ ٔڇ  ؾٳطٳعٳ يځهڂِ  ايسٿٜ

٘ٹ ْٴٛس ٚٳقٻ٢ بٹ ٚٳعٹٝ اڄَٳا  َٴٛغٳ٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٘ٹ إڇبٵطٳا ٓٳا بٹ ٝٵ ٚٳقٻ َٳا  ٚٳ ٝٵوځ  ٓٳا إڇيځ ٝٵ ٚٵسٳ ُٴٛا ٚٳايډصٹٟ أځ ٕٵ أځقٹٝ ػٳ٢ أځ

ٚٳ٫ ٔٳ  ٘ٹايسٿٜ ٝٵ ِٵ إڇيځ ٖٴ َٳا تٳسٵعٴٛ ٌٳ  ُٴؿٵطڇنٹ ٘ٹ نځبٴطٳ عٳًځ٢ ايڃ ٖٓا  ، ٚ(13: ايؿٛض٣ ) ﴾ تٳتٳؿځطٻقڂٛا ؾٹٝ

ْ٘ أٚتاض٠ ٜبٝٓ٘ ع٢ً ; ٜبٌ ايسٜٔ نتؿطٜع، نكطاض، نأَط َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

ٌٷ قاٍ  ،اٱْػإٚؾڀط٠  اٱْػإٗ قُِٝ تطنٝب  غ١ٓ َٔ غٓٔ ايتاضٜذ ٚقإْٛ زاخ

ٔڇ سٳٓٹٝؿؾځأځ﴿تعاٍ  ٗٳوځ يٹًسٿٜ ٚٳدٵ ِٵ  ٘ٹ ايډتٹٞ ؾځڀځطٳ اي اڄقٹ ٗٳا ٫ٓٻاؽٳ ؾٹڀڃطٳ٠ځ ايًډ ٝٵ ٘ٹ عٳًځ ٌٳ يٹدٳًڃلڇ ايًډ  تٳبٵسٹٜ

ِٴ ٝٿ ٔٴ ايڃكځ ٔٻ أځنڃجٳطٳ ايٓٻاؽڇ ٫ شٳيٹوځ ايسٿٜ ٕٳٚٳيځهٹ ُٴٛ  سٵٖٓا ايسٜٔ مل ٜعٴ، ٚ(30: )ايطّٚ ﴾ ٜٳعٵًځ

ٖٛ ؾڀط٠ اهلل  ،ِا ايسٜٔ ٖٓا ؾڀط٠ يًٓاؽإٚ ،ع٢ًفطز تؿطٜع، فطز تؿطٜع َٔ ا٭

 .اهلل٫ٚ تبسٌٜ ـًل  ،اييت ؾڀط ايٓاؽ عًٝٗا

 اڄَا َٛضزإسهاّ ؾطع١ٝ تهٕٛ أٚيٝؼ فطز  ،ؾايسٜٔ غ١ٓ َٔ غٓٔ ايتاضٜذ

 ًعكٝإ. يأٚ  ڀاع١يً

ٚبعس نْٛ٘  ،ٜعين بعس نْٛ٘ غ١ٓ َٔ غٓٔ ايتاضٜذ ،سٜٔعٵًسٜٔ بٴيٕ أايٓتٝذ١ ٚ

ؾسٚض ايسٜٔ  ،بع يًتؿطٜعاتاييت تعين ٚدٛز َتٻ ،ٍ ايبؿط١ٜإع٢ً تؿطٜعات َٔ ا٭

ٞٸْبٝا٤ ٗ قٓاع١ ٚا٭ ْبٝا٤ غُُٗٗا ٗ قٓاع١ ايتاضٜذ ؾايسٜٔ ٚا٭ .َِٚٗ ايتاضٜذ سكٝك

َٳ ،عِٛٝ سكًت يسِٜٗ ايكاب١ًٝ َٔ عُٛا٤ ايتاضٜذ،  ٔٵؾكس اغتڀاعٛا قٝاز٠ ٚتٛدٝ٘ 

 ،ْبٝا٤اختاض إػرل خًـ ا٭ ، ٚقسٕ تڀٛف سٍٛ قٛض ايتٛسٝسأؿٝاتِٗ ايصٜٔ اختاضٚا 

ًٛا ؾڀطتِٗ تػرل ٚؾل ْٗذٗا ايكشٝض ٚبايتايٞ دع ،ٚاَطَِٖكتسٜٔ بِٗ، َڀٝعٌ ٭

 .شل١ٝ ٚايتؿطٜعات ايطبا١ْٝضازت٘ ايػٓٔ اٱأايصٟ 

 ٕ زا٥ُاڄآايكط ازع (ايػٓٔ ٚايكٛاٌْ اؿان١ُ ٗ ايتاضٜذ)زضاى َؿّٗٛ إدٌ ٚ٭

ضاز َٔ أسساخ ايتاضٜذ، ؾأٚاييت ٖٞ َكازٜل عٔ ٚقا٥ع ٚ ،ٍ قطا٠٤ ػاضب ايػابكٌإ

ٕ ٜػتشهط أٚ ،شإ ٜػُع بٗاآٚ ،ٜهٕٛ ي٘ قًب ٜعكٌ ب٘ ٕأٚ ،ٕ ٜؿتض بكرلت٘أ اٱْػإ

ست٢ ٜسضى اؿكٝك١ اييت ؽتؿٞ ٚضا٤ عطن٘  ;َهاْات٘إنٌ دٛاضس٘ ٚدٛام٘ ٚنٌ 

 ،ٕ هعٌ َا اغتدًك٘ َٔ ايعدل ٚايٓٛطٜات ْكب عٝٓٝ٘أٚ ،شلصٙ ايتذاضب ٚإكازٜل

 ؾتدًل ي٘. ،يٝدًل ْؿػ٘ ;ٕ ٜهٕٛ سهُٝاڄأٚ
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 يف فهس الػّٗد الضدز االقتضاد اإلضالو٘
 

 هجيذ هزادي .أ

 عثاص الىردي يعل تزجوح:
 

 ـــــ وكّدوٛ

ايػٝس سٌ ظاض ايسنتٛض قُس ؾٛقٞ ايؿٓذطٟ ا٭غتاش ٗ داَع١ ايكاٖط٠ 

 ١تِ زضاغتهِ؟ ٚٗ أٜٝايؿٗٝس ٗ بٝت٘ إتٛانع ٗ ايٓذـ غأي٘ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ: أٜٔ تًكچ

ايڀًب١ ٖٓا ٗ ايٓذـ ٜسضغٕٛ  ،ٗ إػادس»داَع١ َٔ داَعات ايعامل؟ ؾأداب٘ ايػٝس: 

ٚقس أقاب٘ ايصٍٖٛ: إٕ َػادس ايٓذـ أؾهٌ َٔ  ،ؾكاٍ ايسنتٛض ،ٗ إػادس

 .«داَعات أٚضٚبا نًچٗا...

سُٝٓا عاز ايسنتٛض ؾٛقٞ ايؿٓذطٟ إٍ ايكاٖط٠ اقذلح ع٢ً ايسنتٛض ظنٞ ٚ

إٍ ايًػ١ اٱْهًٝع١ٜ،  (ا٭غؼ إٓڀك١ٝ ي٬غتكطا٤)لٝب قُٛز تط١ْ نتاب 

 .(1)ٚأضغٌ نتابٞ )ؾًػؿتٓا( ٚ)اقتكازْا( إٍ إؿهط ايؿطْػٞ ضٚدٝ٘ غاضٚزٟ

أعُاٍ قٝٸ١ُ نُكازض أغاغ١ٝ يؿهط ايػٝس قُس باقط  ١ّٚهٔ عسٸ ث٬ث

 ًصٜٔ)اقتكازْا( ٚ)ؾًػؿتٓا( ـ اي :ايكسض ٗ فاٍ ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ٚا٫قتكاز، ٖٚٞ

ٚ)ا٭غؼ إٓڀك١ٝ  ،متٸ ايؿطاؽ َُٓٗا ٗ ايعؿط٠ ايػازغ١ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ـ

ٔٸ نتاب ي٬غتكطا٤(. َٚطٚض ايٛقت انتػبت ٖصٙ إكازض أُٖٝٸ١ بايػ١، ي ه

ُٸاڄ ،)اقتكازْا( ُٝٸع َٔ بٌ غا٥ط نتب ايؿٗٝس ٚشيو يٮغباب  ;ٚأخص سٝٸعاڄ َٗ

 ايتاي١ٝ:
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 ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚأبػتُٛيٛد١ٝ اغتجٓا١ٝ٥. أـ ٚٗط ايهتاب ٗ ٚطٚف غٝاغ١ٝ 1ٚ

ايكطاع بٌ ا٫ػاٌٖ ايطأزلايٞ ٚا٫ؾذلانٞ أٚز  ًؼؾؿٞ شيو ايٛقت ب

ٚاؽص ؾه٬ڄ نْٛٝاڄ، ٚبايتايٞ أقبض ايػ٪اٍ عٔ َس٣ قسض٠ اٱغ٬ّ ع٢ً  ،استساَ٘

ٚايٓٛاّ  ;ٚا٫قتكاز ;َٛاد١ٗ إعانٌ ٚاٱؾها٫ت إڀطٚس١ ٗ َجًح: ايك٠ٛ

 اڄ يًػا١ٜ.ًَشٸ ،دتُاعٞا٫

ٚقس َجٸٌ ٖصا ايهتاب قاٚي١ دازٸ٠ يسضاغ١ سكٝك١ٝ َٝسا١ْٝ ؾاسك١ يًُساضؽ  

ْٸ٘ أٚأبعازٖا ايتؿك١ًٝٝ. نُا  ،ٚاٱغ١َٝ٬ ،ايطأزلاي١ٝٚ ،ا٫قتكاز١ٜ: إاضنػ١ٝ

ٛٸٍ ٗ اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ يًػٝس قُس باقط ايكسض ٭ْٸ٘ اغتذاب ؿاد١  ;ؾهچٌ ْكڀ١ ؼ

١ نإ اجملتُع احملٝ٘ ب٘ ٜعاْٞ َٓٗا، ٖصا بايطغِ َٔ إٔ َٛنٛع٘ ـ أٟ ا٫قتكاز ـ ًَشٸ

 .س ايؿٗٝسيًػٝمل ٜهٔ ٗ قا١ُ٥ ا٭ٚيٜٛات ايع١ًُٝ ٚايؿهط١ٜ 

ٕٸ َػت٣ٛ ايهتاب2 غٛا٤ ع٢ً قعٝس إٛنٛع شات٘ أٚ ا٭غًٛب، نإ  ،ـ إ

ؾطٜساڄ ٚغطٜباڄ ع٢ً غٝام ايتأيٝـ ايصٟ نإ غا٥ساڄ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ آْصاى. ؾا٭غًٛب 

عٓكطاڄ قٛضٜاڄ ٗ ايب١ٝٓ إعطؾ١ٝ ٭ٟ نتاب، نُا أْٸ٘ ٜؿهچٌ غط لاس٘ أٜهاڄ.  ٜعسٸ

ٚططٜك١  ،بٗٓسغت٘ ايؿهط١ٜ اڄ، بس٤(اقتكازْا)إتبع ٗ نتاب  ٚقس أثاض أغًٛب ايبشح

ٚٸ ،ٚأقٍٛ إٓاقؿ١ ،ٚططٜك١ ا٫غتس٫ٍ ،ٚتٛثٝل إكازض ،عطض ايبشح  شٍٖٛ ايعس

 قبٌ ايكسٜل.

ٌ ايهتاب قاٚي١ تأغٝػ١ٝ ب١ٜٛٝٓ تػتٗسف اغتعطاض اٱطاض ايٓٛطٟ ـ ّجٿ3

َٸا يهٔ  ،عسٜس٠ دٗٛزٷ يٛسس٠ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ. ٚقس غبكت ٖصٙ ايتذطب١ َعُٛٗا إ

ؾبعهٗا مل ٜعاجل غ٣ٛ دع٤ ٜػرل َٔ ايتػا٫٩ت اؾع١ٝ٥ إڀطٚس١  ;أٚ ْاقلٷ قسٚزٷ

ٜسٜٛيٛد١ٝ قاغ١ٝ نس ا٫ػاٙ أٚبعهٗا اٯخط َجٸٌ ضزٚز ؾعٌ  ;ٗ عامل ا٫قتكاز

إاضنػٞ ٚايؿٝٛعٞ. ٚقس أؾاض قُس إباضى إٍ أبطظ إكٓٸؿات اييت زْٚت ٗ 

يعًٗا  ،ْٚػتڀٝع إٔ ْصنط َٔ ٖصٙ إ٪يؿات ِاشز أضبع١»تكاز اٱغ٬َٞ بايكٍٛ: ا٫ق

 :ٚٚطٚف تأيٝؿٗا ،اٗع٢ً تؿاٚت ٗ خكا٥ك ،أسػٔ َا نتب ٗ إٛنٛع

ٚقس نإ نتاباڄ ضا٥ساڄ ٗ  .&يػٝس قڀب ،«ايعساي١ اٱدتُاع١ٝ ٗ اٱغ٬ّ«ـ 1

إش تطدِ إٍ نجرل  ;غع ا٫ْتؿاضٚنإ ي٘ أثطٙ ايعُٝل ايٛا ،ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ
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ٕا اؾتٌُ عًٝ٘ َٔ خڀٛٙ  ;٫ٚ ٜعاٍ ٖصا ايهتاب وتؿٜ بكُٝت٘ .َٔ ايًػات اٱغ١َٝ٬

ٖٚٛ نُا قاٍ ٖٛ  .َع ؼسٜس يًٗسف ايصٟ ٚنع َٔ أدً٘ ،عُٝك١ َٚؿاِٖٝ ٚانش١

ايٓٛاّ »ٚيٝؼ ايهتاب١ عٔ  ،َا ٜتعًل بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٗ «غٝاغ١ إاٍ» :ْؿػ٘

 .«غ٬ّقتكازٟ ٗ اٱا٫

ٚضَا  .ع٢ً إٛزٚزٟغتاش أبٞ ا٭يٮ ،«غ٬ّ ٚايِٓٛ ا٫قتكاز١ٜ إعاقط٠اٱ»ـ 2

ٍ ايهتاب١ ٗ ٖصٙ إٛنٛعات ٗ ضغا٥ٌ إغتاش أغبل إ٪يؿٌ إػًٌُ نإ ا٭

ٚاْتؿطت ٗ ايب٬ز ايعطب١ٝ بعس  ،ثِ تطْت إٍ ايعطب١ٝ ،ٚضز١ٜٚعٛخ ْؿطت با٭

 ،ٚي٘ عٛخ َٚ٪يؿات ق١ُٝ أخط٣ .ثِ بانػتإ ،غٓٛات نجرل٠ َٔ ٚٗٛضٖا ٗ اشلٓس

 ّٚتاظ بايعطض ايؿهطٟ إٛنٛعٞ. .ٚآخط ٗ ًَه١ٝ ا٭ضض ;نتاب ٗ ايطبا :َٚٓٗا

ّٚتاظ بػعاض٠ إاز٠  .&يًسنتٛض َكڀؿ٢ ايػباعٞ ،«غ٬ّاؾذلان١ٝ اٱ«ـ 3

ٕٵ ،ٚسطاض٠ ايسع٠ٛ إٍ ْٛاّ اٱغ٬ّ ،ْٚػكٗااييت ْعٗا  نإ أخص عًٝ٘ ايتٛغع ٗ  ٚإ

 ٚغسٸ ،بساؾع اؿطم ع٢ً زؾعٗا ،ي٬ؾذلان١ٝ َهاٖا٠ڄ ;تؿػرل بعض ايٓكٛم

خطاز طبع١ إٚي٫ٛ إٔ عادًت٘ ا١ٕٝٓ يهإ عاظَاڄ ع٢ً  .&ادتٗازاڄ َٓ٘ ،ايڀطٜل عًٝٗا

 غ٤ٞ ؾُٗ٘.َا أڂ ٚػ١ًٝ ٕكاقسٙ ٗ ،َٓ٘ تؿتٌُ ع٢ً تعسٌٜ يبعض آضا٥٘

ٖٚٛ أٍٚ  .ط ايػٝس قُس باقط ايكسضيًبشاث١ اٱغ٬َٞ إؿهِّ ،«اقتكازْا«ـ 4

قاٚي١ ع١ًُٝ ؾطٜس٠ َٔ ْٛعٗا ٫غتدطاز ْٛط١ٜ اٱغ٬ّ ا٫قتكاز١ٜ َٔ أسهاّ 

َٔ خ٬ٍ اغتعطانٗا اغتعطاناڄ تؿكًٝٝاڄ بڀطٜك١ ْع ؾٝٗا بٌ ا٭قاي١  ،ايؿطٜع١

ٜٔ ١ٝ٤ َٚؿاِٖٝ عًِ ا٫قتكاز َٚكڀًشات٘. ٚقس دعٌ إ٪يـ نتاب٘ ٗ دعايؿكٗ

 ،َٚٓاقؿتُٗا ،ل أٚشلُا يعطض إصٖبٌ ايطأزلايٞ ٚإاضنػٞخكٻ ;نبرلٜٔ

 غ١َٝ٬ ٗ ا٫قتكاز.ٚايجاْٞ ٫غتدطاز َعامل ايٓٛط١ٜ اٱ ;ْٚكسُٖا ْكساڄ عًُٝاڄ

رل َٔ ايهتاب. ٖٚٛ اؾع٤ ٚقس ػًچ٢ إبساع ايؿٗٝس ايكسض عدل ٖصا اؾع٤ ا٭خ

َٸ١ ٖصا اؾع٤قس ايصٟ ُشٛض سٛي٘ عجٓا اؿايٞ. ٚ ُٸٔ عٛثاڄ عسٜس٠. ٚدا٤ ٗ َكس  ،ته

تأ٬َت َٓٗذ١ٝ. ٚاختل  ،«اشلٝهٌ ايعاّ يٲقتكاز اٱغ٬َٞ«ايصٟ ٌٓ عٓٛإ 

ايباقٞ بع٬قات ايتٛظٜع إٓؿك١ً عٔ ؾهٌ اٱْتاز، ٚإؿه١ً ا٫قتكاز١ٜ ٗ ْٛط 

 ٚسًٛشلا. اٱغ٬ّ
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 ــــــ قتضاد اإلضالو٘وبادئ )أزناُ( اال

شنط ايؿٗٝس ايكسض ث٬ث١ أضنإ ض٥ٝػ١ ٜتأيـ َٓٗا اشلٝهٌ ايعاّ ي٬قتكاز 

 ;َٚبسأ اؿط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ْڀام قسٚز ;ٖٚٞ: َبسأ إًه١ٝ إعزٚد١ ،اٱغ٬َٞ

 َٚبسأ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ.

ٕٸ اٱغ٬ّ ىتًـ  عٔ ايطأزلاي١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ، ٗ ْٛع١ٝ ٜٚط٣ ايؿٗٝس ايكسض أ

 إًه١ٝ اييت ٜكطضٖا اخت٬ؾاڄ دٖٛطٜاڄ.

ؾاجملتُع ايطأزلايٞ ٜ٪َٔ بايؿهٌ اـام ايؿطزٟ يًًُه١ٝ، أٟ بإًه١ٝ 

اـاق١، نكاعس٠ عا١َ. ٫ٚ ٜعذلف بإًه١ٝ ايعا١َ إ٫چ سٌ تؿطض ايهطٚض٠ 

 ا٫دتُاع١ٝ ٚتدلٖٔ ايتذطب١ ع٢ً ٚدٛب تأَِٝ ٖصا إطؾل أٚ شاى. 

 ُاَاڄ.َٔ شيو ٚاجملتُع ا٫ؾذلانٞ ع٢ً ايعهؼ 

َٸا اجملتُع اٱ  ;َٔ اجملتُعٌ غ٬َٞ ؾ٬ تٓڀبل عًٝ٘ ايكؿ١ ا٭غاغ١ٝ يهٌٍّٚأ

ٕٸ إصٖب اٱغ٬َٞ ٫ ٜتؿل َع ايطأزلاي١ٝ ٗ ايكٍٛ بإٔ إًه١ٝ اـاق١ ٖٞ إبسأ، » ٭

عاَاڄ، بٌ إْ٘ ٜكطض  ٫ٚ َع ا٫ؾذلان١ٝ ٗ اعتباضٖا يًًُه١ٝ ا٫ؾذلان١ٝ َبسأڄ

بصيو َبسأ إًه١ٝ إعزٚد١ ا٭ؾهاٍ إدتًؿ١ يًًُه١ٝ ٗ ٚقت ٚاسس، ؾٝهع 

بس٫ڄ عٔ َبسأ ايؿهٌ ايٛاسس يًًُه١ٝ، ايصٟ  ،ؾهاٍ إتٓٛع١()إًه١ٝ شات ا٭

أخصت ب٘ ايطأزلاي١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ. ؾٗٛ ٜ٪َٔ بإًه١ٝ اـاق١، ٚإًه١ٝ ايعا١َ، 

 ًَٚه١ٝ ايسٚي١.

ٕٸ َا ٜتعًچل َبسأ اؿط١ٜ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ْڀام قسٚز ٜط٣ ايؿٗٝس ايك ٚٗ سض أ

 أسسُٖا:ايتشسٜس اٱغ٬َٞ يًشط١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٗ اؿكٌ ا٫قتكازٟ ع٢ً قػٌُ: 

قٛت٘ ٚضقٝسٙ َٔ احملت٣ٛ  ايتشسٜس ايصاتٞ ايصٟ ٜٓبع َٔ أعُام ايٓؿؼ، ٜٚػتُسٸ

ايطٚسٞ ٚايؿهطٟ يًؿدك١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٜٚتهٕٛ طبٝعٝاڄ ٗ ٌٚ ايذلب١ٝ اـاق١ اييت 

جملتُع ايصٟ ٜتشهِ اٱغ٬ّ ٗ نٌ َطاؾل سٝات٘ ٜٓؿ٧ اٱغ٬ّ عًٝٗا ايؿطز ٗ ا

ٖٛ ايتشسٜس إٛنٛعٞ يًشط١ٜ، ٚإطاز ب٘ ايتشسٜس ايصٟ  :ايجاْٞٚغ٬َٞ(. )اجملتُع اٱ

بك٠ٛ ايؿطع. ٚقس مت تٓؿٝص ٖصا إبسأ  ٜؿطض ع٢ً ايؿطز ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ َٔ خاضزڈ

 ٗ اٱغ٬ّ بايڀطٜك١ ايتاي١ٝ:
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ٔ فُٛع١ َٔ َع٢ً إٓع  َكازضٖا ايعا١َ ايٓلٸ ًت ايؿطٜع١ ٗؿن أ٫ٚڄ:

ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إعٝك١ ـ ٗ ْٛط اٱغ٬ّ ـ عٔ ؼكٝل إجٌ ٚايكِٝ 

 ٚغرل شيو. ،ٚا٫ستهاض ،اييت ٜتبٓاٖا اٱغ٬ّ، نايطبا

ٚنعت ايؿطٜع١ َبسأ إؾطاف ٚيٞ ا٭َط ع٢ً ايٓؿاٙ ايعاّ، ٚتسخٌ  ٚثاْٝاڄ:

َٸايسٚي١ ؿُاٜ َا ّاضغٕٛ  َٔ سطٜات ا٭ؾطاز ٫ٚٗغُٝا ٚسطاغتٗا،  ١١ إكاحل ايعا

َٸا  ٕٸ اٱغ٬ّ خكٛم َبسأ ايعساي١ ا٫ٗ َٔ أعُاٍ. أ دتُاع١ٝ ؾرل٣ ايؿٗٝس ايكسض أ

بٗا بؿهٌ َؿتٛح  ٚمل ٜٓازٹ ،دتُاع١ٝ َؿَٗٛٗا ايتذطٜسٟ ايعاّايعساي١ ا٫ مل ٜتيٻ

ٌٸ ٛٸٖاڄ ز اٱغ٬ّ ا سسٻُتؿػرل، ٚإْٸ يه ٖصا إؿّٗٛ ٚبًٛضٙ ٗ كڀ٘ ادتُاعٞ َعٌ، َٓ

 أسسُٖا:ٜٔ عاٌَ: أإٍ إٔ ايكٛض٠ اٱغ١َٝ٬ يًعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً َبس

 )َبسأ ايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ(.  ٚاٯخط: ;)َبسأ ايتهاؾٌ ايعاّ(

 

 ــــــ الدَٖ ٔاالقتضاد

بٌ إكًش١ اـاق١ ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض إٔ ايسٜٔ ٜػاِٖ ٗ إظاي١ ايتعاضض 

ٕٸ ايسٜٔ ٖٛ ايڀاق١ ايطٚس١ٝ اييت تػتڀٝع إٔ » ;)يٮؾطاز( ٚإكًش١ ايعا١َ )يًُذتُع( ٭

تعٛض اٱْػإ عٔ يصا٥صٙ إٛقٛت١ اييت ٜذلنٗا ٗ سٝات٘ ا٭ضن١ٝ أ٬َڄ ٗ ايٓعِٝ 

ٕٸ ٖصا ايٛدٛز احملسٚز  ايسا٥ِ، ٚتػتڀٝع إٔ تسؾع٘ إٍ ايتهش١ٝ بٛدٛزٙ عٔ إّإ بأ

يصٟ ٜهشٞ ب٘ يٝؼ إ٫چ ُٗٝساڄ يٛدٛز خايس ٚسٝا٠ زا١ُ٥، ٚتػتڀٝع إٔ ؽًل ٗ ا

تؿهرلٙ ْٛط٠ دسٜس٠ ػاٙ َكاؿ٘، َٚؿَٗٛاڄ عٔ ايطبض ٚاـػاض٠ أضؾع َٔ َؿاُُٖٝٗا 

 .«ايتذاض١ٜ إاز١ٜ

نُا ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض إٔ إصٖب اٱغ٬َٞ ٫ ٜععِ يٓؿػ٘ ايڀابع ايعًُٞ، 

ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜؿب٘ ا٫قتكاز ؾ»نإصٖب إاضنػٞ. 

٫ ع١ًُٝ تؿػرل ي٘. ؾايٛٚٝؿ١  ،ايطأزلايٞ إصٖيب، ٗ نْٛ٘ ع١ًُٝ تػٝرل ايٛاقع

إصٖب١ٝ ػاٙ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ ٖٞ ايهؿـ عٔ ايكٛض٠ ايها١ًَ يًشٝا٠ 

َٔ   تؿعٸا٫قتكاز١ٜ ٚؾكاڄ يًتؿطٜع اٱغ٬َٞ، ٚزضؽ ا٭ؾهاض ٚإؿاِٖٝ ايعا١َ اييت



 

 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ٕٸ اٱغ٬ّ«ٚضا٤ تًو ايكٛض٠ ٛٸٙ إٍ أ ٫ ٜط٣ تطابڀاڄ  ،ٚخ٬ؾاڄ يًُاضنػ١ٝ ،. نُا ٜٓ

 قتَٛاڄ بٌ تڀٛضات أؾهاٍ اٱْتاز ٚتڀٛضات ايِٓٛ ا٫دتُاع١ٝ. 

 

 ـــــــ قتضادٖٛاملػهمٛ اال

ٕٸ إؿه١ً ا٫قتكاز١ٜ ٗ ضأٟ ايطأزلاي١ٝ ٖٞ ايػٝس ٜط٣  قُس باقط ايكسض أ

ٕٸ إٛا ؾباع ْٝع َا إضز ايڀبٝع١ٝ يًجط٠ٚ ٫ تػتڀٝع إٔ تٛانب إس١ْٝ، ٚتهُٔ أ

خ٬ٍ ايتڀٛض إسْٞ َٔ سادات ٚضغبات. ٚإاضنػ١ٝ تط٣ إٔ إؿه١ً  ٜػتذسٸ

ْتاز ٚع٬قات ايتٛظٜع. ٚعػب زا٥ُاڄ ٖٞ َؿه١ً ايتٓاقض بٌ ؾهٌ اٱ ا٫قتكاز١ٜ

ٕٸ اٱ إٔ إؿه١ً َؿه١ً ايڀبٝع١ ٚق١ً  ٗ ايطأزلاي١ٝ ٜٛاؾلغ٬ّ ٫ ايؿٗٝس ايكسض: ؾإ

٭ْٸ٘ ٜط٣ إٔ ايڀبٝع١ قازض٠ ع٢ً نُإ نٌ سادات اؿٝا٠. ٚىتًـ َع  ;َٛاضزٖا

ْتاز ٚع٬قات إاضنػ١ٝ ٗ نْٛ٘ ٫ ٜط٣ إٔ إؿه١ً ٖٞ ايتٓاقض بٌ ؾهٌ اٱ

ٕٸ إؿه١ً ـ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ ـ َؿه١ً اٱْػإ أنُا تكطض إاضنػ١ٝ. ٜٚط٣  ،ايتٛظٜع

 .ْؿػ٘

ٕٸ ا٫ػاٙ ا٭غاغٞ يـ  ٚع٢ً فُٛع١ أ١ُْٛ  ،ٜعتُس ع٢ً ايتٛظٜع (اقتكازْا)إ

ػعٌ اٱغ٬ّ قازضاڄ ع٢ً تِٓٛٝ ع١ًُٝ ايتٛظٜع َا ٜهُٔ أع٢ً ِٛ ٚاظزٖاض يًجط٠ٚ 

ْػإ ي٬غتؿاز٠ َٔ ايڀبٝع١ ا٫قتكاز١ٜ، ٚشيو عٔ ططٜل ػٓٝس طاقات اٱ

ٕٸ ايهتاب ٜتأيـ ايتٛظٜع َا «ُٖا:  ،َٔ قػٌُ أغاغٌٝ ٚاغتجُاضٖا. ٚنُا تكسٸّ ؾإ

 .»ْتازايتٛظٜع َا بعس اٱ«ٚ; »ْتازقبٌ اٱ

 .»ٚاؿاد١ ;ايعٌُ :غ٬ّ ٜتهٕٛ َٔ أزاتٌ ض٥ٝػٝتٌ، ُٖٚادٗاظ ايتٛظٜع ٗ اٱ«

ٕٸ ايعٌُ ٗ ْٛط اٱ  .غ٬ّ غبب ًٕه١ٝ ايعاٌَ يٓتٝذ١ عًُ٘ٚعػب ايؿٗٝس ايكسض ؾإ

٢ً أغاؽ ايعٌُ تعبرل عٔ ٌَٝ طبٝعٞ ٗ اٱْػإ إٍ ٖٚصٙ إًه١ٝ اـاق١ ايكا١ُ٥ ع

ٕٸ ايعٌُ  ًُو ْتا٥ر عًُ٘. ٚايكاعس٠ اٱغ١َٝ٬ اييت ٜػتدًكٗا ايؿٗٝس ايكسض ٖٞ: إ

غبب يتًُچو ايعاٌَ يًُاز٠، ٚيٝؼ غبباڄ يكُٝتٗا. ؾايعاٌَ سٌ ٜػتدطز ايً٪ي٪ ٫ ّٓش٘ 

 ٚإْٸُا ًّه٘ بٗصا ايعٌُ. ،بعًُ٘ ٖصا قُٝت٘

 يؿٗٝس ايكسض أزٚات ايتٛظٜع ٗ اٱغ٬ّ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ًٜٚدٸل ا



 

 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ُٳ ;ايعٌُ أزا٠ ض٥ٝػ١ٝ يًتٛظٜع ٜعٌُ ٗ سكٌ ايڀبٝع١  ٔٵبٛقؿ٘ أغاغاڄ يًُه١ًٝ، ؾ

 ٜكڀـ مثاض عًُ٘ ٜٚتًُهٗا.

إْػاْٞ ثابت ٗ اؿٝا٠  بٛقؿٗا تعبرلاڄ عٔ سلٸ ;اؿاد١ أزا٠ ض٥ٝػ١ٝ يًتٛظٜع

 ٜٚهُٔ إؾباعٗا. ، اجملتُع اٱغ٬َٞايهط١ّ، ٚبٗصا تهؿٌ اؿادات ٗ

إًه١ٝ أزا٠ ثا١ْٜٛ يًتٛظٜع عٔ ططٜل ايٓؿاطات ايتذاض١ٜ اييت زلض بٗا اٱغ٬ّ 

نُٔ ؾطٚٙ خاق١ ٫ تتعاضض َع إباز٨ اٱغ١َٝ٬ يًعساي١ ا٫دتُاع١ٝ، اييت نُٔ 

 اٱغ٬ّ ؼكٝكٗا.

ٕٸ )ايًِٛ( ٗ ايتٛظٜع ٖٛ إؿه١ً  دتُاع١ٝ ا٫نُا ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض أ

 ا٭غاغ١ٝ.

 

 ــــــ والسظات وٍّذٗٛ

ّٝٸع ايؿٗٝس ايكسض بٌ َؿَٗٛٞ )إصٖب( ٚ)ايعًِ(. ؾإصٖب ا٫قتكازٟ 

ٌٸ ،يًُذتُع عباض٠ عٔ ايڀطٜك١ اييت ٜؿهٌ اجملتُع اتباعٗا ٗ سٝات٘ ا٫قتكاز١ٜ  ٚس

قتكاز١ٜ ٚعًِ ا٫قتكاز ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜتٓاٍٚ تؿػرل اؿٝا٠ ا٫ .َؿانًٗا ايع١ًُٝ

َٸ ١ اييت ٚأسساثٗا ٚٚٛاٖطٖا، ٚضب٘ تًو ا٭سساخ ٚايٛٛاٖط با٭غباب ٚايعٛاٌَ ايعا

 تتشهِ ؾٝٗا.

 بعس ٖصا ايتُٝٝع اؾٖٛطٟ ٜڀطح ايؿٗٝس ايكسض أضبع ؾطنٝات:

٭ْٸ٘ ايڀطٜك١ اييت ٜؿهٌ اٱغ٬ّ  ;ٚيٝؼ عًُاڄ ،ٕ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ َصٖبٷإـ 1

 اتباعٗا ٗ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ.

ٕٸ ايعساي١ يٝػت ؾهط٠ 2 ـ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ قا٥ِ ع٢ً َبسأ ايعساي١، َٚا أ

ٕٸ ايعساي١ ْؿػٗا  ;ع١ًُٝ بصاتٗا ؾًٝؼ غطٜباڄ إٔ ٫ ٜهٕٛ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ عًُاڄ ٭

تكسٜط ٚتكِٜٛ خًكٞ. َٔ ٖٓا ىتتِ ايؿٗٝس ايكسض سسٜج٘ ٗ ٖصٙ إطس١ً بايكٍٛ: 

تأَِٝ  ٚأ ،ٚ إيػا٤ ايؿا٥س٠أقتكاز١ٜ، ، أٚ اؿط١ٜ ا٫ٚيصيو ٜٓسضز َبسأ إًه١ٝ اـاق١

ل تٓاق ٭ْ٘ ٜطتب٘ بؿهط٠ ايعساي١، بُٝٓا تٓسضز قٛاٌْ ;ٗ إصٖب ..،ٚغا٥ٌ اٱْتاز

 قتكاز.ا٫ ٗ فاٍ عًِ ،دٛضٚقٛاٌْ ايعطض ٚايڀًب، أٚ ايكإْٛ اؿسٜسٟ يٮ ،ايػ١ً
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 قتكاز اٱغ٬َٞ.ٕٸ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إكسض ا٭ٍٚ ٫نتؿاف ا٫إـ 3

٫ ايتهٜٛٔ. ؾإؿهط  ،ٕٸ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ قا٥ِ ع٢ً ا٫نتؿافإـ 4

ٛٸْاڄ يًُصٖب ،باعتباضٙ َهتؿؿاڄ ;١ٜ ناؾ١ٝاٱغ٬َٞ ٫ ٜتُتٸع عطٸ  ،ٚيٝؼ َه

 بايكٛاٌْ ٚا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ اؿان١ُ ع٢ً ا٫قتكاز. ناٯخطٜٔ، ؾٗٛ َكٝٸسٷ

 

 ـــــــ ٌتازالتٕشٖع ٔوضادز اإل

ٕٸ َكازض ايتٛظٜع َا قبٌ اٱ ّهٔ تكٓٝؿٗا نُٔ إكازض ، ْٚتاز أضبع١إ

 ;ٚا٭زٚات اي٬ظ١َ ٱْتاز ايػًع إدتًؿ١ ;ٚإٛاز ا٭ٚي١ٝ ;ٖٚٞ: ا٭ضض ،ايڀبٝع١ٝ يٲْتاز

ٚإطدإ نايٰي٧  ،ٚإٝاٙ ايڀبٝع١ٝ ٚبك١ٝ ايجطٚات ايڀبٝع١ٝ )قتٜٛات ايبشاض ٚا٭ْٗاض

.)...ٚ 

ُٸٔ ٖصا ا  اڄبس٤ ،يؿكٌ عجاڄ َؿكٸ٬ڄ سٍٛ ا٭ضض ٚايتؿطٜعات إتعًچك١ بٗاٚته

ٚغبب زخٛشلا ٗ سٛظ٠ اٱغ٬ّ، ٚاؿاي١ اييت ناْت تػٛزٖا  ،بٓٛع ًَه١ٝ ا٭ضض

ؾًُه١ٝ ا٭ضض ٗ ايعطام ؽتًـ عٔ ًَه١ٝ ا٭ضض ٗ  .سٌ أقبشت أضناڄ إغ١َٝ٬

٭ٕ ايعطام ٚأْسْٚٝػٝا ىتًؿإ ٗ ططٜك١ اْهُاَُٗا إٍ زاض اٱغ٬ّ.  ;أْسْٚٝػٝا

ّٚهٔ تكػِٝ ا٭ضض اٱغ١َٝ٬ تأضىٝاڄ، أٟ ٚؾكاڄ يًشاي١ اييت ناْت تػٛزٖا، إٍ 

 أقػاّ: ١ث٬ث

ـ ا٭ضض اييت أقبشت إغ١َٝ٬ بايؿتض، نأضانٞ ايعطام َٚكط ٚإٜطإ 1

 اٱغ٬َٞ.ٚغٛض١ٜ ٚأدعا٤ نجرل٠ َٔ ايعامل 

ٖٚٞ نٌ أضض زخٌ أًٖٗا ٗ اٱغ٬ّ ٚاغتذابٛا  ،ـ ا٭ضض إػ١ًُ بايسع2٠ٛ

 يًسع٠ٛ.

 ـ أضض ايكًض.3

ٕٸ ؾكٗا٤  ٚٗ َا ٜتكٌ با٭ضض ايعاَط٠ بٳؿٳطٜٸاڄ ٚقت ايؿتض ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض: إ

ٕٸ ا٭ضض إشا ناْت عاَط٠ بؿطٜاڄ ٚقت اْسَادٗا ٗ تاضٜذ  ايڀا٥ؿتٌ قس اتؿكٛا ع٢ً أ

ّپ ،ْػإ ْٚڀام اغتجُاضٙ..غ٬ّ، ٚزاخ١ً ٗ سٝاظ٠ اٱاٱ ، يًُػًٌُ ْٝعاڄ ؾٗٞ ًَو عا

ٕ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ باَتسازٖا ايتاضىٞ ٖٞ اييت ًُو إَٔ ٚدس َِٓٗ َٚٔ ٜٛدس، أٟ 
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٫ٚ ٜػُض يًؿطز  ،ٖصٙ ا٭ضض، زٕٚ أٟ اَتٝاظ ٕػًِ ع٢ً آخط ٗ ٖصٙ إًه١ٝ ايعا١َ

ْٸٗا ٫ إ :َٔ ًْتٗا ،خاق١. ٕٚبسأ إًه١ٝ ايعا١َ أسهاّبتًُو ضقب١ ا٭ضض ًَه١ٝ 

ضخ، ٫ٚ تباع أٚ تػتعاض، ٚواٍ أَط إسٝا٥ٗا ٚإداضتٗا ٚؼسٜس ؽهع ٭سهاّ اٱ

ضض ٚتٓتٗٞ ع٬ق١ إػتأدط با٭ ،نطٜبتٗا إٍ ٚيٞ ا٭َط، ٚخطادٗا يعُّٛ إػًٌُ

َٸا ا٭ضض إٝت١ ساٍ ايؿتض ؾٗٞباْكها٤ َس٠ اٱ ًَو يًسٚي١، ٚيٝػت زاخ١ً  داض٠. أ

نُٔ ْڀام إًه١ٝ اـاق١، ٚبصيو ناْت تتؿل َع ا٭ضض اـطاد١ٝ ٗ عسّ 

َٸا ا٭ضض ايعاَط٠ طبٝعٝاڄ  ،اـهٛع ٕبسأ إًه١ٝ اـاق١ َٔ بٝع ٚؾطا٤ ٚغرل شيو. أ

َٸا ايػابات ٚا٭ضانٞ ايعاَط٠  ،ساٍ ايؿتض، نايػابات ٚأَجاشلا ؾٗٞ ًَو يًسٚي١ أٜهاڄ. أ

ّٷبڀبٝ  يًُػًٌُ. عتٗا اييت تؿتض ع٠ٛٓ ٚتٓتعع َٔ أٜسٟ ايهؿاض ؾٗٞ ًَو عا

أٟ اييت زخٌ أًٖٗا ٗ اٱغ٬ّ، نإس١ٜٓ إٓٛض٠،  ،ٚا٭ضض إػ١ًُ بايسع٠ٛ

اييت قس أسٝا أًٖٗا قػُاڄ َٓٗا قبٌ زخٛشلِ اٱغ٬ّ ؾٗٞ شلِ، ٜٚڀبل ٚأْسْٚٝػٝا، 

َٸا إٛات َٔ ا٭عًٝٗا َبسأ إًه١ٝ اـاق١، ٫ٚ خطاز عًِٝٗ.   ،ضض إػ١ًُ بايسع٠ٛأ

ُٸ١ إٍ سٛظ٠ اٱغ٬ّ با٫غتذاب١ ايػ١ًُٝ ؾٗٞ  ،ٚنصيو ا٭ضض ايعاَط٠ طبٝعٝاڄ إٓه

 ًَو يًسٚي١.

ٕٵ ناْت عاَط٠ ؾا٭ضض تكبض أضض  َٸا إٛقـ ايكاْْٛٞ ٭ضض ايكًض ؾٗٛ: إ أ

َٸا إ ;عًٝ٘ ايكًض بؿأْٗا ٚهب تڀبٝل َا متٸ ،قًض أٚ ناْت عاَط٠  اڄ،تناْت َٛا شاٚأ

 طبٝعٝاڄ، ؾايكاعس٠ ؾٝٗا أْٸٗا َا مل تهٔ قس أڂزضدت ٗ عكس قًض ؾٗٞ ًَو يًسٚي١.

 

 ــــــ االضتىساز يف إسٗاٞ األزض ٌٔظسٖٛ املمهٗٛ

ٔٵ بػضٸ َٳ ٕٸ  ساظ أضناڄ أٚ اغتٍٛ عًٝٗا ئ  ايٓٛط عٔ طبٝع١ ا٭ضض أٚ ْٛعٗا ؾإ

ٛٸٍ إٍ ًَه٘ َذطٸز ا٫غت٤٬ٝ أٚ اؿٝاظ٠،  إْٸُا ٖٓاى ؾطٚٙ ٫بسٸ َٔ تٛؾچطٖا ٚتتش

ٛٻ عُاضٙ ا٭ضض إإًه١ٝ ٫ ّٓض يًؿطز إ٫چ باٱسٝا٤، َٚٛاق١ً  ٍ إٍ ًَهٝت٘. ؾشلٸيتتش

َٸا إشا أًُٖٗا ٚاَتٓع عٔ عُطاْٗا ست٢ خطبت غك ٘ ؾٝٗا. ٘ سكچٚػػٝس عًُ٘ ؾٝٗا، أ

َٸا ٗ ساٍ ٚؾا٠ احملٝٞ يٮضض ؾتذطٟ أسهاّ اٱ ضخ عسٚز َا اختل ب٘ بػبب أ

سٝا٤ٖا، إضض ًُٚهٗا َا زاَٛا ٜعاٚيٕٛ ا٭با٫ْتؿاع ٗ سٝا٤، ؾًٛضثت٘ اؿل اٱ
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 ٚتسخٌ ٗ ْڀام إًه١ٝ ايعا١َ. ،يهٓٸِٗ إٕ أًُٖٖٛا غك٘ سكِٗ ؾٝٗا

ٕٸ َؿّٗٛ ايعٌُ َٚؿّٗٛ اٱسٝا٤ ٜؿهِّ ٬ٕ ضنين ايٓٛط١ٜ ايعا١َ ًٕه١ٝ إ

ٕٸ ا٫ختكام با٭ضض ـ سكچ«ضض: ا٭ اڄ أٚ ًَهاڄ ـ قسٚز بإلاظ ايؿطز ٖٚهصا ْعطف أ

ؾإشا أًُٖٗا ٚاَتٓع عٔ إعُاضٖا ست٢ خطبت اْكڀعت  ،يٛٚٝؿت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٗ ا٭ضض

 ضت ا٭ضض َٔ قٝٛزٙ.قًت٘ بٗا، ٚؼطٻ

ْتاز عػب ٥ط٠ ايتٛظٜع َا قبٌ اٱايصٟ ٜسخٌ نُٔ زا ،إكسض اٯخط يًجط٠ٚ

إٛاز ا٭ٚي١ٝ، أٚ ايجطٚات إعس١ْٝ.  ٖٛ ،قتكازٟ ايصٟ ٜكسٸَ٘ ايؿٗٝس ايكسضايٓٛاّ ا٫

ٚسٍٛ اختكام ٖصٙ ايجط٠ٚ بؿطز َعٝٸٔ، ؾُٝا إشا ٚدست ٗ أضن٘، هٝب ايؿٗٝس 

بٗا ؾطز  ايكسض عٔ غ٪اٍ َؿازٙ: ٌٖ تػتٛعب إٓادِ اييت تٛدس ٗ أضض ىتلٸ

 ;ن٬ :باعتباض ٚدٛزٖا ٗ أضن٘؟ ;ٕٸ ٖصٙ إٓادِ تكبض ًَهاڄ يصيو ايؿطزأعٌ، أٚ َ

٭ٕ ٚدٛزٖا ٗ أضض ؾطز َعٌ يٝؼ غبباڄ ناؾٝاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ يتًُو شيو ايؿطز «

 .»شلا

ِ ايؿٗٝس ٜكػٿ ،ناؿًٞ ٚايؿاؾعٞ ٚإاٚضزٟ ،ساڄ ٕٔ تكسٸّ َٔ ايؿكٗا٤َٚ٪ٜٿ

ؾا٭ٍٚ نإًض ٚايهدلٜت، ٚايجا١ْٝ نايصٖب  .ٚباط١ٓ ;اٖط٠ٚ :ايكسض إعازٕ إٍ

ٖصا ٗ ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض  .ٚايؿه١ ٚاؿسٜس. ٚإعازٕ ايٛاٖط٠ َٔ إؿذلنات ايعا١َ

َٸا إعازٕ ايٛاٖط٠ ؾايطأٟ ايؿكٗٞ ايػا٥س ؾٝٗا ٖٛ أْٗا َٔ إؿذلنات «ايكسز:  أ

ًُٚهٗا ًَه١ٝ  ،با٫ختكام بٗاغ٬ّ ٭سس ؾ٬ ٜعذلف اٱ ،ايعا١َ بٌ ايٓاؽ

ٚإِا  ،٭ْٗا َٓسضد١ عٓسٙ نُٔ ْڀام إًه١ٝ ايعا١َ، ٚخانع١ شلصا إبسأ ;خاق١

ٜػُض يٮؾطاز باؿكٍٛ ع٢ً قسض سادتِٗ َٔ تًو ايجط٠ٚ إعس١ْٝ، زٕٚ إٔ ٜػتأثطٚا 

َاّ أٚ يٲ ـبٗا، أٚ ٜتًُهٛا ٜٓابٝعٗا ايڀبٝع١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜكبض يًسٚي١ ٚسسٖا 

إٔ  ـبٛقؿ٘ ٚيٞ أَط ايٓاؽ ايصٜٔ ًّهٕٛ تًو ايجطٚات ايڀبٝع١ٝ ًَه١ٝ عا١َ 

طٙ ايؿطٚٙ إاز١ٜ يٲْتاز ٚا٫غتدطاز َٔ إَهاْات، ٜٚهع ٜػتجُطٖا بكسض َا تٛؾِّ

 .»مثاضٖا ٗ خس١َ ايٓاؽ

َٸا تٛدس قطٜب١ َٔ غڀض ا٭ضضٚ َٸا إعازٕ ايباط١ٓ ؾٗٞ أٜهاڄ ْٛعإ: إ ٚإَا  ;أ

ٖٚصٙ إعازٕ ايباط١ٓ إػتذل٠ »ٖصا ايكسز: ٗ أعُاقٗا. ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض تٛدس ٗ 
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َٳ ;٠ ْٛطٜات ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞتتكاشؾٗا عسٸ ٜط٣ أْٗا ًَو ايسٚي١، أٚ اٱَاّ  ٔٵؾٗٓاى 

ٚايكُٞ، ٚإؿٝس، ٚايسًُٜٞ، ٚايكانٞ،  ،باعتباض إٓكب ٫ ايؿدل، نايهًٝين

َٳَِٓٗ بإٔ إعاز إّاْاڄ ;ٚغرلِٖ ٜط٣ أْٗا  ٔٵٕ َٔ ا٭ْؿاٍ، ٚا٭ْؿاٍ ًَو ايسٚي١. ٖٚٓاى 

ًَه١ٝ عا١َ، نُا ْكٌ عٔ اٱَاّ  َٔ إؿذلنات ايعا١َ، اييت ًّهٗا ايٓاؽ ْٝعاڄ

 .»ٚعٔ نجرل َٔ ايعًُا٤ اؿٓاب١ً ،ايؿاؾعٞ

 

 ــــــ ُ الجالح ٔالسابع: املٗآ الطبٗعٗٛ ٔبكٗٛ الجسٔات الطبٗعٗٛااملضدز

إكازض  :ٚاٯخط ;إكازض إهؿٛؾ١ :أسسُٖاايڀبٝع١ٝ قػُإ: َكازض إٝاٙ 

إٝاٙ «ٚاييت ٜعبٸط عٓٗا ايؿٗٝس ايكسض  ،إهٓٛظ٠ ٗ أعُام ايڀبٝع١. ؾإٝاٙ ايٛاٖط٠

ٚإشا  .َٔ إؿذلنات ايعا١َ بٌ ايٓاؽ، ٫ ًّهٗا أسس ًَه١ٝ خاق١ ،»إهؿٛؾ١

ساظ ايؿدل َٓٗا ن١ُٝ ًَو ايه١ُٝ اييت ساظٖا. ؾايعٌُ ٖٛ أغاؽ ًُو َا ٜػٝڀط 

 عًٝ٘ ايؿدل َٔ َٝاٙ تًو إكازض. 

أٟ َا نإ َهٓٛظاڄ َٚػتذلاڄ ٗ باطٔ ا٭ضض، ؾ٬ ىتل  ،أَا ايكػِ ايجاْٞ

 ٗ ايعٌ َا مل ٜعٌُ يًٛقٍٛ إيٝ٘، ؾإشا نؿؿ٘ إْػإ بايعٌُ أقبض ي٘ سلپ ب٘ أسسٷ

 إهتؿؿ١، ٚيهٓ٘ ٫ ًّو ْؿؼ ايعٌ، ؾإشا أؾبع سادت٘ بصٍ ايعا٥س يٰخطٜٔ.

َٸا ايجطٚات ايڀبٝع١ٝ ا٭خط٣ ؾتعتدل َٔ إباسات ايعا١َ، ٫ٚ ًُو ًَه١ٝ  أ

خاق١ إ٫چ ع٢ً أغاؽ ايعٌُ ؿٝاظتٗا، ؾ٬ ٜهؿٞ زخٛشلا ٗ سسٚز غٝڀط٠ اٱْػإ 

ٗ سٝاظتٗا، ؾًٛ زخٌ طا٥ط ٗ بػتاْ٘ مل  يتكبض ًَهاڄ ي٘ َا مل ٜٓؿل ع٬ُڄ إهابٝاڄ

 ًّه٘ إ٫چ با٭خص ٚاؿٝاظ٠.

َٚٔ ١ًْ إٛانٝع ايسقٝك١ ٚاؿػاغ١ اييت تٓاٚشلا ايؿٗٝس ايكسض ٚعاؾٗا 

نُٔ َٛنٛع إعازٕ ٖٛ َٛنٛع ايٓؿ٘. ؾبايطغِ َٔ نْٛ٘ ٜٓتُٞ إٍ قػِ إعازٕ 

ٚبايتايٞ ٫  ،زا٥ط٠ إًه١ٝ ايعا١َٜبك٢ ٗ  ـ ايكسضايؿٗٝس ٚعػب  ـ ايٛاٖط٠ إ٫چ أْ٘

 ٭سس ا٫ختكام بٗا. ولٸ
 

 ــــــ اإلٌتاز ٔوطؤٔلٗٛ الدٔلٛ

ٜتٓاٍٚ ايؿٗٝس ايكسض ٗ آخط ؾكًٌ َٔ ايهتاب َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ٗ ا٫قتكاز 
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ْتاد١ٝ، ٚتهُٔ ايتٛظٜع ايعازٍ. اٱغ٬َٞ باعتباضٖا ايك٠ٛ ايط٥ٝػ١ اييت تسٜط ايجط٠ٚ اٱ

ٗ ساد١ إؿاضٜع  ـ عػب َا ٜطاٙ ايؿٗٝس ايكسض ـ تسخٌ ايسٚي١ٚتهُٔ أ١ُٖٝ 

ٕٸ  ;ْتاد١ٝ ايهدل٣ إٍ ض٩ٚؽ أَٛاٍ طا١ً٥ ٫ ٜكسض ع٢ً تػڀٝتٗا غ٣ٛ ايسٚي١اٱ ٭

ٛٸ ،اٱغ٬ّ َٓع ٚساضب تهسٜؼ ايجٛض٠ َٚٔ أٚد٘ تسخٌ  .شلا زٚي١ بٌ ا٭غٓٝا٤ٚؼ

 ع إكازض ايڀبٝع١ٝ.ٚعساي١ تٛظٜ ،ْتازايسٚي١ أٜهاڄ َطاقبتٗا ؾٛز٠ اٱ

ٜعتدل َبسأ تسخٌ ايسٚي١ ٗ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ َٔ إباز٨ ا١ُٕٗ ٗ ا٫قتكاز  اڄإش

. ٚأبطظ َعًِ ٜتُٛٗط ؾٝ٘ تسخٌ ايسٚي١ ٗ ـ عػب ْٛط١ٜ ايؿٗٝس ايكسضـ اٱغ٬َٞ 

ٚقس ساٍٚ ايهاتب تػڀٝتٗا ٗ َڀًع نتاب٘  .ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ ٖٛ َٓڀك١ ايؿطاؽ

إٔ ٜتدص إدطا٤ات ٜهُٔ بٗا  ،بكؿت٘ ٚيٝاڄ يٮَط ;ًٞ. ؾ٬بسٸ يًشانِبؿهٌ تؿكٝ

ؾاشلسف َٔ تسخٌ  اڄ. إش»ايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ«َبسأ ٚ ،»ايهُإ ا٫دتُاعٞ«ؼكٝل َبسأ 

ـ ٖٛ ايكها٤ ع٢ً ايتؿاٚت  (اقتكازْا)ايسٚي١ ٚؾًػؿ١ شيو ـ نُا ٜبسٚ َٔ نتاب 

ٚايتٓاقهات ايطأزلاي١ٝ ايكاضخ١ ٗ َػتٜٛات إعٝؿ١، ٚاؿ٪ٍٚ زٕٚ قرلٚض٠  ،ايڀبكٞ

 إاٍ زٚي١ بٌ ا٭غٓٝا٤.

َٸا َٓڀك١ ايؿطاؽ اييت تكع تػڀٝتٗا ع٢ً َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ أٜهاڄ ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً  أ

ٕٸ اٱغ٬ّ ٫ ٜكسّ َباز٥٘ ايتؿطٜع١ٝ يًشٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ بٛقؿٗا ع٬داڄ ، َٛقٛتاڄ أغاؽ أ

ؾهاٍ أ، هتاظٙ ايتاضٜذ بعس ؾذل٠ َٔ ايعَٔ إٍ ؾهٌ آخط َٔ َطسًٝاڄ ُٛٝاڄأٚ تٓ

 ٚإِا ٜكسَٗا باعتباضٖا ايكٛض٠ ايٓٛط١ٜ ايكاؿ١ ؾُٝع ايعكٛض. ،ايتِٓٛٝ

ٕٸ نتاب   ;٫ ٜعاٍ وتٌ َطتب١ ايكساض٠ (اقتكازْا)ٚأخرلاڄ ٫بسٸ يٓا َٔ ايكٍٛ بأ

قتكاز اٱغ٬َٞ ٗ ناؾ١ اؾاَعات بكؿت٘ أبطظ ٚأنجط ايهتب تسا٫ٚڄ ٗ فاٍ ا٫

ْٛاض إٍ ايػطب١ٝ ٚاٱٜطا١ْٝ، ؾهًچُا زاض اؿسٜح عٔ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ اػٗت ا٭

 .(اقتكازْا)نتاب 

ٕٸ تأثرل ٖصا ايهتاب مل ٜكتكط ع٢ً ايهٝإ ايؿٝعٞ،  إْٸُا اَتس ٫ٚٚ ىؿ٢ أ

َٓٗذاڄ زضاغٝاڄ اييت اعتُست٘  ،َٔ داَعات زٍٚ إػطب ايعطبٞ اڄٚعسز ،يٝؿٌُ َكط

 يسٜٗا.

شيو إٔ ايتٝاض  ;ٗ َطس١ً تأضى١ٝ سػاغ١ يًػا١ٜ (اقتكازْا)يكس ٚٗط نتاب 



 

 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

إاضنػٞ ٚا٭سعاب ايؿٝٛع١ٝ ناْت قس أخصت تٓتؿط بؿهٌ نبرل ٗ َعِٛ ايسٍٚ 

١ يكاحل ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬، اييت طإا اٱغ١َٝ٬، ؾأعاز ٚٗٛض ايهتاب ايهؿچ

غ٬ّ ع٢ً ؽڀٞ عاًَٞ ايعَإ ٚإهإ َٚٛانب١ ْٝع ناْت تطؾع ؾعاض قسض٠ اٱ

إاضنػٞ  خؿكت عٓسَا ٚدست ْؿػٗا ٚدٗاڄ يٛد٘ أَاّ إسٸأايعكٛض، ٚاييت 

ٚايؿٝٛعٞ إجكٌ بإؿاِٖٝ ٚايكٛاعس ٚا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات ا٫قتكاز١ٜ ٚإكڀًشات 

از، ٚطبك١ ْتْتاز َٚكازض اٱايع١ًُٝ، نايكاعس٠، ٚايبٓا٤ ايعًٟٛ، ٚع٬قات اٱ

ٕٸ ايسٚض ايصٟ يعب٘  :ٚغرل شيو. ٚقس ٜكض ايكٍٛ ،ايدلٚيٝتاضٜا، ٚايجٛض٠ ايعُاي١ٝ إ

ؾطٜعيت ع٢ً ايكعٝس ايجكاٗ، ٚايكعٝسٜٔ ايتاضىٞ ٚا٫دتُاعٞ،  ٞعً ايسنتٛض

ٛچط يًعٛز٠ إٍ اشل١ٜٛ اٱغ١َٝ٬، ٚٚنع أَاّ اؾٌٝ ايها٥ع ١ٜٖٛ دسٜس٠  ،ٚايصٟ ْ

َٳ ٚأْكصِٖ َٔ ايػكٛٙ ٗ بطاثٔ إسٸ ٘ٷ ٔٵإاضنػٞ، ٚأعاز  يًسٚض  غك٘ َِٓٗ، َؿاب

 ،احملٛضٌٜ (ؾًػؿتٓا)ٚ (اقتكازْا)ايصٟ يعب٘ ايؿٗٝس ايكسض َٔ خ٬ٍ تأيٝؿ٘ نتابٞ 

ًصٜٔ اغتڀاع َٔ خ٬شلُا َٗا١ْ ا٫قتكازٜٔ ايطأزلايٞ ٚايؿٝٛعٞ ٚايؿًػؿ١ إاز١ٜ يا

ِٸؿاز١ٜ َٗا١ْ عًُٝٚاٱ َٔ شيو أْٸ٘ أٚدس بس٬ٜڄ إغ٬َٝاڄ ٫ ٜعاٍ ؾعٸا٫ڄ  ١ زقٝك١. ٚا٭ٖ

ُٸاڄ بايطغِ َٔ ؽڀٝ٘ ايعكٛز ا٭ضبع. َٗٚ 

قُس باقط  ايػٝس ٚا٬ٕس١ٛ ا٭خرل٠ تػتٗسف إٓٗر ايتكطٜيب ايصٟ اعتُسٙ

. ؾكس ػاٚظ ٗ ٖصا ايهتاب سسٚز ايؿك٘ ايؿٝعٞ، يٝتٓاٍٚ (اقتكازْا)ايكسض ٗ 

٫نتؿاف إصٖب اٱغ٬َٞ  ٜٚعتُسٖا نُكسض عًٍُّٞ ،ك١ٝٗ يؿكٗا٤ ايػ١ٓايط١ٜ٩ ايؿ

 ٗ ا٫قتكاز، ٚيصيو لسٙ قس تٓاٍٚ إٍ داْب آضا٤ ؾكٗا٤ إصٖب اؾعؿطٟ آضا٤ نٌٍّ

 ٚابٔ سعّ. ،ايؿاؾعٞ، َٚايو، ٚايػطخػٞ :َٔ

 
 

الهىاهش
                                                      

 

 

 



 

 

 

 

ّٗاتْ ،التفطري املٕعٕع٘  وآشقْ ٔإغهال
 

 علي سزاقيالشيخ 

 نظيزج غالبتزجوح: 

 

 ـــــ وكدوٛ

ٕ نإ ايتؿػرل ايذلتٝيب إٓٗر إتساٍٚ بٌ إؿػطٜٔ ٚٗط ايتؿػرل أبعس 

 ،اٖتُاّ إؿػطٜٔعٝح ؾػٌ ، ايصٟ ؾهٌ قؿع٠ ْٛع١ٝ ٗ فاٍ ايتؿػرل، إٛنٛعٞ

إٍ  ٚخڀ٠ٛ ،ٞايكطآْٚا ؾٝ٘ إٓٗر ا٭ضق٢ ٚايڀطٜك١ إج٢ً ٗ اٱساط١ بإطاز أايصٜٔ ض

ايهطٚض٠ ايتؿكٌٝ ٗ بٝإ َا١ٖٝ َٔ ٚدسْا  صاي .ايتؿػرل ايتذع٦ٜٞإٍ  اٱَاّ بايٓػب١

َٚا  ،َع ؾطظ خكٛقٝات٘ ،قٛي٘أَػا٥ً٘ ٚٚتؿدٝل قٛاعسٙ ٖٚصا إٓٗر ايتؿػرلٟ، 

ٚشيو بًشاٚ ايهدل٣ اييت ; ٌ إٔ ٜٓتر عٔ ٖصا إٓٗر َٔ آؾات ٗ تؿػرل ايٛسٞوتُ

ؾات ٚنبٛات تعذلض إٓ ٜكطأ ايٛسٞ ايػُاٟٚ ي٘ إٔ نٌ َٓٗر بؿطٟ ٜطٜس أتكطض 

 ٚبايتايٞ تؿطض عًٝ٘ ؼسٜات.  ،ططٜك٘

ظاٍ  ٕ ايعٌُ ب٘ ٫إسٝح  اڄ،ٚسسٜجَٓٗذاڄ ؾتٝاڄ ٚبًشاٚ نٕٛ ايتؿػرل إٛنٛعٞ 

١ُ٥ َٔ أٌٖ ا٭نطّ ٚعٗس ايٓيب ا٭إٍ  ٕ دصٚضٙ قس١ّ تطدعأضغِ  ا٭ٍٚ ـ ٘ٗ َطاسً

ٞٷأَا ّهٔ ؾإٕ  ،^بٝت٘ ٕ نٌ اؾٗٛز أإٍ  بايٓٛط ;ٕ ٜعذلن٘ َٔ َؿانٌ طبٝع

ٛٿٖٞ دٗٛز يًُ٪غٿاٯٕ  ست٢إبصٚي١  زٙ َا غٓشسٿؾإٕ  ٚا٥ٌ ي٘، ٚبايتايٌْٞ ا٭ػٌ ٚإه

ٚيطَا َع َطٚض  ،ْٗا ْتاز اغتكطا٤ غرل تاّ٭ ;ؾ٤ٞ ٚغًبٝات يٝػت نٌآؾات  َٔ

اٯؾات  ٛٗط إعٜس َٜٔ ،ٚبطٚظ ايعسٜس َٔ ايتؿاغرل ايكا١ُ٥ ع٢ً ٖصا إٓٗر ،ايٛقت

 ٚا٫ؾتباٖات.
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 ،َٔ ؼسٜس تعطٜـ داَع َٚاْع ي٘ ابتسا٤ٶ ايتؿػرل إٛنٛعٞ ٫بسآؾات  ٕعطؾ١

ِ تتهض يٓا َٛانع ثٕ َٚٔ آيًكطَٚعطؾ١ إطاسٌ اييت ٜكڀعٗا يتشسٜس إع٢ٓ إٛنٛعٞ 

 ايهعـ َٚهأَ اشلؿ٠ٛ. 

 

 ـــــ سٕه وعٍٜ التفطري املٕعٕع٘ ٔوساسمْ

َا  غٛا٤ ٗ ،ٕ ايهطِٜآايتؿػرل إٛنٛعٞ ٖٛ نؿـ إٛقـ ايٓٛطٟ يًكط

   .(1)َٔ َكاطع٘ اڄَكڀعأٚ  َٔ َٛانٝع٘ اڄىل َٛنٛع

، ٖصا إٛنٛعسٍٛ اٯٜات  ، ثِ ػُٝعايكطإٓاْتداب َٛنٛع َٔ َٛانٝع 

ٌٸإٍ  ْاٚط ٚؾل تطتٝب خامٸاٯٜات  تؿػرلٚ أٚ إٍ  ٚاسس٠ َٓٗا ظَٔ ْعٍٚ ن

كاضب١ إ أٚ كاٜػ١إثِ  ،ثِ اغتدطاز إٛنٛع احملٛضٟ ؾٝٗا ،خط٣أخكٛقٝات 

نٌ ٖصا  ،١ْٝ َٔ نٌ شيوآاغتدطاز ْٛط١ٜ قطثِ ٜات، ٛنٛع١ٝ بٌ فُٛع تًو اٯإ

ط ٚؾل َٓٗر ايتؿػرل سٌ اييت ٜكڀعٗا إؿػٿٜسخٌ نُٔ َا ٜكڀًض عًٝ٘ بإطا

 . (2)إٛنٛعٞ

  

 خطاٞ تمشل التعسٖف الضشٗح ــــــأ

َاّ أعڀا٤ تعطٜـ زقٝل يًُطاز بايتؿػرل إٛنٛعٞ ؾتض اجملاٍ إٕ عسّ أا٬ٕسٜ 

ؼت يٛا٤  ،بايكطإٓيبعض إعاضف إتعًك١  أٚ ،ٕآْٛاع ايتؿػرل يًكطأزضاز بعض إ

 :(3)َج١ً ع٢ً شيوَٚٔ ا٭ .ايتؿػرل إٛنٛعٞ

 ًسنتٛضقُس ايبٗٞ.يتؿػرل ايػٛض إه١ٝ، ـ 1

 ُس عٓا١ٜ اهلل اشلٓسٟ.حمل ٚايػٛض،اٯٜات  َعإ ايٓٛط ٗ ْٛاّإـ 2

 ًسنتٛض قُس سذاظٟ.يايهطِٜ،  ايكطإٓايٛسس٠ إٛنٛع١ٝ ٗ ـ 3

 ؿٌ.، جملُٛع١ َٔ إ٪يِّايكطإٓايٓػذ ٗ ـ 4

 ًبكاعٞ.يٟ ٚايػٛض(، ايسضض ٗ تٓاغب اٯعًِ إٓاغبات )ِْٛ ـ 5

قٛيٌٝ َا ٜكڀًض عًٝ٘ عٓس ا٭ أٚ ،زضاى إع٢ٓ إؿَٗٛٞإٕ أٜٚتهض َٔ ٖصا 

ٚيعٌ عسّ ايسق١ ٗ تؿػرل  .َٔ اـً٘ بٌ ٖصا ايعًِ ٚبٌ غرلٙ ٜٞك ،َؿّٗٛ ايٛقـ
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 ،بٗاّٜٚطغِ ٬ََض ايػُٛض ٚاٱ ،َٔ ايهباب١ٝ عًِ َٔ ايعًّٛ ىًل ْٛعاڄ َٞعاْ

ِٷٚبايتايٞ ٜٴ  أٚ غٛا٤ ايًػ١ٜٛ ،جملطز ٚدٛز ْٛع َٔ إؿذلنات ;خط٣أنُٔ عًّٛ  سضز عً

ْٗا ٗ اؿكٝك١ فطز زضاغات قاَت بتذُٝع أ ايػابك١ٚا٬ٕسٜ ٗ إٛانٝع  .إؿا١ُٖٝٝ

 ،ٚنإ ا٬ٕسٜ ؾٝٗا ٖٛ ايتؿاب٘ ،ٖٞ َٔ ايتؿػرل ايتذع٦ٜٞ اييت ايعسٜس َٔ ايكهاٜا

ايصٟ ٜكتهٞ نُٔ خكٛقٝات٘ ا٭ق١ًٝ ٚسس٠ ٗ  ،إٛنٛعٞٚيٝػت َٔ ايتؿػرل 

ّٸ ،ٚقطآ١ْٝ إٛنٛع ،إٛنٛع   .بؿهٌ ناٌَ ٚتا

 

 خطاٞ تمشل وساسن اختٗاز املٕعٕع ــــــأ

ؾاتباع ايتؿػرل  إٓاٖر عٔ زا٥ط٠ ايٓٛط١ٜ ايكطآ١ْٝ: خطٚز بعض إٛانٝع أٚ أـ 

 دٞ َٔ ايعًّٛ اييت ٜتِ ابتهاضٖاط بهٌ َٛنٛع خاضتٞ إؿػٿإٔ ٜأإٛنٛعٞ ٫ ٜعين 

 عٝح ٜػك٘ عًٝٗا َسيٍٛ ،١ْٝإٓ هعًٗا قطأثِ واٍٚ  ،ّٜٛ بعس انتؿاؾٗا َٜٛاڄ  أٚ

َٓٗر زٜين  ايكطإٓؾ .ٕآْٗا نُٔ ايبعس ايؿُٛيٞ يًكطأثِ ٜسعٞ ٗ ايٓتٝذ١  ،اٯٜات

شنط ْ٘ قس أضغِ  ،ْ٘ اـٛض ٗ تؿاقٌٝ ٚدع٥ٝات ايعًّٛ ايبؿط١ٜأٚيٝؼ َٔ ؾ ،شلٞإ

ٚيعٌ  .بعهٗاأٚ  نٝسٖاأٚاييت اغتڀاع ايعًِ ايّٝٛ ت ،ايعسٜس َٔ اؿكا٥ل ايع١ًُٝ

ٚبايتايٞ  ،بايكطإٓا٫ّإ إٍ  يؿػؿِٗ بسع٠ٛ ايٓاؽ أٚ ،خصتِٗ اؿُاغ١أايبعض قس 

١ٝ ع٢ً بعض ايٛٛاٖط اٯٜات ايكطآْ خصٚا ٜػكڀٕٛؾأ ،شل١ٝاؿسٜح عٔ ايكسض٠ اٱ

َٔ ١ًْ  (ايكطإٓايكٓب١ً ايصض١ٜ ٗ ٚ) (ايكطإٓايڀا٥ط٠ ٗ  طباما٭. )ايع١ًُٝأٚ  ايه١ْٝٛ

عٝح تهع  ،ٚانشاڄ ٚاييت ٜٛٗط ايتهًـ ٗ إع٢ٓ ؾٝٗا ،ٖصٙ ايهتابات اؿُاغ١ٝ

  .(4)ْٝت٘إٍ  ٚإصْب ٗ ٖصا إٛقـ ٫ ٜٓٛط ،شلٞ ٗ غرل َهاْت٘ايٛسٞ اٱ

نإٔ  :عٝح ٫ ٜٛدس ْٛط قسز سٛي٘ ،ايصٖاب إٍ اختٝاض َٛنٛع نًٞ ـ ب

زضاى ايطاب٘ إ٫ ّهٔ ٚخط٣ أىتاض ايتك٣ٛ، ؾايتك٣ٛ َٛنٛع ؾاٌَ ٕٛانٝع 

بٝٓٗا ٚبٌ ايعًِ، سٝح ٫ ّهٔ  أٚ ،ايطٚسٞ بٝٓٗا ٚبٌ ايطظم َج٬ڄ أٚ ايهْٛٞ

  .(5)ٖصا إٛنٛعإٍ  ايٓاٚط٠اٯٜات  اغتد٬م ْٛط١ٜ َك١ٓٓ ٕؿّٗٛ ْٝع

ٕ أقطاض ش ٫ ٜهؿٞ ٗ فاٍ ايتؿػرل إٛنٛعٞ اٱإ :س اشلسفعسّ ؼسٜـ  ز

أٚ  ،ٕ إػاي١ ع١ًُٝ قطؾ١أ أٚ ،اشلسف ايكطف ٖٛ تٛنٝض ْٝع دٛاْب إٛنٛع
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 أٚ ،طٝاف اجملتُع إػًِإٔ ٜهٕٛ إٛنٛع نُٔ إبت٢ً ب٘ بٌ أبٌ ٫بس  ،مٖٛا

ٖٛ  ايكطإٕٓ ٭ ;ٗ ٖسا١ٜ ايبؿط١ٜ ٜٚهٕٛ َػاُٖاڄ ،اجملتُع ايبؿطٟ بؿهٌ عاّ

بٌ إطاز باغتد٬م  ،مٖٛا أٚ ٚيٝؼ فطز نتاب ْٛطٜات ع١ًُٝ ،نتاب ٖسا١ٜ

 .(6)ٕعه١ً بؿط١ٜ هاز سٌٍّإ١ٝ ايكطآْايٓٛط١ٜ 

طاض إؾؿٞ  ؾهاض َػبك١ ٚتكٛض شٖين أٚيٞ:أاختٝاض َٛنٛع َع ٚدٛز  ـ ز

 ،ٕٛنٛع َٔ إٛانٝعٕ تهٕٛ ي٘ ْٛط٠ َػبك١ أط ايتؿػرل إٛنٛعٞ ٫ ٜكبٌ َٔ إؿػٿ

 ;ؾهاض ٚايتكٛضاتهاز غٓس ٚؾاٖس ؾطعٞ ع٢ً تًو ا٭إ قا٫ٚڄ ،يكطإٓإٍ ا تٞأثِ ٜ

 ،ؾهاضٙ ْٚٛطٜات٘أيهٞ ٜهٕٛ سذ١ ع٢ً  ايكطإٕٓ ٖصا ٜعين ٗ سكٝكت٘ دط ٭

ضَا تهٕٛ ايع٬ق١ عهؼ  أٚ ،َا يٝؼ ي٘ ب٘ ع٬ق١ ايكطإٓؼٌُٝ إٍ  ٚبايتايٞ ٜػع٢

ٚقس  .يًكطإٓ نُٔ ايتشطٜـ إعٓا٥ٞ ايكطإٓٗ اقڀ٬ح عًّٛ  ٖٚصا ٜسخٌ .َا شٖب

آٜات  ؾاغتدطز ،ٞايكطإْٓ بإع٢ٓ ٕٛ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َ٪َٓأغع٢ ايبعض يهٞ ٜجبت 

 . (7)س ٕصٖب٘سٍٛ إٛنٛع دعًٗا ٗ قٛض٠ إ٪ٜٿ

ط عٓٛإ اؿطب ٚايكًض ٗ نإٔ ىتاض إؿػٿ عسّ اختٝاض ا٫غِ اؾاَع: ٖـ ـ

 ،اؿطب، ايكتاٍ، ايهطب، ايجبات، ايػ٬ّ، اشلع١ّ :مٛ ،خط٣أ ايؿاٚاڄأٚ  ،ايكطإٓ

 ؾٝهٕٛ ،ٚإؿطٚض اختٝاض ايعٓٛإ ايؿاٌَ يهٌ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ايكػرل٠ ....،ايؿطاض

يٝ٘ إٚبعسٖا ٜهِ  ،يٝهٕٛ إٛنٛع احملٛض (اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل)اختٝاض عٓٛإ ا٭ٍٚ 

 . (8)خط٣أَا ٜكطب يًُٛنٛع احملٛض َٔ عٓاٜٚٔ  أٚ ،إعٓا١ٝ٥ٚإؿذلنات ايًؿ١ٝٛ، 

 ٗ ٫ ٜٛدس شلا ايكطإَٓا تهٕٛ َٛانٝع ٗ نجرلاڄ  غؿاٍ ايعٓاٜٚٔ إٓتعع١:إـ  ٚ

 .١ْٝ قطٜب١ شلا ٗ اؾ١ًُآيؿاٚ قطأ٫بس َٔ اْتعاع اغِ شلا َٔ  صاي ،اغِ اسس شاتٗ

ثِ  ،ٚطػٝاْٗا ،َِ ٚاؿهاضاتقس ؼسخ عٔ َٛنٛع ٚٗٛض ا٭ إٕ ايكطإٓ :ٚنُجاٍ

قطب عٓٛإ ٜعهؼ أٚيعٌ  .غايٝب كتًؿ١أٚب ،ٚشيو خ٬ٍ غٛض َتعسز٠ ،٬ٖنٗا

ٕ يؿٜ ٚشيو ٭ (;َِ ٚشٖابٗاشل١ٝ ٗ ٚٗٛض ا٭ايػٓٔ اٱ)سكٝك١ ٖصٙ ايٛاٖط٠ عٓٛإ 

ٕ أنٝس ع٢ً أ٫ٚبس َٔ ايت .ؿٌُ ٖصٙ ايٛاٖط٠ت يت١ٝ ايايكطآْيؿاٚ قطب ا٭أ(9)ايػٓٔ

عٝح ٫ ٜهٕٛ  ،١ٝايكطآْؿاٚ ئَ ا٭ اڄَؿتك أٚ ،باؾ١ًُ ْٝاڄآقطٜهٕٛ ايًؿٜ إٓتعع 

ٞ ايكطآْايعسٍٚ عٔ إؿذلى ايًؿٛٞ  أٚ ،عٓٗا غطٜباڄ أٚ ،ايكطإٓيؿاٚ أع٢ً  زخ٬ٝڄ
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ُٳ ،ط ْؿػ٘ بتًو ايعٓاٜٚٔجملطز اْبٗاض إؿػٿ ايكطإٓخط خاضز عٔ آ٫ختٝاض  ٜػتبسٍ  ٔٵن

َع ٚدٛز  ،(ايكطإٓايسّٛقطاط١ٝ ٗ ) ٓٛإبع ،ْٞآٚايصٟ ٖٛ يؿٜ قط ،عٓٛإ ايؿٛض٣

إكڀًشات ايػطب١ٝ ؾطم َٛنٛعٞ بٌ ايًؿٌٛ، يهٔ يٛدٛز تكاضب َعٓا٥ٞ ٜػتعٌُ 

١ُٖٝ ايكك٣ٛ ٜعڀٞ ا٭ ايكطإٕٓ إ ض َؿازٙ:قس ٜٛدس زخٌ َكسٻ ،ْعِ ايؿٛض٣.بسٍ 

ٕ اختٝاض ايًؿٜ إٓاغب أ ايكطإٓسكٝك١  :اؾٛابٚ .٫ ططٜك١ٝإيؿاٚ َٚا ا٭ ،يًُعاْٞ

ؼت أٟ َػٛؽ  ٛظه ٫ٚ ،عذاظ ؾٝ٘اغتشهاض إع٢ٓ إٓاغب ٚاسس٠ َٔ ْكاٙ اٱٚ

زلاٟٚ ٗ  ايكطآ٫ٕ ؾإٚ ،ِٖٕ إع٢ٓ ٖٛ ا٭أ١ٝ ؼت عٓٛإ ايكطآْيؿاٚ ا٫غتػٓا٤ عٔ ا٭

 .(10)َٚعذع ٗ نٌ دٛاْب٘ ،بعازٙأنٌ 

 

 ٞ تمشل وساسن جتىٗع آٖات املٕعٕع ــــــخطاأ

سٝح  ،١ٝايكطآْا٫نتؿا٤ بإعادِ  ٜٓبػ٫ٞ عذِ اٯٜات ايكطآ١ْٝ:َ ا٫نتؿا٤أـ 

ْٗا أبػبب  ;اييت تسخٌ نُٔ إٛنٛعاٯٜات  ٕ ٫ تصنط إعادِ بعضأ ْ٘ يٝؼ بعٝساڄإ

اييت َٛنٛعٗا اٯٜات  ٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔإ :ٚنُجاٍ ع٢ً ٖصا .٫ ؼٌُ ايه١ًُ ْؿػٗا

نُا دا٤ ٗ  ،ؾٝٗا بؿهٌ َباؾط زٵمل ٜطڇ (ايط١ٓ)ٚيهٔ يؿٜ  (،شل١ٝايط١ٓ اٱ)

ٗڇ﴿ :قٛي٘ تعاٍ ُٹ ًڃ ٛڂ ٘ٴ ايٓٻاؽٳ بٹ ٛٵ ٜٴ٪ٳاخٹصٴ ايًچ َٹٔ زٳٚٳيځ ٗٳا  ٝٵ َٻا تٳطٳىځ عٳًځ  أٚ ،(61: )ايٓشٌ ﴾بٻ١ٺاِ 

َٳا تٳطٳىځ عٳًځ٢ ﴿ :١ٜ ايهط١ّٗ قٛي٘ نُٔ اٯ ُٳا نځػٳبٴٛا  ٘ٴ ايٓٻاؽٳ بٹ ٛٵ ٜٴ٪ٳاخٹصٴ ايًډ ٖٳا ٚٳيځ ٗٵطڇ ٚځ

ٕ ن١ًُ أضغِ  ،ٚاٖط٠ ٗ ض١ٓ اهلل تعاٍ بعبازٙآٜات  ٖٚٞ ،(45: )ؾاطط ﴾َٹٔ زٳابٻ١ٺ

ٕ ا٫نتؿا٤ بإعادِ ٚا٫ْڀ٬م أإٍ  ناؾ١باٱ(11)ؾٝٗا بؿهٌ َباؾط زٵمل تطڇ (ايط١ٓ)

اييت تًشل ؼسٜس اٯؾات  ٖٚٞ َٔ ،ؾهاض ٚايٓٛط١ٜ إػبك١ط نُٔ ا٭َٓٗا ٜهع إؿػٿ

 شيو. إٍ  ؾاض٠اٱ تنُا غبك ،ايتؿػرل إٛنٛعَٞطاسٌ 

خط٣ ٗ ٖصا ا٭اٯؾات  ؾُٔايتػاٌٖ ٗ ػُٝع آٜات إٛنٛع قٝس ايبشح:  ـ ب

ٗتٗا بؿاََذطز استُاٍ  اٯٜات نبرل ٗ ػُٝع سسٍّإٍ  ٕ إؿػط ٜتػاٌٖأاؾاْب 

ٖٚصا ٜػبب ٗ  ،ع٢ً سس٠اٯٜات  ٫ٚ ٜتعب ْؿػ٘ ٗ زضاغ١ ،قطبٗا َٓ٘ أٚ ،يًُٛنٛع

 ٜات.تطانِ اٯ

زضاى ايكشٝض ٜهشٞ با٫ستُاٍ ٕ ا٫ستُاٍ ايعكًٞ ايٓاتر عٔ عسّ اٱأنُا 
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 ،سس٣ إؿه٬ت اييت تعذلض ططٜل ايبشح ايعًُٞإشاتٗا  ٖٚصٙ ٗ سسٸ ،ايعك٥٬ٞ

ٚبايتايٞ تٓعيل  ،بإٛنٛع قٝس ايتشكٝل اَٛانٝع ٫ ع٬ق١ شلإٍ  طٚقس تػتسضز إؿػٿ

ططٜل ا٫ؾتباٙ ٚاـڀأ. ٚا٫غتعُاٍ إعكٍٛ ٕػاس١ ايتػاٌٖ ٜهٕٛ ٗ إٍ  بايٓتا٥ر

ٚيٝؼ نٌ َا استًُ٘ عكً٘ عٔ  ،إطتبڀ١ بٓؿؼ إٛنٛعاٯٜات  سلٍٛ ا٫ختٝاض يهٌ

 .(12)ططٜل اؿسؽ ٚايٛٔ

ٖٚصٙ ايٓكڀ١ تكع  ٜات:ؾطاٙ ٗ ػُٝع اٯايتؿسز ايٓاتر عٔ ايٛغٛغ١ ٚاٱ ـ ز

تكع ـ نُا غ٬ٝسٜ ـ ٚن٬ ايٓكڀتٌ  .يٓكڀ١ ايػابك١إٍ اع٢ً ططف ايٓكٝض بايٓػب١ 

جملطز  ،اٯٜات ٖٚٛ َا ٜكسم عًٝ٘ ايتؿسز ٗ اختٝاض ،ؾطاٙاٱ أٚ عٔ ططٜل ايتؿطٜ٘

ٖٚصٙ اـڀ٠ٛ ػعٌ ايتؿػرل  .زيٌٝ أٚ َ٪ٜسإٍ  ايؿاقس٠ ،استُاٍ ايٓاتر عٔ ايتدُٝٓات

إتشس٠ ٗ اٯٜات  خص ْٝعأْ٘ مل ٜ٭ ;ٜٚٓتر ْٛط١ٜ َبتٛض٠ ،ٚبايتايٞ ؾكرلاڄ ،نعٝؿاڄ

  .(13)إٛنٛع بعٌ ا٫عتباض ٚايبشح

 

 ــــــ ٙالتفطريالعىن  يت تمشل وساسنخطاٞ الاأل

َٳ عسّ َعاٚي١ ايتؿػرل بايكسض إڀًٛب: أـ ٔٸ ٔٵنٌ  زٕٚ َعاٚي١ َٔ ْ٘ ٜػتڀٝع أ ٚ

إٍ  ٕ ٜهِ بعهٗاأٚ ،س٠ ٗ إٛنٛعإتٛسٿاٯٜات  هُعٕ أٚغابل َعطؾ١ بايتؿػرل 

ٌٸ ،ايتؿػرل إٛنٛعٞ بٗصٙ ايؿطٚٙإٍ  ٕ ٜسخٌأأٟ  ،بعض ٌٸ ؾكس ن ؾ٬بس  .ٚأن

ٟٸأْ٘ ؾأؾ ،طيًُؿػٿ  ،زٚات ٫ غ٢ٓ ي٘ عٓٗاأَٔ ؾطٚٙ ٚ ،َؿتػٌ بعًِ َٔ ايعًّٛ ٕ أ

عٝح تهٕٛ ي٘ خڀ٠ٛ  ،ايتذع٦ٜٞ أٚ يًتؿػرل ايذلتٝيب غابك١ ٕ تهٕٛ ي٘ َعاٚي١أٖٚٞ 

نُا ٫بس ي٘ َٔ ٖاضغ١ ايتؿاغرل  .خط٣ ٗ إٛنٛعٞأٚ ،ٗ ايتؿػرل ايذلتٝيب

ٛٻ ،خط٣ا٭ ِٸ ،اٯٜات ٕ ي٘ َعطؾ١ َٛانٝعست٢ تته إٍ بعهٗا  ٚبايتايٞ ٜٓذض ٗ ن

  .(14)يبعضا

خكٛم ٗ ؾٛدٛز بعض إؿاِٖٝ ٚا٫عتكازات ايػابك١ سهاّ إػبك١: ا٭ـ  ب

ٌٸأ٫  أٚ ،١ٝايكطآْٜات ط ٜبين عًٝٗا ٗ تؿػرلٙ يٰإٛانٝع هعٌ إؿػٿَٛنٛع َٔ   ق

إس١ْٝ قس ْعيت اٯٜات  ٕأؾُشُس ايبٗٞ ٜعتكس  .ٜٚػًب عًٝٗا يْٛ٘ ،ٜڀبعٗا بڀابع٘

إس١ْٝ َٛنٛعٗا احملٛض ٖٛ بٓا٤ اٯٜات  ٕإ :خطآَع٢ٓ  أٚ ،يتؿهٌٝ اجملتُع إسْٞ
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ٗ  ايكطإَٓٓٗر )شلصا ٚدسْاٙ ٜڀبع نتاب٘ ٚ ،١َٝ٬غغ٬َٞ ٚايسٚي١ اٱاجملتُع اٱ

اْعهؼ  قسٚ .سهاّ إػبك١ٜٚبين نتاب٘ ع٢ً ٖصٙ ا٭ ،بٗصا إٓش٢ (تڀٜٛط اجملتُع

غًٛب اْتكاز ا٭إٍ  ٫ڄأٚ سٝح غع٢ ،ع٢ً اـڀٛات إٓٗذ١ٝ ٗ نتابٖ٘صا ا٭َط 

ٜات ضن١ٝ ٯ٧ٜٝٗ ا٭ ٕأٜٚطٜس بٗا  ،ؾانًٗا ايعؿرل٠ َٚا أٚ اؾاًٖٞ ٗ تهٜٛٔ ايكب١ًٝ

ٚبايتايٞ تتڀًب ضٚس١ٝ  ،ٚيٝؼ إازٟ ،ٚاييت ٜػًب ع٢ً طابعٗا اؾاْب ايطٚسٞ ،ايٓٗٞ

ٚيٝؼ زؾع١  ،ع٢ً ؾذل٠اٯٜات  ٕ تٓعٍأَط ايصٟ اغتسع٢ ٖٚٛ ا٭ اڄ،ٚغٝع اڄضٚسٝ ٚؾها٤ٶ

نجط أدٌ خًل َطس١ً دسٜس٠ ٚإٔ ايٛسٞ اؾسٜس ٜهٕٛ َٔ أإٍ  ٜٚكٌ ،ٚاسس٠

ّإ بايٛسٞ ٚبّٝٛ غاؽ ع٢ً اٱٚاييت تكّٛ ٗ ا٭ ،ايبؿط١ٜ أٚ ا٠ ايكّٛٗ سٝ تها٬َڄ

اٯٜات  عٌُ ع٢ً تؿػرل ،َٔ ٖصٙ إطدعٝات إػبك١ ٚاْڀ٬قاڄ ;اؿػاب. ؾُشُس ايبٗٞ

أٟ إٍ  نُٔ ٖصا إٛنٛع بؿهٌ مل ٜػتٓس ؾٝ٘اٯٜات  زضاز ايعسٜس َٔإٚ ،١ٝايكطآْ

ٕ ايٓعٍٚ، نُا أغباب ٚؾأؾاٖس َٔ أٚ  ىٞٚيٝؼ ي٘ تٛثٝل تاض ،ْكًٞ أٚ زيٌٝ عًُٞ

 ،ٕ ايؿاضع اعتُس ؾٝٗا ايتسضٜرأسٝح ؼسخ عٔ  ،َػأي١ ؼطِٜ ايطباإٍ ؾعٌ بايٓػب١ 

ٌٸٚعٝٻ ،يك٠٬ ٚايعنا٠اإٍ ٕ بايٓػب١ أعٔ ايطبا ٗ َه١، نصيو ايؿ ٘ٳٜٓٚمل   ٔ يه

َٔ اٯٜات  ٗ ايٛقت ايصٟ ٜعتدل َٛنٛع ؼسٜس ظَإ ْعٍٚ ،ٚاسس٠ َُٓٗا ظَإ ايٓعٍٚ

 احڈٛقس ٜهٕٛ يًتسضٜر ْ ،. ْعِ(15)ؾهاي١ٝ ٗ فاٍ ايتؿػرلإ١ٝ ايكطآْؾس إٛانٝع أ

يهٔ نٕٛ  ،ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ َٚعاؾ١ إؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ َا ىلٸ َٛدب١ ٗ

ٖٚٛ َا  ،َكبٍٛؾاٖس  أٚ ٌَٝٔ زٕٚ زياٯٜات  ايتسضٜر بٗصٙ إُٝعات ٫ ٜعين اـٛض ٗ

 ايسيٌٝ ٚإػتٓس. نجرلاڄ إٍ  سٝح اؾتكط ،٬ٜسٜ ع٢ً نتاب قُس ايبٗٞ

ست٢  ،ط َعطؾت٘ بذلتٝب ايٓعٍَٚٔ ؾطٚٙ إؿػٿ عسّ إعطؾ١ بذلتٝب ايٓعٍٚ:ـ  ز

 ط٬قاڄإأٚ  قٝساڄا٭ٍٚ  ١ٜغرل ٖصٙ إعطؾ١ قس هعٌ اٯ َْٔ٘ ٭ ;ٗ تؿػرلٙ ٜهٕٛ زقٝكاڄ

ٓٴٛاڃ ﴿ :َجاي٘ ٗ قٛي٘ تعاٍٚ .ايعهؼ ٖٛ إطازٜهٕٛ ٗ سٌ  ،يًجا١ْٝ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٜٳا أځ

ٕٳ اڄتٳأڃنڂًڂٛاڃ ايطٿبٳا أځنٵعٳاؾ ٫ځ ِٵ تٴؿڃًٹشٴٛ ٘ٳ يځعٳًډهڂ ٚٳاتٻكڂٛاڃ ايًچ ٖصٙ  ،(130: ٍ عُطإآ) ﴾َټهٳاعٳؿځ١ڄ 

ٜتإ اٯ ،نُا ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ،َڀًكاڄ١َ يًطبا خط٣ احملطٿا٭اٯٜات  ١ٜ قس ْعيت قبٌاٯ

ايطبا إٍ  ؾاضتأٚ ،ٍ عُطإ قس سطَت ايطبا بؿهٌ تسضهٞآ١ٜ َٔ ٚاٯ ،280ٚ 275

ٚاييت ْعيت  ،ٕ َٔ غٛض٠ ايبكط٠اٜتبُٝٓا اٯ ،َهاعؿ١ نعاؾاڄأَٛاٍ ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ا٭
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ط ع٢ً إؿػٿشا مل ٜهٔ إٚ .قًًٝ٘ ٚنجرلٙ ،قس سطَت َڀًل ايطبا ،ٍ عُطإآ١ٜ آبعس 

ٍ أٚ سٝح غٝذعٌ ايتشطِٜ إڀًل ،ؾػٝكع ٗ احملصٚضاٯٜات  اط٬ع بذلتٝب ْعٍٚ ٖصٙ

ؾٝكبض ايطبا إڀًل ٗ  ،س ٖصا إڀًلٍ عُطإ دا٤ت يتكٝٿآ١ٜ إٓ ٜعتكس أٚ ،َا ْعٍ

٫  ٖچا ٚبايتايٞ ٜكبض ايطبا ايكًٌٝ ،ٍ عُطإآ١ٜ َٔ غٛض٠ باٯ غٛض٠ ايبكط٠ َكٝساڄ

 .(16)إؾهاٍ ؾٝ٘

ٚؾل ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ  ايكطإٓتؿػرل إٍ  طٜٔبعض إؿػٿ اٍَا٫ْبٗاض بايعًّٛ: ـ  ز

ٚبؿهٌ  ـ ْ٘٭; قٍٛ ايتؿػرل إٛنٛعٞأغًٛب ٜهطب ٗ ايعُل أاؾسٜس٠، ٖٚٛ 

ٚبايتايٞ غرلؾع َٔ ق١ُٝ ْٛطٜات ايعًّٛ  ،قاي١ يًعًّٛ اؾسٜس٠غٝعڀٞ ا٭ ـ تسضهٞ

ٔٸ  ;ٖٚصا غًٝشل ا٭ش٣ َٓٗر ايتؿػرل إٛنٛعٞ ،ٚا٫ستُاٍ ايتذطب١ٝ اييت تعتُس ايٛ

 .(17)١ٝ ثابت١ايكطآْبُٝٓا اؿكا٥ل ، ٕ ايتذطب١ نٌ ّٜٛ ٗ تڀٛض٭

نُٔ نتاب٘  ٞعًخعطٜٔ، ؾايسنتٛض ٚقس دطٸ ٖصا ايتٝاض ايعسٜس َٔ إؿػٿ

 اييت ،اـًل ٚؾل ؼكٝكات ايعًّٛ ايتذطب١ٝ أقس عٌُ ع٢ً تؿػرل َبس (ايكطإٓسهاّ )أ

 ،ٚاييت تػ٢ُ باـ١ًٝ ،ٕ َٓؿأ اـًل ٖٛ ايصض٠إ :تكٍٛ بإٔ َٓؿأ ايعامل ايصض٠، ؾكاٍ

ٚشيو نُٔ  ،خًٝتٌإٍ  ٚتتڀٛض يتٓكػِ ٖٚصٙ اـ١ًٝ تُٓٛ ،اييت تٛدس ٗ ايٓڀؿ١

ٔٳ﴿ :تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ ٝٳػٵهڂ ٗٳا يٹ ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  َٿٔ ْٻؿڃؼڈ  ٛٳ ايډصٹٟ خٳًځكځهڂِ   ٖٴ

ٗٳا ٝٵ ُٳا ضڇدٳا٫ڄ نځجٹرلٚٳ﴿ ،(189 :عطاف)ا٭ ﴾إڇيځ ٗٴ ٓٵ َٹ ؾهتب  (.1)ايٓػا٤: ﴾ٚٳْٹػٳا٤ اڄبٳحٻ 

 ،ٜعين ايصض٠ إٛدٛز٠ ٗ ايٓڀؿ١ ،اـ١ًٝ «ْؿؼ ٚاسس٠» ـٕ إطاز بأايٛاٖط  :ٜكٍٛ

ٛٸ  . (18)خًٝتٌإٍ  ض ٚايُٓٛ تٓكػِٚبعسايتڀ

 ،ٚؾل ايٓٛطٜات ايطٜان١ٝ ٚايتذطب١ٝ ايكطإٓإؿػٛف بتؿػرل  ،ْٛؾٌ عبس ايطظام

عٌُ ٖٛ اٯخط ع٢ً تؿػرل ْؿؼ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ا٭عطاف ٚؾل َا دا٤ت ب٘ ايعًّٛ 

 ،ٚغهْٛ٘ ،ٕ اٱيهذلٕٚ ٖٛ اؾٖٛط ايصٟ ؾهٌ اـًل ا٭ٍٚإ :ؾكاٍ ،اؿسٜج١

 ،ٕ ؾش١ٓ ايدلٚتٕٛ تهٕٛ َٛدب١إسٝح  ،اييت ٖٞ ايدلٚتٕٛ ،ٚاْػذاَ٘ َع ظٚد٘

  .(19)ُٖا وسخ ايتعازٍ ٚا٫ْػذاّ ٗ ايصض٩٠ٚايتكا ،ٕ تهٕٛ غايب١ٚؾش١ٓ اٱيهذلٚ

ٕ ايتؿػرل ايعًُٞ ٫ أيهٔ قطا٠٤ َتأ١ْٝ ٚبعٝس٠ عٔ َجٌ ٖصٙ ايتذاشبات تبٌ 

سٝح ٜكسض عٔ  ،اٯٜات إشا مت تتبع باقٞ خكٛقاڄٚ ،ٜبٌ إطاز اٱشلٞ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ
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ـ ٕ تكسض إ٫ َٔ ايعاقٌ ٚإهًډأهٔ ٖٚٞ أَٛض ٫ ّ ،ٖصٜٔ ايعٚدٌ ايسعا٤ ٚإٓادا٠

 ٕ تكسض َٔ ايصض٠. أ٫ٚ ّهٔ  ،ؾطعاڄ

سس إٔ أٚؾل ايٓٛط٠ ايع١ًُٝ  ايكطإٓخط٣ ع٢ً ا٫ْع٫م ٗ تؿػرل َج١ً ا٭َٚٔ ا٭

خًل َٔ طٌ ٖٛ  ×زّإٓ أبا ايبؿط١ٜ ٖٛ إٔ َٓؿأ ايكٍٛ بإ :إ٪يؿٌ نتب ٜكٍٛ

يعسّ اط٬عِٗ ع٢ً  ;َا دا٤ ٗ ايتٛضا٠ِا اتبعٛا إيًكطإٓ  ٕ إؿػطٜٔأٚ ،ايتٛضا٠

 ،زاّ ٚسٛا٤، بُٝٓا ايكشٝض َادا٤ ب٘ زاضٜٚٔآٚنطضٚا اؿسٜح عٔ  ،ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ

ٛټ يعٛاٌَ ايڀبٝع١ َٚا تؿطن٘  ;ٛضثِ تڀډ ،نإ قطزاڄ اٱْػإؾ ،ضايصٟ قاٍ بٓٛط١ٜ ايتڀ

  .(20)ايصٟ ْطاٙ ايّٝٛ ّؿٞ ع٢ً ايبػٝڀ١ إٍ اٱْػإ ،َٔ ؼسٜات

١ٝ اؿسٜج١ تًو اييت ايكطآَْٔ بٌ ايتؿاغرل  :بٗاض بايػطب ٚايتٛزز إيٖٝ٘ـ ـ ا٫ْ

ٚؾل ايٓٛطٜات اٯٜات  تؿػرلإٍ  غ٬ٌَٝ سطنٌٝ اْعڀؿٛاإطٜٔ نتبت بٛاغڀ١ َؿػٿ

خ٬م ٚا٫دتُاع، ٚعًُٛا بإؿاِٖٝ ايػطب١ٝ ٚقٛاْٝٓٗا ٗ ا٭نجرلاڄ  ايػطب١ٝ، سٝح تأثطٚا

 أٚ هاز ْٛع َٔ ا٫ْػذاّ ٚايتٛاؾل بٌ إساضؽ ايؿهط١ٜإٗ ٖصٙ ايتؿاغرل ع٢ً قاٚي١ 

ٖ٪٤٫ ٗ اؿكٝك١ ٚدسٚا  .شل١ٝٞ ٚايٛسٞ اٱايكطآْايؿًػؿ١ٝ ايػطب١ٝ ٚبٌ إؿاِٖٝ 

 ;َٔ عٓس اهلل ايكطإٕٓ أٚ ،شلٞقاي١ ايٛسٞ اٱأٜ٪َٕٓٛ ب نِْٛٗ :َطٜٔأْؿػِٗ بٌ أ

ٚست٢  .ٚضا٤ إاز٠ ْهاض َاإايصٟ ٜكّٛ ع٢ً  ،ٕ ايػطبٞاْبٗاضِٖ باؿهاض٠ ٚايتُسټٚ

ٚايتكطف ايكطف ٗ اٯٜات  ٌٜٚأتإٍ  ْؿػِٗأُٛا هُعٛا بٌ ٖصٜٔ إتٓاقهٌ غًډ

ٜٚعڀٞ  ،١ٝايكطآْقاي١ ٚسكٝك١ إؿاِٖٝ أَعاْٝٗا، ٖٚٛ عٌُ ٜػؿٌ ٗ سكٝكت٘ عٔ 

ٚقس عًُٛا ع٢ً تؿػرل بعض إاٚضا٥ٝات ٚؾل ايٓٛط٠  .قاي١ يؿهط شٟ َٓؿأ بؿطٟا٭

تبت ظَإ ٜٚٛٗط ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ايتؿػرل إٛنٛعٞ نُٔ ايتؿاغرل اييت نڂ .إاز١ٜ

٬ٜٚت أٖٚٞ تؿاغرل ؼٌُ ت ،اشلٓس َٚكط خكٛقاڄ ،غ١َٝ٬اغتعُاض ايػطب يًسٍٚ اٱ

 . (21)١ٝايكطآْعٔ اؿكٝك١  ٚبعٝس٠ نٌ ايبعس ،َؿذع١

ا٫ػاٙ ايعكًٞ ٗ ايٛغ٘ ايػين َٔ ا٫ػاٖات : غُاتٞاٙ ايعكًٞ ٚايدلـ ا٫ػا ٚ

نإ ٖصا ا٫ػاٙ ضز٠ قس ٚ .اييت ٚٗطت خ٬ٍ ايكطٕ ايطابع عؿط ،اؿسٜج١ ٗ ايتؿػرل

ايتكًٝسٟ ايصٟ سهِ ايؿك٘ ٚايتؿػرل ط١ًٝ ايؿذل٠ ايػابك١.  أٚ خباضٟػاٙ ا٭ؾعٌ ع٢ً ا٫

ٕ وؿٜ ْؿػ٘ نُٔ سسٚز أمل ٜػتڀع  ،نُا ا٫ػاٙ ايعًُٞ ،ٚا٫ػاٙ ايعكًٞ
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بطظ ايٛدٛٙ ٗ ٖصا ا٫ػاٙ قُس أ. ٚنإ َٔ (22)ؾطاٙساؾ١ اٱإٍ  يٝٓتٗٞ ،ا٫عتساٍ

ٚشٖب  .(23)ٍٚغتاشِٖ ا٭أطٜٔ ايصٜٔ غاضٚا ع٢ً زضب٘ ايصٟ اعتدلٙ باقٞ إؿػٿ ،عبسٙ

شا ٚقع إبٝ٘ ايٓٛطٟ ٚايعًُٞ، ٕٚ ىهع يًعكٌ ٗ داْأهب  ايكطإٕٓ أإٍ  قُس عبسٙ

  .(24)ّ ع٢ً ٚاٖط ايٓلايعكٌ ٜكسٻٕ إؾ ايتعاضض بٌ ايعكٌ ٚايٓلٸ

 ٕ إكًش١ ايعا١َ َكس١َ ع٢ً ايٓلٸأايصٟ قاٍ ب ،ٚتبع٘ تًُٝصٙ ضؾٝس ضنا

ٕ ايعكٌ وهِ باخت٬ٙ إؿػس٠ ٗ أٜٚط٣ عبسٙ  .(25)ْاع ٗ ساي١ عسّ تٛاؾكُٗاٚاٱ

َٳا طځابٳ يځهڂِ ﴿ :ٚشيو نُٔ تؿػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ ،ايعساي١تعسز ايعٚدات َع  ؾځاْهٹشٴٛاڃ 

ٚٳضٴبٳاعٳ... ٚٳثٴ٬ځخٳ  ٓٳ٢  َٳجٵ ٔٳ ايٓٿػٳا٤  ٜٚط٣ تكسّ سهِ ايعكٌ ع٢ً ايٓل ٗ ، (3: ايٓػا٤) ﴾َٿ

إٍ  شا ناْت غتُٓع َٔ اْتكاٍ َاٍ إػًٌُإنصيو ٜط٣ دٛاظ ايطبا ٚ .ٖصا إٛنٛع

 .(26)ايهؿاض

: ايػٝس قڀب ٜٓتكس ا٫ػاٙ ايعكًٞ إؿطٙ عٓس قُس عبسٙ قا٬٥ڄٚقس نتب  

 .اهللإٍ  باٚضأٚ ٚايتشًٌٝ ايعكًٞ ٗ يكس عاف ايؿٝذ قُس عبسٙ ٗ ظَٔ ؼٍٛ ايتؿهط

َا ىل  ٗ خكٛقاڄٚ ،ْ٘ ٜعڀٌ ايعكٌأغ٬ّ بٚقس تٛد٘ إػتؿطقٕٛ با٫تٗاّ يٲ

ٚيٝٓاؾض عٓ٘ َجٌ ٖصٙ  ،غ٬ّٚقس قاّ قُس عبسٙ يٝٓكط اٱ .«ايكها٤ ٚايكسض»َبشح 

ٕ هعٌ أضاز أٚ ،ع٬ْ٘ اؿطب ع٢ً ْٛز ايعكٌ ٗ ايتؿهط ايؿطقٞإٚشيو ب ،ايتِٗ

 ،ؾطف َٔ ايعكٌأعٔ نٕٛ ايٛسٞ أع٢ً َطتب١ ٚ غاؾ٬ڄ ،ايعكٌ ٗ ْؿؼ غڀض ايٛسٞ

  .(27)ٚططٜل ايكٛاب َٔ غرلٖا ،ٖٚٛ ايٛغ١ًٝ اييت تبٌ اـڀأ َٔ غرلٙ

طٜٔ ٜكعٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ إؿػٿ ايتؿطٜ٘ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ إعًَٛات ايبؿط١ٜ: ـ ظ

ِْٗ ٜٓهطٕٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ إسٝح  ،قشاب ا٫ػاٙ ايعكًٞأع٢ً ايڀطف إكابٌ َٔ 

ٕ ٜتِ أهب  ايكطإٕٓ ؾِٗ أٜٚكتكطٕٚ ع٢ً ايكٍٛ ب ،ايعًّٛ ٚإٓاٖر ايبؿط١ٜ ٗ ايتؿػرل

ٕ أايٛانض َٔ ٚ .ايكطإٕٓ ٜٓڀًل بصٖٔ بػٝ٘ ٗ تؿػرل أٚ ،ْؿػ٘ ايكطإَٓٔ خ٬ٍ 

٫ٚ ًّو زعا٥ِ ايك٠ٛ ٚايؿُٛي١ٝ ٗ استٛا٤  ،َٔ ٖصا ايٓٛع غٝهٕٛ ْاقكاڄ تؿػرلاڄ

 .(28)إعاْٞ

ٚؾل  ايكطإٓتؿػرل إٍ ٜطّٚ بسعٛت٘  قُس باقط ايكسضنإ ايػٝس ايؿٗٝس 

ِٸَٛانٝع٘ اغتشهاض ضٚح ايعكط ٚايٛاقع ايؿهطٟ ايبؿطٟ نع ٗ قطا٠٤  ٓكط َٗ
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عكط ٚؾل قسضاتِٗ ايعك١ًٝ أٌٖ سكٝك١ َڀًك١ تتذ٢ً يهٌ  ايكطإٓؾ .ٜاتَعاْٞ اٯ

 ٫ ،إٍ ايكطإٓ ايتؿػرل إٛنٛعٞ َٔ ايٛاقع ايبؿطٟ يٝعٛز . ٜبسأٚاستٝاداتِٗ ايؿهط١ٜ

ُٸٌ أأْ٘ ٜطٜس  ْ٘ ٜطٜس ا٫غتػ٬ّ أأٚ  ،َا ٚدس ٗ ٚطف اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ ايكطإٕٓ و

يٝعڀٝٗا  ;ٚايػٛض ٚؾكٗااٯٜات  ؾٝؿػط ،يٝ٘ ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ عًّٛإَاّ َا ٚقٌ أ

ٕ ٜبسأ ايتؿػرل َٔ أضاز ايػٝس ايكسض أِا إٚ .ٚوؿٜ شلا َها١ْ ايطَع ،قاي١ا٭

 ;ايهطِٜ ايكطإٓس بٌ ايتذطب١ ايبؿط١ٜ ٚبٌ ٕ ٜٛسٿأ، بايكطإٓإٛنٛع اـاضدٞ ٜٚٓتٗٞ 

يًكطإٓ  ٚٗ ْؿؼ ايٛقت تبك٢ ،َ٘ َٔ َٛاضزتؿػرل َا تكسٸٕ ايتذطب١ ايبؿط١ٜ تػين اي٭

ٜٚهٝـ ايػٝس ايكسض . (29)شيو إعٌ ايصٟ ٫ ٜٓؿص ٢ايك١َُٛٝ ٚايعڀا٤ إتذسز، ٜبك

ٌٸإ: قا٬٥ڄ ط ٕ ٜػتشهط إؿػٿأَطس١ً ٚٗ نٌ عكط  ٕ ضغاي١ ايتؿػرل إٛنٛعٞ ٗ ن

هاز إٗ  ضغب١ڄ ;ايكطإٓيٝػتٓڀل  ،ايهطِٜ ايكطإٜٓٚڀطسٗا بٌ ٜسٟ  ،ايتذطب١ ايبؿط١ٜ

ٌٸ اغتشهاض ٖصٙ ايتذاضب ايبؿط١ٜ ٫ إٕ  .ؾها٫تإَا ططح َٔ َؿه٬ت ٚ أدٛب١ يه

ي٘ َڀًل  ،ٖٛ إطدع ايكطإِٓا إٚ ،ٗ خ٘ ايتػاٟٚ َع٘يًكطإٓ أٚ  ْٗا ْسپأٜعين 

غاغ١ٝ ٖٚٛ ايڀطٜل ايٛسٝس يًشكٍٛ ع٢ً ايٓٛطٜات ا٭ ،ايك١َُٛٝ ٚايعڀا٤ إػتذس

ًَٞ اٯدٛازٟ  ايؿٝذنصيو لس  .(30)غ٬ّ مٛ َٛانٝع اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ إدتًؿ١يٲ

 ،٥ِ٘اإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ إعًَٛات ٚاـدلات ايبؿط١ٜ تعٌُ ع٢ً ضؾس ايتؿػرل ٚأٜبٌ 

ٖا ُٓش٘ ايتذطب١  اٱْػإٚنًُا اغتؿاز  ،: ٖٓاى ؾطم بٌ ايتشٌُٝ ٚايتشٌُقا٬٥ڄ

١ٝ اٯٜات ايكطآْ اْت قسضت٘ ع٢ً ؼٌُ َعاْٞايبؿط١ٜ َٚٔ نتاب ايهٕٛ نًُا ن

 .(31)نجطأق٣ٛ ٚأ

غاغٞ ٗ ايتؿػرل أؾطٙ  ايكطإٓؾًُعطؾ١ َؿاِٖٝ غؿاٍ تٓاٚط اٯٜات: إ ـ ح

ٗ َا  ١ٝ تؿهٌ ٚسس٠ايكطآْٜات ؾاٯ .ٜاتايػٝام ايعاّ يٰ أ٫ ٖٚٛ َعطؾ١إٛنٛعٞ، 

اٯٜات  باقٞإٍ  بٌ ٫بس َٔ ايٓٛط ،ٚيٝؼ ٖٓاى اغتك٬ٍ تاّ يبعهٗا عٔ بعض ،بٝٓٗا

داْب إٍ  ،ٚايػٝام .ٜاتٚإع٢ٓ ايهاٌَ يٰ ،إؿّٗٛ ايكشٝضإٍ  دٌ ايٛقٍٛ٭

ٚنُا قٌٝ  .ل ايتؿػرل إٛنٛعَٞٔ ايؿطٚٙ اـاق١ ٗ ؼكڊ ،خط٣ ُاثً٘أَػا٥ٌ 

طٕٚ ايّٝٛ ايتؿػرل قٍٛ اييت ٜبين عًٝٗا إؿػٿَٔ ا٭ ايكطإٓنٌ إٍ  ؾايٓٛط

ٗ َكس١َ تؿػرلٙ  ،َهاضّ ايؿرلاظٟ ايؿٝذ ْاقطٚقس نتب  .(32)إٛنٛعٞ
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غًٛب ٚا٭ ،دعا٤ عامل ايٛدٛز تؿهٌ ٚسس٠ ٜطتب٘ بعهٗا ببعضأنٌ » إٛنٛعٞ:

َط ٗ ٚا٭ .ايكشٝض ٕعطؾتٗا ٚا٫ط٬ع ع٢ً سكا٥كٗا ٖٛ عجٗا ٗ ادتُاعٗا ٚاضتباطٗا

ٕ ٖصا أَع٢ٓ  ،اٙ َٛنٛعٞ زقٝلاضتباٯٜات  ؾا٫ضتباٙ بٌ ،بٓؿؼ ايؿهٌ ايكطإٓ

ٗ ايتؿػرل َٔ اغتشهاض ٖصٙ  ٫ٚبسٸ ،ا٫ضتباٙ ٜهُٔ ٗ تٛسٝس َٛانٝع٘ ٚٚسستٗا

(33)«ؾطٙ ٗ ؾُٗ٘ ٚنؿـ َعاْٝ٘ َٚطازٙ ايكطإٓنٌ إٍ  ٕ ايٓٛطأ ، ٖٚٞاؿكٝك١

 ،«َجاْٞ»ٜات٘ آٗ نٌ  ايكطإٕٓ إ :سٝح ٜكٍٛ ،ًَٞاٯ ٟدٛازايؿٝذ ٖٚصا َا ٜ٪نسٙ 

 ، ْػتٓسٜٚؿػط بعه٘ بعهاڄ ،ٚشلا ْؿؼ ا٫ػاٙ ،ْ٘ َعڀٛف بعه٘ ع٢ً بعضأَع٢ٓ 

َٓػذِ بعه٘  ايكطإٕٓ نٌ أط عٔ غًٛب إعبٿٖٚصا ٖٛ ا٭ .خط٣أإٍ ًْٚذأ بعه٘ إٍ 

ٕ َٔ أ»سٝح ٜبٌ  ،ٟ لسٙ عٓس ايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞأايط ٖصا ْؿؼٚ (34)َع ايبعض

ٕ تٛنض إع٢ٓ َػتك١ً عٔ باقٞ أٗا ١ٜ ايٛاسس٠ َٓ٘ ٫ ّهٕٓ اٯأ ايكطإٓعذا٥ب 

خط٣ َٓاغب١ شلا بًشاٚ إٛنٛع نًُا نإ أإٍ  ١ٜآْ٘ نًُا اْهُت أٚ ،ايكطإٓ

١ٜ ثايج١ ٜكبض اجملاٍ آيُٝٗا إٕٚا تٓهِ  ،ٚنًُا ٚٗطت سكٝك١ دسٜس٠ ،نضأٚ إع٢ٓ

طٜٔ ٕ إؿػٿأٚيٛ  ...ايكطإٓسس٣ خكٛقٝات إٖٚصٙ  .ٗ تكطٜط تًو ايٓتا٥ر ٚتجبٝتٗا زمٸأ

٫ٚغتؿتشٛا  ،٫غتڀاعٛا ايؿطب َٔ َٓبع٘ ايع٫ٍ ايكطإٓغًهٛا ٖصا إٓٗر ٗ تؿػرل 

١ٝ َؿاِٖٝ ْٚٛطٜات تؿٛم بهجرل َا اٱْػا١َْ ٫ٚٚغتؿطؾٛا ا٭ ،نٓٛظٙ ايع١ُٝٛ

 (35)«ٜسٜٓا ايّٝٛأب

َٛض ٚايكٛاعس بًشاٚ نًٝت٘ ٚتطابڀ٘ َٔ ا٭ إٍ ايكطإٓ ٕ ايٓٛطأإٍ  نًلٚ

ٗ غٝاقٗا ايعاّ َٓكك١ اٯٜات  غؿاٍ ٚسس٠إ، ٚايكطإٓػًٌ َٛانٝع اشلا١َ يًُؿت

 (36)َع٢ٓ أٚ ٚئ تهؿـ َؿَٗٛاڄ ،يًتؿػرل
 

 الرٙ ٖمشل وسسمٛ اضتدالظ الٍظسٖٛ ــــــاخلمن  

ٗ َطس١ً اغتد٬م ايٓٛط١ٜ ع٢ً  ٜات:عسّ ا٫يتعاّ ايهاٌَ بهٌ َعاْٞ اٯأـ 

 أٚ بسٕٚ ظٜاز٠ ،اغتدًك٘ َٔ َعاْٞ َٚؿاِٖٕٝ ًٜتعّ باغتشهاض نٌ َا أط إؿػٿ

َٚا تكطض  ،ٚايًػ١ ،نايطٚاٜات ،ايكطإٓخط٣ خاضد١ عٔ إٔ ٫ ٜسخٌ عٓاقط أٚ ْكٝك١،

نُا ٫  .زخ٬ٝڄ يٓٛط١ٜ ؾ٦ٝاڄإٍ إ تهٝـ إٔ َٔ ؾأْٗا ٭ ;ايكطإْٓ٘ خاضز عٔ ْل أ
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ٚيٛ نإ بػطض ايسؾاع عٔ  ،غا١ٜ ١ؼت أٜ ،١ْٝآخؿا٤ َا تبٌ َٔ َؿاِٖٝ قطإ ٜٓبػٞ

خؿا٤ بعض إؿاِٖٝ ست٢ ٫ إإٍ  سٝح عُسٚا ،طٜٔٚقس غًو ٖصا بعض إؿػٿ .ايكطإٓ

، ِْٗ وػٕٓٛ قٓعاڄأِٖٚ ٜتكٛضٕٚ  ،سطاز شلِإتهٕٛ َٛضز  أٚ ،ايكطإٓتعاب ع٢ً 

 ًٜٚٗا َاأتإٍ  ؾعُسٚا ،ٚايطبا ،ايڀ٬مٚز ايعٚدات، نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ َٛنٛع تعسټ

ؾإٕ  ؾاض٠ٚيٲ ١ْٝ.آبڀًٛا َؿاِٖٝ قطأِا إَط ِٖٚ ٗ سكٝك١ ا٭ ،ايؿِٜٝٗطنٞ ك

 ;َع ٚدٛز قط١ٜٓ ،ٗ ؾطح ٚتبٌٝ إعاْٞ ،ايعكٌ ٚأ ،أٚ ايًػ١ ،ا٫غتؿاز٠ َٔ ايػ١ٓ

ٕ ٜٓبػٞ أ٫ٚ  .نطٚضٟ ٗ ايتؿػرل إٛنٛعٞ ،ٞايكطآْع٢ً إً  يهٞ تهٕٛ ؾاٖساڄ

ٛٿ سٝٓٗا غٛف تكبض عٓكطاڄْٗا ٭ ،ٜتعس٣ اغتعُاشلا ٖصٙ إٛاضز  ،يًٓٛط١ٜ ْاڄَه

١ْٝ إٓ ايػطض َٔ ايتؿػرل إٛنٛعٞ ٖٛ اغتد٬م ْٛط١ٜ قط٭ ;ٚتكبض شلا إٛنٛع١ٝ

ٕ تبشح عٔ ايعًِ بٌ أنبرل  ؾؿطمٷ .َٔ َٛانٝع ايعكط ٚإطس١ً َا ىل َٛنٛعاڄ ٗ

ٕٛنٛع ٗ تٞ اأٚقس ٜ ،١ٚايػٓٸ ايكطإٕٓ ٜهٕٛ إٛنٛع ٖٛ ايعًِ ٗ أٚ ايكطإٓٗ 

ثِ ٗ  ،ثِ ٗ ايػ١ٓ ،ايكطإٓسٝح ٜهٕٛ ايبشح ٗ  ،ايبشح عٔ ايعًِ بؿهٌ َڀًل

  .(37)َٚكازض أخط٣ ،ٚايؿًػؿ١ ،نايتاضٜذ ،خط٣أَباسح 

ط ٗ تٛغٝع ٕ ٜػتػطم إؿػٿأٖٚٛ  بأَٛض أخط٣:ٚا٫ؾتػاٍ غتبعاز ايكطإٓ ـ ا ب 

طاض ايتؿػرل إا هعً٘ ىطز عٔ ٖچ ،َٛض ٖاَؿ١ٝأإٛنٛع عٝح هطٟ ٚضا٤ 

٫ تٛٗط ٗ ايكٛض٠ أٚ  ز تٛٗطتهاايكطإٓ ق١ًًٝ ٚهعٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ  ،إٛنٛعٞ

 ،غًٛب ٖٛ قاٚي١ َػاٜط٠ ايطنبٚيعٌ ايػبب ٗ ٚٗٛض ٖصا ا٭ .ايعا١َ يًتؿػرل

ٚتٛٗط ٖصٙ  ،إعكط١ْأٚ  عٓس بعض ايؿطا٥ض ايعكط١ٜ ْٗا ػس قب٫ٛڄأٚايٛاٖط 

ٚضا٤  ٚقس الطٸ «.ايكطإٓسٍٛ »ٚ ،«١ٝايكطآْايسضاغات » :َجٌ ،عٓاٜٚٔ ايسضاغات ؼت

ٚقس قٌٝ  ،ايؿٝذ ايڀٓڀاٟٚ :ٚسسٜجاڄ ،ايؿدط ايطاظٟ :َجٌ ،غًٛب عًُا٤ قسا٢َٖصا ا٭

ًٞ ب٘ ًٝت َا ابتٴخط٣ ابتٴأٖٚٓاى َٛاضز  «.ؾُٝٗا نٌ ؾ٤ٞ إ٫ ايتؿػرل» :سٍٛ تؿػرلُٖا

ايٝٗٛز ) ٗ نتاب٘ ٠ٚعؿٝـ طباض (،ايكطإٓٗ  اٱْػإ)عباؽ ايعكاز ٗ  :َجٌ ،خرلٜٔا٭

 . (38)(ايكطإٓٗ 

ٚؾل  ٫بسٸ يًُؿػٿط ٚعسّ ايتعاّ ايسق١: ،ا٫غتعذاٍ ٗ اغتد٬م ايٓٛط١ٜ ـ ز

١ٝ سٍٛ َٛنٛع َٔ ايكطآْايتؿػرل إٛنٛعٞ َٔ ايتعاّ ايسق١ سٌ اغتد٬م ايٓٛط١ٜ 
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 إٛسس٠ ٗ َٛنٛعٗااٯٜات  ١ ٗ ػُٝعٕ ٜتػطع ٫ٚ ٜطاعٞ ايسقٜٓبػٞ أإٛانٝع، ٫ٚ 

قٍٛ سس ا٭أٜبين  أٚ يٝكسض سهُاڄ ،ؾهاٍ بٓؿؼ إٛنٛعإطتبڀ١ بؿهٌ َٔ ا٭أٚ 

 ٚبايتايٞ ،ْاقكاڄ اغتكطا٤ٶ س٦ٓٝصٜات غٝهٕٛ ٕ اغتكطا٤ٙ يٰ٭ ;يٝ٘إع٢ً َا تٛقٌ 

ْٝع ْٗا مل تٓڀًل َٔ ٭ ;ٚتهٕٛ ايٓٛط١ٜ خاط١٦ بايتبع ،اؿهِ َبتٛضاڄ غٝهٕٛ

ٚقس ٚقع ٗ ٖصا إػًو اـاط٧  .ْاقك١ َٔ إٓؿأا٭َط ايصٟ هعًٗا  ،ايؿٛاٖس

ٖډ ابٔ ؾاضؽ  :ْصنط ع٢ً غبٌٝ إجاٍ، ٚٔ اؾتػٌ ٗ سكٌ ايتؿػرل إٛنٛعٞايعسٜس 

ؾإطاز بايبشط  «عط»ٚ «بطٸ»تت ن١ًُ أُٜٓا أ ايكطإٓٗ  :سٝح قاٍ ،(ؾطازاٱ)ٗ نتاب٘ 

ُٳا نځػٳبٳتٵ ﴿ :٫ ٗ قٛي٘ تعاٍإ ،ايجط٣إا٤ ٚإطاز بايدل  ٚٳايڃبٳشٵطڇ بٹ ٗٳطٳ ايڃؿځػٳازٴ ؾٹٞ ايڃبٳطٿ  ٚځ

ٜٵسٹٟ ايٓٻاؽڇ  يهٕٛ اغتكطا٥٘ ْٚٛطاڄ .ايدل١ٜ ٚايعُطإ سٝح إطاز بايدلٸ ،(41: )ايطّٚ ﴾أځ

ٓچًٗا  ،ؾكس اغتدًل ْٛط١ٜ خاط١٦اٯٜات  يًُؿطز٠ مل ٜؿٌُ ْٝع ٕ أٚبسٍ  ،ًكطإٓيٚ

ٝٵ﴿ :ٗ قٛي٘ تعاٍ :ؾُج٬ڄ ،ؾها٫ت دسٜس٠إططح  ؾكٗٝاڄ َطاڄأٜعاجل  ِٵ قٳ ٌٻ يځهڂ سٴ أڂسٹ

َٳتٳاع ٘ٴ  َٴ ٚٳطځعٳا ٝٵ اڄايڃبٳشٵطڇ  ِٵ قٳ ٝٵهڂ ّٳ عٳًځ ٚٳسٴطٿ ٝٻاضٳ٠ٹ  ٚٳيٹًػٻ ِٵ  ِٵ سٴطٴَيډهڂ َٵتٴ َٳا زٴ : )إا٥س٠ ﴾اڄسٴ ايڃبٳطٿ 

ّ باؿر إشا طڇؾاحملڃ ،ٕ سهِ اجملاٍ اؾٟٛ ٖٓا زاخٌ ؼت سهِ اؿط١َأ ؾوچ ( 96٫

 ٕٸٚيهٔ ٚؾل ْٛط١ٜ ابٔ ؾاضؽ ؾٮ ،اض٠ٗ اشلٛا٤ ؾكس ٚدبت عًٝ٘ ايهؿچ اقڀاز طرلاڄ

َٳ ايكٝس مل ٜهٔ ع٢ً ايجط٣ ؾ٬ نؿاض٠ عًٝ٘. ْ٘ إ :قاٍ ٔٵنصيو أخڀأت ْٛط١ٜ 

ٌٸأؾٗٛ ٜع٢ٓ  ايكطإٓٗ  «قًٌٝ»نًُا دا٤ يؿٜ  ٖٚصا ا٫غتٓتاز اـاط٧ ٚقع  .َٔ عؿط٠ ق

ٚايتػطع  ،١ٝ اييت دا٤ ؾٝٗا ٖصا ايًؿٜاٯٜات ايكطآْ بًشاٚ ا٫غتكطا٤ غرل ايتاّ ؾُٝع

شا نإ إؾ .َٔ زٕٚ َطاعا٠ ؾطٚطٗا نُٔ ايتؿػرل إٛنٛعٞ ،ٗ اغتد٬م ايٓٛط١ٜ

َٿ﴿ :قٌ َٔ عؿط٠ ؾُا ٖٛ اؾٛاب بايٓػب١ يكٛي٘ تعاٍأٜعين  «قًٌٝ»يؿٜ  ٌٷ  ٔٵ ٚٳقځًٹٝ

ٟٳ ايؿٻهڂٛضٴ ؾًٛ نإ إككٛز بايكًٌٝ  ؾٌٗ ْڀبل ٖٓا ٖصٙ ايٓٛط١ٜ؟! ؟(13: )غبأ ﴾عٹبٳازٹ

ايٛاقع ٕ إؾ ،زٕٚ إ٪ٌَٓ َٔ باقٞ ايعباز ٚايكاؿٌ ،ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚسس١ِٜٖ ا٭ٗ اٯ

  .(39)َهاعؿ١ ٚايٛثا٥ل ايتاضى١ٝ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ت٪نس أِْٗ أنجط َٔ عؿط٠ أنعاؾاڄ

٫ٚ  ايكطإٓط سٌ ٜػؿٌ خكٛقٝات ؾإؿػٿ ا٫عتٓا٤ غكٛقٝات ايكطإٓ:عسّ ـ  ز

اـڀأ ٚا٫ؾتباٙ غرلاؾك٘ ٗ إٕ ١ٝ ؾايكطآْٜهعٗا ْكب عٝٓٝ٘ سٌ اغتد٬م ايٓٛط١ٜ 

غاغ١ٝ اييت ساٍٚ ١ٝ. َٚٔ اـكٛقٝات ا٭ايكطآْع٬ٕ اؿكا٥ل إٚ ،ؼسٜس ايكٛاعس
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 طٜٔ ططسٗا ٗ ٖصا إٝسإ: بعض إؿػٿ

ّٸٖٛ ا٭ ٕآايكط ٕـ إ1   .ؾُٝع ايعًّٛ قٌ ايتا

 ٗ ْٗا١ٜ اٱسهاّ ٚاٱتكإ. ايكطإٕٓ ـ إ2

ٍڈ ايكطإٓـ 3  َٔ ايعٜاز٠ ٚايتهطاض.  خا

 نتاب شلسا١ٜ ايبؿط١ٜ.  ايكطإٓـ 4

 . ٫ وتٌُ ؾٝ٘ اـڀأ َڀًكاڄـ ايكطإٓ 5

 غرلٙ. ؾ٤ٞ  ٫ٚ ،َب١ٝٓ ع٢ً اؿلٸ ايكطإٓبٝاْات ـ 6

 ْٗا َب١ٝٓ ع٢ً ايكسم. ٭ ;تؿب٘ اجملاظات ٗ غرلٙ ٫ ايكطإٕٓ فاظات ـ إ7

 .(40)تطازف ايكطإٓيٝؼ بٌ أيؿاٚ ـ 8

 

 

 الهىاهش
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 يف تساخ الضدز )دلتىعٍا(أطسٔسٛ 
 الٍتاٟر ،املٍّر ،الدٔاع٘

 

 نيذ هنذر الحكيالس

 عذرا شالثاف .أ

 

 ـــــــ لكسآُ الهسٖي نتاب اجملتىع اإلٌطاٌ٘ـ ا1

ٌٸ دٛاْب  ،ْٚٛاَٗا ايؿاٌَ شلصٙ اؿٝا٠ ،اٱغ٬ّ زٜٔ اٱْػا١ْٝ سل٫ٛڄ ٜطب٘ ن

 ،اؿٝا٠ بعهٗا ببعض ضبڀاڄ عهٜٛاڄ َٓڀكٝاڄ ٜٓڀًل َٔ ٚاقع اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

ٛٸْاتٗا ا٭غاغ١ٝ َٚا ٜتٓاغب َع  ،بؿت٢ َػتٜٛاتٗا ،ٚساداتٗا اؿكٝكٝٸ١ ،َٚه

 ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ٚغٛاٖا َٔ َطاسٌ اؿٝا٠ ا٭خط٣.اٱْػإ  تڀًعات

 َٓص إٔ ؾڀطٙ اهللاٱْػإ  ه١ْٛٓٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓڀٟٛ عًٝٗاايإٍ  ْٚٛطاڄ

 ،نإ اٱغ٬ّ زٜٔ اجملتُع نُا ٖٛ زٜٔ ايؿطز ،٘ ٜٛيس ادتُاعٝاڄأْإٍ  ٚبطأٙ، ْٚٛطاڄ

ٌٸ ؾطز َٔ أؾطاز ٖصا ٚنإ ايكطإٓ نتاب اجملتُع اٱ ْػاْٞ نُا ٖٛ نتاب ن

 غتجٓا٤.ااجملتُع ب٬ 

ٚضز شنطٖا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٖٚهصا   ٚإكڀًشات ا٫دتُاع١ٝ اييت

ٌٸ َطاؾل اؿٝا٠، ٚإصٖب ا٫دتُاعٞ،  ايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ، ٚايط١ٜ٩ ا٫دتُاع١ٝ يه

س٠ يًٓٗر ٪نِّنًٗا َٛاٖط َ ،ٚتاضٜذ اجملتُعات، َٚػتكبٌ اجملتُع اٱْػاْٞ

ضغِ  ،ا٫دتُاعٞ ٚا٫تٸذاٙ ا٫دتُاعٞ ايصٟ غًه٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ غٛضٙ ٚآٜات٘

ٌٸ ٚاسس َٓٸا.  تعطٸن٘ ـكا٥ل ايؿطز ٚشاتٝات٘ اييت ٜتُٝع بٗا ن

                                                      
|
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 َٚٔ ٖٓا نإ ايكطإٓ ايهطِٜ أٍٚ َكسض إغ٬َٞ ٜتكس٣ يبٓا٤ فتُع إْػاْٞ

ات ٜت قٛاعسٖا َٚعإٗا ٗ آٝضغ١ أ١ٝ ٚاقعْٜٚٛط ،١ِٝ ضغايٝٚق ،١ٝأغؼ عًُع٢ً 

ٕٵ  ،اغتدطاز ٚاغتد٬مإٍ  ١ عاد١ٜناْت ٖصٙ ايٓٛط ايهتاب اٱشلٞ اـايس، ٚإ

ٌٸ َطاؾل اؿِٜ ٗ عطن٘ يط٩ٜنُا ٖٛ زأب ايكطإٓ ايهط ا٠ ٝت٘ َٚٓٗذ٘ ٗ ن

 ٚؾ٪ْٚٗا.

 

 ــــــ اتْٖي اإلضالً ٌٔظسٗـ املٍّر الكسآٌ٘ يف عسض وفا2ِ

ٚتعاًَِٗ ٗ  ،ؿِٗٝٚتجك ،تِٗٝٚتطب ،عاڄ١ٝ ايٓاؽ ْٜشلسا ِٜيكس دا٤ ايكطإٓ ايهط

ٌٸ بٓا٤ فتُع إْػاْٞ َتُ ل ايهُاٍ ١ٜ ٚاٱبساع ٚايػُٛ إػتُط ٗ ططٜٛٝع باؿٝٚ

 اٱْػاْٞ إٓؿٛز.

ٚاْتُٛت ٗ غٛض بًػت إا١٥  ،بٌ ْعيت َتسضد١ ،ات٘ زؾع١ ٚاسس٠ٜٚمل تٓعٍ آ

 ،َُ٘ٝٚؿاٖ ،ٚأقٛي٘ ،ايكطإٓ ٨َبازات ٜٚا٭ضبع عؿط٠. ٚقس تهُٓت ايػٛض ٚاٯ

 ْٚٛاَ٘. ،اتْٜ٘ٚٛط

ٌٸ ؾ٤ٞٝٚتب ،ٓاتَٝٚب ،ٓاتٝات٘ بٜٚٗ ايٛقت ايصٟ تهٕٛ آ ٚؾطقاْاڄ  ،اْاڄ يه

ُٻ ،َٔ ايباطٌ يًشلٸ  ٔ احملهِ ٚإتؿاب٘ أٜهاڄ.ػسٖا تته

بٓا٤ اجملتُع  إٍاٱْػإ  تٓاغب َع َٓٗذ٘ ٗ ٖسا١ٜٜٖٚٞ َؿطٸق١ بؿهٌ خام 

 ،ٚعْٓٛ٘ با٭١َ ايٛغ٘ ،ازٙهإع٢ً  ايصٟ سحٸ ايكطإٓ ،غ٬َٞ إٓؿٛزاٱْػاْٞ اٱ

 ١ إڀاف.ٜك٘ ٗ ْٗاٗا بتشكڊٔ، ٚٚعس ا٭َِ نًچٜ ايعابسٌَٚذتُع إتك

 ،َٚٔ ٖٓا ناْت اؿاد١ َاغٸ١ يؿِٗ إٓٗر ايكطآْٞ ٗ عطض َباز٨ اٱغ٬ّ

 ات٘.ْٜٚٛط ،ُ٘ٝٚق ،َُ٘ٝٚؿاٖ

ات ْٜٛطإٍ  ض يًٛقٍَٛٝعطؾ١ إٓٗر ايكشإٍ  نُا تهٕٛ اؿاد١ َاغٸ١

ُٸاڄ ٗ ضغا٫ت ايػُا٤ ،ع بٗاُْٝٚٛ٘ اييت ُ ،ايكطإٓ َا  ٚٗ ،ٚؾهٌ بصيو َٓعڀؿاڄ َٗ

 ٘ ٚضغايت٘.ٝٚسع٢ً  دعً٘ ايكطإٓ ٗ عٗس٠ ايطغٍٛ اـامت ٚآي٘ ا٭قؿٝا٤ ا٭َٓا٤

 

 ــــــ ت السضالٛ ٔبٍاٞ اجملتىع اإلٌطاٌ٘ الٍىٕذد٘ٗـ أِن ب3

 ٢ايصٟ تًكچ ،ِٖرلسِٖ ٚنبٝت ايطغاي١ ٚغِٝ أٌٖ بٖٝٛ ظع غٍٛ ا٭عِٛإٕ ايط
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َٸاڄٝٚٚعاٙ ٚع ،سٝع ِٜٓ ععِٝ َٔ يسٕ سهٜايكطإٓ ايهط  ،صٝع ايتٓؿٝسإٍ  ْٚكً٘ ،اڄ تا

تسضز ٗ إعساز ٜت٘ ٚأغػ٘ َعامل اجملتُع اٱْػاْٞ ايُٓٛشدٞ، ٚأخص ْٜٛطع٢ً  ٢ؾبٓ

اييت ػعً٘  ،١ِٝ ايطغايٝ٘ ايكٝ٪قٸٌ ؾٜٚ ،٘ ضٚح ايٛسٞ ايطغايٞٝبحٸ ؾٜٚ ،ً٘ٝتؿاق

 ساڄ َٔ ْٛع٘، َتٸذٗاڄ مٛ ايهُاٍ إڀًٛب ي٘.ٜعاڄ ؾطٝٿفتُعاڄ َتُ

نځصٳيٹوځ ٚٳ﴿ٓاڄ ٖصا ا٫تٸذاٙ مٛ ايهُاٍ إڀًٛب: ٝٿَب ،تعاٍٚ غبشاْ٘ قاٍ اهلل

ٓٳانڂ ٚٳغٳڀدٳعٳًڃ َٻ١ڄ  ٚٳٜٳهڂ اڄِٵ أڂ ٗٳسٳا٤ عٳًځ٢ ايٓٻاؽڇ  ٗڇٝسٛيِّتٳهڂْٛٴٛاڃ ؾٴ ِٵ ؾٳ ٝٵهڂ ٍٴ عٳًځ  ﴾اڄٕٳ ايطٻغٴٛ

 (.143)ايبكط٠: 

غا٥ط إٍ  ـ ١َُٗ إنُاٍ بٓا٥٘ ـ بأَط َٔ اهلل تعاٍ ٚقس أٚنٌ ايطغٍٛ ا٭عِٛ

، ؾكاَٛا (1)ضغايت٘ ٚأَت٘ ٚزٚيت٘ع٢ً  ٔ اغتأَِٜٓٗايص ،تٝايكاز٠ اشلسا٠ َٔ أٌٖ ايب

نُا قاَٛا بإُاضغ١  ،(2)ًٗاٖٝا ٚضغِ تؿاقرل١ ٚتؿػ١ٝ ايكطآْٜ ٖصٙ ايٓٛطٌٝبتب

ايطغٍٛ  ٢ضغِ سطاد١ ايٛطٚف َٚعانػتٗا ي٬تٸذاٙ ايصٟ أضغ ،١ ايكعب١ٝساْٝإ

ٌٸ إٛقع ا٭ٍٚرلٚناْت غ ،اڄٝقٛاعسٙ َٚٓٗذ٘، ؾهإ تطاثِٗ غٓ ا٭عِٛ  ،تِٗ ؼت

 .(3)از٠ ايها١ًَ ٗ ٖصا إهُاضُٜٚجٸٌ ايط

طاع١ ايعامل ايؿصٸ َٜڀايع١ َا سبٸطت٘  ٣ٖصٙ ايسعٛع٢ً  ٓا ي٬غتؿٗازٝهؿٜٚ

، (ا٠ٝكٛز اؿٜاٱغ٬ّ )١: ١ُٝ ايتايٝٗ نتب٘ ايك &باقط ايكسض س قُسٝايؿٗٝس ايػ

، تٝٚفُٛع١ قانطات٘ سٍٛ أٌٖ ايب (،١ٝإسضغ١ اٱغ٬َ)، (١ٝإسضغ١ ايكطآْ)

 سٝايؿٗ ايػٝس َٓٗذ٘ ايعًُٞ ٚايكطآْٞع٢ً  ايصٟ غاض ،صٙٝٚنصيو َا نتب٘ تًُ

، ِ(ٜ)اجملتُع اٱْػاْٞ ٗ ايكطإٓ ايهط: ًٌٝ٘ اؾًٝٗ نتاب &ِٝباقط اؿه قُس

ح تهؿـ ٖصٙ ايهتب عٔ ا٫تٸذاٙ ٝ، سٗ بٓا٤ اؾُاع١ ايكاؿ١( تٝ)زٚض أٌٖ ايبٚ

 ،ل١ٝ بؿهٌ ناٌَ ٚزق١ٝ ايكطآْٜل ايٓٛطٝٗ فاٍ تڀب ^تٝايصٟ غًه٘ أٌٖ ايب

 تِٗ إباضن١.ٜضعاكٗا ؼت ٝصٖا ٚؼكٝح يتٓؿٝٚايػعٞ اؿج

 

 ــــــ ل البٍاٞ االدتىاع٘ املٍػٕدٖـ عكبات يف طس 4

١ عايك١ ٗ أشٖإ ١ًْ ٝتطغٸبات ايجكاؾ١ اؾاًٖ ٢اڄ دساڄ إٔ تبكٝعٝيكس نإ طب

ا٠ بعس إٔ عاف ضزساڄ َٔ ايعَٔ ٗ أسهإ ٝٓاڄ َٚٓٗذاڄ يًشٜٔ اختاض اٱغ٬ّ زٖډ

 ١ ٚبطاثٔ ايؿطى.ٝاؾاًٖ
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ٚٸٍ ايؿيتٸ َٔ ٖصٙ ايطٚاغب اؾاًٖط ٜنُا نإ ؼط ١ ٝاجملتُع اٱغ٬َٞ ا٭

 ،١ِٝ ايطغاي١ ايطبا١ْٝ َؿبع١ بكٝساْٝاز٠ َٝتڀًچب قٜنُا  ،اڄ٬ٝڄ ْػبٜطٛ تڀًچب ظَٓاڄٜ

ط ٜس ؼطٜس٠ تطٜاٍ دسٝٚأد ،سٜٚايؿاؼ١ ٕا اغتكبٌ َٔ عكط دس ،اـا١ُ ٕا غبل

 ٚايٓؿام.ايعامل اٱْػاْٞ َٔ بطاثٔ اؾٌٗ ٚايهؿط 

شخطاڄ  اييت تطنٗا ايطغٍٛ ا٭عِٛ ،س٠ٝاز٠ ايطا٥س٠ ايطؾٝـ ايكٝ إٔ تُٗرلغ

ُٸ ،اڄ يٮ١َ َٔ بعسٙٝظاخطاڄ ْٚبعاڄ قاؾ ٔ أشٖب اهلل عِٓٗ ٜايص ،ت١ٝ أٌٖ ايبٚإتُجٸ١ً ٗ أ٥

 ;١ٝاؾتكاز أِٖ ؾطٙ ٱظاي١ ٖصٙ ايطٚاغب ايجكاؾأز٣ إٍ  اڄ، قسرلايطدؼ ٚطٗطِٖ تڀٗ

كاٍ ثكاؾتِٗ ِٜٓٗ َٔ إهِّّعٞ ايصٟ ٝناْٛا قس اؾتكسٚا إٛقع ايڀب٦ٓص ٝ٭ِْٗ س

 ٚبسٕٚ قعٛبات ٚقًل ٚتٛتٸط. ،عٞٝبؿهٌ طب ،ايعامل اٱغ٬َٞ أْعإٍ  ِٗٝٚٚع

إٛاْع اييت اغتشسثت ٗ عكط اـًؿا٤  ; بػببط١٦٠ َٚتعجٸٝبڀ ٢ؾهاْت اـڀ

 َٔ ضٚاغب ٌايػحٸ ٚايػًُُٕٛ َعِٗ وٚناْٛا  ،ايػًڀ١بَػهٛا أٔ ٜاّ ايصٚاؿهچ

ٔ ٜ٘ ايٓاؽ باغِ ايسٝتعطٸف عًٜس. ؾهإ َا ٜٔ اؾسٜداْب ثكاؾ١ ايسإٍ  ،إانٞ

ُا إشا ٫سٛٓا ايهػٛٙ اييت ٫ٝغ، ٚسٝايبع ٣إسع٢ً   َجُطرل َٓػذِ ٚغرلڀاڄ غٝخً

 ٢ٚغڀچ ،تٮ٭ ْٛضِٖ ٚقؿا٩ِٖ ٜٔت ايطغاي١ ايصَٝاضغٗا اؿهاّ ٗ سلٸ أٌٖ ب

ٌٸ ٚا ٌٸ َٛقع استًچ٘ َٓا٥ِٖٚٛ ،قعٚاقعِٗ ن َٳ ،َٚٛقعِٗ ايطغايٞ ن إٔ  بٸومل  ٔٵٚ

١ٓ ٝاييت ٚقؿٗا ايطغٍٛ ا٭عِٛ بأْٗا نػؿ ،ٓتِٗٝطنب غؿٜٚ ، ٗ ضنبِٗرلػٜ

 .(4)ْٛح

ٌٸ شيو ٚضٚز ثكاؾات ؾتٸ اؿانط٠ إٍ  َٔ ؾطم ا٭ضض ٚغطبٗا ٢ٚقس ضاؾل ن

ِ ايكطإٓ ٝقبٌ إٔ تذلغذ َؿاٖ ، بٗارلڀاـخت٬ٙ ٫خذلام أٚ ا٫ٚا ،١ٝاٱغ٬َ

 ٓع َٔ إهاعؿات ايٓاؾ١٦ َٔ ٖصا ا٫خذلام.ّض بؿهٌ ٚتتذصٸ ،س٠ٜٚايطغاي١ اؾس

ٌٸ شيو ٖاضغات إٍ  ـٵأنٹ عًٛ ؾأٚ اٱغ٬ّ َٔ زاخٌ ٜطٴم ي٘ إٔ ٜمل  ٔٵَٳن

ٖډٝاؿانط٠ اٱغ٬َ  ،١ٜؼ ايسٚي١ ايٓبٛٝبت َكاؿِٗ بتأغطڇنٴ ٔٵ١ ٚخاضدٗا، 

ِٸ إٛاقع ايػ  ،ٗاٝؿهطٕٚ ٗ ايٛقٍٛ إي١ٜ اييت ناْٛا ١ٝ ٚا٫دتُاعٝاغٝٚاؾتكسٚا أٖ

س٠ يًُذتُع اٱْػاْٞ ٜاغ١ اؾسٝإٛقع إڀًٛب نُٔ ايكع٢ً  عٛا اؿكٍٛٝػتڀٜٚمل 

 اٱغ٬َٞ.

بإ  ٢ست ،ٚبؿهٌ تٓاظيٞ ،رٜتسسطز بايتسضٜٖٚهصا أخص اجملتُع اٱغ٬َٞ 
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 ،تٝر يًتؿتٜٚخهعت بايتسض،ناْت ؼهِ باغِ ايطغٍٛايسٚي١ اييت ع٢ً  اضٝا٫ْٗ

 .(5)ٗا ايتُازٟ ٗ إُاضغات ايٛا١ٕٝايصٟ دطٸٙ إي

ٗٸس ايڀط ،ْعِ ٌٸ َا ٝل يًُػتعُط ايهاؾط يٜٖهصا ُ ٚتٞ َٔ سٍٛ أػعٚ به

ٌٸ ايڀاقات ٜٚٚ ،طحّٗا ٚٝػطح ؾٜٚ ،ٌٚق٠ٛ ب٬ز إػًُ ٚچـ ن  ،ػدٸطٖا ـسَتٜ٘ٛ

ٌٸ دسٸٜٚ ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ َٔ اغتك٬ي٘  ،تِٜٗ َٔ ٌٖٛس إػًُٜػطع٢ً  عٌُ به

 ٚأقايت٘.

كٛزٚا سطن١ إكا١َٚ ٝ يٌٚٗ ٖصا ايٛطف بايصات بطظ ضداٍ َٔ أع٬ّ إػًُ

ٌٸ سكٛشلا. ؾهإ ايػٝس ْاٍ ايسٝنس ا٫ْٗ  ،ٔ ا٭غسآبازٟٜاض ٚا٫ْبٗاض باٯخط ٗ ن

 ،ٚعُط إدتاض ،طٓٔ ايهٛانيبٚعبساي ،ذ قُس عبسٙٝٚايؿ ،إعطٚف با٭ؾػاْٞ

س عبس ٝٚايػ ،ينٝ ايٓا٥ٌظا سػرلٚإ ،اـطاغاْٞ ْسٚاٯخٛ ،اظٟرلظا سػٔ ايؿرلٚإ

ٚاٱَاّ  ،(6)ذ قُس دٛاز ايب٬غٞٝٚايؿ، ٌس قػٔ ا٭َٝٚايػ ،ٜٔ ؾطف ايسٌاؿػ

 قُسس ٝايػ ايؿٗٝسٚ ،ٚت٬َصت٘ ،ٚايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ ،ٚت٬َصت٘ ،ينٝضٚح اهلل اـُ

٠ َٔ عًُا٤ َسضغ١ أٌٖ رل١ نبوسٚا ـ نُٔ ؾطٔ تكٸٜايص ،ٚت٬َصت٘ ،باقط ايكسض

َٸط٠ٜاضات ايؿهطٝت ـ يًتٝايب ظايٛا  ١ إتػڀطغ١، ٫ٜٚاغ١ ا٫غتعُاضْٝٚادعٚا ايػ ،١ إس

١ ٝك١ٝ اؿكٜػذلزٸ ايعامل اٱغ٬َٞ اشلٜٛٚ ،تٗأَٜ أدٌ إٔ تػذلزٸ ا٭١َ ٖٛ ;هاؾشٕٜٛ

 غٛاٙ. ٔٵٖډ عٙٝاييت ُتًو اشل١ٜٛ  ،ي٘

 

 ــــــ ـ اجملتىع اإلضالو٘ املٍػٕد 5

 سٙ اٱغ٬ّ يٲْػإ؟ٜطٜـ َا ٖٛ اجملتُع ايصٟ 1

 ٗا ٖصا اجملتُع ايطا٥س؟ٝطتهع ع١ًٜ اييت ٜـ َٚا ٖٞ ا٭غؼ ايٓٛط2

 ٚآؾاق٘؟ ،ٚخكا٥ك٘ ،ـ َٚا ٖٞ َعا3ٕ٘

 ٘؟ٝيًٛقٍٛ إي اظٖاٝٓبػٞ ادت١ٜ اييت ١ٝ ٚايعًَُٝٚا ٖٞ اـڀٛات ايعًُ ـ4

 (،فتُعٓا)إٍ  يًٛقٍٛ ;ٗا١ٓ اييت ٫ بسٸ َٔ اٱداب١ عٖٝصٙ ٖٞ ا٭غ١ً٦ ا٭غاغ

 ،١ٝ١ ا٫دتُاعٜض ٫نتؿاف ايٓٛطٝاجملتُع اٱغ٬َٞ إٓؿٛز، بعس اختٝاض إٓٗر ايكش

 ِ.َٜٔ ْكٛم ايكطإٓ ايهط ،ثِ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ



/
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١ ًٜبشح ا٫دتُاعٞ ٖٞ: ايٓٛط١ ي١ٝ ايتشتٝٚاييت تؿهٌ ايبٓ ،إٕ ايٓكڀ١ ا٭ِٖ

 ١ٝ.١ ايكطآْٝا٫دتُاع

: ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٞ نُا ضزل٘ ٖٛٚ ١ٞ ايؿٛقٝٗا قطح ايبٓٝذلتب عًٜٚ

 ِ.ٜايكطإٓ ايهط

ٌٸ َُٓٗا َٔ َٓٗر  ٫نتؿاف  ;ع١ ا١ُٕٗٝتٓاغب َع طب٫ٜٚ بسٸ يًبشح عٔ ن

ٚؾطظ  ،ِ شات ايع٬ق١ٝس إؿاٖٜنُا ٫ بسٸ َٔ ؼس .ٚانتؿاف )ايٓٛاّ( ،١(ٜ)ايٓٛط

ٌٸ عح ُٸت بٗص ،ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ شات ايع٬ق١ به ٔ ٜٔ ا٭َطٜٚإكازض اييت اٖت

 . ٌٜٛٝاؿ

 

 ــــــ د الضدزٗالػّ ٝٛ لدٗالكسآٌ ٛٗٛ االدتىاعٖـ الٍظس6

ٗا ْٛاَ٘ ٝعً ٢ٚبٓ ،١ِٜ اييت عطنٗا ايكطإٓ ايهط١ٝ ا٫دتُاعٜٚتتًدل ايٓٛط

ـچكٗا ايػ ،ا٫غتد٬ف١ ٜبٓٛط ،ا٫دتُاعٞ يٲْػإ  ٗ باقط ايكسض س قُسٝاييت 

 .(7)«ا٤ٝٚؾٗاز٠ ا٭ْباٱْػإ  خ٬ؾ١»َا عْٓٛ٘ بـ 

١ ١ٜ اغتد٬ف اهلل يٲْػإ ؼت ضعاٜأٚ ْٛط ،١ اـ٬ؾ١ اٱشل١ٜٖٝٚٞ ْٛط

ات ١ٜ تتكاطع َع ايٓٛط١ٝ ادتُاعٜ، ٖٚٞ ْٛطٌ ٚايكاز٠ اشلسا٠ إٓتذبٌا٤ إعكَٛٝا٭ْب

٘ َٚسبٸط ٝغتك٬ٍ عٔ خايك٘ ٚباعج٘ َٚطبٸٚا٫ ،اييت تعڀٞ يٲْػإ ا٭قاي١ ٣ا٭خط

ٌٸ ؾ٤ٞ.ٝأَٛضٙ ٚضاظق٘ ٚإٓعِ عً  ٘ به

 تڀًچب ايبشح عٔ:١ٜ ٚأبعازٖا ٚآثاضٖا ٚأزيتٗا ٜأعُام ٖصٙ ايٓٛطإٍ  ٚايػٛض

 ك١ اجملتُع ٚٚاٖط٠ ا٫دتُاع اٱْػاْٞ.ٝـ سك1

 ـ عٓاقط اجملتُع.2

شيو َٔ أٚناع ٚأسٛاٍ ع٢ً  بذلتٸَٜٚا  ، ٖصٙ ايعٓاقطٌبَا  ـ ايع٬قات 3ٗ

س ٖصٙ ايع٬قات ٝاييت تكّٛ بذلؾ ، ٚايهٛابٌ٘ٚخكا٥ل تتڀًچب فُٛع١ َٔ ايكٛاْ

 ،ٓ٘ بؿهٌ خامٸٜيبًٛؽ اجملتُع اٱْػاْٞ ا٭ٖساف إٓؿٛز٠ َٔ تهٛ ،ٗٗاٝٚتٛد

 بؿهٌ عاّ.اٱْػإ  ٜٔٚتهٛ

ٌٸ ٖصٙ ايكٛاْ ٌٸ َطاؾل اؿ ٚايهٛاب٘ ٌَٚٔ ن َٸ١ اييت تػڀٞ ن ا٠ ٝايعا
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 ،١ اـ٬ؾ١ْٜٛطع٢ً  َطتهعاڄ ،تأيـ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٞ اٱْػا١ْٜٞ ٝاٱْػاْ

ٌٸ طاقات  ،١ ايطسبَٝػتكبٌ اٱْػاْإٍ  َٚتڀًچعاڄ ،قككاڄ أٖساؾٗا َٚػتجُطاڄ ن

اٱْػإ  ِٜاييت تتؿذط باغتُطاض َٔ خ٬ٍ تهط ،س٠ٜات٘ ايؿطٝاجملتُع اٱْػاْٞ ٚقابً

 ت٘ إتها١ًَ.ٝب٘ ٚتطبٜٚتٗص

 

 الضدز ـــــ دّٗطٛ عٍد الٗٛ الكسآٌٖانتػاف الٍظس ٛٗفٗـ ن7

ٕٸ اـڀٛات اييت اتبعت ٫نتؿاف ايٓٛط ١ سػب َا اغتؿسْاٙ َٔ ١ٝ ايكطآْٜإ

 ًٞ:ٜس ايكسض ٖٞ نُا ْٝكٛم ايؿٗ

عٓاقطٙ  ١َٚعطؾ ،٘ٝطاز انتؿاف ضأٟ ايكطإٓ ؾٜس إٛنٛع ايصٟ ٜـ ؼس1

 .١ٝٚأدعا٥٘ ٚخكا٥ك٘ ايٛاقع

َٔ أدٌ  ;١ٝا َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم ايكطآْٓٗٓبػٞ اٱداب١ عٜس ا٭غ١ً٦ اييت ٜؼس ـ2

 قاٚض٠ ايٓكٛم ٚاغتٓڀاقٗا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭غ١ً٦.

ٌٸ ايٓكٛم شات ايع٬ق١ بإٛنٛع احملسٸ ـ3 ُٸ١ٓ  ،زْع ن غٛا٤ ناْت َته

ٌٸ َا  ٫غِ إٛنٛع أٚ ٕؿَٗٛ٘ أٚ يعٓاقطٙ أٚ يػ١ُ َٔ زلات٘ ٚخكا٥ك٘ أٚ يه

إ َٛقـ ايكطإٓ َٔ ٝبع٢ً  ع إٔ تًكٞ ايه٤ٛٝح تػتڀٝع ،طتب٘ بٜ٘ػتًعَ٘ ٜٚ

 ت سٍٛ إٛنٛع.رلأٚ ا٭غ١ً٦ اييت أث ،إٛنٛع

ٌٸ َسيٍٛ تؿك ـ4 ات ٚايٓكٛم اجملتُع١ ًٜٞ يٰٝقاٚي١ نؿـ ع٬ق١ ن

 عاڄ.ٝس ٖصٙ إسي٫ٛت ْٝيتٛس ٣;ٌ ا٭خطٝبإساي

ب ْٛطٟ ٚاسس ؾاٌَ، عاڄ ٗ َطنچُٝٗا ٌْٝ ٚتٓٛٝب إسايٝتطن ـ قاٚي5١

ٌٸ ٚاسس َٔ إسايوسٝح  ٚاغتدطاز  ،ٌ َٛقع٘ إٓاغب ٗ ٖصا إطنب ايٓٛطٟٝتٌ ن

 ز.ز َٛقـ ايكطإٓ ػاٙ ٖصا إٛنٛع احملسٻسٿوهٔ إٔ ّإؿّٗٛ ايكطآْٞ ايصٟ 

١ ١ٝ قطآْٜانتؿاف ْٛطس ايكسض ٖٛ قاٚي١ ٝ إٛنٛعٞ عٓس ايؿٗرلؾايتؿػ

 .ٌٕٛنٛع إعإٍ ا ؾا١ًَ بايٓػب١

َا تكسَ٘ َٔ َٛاز  ، إٛنٛعٞ باغتُطاضرل١ تػين ايتؿػٜٚايتذطب١ ايبؿط

 .ٗا َٔ ايكطإٓٓا٭دٛب١ ع ع٢ً طػتشكٌ إؿػٿٝي ;ِٜسٟ ايكطإٓ ايهطٜ ٌتڀطسٗا ب



/
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ا٠ ٝعات اؿ١ يًكطإٓ ػاٙ َٛنٛٝات ا٭غاغٜايٓٛطع٢ً  ل يًشكٍٜٖٛٚصا ٖٛ ايڀط

 .(8)إدتًؿ١

١ ٜاـڀٛات اـُؼ ـ ٫نتؿاف ايٓٛط اس ايكسض ـ شٝ تتبٸعٓا َٓٗر ايؿٌٗٚس

 ِ ٚدسْا إٔ إٓاغب تؿكًٝ٘ ٗ ْكاٙ عؿط:١ٜ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطٝا٫دتُاع

ٛٸَات٘.ٜـ ؼس1  س عٓاقط اجملتُع َٚك

ٌٸ عٓكطٝـ زضاغ١ طب2  ٚخكا٥ك٘. ،ع١ ن

ٌٽ ٌـ زضاغ١ أْٛاع ايع٬ق١ ب3 ٛٸَات يًُذتُع. ن  َٔ ٖصٙ ايعٓاقط ٚإك

 ـ زضاغ١ فُٛع١ ايعٛاٌَ إتشه١ُ ٗ ٖصا إطنب ا٫دتُاعٞ ٚعٓاقطٙ.4

 ب ا٫دتُاعٞ ٚعٓاقطٙ.ـ ْع ايٓكٛم شات ايع٬ق١ بإطنډ5

 ـ اغتٓڀام ايٓكٛم.6

  َسي٫ٛتٗا.ٌب ـ نؿـ ايع٬ق7١

 سٖا.ٝٚتٛس ،ٌِٝ إسايٝـ ت8ٛٓ

 ١ٜ.١ ٗ ايٓٛط١ٜ اؾٖٛطـ اغتدطاز ايٓكڀ9

 ه١ َٓػذ١ٜ.١ُ بؿهًٗا ايؿين نُٔ خڀٛٙ عطٜـ عطض ايٓٛط10

س ٝ ٖصٙ ايٓكاٙ ايعؿط ٚاـڀٛات اـُؼ سػب َا ْكًٓاٙ عٔ ايؿٌٗل بٝٚايتٛؾ

 ًٞ:ٜايكسض نُا 

ٕٸ ا٭غ١ً٦ ا٭غاغ1  ،ٕٛنٛعاس ٜٓبػٞ إثاضتٗا بعس ؼسٜاييت نإ  عٓسٙ، ١ٝـ إ

:ٖٞ 

 اجملتُع ايبؿطٟ؟ٖٞ عٓاقط  ـ َا1

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايعٓاقط ٗ اؿ ـ َا2  ا٠؟ٖٝٞ أزٚاض ن

أٟ  ، يعٓاقط اجملتُع اٱْػاٌْٞ إعزٚدٌ اـڀٌٖٞ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ ب ـ َا3

 ؟ع١ٝبايڀباٱْػإ  باٱْػإ ٚخ٘ ع٬ق١اٱْػإ  ٘ ع٬ق١خ

 ايبؿطٟ؟ذ ١ٜ ٚسطن١ ايتاض٠ٝ ا٫دتُاعرلٗ إػاٱْػإ  ـ َا ٖٛ زٚض4

 ١؟٠ٝ ا٫دتُاعرلٔ ٗ إػٜـ َا ٖٛ زٚض ايس5

١ُ اييت ْؿطت ؼت عٓٛإ )إسضغ١ ٝٚقس ططح ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٗ قانطات٘ ايك

  َٔ اـڀٛات اـُؼ.ٌٝٚي ا٭ٌسكل اـڀٛت ٚبٗصا ١(.ٝايكطآْ
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ا٭غ١ً٦ اـُػ١.  عٔ يٲداب١ ;ٚاـڀ٠ٛ ايجايج١ ٖٞ ْع ايٓكٛم ٚاغتٓڀاقٗا

ٛٸع١ْٝع٘ َٔ ْكٛم قطآْ ٚلسٖا ٗ َا  .(9)١ َتٓ

ٟٸًٗا ٗ َطنډٝٚٗ اـڀ٠ٛ ايطابع١ ضب٘ َساي  .(10)ٚاسس َٓػذِ ب ْٛط

إػتدًك١ َٔ  ،١ٜٖصٙ ايٓٛطع٢ً  ب١اـڀ٠ٛ اـاَػ١ ايٓتا٥ر إذلتٿناْت ٚ

ع اٱشلٞ ٜٖٚصا ايتؿط .ا٠ٝع اٱغ٬َٞ يًشٜع١ ايتؿطٝايٓكٛم إتٓٛعٸ١ ٚزٚضٖا ٗ ؾِٗ طب

دتُاع١ٝ ١ ا٫ٜإ ع٬ق١ ايٓٛطٝسض بهٖٚٓا  .ٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٞ يٲْػإجٸٌ ايّ

 باـڀٛٙ ايعا١َ يًٓٛاّ ا٫دتُاعٞ.

أخص ايٛاقع نً٘ ٜأَا ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٞ ؾٗٛ ايٓٛاّ ايعازٍ ايصٟ 

ٛٸْاڄ َٔ بعسٜ ٌ اـڀٌع١ ايع٬ق١ إعزٚد١ بٝٚتبعاڄ يڀب ،بٓٛط ا٫عتباض ٔ: ٜهٕٛ َته

 َٚتشطٸى. ;ثابت

ٕٸ فتُع اـ٬ؾ١ ايطباْ ٕځجٳٌ ا٭عًٝنُا أْ٘ اغتدًل أ  ،إڀًل ١٢ ٖٛ فتُع ا

ّ كسٸٜح ٝس ،هاڄ ايسٚض ا٭ندلٜٔ أٜٚيًس ،ٚإٔ ايسٚض ايؿاعٌ ٖٛ يٲْػإ سطٸ اٱضاز٠ أ٫ٚڄ

ٓبػٞ ٜتٸباع نُا ل با٫ٝاؿلٸ اؿكإٍ  ٜ٘ٗسٜٚ ،إڀًل ٢علٸ يٲْػإ َجً٘ ا٭عً

 .ػتشلٸٜٚ

 

 ـــــــ تساخ الضدز يف (دلتىعٍا)ـ أطسٔسٛ 8

ٗ نتاب٘  (فتُعٓا)ٌُ عٓٛإ وططٚست٘ يهتابٺ أس ايكسض بٝيكس قطٸح ايؿٗ

ٟٸ ٜقبٌ إٔ  ـ، ت٘ َٔ خ٬ي٘ٝطف ب٘ ٚشاع قايصٟ عٴ)ؾًػؿتٓا( ـ  ؼٝايٓؿ صنطٖا ٗ أ

اييت ظخطت بٗا نتب٘ عٔ أططٚس١  ،و ِاشز َٔ ْكٛق٘ ٚنًُات٘ٝنتاب آخط. ٚإي

 :َٚا تتهُٔ َٔ عٛخ ٚأؾهاض ،«فتُعٓا»

َٔ زضاغاتٓا  إٕ ؾًػؿتٓا ٖٞ اؿًك١ ا٭ٍٚ» «:اقتكازْا»ـ قاٍ ٗ َكس١َ 1

بٛقؿٗا زضاغ١ تعاجل ايكطح اٱغ٬َٞ ايؿاَذ، ايكطح ايعكا٥سٟ  ،١ٝاٱغ٬َ

١ ٗ شيو ايكطح ٝت ايؿٛقاٝٚتتًٖٛا بعس شيو ايسضاغات اييت تتعًل بايبٓ ،سٝيًتٛس

بٛقؿ٘  ،١ نا١ًَ عٔ اٱغ١ّٝ٬ إڀاف قٛض٠ شٖٜٓيتهتٌُ يٓا ٗ ْٗا ;اٱغ٬َٞ

 .رل١ ٚايتؿهَٝٚٓٗذاڄ ٗ ايذلب ،ا٠ْٝٚٛاَاڄ نا٬َڄ يًش ،١ ٗ ا٭عُامٝس٠ سٝعك
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ٖٛ ايسضاغ١ « فتُعٓا»هٕٛ ٜٚنٓٸا ْكسٸض إٔ  ،«ؾًػؿتٓا»قًٓا ٖصا ٗ َكس١َ 

 ،١ٝات٘ ا٫دتُاعٝٚساٱْػإ  ٗا أؾهاض اٱغ٬ّ عْٔٝتٓاٍٚ ؾ ،١ ٗ عٛثٓاٝايجاْ

 ،إطس١ً ايجايج١إٍ  ٙ، يٓٓتٗٞ َٔ شيورلٌ إطنب ا٫دتُاعٞ ٚتؿػٝكت٘ ٗ ؼًٜٚطط

ع٢ً  ٚتطتهع ،١ٝاييت تتكٌ بأؾهاض اٱغ٬ّ ا٫دتُاع ،ا١ٝ٠ يًشٝايِٓٛ اٱغ٬َإٍ 

 .(11)قطس٘ ايعكا٥سٟ ايجابت

اييت  ،١ٝكٗا يًبشح عٔ إؿه١ً ا٫دتُاعاييت خكٻ ،«ؾًػؿتٓا»ـ ٚٗ َكس١َ 2

ٚقس اعتدلٖا َؿه١ً  ،ِٝايكُ ٗ ُٚؼ ٚاقع٘ ،ّٛٝتعتدل َؿه١ً ايعامل اٱْػاْٞ اي

 ث٬ث١ أَٛض:إٍ  ١، تعطٻضٝايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ايصٟ تكًض ب٘ اٱْػاْ

 ١.ٝذ إؿه١ً ا٫دتُاعٜأـ تأض

 ١.ٝؿه١ً ا٫دتُاع١ ي١ًُٝ َٛاد١ٗ اٱْػاْٝؿٝـ ن ب

 َٚٓاقؿتٗا. ،ز ـ اؿًٍٛ إكذلس١ شلا

٫  إشاڄ ١ٜ١ ٚايٛطٚف إازٝا٠ ا٫دتُاعٝؾاؿ«: »...ؾًػؿتٓا»ـ ٚقاٍ ٗ خا١ُ 3

 ١.ٝل إٓبٗات اـاضد١ٜ عٔ ططٝز أؾهاض ايٓاؽ َٚؿاعطِٖ بكٛض٠ آيؼسٸ

يهٔ  ...،٘ٝٚاحمل١٦ ٝاڄ بايبٜاضٝؿاڄ اختٝٝـ أؾهاضٙ تهٝٿهٜقس اٱْػإ  ْعِ، إٕ

ِ ٝؿتٗا ت١ٝٛٓ اييت ٚٚٝٛدس ٗ ا٭ؾهاض ايعًُٜـ ٕٝ ٖصا ايتهإ :أ٫ٚڄ ب إٔ ْعًِه

ؿتٗا ايهؿـ عٔ ١ٝ اييت ٚٚٝٛدس ٗ ا٭ؾهاض ايتأًَٜهٔ إٔ ٫ّٚ  ،١ٝا٠ اـاضدٝاؿ

 ايٛاقع.

 ،اضٟٝـ اخت١٦ٝ... ٖٛ تهٝات ايب١ٝ َكتهٝـ ا٭ؾهاض ايعًُٕٝ تهإ: اڄٝٚثاْ

٦ت٘... ٝڀ٘ ٚبٝدعٌ ايٓٛاّ إٓػذِ َع قإٍ  تػٛق٘ ،١ ٗ اٱْػإٜؾع إضازٓؿأ َٔ زٚاٜ

ِ اٱغ٬ّ عٔ ٝـ ٚسسٚزٙ ٗ ن٤ٛ َؿاٖٝٸع١ ٖصا ايتهٝطب« فتُعٓا»ٚغٛف ْسضؽ ٗ 

 .(12)«١ًٝ٘ ٗ زضاغ١ اجملتُع ٚؼًٝػٝا ايط٥ٜ٭ْ٘ َٔ ايكها ;اجملتُع ٚايسٚي١

١ ١ٝ ا٫دتُاعٜٓبػٞ عج٘ ٗ ايٓٛطَٜا إٍ  «ؾًػؿتٓا»ـ ٚقس أؾاض ٗ خا١ُ 4

اّ َٜا عطن٘ ٗ أٚاخط أ ٚإِٗ أْ٘ عاجل ٖصٙ ايٓكڀ١ ٗ .١ َٔ َٛنٛعاتٝاٱغ٬َ

ُٻ ،(١ٝإسضغ١ ايكطآْـ )ت بُٝٿ١ُ غٴٝات٘ إباضن١ نُٔ قانطات قٝس ٓت ٚاييت ته

ٚٸشلُا ;عح عٓاقط اجملتُع :ُٗاٝثاْ: ٌ ٌَُٗعج ايػٓٔ  ١ أٚٝىٔ ايتاضعح ايػٓ :ٚأ

 ١.ٝا٫دتُاع
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١ ٗ ١ًْٝ َٔ ايبشٛخ ا٫دتُاع« ؾًػؿتٓا»َا دا٤ ٗ َكس١َ إٍ  ـ ٚقس أناف5

ٌٚٓ عٓٛإ  ،«(1) ١ٝإسضغ١ اٱغ٬َ»ؼت عٓٛإ: « ؾًػؿتٓا»َا ْؿطٙ بعس قسٚض 

ايصٟ ٌٓ ، «(١2 )ٝإسضغ١ اٱغ٬َ»، ٚ«١ٝاٱْػإ إعاقط ٚإؿه١ً ا٫دتُاع»

 .«؟عٔ ا٫قتكاز اٱغ٬ََٞاشا تعطف »عٓٛإ: 

َٔ  ،ا١ٝ٠ يًشٝٚقسّ ١ًْ َٔ ايِٓٛ اٱغ٬َ ،١ٝت٘ ا٫دتُاعٜـ ٚقس أنٌُ ض6٩

از٠ اٱَاّ ٝطإ بك١ٜ ٗ إٝخ٬ٍ ايػًػ١ً اييت نتبٗا إبٸإ اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ٬َ

 «.ا٠ٝكٛز اؿٜاٱغ٬ّ »ٚقسضت ؼت عٓٛإ  ،ينٝاـُ

 عباض٠ عٔ فُٛع١ عٛخ شات أدعا٤ غت١:ٖٞ « ا٠ٝكٛز اؿٜاٱغ٬ّ »ٚغًػ١ً 

ٖٚٞ قاٚي١  .١ٝ١ اٱغ٬َٜزغتٛض اؾُٗٛض ع١ عٔ َؿطٚٝتهُٔ حمل١ ؾكٜٗ :ا٭ٍٚ

 ب١.ٝه١ ٗ عكط ايػٜإ ْٛاّ اؿهِ اٱغ٬َٞ ٗ خڀٛط٘ ايعطٝيب

١ ٫قتكاز اجملتُع ًٝٝه١ ٚخڀٛٙ تؿكٜخڀٛٙ عطع٢ً  اٜاستٛ :ٚايجاْٞ ٚايجايح

ٚإٔ اجملتُع اٱْػاْٞ ٖٛ  ،١ يٲغ١ّٝ٬ ا٫دتُاعٜايٓٛط إ ضٚحٝبعس ب ،اٱغ٬َٞ

 س١ٜ.٠ ايؿطٌٝ اٱْػا١ْٝ شات إسايٝفتُع اـ٬ؾ١ ايطباْ

١ ٜٚايٓٛط ،ه١ يًٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ٬َٜٞإ اـڀٛٙ ايعطٝاختل بب :ٚايطابع

َع  ،«ا٤ٝٚؾٗاز٠ ا٭ْباٱْػإ  ١ خ٬ؾ١ْٜٛط»ع٢ً  عاڄَطنِّ ،١ ٗ ٖصا ايٓٛاّٝاغٝايػ

 صٖا.١ٝ يتٓؿٝٚايكٛض٠ ايٛاقع ،ٚؾًػؿتٗا ،إ أزيتٗاٝب

ٖٚٞ فُٛع١ قسضات  ،١ٝإ َٓابع ايكسض٠ ٗ ايسٚي١ اٱغ٬َٝاٖتِ بب :اـاَؼ

ع٢ً  ٚايكها٤ ،ط اؿهاضٟ يٮ١ٜ١َ ٗ فاٍ ايتڀٛٝع بٗا ايسٚي١ اٱغ٬َٖٝا١ً٥ تتُ

 ايتدًـ ٗ ايٛاقع إعاف.

 بٓو إغ٬َٞ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ. عح ا٭غؼ ايعا١َ ٱْؿا٤ :ايػازؽ

١ يٲغ٬ّ نُٔ نتاب٘ ٝا٫دتُاع ٣إ فُٛع١ َٔ ايط٩ٝهاڄ ببٜـ ٚقس اٖتِ أ7

 ،١ٝ١ ايطأزلايٜات ٚايِٓٛ ا٫قتكازٜ٘ ايٓٛطٝ ْاقـ ؾٌس ،«اقتكازْا»ِ ٝايك

١ ٫قتكاز ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايجكاؾٝإ ا٭ضنٝ٘ بب١ٝ. ٚاٖتِ ؾٝٛعٝٚايؿ ،١ٝٚا٫ؾذلان

 .(13)اٱغ٬َٞ اجملتُع

ت٘ ٬ْٜسٜ ض٩ ،«ايطغاي١»ٗ عح  ،«ايٛانش١ ٣ايؿتاٚ»ـ ٚٗ َكس١َ  8
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 ١ يٲغ٬ّ ْاقع١ ٚٚانش١.ٝا٫دتُاع

 ،بإڀًلاٱْػإ  نطٚض٠ اضتباٙع٢ً  ْكـ« ايٛانش١ ٣ايؿتاٚ»ـ ٚٗ خا١ُ 9

ٌٸ إؿه١ً ا٫دتُاعع٢ً  إ قسضت٘ٝٚب ،ل شيوٝٔ ٗ ؼكٜٚزٚض ايس  ١.ٝس

ٗ نتب٘  قٛض٠ عٔ فتُع ايطغٍٛ ا٭عِٛ س ايكسضّٝ يٓا ايؿٗـ ٚقس قسٻ10

تٓٛع أزٚاض ٚٚسس٠  :تٝأٌٖ ايب; ذٜؾسى ٗ ايتاض ;١ٜعح سٍٛ اي٫ٛ ١:َٝٚكا٫ت٘ ايتاي

١ عٔ ٝت٘ ا٫دتُاعٜض٩ ع٢ً عاڄ إنا٤اتٝٗا ْٝٚؾ. ١ٜؿ١ ايػذازَٝكسَت٘ يًكش; ٖسف

 ١ ٗ عكط ايطغٍٛٝا٠ ايعًُٝاؿل ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ ٗ ٚاقع ١ٝ تڀبٝؿٝٚن ،اٱغ٬ّ

َٓابع ايكسض٠ »ٗ عح  ٚبعسٙ. نُا لس فُٛع١ إنا٤ات ١َُٗ سٍٛ فتُع ايطغٍٛ

 «.ا٠ٝكٛز اؿٜاٱغ٬ّ »َٔ غًػ١ً « ١ٝٗ ايسٚي١ اٱغ٬َ

١ يًُذتُع ١ٝ إػتكبًٜايط٩ع٢ً  تكـ« عح سٍٛ إٗسٟ»س ٜـ ٚٗ نتاب٘ ايؿط11

ؼ زٚي١ ايعسٍ ايؿاٌَ إٕ ؾا٤ اهلل ٝٚتأغ #إٗسٟط ٚٗٛض اٱَاّ اٱغ٬َٞ ٗ عك

 .تعاٍ

 

 ــــــ د الضدزٗيف تساخ الػّ (دلتىعٍا)العاّوٛ ألطسٔسٛ  ـ اخلطٕط 9

قس ٌٓ  س قُس باقط ايكسضٝس ايػٝس ايػعٖٝٚهصا ٬ْسٜ إٔ أغتاشْا ايؿٗ

 .َع٘ ُّٖٛ ايبشح عٔ اجملتُع اٱغ٬َٞ طٛاٍ ث٬ث١ عكٛز أٚ أنجط َٔ عُطٙ إباضى

ٌٸ ْؿاطات٘ ايعًُ  ،١ٝٚايؿكٗ ،١ٜٚا٫قتكاز ،١ٝٚايؿًػؿ ،١ٝى١: ايتأضٝٚقس ضنع ٗ ن

 ًٞ:ٜبًٛض٠ َا ع٢ً 

 .١ إعاقط٠ٝـ إؿه١ً ا٫دتُاع1

 .س٠ٝايبع١ ٗ أعُاقٗا ٝـ أغباب ٚدصٚض إؿه١ً ا٫دتُاع2

 .َِٜٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهط ،ٚعطنٗا ،١ٝ١ اٱغ١َٝ٬ ا٫دتُاعٜـ ايٓٛط3

 .ـ ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ اٱغ4َٞ٬

باقط  س قُسٝس ايػٝؾهط ٚتطاخ ايؿٗ ٗ (فتُعٓا)» ٚقس ساٚيٓا ٗ نتاب

 ٌس ايكسض إتٓاثط٠ ٗ نتب٘ ٚتطاث٘، تاضنٝعطنٗا ٚبًٛضتٗا بٓكٛم ايؿٗ «ايكسض

 .ؾطم ٫سك١ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍإٍ  ٗ َسضغت٘ (فتُعٓا)ايبشح عٔ 
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 ــــــ الهتاب ٔوٍّذْ ـ فضٕه 11

ٔ َٔ ٜصٝس ايكسض يت١ًُٝ ايؿٗٝإ عٔ أبعاز ؾدكٜسٝتكسٸض ايهتاب عجإ ُٜٗ

ٚٸشلُا :ت٬َصت٘  ايػڀٛض. ٖصٙ ناتب :ٚاٯخط ;ٟرلايتػدع٢ً  ذ قُسٝايؿ :أ

س ٝٗ تطاخ ايؿٗ (فتُعٓا)ططٚس١ أٚ ،إ ضغاي١ ايهتابٌٝ إسخٌ ببتهؿډٜثِ 

 .ايكسض

ٚٸٍ ببٜثِ  س ٜٚؼس ،إ إكڀًشات شات ايع٬ق١ بايبشحٝبسأ ايؿكٌ ا٭

 ،١ٝ١ ا٫دتُاعٜٚايٓٛط ،ٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ،ٚعًِ ا٫دتُاع ،اجملتُع :َجٌ ،ُٗاَٝؿاٖ

إٓ ١ َٔ ايكط١ٝ ا٫دتُاعٜٚنطٚض٠ َٚٓٗر انتؿاف ايٓٛط ،س ايكسض َٓٗاَٝٚٛقـ ايؿٗ

 .(فتُعٓا)ططٚس١ ه١ ٭ٜثِ اـڀٛٙ ايعط ،س ايكسضٝايؿٗ ٣ِ يسٜايهط

إ ٝاڄ يبَٜتكسٸ ،ْػا١ٕ يٲٝإ إؿه١ً ا٫دتُاعٝٚأَا ايؿكٌ ايجاْٞ ؾتهؿچٌ بب

 ،ٚايٓٛاّ ايطأزلايٞ ،ايعًِ :ٖٞٚ ،ايكسض ايػٝس ا٭غباب ٚاؿًٍٛ إكذلس١ ٗ تطاخ

 ًٞ.ٝاؿًٍٛ بؿهٌ تؿكِ ٖصٙ ٝٝثِ تك ،غ٬ّٚاٱ ،١ٝٚإاضنػ

س ١ٝ عٓس ايؿ١ٝٗ ايكطآ١ْٝ ا٫دتُاعٜإ أغؼ ايٓٛطٝٚتهؿچٌ ايؿكٌ ايجايح بب

 ،ٔ َٓص ْؿأ٠ اجملتُع ايبؿط١ٜٟ يًس١ٝ ٚا٫دتُاعَٜٔ خ٬ٍ اؿاد١ ايؿڀط ،ايكسض

ـ سػب  ١ٝ١ ا٫غتد٬ف إٛنٛعٚايٛقٛف عٓس غٓٸ ،١ٝ ا٫دتُاعٝرل١ ايتػٝٚعدل عًُ

 ٌْٛاع ايع٬ق١ بأإ ٝٚاْتٗا٤ٶ بب، ١ٝاـام يًػٓٔ ا٫دتُاع ٚؾُٗ٘ ،ـ  ايكسضرلتعب

 ،١ٝ١ ا٫دتُاعٜغؼ ايٓٛطأ ٚزٚض ؾِٗ ٖصٙ ايع٬ق١ ٗ ؾِٗ ،ٟعٓاقط اجملتُع ايبؿط

ٛٸّ بإجٌ ا٭عً ،١ َتها١ٝ١ًَ قطآ١ْٝ إغ٬َٜؼ يٓٛطٝٚايتأغ ٖٚٛ  ،ْػإإڀًل يٲ ٢تتك

 ا٠.ٝاهلل ايٛاسس ا٭سس ٗ ٖصٙ اؿ

ٚزٚضٖا  ،١ٌٝ َبسأ ايػٓٔ ا٫دتُاع٤ٝ َٔ ايتؿكٞايطابع تٓاٚيٓا بؿٚٗ ايؿكٌ 

ٛٸض اجملتُع ٚؾكٸًٓا ايه٬ّ عٔ  .ع٠ ٗ ٖصا اؿكٌٝايكسض إتُ ايػٝس لاظاتإٚ ،ٗ تڀ

 ـ ساڄُٜاڄ دسٝتكػ ـ ٚقػٸُٓاٖا ،١ ٗ ايكطإٓٝنطٚض٠ ا٫غتٗسا٤ ١ََٛٛٓ ايػٓٔ ا٫دتُاع

 اض ا٫دتُاعٞ.ٝٚغٓٔ ا٫ْٗ ;رلٝٚغٓٔ ايتػ ;ٚغٓٔ ا٫مطاف ;غٓٔ ا٫ٖتسا٤ :إٍ

 كسض ٗ ايٓؿٛشػٝس ايع يًٝإتُ ًٞٝإ ايتؿكَٝا ايؿكٌ اـاَؼ ؾتهؿچٌ بايبأٚ

١ إػتؿاز٠ َٔ ٝٚايٛقٛف بتأٌَ عٓس اؿًٍٛ ايكطآْ ،١ٝعُام إؿه١ً ا٫دتُاعأإٍ 
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 طٜبإَهاْٗا إٔ تكّٛ بتڀٛ ،ٔ اؿلٜعؿط٠ أزٚاض يًسإٍ  ٓاٝٚاْتٗ .ايكسض ايػٝس تطاخ

 ا٠.ْٝػاْٞ ٗ ٖصٙ اؿايؿطز ٚاجملتُع اٱاٱْػإ 

إ ٝايؿكٌ ايػازؽ بب لٸ١ ٗ اؾصٚض ٚا٭عُام اختًٝٝٚبعس ٖصٙ اؾٛي١ ايتؿك

اـ٬ؾ١  ٞٵَٚػاض خڀچ ،ًٗاَٝٚساي ،ٚأبعازٖا ،١ ٗ ايكطآ١ٕٝ ا٫دتُاعَٜهُٕٛ ايٓٛط

 ايصٟ أسسث٘ ٝرل١ً ٗ أبعاز ايتػَتُجٸ ،ا٥رثِ إٓذعات ٚايٓت ،ا٭ضضع٢ً  ٚايؿٗاز٠

١ ١ٝ ؾكٜٗنطٚض٠ ابتٓا٤ نٌ ض٩إٍ  ثِ ا٫ْتٗا٤ ،غ٬ّ ٚايكطإٓ ٗ اجملتُع اٱْػاْٞاٱ

َػتكبٌ ٖصٙ إٍ  ٚبايتايٞ ايتڀچًع ،١ٝ١ ايكطآ١ْٝ ا٫دتُاعٜٖصٙ ايٓٛطع٢ً  غ٬ّيٲ

سٟ يسٚي١ ٝعٞ ٚايتُٗٝايڀ١ً ٝغ١َ٬ اٱٜٚزٚض اؾُٗٛض ،ٗا١ٝ ٚايٛاقع إبتين عًٜايط٩

يعّ  ،ٌٜٚبعس تڀٛاف طٛ ،َٚٔ ٖٓا ط.َاّ إعكّٛ إٓتٛاز٠ اٱٝاؿل ٚايعسٍ إطتكب١ بك

 ٖٚٞ: ،ع١ٝ٠ إتُٜططٚس١ ايكسضإٔ ْكـ عٓس أِٖ ْتا٥ر ٖصٙ ا٭

 

 ـــــ ٌٝتاٟر ٔزؤ

اّ بٓكٛق٘ اييت ٕاٱ «س ايكسضٝفتُعٓا ٗ تطاخ ايؿٗ»َٔ  ـ يكس نإ اشلسف1

س ١ٝ عٓس ايؿ١ٝٗ ا٫دتُاعٜؿٗا يؿِٗ ايٓٛطٝهٔ تّٛٚٚاييت نإ  ،اٖا ٗ تطاث٘ٚدسْ

١ ِٜ. ؾٗٞ ْٛطٜٚاييت اغتٓتذٗا ٚاغتٓبڀٗا َٔ خ٬ٍ ْكٛم ايكطإٓ ايهط ،ايكسض

 ١ٝ.١ قطآْٝادتُاع

ع٢ً  َٚطتهع٠ ،ك١ ٗ ٚاقع ايٛدٛز اٱْػا١ْٝٞ شات دصٚض عُٜايٓٛط ـ ٖٚص2ٙ

س٠ اييت تٓػذِ َع ايٓٛاّ ١ٝ ايٛسِٜ. ؾٗٞ ايٓٛطٝين يًدايل اؿهٜايٓٛاّ ايتهٛ

اييت اٱْػإ  ١ٜ١ ايهٕٛ ٖٜٖٚٛٛ َعٚ ،١ َٔ د١ٗٝا٫دتُاعاٱْػإ  ع١ٝايهْٛٞ ٚطب

 .١٣ َٔ د١ٗ أخطٝٗا اٱضاز٠ اٱشلٝؾ ٢تتذً

ٌٸ ْٛط3 ٌٸ أبعاز  ،١ غٛاٖا تتكـ با٫بتعاز عٔ ايٛاقعٜـ ٚن ٚعسّ ٬َس١ٛ ن

١ ٜٖصٙ ايٓٛطع٢ً  ب ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ إذلتٸٌا٫ْؿكاّ بػبب ٜا ٖچ ،غؿاشلاإايٛاقع أٚ 

  ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يٲْػإ.ٌٚب

س ايكسض ؼت ٝاييت عطنٗا ايؿٗ ،١ ا٫غتد٬ف اٱشلٞ يٲْػإٜـ إٕ ْٛط4

ا٫غتد٬ف ع٢ً  سٖاٝبايطغِ َٔ تأن ،«ا٤ٝٚؾٗاز٠ ا٭ْباٱْػإ  خ٬ؾ١»عٓٛإ 
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 ِ عسٸ٠ قٛض شلا.ٜهٔ تكسّ

ٌٸ ْكٛم ايكطإٓ ٝايكسض قس أخص ؾ ايػٝس اييت قسَٗا أغتاشْاٚايكٛض٠  ٗا ن

ايصٟ عبٸط عٓ٘  ، ا٫غتد٬ف اـامٌ ا٫غتد٬ف ايعاّ ٚبٌؾذُع ب ،بٓٛط ا٫عتباض

َٛدبٗا زٚضاڄ  ٢ٚأعڀ ،اڄ يًد٬ؾ١ ايعا١َٝعٝشيو َٛقعاڄ طبع٢ً  ٚضتٸب ،ا٤ٝبؿٗاز٠ ا٭ْب

هاڄ ٗ ٜاڄ أٝكٝسك يًُعكّٛ أٚ ْا٥ب٘ زٚضاڄ ٢نُا أعڀ ، إعكّٛرلاڄ يٲْػإ غٝكٝسك

 اغٞ ٚا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ.ٝايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٚايػ

يًٛيٞ از٠ ايعا١َ ٝ٘ ايكٝت ؾٝايصٟ أعڀ ،١ٝ١ اٱغ٬َٜـ أَا زغتٛض اؾُٗٛض5

ڀط٠ ا٫غتػ٬ٍ ٝقْٛاڄ ؿطن١ ا٭١َ َٔ غ;ب١ اٱَاّ إعكّٛٝٗ عكط غ ايؿكٝ٘

 ،ص١ٝ نُٔ ْٛاّ قابٌ يًتٓؿٜل ايٓٛط١ٝ يتڀبَٝكذلس١ ضاق ؾٗٛ قٛض٠ ،ٚا٫غتبساز عًٝٗا

١. ٚقس ؾتشت ٝكطاطّع١ ايعكط ايصٟ تطتؿع ؾٝ٘ ا٭ع٬ّ ٚؾعاضات ايسَٝٚٓػذِ َع طب

ٚأعڀت٘ اجملاٍ ايٛاغع  ،ٚد٘ ؾعبٗا ٗ ١ٜ١ أٚغع أبٛاب اؿط١ٝ اٱغ٬َٜاؾُٗٛض

 ١.ٝكطاطّايس٬ڄ ٗ غا٥ط ا٭١ُْٛ ُٕٝاضغ١ اـ٬ؾ١ بؿهٌ مل لس ي٘ َج

١ ٭سهاَ٘ ُْٚٛ٘ ٗ زٚي١ ٝساْٝ ٚإُاضغ١ إٌـ يكس زخٌ اٱغ٬ّ ـ بعس ايتك6ٓ

اڄ ٝٚأقبض قٛضاڄ أغاغ ،اڄٝٚثكاؾ ،اڄٝاغٝغ ،َػتك١ً ـ سًب١ ايكطاع ايسٚيٞ ٚايعإٞ

١ تكذلب ٝيؿعٛب ايٛاعا ٢ٚأخصت خڀ ،١ يًعامل اٱْػاْٞٝاغ١ٝ ٚايػٝيًشطن١ ايجكاؾ

١٦ ا٭دٛا٤ ١ًُٕٚٝ بػاٙ ايًِٛ ٚاؾٛض، ٚتٗ ،١ ٗ ايعامل٫ٝدتُاعٱس٬ٍ ايعساي١ ا

أعتاب ؾتض عإٞ ع٢ً  إ ٚايڀػا٠. ٚمٔٝ ٚايڀػ١ٌ يجٛض٠ عاض١َ نس ايًِٛ ٚايٛإٝايعإ

 .رلنب

١ ١ٝ اٱغ١َٝ٬ ا٫دتُاعٜـ تأتٞ َطس١ً ايؿتض ايؿاٌَ ٚا٫ْتكاض ايهاٌَ يًٓٛط7

ٌٸ دٛاْب اؿٜ ٌٚايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ايؿاٌَ س  ،١ٝا٠ اٱْػاْٝػتكطٸ ايعسٍ ٗ ن

ٌٸ أبعاز اؿٜٚ ١. ٖٚصٙ ٖٞ إطس١ً ١ٝ ٚادتُاعٜؾطز ،١ٝا٠ اٱْػاْٝٓشػط ايًِٛ َٔ ن

 ايًِٛ رلادٜ بعغت سلؼ اٱغ٬ّ ٗ زٌس ،١ٝيٲْػاْ اييت بؿٸط بٗا ضغٍٛ اهلل

ِٵ﴿: ٗ قٛي٘ تعاٍ ،ٚايؿطى َٹٓهڂ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٘ٴ ايډصٹٜ ُٹًڂٛا ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳسٳ ايًډ ٗٴِ  ٚٳعٳ ٓٻ ٝٳػٵتٳدٵًٹؿځ يځ

ِٵ ؾٹٞ ا٭ ٗٴ ِٴ ايډصٹٟ اضٵتٳهٳ٢ يځ ٗٴ ٓٳ ِٵ زٹٜ ٗٴ ٔٻ يځ ٓٳ ُٳهِّ ٝٴ ٚٳيځ ِٵ  ٗڇ َٹٔ قځبٵًٹ ٔٳ  ـٳ ايډصٹٜ ُٳا اغٵتٳدٵًځ ضٵضڇ نځ

ٗٴ ٝٴبٳسٿيځٓٻ َٵٓٚٳيځ ِٵ أځ ٗڇ ٛٵؾٹ َٿٔ بٳعٵسٹ خٳ ٝٵ٦ اڄِ  ٕٳ بٹٞ ؾٳ ٓٹٞ ٫ ٜٴؿٵطڇنڂٛ  .﴾اڄٜٳعٵبٴسٴْٚٳ
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 املعاصساإلٌطاُ  يف وعاجلٛ أشواتٔدٔزٓ عامل املجاه 

 ٔدّٛ ٌظس ٍِسٙ نٕزباُ وطالعٛ يف

  
 سيذ هحسن هيزيالد. 

 آل دهز الجشائزي يعل تزجوح:
 

 وكدوٛ ــــــ

( َٔ أبطظ ايؿاضسٌ ايػطبٌٝ يًشه١ُ 1979ّ ـ 1903ٜعتدل ٖٓطٟ نٛضبإ )

 ،غ١َٝ٬ٚقس اطًع ٭ٍٚ َط٠ ع٢ً ايؿًػؿ١ اٱ .ٜطا١ْٝغ١َٝ٬ اٱإع١ٜٛٓ ٚايؿًػؿ١ اٱ

َٔ خ٬ٍ  ،1924ّـ  1923 عاٌَٗ اي ،بٔ غٝٓاٚبايصات ع٢ً تط١ْ نتاب ايٓؿؼ ٫

ٚناْت آضا٤ ابٔ غٝٓا  .(1)ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ )ايتَٛا٥ٞ اؾسٜس( ،زضٚؽ آتٌ دًٝػتٕٛ

ْ٘ إعٝح  ،نجرلاڄعذاب٘ إقس أثاضت  ،ٚاضتباٙ ايعامل با٥٬ٕه١ ،سٍٛ قسٚض ايعامل

ْػاْٞ ٚايعامل إازٟ ست٢ آخط مل ٜذلى ايبشح عٔ ا٥٬ٕه١ ٚاضتباطٗا بايعامل اٱ

ٚبايطغِ َٔ عسّ ، ف ٗ ايػٌٓ ايتاي١ٝ ع٢ً يٜٛؼ َاغٕٝٓٛ. ٚتعطٻ(2)ؿٛات سٝات٘

ط بتٛدٗ٘ إ٫ أْ٘ تأثٻ تٛاؾك٘ َع٘ ٗ أغًٛب ايبشح ْٚٛع ايتكِٝٝ ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛض

 ،ٕإطٜٔ ا٭ٓت٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ إؿهچٜطاْٞ ٚايتؿٝع. ٚقس َهډاٱغ٬ّ اٱ إٍ إعٟٓٛ

َٔ زخٍٛ آؾام  ،ٚأخرلاڄ ٖاٜسدط ،ٖاَإ، يٛثط، ٚبعض اي٬ٖٛتٌٝ ايدلٚتػتاْت :أَجاٍ

 ٚأزت ،َٓٗر ٗ ايتأٌٜٚ ٚايٛاٖطات١ٝإٍ  ٚايتٛقٌ ،ٌٜٚ ايهتاب إكسؽأدسٜس٠ ٗ ت

ٚإسٝا٥ٗا.  ،ٜطا١ْٝبعس ٗ تأٌٜٚ اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬ اٱغاؽ ؾُٝا اغتعُاي٘ شلصا ا٭إٍ 

تبعاڄ  ـ اٙ ؾُٝا بعسايكٍٛ َؿّٗٛ زلٸإٍ  ززؾ٬طْٛٝٞ نُدلأؾ٘ ع٢ً ٚأز٣ أٜهاڄ تعطټ
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ـ ط ٗ اؿٝا٠ إع١ٜٛٓ ٚايؿهط١ٜ أثشيو ايعامل  .بـ )عامل إجاٍ( ـ يًشه١ُ اٱغ١َٝ٬

 ايبشج١ٝ يهٛضبإ نجرلاڄ. 

( سٍٛ 1945ّ ـ 1939ڀٓبٍٛ ٕس٠ غت غٓٛات )غإٚناْت مثط٠ زضاغت٘ ٗ 

ثِ  ،ؾًٝػٛف غطبٞ إؾطاقٞ بتُاّ َع٢ٓ ايه١ًُإٍ  ؾطاق١ٝ إٔ بسيت٘اؿه١ُ اٱ

تطنعت أعاث٘ سٍٛ اؿه١ُ إع١ٜٛٓ اٱغ١َٝ٬. ٚنإ ؾُٝع آثاضٙ َٓص شيو ايتاضٜذ 

َٔ ٚد١ٗ  ـ١ ٗ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ؾُا بعس ٖهصا عٓٛإ ْٚه١ٗ. ؾإٛنٛع ا٭نجط أُٖٝ

 ٖٛ عامل إجاٍ، ٖٚٛ َا ماٍٚ تػًٝ٘ ايه٤ٛ عًٝ٘ ٗ ٖصٙ إكاي١.ـ ْٛط نٛضبإ 

  

 ــــــ ِٕادظ نٕزباُ

 ،ٜطا١ْٝٚبايتشسٜس ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ اٱ ،٫ ؾو إٔ اٖتُاّ نٛضبإ بايؿًػؿ١

ٖصا ايعكط. ؾًِ ْاؾ١٦ َٔ ا٭ظَات ايطا١ٖٓ ٱْػإ  ،نإ َٓبعجاڄ َٔ ٖٛادؼ دسٜس٠

عٝـ ايتأٌَ اـايل ٗ ٜٜهٔ نٛضبإ ؾًٝػٛؾاڄ َٓكڀعاڄ عٔ إػا٥ٌ احملٝڀ١ ب٘، 

ٕٸ ؾًػؿت٘ ٚ ،زاتعامل اجملطٻ اٱْػإ  قٌ بايػ٪اٍ عٔ أٚناعؾهاضٙ تبسأ ٗ ا٭أبٌ إ

نٝس ؾايبشح أثِ تبشح عٔ اؿًٍٛ َع إعطؾ١ ايعُٝك١ بتًو ا٭ظَات. ٚبايت ،ٚأظَات٘

ق١ًٝ ٗ ايؿًػؿ١ ٚاؿه١ُ. ؾأِٖ ا٭ظَات غاغ١ٝ ٚا٭اڄ ٗ إباْٞ ا٭عٔ اؿًٍٛ أٜه

ٚاييت  ٙ،َٔ ٚد١ٗ ْٛط ـايػطبٞ اٱْػإ  ٫ٚ غُٝا ،إعاقطاٱْػإ  اييت ٜعاْٞ َٓٗا

ؾكٌ اٱشلٝات عٔ ايؿًػؿ١، ، ، عباض٠ عٔ ايٓٛط٠ ايج١ٜٛٓشلا ٫بسٸ َٔ ايبشح عٔ سٌٍّ

ٚاْؿكاشلا عٔ اؿه١ُ اؿكٝك١ٝ،  ،عًِ ا٫دتُاعإٍ  ٞ ايؿًػؿ١ٚتسْٸ ،عطؾ١ٝ اٱشلٝات

إٍ  بػبب اؾتكاضٖا ;ا٭زٜإ ٚتهازٸ ،زٜإ ع٢ً ا٭غؼ ايٛدٛز١ٜٚعسّ اعتُاز ا٭

 ٚتاضى١ٝ ،ايتٛد٘ ايتاضىٞٚايتأٌٜٚ، ٚعطؾ١ٝ ايسٜٔ )ايسٜٔ إػٝشٞ بكؿ١ خاق١(، 

، ٚعسّ ا٫ٖتُاّ ببشح ظٚاٍ قساغ١ ايؿٔٚغًب١ إٓٗر ايتذطٜيب، ٚٚإعطؾ١، اٱْػإ 

ل ٚايؿطز١ٜ ٚؾهط٠ إس١ٜٓ ايؿان١ً، ٚظٚاٍ ايتؿدټ ،اي٫ٛز٠ إع١ٜٛٓ يٲْػإٚإعاز 

 .(3)ٚٚٗٛض ايعبج١ٝ ايػًب١ٝ ،اؿكٝك١ٝ يٲْػإ

اٱْػإ  إٔ ايػبب اؿكٝكٞ ٭ظ١َ ـ ْايٞإبٓشٛ ـ ٚنإ قس اغتٓتر َٓص ايبسا١ٜ 

غاغٞ شلا ٜهُٔ ٗ ا٫عتكاز بعامل إجاٍ. ٚاؿٌ ا٭ .ايػطبٞ ٖٛ ؾكسإ عامل إجاٍ



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ٚيهٔ أبعاز شيو ايعامل إجايٞ مل تهٔ ٚانش١ ي٘ ٗ بسا١ٜ ايڀطٜل. ٚنإ تعطؾ٘ 

)ناغرل(، ٚنصيو آضا٤  غڀٛض١ٜ يـؾهاض ؾب٘ ا٭ثِ ا٭ ،ززؾ٬طْٛٝٞ نُدلأع٢ً 

ٚاييت  ،(دػاّ ايًڀٝؿ١نُٓٗا ْٛطٜت٘ سٍٛ )ا٭ ٗ ناضٍ غٛغتاف ْٜٛؼ اييت نإ

بكاڄ َع اڀتٚنإٔ تًو اٯضا٤ مل ٜهٔ ؾ٤ٞ َٓٗا َ ،أبعاز َٔ شاى ايعاملإٍ  أضؾست٘

ٍ داْب نٌ شيو ؾكس إٚنإ نٛضبإ ٚاقؿاڄ ع٢ً شيو ا٫خت٬ف. ٚ ،عامل إجاٍ

 ،أغطاض ن٬ّ ا٥٬ٕه١ ٚؾوچ ،لٌٝصناْت أؾهاض َٚٓٗر ؾِٗ ايهتاب إكسؽ طاٱ

ٗٸ  سات ا٭خط٣ اييت غاقت٘ قٛب عامل إجٌ. َٔ إُ

ٌٸ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايذلاخ إعٟٓٛ  عدل تًو ا٭ظَات ٚنإ غعٞ نٛضبإ ؿ

ٚؾتض آؾام  ،ٚايؿًػؿٞ ْٚٛاّ َا بعس ايڀبٝع١، ٚاغتدساّ شيو إرلاخ يٲْػإ ايطأٖ

 مل ٚاييتـ  َهاْات٘إدسٜس٠ ي٘ َٔ خ٬ٍ اتباع َٓٗر ٥٬َِ. ٚقس ضدع ٗ سس اغتڀاعت٘ ٚ

َٚٔ  ، ٚعجٗا.نٌ ْٗر َٚرلاخ ٜتٛقع إٔ ؾٝ٘ سطن١ َع١ٜٛٓ ٚسه١ُٝـ إٍ  تهٔ ق١ًًٝ

نايؿًػؿ١ اشلٓس١ٜ  ،إرلاخ إعٟٓٛ ايكسِٜ يًػطب، ايؿًػؿات ايؿطق١ٝ :شيو

، ٚنصيو ايتٛدٗات اؾسٜس٠ اييت ناْت ٗ إػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ ٚا٫ػاٖات إع١ٜٛٓ

 عٔ سًٍٛ يتًو ا٭ظَات.  ـشح ٖٛ نُا ٜبـ  تبشح َٔ خ٬ٍ ؾِٗ عُٝل

ايتَٛا١ٜٚ  :َٔ قبٌٝ ،ا٫ػاٖات إٛدٛز٠إٍ  ؾاض٠ٚٗ ايبٌ ّهٔ اٱ

ٚبعض ايتٝاضات إٓڀ١ٜٛ ٗ ايدلٚتػتاْت١ٝ. يهٔ بايطغِ  ،ا٫ػاٙ ايتكًٝسٟ ،اؾسٜس٠

ِا ٚدس نايت٘ ٗ إٚ ،َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً نٌ شيو ؾإْ٘ مل هس ؾٝٗا اؿٌ ايٓٗا٥ٞ

بإسٝا٤  ٘زضى أْأٜطا١ْٝ، ٚاٱ ـيٓب١ٜٛ، ٚاييت تبًٛضت ٗ اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬ اؿه١ُ ا

ٖصٙ اؿه١ُ ّهٔ ا٭ٌَ بايعجٛض ع٢ً سًٍٛ َٓاغب١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ 

إٕ َؿتاح اؿٌ يهٌ ا٭ظَات إصنٛض٠ ٖٛ عامل إجاٍ، بايٓشٛ ايصٟ عطنت٘  :ايكٍٛ

٢ ٗ ٜ٪ثط ستٸ إٍ سسٍّ أ١ُٖٝ عامل إجاٍؾٗٛ ٜعتكس إٔ  .ٜطا١ْٝاؿه١ُ اٱغ١َٝ٬ اٱ

 نٝؿ١ٝ إٓٗر ايؿًػؿٞ. 

٭١ُٖٝ اييت ٜعتكسٖا نٛضبإ يعامل إجاٍ ؾكس تعطض يبشج٘ ٗ ا إٍ ْٚٛطاڄ

َهاْات ايًػ١ٜٛ ٚإؿطزات إٓاغب١ ٚساٍٚ إٔ ٜػتؿٝس َٔ نٌ اٱ ،ؿات٘أنجط َ٪يډ

قًِٝ ٚاٱ ،ٚأضض إًهٛت ،ٚعامل إًهٛت ،َٔ قبٌٝ: عامل اـٝاٍ ،يعامل إجاٍ
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ٚ)ْا  ،َس١ٜٓ دابًكا ايػٝب١ٝ، ٚدابطغا، ٖٚٛضقًٝاٚقايِٝ ايػبع١(، ايجأَ )ٗ َكابٌ ا٭

ٛڈ ،نذا آباز(  َا ع٢ً عامل إجاٍ ٗ اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬.  اييت تسٍ بٓش

م شيو أْ٘ غع٢ ٱهاز تعاٌَ َٓاغب بٌ إٓٗذٌ إعٌٜٓٛ يًؿطإٍ  ـٵأنٹ

يهٞ ٜٓأ٣ عٔ غ٤ٛ ايؿِٗ قسض  ;ٚاغتعٌُ يؿ١ٛ ْٜٛا١ْٝ َٓاغب١ ،ٚايػطب ٗ ٖصا ايعامل

ؾإٕ عامل  ـ ٚنُا غٝأتٞ ٫سكاڄ ـ ٚطبعاڄ مل ٜهٔ شيو ع٬ُڄ غ٬ٗڄ; ٭ْ٘ .َهإاٱ

ٚاييت ؼ٢ٛ بًكا٤  ،ْػإز٫يت٘ ع٢ً َطتب١ َٔ َطاتب ٚدٛز اٱإٍ  إناؾ١ڄ ،إجاٍ

أع٢ً  ،َطتب١ َٔ َطاتب عامل ايٛدٛز ُٖٛٝتٗا إعطؾ١ٝ، ٚي٘ ق ،باطين َڀابل يًٛاقع

ٚٚدٛزٙ نطٚضٟ  ،ايٛغ٘ بٌ عامل ايعكٍٛ ٚايعامل إازٟ جٌ اؿسٸّٚ ،َٔ اٱْػإ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾايه١ًُ اي٬ت١ٝٓٝ ٫بسٸ إٔ ٜهٕٛ اختٝاضٖا عٝح ٫ (4)يًٛدٛز

ايتٛد٘ مٛ ٖهصا أَٛض قس غ٤ٛ ايؿِٗ ٗ إطاض ايؿِٗ ايػطبٞ، ٫ٚ غُٝا إٔ إٍ  ت٪زٟ

َٚا  .٘ مل ٜٛدس شلا َعازٍ َعطٚفست٢ أْٸ ،انُشٌ ٗ ايؿًػؿ١ ايػطب١ٝ بعس زٜهاضت

( ٚايٝٛتٛبٞ imaginaryنإ ٜؿِٗ َٔ عًِ اـٝاٍ ٚأَجاي٘ َا ٜطازف ايعامل ايتدًٝٞ )

ؾدام ايصٟ ٫ ًّو َٔ اؿكٝك١ ايٛدٛز١ٜ غ٣ٛ َا نإ ٗ خٝاٍ ا٭ ،غرل ايٛاقعٞ

ٚبػبب ؾكساْٗا يٲطاض  ;َٔ شيو إٔ بعض تٝاضات عًِ ايٓؿؼ ايػطب١ٝ أٚا٭غٛ .ِٚأشٖاْٗ

ٖٸ ،إٝتاؾٝعٜكٞ ايهطٚضٟ يؿِٗ ٖصا ايعامل ٚايتكسٜل بٛدٛزٙ ِ عسٸت٘ نطباڄ َٔ ايتٛ

 ٚاؾٕٓٛ. 

عٝح ٫ تًتبؼ  ،َٚٔ داْب آخط ؾُٔ إِٗ إٔ ىتاض َعاز٫ڄ يًؿ١ٛ )عامل إجاٍ(

ٚاييت ؽتًـ عٔ عامل إجاٍ. ٚأخرلاڄ  ،(5)(mundus Archetypusؾ٬ط١ْٝٛ )َع إجٌ ا٭

َعتكساڄ إٔ ٖصٙ ايًؿ١ٛ  ، إجاٍملنُعازٍ يعا (mundus imagiualis)اضته٢ يؿ١ٛ 

 َا ايك١ُٝ إعطؾ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ يعامل إجاٍ.  سسٍّإٍ  تعهؼ

خكا٥ل عامل إجاٍ ٗ  ،ْاي١ٝ تاضى١ٝإنُٔ زضاغ١  ،ٚغٓعطض أ٫ٚڄ

 .ظَات إعاقط٠ثِ تػدرلٖا َٔ قبٌ نٛضبإ ؿٌ ا٭ ،ٜطا١ْٝ اٱغ١ُ١َٝ٬ اٱاؿه

 ٚٗ اـتاّ غٓكّٛ بٓكس َٚٓاقؿ١ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. 

 

 ـــــــ ٖساُ اإلضالوٗٛإعامل املجاه يف فمطفٛ 

ايصٟ ٜؿٌُ عامل ايعكٌ ٚعامل ايٓؿؼ  ،بايطغِ إٔ ايتؿهٌٝ ايج٬ثٞ يًٛدٛز
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قسضا ٗ  ا٬ٕچٜٚطدع٘ ـ  ؾ٬ط١ْٝٛ اؾسٜس٠ّهٔ اعتباضٙ َٔ أؾهاض ا٭ ،ٚعامل إاز٠

ٕ ٖٓطٟ نٛضبإ إؾـ،  ؾًٛطٌايصٟ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ ٭ ،ثٛيٛدٝا(أنتاب )إٍ  ا٭غًب

ُٸ ،ٚٚدٛز ٖصا ايعامل .(6)ٜطا١ْٝ يعامل إجاٍنس ع٢ً اـكٛق١ٝ اٱ٪ٜ ٝ٘ ايصٟ ٜػ

ٟپ ،اؿهُا٤ إػًُٕٛ )عامل إًهٛت( ّٚجٌ ٚاغڀ١ بٌ عامل اؾدلٚت )أٚ  ،نطٚض

 ،ٖٚصا ايعامل ٖٛ َطنع ايعٛامل. (7)عامل ايعكٍٛ( ٚعامل إًو )أٚ عامل ايڀبٝع١(

 .(8)قًِٝ ايجأَ َٔ أقايِٝ ايٛدٛزٚاٱ

 ٜٚؿرل ٖصا ايعامل َٔ د١ٗ .(9)ٜات ٚاحملػٛغاتٚيٝؼ ٗ عامل إجاٍ أثط يًُازٸ

ايعامل احملػٛؽ إٍ  إش إٕ ايكٛض ايٓٛع١ٝ بايٓػب١ ;ؾٝا٤ظي١ٝ يٮايكٛض ايٓٛع١ٝ ا٭إٍ 

ٌٸ ،(10)ٚشلا تكطض ٚثبٛت ،َكسض٠ َٚٛدٛز٠ ؾٝٗا ا٭ضٚاح  َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإْٗا ندلظر ؼ

بعس تٛادسٖا إ٪قت ٗ ايعامل ا٭ضنٞ، ايعامل ايصٟ تتكطض ؾٝ٘ قٛض أؾهاضْا ٚضغباتٓا 

 .(11)ؾ١ تًو إٛاٖط ٚايتذًٝاتَٚا قُٓا ب٘ ٗ ٖصٙ ايسْٝا. ؾعامل إجاٍ َطنب َٔ نا

خاضز عٔ عامل اؿٛاؽ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط َعطؾ١ٝ  ـشيو ؾإٕ ايعامل إجايٞ إٍ  ـٵأنٹ

زضاى اـٝايٞ أٚ اؿٛاؽ ٘ عٔ ططٜل اٱزضاى خٛاقٸإّٚهٔ  ،ٚا٭زٚات ايتذطٜب١ٝ

 ٜعين . ٫ٚ(13)ٚشلصا ايػبب تٓٛط إيٝ٘ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ بعٌ ايؿو ٚا٫ضتٝاب .(12)ايباط١ٝٓ

بٌ إْٗا َعطؾ١  ،زضاى ؽًٝٞ أٚ َّٖٛٛ ٚغرل سكٝكٞإزضاى إجايٞ إٔ اٱ ـطبعاڄ  ـشيو 

َٓٗر تأًٜٚٞ  ٖصا ٚإِا ٜتِ .ٚتهؿـ تًو اؿكٝك١ ،تطؾع اؿذاب عٔ سكٝك١ خاؾ١ٝ

 .(14)أٚ ٖطَْٛڀٝكٞ

عامل إجاٍ ٗ اؿه١ُ إٍ  ؾاض٠ز٠ يٲٚقس اٖتِ نٛضبإ بعطض ِاشز َتعسٿ

 طاي١. ػٓباڄ يٲ ;بعض َٓٗاإٍ  ًُْض ،ٜطا١ْٝ اٱغ١َٝ٬اٱ

 

 ــــــ ٖساٌٗٛ الكدميٛعامل املجاه يف الفمطفٛ اإلـ 1

 ـ ٜطا١ْٝ قبٌ اٱغ٬ّ ٚبعس٤ٙ اعتكازٙ باتكاٍ ايؿًػؿ١ اٱـ ع٢ً نٜٛط٣ نٛضبإ  

ؾهاض ٚٗ ا٭ ،ٜطا١ْٝأْ٘ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً دصٚض عامل إجاٍ ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ اٱ

ٖٚصٙ  ،. ٚيٝؼ َٛنع عامل إجاٍ ٗ عامل احملػٛغات(15)ٜطإ ايكس١ّايؿًػؿ١ٝ ٱ

يهٔ  ،ٖٚصا ايعامل ٗ إؿطم .(16)بٌ إْ٘ ٜتعًل بعامل ْٛضاْٞ آخط ،ايهط٠ ا٭ضن١ٝ
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ايصٟ زلٞ ؾُٝا بعس بعامل  ،بٌ ٗ ايؿطم ايطَعٟ ايػُاٟٚ ،يٝؼ إؿطم إهاْٞ

اييت ٖٞ نُا ٜبسٚ  ،ؾػتا١ٝ٥( ا٭airyanem vaejahؾٝذا ) ٜطٜامنإٚيؿ١ٛ . (17)اشلٛضقًٝٝا

ِٷ ٭ْ٘ ٫ ٜٛدس ٗ اـطا٥٘ اؾػطاؾ١ٝ أثط  ;شيو ايعاملإٍ  ٜطإ، أٜهاڄ إؾاض٠إ٭ضض  اغ

 .(18)يتًو ا٭ضض

ٜعتكس نٛضبإ أْ٘ يًعجٛض ع٢ً تًو ا٭ضض ضَا يعّ زضاغ١ اؿٛازخ اييت ٚقعت 

ٚوهط ؾٝٗا  ،ٜكِٝ عًٝٗا َطازل٘ ايس١ٜٝٓ ،٘ٚضَعز ْؿػأؾؿٝٗا نإ  .ٗ تًو ا٭ضض

ؾباح تتُتع باؾُاٍ ٚايبٗا٤ َٔ أبڀاٍ ايػُاٜٕٚٛ، شيو إهإ ايصٟ تًذأ إيٝ٘ ا٭

يهٞ تٓعِ ٖٓاى  ;خ٬ٍ خ٬قٗا َٔ كايب ايك٣ٛ ايؿٝڀا١ْٝ اييت خًؿت ؾتا٤ٶ َسَطاڄ

 َط٠ أخط٣ْػا١ْٝ دسٜس٠ بطدٛعٗا إٚٗ عكط آخط ّهٓٗا إٔ ؼ٢ٛ عٝا٠  ،با٭َإ

تٓٛضٖا ايؿعًٞ، ؼتهٔ ٗ زاخًٗا أْٛاضاڄ مل إٍ  باٱناؾ١ ،تًو ا٭ضض اييت ،ايعاٍإٍ 

تًو ا٭ضض تكبض  ،تًو إٓڀك١ اييت تهٕٛ ايػ١ٓ يػانٓٝٗا َٓعي١ ّٜٛ ،تٛٗط بعس

ٜٚٛدس  ،إ با٭غطاضت٦إًٝ «دابًػا»ٚ «دابًكا»ٚؾٝٗا تكع َسٜٓتا  ،ٗ ا٭ضض زلا١ٜٚ

ٚضَعز( ٥٬َٚه١ )ٌَٗ(، شيو أٚايػباعٝات اـرل٠ يـ ) ،ؾٝٗا )ْاَطاٜإ( إكسؽ

اَتجا٫ڄ ٭َط إًو ايهبرل ٚ)َٖٛٓ٘(  ;إهإ ايصٟ ٜٓعع ؾٝ٘ ا٭ْبٝا٤ اٱشلٕٝٛ أدػازِٖ

بٗصٙ ا٭بسإ ايًڀٝؿ١ ؾك٘ ّهِٓٗ  ٘يٝكبشٛا شٟٚ أبسإ يڀٝؿ١; ٭ْ، (19))بُٗٔ(

إس١ٜٓ اييت يٝؼ ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ إازٜات  ،(20)عاملزضاى سٛازخ شيو ايإ

ٚاييت  ،إس١ٜٓ اييت تػ٢ُ ؾُٝا بعس بـ )ٖٛضقًٝا( أٚ ايؿطم ا٭ٚغ٘، (21)ٚاحملػٛغات

  .ْٛاضا٭ َٚٓبع ،ؾطام(ٜصنط ايػٗطٚضزٟ بٛابتٗا بٛقـ )ؾطم اٱ

ِٸ ًٝا اؿهِٝ َع ا٥٬ٕه١ ٚايعٛامل ايعاٱْػإ  يكا٤ ٚٗ تًو ا٭ضض إجاي١ٝ ٜت

ٕٸ  ،٭ٕ ا٥٬ٕه١ وهطٕٚ ٗ شيو ايعامل ;(22)ٚتٛٗط عًٝ٘ ايتذًٝات اـايس٠ ،أٜهاڄ بٌ إ

ٚايعٛامل ايعًٝا. اٱْػإ  ٚشيو ايعامل ٖٛ ايٛاغڀ١ بٌ ،ٖصٙ ا٭ضض عٌ ٚدٛز ا٥٬ٕه١

 ،ايتعايٞ ع٢ً ايبسٕ اؾػُاْٞ ،ٚسًٛي٘ ؾٝ٘ ،قًِٝاٱ اٱْػإ إٍ ٖصا إٕ ؾطٙ ٚقٍٛ

ٚشلصا ايػبب ٫  .ٖصا ايعامل إٍ ٭ٕ إاز٠ ٚاؿؼ ُٓع َٔ ايكطب ;ٚتطى اؿٛاؽ إاز١ٜ

زضاى أغطاض أضض إٚ ،سطِٜ دػطاؾٝا اـٝاٍ إٍ غبٌٝ يًعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚإاز١ٜ
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 . (23)إًهٛت

 

 ـــــ عامل املجاه وَ ٔدّٛ ٌظس ابَ ضٍٗا ـ2

ْكڀ١ ؼٍٛ نبرل٠ ٗ  ـ٣ نٛضبإ نُا ٜط ـٜعسٸ ابٔ غٝٓا ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ 

َا ىل تبٌٝ عامل إجاٍ. ؾرل٣ إٔ اؿه١ُ إؿطق١ٝ ٫بٔ غٝٓا تٛاظٟ َكڀًض 

ٚا٬ٕسٜ يًِٓٛ ايؿًػؿٞ يًعامل ٜعطف إٔ ؾٝ٘ ث٬خ َطاتب . (24))ثٝٛغٛؾٝا( ايْٝٛاْٞ

ٚىتل ٚإطتب١ إاز١ٜ.  ;ٚإطتب١ إجاي١ٝ ;ٖٞ: إطتب١ ايعك١ًٝٚ ،َذلابڀ١ َع بعهٗا

نبرل بٗصا إٛنٛع.  سسٍّإٍ  نتاب٘ إػتكٌ بعٓٛإ )ايتُجٌٝ ايعطؾاْٞ ٫بٔ غٝٓا(

اييت اغتؿاز ؾٝٗا ابٔ غٝٓا  ،إ(ٖتُاَ٘ بايكك١ ايطَع١ٜ )سٞ بٔ ٜكٛع نٛضبإ اٜٚطنِّ

ٚايذلاب٘ ايصٟ ٜكُٝ٘ نٛضبإ بٌ تًو ايكك١  .َٔ ايًػ١ ايتؿب١ٝٗٝ )يػ١ عامل إجاٍ(

ٚايصٟ مل ٜٗسأ  ،ٜبٌ ٖادػ٘ ايسا٥ِ ٗ ٖصا اجملاٍ ،يًػٗطٚضزٟ ،ٚقك١ ايػطب١ ايػطب١ٝ

 ست٢ آخط ؿٛات سٝات٘. 

ؾِٗ عامل إجاٍ ٗ ؾًػؿ١ ابٔ غٝٓا بٓٛطٜات٘ سٍٛ قسٚض ايعامل. ؾٗٛ ٜطتب٘ 

 ;ث٬خ َطاتب ٚدٛز١ٜ: عامل ايعكٌٜعتكس إٔ ْٛاّ قسٚض ايعامل أٚ ْٛاّ ايؿٝض ي٘ 

َٚٔ ٖصا  ،ٚعامل إاز٠. ٚأٍٚ َٛدٛز قسض عٔ اهلل تعاٍ ٖٛ ايعكٌ ا٭ٍٚ ;ٚعامل إجاٍ

 ،ْٚؿؼ ايؿًو ا٭ع٢ً ;ٚدطّ ايؿًو ا٭ع٢ً ;َٛدٛزات: ايعكٌ ايجاْٞ ١إٛدٛز قسض ث٬ث

ٖٚٛ ايعكٌ  ،ايعكٌ ايعاؾطإٍ  إٔ ٜكٌ، إٍ َٚٔ ايعكٌ ايجاْٞ ٜكسض أٜهاڄ عكٌ ثايح

ٚبعسٙ تبسأ ايهجط٠ ايٛاغع١ ٗ ايعامل. ٖٚصٙ ايعكٍٛ ايعؿط٠ ٗ ْٛط ابٔ غٝٓا  ،اٍايؿعٸ

َا يؿت اْتباٙ نٛضبإ ٗ ْٛط١ٜ ابٔ غٝٓا ٖصا ٚ .َٛدٛزات خاضز ايك٠ٛ ايعاق١ً يٲْػإ

َٚطتب١  ،ٚايٓؿؼ ايؿًه١ٝ أٜهاڄ ،ٚايصٟ ؾػٌ ؾهطٙ يػٌٓ ط١ًٜٛ ،سٍٛ عامل إجاٍ

ْػاْٞ اٱ ٌْٚكڀ١ ايتكا٤ ايعك ،ْػا١ْٝاٍ بكؿت٘ َٓؿأڄ ًَُٚٗاڄ يًٓؿٛؽ اٱعٸايعكٌ ايؿ

 ٚايٛسٞ اٱشلٞ. 

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾإٕ غًػ١ إطاتب ايٛدٛز١ٜ اييت ٜطزلٗا ابٔ غٝٓا يًعامل تبسأ َٔ 

ايعكٌ ايعاؾط )ايعكٌ ايؿعاٍ(. ٜٚٓاٚط ٖصا ايعامل ايٓؿٛؽ إٍ  ٚتػتُط ،ٍٚايعكٌ ا٭

ٌپ ،اييت شلا ٖهصا غًػ١ً ٚدٛز١ٜ ،أٚ ٥٬َه١ عامل إجاٍ ،ايؿًه١ٝ ايتػع١ َٓٗا  ٚن
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ب٘. ٖٚصٙ ايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ ٚإٕ ناْت ٫ تتُتع بك٣ٛ  ى دطَ٘ ايؿًهٞ اـامٸوطٿ

هاز إٚيهٔ بٛاغڀ١ قٛاٖا اي٬َتٓا١ٖٝ تتُهٔ َٔ  ،٭ْٗا غرل َاز١ٜ ;١ٝسػٸ

ِ. َٚٓؿأ تًو ايك٣ٛ ٚايتأثرل ٗ سطن١ ا٭ؾ٬ى بٓشٛ َػتُط ٚزا٥ ،ايػُاٚات

ٚغبب  .هاز ا٥٬ٕه١ إجايٌٝ أٜهاڄإاييت ٖٞ ع١ً  ،اي٬َتٓا١ٖٝ ٖٞ ايعكٍٛ ايهطٚب١ٝ

إؾان١ ٖصٙ ايك٠ٛ َٔ ايعكٍٛ ٖٛ ايعؿل اي٬َتٓاٖٞ َٔ قبٌ ايٓؿٛؽ يتًو ايعكٍٛ. ٚشلصا 

 باٱناؾ١ ـ تتُتع ،اييت تتهٕٛ ٗ ايعامل بٛاغڀ١ تًو ايٓؿٛؽ ،ؾإٕ ايػُاٚات إدتًؿ١

 ٜأخص َٓٗا ٖٜٛتٗا ايٛاقع١ٝ.  ،٥٬َهٞ بٓٛض َٚع٢ٓ ؾب٘ ـ عسٖا إازٟبٴإٍ 

ـ  إ٫ أْ٘ ،َا سسٍّإٍ  ٌُ إعاقطٜٔ ي٘بايطغِ َٔ قبٍٛ ابٔ غٝٓا بٓٛطٜات إٓذٸٚ

َعًٛي١ ي٥٬ًُه١ ٚايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ. ؾٗٛ  ٜط٣ إٔ سطن١ ايػُاٚات ـ ٚخ٬ؾاڄ يطأِٜٗ

بتسعٛا عًُاڄ )َػطبٝاڄ( ٫ غرل. َٚا ٜڀُض إيٝ٘ ٖٛ )ْٛط٠ ل١َٝٛ اٌ ُٜععِ إٔ ٖ٪٤٫ إٓذٸ

ؾٛد١ٗ ْٛطٙ ٗ اؿكٝك١ إٔ ايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ . (25)أٟ )اؿه١ُ إؿطق١ٝ( ،َؿطق١ٝ(

يٝٗا با٭زٚات إاز١ٜ ايٓذ١َٝٛ إ٫ٚ ّهٔ ايتٛقٌ  ،شلا تعًل بػُاٚات َع١ٜٛٓ

َٚػطب.  ;َؿطمإٍ:  ٟٝٓٛ ٜكػِ ايٛدٛزٗ عًِ ايٓذّٛ ايػ :. ٚبعباض٠ أخط٣(26)ٚأَجاشلا

ٚيٝؼ إطاز َٔ ايؿطم ٚايػطب ٖٓا إٛقع اؾػطاٗ يتًو ا٭َانٔ. ؾعامل إجاٍ ٖٛ ٗ 

ٚإؿطم  ،ْػإٖٚٛ ضٚح اٱ ،ايصٟ ٜكع بٌ إؿطم ايكػرل ،اؿكٝك١ ايؿطم ا٭ٚغ٘

، ازٟ احملػٛؽايصٟ ّجٌ عكٍٛ ايهطٚبٌٝ. ؾإػطب ّجٌ ايعامل إ ،ا٭قك٢ إعٟٓٛ

قًِٝ ا٭ضض إاز١ٜ إايصٟ ٖٛ  ،قًِٝ َاز٠ ايذلاب ؼت ايكُطإكـ غكًتٌ: تٸٚايصٟ ٜ

قًِٝ إاز٠ ايؿًه١ٝ إتهٕٛ َٔ اؾٖٛط ا٭ثرلٟ ٚغرل إٚ ;ٚٗ َعطض ايهٕٛ ٚايؿػاز

ٚأخرلاڄ ايعكٍٛ  ،ثِ ا٥٬ٕه١ ايؿًهٌٝ ،قًِٝ ايٓؿؼإايكابٌ يًؿػاز. ٜٚبسأ إؿطم ب

 .(27)ز٠اجملطٸ

يهٞ تطتكٞ ايٓؿؼ بعس إٛت خڀ٠ٛ  أْ٘ ٚٗ ؾهط ابٔ غٝٓا سٍٛ ا٥٬ٕه١

شيو اؾػِ ايصٟ ٜعسٸ  ،ايعكٌ اجملطز ٫بسٸ إٔ تتًبؼ بأدػاّ يڀٝؿ١ ؾًه١ٝإٍ  خڀ٠ٛ

 .(28)شلا بٛاغڀ١ ايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ ايكٛض ٚإجٌ ٚايط٣٩

 

 ـــــالطّسٔزدٙ  عٍدعامل املجاه  ـ3 

ايصٟ نإ يعامل إجاٍ أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ  ،ضزٟٜعتدل ؾٗاب ايسٜٔ ايػٗطٚ
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ؼ عٓس تٓٛرلٙ شلصا ايعامل ٗ َباسح ايٛدٛز. ؾكس َجاب١ ؾًٝػٛف َ٪غٸ ،َ٪يؿات٘

 .َٔ خ٬ٍ ططس٘ يعامل إجاٍ َٔ َٓٛاض ض٩ٜت٘ يًٛدٛز ،ابتهط ْٛط١ٜ إعطؾ١ ايؿٗٛز١ٜ

 .(29)ٚبٗصا ؾكس أنچس نجرلاڄ ع٢ً ٚدٛز عامل إجاٍ

ٜطإ ايكس١ّ )قبٌ اٱغ٬ّ( ٗ إؾطام تابع سهُا٤ ؾٝذ اٱ ٜعتكس نٛضبإ إٔ

عاز قٝاغ١ عامل أٚ ،عج٘ عٔ عامل إجاٍ، ٚقس بػ٘ ْٛطٜتِٗ ٗ إعطؾ١ ايتُج١ًٝٝ

يٝٛٗط  ،ٜطاْٞ ايكسِٜع٢ً ن٤ٛ ايُٓٛشز اٱ ايدلظر ٚايٓؿؼ ٚإعاز بؿهٌ خامٸ

ٜطا١ْٝ ٚايط١ٜ٩ اٱ ،امؾطسٝا٥٘ يؿًػؿ١ اٱإَٚٔ خ٬ٍ . (30)بؿهً٘ اٱغ٬َٞ اؾسٜس

ٚعامل  ،َٔ سٝح ايكٛض إجاي١ٝ ،ْايٝاڄ يًعاملإقسٸّ تكٛضاڄ  ،ايكس١ّ ي٥٬ًُه١

 .(31)ايدلظر

 ،ايصٟ ٜػُٝ٘ أٜهاڄ عامل إجٌ إعًك١ ،ؾعامل إجاٍ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٗطٚضزٟ

ؾ٬ط١ْٝٛ. ٚقس ٚنع َكڀًض )ْا نذا آباز( هب إٔ ٫ ٜ٪خص بٓؿؼ َع٢ٓ إجٌ ا٭

ايصٟ ّهٔ اعتباضٙ َعاز٫ڄ يًٝٛتٛبٝا ايػطب١ٝ. إٕ َا ٜتشسخ عٓ٘ بٛقؿ٘  ،امل إجاٍيع

ٖٛ َا تؿرل إيٝ٘  ،ؾطاقٌٝ َٔ بعسٙٚيهاؾ١ اٱ ،َٛنعاڄ خًـ دبٌ قاف بايٓػب١ ي٘

 .(32)ٖٚٛضقًٝا ،ٚدابًػا ،دابًكا :أَجاٍ ،إسٕ ايطَع١ٜ

ُٸ َع٢ٓ ايؿاقٌ بٌ إعكٍٛ ٚاحملػٛؽ.  ،٢ أٜهاڄ بعامل ايدلظرٚشيو ايعامل ٜػ

ٚتتسا٢ْ  ،ٚدٛزات دػُا١ْٝإٍ  ضٚاح ؾٝ٘ٚعامل ايدلظر ٖصا ٖٛ ايعامل ايصٟ تتبسٸٍ ا٭

ٕٸ بعح ا٭. (33)َطتب١ ضٚسا١ْٝإٍ  دػاّا٭ دػاّ ٜأخص قٛض٠ ع١ٝٓٝ ٗ شاى ٖٚهصا ؾإ

ؿؼ ايباق١ٝ ٚنُا إٔ اؾػِ ايسْٟٝٛ يٲْػإ كًٛم َٔ ايذلاب إازٟ ؾايٓ .ايعامل

 .(34)ْػاْٞ ىًل أٜهاڄ َٔ تًو ا٭ضض ايػُا١ٜٚ ّٜٛ ايبعحٚاشلٝهٌ اٱ

ٚعػب ايبٝإ ايػٗطٚضزٟ ؾإٕ يعامل ايٛدٛز أضبع َطاتب: عامل ايعكٍٛ أٚ عامل 

ايدلاظر إعزٚد١  ;ْؿؼ ايبؿط١ٜ أٚ عامل إًهٛتعامل ايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ ٚا٭ ;اؾدلٚت

ٖٚٓاى  ;َٔ عٓاقط َا زٕٚ ؾًو ايكُط أٚ عامل إًوؿ١ َٔ ايهٛانب ايػُا١ٜٚ ٚإ٪يچ

ايصٟ ٜؿهٌ عتب١ يسخٍٛ عامل إًهٛت، ٚؾٝ٘ تكع إسٕ ايتُج١ًٝٝ:  ،عامل إجاٍ

َٔ سٝح ؾِٗ  ـ خ٬ؾاڄ ٫بٔ غٝٓا ـ ٜٚط٣ ايػٗطٚضزٟ. (35)ٖٚٛضقًٝا ;ٚدابًػا ;دابًكا

عامل إجاٍ، َٚع٢ٓ  َٚٔ سٝح َٛقع٘ ٗ ايعامل ؾٗٛ ٗ ،إعاز إٔ ايدلظر عامل ٚغڀٞ

 .(36)اؾػِ ايؿاقٌ ايصٟ اؾتٌُ ٗ شات٘ ع٢ً ايهسٚض٠ ٚاي١ًُٛ
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إٔ ايٛقا٥ع  ،ؾطام ٚإًهٛتايصٟ ٜطٜس إٔ ٜتذ٘ قٛب اٱ ،ٜٚط٣ ايػٗطٚضزٟ

ٗ ٖصا ـ ٖٚٞ ُج٬ٝت٘ ايعطؾا١ْٝ ـ  ٚنٝدػطٚ ،ٖطَؼ :أَجاٍ ،اييت ؼسخ ٭بڀاٍ

ٚٚٗٛض ٚدطٜإ عٌ َا٤ ايطٚح ع٢ً ايدلظر،  ،خطٚز َٔ اي١ًُٛ :، َٔ قبٌٝايعامل

ٗا سٛازخ تكع ٗ ايؿطم ا٭ٚغ٘. نًچ ،ٚغرلٖا ،ٚقعٛز دبٌ قاف ،ٚإؿٞ ع٢ً إا٤

٫ٚ  ،ٗ ايعامل احملػٛؽ ٚؼككٗا : يٝؼ ٚطف ٚقٛع اؿٛازخ ايٓؿػا١ْٝٚبعباض٠ أخط٣

 يعطؾا١ْٝ. ايصٟ ٜعسٸ قٌ نٌ ايتُج٬ٝت ا ،ٗ ايعامل إعكٍٛ، بٌ ٗ عامل إجاٍ

ِٸ .٫ٚ ٗ إػتكبٌ ،يٝؼ إًهٛت ٗ إانٞ» ٚيٝؼ باقٝاڄ، بٌ إْ٘ بصات٘  ،مل ٜت

ٍ دٓب نٌ ايٛطٚف اييت ُطٸ عًٝٓا إٚ ،ٜتُتع عهٛض َڀًلٚ ،سانط َٚٛدٛز زا٥ُاڄ

 .(37)«ٗ إانٞ ٚإػتكبٌ

عػب ْٛط ؾٝذ  ـ إٕ ططح ايعٛامل ا٭ضبع١ :ؾهاٍ ايكا٥ٌٚضَا ٜڀطح اٱ

ٚيٝؼ ي٘ اغتعُاٍ ٗ ايؿذل٠  ،قس ْػذ ـ ٚع٢ً أغاؽ ايؿًهٝات ايكس١ّ ،امؾطاٱ

ؾطام ٚغرلٙ َٔ . ٜعتكس ٖٓطٟ نٛضبإ إٔ تكٜٛط ايعامل عٓس ؾٝذ اٱ(38)إعاقط٠

ايؿ٬غؿ١ إتكسٌَ ٫ ع٬ق١ ي٘ بانتؿاؾات ايعًّٛ اؾسٜس٠ سٍٛ ايعامل إازٟ; ٭ٕ 

 ،َكٝس٠ بايٛدٛز إازٟ ٗ ٖصا اؾاْب َٔ دبٌ قاف ـ ؾطامبتعبرل ؾٝذ اٱ ـ ٖصٙ ايعًّٛ

أٟ َا ٚضا٤ ايٛدٛز  ،بُٝٓا عًِ ايٛدٛز عٓس اؿهُا٤ اٱشلٌٝ ٜطتب٘ َا بعس دبٌ قاف

َٳإٚإِا ٜػتڀٝع  ،إازٟ ؾايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ ٖٞ ايٛد٘ ايباطٔ . (39)ٚقًٛا إيٝ٘ ٔٵزضان٘ 

ع٬ٕ ضأٟ إ١ٝ ٫ ّهٓٗا ٚيصا ؾإٕ ايعًّٛ ايٛاٖط١ٜ ٚاؿػ ،يًٛٛاٖط ايٓذ١َٝٛ

يهٕٛ ايٛٛاٖط ايػُا١ٜٚ  ;ؾطام أ١ُٖٝيٝؼ ٗ سه١ُ اٱ :ٚبتعبرل آخط. (40)بؿأْٗا

َطنع١ٜ ا٭ضض أٚ َطنع١ٜ ايؿُؼ; ٭ٕ ٖصٙ اؿٛازخ ٫ ؼكٌ ٗ ٖصا ايعامل 

 ،زضاى ٖصا ايعامل با٭زٚات اؿػ١ٝإٚإِا قًٗا عامل إجاٍ، ٫ٚ ّهٔ  ،احملػٛؽ

ٜٚػُٞ نٛضبإ شيو بـ  ،كٗا ب٘بتعًڊ ;زضاى ٖصا ايعاملإسٖا تػتڀٝع بٌ إٕ ايطٚح ٚس

 .(41))نؿـ احملذٛب(

 

 ــــــال صدزا املعٍد عامل املجاه  ـ4

إٕ ا٫عتكاز بعامل إجاٍ ٚنطٚض٠ ٚدٛزٙ ٗ تهٜٛٔ ايعٛامل َٔ ٖٝعات ؾًػؿ١ 
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ٖٚصا ا٭َط َطتب٘ بٓٛطٜت٘ ٗ أقاي١ ايٛدٛز. ٚإٕ نإ ابٔ عطبٞ قس ططح  .٬ قسضاإ

ايتهٜٛٔ ايج٬ثٞ إٍ  ٬ قسضاإٚاييت اْتٗت ٗ ؾًػؿ١  ،ْٛط١ٜ )ايتدٌٝ اـ٬م(

ٔٸٚايٓؿؼ، ٚأٟ ايڀبٝع١،  ،يًٛدٛز زضاى إجايٞ قسض إتأشلٌ ٜعتدل اٱ ايعكٌ، يه

٬ إٚزيٌٝ . (42)َا دػُاڄ يڀٝؿاڄ ٍ سسٍّإٚ ،بٝعٞاـ٬م ق٠ٛ َع١ٜٛٓ َػتك١ً عٔ ايبسٕ ايڀ

 ْػإ. اٍ ػطز تًو ايك٠ٛ ٗ اٱقسضا ع٢ً َع١ٜٛٓ ق٠ٛ ايتدٌٝ ايؿعٸ

ًٝ٘ تكبض ايعٛامل شات َطاتب هعٌ قسض إتأشلٌ عامل إجاٍ ٗ إًهٛت. ٚع

 ،١ٝضٚساْ اڄٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ عامل إجاٍ ٖٛ عامل تهٕٛ َٛدٛزات٘ أدػاَ. (43)ث٬خ

اييت تكع ٚغڀاڄ بٌ عامل إاز٠ ٚعامل ايعكٍٛ  ،ٚايٓؿٛؽ ايدلظخ١ٝ ،ٚسؿط١ٜ

 .(44)ايهطٚب١ٝ

ٚتٓؿكٌ عٔ إاز٠ نٓتٝذ١  ،٬ قسضا إٔ ايٓؿؼ دػُا١ْٝ اؿسٚخإٜٚط٣ 

ٛٸإٍ  ٚتكٌ ،ؿطنتٗا اؾٖٛط١ٜ ٫ت َٔ خ٬ٍ َطس١ً ايتذطز. ٚؼكٌ تًو ايتش

. (45)أٚ إٔ عامل إجاٍ دع٤ َٓٗا ;ٖٚٞ إَا قٛض بطظخ١ٝ ٠،ا٫ضتباٙ بايكٛض اجملطز

 إٔ ٜتُتع ،ٚايعكٌ ،ٚايٓؿؼ ،اؾػِ :ٖٚٞاٱْػإ،  ٚتكتهٞ إطاتب ايج٬خ يٛدٛز

ع٢ً ا٭قٌ باي٫ٛز٠ ٚاؿٝا٠ ث٬خ َطات. إط٠ ا٭ٍٚ عٓسَا ٜهع قسَ٘ ٗ عامل اٱْػإ 

ايٓؿؼ ٗ  اسٝح ؼٝ ،َٔ ايعامل إازٟٚإط٠ ايجا١ْٝ عٓس َٛاد١ٗ إٛت ٚاـطٚز  إاز٠،

ٚايصٟ ٜػُٝ٘ باؾػِ  ـ عامل ايدلظر باؾػِ ايًڀٝـ ايٓؿػاْٞ; ٭ٕ ٖصا اؾػِ

ٜٚتبع ايٓؿؼ ٗ عامل  ،ل تاّ بٛدٛز ٚأؾعاٍ ٍَٚٝٛ ايٓؿؼي٘ تعًڊ ـ إهتػب أٜهاڄ

أٜهاڄ  ايدلظر. ٚتػ٢ُ تًو إطس١ً ٗ يػإ ايؿطع بايكٝا١َ ايكػط٣. ٚإطس١ً ايجايج١

 .(46)ايهاٌَ إعٟٓٛاٱْػإ  َكاّإٍ  ٚؾٝٗا تكٌ ايٓؿؼ ،ايكٝا١َ ايهدل٣

زضاى ٖٞ ايك٠ٛ ٚأزا٠ ٖصا اٱ. (47)زضان١ٝ( خاق١إٚيعامل إجاٍ ق١ُٝ َعطؾ١ٝ )

نُا إٔ  ،زضان١ٝ اؿػ١ٝ ٚايعك١ْٝ٬اٱ ٠ٖٚٞ ايٛاغڀ١ بٌ ايكٛ. (48)اـٝاي١ٝ يٲْػإ

٫ٚ ايعك١ًٝ  ،. ٚتًو ايك٠ٛ يٝػت بإاز١ٜ اـايك١(49)ايٓؿؼ ٚاغڀ١ بٌ اؾػِ ٚايطٚح

 شلا ايكاب١ًٝ ع٢ً ؼٌٜٛ اؿا٫ت ايٓؿػ١ٝ ،ْٗا ساي١ ٚغڀ١ٝ بٌ ا٫ثٌٓإبٌ  ،اـايك١

ْٗا َٔ إ :أ٫ٚڄأؾهاٍ َجاي١ٝ. ٚتًو ايك٠ٛ اـ٬ق١ عهِ اؾػِ ا٭ثرلٟ يًطٚح; إٍ 

زضاى أضق٢ صا ايػبب ؾإٕ ٖصا اٱٚشل ،١ عٔ ايبسٕ إازٟ ٚايڀبٝعٞزضاى َػتكًچسٝح اٱ
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ٕا مل ٜهٔ دػُاْٝاڄ ؾإْ٘ ٜتُهٔ َٔ ا٫غتُطاض عٝات٘  :ثاْٝاڄٚزضاى اؿػٞ; َٔ اٱ

زضاى ػبب عسّ بعجط٠ ٚتؿطم اٱبٚ ;شيو أْ٘ بعس إٛتإٍ  ـٵأنٹ .بعس َٛت ايبسٕ

 ،اٍع ناؾ١ ق٣ٛ ايطٚح ٗ ق٠ٛ ايتدٌٝ ايؿعٸايتدًٝٞ ٗ اؿٛاؽ اـُؼ، تذلنډ

 .(50)تڀٝع ايطٚح ا٫غتؿاز٠ َٔ ق٠ٛ اـٝاٍ بكٛض٠ نا١ًَٚتػ

 

 ــــــٔدّٛ ٌظس الفمطفٛ الػسبٗٛ  عامل املجاه وَ ـ5

 :َِٚٓٗ ،يؿ٬غؿ١ بعامل إجاٍا َٔ ٗ ايؿًػؿ١ ايػطب١ٝ ٫ تعتكس ا٭نجط١ٜ ايػايب١

ٚٚيـ. ٜٚط٣ نٛضبإ إٔ  ،ٚنطٜػتٌ ،٫ٜٚب ْٝتع ،َٚايدلاْـ ،َطغٕٛإٚ ،زٜهاضت

ٚؾطح  ،ْهاض ٗ ايػطب ٖٛ ْٛط١ٜ ابٔ ضؾس ٗ ْؿٞ عامل إجاٍط ٗ شيو اٱايسٚض إ٪ثٿ

 ايطؾسٌٜ اي٬تٌٝٓٝ يه٬َ٘. 

ٜعتكس نٛضبإ إٔ ايعٚاٍ ٚا٫مڀاٙ إِا بسأ سٌ أْهطت َسضغ١ ابٔ ضؾس 

طنب١ َٔ ايٓؿٛؽ ايتكٛض ايػٟٝٓٛ يًعامل َع غًػ١ً َطاتب ا٥٬ٕه١ إتٛغڀ١ إ

اٍ ٚإًو ا٫ضتباٙ بٌ ايعكٌ ايؿعٸ ـ خ٬ؾاڄ ٫بٔ غٝٓا ـ ْٚؿت ،ٚغدطت َٓ٘ ،ايؿًه١ٝ

)ضٚح ايكسؽ(. ٚبٗهصا إْهاض، نُٔ إٔ ايٓؿٛؽ ضنٓت داْباڄ، ؾكس ظاٍ ا٫عتباض 

ٛٸ. (51)زضانات ق٠ٛ اـٝاٍ أٜهاڄإعطٗ ٱ ٕ ٚبصيو ؾكس اغتبسٍ ايعامل ايػٟٝٓٛ إه

ؾؿٞ َجٌ ٖهصا ْٛط١ٜ ٗ  .ٚعامل ايعكٌ ;عامل ثٓا٥ٞ: عامل اؿؼب بَٔ ث٬خ َطات

ٌپ ٜٚكّٛ  ،ٌ ايٛاغڀ١ بٌ إعكٍٛ ٚاحملػٛؽيعامل إجاٍ ايصٟ ّجٸ ايٛدٛز ٫ ٜبك٢ ق

ٛٸاٱْػإ  بسٚض ايطب٘ بٌ ٖصٜٔ ايعإٌ. َٚٔ د١ٗ ؾإٕ سكٝك١ ٕ َٔ إطاتب إه

ْهاض عامل إتبسيت ب ،ٚايعكٌ ;ٚايطٚح ;ٜعين: اؾػِ ،ٚإذلابڀ١ َع بعهٗا ،ايج٬خ

. ٚبٗصا ايٓشٛ ؾكس ططأت (52)ٜ٘ عٔ اٯخطأاْؿكٌ أسس دع ،ٚدٛز ثٓا٥ٞإٍ  ايٓؿؼ

ٚبًشاٚ ؾِٗ ايٛدٛز  ،بًشاٚ َعطٗ ،اٍايعكٌ ايؿعٸ تػٝرلات أغاغ١ٝ ٗ َؿّٗٛ ٚؾاع١ًٝ

 ـ يٛدٛز عٓس ابٔ ضؾسعػب ايتكٛض ايػٟٝٓٛ ٗ ؾِٗ ا ـ ْهاض ا٥٬ٕه١إْػاْٞ. إٕ اٱ

َٔ أندل  ٚاسسٷ ،ْهاض عامل إجاٍإٚ ،اعتباض اـٝاٍ أَطاڄ غرل ٚاقعٞإٍ  ايصٟ أز٣

ناْت ي٘ ٚ ،ـنُا ٜط٣ نٛضبإ  ـأخڀا٤ ايؿهط ايػطبٞ َٔ عكط ايتٜٓٛط ٚست٢ اٯٕ 

 .(53)عٛاقب ٚخ١ُٝ
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ٛٿيهٔ ٖٓاى ٗ ايبٌ َؿهچ غٛزْبٛضؽ، ٜانٛب بُٖٛ٘،  :أَجاٍ ،ؾ١طٜٔ َٚتك

ٚقس ططح . (54)ناْٛا ٜعتكسٕٚ بٛدٛز ٖصا ايعامل ،ٚغرلِٖ ،ززؾ٬طْٛٝٞ نُدلأٚ

غٛزْبٛضؽ َٔ بٌ إتأشلٌ ايػطبٌٝ أزم ا٭عاخ ٗ ٖصا اجملاٍ. ٖٚٓاى تڀابل دسٜط 

با٫ٖتُاّ بٌ آضا٥٘ ْٚٛطٜات ايػٗطٚضزٟ ٚابٔ عطبٞ ٗ ٖصا اجملاٍ. ؾٗصا ايعامل َٔ 

اؿٝع اؾػُاْٞ يعامل  عٔ ضٚساْٞ ىتًـٚد١ٗ ْٛط غٛزْبٛضؽ ي٘ سٝع َٚهإ 

تهٕٛ ا٭ضض  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖٓاى عإاڄ ٚضا٤ عإٓا احملػٛؽ ،ايڀبٝع١

 .(55)ٚايػُا٤ ٚايبشاض ٚايٓباتات ٚاٱْػإ ٚنٌ اؿكا٥ل ؾٝ٘ ضٚسا١ْٝ

ٚهعٌ ٜانٛب بُٖٛ٘ أٜهاڄ شيو ايعامل ٚاغڀ١ ٚبطظخاڄ بٌ ايعامل احملػٛؽ 

بسإ ايطٚسا١ْٝ اؿانط٠ ٗ عإٓا. ٖٚصا إأ٣ٚ، ، ٚؾٝ٘ ا٭عإاڄ قسغٝاڄ ٜٚطاٙ ،ٚإعكٍٛ

ّ ٚدٛزٙ شاتاڄ ع٢ً ايتاضٜذ ٚإهإ إتعاضف ٜتكسٸ ،ٚإهإ إجايٞ ٚايطٚساْٞ يًشه١ُ

 ٚإؿٗٛز. 

ٚاٯٕ ْبشح باختكاض ا٭ظَات اييت ٜط٣ نٛضبإ أْٗا تعاجل با٫عتكاز بايكٍٛ 

 بعامل إجاٍ. 
 

 ـــــــ املعاصساإلٌطاُ  شواتأامل املجاه يف وعاجلٛ دٔز ع

ٌٸ  بٌنجرل َٔ ايكهاٜا.  ٜط٣ نٛضبإ أْ٘ با٫عتكاز بعامل إجاٍ ّهٔ س

 ،ٜطا١ْٝ اٱغ١َٝ٬ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بٛقؿٗا ؾاخكاڄ يًؿًػؿ١ اٱإٍ  ؾاض٠ّهٔ اٱ

ٜٚ٪نس ع٢ً . (56)ّٚهٔ َٔ خ٬ٍ قطا٤ات دسٜس٠ ايعٌُ ع٢ً إسٝا٤ تًو اؿه١ُ

عٔ ططٜل ْٛط١ٜ  ،َها١ْٝ تكشٝض ايتكٛض ايعكًٞ ايػطبٞ ٗ خكٛم اـٝاٍ ؾك٘إ

ٚاؿٌ ايكڀعٞ شلصٙ ا٭ظَات ا٫عتكاز بع١ٝٓٝ . (57)ؾطاق١ٝٚدٛز تؿب٘ ْٛط١ٜ ايٛدٛز اٱ

 .(58)عامل إجاٍ

اٱْػإ  اييت تعسٸ َٔ ؼسٜات ،بعض ٖٛادؼ نٛضبإ ـ باختكاض ـ ْٚعطض اٯٕ

 ٛاب ايصٟ اغتؿازٙ َٔ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. ٚاؾ ،إعاقط

  

 ــــــالتضٕز الجٍاٟ٘  ـ1

 .هاض عامل إجاٍ بطٚظ ايٓٛط٠ ايجٓا١ٝ٥ ٗ ايؿًػؿ١ ايػطب١ٝإٕ َٔ أِٖ ْتا٥ر إْ
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: أ٫ٚڄٌ ايٛاغڀ١ بٌ ايعامل إعكٍٛ ٚايعامل اؿػٞ، ايصٟ ّجٸ ،بػبب ْؿٞ عامل إجاٍٚ

ٌٸايصٟ ّجٸ ،يػا٤ ٖصا ايعامل: ْٛطاڄ ٱٚثاْٝاڄ .اڄبًشاٚ ٚدٛزٟ، ثٓا٥ٝ ،أقبض ايعامل  ٌ ق

، ك١ بػبب عامل إجاٍاييت ناْت َتشكچ ،ا٥٬ٕه١، تبسيت ايٛسس٠ بٌ ايعكٌ ٚايٛسٞ

هاز ا٭ظَات ٚايتشسٜات م. ٚناْت ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ بسٚضٖا عا٬َڄ ٱنجط٠ ٚتؿطٸإٍ 

َع٢ٓ ايؿكٌ بٌ اٱشلٝات  ،ٚنإ َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ايعًُا١ْٝ .ايهجرل٠ ٗ ايػطب

 ٚايؿًػؿ١، ٚايعكٌ ٚايٛسٞ. 

 :ْهاض ٖهصا عامل ُٗست ا٭ضن١ٝ ؿهٛض ْٛطٜات أؾدام َجٌإٚب

َٔ دٖٛطٜٔ َتُاٜعٜٔ عٔ اٱْػإ  زٜهاضت. ؾبشػب ْٛط١ٜ زٜهاضت ٜتهٕٛ

ؿؼ. ٚخاق١ٝ ايٓؿؼ ٖٞ ٚايٓ ;اؾػِ :ُٖاٚ ،ٚغرل َطتبڀٌ بايتُاّ ،بعهُٗا

ٚخاق١ٝ اؾػِ ا٫َتساز. يكس أْتذت ٖصٙ ايج١ٜٛٓ ايسٜهاضت١ٝ َؿانٌ  ،ايؿهط

ساٍٚ ايػطبٕٝٛ سًچٗا َٔ خ٬ٍ ايتٛغٌ بعامل خٝايٞ ٫ ٚاقع ي٘ بعٓٛإ  ، ٚقسنجرل٠

ٕ تطؾع ٗ أْػا١ْٝ اييت ٫بسٸ يطؾع سادات ايٓؿؼ اٱـ  بٛاغڀت٘ ـا ٛٵعٳٚغٳ ،)عامل اـٝاٍ(

اييت ػعٌ ايطابڀ١ بُٝٓٗا غرل  ،ٕجاٍ اؿكٝكٞ. تًو ايجٓا١ٝ٥ بٌ ايطٚح ٚايبسٕعامل ا

ٚايبعض اٯخط ٜكبٌ اؿكا٥ل ايطٚسا١ْٝ ٫  ،إٔ ٜكبض بعهِٗ َازٜاڄإٍ  أزت ،ٖه١ٓ

زضاى نٌ إ( مل ٜهٔ قازضاڄ أٜهاڄ ع٢ً Spiritualistإ٫ إٔ َصٖب أقاي١ ايطٚح ) ،غرل

ؿػرل ْٝع اؿكا٥ل ايس١ٜٝٓ; ٭ٕ ٖٓاى سكا٥ل ٫ ّهٔ ٚمل ٜػتڀع ت ،ا٭َٛض إع١ٜٛٓ

 ؾُٗٗا إ٫ َٔ خ٬ٍ عامل إجاٍ. 

ٔٸ ٚإِا غطت  ،تًو ايٓٛط٠ ايجٓا١ٝ٥ مل تكتكط ع٢ً ايع٬ق١ بٌ ايطٚح ٚايبسٕ يه

 ،٭ٕ عامل ايٛدٛز َٔ د١ٗ امكط ;ٚعامل إعطؾ١ ،ْٝع عامل ايٛدٛزإٍ  تًو إعه١ً

ٟٸ احملػٛؽ ٚإعكٍٛ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٚقع ايؿكٌ بٌ عامل  بايعامل ،بًشاٚ ٚدٛز

ٚناْت ايٓتٝذ١ أظ١َ ايتعاضض بٌ ايعكٌ  ،بٛقؿُٗا َكسضٜٔ يًُعطؾ١ ،ايعكٌ ٚايٛسٞ

إعتكسٕٚ بتًو  ،ضباب ايهٓٝػ١إٔ ٜكبٌ أَٚٔ ايڀبٝعٞ  .أٚ ايعًِ ٚايسٜٔ ،ٚايٛسٞ

بُٝٓا نإ  ،إكسض ايٛسٝس يًُعطؾ١ ٜٙٚعتدلٚ ،سذ١ٝ ٚاعتباض ايٛسٞ ،ايجٓا١ٝ٥

ايصٟ ٜعسٸ  ،اٍ ًَٚو ايٛسٜٞعتكسٕٚ بٛسس٠ ايعكٌ ايؿعٸ ،ابٔ غٝٓا :أَجاٍ ،اؿهُا٤

ٚإٔ أٟ ؾطز ّهٓ٘ ا٫تكاٍ بايعكٌ  ،)إٓعي١( َكسض إعاضف ايعك١ًٝ ٚايٛسٝا١ْٝ

 نايهٓٝػ١.  ،ػ١َ٪غٸإٍ  طدٛعايٚبسٕٚ  ،ٚبًٛؽ إعطؾ١ ،اٍايؿعٸ
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أظ١َ إٍ  ٍ ؾإٕ نٛضبإ ٜط٣ إٔ َؿتاح اؿٌ ٕعهٌ ايجٓا١ٝ٥ إ٪ز١ٜٚع٢ً أ١ٜ سا

عتكاز بعامل أْ٘ با٫إٍ  ٚتٛقٌ ،ٜطا١ْٝاٱـ  ٗ ايػطب ٜهُٔ ٗ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬

أٚ إعكٍٛ  ،أٚ ايؿهط ٚا٫َتساز ،إجاٍ ّهٔ اـ٬م َٔ ث١ٜٛٓ ايطٚح ٚايبسٕ

 .(59)ايصٟ أٚقس ايباب أَاّ ايؿًػؿ١ ،ٚاحملػٛؽ

 

 ـــــ عَ الفمطفٛ( الالِٕتالعمىٍٛ )فضن ـ 2

 خ٬ٍ ايكٍٛ بأْ٘ َٔ ،ْؿٞ عامل إجاٍ ايؿكٌ بٌ اٱشلٝات ٚايؿًػؿ١ ْتا٥ر َٚٔ

٫ٚ ٜٛدس  ،يٝؼ ٖٓاى َٔ َٓڀك١ ايتكا٤ بٌ ايؿًٝػٛف ٚايٓيب ٗ َطتب١ شيو ايعامل

ٜط٣  َٔ ٖٓاٚٚإِا ٜكع ايتكابٌ بٌ عامل ايعكٍٛ ٚعامل احملػٛغات.  ،ٚسس٠ ١بُٝٓٗا أٜ

ٚعٓسٖا إَا إٔ ًٜذأ  .ثبات ا٫عتكازات ايس١ٜٝٓتٝإ بأزي١ ٱ٫ ّهٔ اٱأْ٘ نٛضبإ 

 إٍ اٚهڀطٜأٚ  ،ٛز ٚايتُػو بايٛٛاٖطُاؾإٍ  إتسٜٕٓٛ ٗ ايسؾاع عٔ عكا٥سِٖ

ف ئ هسٚا ٛٚغ ،ايس١ٜٝٓ عاض١ٜ عٔ اؿكٝك١إٔ اؿكا٥ل  اٜٚٛٓٛ ،غڀٛض٫٠غتعاض٠ ٚا٭ا

ٜكًض َكسضاڄ َٛثٛقاڄ  ،ٚإهاؾؿات ايؿٗٛز١ٜ ،َٛنعاڄ ٗ عامل اؿكٝك١ يًط٩ٜا ايٓب١ٜٛ

ٗ َٛاد١ٗ  ،ايؿًػؿ١ ٚاٱشلٝاتٚيًُعطؾ١. ٚبٗصا تكبض اؿكا٥ل ايعك١ًٝ ٚسكا٥ل ايٛسٞ، 

ا١ْٝ با٫عتكاز بعامل إجاٍ بُٝٓا ٜ٪َٔ قسم ايط٩ٜا ايٓب١ٜٛ ٚإؿاٖسات ايعطؾ. (60)بعهٗا

تهُٔ ٗ زضاى اـٝايٞ يك٠ٛ اـٝاٍ أ١ُٖٝ اٱٚزضان١ٝ اـاق١. ٚا٫عذلاف بكٛت٘ اٱ

 .(61)زا٠ إسضن١ يعامل إجاٍا٭ أْٗا

ٚايصٟ ٜطَٚ٘  ،ْػا١ْٝ ايڀاٖط٠إٕ إعطاز ايٓبٟٛ ٖٛ ِٛشز باضظ ٕعطاز ايٓؿؼ اٱ

ٖٚٛ  ،اٍّٚهٔ ٌْٝ إعطؾ١ ايؿٗٛز١ٜ با٫تكاٍ بايعكٌ ايؿعٸ .أٌٖ اؿه١ُ ٚإعطؾ١

َع٢ٓ ْٛع  ،بٛقؿ٘ ًَو إعطؾ١ أٚ ٚاٖب ايكٛض ،اٍددل٥ٌٝ. ٚتعتدل ٚغاط١ ايعكٌ ايؿعٸ

ٚع٢ً ٖصٙ . (62)أٚ َجٌ إٛدٛزات ،شلاّ َٚعطؾ١ ؾطز١ٜ تؿاض عًٝٗا ايكٛض ا٭ظي١ٝإ

ٌٸا٭ ّإ ٚايعًِ، شلٝات ٚايؿًػؿ١، اٱاٱؾٝ٘ ايٓعاع بٌ  غاؽ ؾعامل إجاٍ عامل و

 ايطَع ٚايتاضٜذ. 

 

 ــــــلػاٞ فهسٚ املعاد إـ 3

َٚع٢ٓ ايكٝا١َ ٚإعاز أٜهاڄ  .ْػإْهاض عامل إجاٍ ظٚاٍ تؿدل اٱإَٚٔ ْتا٥ر 
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ظٚاٍ اي٫ٛز٠ ايسا١ُ٥ يًٓؿؼ. ٚإِا ّهٔ ايتكسٜل بإٔ ايٓؿؼ بػرلٖا إعٟٓٛ 

أنجط  ٜٚٛٗط شلا عاملٷ ،تٓكڀع عٔ إاز٠ ٚايتعًكات إاز١ٜعامل أع٢ً إٍ  زٟٚايتذطټ

عامل أنجط ْٛضا١ْٝ; ٚتكّٛ قٝاَت٘ إٍ  ٚبك١ً ايكٝٛز ٚاحملسٚزٜات تكٌ ،ع١ُٛ َٚع١ٜٛٓ

َٔ اٱْػإ  َطتب١ ٚقٌ ١أٜإٍ ٚبصيو تهتػب اؿٝا٠ بعس إٛت َعٓاٖا. ٚ ،ايكػط٣

ض ٖٜٛت٘ اي٫ٛز٠ إتهطض٠ تتكطٸٚبتًو  ،ايهُاٍ ؾإْ٘ ٜتٛيس َٔ دسٜس بصيو إكساض

ٖٚٛ  ،ثِ ٚٗطت ٚبطظت بايتسضٜر ،اييت ناْت كتؿ١ٝ َٚهُط٠ َٔ قبٌ ،ٚؾدكٝت٘

سكٝكت٘ ا٭ق١ًٝ اييت دا٤ت َٔ ٖٓاى قبٌ شيو، تًو اؿكٝك١ إٍ  ٗ ايٛاقع ٜطدع

ايؿعٌ، إٍ  ا٭ق١ًٝ اييت ناْت ع٢ً اضتباٙ ٚثٝل َع إًو ايصٟ أخطدٗا َٔ ايك٠ٛ

 ٖصا جاٍإٚدعٌ َٓٗا َٛدٛزاڄ ٫ ّٛت. ؾًٛ مل ٜهٔ عامل  ،ٖصا ايعاملإٍ  ٚدا٤ بٗا

بسٜت٘ ٚعسّ أٔ ع٫ٚ  ،ايتؿدل إعٟٓٛ يٲْػإ عَٔٛدٛزاڄ مل ٜهٔ ٖٓاى خدل 

إشا  أْ٘ شيو ٜعتكس نٛضبإإٍ  ـٵٔ قٝاَت٘. أنٹع٫ٚ  ،ٔ ٫ٚزات٘ إتهطض٠ع٫ٚ  ،َٛت٘

 ١ڄڀٝـ ؾػتبك٢ َػأي١ إعاز اؾػُاْٞ عكٝٸمل تهٔ ْٛط١ٜ عامل إجاٍ ٚاؾػِ ايً

٬ قسضا ٚبعض عًُا٤ ايؿٝد١ٝ عٓسَا ططسٛا ؾهط٠ ٖصا إع٢ً اؿٌ أٜهاڄ. ٜٚط٣ إٔ 

ٌٸٛٵعٳايعامل غٳ ٚقسَٛا ؾهطاڄ قشٝشاڄ عٔ اؾػِ  ،َعه١ً إعاز اؾػُاْٞ ا ؿ

 اؿؿطٟ. 

 

 ــــــ الفَ تّأٙ قداضٛ ـ4

خ٬ؾاڄ يًُٓٗر  ،ٗ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝٚايتشسٟ اٯخط ٖٛ عسّ قسغ١ٝ ايؿٔ 

ٔٸإش ؾكًٛا ايتدٝټ ;اٱغ٬َٞ  ،عٔ عامل إع٢ٓ ٚايكساغ١ ،ٌٖٚٛ ٚيٝس ايتدٝټ ،ٌ ٚايؿ

ْهاض عامل إجاٍ ؾكس غًب َٔ سٛازخ شيو ايعامل ؾعًٗا إٚضبڀٛٙ َباْٞ أخط٣. ٚب

ا ايػبب ٫ ٫ٚ سكٝك١ شلا. ٚشلص ،ٚغست ايتُج٬ٝت ايعطؾا١ْٝ ١ًَُٗ ،ايطَعٟ ٚايٛاقعٞ

ؾطاق١ٝ. ٚٗ ايبٌ ؾأ عًِ ايٓؿؼ ل ايكٛض اـٝاي١ٝ يًشهاٜات اٱّهٔ إٔ تتشكچ

إٍ  ٫ٚ ططٜل ،عامل ٜٛتٛبٞ يٝؼ ي٘ دصض ٗ عامل ايٛاقع، إٍ ٖصا ايؿطاؽ ٤ٌٕ ;اؾسٜس

٫عتكاز بعامل إجاٍ، ؾكس إٍ اْٚٛطاڄ  ;ايعٛامل ايعًٝا، أَا ٗ اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬

ٔٸاتٸ  يتعًك٘ بايعامل إعٟٓٛ.  ;بايكساغ١ كـ ايؿ
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 ــــــ ـ التٕدْ األسادٙ اجلاٌب لمدَٖ، ٔعدً ٔدٕد أضظ أصٗمٛ لتكازب األدٖا5ُ

َاّ أٌٖ إٔا نإ عامل إجاٍ ٜؿتض عإاڄ أنجط غع١ َٚع١ٜٛٓ َٔ عامل إاز٠ 

 ،زضانِٗ ْٚٛطتِٗ ايس١ٜٝٓإٜتعاٍ  ، ؾإْٜ٘ٚكسّ شلِ ْٛط٠ ؾا١ًَ ٚعُٝك١ ،زٜا١ْ

ساز١ٜ اؾاْب; ٭ِْٗ غٝعتكسٕٚ إٔ ٚاٖط ايسٜٔ سٕٚ عٔ ايٓٛط٠ ايٛاٖط١ٜ ٚا٭عٜٚبت

ٕ ؾُِٗٗ يًسٜٔ أسازٟ اؾاْب. ٖٚصا إب٢ٓ ٛٚغٛف ئ ٜه ،َٛٗط يتًو اؿكا٥ل ايعًٝا

 ضغِ ايتؿاٚت ؾُٝا بٝٓٗا.  ،تكاضب ا٭زٜإ َٔ بعهٗاإٍ  ا٭غاغٞ غٝ٪زٟ

 

 ــــــ ٔحتمٗن ٌكٌد

يًُؿه٬ت ٚا٭ظَات إعاقط٠ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ اؾصٚض  إٕ ايبشح عٔ سٌٍّ

 ـٚإٔ عامل إجاٍ َٓعي١ نٓع عِٛٝ ٗ اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬  ،اؿه١ُٝ ٚإع١ٜٛٓ

ٌٸ ،ٜطا١ْٝاٱ َٔ إٓذعات  ،تًو إؿه٬ت عٝح ٜػتؿاز َٓٗا بؿهٌ َٓاغب ٗ س

ػبت٘ َها١ْ ٚأن ،شٗا بعُلأٚ ٚنٸ ،ٚإبتهط٠ اييت انتؿؿٗا ٖٓطٟ نٛضبإ ١ايكُٝ

ضَا  ،ٖٓاى بعض ايٓكاٙ ايٓكس١ٍٜ داْب شيو إؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. َٚطَٛق١ ٗ اي

إٍ  ْؿرل .٣ يًكٝاّ بُ٘اّ إؿطٚع ايهبرل ايصٟ تكسٸإيٝٗا تأثرل ٗ إٜهٕٛ ي٬يتؿات 

 َا ًٜٞ:  بعهٗا ٗ

ظَات ٗ اجملتُع ايػطبٞ َػا٥ٌ يكس سكط نٛضبإ أغباب ٚٗٛض ا٭ ـ1

ٌ ط٠، بُٝٓا ُجٿٚغؿٌ عٔ غا٥ط ايعٛاٌَ غرل إعطؾ١ٝ إ٪ثٿ ،طؾ١ٝ ؾًػؿ١َٝٚع ،ٚدٛز١ٜ

 .ظَات، دع٤اڄ َٔ ايكه١ٝهاز أٚ سٌ ا٭إٚتأثرلٖا ٗ  ،َػأي١ قش١ ٚعسّ قش١ إعطؾ١

 ،ع٬ّٚٚغا٥ٌ اٱ ،ٚايػًڀ١ ايػٝاغ١ٝ ،ا٫قتكاز :َٔ قبٌٝ ،ٖٚٓاى عٓاقط أخط٣

عطؾ١ ايؿطز ٚاجملتُع. ٚبؿهٌ قاطع ؾإٕ ٖصٙ شلا تأثرلٖا ٗ نٝؿ١ٝ تعٌٝ َ ،ٚغرلٖا

ٕٚا نإ شلصٙ  .ايعٛاٌَ إشا مل ٜهٔ تأثرلٖا أنجط َٔ قت٣ٛ إعطؾ١ ؾًٔ ٜهٕٛ أقٌ

إٔ تعاز تًو ايتكُٝٝات ع٢ً ن٤ٛ  بسٸ غاغٞ ٗ تكُٝٝات نٛضبإ ؾ٬إػأي١ زٚضٖا ا٭

 ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ.

ايؿًػؿات ايػ١ٜٛٓٝ إٍ  ناؾ١باٱ ،غ٬ّنٛضبإ اشل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ يٲًٜدٿل  ـ2

بعاز ٜٚٓػ٢ ناؾ١ ا٭ ،بعامل إجاٍ ٚايبعس إعٟٓٛ ،ؾطاق١ٝ ٚايكسضا١ٝ٥ أٜهاڄٚاٱ
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َٚا  ،غ٬ّ. بُٝٓا ٫ ّهٔ إٔ ْكبٌ قكط اٱغ٬ّ ٚايتؿٝع بايعامل إجايٞا٭خط٣ يٲ

 ،١ًَُٗأٚ  ،َٛض ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ ق١ًًٝ ا٭١ُٖٜٝٚٛٔ إٔ ا٭ ،ٚضا٤ ايعَإ ٚإهإ

ٚاييت قطٸح بٗا ايكطإٓ ٚايطٚاٜات َٓص قسض  ،غ٬ّٚتصٖب بايتٛدٗات ا٫دتُاع١ٝ يٲ

ٚإعٍُٛ بٗا َٔ قبٌ ايععُا٤ ايسٌٜٓٝ. ٚؾُٝا  ،اٱغ٬ّ ٚاٍ ظَإ ايػٝب١ ايهدل٣

ثِ ايهٓٝػ١، ؾإْ٘ اعتدل  ،٠ بتذػس إػٝضٜصنط نٛضبإ ػطب١ إػٝش١ٝ إطٸ

 ٖٚصا ٖا ٜتٓاؾ٢ َع بسٜٗٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٚايتاضى١ٝ.  ،ت٘ادتُاع١ٝ اٱغ٬ّ َع٢ٓ َٛ

إؿه١ً ا٭خط٣ اييت تٛاد٘ نٛضبإ ٖٞ عسّ اٖتُاَ٘ بايبعس ايعكًٞ  ـ3

ٚنصيو  ،ايٓٛاّ ايؿًػؿٞ يٲغ٬ّ إٔ ٚايدلٖاْٞ يًُٛنٛعات اييت عجٗا. َٚٔ ايٛانض

بعازٖا إٍ أ اؾ١نباٱ ،تتُتع ببعس عكًٞ ،ؾطاق١ٝ ٚايكسضا١ٝ٥اؿه١ُ ايػ١ٜٛٓٝ ٚاٱ

ُٖاشلا إُٖا٫ڄ ي١ًٜٛٗ ايصات١ٝ يتًو ا٭١ُْٛ. ٚنُجاٍ ع٢ً إٜٚعسٸ  ،ايؿٗٛز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ

ٟٸمل ٜهٔ َُٗاڄ بايٓػب١ إيٝ٘ إٍ  :شيو ٚايعامل  ،سس ٜطدض ْٛاّ ايكسٚض ٫بٔ غٝٓا أ

ؾك٘  إيٝ٘بٌ إٕ إِٗ بايٓػب١  ،ع٢ً َا ططس٘ ابٔ ضؾس ،إجايٞ ايصٟ ٜڀطح َٔ قبً٘

ٌٸ ،ها١ْ ايٛدٛز١ٜ يعامل إجاٍإ ؾهاٍ َِٗ ا٭ظَات. ٖٚصا اٱ ٚمثطات٘ ايٛدٛز١ٜ ٗ س

٭ْ٘ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غتهٕٛ ايِٓٛ ايؿهط١ٜ اييت ٫ تتُتع بك٠ٛ َباْٝٗا  ;طبعاڄ

ايٓٛاّ ايؿهطٟ يًؿٝد١ٝ  :َجٌ ،يهٓٗا تعتكس بعامل إجاٍ ،ٚاغتس٫٫تٗا ايعك١ًٝ

ؾطاق١ٝ ٚاؿه١ُ إتعاي١ٝ، ٖٚصا َا ٫ بٓؿؼ َكبٛي١ٝ ايؿًػؿ١ ايػ١ٜٛٓٝ ٚاٱ ،ٚغرلٖا

إٕ ا٬ٕى ايصٟ ٜكسَ٘ نٛضبإ ٕكبٛي١ٝ ْٛاّ ؾهطٟ َا  :ّهٔ قبٛي٘. ٚبعباض٠ أخط٣

 ٚتطدٝض بعهٗا ع٢ً اٯخط.  ،يٝؼ ي٘ تًو ايكسض٠ ع٢ً تكِٝٝ ايِٓٛ ايؿًػؿ١ٝ

ٚايػرل ايتاضىٞ  ،ايتاضٜذبتُاَ٘ َٔ شيو إع٢ٓ ٜكسم ع٢ً عسّ اٖ بٷٜٚقط ـ4

ٚيصا ؾإْ٘ ٫ ٜٛيٞ ايعٓا١ٜ إڀًٛب١ عٓس زضاغ١ ايٛٛاٖط اييت ناْت َٛدٛز٠ ٗ  .أٜهاڄ

ٚإٕ ناْت نجرل٠. َٚا  ،٫ٚ ٜٗتِ بايٛثا٥ل ٚايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ،ا٫َتساز ايتاضىٞ

 .ؼ٬ًٝت٘اييت ٜػتعًُٗا ٗ  ،و٢ٛ با٭١ُٖٝ عٓسٙ ٖٛ تًو ايؿطنٝات غرل ايتاضى١ٝ

بٌ  ،ؾإْ٘ ٫ ّهٔ بػٗٛي١ ايتػانٞ عٔ عؿطات ;إٔ ٖصا ا٭غًٛب غرل َٛؾل ٚٚانضٷ

ايؿطٚض  ع٢ً َٚع شيو ايتأنٝس ،َا ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ايٓاقه١ يٓٛط١ٜٺ ،٦َات

  اْتكهت. يتإػبك١ اي

 ،قكط ْٛطٙ ع٢ً ايبعس إعٟٓٛإٍ  ناؾ١ڄإيهٔ ايتٛد٘ ايتأًٜٚٞ يهٛضبإ،  ـ5
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ٖٚٞ عباض٠ عٔ  ،ٜعاْٞ َٔ َؿه١ً أخط٣ اّ بػا٥ط ا٭بعاز إبشٛخ عٓٗا،ا٫ٖتُٚعسّ 

ات ٫ ّ ْٛطٜٸبعض ايؿٛاٖس ايك١ًًٝ ٜكسٸإٍ  ز ا٫غتٓاز٘ َذطٸَع٢ٓ أْٸ ،ع ب٬ زيٌٝايتٛغټ

ٞٸ إشا ٚضز شنط أَه١ٓ ٗ ْلٸ :ّهٔ ايكبٍٛ بٗا بػٗٛي١. ٚنُٓٛشز ع٢ً شيو  تاضى

إٔ ْطدع  إٍ ؾٝذب إٔ ٫ ٜ٪زٟ شيو ،شنط ٗ دػطاؾ١ٝ ايعامل ايٝؼ شل ،قبٌ اٱغ٬ّ

 ْٚػضٸ ،ْٚبشح شلا عٔ تؿػرل َعٟٓٛ عُٝل ،عامل إجاٍإٍ  َه١ٓ ببػاط١تًو ا٭

ٚاْػذاّ عباضاتٗا َع بك١ٝ ايٓكٛم  ،ايڀطف عٔ ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ شلصٙ ايٓكٛم

إ٫ ؾإٕ اغتعُاٍ ٖهصا ٚ، ٚنجرل َٔ ا٭عاخ ايتاضى١ٝ أٜهاڄ ،ٚايٛثا٥ل ايتاضى١ٝ

ٌٸ ٖٚصا ٜع٢ٓ ؾكسإ إعٝاض  .٫ٚ َكبٛي١ ،َػأي١ غرل َٛثك١ َٓٗر ّهٓ٘ تدلٜط ن

ٚأق٬ڄ ؾإٕ نٛضبإ  .نٛضبإ ْؿػ٘ ـ ٜكٝٓاڄ ـ٫ ٜطن٢ ب٘  ٖٛ َاٚ ،ٚا٬ٕى ٗ ايتؿػرل

ٚعسّ ا٫عتُاز  ،بػبب تأنٝسٙ ع٢ً تأطرل ايتؿػرل ;ٙ(ش)َرلدا ايٝا :ّ ع٢ً أَجاٍٜٛك

 ز٠ غرل إدلض٠.ٚايٛاٖطٜات اجملطٻ ،شلاَات ايؿٗٛز١ٜاٱع٢ً 

 

 

الهىاهش 
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 شسف الالعكالٌٗٛ ِٔٗىٍٛ األخطاٞ التازخيٗٛ

 «يف ذلغس الػٗذ بّذت»قساٞٚ ٌكدٖٛ يف نتاب 

 

  جىيا جهانثخشالشيخ 

 تزجوح: السيذ حسن علي الثصزي
 

 متّٗد ـــــ

ٕٸ نتاب )  ١ٜٗ اهلل بٗذت(، ايصٟ ٖٛ عڀـ ع٢ً نتاب )آ ٠قهط سهط ٗإ

قهط بٗذت(، عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ إٛاعٜ ٚاٱضؾازات ٚا٭سهاّ ٚاؿهاٜات 

طٛاٍ غٓٛات َتُاز١ٜ، قبٌ أٚ  &اييت أيكاٖا ايؿكٝس ايطاسٌ ايؿٝذ قُس تكٞ بٗذت

ايػًػ١ً . ٚقس قاغٗا ناتب ٖصٙ (1)ايؿك٘ أٚ ا٭قٍٛٗ اضز اـبشح ايبعس أٚ أثٓا٤ 

 ايػٝس قُس سػٌ ضخؿاز.

إٕ ايػٝس ضخؿاز ـ ايصٟ غٓسعٛٙ َٔ اٯٕ ؾكاعساڄ باغِ )إ٪يِّـ( ـ َٔ َٛايٝس  

ف. ٖٚٛ َٔ ط٬ب اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف ٚقِ إكسغ١. ٖٚٛ . ٖـ1324عاّ 

سايٝاڄ ٜتابع ْؿاط٘ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ قِ بعس اثٓيت عؿط٠ غ١ٓ َٔ ايتسضٜؼ ٗ 

قهط بٗذت( خ٬ٍ َس٠  ٗاؾاَع١. ٚقس عُس إٍ ْع إػا٥ٌ إتؿطق١ يهتاب )

ُتس ؿٛايٞ ٔؼ عؿط٠ غ١ٓ، ٖٚٞ َسٸ٠ سهٛضٙ فًؼ زضؽ ايؿٝذ قُس تكٞ 

 .(2)&بٗذت

ٚقس أغِٗ ٗ ايتسٜٚٔ ايٓٗا٥ٞ، ٚإعاز٠ ايٓٛط ٚايكطا٠٤ ا٭خرل٠ شلصٙ إػا٥ٌ، عسز 

ِٸ ايتكطٜض بأزلا٥ِٗ. ، ٚيهٔ مل(3)َٔ ت٬َص٠ ايؿٝذ بٗذت  ٜت

قهط بٗذت(، ايصٟ سٛٞ بذلسٝب ٚاٖتُاّ َٔ قبٌ ايهجرل َٔ  ٗإٕ نتاب )
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ض٠ ـ، دسٜطٷ احملچبٌ ٚإتعًكٌ بايؿٝذ بٗذت ـ ٖٚٛ َا تؿٗس ب٘ إعاز٠ طبع٘ إتهطٿ

بايعٓا١ٜ ٚايتبذٌٝ; ٕا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ إٛاعٜ ٚاؿٹهځِ ٚاٱضؾاز ٚايتشصٜطات إٓاغب١، 

ُٸػٌ  ٌٸ َا ٜجرل اٖتُاّ إتش ٕٸ ن ٚخاق١ ٗ َا ٜتعًل با٭خ٬م ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. إ

ٚايػٝاض٣ ع٢ً ايسٜٔ، َٔ نطٚض٠ ُػټو ط٬ب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ بٓٗر ايػًـ ايكاحل 

ايصٟ ٫ ٜعطف ايهًٌ ٚإًٌ، ٚايتُتع باؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ زعِ بٝت إاٍ، ٚنطٚض٠ ٜك١ٛ 

١ٗ ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ ٚأطُاعٗا، ٚنطٚض٠ إسٝا٤ تطاخ ايعًُا٤ ناؾ١ إػًٌُ ٗ َٛاد

ايػابكٌ، ٚعسّ ايػؿ١ً عٔ ايذلاخ إدڀٛٙ، ٚايسٚض ايعِٛٝ ايصٟ ًٜعب٘ ا٫ؾتػاٍ 

بايٓؿاٙ ايسضغٞ ٚايعًُٞ إتعاضف ٗ ضؾع إػت٣ٛ إعٟٓٛ ٚايػًٛى ايسٜين، ٚاـؿ١ٝ 

اٱغ١َٝ٬، ٚنطٚض٠ ػٓٸب ايؿطق١، َٔ ا٫غتهعاف ا٫قتكازٟ ٚايجكاٗ ٗ اجملتُعات 

ُٸ١ ٚايهطٚض١ٜ، نٌ شيو  ٚٚدٛب ضؾع سٛا٥ر ايٓاؽ، َٚا إٍ شيو َٔ إػا٥ٌ إٗ

ُٸٓ٘ ٖصا ايهتا ٛٸعته  ١.ب َطاضاڄ، ٚٗ قايب قٝاغات َتٓ

إٍ داْب ٖصٙ اٱهابٝات اييت ٫ ّهٔ إْهاضٖا ٖٓاى ايهجرل َٔ 

ٗا، أٜٸاڄ نإ َكسضٖا، ٚخاقٸ١ إٔ ا٫نڀطاب ٚا٭خڀا٤ اييت ٫ ّهٔ ايتػاَض ؾٝ

 بعض ٖصٙ ا٭خڀا٤ ٜعٛز إٍ تٛاضٜذ ١َُٗ أٚ أسهاّ ثكاؾ١ٝ ٚاعتكاز١ٜ خڀرل٠. 

ٕٸ غرل إعكّٛ ـ َُٗا نإ َٔ ايعًُا٤ ايهباض ـ ٫ »ٖٚا دا٤ ٗ ٖصا ايهتاب:  إ

٘; اعتُازاڄ ع٢ً ٥يصيو ٫ ّهٔ ايكبٍٛ َؿهٛى أقٛاي٘ ٚآضا ..ىًٛ َٔ اـڀأ.

ٛٸ ؾأْ٘، بٌ ٫بسٸ َٔ اتباعِٗ ٗ ايٛانشات ٚإػًچُاتعُٛت٘  عًٝٓا أثٓا٤ . »(4)«ٚعً

ٛٸٍ ع٢ً َػُٛعاتٓا، ايتبًٝؼ إٔ ْكتكط ع٢ً ْكٌ ايٝكٝٓٝات َٔ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ١، ٫ٚ ْع

 .(5)«...زٕٚ ايطدٛع إٍ زيٌٝ أٚ نتاب

إْين ٫ أغتڀٝع إخؿا٤ اغتػطابٞ َٔ ْؿط َجٌ ٖصا ايهتاب، ايصٟ وتٟٛ ع٢ً 

أخڀا٤ تاضى١ٝ ٚانش١ ٗ سكٌ ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ، َٔ قبٌ ٚاسسٺ )أٚ فُٛع١( َٔ ت٬َٝص 

َټٌ عُٝل ٗ ٖصٙ ايٛاٖط٠ إاث١ً أَآَا. ٌٸ ٚايعكس( إٍ تأ  ايؿٝذ بٗذت. ٚأزعٛ )أٌٖ اؿ

ٕٸ ايصٟ ٜطؾع َٔ َػت٣ٛ ايػطاب١ إٔ َ٪يـ ٖصا ايهتاب ـ ع٢ً ايطغِ ٖا  ٚإ

ٕٸ ٖصٙ إػا٥ٌ  وتٟٛ عًٝ٘ ٖصا ايهتاب َٔ إػا٥ٌ إهڀطب١ ٚغرل ايسقٝك١ ـ ٜكطٸح بأ
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َٛدٸ١ٗ إٍ ط٬ب ايػڀض ايعايٞ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ، َٔ ايصٜٔ ٜطَٕٚٛ اؿكٍٛ ع٢ً 

ٕٸ اشلسف ايط٥ٝؼ َ  ٘ٓبٸٛ ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ٚايبكرل٠ ٚايتٓٗا ٖزضد١ ا٫دتٗاز، ٚأ

 .(6)ايؿاٌَ ٗ سكٌ إعاضف ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝ

 

 ــــــ اتّاً غري وتشكِّل

دا٤ ٗ َكسَات قشٝض َػًِ، ٗ ايبشح ٗ ؾإٔ عٝٛب ضٚا٠ اؿسٜح، َا ًٜٞ: 

ٕٸ أبا دعؿط اشلاسلٞ إسْٞ نإ ٜهع أسازٜح ـ ن٬ّ سلٍّ، ٚيٝػت َٔ أسازٜح .» ..إ

 . (7)«|ٚنإ ٜطٜٚٗا عٔ ايٓيب ،ـ |يبايٓ

ٕٸ )أبا دعؿط اشلاسلٞ إسْٞ( ٖصا، نُا قطٸح ايٟٓٛٚ ٗ ؾطح نتاب  إ

، ٖٛ )أبٛ دعؿط عبس اهلل بٔ َػٛض ايكطؾٞ اشلاسلٞ(، ٖٚٛ َتِٗ عٓس أٌٖ (8)َػًِ

ـ اغتٓازاڄ إٍ َكازض أٌٖ  (10)، ٚقس شنطٙ ايع١َ٬ ا٭َٝين ٗ َٛغٛع١ ايػسٜط(9)ايػ١ٓ

 ـ ٗ ظَط٠ ايهصٸابٌ ٚايٛنٸاعٌ. ايػ١ٓ

ٕٸ َطاز  ٚايصٟ ٜسعٛ إٍ اؿرل٠ أْ٘ قس شٖب ايتكٛض َ٪يِّـ ٖصا ايهتاب إٍ أ

، ٚايعٝاش باهلل. ٚأْٸ٢ ×َػًِ َٔ )أبٞ دعؿط اشلاسلٞ إسْٞ( ٖصا ٖٛ اٱَاّ ايباقط

ٔٵ ٖٛ أندل َٔ َػًِ إٔ ٜتٻ َٳ بٛنع اؿسٜح! ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا  ×ِٗ اٱَإّػًِ ٚ

ايتِٖٛ اـاط٧ ٜعُس إٍ اْتكاز َػًِ، ٚايكٍٛ بأْ٘ ٜطؾض ايطٚاٜات إط١ٜٚ عٔ اٱَاّ 

 .(11)×ايباقط

ٕٸ َػًِ قس ض٣ٚ ايهجرل َٔ ا٭سازٜح عٔ اٱَاّ ايباقط ٗ  ٖصا ٗ سٌ أ

ٓس أٌٖ َٛغٛعت٘ اؿسٜج١ٝ إعطٚؾ١ بـ)قشٝض َػًِ(. بٌ ٚإٕ ايبداضٟ، ايصٟ ٜتُتع ع

ايػ١ٓ َها١ْ تؿٛم َها١ْ َػًِ، ٜٚعتدل نتاب٘ طبكاڄ يًٓٛط٠ ايتكًٝس١ٜ ايؿا٥ع١ بٌ 

قس ض٣ٚ عٔ اٱَاّ ايباقط ايهجرل َٔ  ،(12)أٌٖ ايػ١ٓ )أقضٸ ايهتب بعس نتاب اهلل(

  . (13)ا٭سازٜح ٗ َا ٜعطف بكشٝش٘

ٕٸ ايبداضٟ َٚػًِ مل ٜتؿطٻؾا بايطٚا١ٜ عٔ ايبا ؾإٕ ٖصا  ×قطٚيٛ غًُٓا دس٫ڄ بأ

٫ ٜعين عسّ اعتكازُٖا ظ٬ي١ قسض اٱَاّ ٚٚثاقت٘. ؾايبداضٟ َج٬ڄ ـ طبكاڄ يتكطٜض أٌٖ 

ٕٸ ٖصٜٔ ايطدًٌ  (14)ايػ١ٓ أْؿػِٗ ٚڇ عٔ أبٞ سٓٝؿ١، ٫ٚ عٔ ايؿاؾعٞ، ٗ سٌ أ ـ مل ٜط
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 َٔ أ١ُ٥ إصاٖب عٓس أٌٖ ايػ١ٓ. 

ٟٸ عٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ٗ إٛغٛعات اؿ ٕٸ سذِ إطٚ سٜج١ٝ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ َٔ إ

ايهجط٠ عٝح أز٣ بعًٌُ َٔ أع٬ّ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ قِ إٍ تسٜٚٔ َٛغٛع١ ؼٌُ 

 .(15)َٔ ططم أٌٖ ايػ١ٓ( ^عٓٛإ )أسازٜح أٌٖ ايبٝت

ٕٸ َا قاي٘ َػًِ مل ٜهٔ  إٕ ايصٟ ٜسعْٛا إٍ ايتصنرل ٗ ٖصٙ ايعذاي١ ٖٛ أ

 أبساڄ. ×إطاز َٓ٘ ٖٛ اٱَاّ ايباقط

طٚا ٗ سلٸ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايٓٛاقب ٚأتباعِٗ ٚإتأثٿطٕٚ بِٗ، ايصٜٔ قكٻ بٌ إٕ

 ، مل ٜتذطٸ٩ٚا ع٢ً اتٗاّ ا٭١ُ٥ باخت٬م ٚٚنع ا٭سازٜح.(16)بٝت ايعك١ُ ٚايڀٗاض٠

 

 عمٜ ضاسن احلكٗكٛ التازخيٗٛ ـــــــ

ٛٸض عًُٞ زقٝل  ٟٸ تك يٮغـ ايؿسٜس يٝؼ ٖٓاى ٗ ٖصا ايهتاب َٔ ا٭غاؽ أ

 .^ٞ عًُا٤ ايعا١َ َع ايذلاخ ايؿهطٟ ٭ٌٖ ايبٝتعٔ تعاط

ؾع٢ً ايطغِ َٔ ايؿٗاز٠ ايتاضى١ٝ ٚايٛثا٥ل إعتُس٠ عٓس عُّٛ ايؿٝع١ ٚبعض 

، غٛا٤ ٗ أَط |أٌٖ ايػ١ٓ، ايكا١ً٥ بٛقٛع اٱدشاف ٚايًِٛ عل أٌٖ بٝت ايٓيب

إطدع١ٝ ايع١ًُٝ ايجابت١ طبكاڄ يٮسازٜح إتٛاتط٠  ٚاـ٬ؾ١ ٚإَا١َ اجملتُع اٱغ٬َٞ أ

٘چ أْٛاض ايعسٚ ٚايكسٜل ٗ |عٔ ايٓيب ا٭نطّ ، إ٫ أِْٗ ناْٛا ع٢ً ايسٚاّ ق

ايؿٗاز٠ شلِ بايؿهٌ ٚايعًِ ٚايتسٜٸٔ ٚايعٖس ٚايتك٣ٛ، ست٢ إٔ ا٭عسا٤ مل هسٚا 

ٓهب، ٚناْٛا نجرلاڄ ٌ َٔ َعِٝٓٗ ايصٟ ٫ ٜٗايٓٚأْؿػِٗ ٗ غ٢ٓٶ عٔ ايتٛاقٌ َعِٗ، 

ٍڈ ٕعه٬تِٗ. باٱناؾ١  َا ٜڀطقٕٛ أبٛابِٗ; يًعجٛض ع٢ً إدابات عٔ تػا٫٩تِٗ، ٚسًٛ

ٕٸ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝت ، ضغِ ايكعاب ٚايهػٛٙ ٚإهاٜكات ٚأسكاز ^إٍ أ

ايٓٛاقب ٚاـٛاضز ْٚٛطا٥ِٗ، مل ٜػؿًٛا عٔ أزا٤ ضغايتِٗ اـڀرل٠ ٗ َا ٜتعًل 

يجكاؾ١ٝ ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َٞ، ٚناْٛا ٜػتُٕٓٛ أبػ٘ ايؿطم بايععا١َ ايطٚس١ٝ ٚا

بؿهٌ زقٝل يًكٝاّ بطغايتِٗ ايس١ٜٝٓ ٚاٱشل١ٝ. ٜٚهؿٞ ٗ إثبات شيو ايهتب اييت 

 ٖٚٞ َطس١ً اٱَاّ ظٜٔ نتبت عٔ أنجط تًو ايؿذلات خڀٛض٠ ٚسػاغ١ٝ ـ أ٫

١ًُٕٛ، يتهٕٛ ، ٚاييت ؼهٞ عٔ سه١ُ اٱَاّ ٗ تٜٓٛط تًو اؿكب١ اـ ×ايعابسٜٔ
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 ٗ ٖصا اٱطاض. ^ِٛشداڄ عٔ اؾٗاز ايتاضىٞ ايصٟ قازٙ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝت

ٛٸض إُٗٝٔ ع٢ً نتاب ) قهط بٗذت( ٗ ٖصٙ إػأي١  َٗٔ ٖٓا ؾإٕ ايتك

ٛٸض ايصٟ تععٸظٙ ٖصٙ  َٛضز ايبشح ٜعتدل َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا َتڀطٸؾاڄ ٚغرل زقٝل، ٖٚٛ ايتك

، ست٢ بصيو ايتعاٌَ ^ع٢ً أٌٖ ايبٝت غ٤٬مٔ ْكٍٛ: إْهِ أٜٗا ايعا١َ »اض٠: ايعب

ٗٸا٫ڄ بإطٸ٠ ، (17)ايصٟ ٜكسض عٓهِ ػاٙ ايهؿاض! ؾإْهِ تعتدلِْٚٗ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ د

٫ٚ تهًؿٕٛ أْؿػهِ عٓا٤ شنط أقٛاشلِ ٚآضا٥ِٗ إٍ داْب  ..ٚتكسٸَٕٛ غرلِٖ عًِٝٗ!.

 .(18)«أقٛاٍ اٯخطٜٔ!

ٕٸ أ٥ُتٓا..مٔ ْكٛ.» عٓسَا ناْٛا بٌ ايٓاؽ مل ٜهٔ يهًُاتِٗ  ^ٍ: إ

ٟٸ اعتباض عٓس أ٥ُتهِ ٚأغ٬ؾهِ  .(19)«...ٚأقٛاشلِ أ

ِٸ تطاخ ا٭١َ  ٕٸ ايؿاٖس ع٢ً ْكض ٖصٙ ا٫زعا٤ات إهتبات ايع٢ُٛ اييت ته إ

اٱغ١َٝ٬ َدتًـ ايؿطم ٚاؾُاعات، ٚاييت تعخط بأقٛاٍ ٚأخباض ٚغرل أٌٖ بٝت 

 ايطغاي١.

أْا أنتب ٖصٙ ايػڀٛض ٚإٍ داْيب نتابٌ ٕ٪يِّؿٌ َٔ أبٓا٤ ايعا١َ، ٚقس ٖٚا 

، (20)«ؾك٘ اٱَاّ قُس ايباقط َٚٓٗذ٘ ؾٝ٘» أسسُٖا:ٞ ٗ برلٚت، ْؿطُٖا ْاؾط غٓٸ

 .(21)«اٱَاّ دعؿط ايكازم ٚآضا٩ٙ ايؿك١ٝٗ» ٚاٯخط:

ٕٸ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ٜٓٛط إيٝ ٞٵ ٖصٜٔ ايهتابٌ أ ْٳ ِٗ ست٢ ؾٝتهض َٔ خ٬ٍ عٓٛا

ٔٵ ٜطٜس ايٛقٛف ع٢ً  َٳ َٔ ظا١ٜٚ أٌٖ ايػ١ٓ بٛقؿِٗ أ١ُ٥ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ. ٚع٢ً 

ايطدٛع إيُٝٗا  ’إسح ٚايجٓا٤ إٛدٛز ٗ ٖصٜٔ ايهتابٌ ع٢ً اٱَاٌَ ايكازقٌ

 بٓؿػ٘.

اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ ٗ إس١ٜٓ »ٖٚٓاى إٍ داْيب نتاب آخط أٜهاڄ، وٌُ عٓٛإ: 

ٛٸض٠ ٗ ايكطٌْ . ٚقس نتب َٔ قبٌ ناتب َٔ أٌٖ ايػ١ٓ، (22)«ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًٗذط٠ إٓ

ٚقس قاّ بٓؿطٙ ْؿؼ ايٓاؾط ايػابل، ٚقس تعطٸض ؾٝ٘ إٍ بٝإ ايػرل٠ ايؿهط١ٜ يٲَاّ 

، ٚشنط َا شلُا َٔ إطاتب اؾ١ًًٝ ٚإها١ْ إطَٛق١ (24)ٚاٱَاّ ايكازم (23)ايباقط

 ٍ ايػًـ.ٚإٓعي١ ايطؾٝع١، َػتؿٗساڄ يصيو بأقٛا

غٓهٕٛ قس  إْٓا إشا أضزْا ايتعطض إٍ ثٓا٤ ايػًـ ٗ سلٸ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت
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.. ٚيهٓٓا ْهتؿٞ .خطدٓا عٔ َٛنٛع ٖصٙ إكاي١، ٚاستذٓا إٍ تأيٝـ ضغاي١ َػتك١ً

َا تكسّ يًكٍٛ: ٌٖ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭قٛاٍ، ٖٚصٙ ايهتب إتكسٸ١َ، ٚغرلٖا، ٜسخٌ ٗ 

اًٌٖ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ، ٚأْ٘ قس متٸ ػاًِٖٗ َٔ قبٌ أٌٖ د ^إطاض اعتباض أٌٖ ايبٝت

 ايػٓٸ١؟!

ٕٸ أز٢ْ ْٛط٠ ٚاقع١ٝ ًْكٝٗا ع٢ً ايتاضٜذ ٚايجكاؾ١ ٚايذلاخ اٱغ٬َٞ ػعٌ  اؿلٸ أ

َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ إتػطٿع١ أَطاڄ ٫ ٜٴڀام. َٚٔ بٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ اييت ٫ 

ُٸ٘ عًٝاڄ |ٕٸ ايٓيبٸ...سٝح ضأٚا أ» تڀام ايُٓٛشز ايتايٞ:  ×ٜطٜس إٔ ٜٓكٸب ابٔ ع

ٕٸ اٱَاّ عًٞ َٸ١ أ ٫ ٜكًض  ×خًٝؿ١ڄ ٚٚقٝٸاڄ ي٘، ٚقس نإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أبٓا٤ ايعا

ستٸ٢ ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ أ٫ٚزٙ ٚأٌٖ بٝت٘، ٚأْ٘ غٝكهٞ ع٢ً ْٝع دٗٛز ايٓيبٸ، يصيو بازضٚا 

َٸ١ أنجط ؾه٬ڄ َٔ ضغٍٛ اهلل، َٚع  إٍ ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ٖصا ايكطاض! نِ ناْت ا٭

ٕٸ ايٓيبٸ أؾهٌ!  .(25)«شيو ٜتؿسٸقٕٛ بايكٍٛ: إ

ٚيٛ ًٓٓا ايعباض٠ ا٭خرل٠ ع٢ً ايتٗهڊِ ٫ ٜػعٓا إٔ لس َا ٜدلٿض تعبرلٙ ايكا٥ٌ: 

إْٸ٘ غٝكهٞ ع٢ً ْٝع دٗٛز »، ٚعباض٠: «٫ ٜكًض ستٸ٢ ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ أ٫ٚزٙ ٚأٌٖ بٝت٘»

 .«ايٓيبٸ

َٸ١»ؾُت٢ عُس أٚي٦و   ×ستٸ٢ ايصٜٔ مل ٜ٪َٓٛا غ٬ؾ١ أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ، «ايعا

بعس ضغٍٛ اهلل َباؾط٠ڄ، إٍ ايتؿهٝو بهؿا٠٤ اٱَاّ ٚؾهً٘ ٚؾهًٝت٘؟! ٚست٢ 

ايٓٛاقب ٚاـٛاضز، ايصٜٔ ؾٗطٚا ايػٝـ ٗ ٚد٘ شيو اٱَاّ اشلُاّ، ٚغًهٛا ططٜل 

، ×َاّ عًٞايتذطٜض، إِا شنطٚا أَٛضاڄ أخط٣ يتدلٜط َٛاقؿِٗ ايعسا٥ٝٸ١ ػاٙ اٱ

 .«إْٸ٘ ٫ ٜكًض ستٸ٢ ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ أ٫ٚزٙ ٚأٌٖ بٝت٘»ٚيهِٓٗ مل ٜكٛيٛا َٜٛاڄ: 

ٚبإٓاغب١ ستٸ٢ اـًٝؿ١ ايجاْٞ، ايصٟ نإ ّجٸٌ احملٛض ٗ بٝع١ غكٝؿ١ بين 

ٞٸ ، ستٸ٢ أْٸ٘ نإ ٜػتؿرلٙ ٗ ×غاعس٠، نإ َٔ ايجك١ عٓه١ أَرل إ٪ٌَٓ عً

َٔ ععَ٘ ع٢ً ا٫يتشام ظٝـ إػًٌُ ٗ قتاٍ  كتًـ ا٭َٛض، َٚٔ شيو َا نإ

ٞٸ ،(26)ايطّٚ  .(27)ٚنصيو َٛاد١ٗ اؾٝـ ايػاغاْ

ٕٸ اـًٝؿ١ ايجاْٞ أعًٔ َطاضاڄ ـ ٗ ايهجرل َٔ  َٸ١ ؾإ ٚطبكاڄ ٕكازض أبٓا٤ ايعا

ٞٸ ، ٗ سٌ (28)، ٚقطٸح بصيو أنجط َٔ َطٸ٠×نًُات٘ ـ عٔ سادت٘ إٍ عًِ اٱَاّ عً
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ٕٸ اـ٬ف بٌ اٱَ ٚبٌ عُط بٔ اـڀاب ـ ٚخاقٸ١ ٗ أَط اـ٬ؾ١ ـ يٝؼ با٭َط  ×اّأ

ٕٸ ْٝع ٖصٙ ايتكطوات إْٸُا ٖٞ  ٔٵ ٜتكؿچض أٚضام ايتاضٜذ، ٚيصيو ؾإ َٳ ايصٟ ىؿ٢ ع٢ً 

ٗ اؿكٝك١ تكطوات عه١ُ اٱَاّ ٚعًُ٘ َٚعطؾت٘ بٛقؿ٘ َعاضناڄ غٝاغٝٸاڄ، 

ٞٸ ٜذلبٸع ع٢ً عطفڈ َٓٝع َٔ اي ٛثاق١ ٚا٭َا١ْ ٚغساز ايطأٟ، ٚيهٓ٘ َعاضضٷ غٝاغ

َٸ١ َٚٓاؾع اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ع٢ً إكاحل اٯ١ْٝ،  ٚيصيو ؾإْ٘ ٜكسٸّ َكاحل ايعا

 ٚسكٛق٘ ايؿدكٝٸ١.

ٕٸ عُط بٔ اـڀاب عٓسَا تٛدٸ٘ إٍ ايؿاّ أقاّ أَرل إ٪ٌَٓ  ٚإًؿت ي٬ْتباٙ أ

ٝٸاڄ ٛٸض٠ ×عً ، ×ٞٸ بهؿا٠٤ اٱَاّ. ٖٚصا اعذلاف قطٜض ٚعًُ(29)َهاْ٘ ٗ إس١ٜٓ إٓ

 .(30)ؾه٬ڄ عٔ أَاْت٘ ٚٚثاقت٘

ٕٸ َٔ بٌ اٱؾها٫ت اييت ٜأخصٖا ايؿٝع١ ع٢ً اـًؿا٤  ٚٗ سسٚز عًُٞ ؾإ

ايج٬ث١ أْٸ٘ ـ َٚع غضٸ ايڀطف عٔ ايٓلٸ ٚايٛقٝٸ١ ـ نٝـ ٜصعٕٓٛ بهؿا٠٤ اٱَاّ 

ٞٸ ٚؾهً٘ ٚؾهًٝت٘ اييت ٫ هاضٜ٘ ؾٝٗا أسس ٜٚعُسٕٚ أسٝاْاڄ ـ ٚٗ إٛاطٔ  ×عً

ٔٵ ِٖ زْٚ٘، ٫ أْ٘ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ ٜعتدل عٓسِٖ ع٢ً مٛ َا  َٳ اؿػٸاغ١ ـ إٍ َكاضْت٘ 

 .«قهط بٗذت ٗ»ٖٛ َصنٛض ٗ نتاب 

ٕٸ بٝإ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض ْٚكًٗا ع٢ً يػإ إػًٌُ، ٚيٛ َٔ قبٌ غ رل ايككس أ

ٕٸ  ٍڈ. ٚإ ايؿٝع١، َُٚٗا ناْت ع٢ً غبٌٝ ايتٗهچِ ٚايسعاب١، أَطٷ ٫ ّهٔ قبٛي٘ عا

ٌڈ هًچ٘ ست٢ أعسا٩ٙ َٚٓا٥ٚٛٙ، ؾػ٬ّ عًٝ٘ ّٜٛ  ٗ شيو إغا٠٤ أزب يًػاس١ إكسٸغ١ يطد

 ٚيس، ّٜٚٛ اغتؿٗس، ّٜٚٛ ٜٴبعح سٝٸاڄ.

كّٛ ت «قهط بٗذت ٗ»عٓسَا تهٕٛ ا٭سهاّ ٚايط١ٜ٩ ايػا٥س٠ ٗ نتاب 

ٞٸ إطته٢ ـ بٗصٙ ايط١ٜ٩ إٓكٛي١ عٔ أبٓا٤  ع٢ً تكٜٛط خرل ضدٌ بعس ضغٍٛ اهلل ـ أٟ عً

َٸ١ ٫ لس عذباڄ إٔ ْكطأ ٗ شات ٖصا ايهتاب قٛي٘:  ٕٸ اهلل ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ ٜعًِ »ايعا إ

ٟٸ، ٚإكساز بٔ ا٭غٛز، ٚعُاض بٔ ٜاغط...، ٚيهٔ ضَا  بسضد١ َٚكاّ أبٞ شضٸ ايػؿاض

 .(31)«يعا١َ ٫ ٜعسٸِْٚٗ ؾ٦ٝاڄ ٜٴصنط...نإ أبٓا٤ ا

 «عساي١ ايكشاب١»ٜطز ٖصا ا٫ستُاٍ ا٫عتباطٞ ٗ ايٛقت ايصٟ لس ؾٝ٘ ْٛطٜٸ١ 

ٖٞ ايٓٛطٜٸ١ ايػا٥س٠ ٚا١ُٕٓٝٗ ع٢ً تؿهرل أٌٖ ايػٓٸ١، سٝح ٜهؿٕٛ ٖاي١ڄ َٔ ايكساغ١ 
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ع٢ً ْٝع ايكشاب١، ٚيصيو ٫ ّهٔ إٔ ٜٴػتج٢ٓ َٓٗا ؾدكٝٸات نبرل٠ َٔ 

ُٸاض بٔ ٜاغط، ؾ٬ تهٕٛ اي ٟٸ، ٚإكساز بٔ ا٭غٛز، ٚع كشاب١، َٔ قبٌٝ: أبٞ شضٸ ايػؿاض

 شلِ َها١ْ تصنط عٓس أٌٖ ايػ١ٓ.

ٟٸ يًٓٛاقب ٚاـٛاضز ـ ٚيٝؼ عُّٛ  ٕٸ ايذلاخ ايؿهط ْعِ، ّهٔ ايكٍٛ بأ

إػًٌُ َٔ غرل ايؿٝع١ ـ قس سلٌ بإغا٤ت٘ نباض ايكشاب١، َٔ أَجاٍ: أبٞ شضٸ 

ٟٸ،  ُٸاض بٔ ٜاغط، َٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜػرلٕٚ ع٢ً ايٓٗر ايػؿاض ٚإكساز بٔ ا٭غٛز، ٚع

ايعًٟٛ إػتكِٝ، ا٭َط ايصٟ اْعهؼ ع٢ً عسّ بًٛؽ ْٗٛض إػًٌُ ٚإزضانِٗ 

ٔٵ أٜٔ ٖصا َٔ زع٣ٛ إْهاض  ٛٸ َٓعيتِٗ ٗ اجملا٫ت ا٭خط٣، يه سكٝك١ ؾأِٖٚ ٚعً

 َٓعيتِٗ َٚطاتبِٗ بإطٸ٠؟!

 

 ـــــــألٛ التذطٗي أمحد بَ سٍبن ٔوط

ٕٸ أٓس بٔ سٓبٌ، إَاّ اؿٓاب١ً، ضغِ »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب ) إ

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ٚقـ اهلل بايػُٝع  ٕٸ اجملػٸ١ُ ٜكٛيٕٛ: إ عُٛت٘ فػٸِ، ٚإ

 .(32)«ٚايبكرل، ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ هلل عٌ ٚأشٕ ٚاٖط١ٜ َجٌ ايبؿط

ؾإْ٘  (33)اؿٓاب١ً طٛاٍ َطاسًِٗ ايؿهط١ٜضغِ ايػڀش١ٝ اييت تػٛز تاضٜذ ٚثكاؾ١ 

هب عًٝٓا ا٫ستٝاٙ ٗ ْػب١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذػِٝ احملض ٭ٓس بٔ سٓبٌ، ٚغرلٙ 

ٕٸ ْػب١ ايتذػِٝ َٔ ا٭َٛض اييت اغتدسَت غٛطاڄ  َٔ نباض عًُا٤ اؿٓاب١ً، ٚخاق١ أ

ايؿٝع١ ـ مل يًكها٤ ع٢ً اـكّٛ ٗ فاٍ ايؿطم ٚإصٖب ع٢ً ايسٚاّ، ست٢ أْٓا ـ مٔ 

 ْػًِ َٔ آثاض غٝاٙ ٖصٙ ايت١ُٗ، ٚعاْٝٓا َٔ ٬ٜٚتٗا ًُٚاڄ ٚعسٚاْاڄ ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ.

ٖـ( ٗ نتاب٘ )إًٌ ٚايٓشٌ( بإٔ أٓس بٔ سٓبٌ ٚزاٚٚز 548ٜكطٸح ايؿٗطغتاْٞ)

ٔ بٔ عًٞ اٱقؿٗاْٞ ْٚاع١ َٔ أ١ُ٥ ايػًـ ع٢ً ططٜك١ أغ٬ؾِٗ، َٔ أَجاٍ: َايو ب

َٳعٔ )ايتؿبٝ٘(،  أْؼ، ٗ ا٫سذلاظ ٛٸح  ٔٵست٢ أِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ بٛدٛب قڀع ٜس  ًٜ

ٟٻ﴿بٝسٙ أثٓا٤ ت٠ٚ٬ قٍٛ اهلل تعاٍ:  ٝٳسٳ ٕٸ ٜس اهلل َجٌ  ،(75)م:  ﴾خٳًځكڃتٴ بٹ َؿرلاڄ إٍ أ

 .(34)ٜس اٱْػإ

ٕٸ ابٔ اؾٛظٟ) ٖـ(، ٖٚٛ َٔ اؿٓاب١ً، قس بطٸأ غاس١ أٓس بٔ سٓبٌ َٔ 597ٚإ
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ـٸ ايتٓعٜ٘(، ٖٚادِ إتڀطؾٌ ايصٜٔ ايكٍٛ بايتذػِٝ ٗ  نتاب٘ )زؾع ؾب٘ ايتؿبٝ٘ بأن

ٚيكس نػٝتِ ٖصا إصٖب ؾ٦ٝاڄ قبٝشاڄ ست٢ ٫ »قايٛا بايتذػِٝ َٔ اؿٓاب١ً، قا٬٥ڄ شلِ: 

 .(35)«ٜكاٍ: سٓبًٞ إ٫چ فػٸِ

ٗ بػساز، ٗ  (36)ٖـ(، إَاّ اؿٓاب488١ً)ٚقاٍ ضظم اهلل بٔ عبس ايٖٛاب ايتُُٝٞ

ٖـ(، ايصٟ غك٘ ٗ ؾذ ايكٍٛ 458)ايكؿات(، ٭بٞ ٜع٢ً ايؿطا٤ اؿٓبًٞضزٸ نتاب )

 .(37)«يكس خطڇ٨ أبٛ ٜع٢ً ايؿطٸا٤ ع٢ً اؿٓاب١ً خط١ٜ ٫ ٜػػًٗا إا٤»بايتذػِٝ: 

ٞٸ  ٕٸ ضزٸ٠ ايؿعٌ ايعٓٝؿ١ ٖصٙ َٔ قبٌ إَاّ اؿٓاب١ً ػاٙ ايكٍٛ بايتذػِٝ، احمله إ

ٍٸ بٛنٛح ع٢ً َس٣ اٖت ُاَ٘ بتٓعٜ٘ َصٖب٘ َٔ ايكٍٛ ٗ نتاب أبٞ ٜع٢ً، ٜس

 بايتذػِٝ، ٜٚعبٸط عٔ َس٣ خٛؾ٘ َٔ اتٗاّ اؿٓاب١ً بٗصا ايكٍٛ.

ٖـ(، ٖٚٛ َٔ َؿاٖرل عًُا٤ 771)ٚقس قطٸح تاز ايسٜٔ عبس ايٖٛاب ايػبهٞ

ٕٸ ؾه٤٬ اؿٓاب١ً »ايؿاؾع١ٝ، ٗ نتاب٘ ايكچِٝ )َعٝس ايٓعِ َٚبٝس ايٓكِ( َا َعٓاٙ:  إ

ٌٵ ب٘ إ٫چ ْعضٷ ٜػرل َٔ ضعاع َدلٸ٩ٕٚ َٚٓعٸٖٕٛ َٔ ا٫ عتكاز بايتذػِٝ، ٚمل ٜكڂ

 .(38)«اؿٓاب١ً

ٕٸ ٖٓاى ؾوچ ٫ ٟٸ َصٖب ىًٛ  ٗ أ بعض إتڀطؾٌ ٚإٓشطؾٌ بٌ اؿٓاب١ً، ٚأ

، (39)َٔ إتڀطٻؾٌ ٚإٓشطؾٌ؟!. ٚإٕ ٖ٪٤٫ إتڀطؾٌ ٚإٓشطؾٌ، ٚبعباض٠ أخط٣: ايػ٠٬

ٚإتشذٸطٜٔ، قس شٖبٛا إٍ ايتُػو بٛٛاٖط ايكطإٓ ٗ بٝإ ِٖ ْاع١ َٔ ايػڀشٌٝ 

ايكؿات اٱشل١ٝ، ٚادتٓبٛا إػاض ايعكًٞ ٚا٭زبٞ ٗ ؾِٗ فاظات ايٓكٛم ايؿطع١ٝ، 

ؾػكڀٛا ٗ سؿط٠ ايتؿبٝ٘ ٚايتذػِٝ احملض، ٚٗ شيو ِْٛ ابٔ اؾٛظٟ ا٭بٝات 

 ايؿعط١ٜ ايتاي١ٝ:

 َٚـــــايٛا إٍ ايتؿـــــبٝ٘ أخـــــصاڄ بكـــــٛض٠ 

 َــــصٖب أٓــــس : ايــــصٟ قًٓــــاٙٚقــــايٛا

   ِ ــاّ ظًٗــــٗ ــس ؾهــــشٛا شاى اٱَــ  ؾكــ

 يعُــطٟ يكــس أزضنــت َــِٓٗ َؿــاىاڄ     
 

ٌٴ    ٕـــــا ْكًـــــٛٙ ٗ ايكـــــؿات ٖٚـــــِ غؿـــــ

ٌٴ    ــ ــ٘ دٗــ ــٔ بــ ــسٜكِٗ َــ ٍٳ إٍ تكــ ــا  ؾُــ

ٔٵ ٖـــِ اختًـــٛا   َٚصٖبـــ٘ ايتٓعٜـــ٘، يهـــ

ٌٴ  ٔٵ أزضنــتِٗ َــا يــ٘ عكــ ــ َٳ  (40)ٚأنجــط 

 

ٔٵ ٌٖ نإ َعتكس أٓس بٔ سٓبٌ ٖٛ ايكٍٛ بايتذػِٝ احملض؟   ٚيه

إٕ ٭بٞ ايؿهٌ عبس ايٛاسس بٔ عبس ايععٜع بٔ ساضخ ايتُُٝٞ 
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ِٸ ضظم اهلل  (41)ٖـ(، ٖٚٛ َٔ ؾكٗا٤ ٚأ١ُ٥ اؿٓاب١ً ٗ عكط410ٙازٟ)ايبػس ـ ٖٚٛ ع

٘چ ـ، ضغاي١ ١َُٗ َٚعطٚؾ١ ٗ بٝإ عكا٥س أٓس بٔ سٓبٌ، ٖٚ ايتُُٝٞ إتكسّ ٞ ق

 . (42)اٖتُاّ اؿٓاب١ً

ٖٚٓا غٓهتؿٞ با٫غتؿٗاز ببعض ايعباضات ايٛاضز٠ ٗ ٖصٙ ايطغاي١، ٚإطتبڀ١ 

 َٛنٛع عجٓا، ٖٚٞ َجاب١ ايٓلٸ ع٢ً عسّ اعتكاز أٓس بٔ سٓبٌ بايكٍٛ بايتذػِٝ. 

ٌٸ» ٕٸ هلل ـ ععٸ ٚد ٛٸض٠ إدڀچڀ١...، ٚيٝؼ َع٢ٓ ٚد٘  إ ـ ٚدٗاڄ ٫ نايكٛض٠ إك

ٔٵ قاٍ شيو ؾكس ابتسع َٳ  .(43)«َع٢ٓ دػِ، ٫ٚ قٛض٠، ٫ٚ ؽڀٝ٘. ٚ

ٕٸ هلل تعاٍ ٜسإ»ٚ ...، يٝػتا ظاضستٌ، ٫ٚ َطنچبتٌ، ٫ٚ دػِ، ٫ٚ (44)إ

يو، دٓؼ َٔ ا٭دػاّ، ٫ٚ َٔ دٓؼ احملسٚز ٚايذلنٝب ٚا٭بعاض، ٫ٚ ٜكاؽ ع٢ً ش

 .(45).«.٫ٚ َطؾل، ٫ٚ عهس، ٚ.

ٚطبعاڄ ٖصٙ أَج١ً تعهؼ ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ َٔ َصٖب أٓس بٔ سٓبٌ ٗ ؾإٔ 

ايتذػِٝ، ٚاييت ٜتهض َٓٗا ْؿٞ ايتذػِٝ. ٚأَا ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ َٔ َصٖب أٓس، 

ٚنٝؿ١ٝ تؿػرلٙ يـ )ايٛد٘(، أٚ )ايٝس(؟ ٌٖٚ ٖٛ َٓػذِ َع تؿػرلْا أّ ٫؟ ؾبشحٷ آخط، 

ٕٸ عسّ ايكٍٛ بايتذػِٝ ٫ ٜػتًعّ قشٸ١ َا ٜكاٍ ٗ تؿػرل ٚيػ ٓا عاد١ إٍ ايتصنرل بأ

 ايكؿات اٱشل١ٝ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ.

 

ُٖكعد   ـــــــ لعامل عَ الطفساُبعد الػّكٛ ال 

ؾها ضدٌ إٍ قُس بٔ ٓٝس ايطاظٟ »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب )

ّٵ ايٓٛط إٍ إكشـ; ؾإْٸ٘ نإ بٞ ضَسٷ ؾؿهٛت شيو إٍ  ايطَسٳ، ؾكاٍ ي٘: أزٹ

ّٵ ايٓٛط إٍ إكشـ، ؾإْٸ٘ نإ بٞ ضَسٷ ؾؿهٛت شيو إٍ  ا٭عُـ; ؾكاٍ يٞ : أزٹ

ّٵ ايٓٛط إٍ إكشـ، ؾإْ٘ نإ بٞ ضَسٷ ؾؿهٛت شيو |ضغٍٛ اهلل ، ؾكاٍ يٞ: أزٹ

ّٵ ايٓٛط إٍ إكشـ×إٍ ددل٥ٌٝ  .(46)«، ؾكاٍ : أزٹ

، 4ٕ٪يِّـ احملذلّ إٍ )َػتسضى ايٛغا٥ٌ، زٚلس ٗ اشلاَـ إساي١ َٔ قبٌ ا

ٕٸ ٖصٙ ايكه١ٝ بٗصٙ ايكٝػ١ 201، م89ْٛاض، ز(; ٚ)عاض ا٭264م (، ٖٚصا ٜعين أ

 َٛدٛز٠ ٗ ٖصٜٔ إكسضٜٔ إصنٛضٜٔ أٜهاڄ. 
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، ٚقٌٝ: ×با٫يتؿات إٍ نٕٛ ا٭عُـ َٔ ايتابعٌ إعاقطٜٔ يٲَاّ ايكازمٚ

 َباؾط٠. |ضٚاٜت٘ عٔ ضغٍٛ اهلل، ٫ تكضٸ (47)ٖـ61إْ٘ ٚيس عاّ 

 ٚبايطدٛع إٍ َػتسضى ايٛغا٥ٌ ٚعاض ا٭ْٛاض ٫سٛٓا ا٭َٛض ايتاي١ٝ:

ٕٸ ايصٟ غأٍ ا٭عُـ ٖٛ دطٜط ـ ٚٗ ضٚا١ٜ ايبشاض: سطٜع ـ بٔ عبس  أ٫ٚڄ: إ

 اؿُٝس، ٚيٝؼ قُس بٔ ٓٝس ايطاظٟ، ايصٟ غأٍ بسٚضٙ دطٜط بٔ عبس اؿُٝس.

ٕٸ ايصٟ غأٍ ضغ ٚثاْٝاڄ: ٕٸ ا٭عُـ إِا  |ٍٛ اهللإ ٖٛ عبس اهلل بٔ َػعٛز، ٚإ

 غأٍ ابٔ َػعٛز.

ّٵ ايٓٛط ٗ »دا٤ ٗ ْٝع ؾكطات ايكك١ إصنٛض٠ ْؿٞ ايطٚا١ٜ:  ٚثايجاڄ: أزٹ

 «.إٍ إكشـ»، ٚيٝؼ «إكشـ

ٕٸ َ٪يـ ايهتاب، َٚٓاغب١ شنط اغِ )ا٭عُـ( ٗ  َٚٔ اؾسٜط بايصنط أ

ت٘ ٗ اشلاَـ، ٚعسٸٙ ٚاسساڄ َٔ احملسٿثٌ َٔ أٌٖ ، عُس إٍ بٝإ تطْ(48)ْل ايهتاب

 ١.ايػٓٸ

ٕٸ ا٭عُـ قس عٴسٸ ٗ ايهجرل َٔ إكازض إ عتدل٠ ؾٝعٝاڄ. قاٍ ٖصا ٗ سٌ أ

ٕٸ تؿٝټ»ٗ )َعذِ ضداٍ اؿسٜح(:  &ايػٝس اـ٥ٛٞ ع ا٭عُـ َٔ ٫ إؾهاٍ ٗ أ

 .(49)«إتػامل عًٝ٘ بٌ ايؿطٜكٌ

ع ا٭عُـ ٗ َا ٜتعًل ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايؿٛاٖس ايكطو١ اييت تجبت تؿٝټ 

 باٱَا١َ َٛقؿاڄ ٚعكٝس٠. 

 

 ـــــــ السًٔ أٔ احلبػٛ؟!

ٕٸ عُطٚ بٔ ايعام، ايصٟ يعب زٚضاڄ »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب ) إ

، َاضؽ ْؿؼ ايسٚض ايؿٝڀاْٞ ٗ ×ؾٝڀاْٝاڄ ٗ َػأي١ ايتشهِٝ نس أَرل إ٪ٌَٓ

، ٚيهٓ٘ با٤ بايؿؿٌ سٝٓٗا، ٚشيو عٓسَا ؾأ بعض إػًٌُ إٍ |اهلل عٗس ضغٍٛ

إٍ ًَو ايطّٚ، ٚقاٍ  إ َٔ عُطٚ بٔ ايعام إ٫ إٔ تٛدٸًَ٘و ايطّٚ إػٝشٞ، ؾُا ن

ٕٸ عٝػ٢ي٘: أٜٗا ا٭ ٕٸ ٖ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ: إ ، ؾأَط .ٖٛ عبس اهلل، ٚإْ٘ يٝؼ إشلاڄ.. ×َرل، إ

ٕڈ ٚاسس: إًو بإسهاضِٖ ٚاغتٓڀاقِٗ ٛٵا قٛي٘ تعاٍ بًػا ، ؾشهط ْٝع إػًٌُ، ٚتًځ
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ٕٳ عٳبٵساڄ﴿ ٕٵ ٜٳهڂٛ ُٳػٹٝضٴ أځ ـٳ ايڃ ٔٵ ٜٳػٵتٳٓهٹ ٕٳ يځ ُٴكځطٻبٴٛ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ڂ ايڃ ٚٳ٫ځ ايڃ ٘ٹ  (، 172)ايٓػا٤:  ﴾يٹًډ

ؾطاّ ًَو ايطّٚ قتًِٗ، ٚيهٔ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ دا٤ٙ خدلٷ بتعطټض ايطّٚ إٍ ٖذّٛ َٔ 

 .(50)ْؿػٌ بصيو عٔ قتًِٗبعض ثػٛضِٖ، ؾا

ٕٸ إػًٌُ ٗ عٗس ضغٍٛ اهلل إِا ٖادطٚا إٍ اؿبؿ١، ٫  |َٚٔ ايٛانض أ

 إٍ ايطّٚ.

ِٸ  ٚنإ هسض َ٪يِّـ ايهتاب إٔ ٜؿرل ٗ اشلاَـ إٍ ٖصٙ اؿكٝك١، ٫ إٔ ٜٗت

 .(51)بؿطح َع٢ٓ ن١ًُ )اغتٓڀام(

ٕٸ قك١ ٖذط٠ إػًٌُ إٍ اؿبؿ١ ٚانش١ ٭ٌٖ ايٓٛط ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٗ ؾًِٝ  إ

ايطغاي١ ايصٟ أْتذ٘ إدطز ايػٛضٟ ايطاسٌ َكڀؿ٢ ايعكاز. ٚعًٝ٘ مل ٜهٔ إ٪يِّـ 

 .عاد١ إٍ نجرل عٓا٤ يًبشح عٔ ٖصٙ اؿكٝك١ ٗ أَٗات إكازض ٚايهتب

 

 ـــــــ إصفّاُ ٔوهٛ ٔعىس ٔإٌٔغرئاُ

يٛؾام ٚايتؿاِٖ يؿ١ ٚاقهط بٗذت( بابٷ قٝٸِ ٗ نطٚض٠ اٱ ٗدا٤ ٗ نتاب )

ٚاؿٛاض بٌ ايكًشا٤، ٚعسّ تٛغٝ٘ ا٭غٝاض، ٚيهٓ٘ ٜسعِ شيو ببعض ا٭َج١ً ايبعٝس٠ 

ٗ ايعكط اؾاًٖٞ عُس سانِ إقؿٗإ إٍ َكازض٠ ض٩ٚؽ » عٔ اشلهِ، َٚٓٗا:

.، ؾككسا أْٛؾرلٚإ، ؾػأٍ أْٛؾرلٚإ ٚظٜطٙ عٔ َطازُٖا؟ .أَٛاٍ عُط ٚأبٞ طايب.

اڄ، ٚمل هس َٔ إكًش١ إٔ ٜهؿـ عٔ سكٝك١ َطازُٖا، ؾًِ ؾكاٍ: إُْٗا ٜطٜسإ ْكٛز

أَط أْٛؾرلٚإ ؾ ،ٜعبأ بُٗا، ؾعُسا إٍ َطادع١ أْٛؾرلٚإ ثا١ْٝڄ ـ ضَا بعس َس٠ قكرل٠ ـ

 .(52)«باغتبساٍ إذلدِ

ٕٸ َ٪يـ ايهتاب مل  ٖٚٞ ـ نُا تط٣ ـ قك١ بايػ١ ايػطاب١. ٚيٮغـ ايؿسٜس ؾإ

اٱبٗاّ ايتاضىٞ ايصٟ ٜهتٓـ يكا٤ عُط ٚأبٞ  ٜؿٹطٵ إٍ َكسضٖا. ؾع٠ٚ٬ ع٢ً

غػطٚ أْٛؾرلٚإ، ؾإٕ إجرل يًتػا٩ٍ ٖٛ أْ٘ َا ايصٟ نإ ٜكٓع٘ ػاض  ×طايب

 ايبڀشا٤ ٗ ضقع١ سانِ إقؿٗإ ست٢ تكازض أَٛاٍ ػاضتِٗ ٖٓاى؟!

 

 ـــــــ األصىع٘ ٔشٖس ِازُٔ العباض٘!

ـ ايتعطٜـ با٭قُعٞ ٖٚٛاَـ إ٪يِّ (53)ا ايهتابدا٤ ٗ نٌٍّ َٔ ْلٸ ٖص
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 .بٛقؿ٘ )ٚظٜطاڄ شلاضٕٚ ايطؾٝس(

ٕٸ أبا غعٝس عبس إًو بٔ قطٜب ا٭قُعٞ) ٚڈ ٚأزٜب ٚيػٟٛ ٖـ( ٖٛ ضا216ٗ سٌ أ

باڄ َٔ ٖاضٕٚ ايطؾٝس، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ٚظٜطاڄ ي٘. ؾكس نإ َعطٚف، ٚنإ َكطٻ

ٛٵا ايٛظاض٠ شلاضٕٚ، ٚبعس ظٚاٍ زٚيتِٗ آي ت ا٭َٛض إٍ ايؿهٌ بٔ ايدلاَه١ ِٖ ايصٜٔ تٛيډ

ايطبٝع، ايصٟ اغتُطت ٚظاضت٘ إٍ آخط أٜاّ ٖاضٕٚ ايطؾٝس، ايصٟ يؿٜ أْؿاغ٘ ٗ 

 .(54)طٛؽ

 

 ــــــ وا ِ٘ عالقٛ اجلٍٗد بابَ اجلٍٗد؟

نإ دٓٝس ايبػسازٟ ٜعٝـ ٗ عكط ايػٝب١ ايكػط٣، »دا٤ ٗ ٖصا ايهتاب: 

ٕٸ ابٓ٘ ٖٛ ابٔ اؾٓٝس، ٖٚٛ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١، ٚق س اْؿطز َٔ بِٝٓٗ بايكٍٛ عذٸ١ٝ ٚإ

 . (55)«ايكٝاؽ

ٕٸ دٓٝس ايبػسازٟ قٛٗ ؾٗرل، نإ ٜعٝـ ٗ ايكطٕ ايجايح، ٖٚٛ  ٗ سٌ أ

ٚناْت  ،ٖـ215اض ايكٛاضٜطٟ. ٚوتٌُ أْ٘ ٚيس قبٌ عاّ دٓٝس بٔ قُس بٔ دٓٝس اـعٸ

 .(56)ٖـ298أٚ  297ٚؾات٘ ٗ غ١ٓ 

نإ ٜعٝـ ٗ ايكطٕ ايطابع، ٖٚٛ ٚأَا ابٔ اؾٓٝس ؾٗٛ ؾكٝ٘ َٚتهًِ إَاَٞ، 

أبٛ عًٞ قُس بٔ أٓس اٱغهاٗ، َٔ آٍ بين دٓٝس، ٚناْت ي٘ ايط٥اغ١ ٗ 

اغ٘. ٚوتٌُ أْ٘ ٚيس قبٌ عاّ )إغهاف(، ع٢ً أططاف ايٓٗطٚإ، بٌ بػساز ٚٚ

 .(57)ٖـ377ٚوتٌُ قٜٛاڄ أْ٘ تٛٗ قبٌ عاّ  ،ٖـ381ٚع٢ً ضٚا١ٜ عاّ  ،ٖـ300

ٕٸ ابٔ ٚنُا ٬ٜسٜ ؾإٕ اغِ ٚا يس ابٔ اؾٓٝس ٖٛ )أٓس(، ٚيٝؼ )دٓٝس(، ٚإ

 اؾٓٝس ٖٛ يكب٘ با٫ْتػاب إٍ ا٭غط٠.

ٕٸ اعتباض  ٞٸ «ابٔ اؾٓٝس»ٚعًٝ٘ ؾإ ٟٸ»ٚيساڄ يـ  ايؿكٝ٘ ايؿٝع يٝؼ  «دٓٝس ايبػساز

ِڈ اضتهب٘ إ٪يِّـ.  غ٣ٛ ٖٚ

 

 ــــــ ٌٕادز السٔاٌدٙ أٔ نتاب التهمٗف لمػمىػاٌ٘؟

ٕٸ ايهتاب »بٗذت(:  قهط ٗدا٤ ٗ نتاب ) نتب ايػٝس سػٔ ايكسض: إ
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ْٛازض »، بٌ ٖٛ «ايطنا ؾك٘»ايصٟ عجط عًٝ٘ ٗ عكط ايع١َ٬ اجملًػٞ مل ٜهٔ 

 .(58)««ايطٚاْسٟ

ٕٸ َطاز ايػٝس ايكسض ايهاُٚٞ  ٕٸ ٗ ايبٌ غبل يػإ أٚ غبل قًِ; إش إ ٜبسٚ أ

ٕٸ ايهتاب إٛغّٛ بـ )ؾك٘ ايطنا( ٖٛ نتاب )ايتهًٝـ(، يًؿًُػ ، ٚيٝؼ (59)اْٞأ

)ْٛازض ايطاْٚسٟ(، ايصٟ ٖٛ َٔ ا٭غاؽ ْلٸ َعطٚف آخط، َٚٔ إػتبعس إٔ ٜهٕٛ 

ٔٵ ٜكٍٛ باعتباض نتاب )ؾك٘ ايطنا( ٚ)ْٛازض ايطاْٚسٟ( نتاباڄ ٚاسساڄ. َٳ  ٖٓاى 

ٕٸ إرلظا قُس ٖاؾِ اـٛاْػاضٟ، ؾكٝل قاسب )ايطٚنات(، شنط إٔ  ثِ إ

إٛغّٛ بـ )ؾك٘ ايطنا( اختًڀت بٗا ْٛازض أٓس ايٓػد١ اييت عجط عًٝٗا َٔ ايهتاب 

. ٚقس ْكًت ٖصٙ إػأي١ َٔ ضغاي١ ايػٝس سػٔ (60)بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ

 .(61)ايكسض

٣ إٍ ْػب١ ايكٍٛ باؼاز )ؾك٘ ايطنا( ٚ)ايٓٛازض( ٚضَا نإ ٖصا ٖٛ ايصٟ أزٸ

٢ بٓٛازض إٍ ايػٝس سػٔ ايكسض، ٚإٔ ّتعز نتاب ْٛازض أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ

 .ايطاْٚسٟ

 

 ـــــــ عٗاع طسابمظ

ٕٸ بعض ايب٬ز »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب ) يٮغـ ايؿسٜس ؾإ

اٱغ١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: ا٭ْسيؼ، ٚططابًؼ، قس اْكػُت إٍ ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: 

 .(62).«.اٱغ٬ّ; ٚإػٝش١ٝ; ٚايهؿط، ٖٚهصا سه١َٛ ايكٛقاظ.

ايؿسٜس ـ قس خطدت َٔ ٜس إػًٌُ، ٚمل بايٓػب١ إٍ ا٭ْسيؼ ؾإْٗا يٮغـ 

ٜعٴسٵ شلِ ؾٝٗا سهٛض ٜصنط، ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ تكٛض اْكػاَٗا إٍ ا٭قػاّ ايج٬ث١ 

ؾٗٞ ٫ تعاٍ دع٤اڄ َٔ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬، ٚمل تٓكػِ إٍ  (63).. ٚأَا ططابًؼ.إتكس١َ

 ٖصٙ ا٭قػاّ ايج٬ث١ أٜهاڄ.

 

 ـــــــ ؟ابَ سذس العطكالٌ٘ أٔ ابَ سذس اهلٗتى٘

ٕٸ ابٔ سذط ـ ضَا ٗ »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب ) ع٢ً ايطغِ َٔ أ
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..، إ٫ أْ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜصنط ٗ نتاب .نتاب٘ اٱقاب١ ٗ َعطؾ١ ايكشاب١ ـ ٜكٍٛ:

 .(64)«ايكٛاعل...

َٚٔ ايٛانض أْ٘ اعتدل ناتب )اٱقاب١( ٚناتب )ايكٛاعل احملطق١( ؾدكاڄ 

ضغِ ؾٗطتُٗا ايٛاسس٠ )ابٔ سذط( ـ عإإ َٔ عًُا٤ أٌٖ  ٚاسساڄ، ٗ سٌ أُْٗا ـ

ٕٸ قاسب اٱقاب١ ٖٛ )ؾٗاب ايسٜٔ ايػٓٸ ١، تؿكٌ بُٝٓٗا َس٠ ظ١َٝٓ تعٜس ع٢ً ايكطٕ. ؾإ

ٖـ(، ٜٚعطف بـ)ابٔ 852ـ  773أبٛ ايؿهٌ أٓس بٔ عًٞ بٔ قُس ايهٓاْٞ ايعػك٬ْٞ)

 ضٜذ ٚايذلادِ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ.ٖٚٛ َٔ ا٭١ُ٥ ٗ عًِ اؿسٜح ٚايتا ،سذط ايعػك٬ْٞ(

ٚأَا قاسب ايكٛاعل احملطق١ ؾٗٛ )ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أٓس بٔ قُس بٔ 

 ٖـ(، إعطٚف بـ974ـ  899عًٞ بٔ سذط اشلٝتُٞ ايػعسٟ ا٭ْكاضٟ إهٞ ايؿاؾعٞ)

 . (65))ابٔ سذط اشلٝتُٞ( ـ ٚقس نبڀ٘ بعهِٗ باشلٝجُٞ ـ، ٚنإ َؿيت اؿذاظ

يعًٌُ، ٚشنط نتبُٗا، ٗ َكازض اٱَا١َٝ، َٚٔ بٝٓٗا ػس تط١ْ ٖصٜٔ ا

ُٸٞ  .&نتاب )ايه٢ٓ ٚا٭يكاب(، يًُشسٿخ ايك

 

 ــــــــ عسش الضفٕٖٛ

نإ ايكؿ١ٜٛ ٗ أٍٚ أَطِٖ ٗ قعٜٚٔ، »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب )

ست٢ دا٤ عٗس ايؿاٙ طُٗاغب ايكؿٟٛ، ايصٟ تٛدٻ٘ إٍ إقؿٗإ; بػبب ايٛبا٤ 

 .(66)«ٚايڀاعٕٛ ايصٟ اضتؿع َذ٦ٝ٘، ٚدعًٗا عاق١ُ ي٘

ٕٸ ايصٟ دعٌ َٔ إقؿٗإ عاق١ُ يًسٚي١ ايكؿ١ٜٛ ٖٛ ايؿاٙ  ايبٝإٚغينپ عٔ  أ

ؾكس ْكٌ ايؿاٙ عباؽ ايعاق١ُ ايكؿ١ٜٛ َٔ قعٜٚٔ إٍ  ،ُاغبعباؽ، ٚيٝؼ ايؿاٙ طٗ

 . (67)ٖـ1006إقؿٗإ عاّ 

 

 ــــــ زفض السٔافض أٔ ٌٕاقض السٔافض؟

َكا٥ب »قاٍ ايكانٞ ْٛض اهلل ٗ نتاب »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب )

 . (68)«.«..ضؾض ايطٚاؾض»، ايصٟ ٖٛ ٗ ايطزٸ ع٢ً نتاب «ايٓٛاقب

ٗ ايطز « َكا٥ب ايٓٛاقب»ض اهلل ايؿٛؾذلٟ نتاب يكس نتب ايكانٞ ْٛ»
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 .(69).«.«.ضؾض ايطٚاؾض»ٚايٓكض ع٢ً نتاب 

إِا  ،&، يًكانٞ ايؿٗٝس ْٛض اهلل ايؿٛؾذلٟ«َكا٥ب ايٓٛاقب»إٕ نتاب 

، يًُرلظا كسّٚ ايؿطٜؿٞ، ٚمل ْعٗس ٗ «ْٛاقض ايطٚاؾض»ٖٛ ٗ ايطزٸ ع٢ً نتاب 

ٕٸ ٖٓاى نتاباڄ وٌُ عٓٛإ  ٚضَا نإ ٖصا َٔ غٗٛ  .«ضؾض ايطٚاؾض»ٖصٙ ايعذاي١ أ

 إ٪يِّـ. 

 

 ــــــــ مل جيرتسْ الػٗذ البّاٟ٘ إبداٌع

ٕٸ إعًِ إعطٚف بـ»قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب ) )َٓاض دٓبإ(، ايصٟ إشا  إ

سطنت إسس٣ َٓاضتٝ٘ ؼطنت إٓاض٠ ا٭خط٣ َٔ تًكا٥ٗا، ٖٛ َٔ إبساع ايؿٝذ 

 . (70)ايبٗا٥ٞ

ٕٸ خكٛق١ٝ )َٓاض دٓبإ( ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ٚاٖط٠ عذٝب١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  إ

. َٔ ٖٓا ٫ ساد١ إٍ ْػب١ إبساعٗا إٍ (72)، ٚشلا ْٛرلاتٗا(71)إدتكٌ ٗ ؾٔ ايعُاض٠

ٕٸ ٖصا إعًِ ٜعٛز إٍ ايكطٕ اشلذطٟ ايجأَ ْابػ١ ٫ ٚقس بٴين ع٢ً  ،(73)ٜؿلٸ ي٘ غباض. إ

أغاؽ ا٭غًٛب إتٻبع ٗ اؿكب١ اٱًٜدا١ْٝ ٗ بٓا٤ إػادس ٚإساضؽ ٚإكابط 

 .(74)ٚإٓاضات

ٚإًؿت أْ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ضٚا١ٜ تكًٝس١ٜ ٜػتٓس إيٝٗا اؿاز َرلظا سػٔ خإ اؾابطٟ 

ِٸ عبس ا٭ْكاضٟ، إ ٪ضٿر ٱقؿٗإ ايكس١ّ، تٴطدع تاضٜذ بٓا٤ )َٓاض دٓبإ( إٍ عٗس )ايع

اهلل ايعاٖسٟ(، إسؾٕٛ ٗ شات ايبكع١، ٚقس نتب ع٢ً ؾاٖس قدلٙ تاضٜذ ٚؾات٘ عاّ 

ٌڈ ٚانض ُاَاڄ ـ ٚيٛ استُا٫ڄ ـ أغڀٛضٜٸ١ َا شٴنط ٗ ايهتاب(75)ٖـ716  .(76)، ٜٛٗط بؿه

 

 ــــــــ بنزضالٛ وَ املاع٘ إىل املطتك

: ٗ َػتٌٗ تأغٝؼ ض٣ٚ ايػٝس ايدلٚدطزٟ»هط بٗذت(: ق ٗدا٤ ٗ نتاب )

زاض ايتكطٜب نتب قاسب )اؿاؾ١ٝ( ايؿٝذ قُس تكٞ اٱقؿٗاْٞ إٍ ايكا٥ٌُ ع٢ً 

ٖصٙ ايساض: نٝـ ّهٔ يٓا ايتكطب َٔ ايصٜٔ ٜطٕٚ اهلل دػُاڄ؟! ؾعُست زاض ايتكطٜب 

.، ؾذا٤ اؾٛاب بعس أضبع١ .٢ً ا٭قڀاض اٱغ١َٝ٬.إٍ اغتٓػار ضغايت٘، ٚتعُُٝٗا ع



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

 .(77)«أؾٗط: هُع ناؾ١ عًُا٤ إػًٌُ ايّٝٛ ع٢ً عسّ ايكٍٛ بتذػِٝ اهلل

يكس نإ ايدلٚدطزٟ ٚثٝل ايك١ً بتاضٜذ ٚضداٍ ايذلادِ، ٚنإ َٔ د١ٗ أخط٣ 

ع٢ً ع٬ق١ قطٜب١ َٔ أْؿڀ١ زاض ايتكطٜب. ٚعًٝ٘ ٜػتشٌٝ إٔ تهٕٛ قس قسضت عٓ٘ 

َجٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إصنٛض٠، ٚمتٌُ قٜٛاڄ أْٗا إَا َٔ غٗٛ ايطاٟٚ أٚ َٔ غٗٛ َ٪يِّـ 

 ايهتاب.

ٕٸ زاض ايتكطٜب يتكطٜـيب ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ، إ٫ٚع٢ً ايطغِ َٔ قسّ ايٓؿاٙ ا  أ

تأغػت ٗ ايكاٖط٠، بايتعإٚ بٌ نباض ايعًُا٤ َٔ ايؿطٜكٌ، إثط ٖذط٠ ايؿٝذ قُس 

ُٸ١ دساڄ َباضن١ 1938ٖـ/ 1317عاّ  تكٞ ايكُٞ إٍ َكط ّ، ٚسٛٝت ٖصٙ ايساض إٗ

ٚتأٜٝس ا٭غاطٌ، َٔ أَجاٍ: ايؿٝذ قُٛز ؾًتٛت، ٚسػٔ ايبٓا، ٚقُس سػٌ 

ناؾـ ايػڀا٤، ٚايػٝس ٖب١ ايسٜٔ ايؿٗطغتاْٞ، ٚايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ايسٜٔ، 

 .(78)ٚخاق١ غٝس ايڀا٥ؿ١ ايدلٚدطزٟ، ْٚؿاٙ ايؿٝذ قُس تكٞ ايكُٞ

إٕ ايؿٝذ قُس تكٞ بٔ قُس ضسِٝ بٔ قُس قاغِ أٜٛإ ايهٝؿٞ ايطاظٟ 

اٱقؿٗاْٞ ايٓذؿٞ، إعطٚف بـ)قاسب اؿاؾ١ٝ(; بػبب تأيٝؿ٘ نتاب )ٖسا١ٜ 

إػذلؾسٜٔ(، ٖٚٞ ساؾ١ٝ تؿك١ًٝٝ ع٢ً قػِ ا٭قٍٛ ٗ َعامل ايسٜٔ، ٚيس سٛايٞ 

ؾُع١ ٗ ايٓكـ َٔ ؾعبإ ٖـ، ٚناْت ٚؾات٘ عٓس ايعٚاٍ َٔ ّٜٛ ا1187 أٚ 1185عاّ 

. ؾٌٗ نإ بإَهإ قاسب (79)ٖـ، ٚزؾٔ ٗ إقؿٗإ ٗ دبٸا١ْ ؽت ؾ٫ٛش1248عاّ 

ِٸ  اؿاؾ١ٝ، ايصٟ عاف ٗ بسا١ٜ اؿهِ ايكاداضٟ، إٔ ٜهاتب زاض ايتكطٜب، اييت غٝت

 تأغٝػٗا ٗ ايعٗس ايبًٟٗٛ؟!

ٕٸ ٜهٕٛ ٖصا اـً٘ قس ْؿأ َٔ ايتؿاب٘ ا٫زلٞ بٌ )ا يؿٝذ قُس ٫ ٜبعس أ

 )ايؿٝذ قُس تكٞ اٱقؿٗاْٞ( قاسب اؿاؾ١ٝ.ٚتكٞ ايكُٞ( قاسب زاض ايتكطٜب 

ٞٸ قس بعح َجٌ ٖصٙ ايطغاي١ إٍ أقكاع  ُٸ ؾٌٗ نإ ايؿٝذ قُس تكٞ ايك

ٞٸ؟!  ايعامل اٱغ٬َ

 

 ـــــــ عٕدٚ إىل وهاتبات غسٖبٛ

، ٚع٢ً ٖاَـ «قهط بٗذت ٗ»ٜڀايعٓا ٗ ْٗا١ٜ اؾع٤ ايجاْٞ َٔ نتاب 

ٟٸ»عٓٛإ  إٍ  &نتب غعٝس ايعًُا٤»َا ًٜٞ:  ،«َٚػأي١ إطدع١ٝ &ايؿٝذ ا٭ْكاض
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ٞٸ ايصٟ نإ َكُٝاڄ ٗ نطب٤٬ إكسٸغ١، ٚنإ َكسٸَاڄ ع٢ً ايؿٝذ  ايؿٝذ إاظْسضاْ

ٟٸ ٞٸ إيٝ٘  ، قا٬٥ڄ: ٌٖ َا&ا٭ْكاض ظيت ع٢ً عٗسٟ بو ٗ ايػابل؟ ؾهتب إاظْسضاْ

ّٸ ايٓاؽ ٗ اؾٛاب: يكس تط نت ايسضؽ ٚايبشح َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ، ٚأْا أخاي٘ عٛا

 . (80)«طٛاٍ ٖصٙ إسٸ٠

ولٸ يًكاض٨ ايهطِٜ إٔ ٫ ٜط٣ أٜٸ١ ع٬ق١ ٚانش١ بٌ ٖصٙ إهاتب١ ٚقهٝٸ١ 

ٟٸ َٚػأي١ إطدعٝٸ١»  .«ايؿٝذ ا٭ْكاض

ٚإًؿت أْٸو ػس شات ٖصٙ اؿها١ٜ َٓكٛي١ بكٝػ١ أخط٣، ٚؼت عٓٛإ آخط ٗ 

، ٖٚٓاى أٜهاڄ ػس تؿاقٌٝ ايككٸ١ ٚاضتباطٗا بإؿاض إيٝ٘ ع٢ً (81)ْٗا١ٜ اؾع٤ ايجايح

ٟٸ، َهاؾاڄ إٍ ضغايت٘ اييت نتبٗا إٍ غعٝس »مٛ أنجط ٚنٛساڄ:  ٕٸ ايؿٝذ ا٭ْكاض إ

ظيت ع٢ً عٗسٟ بو ٗ ايػابل؟ ٚقس ضزٸ عًٝ٘ ٗ  ، ٚغ٪اي٘ ؾٝٗا قا٬٥ڄ: ٌٖ َا&ايعًُا٤

ّٸ ايٓاؽ طٛاٍ اؾٛاب: يكس تطنت ايس ضؽ ٚايبشح َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ، ٚأْا أخاي٘ عٛا

، ٚقس نتب إيٝ٘ ا٭خرل ٗ &ٖصٙ إسٸ٠، نتب ضغاي١ أخط٣ إٍ ايؿٝذ ظٜٔ ايعابسٜٔ

: أْت َكِٝ ٗ إطنع، ٚعًٝو إٔ تعٌُ &اؾٛاب، ضغِ عسّ إقطاضٙ بأع١ًُٝ ايؿٝذ

 .(82)«ع٢ً إزاض٠ ا٭َٛض

ٕٸ  ايؿٝذ إاظْسضاْٞ، ايصٟ »ٖٛ ْؿػ٘  «سٜٔايؿٝذ ظٜٔ ايعاب»ٚعٓسَا ْعًِ بأ

، ٚايصٟ ناْت إهاتبات ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ بٝٓ٘ ٚبٌ غعٝس «نإ َكُٝاڄ ٗ نطب٤٬»

ٟٸ زٚض ٗ تًو ايكه١ٝ، ٜتبٝٸٔ يٓا سذِ  «ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ»ايعًُا٤، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يـ  أ

 ا٫نڀطاب ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ.

ٕٸ ٖصٙ ايٛاٖط٠ تػ تشل ايٛقٛف عٓسٖا; إش ولٸ يٓا إٔ ْعذب ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإ

َٔ عسّ ايتٜٓٛ٘ ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ، أٚ ا٫غتسضاى ع٢ً ايؿكط٠ ا٭ٍٚ، ٚضَا نإ 

 ا٫نڀطاب ايؿانض بٌ ٖاتٌ ايؿكطتٌ ٖٛ ايصٟ أزٸ٣ إٍ عسّ ٬َس١ٛ شيو.

ٕٸ أقٌ ايكك١ ٖٞ نُا دا٤ غطزٖا ٗ نتب أخط٣، سٝح ْكطأ ٗ  ٜٚبسٚ أ

ٟٸغرل٠ ٚ»نتاب  ، بعس تكطٜط سها١ٜ تعطٜـ ايؿٝذ «&ؾدك١ٝ ايؿٝذ ا٭ْكاض

نإ ايؿٝذ ظ٬َٝڄ »ا٭ْكاضٟ َٔ قبٌ قاسب اؾٛاٖط بٛقؿ٘ َطدع ايتكًٝس اي٬سل: 

يػعٝس ايعًُا٤ إاظْسضاْٞ ٚضؾٝل زضغ٘ ٗ نطب٤٬، ٚنإ ٗ سٝٓٗا ٜؿهً٘ ع٢ً 

عح بطغاي١ إٍ غعٝس ْؿػ٘. َٔ ٖٓا عٓسَا تٛؾچٞ قاسب اؾٛاٖط تٛقـ عٔ اٱؾتا٤، ٚب
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ايعًُا٤ ٜكٍٛ ؾٝٗا َا َهُْٛ٘: عٓسَا نٓٸا ٗ نطب٤٬، ٚنٓٸا ْسضؽ عٓس ؾطٜـ 

ايعًُا٤، نٓت أنجط اغتٝعاباڄ َٓٸٞ، ٚعًٝ٘ هسض بو اجمل٤ٞ إٍ ايٓذـ; يهٞ تتٛيچ٢ 

ٖصا ا٭َط، ؾأداب٘ غعٝس ايعًُا٤: أدٌ، ٚيهٓٸو ٚاقًت ايسضؽ ٚايبشح طٛاٍ ٖصٙ 

 .(83)«تين ٖٓا ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ، ٚعًٝ٘ تهٕٛ أْت أسلٸ َٓٸٞ بٗصا ا٭َطإسٸ٠، بُٝٓا ؾػً

 ،«غعٝس ايعًُا٤»اظْسضاْٞ، إعطٚف بـ إتٛٗ ا٬ٕچ قُس غعٝس باض ؾطٚؾٞ 

. ٚنإ أغتاشٙ ٚأغتاش ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ا٬ٕ قُس ؾطٜـ (84)ٖـ1270 سٛايٞ عاّ

. ٚأَا ٚؾا٠ قاسب (85)ٖـ1245قس تٛٗ عاّ  ،«ؾطٜـ ايعًُا٤»اٯًَٞ، إعطٚف بـ 

اؾٛاٖط، ٚبتبعٗا َطاغ١ً ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ يػعٝس ايعًُا٤، ؾكس سسثت عاّ 

 .(86)ٖـ1266

 

 ـــــــ املضادقٛ عمٜ احلسنٛ الدضتٕزٖٛ )املػسٔطٛ( ضًّٕا ٔغفمٛ

يكس متٸ تكٜٛط ؾدك١ٝ )اٯخْٛس اـطاغاْٞ(، ٚططٜك١ َػاُٖت٘ ٗ ايجٛض٠ 

قهط بٗذت( بؿهٌ ٖعٌٜ يًػا١ٜ; سٝح  ٗإؿطٚط١(، ٗ نتاب )ايسغتٛض١ٜ )

ٕٸ أغاؽ إؿطٚط١ قس بسأ »وهٞ عٓ٘ َكازقت٘ ع٢ً إؿطٚط١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  إ

بتٛقٝعڈ أخصٙ َٓ٘ ػچاضٷ ٚاٖطِٖ ايك٬ح، ٚشيو عٓسَا قابًٛٙ ٖٚٛ ْاظٍ َٔ سذط٠ زضغ٘ 

ؽ، ايصٟ نإ ٜطّٚ إيكا٤ٙ ٚغ٘ ايػ٬مل، ٚنإ ؾاضز ايصٖٔ ٜؿهط ٗ َڀايب ايسض

ٌٸ شيو ؼت شضٜع١ ايذلٜٚر يٲغ٬ّ ٚايسٜٔ، َٚٛاؾك١ ايهتاب ٚايػ١ٓ، .ع٢ً ط٬ب٘ .. ن

، َٚا ٖٞ (87)١ َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ايباضظٜٔ إطَٛقٌٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً ضأؽ اجملًؼ غتٸ

ٛٸاب ايصٜٔ غُٝجًٕٛ ايٓاؽ...  .(90()89()88)«ايؿطٚٙ اييت هب تٛؾطٖا ٗ ايٓ

ٕٸ  َجٌ ٖصٙ ايسع٣ٛ ايػطٜب١ ٗ ؾإٔ اٯخْٛس اـطاغاْٞ ـ ايصٟ ؾاعت ٫ ىؿ٢ أ

أخباض دٗازٙ ايعًُٞ ٚايعًُٞ، َٚٮت َٛاقؿ٘ ٖٛ ٚت٬َٝصٙ ٗ ا٫ْتكاض يًشطن١ 

ٍٷ باضظ ع٢ً  ايسغتٛض١ٜ )إؿطٚط١( قس اٯؾام، ست٢ قٓٸؿت ٗ شيو ايهتب ـ َجا

 اٱدشاف، ٚايتػاٌٖ ٗ ايتعاطٞ َع ايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ.

كس نإ اٯخْٛس اـطاغاْٞ َٔ أنجط عًُا٤ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ تأثرلاڄ ٗ ي

اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ ٗ إٜطإ ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟ ٚايعًُٞ. ٚنإ ي٘ سهٛض ؾاعٌ ٗ 
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. (91)ْٝع َٓعڀؿات ٖصٙ اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ )إؿطٚط١( ع٢ً َس٣ غت١ أعٛاّ تكطٜباڄ

ٗ َا ٜتعًل بإباْٞ ايػٝاغ١ٝ ايؿهط١ٜ ٗ  ٖصا باٱناؾ١ إٍ غابكت٘ ٗ ايتٓٛرل ايؿكٗٞ

تأٜٝس سه١َٛ إؿطٚط١، َٚؿاضن١ ايٓاؽ ٗ سهِ أْؿػِٗ. ٖٚٛ َا طؿشت ب٘ 

 .(92)َ٪يډؿات٘ ايؿك١ٝٗ، َٔ قبٌٝ: ساؾٝت٘ ع٢ً إهاغب

ٕٸ ايٓكٛم ٚايٛثا٥ل ايػٝاغ١ٝ إتٛؾچط٠ ٗ َ٪يِّؿات اٯخْٛس  ٜچ ؾإ ٚؿػٔ اؿ

، «غٝاغت ْاَ٘ خطاغاْٞ»نتاب ٚاسس، ؼت عٓٛإ  اـطاغاْٞ قس متٸ ْعٗا ٗ

ٗٸٌ ع٢ً ايكاض٨ ٜٚٛؾچط عًٝ٘ عٓا٤ ايبشح عٔ َٛاقؿ٘ ٚآضا٥٘ ايػٝاغ١ٝ ٗ  ا٭َط ايصٟ ٜػ

 تهاعٝـ نتب٘ إتؿطٸق١.

ٕٸ َهاتبات اٯخْٛس ٚضغا٥ً٘ إٍ اجملًؼ ، ْٚكا٥ش٘ إٍ ايؿٝذ ؾهٌ اهلل (93)إ

، (95)ٚإؾطاؾ٘ إتٛاقٌ ع٢ً أزا٤ اجملًؼ ،(94)ايٓٛضٟ، َٚتابعت٘ يٓؿاط٘ ٚساي٘ َٚآي٘

َٚٛاقؿ٘ إتتابع١ بؿإٔ ْؿاٙ اجملًؼ، ٚتأنٝسٙ ع٢ً نطٚض٠ اتباع ا٭سهاّ ايكازض٠ 

، (97)، ٚسهُ٘ ايتاضىٞ بٛدٛب اؾٗاز نسٸ ا٫غتبساز(96)عٔ فًؼ ايؿٛض٣ ٚزعُٗا

شلا ٖصا َٚا إٍ شيو َٔ إٛاقـ ا٭خط٣، تجبت بأْعٗا سذِ اؾٗٛز ايهبرل٠ اييت بص

 ايطدٌ ايعِٛٝ ٗ َا ٜتعًل بايجٛض٠ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً إػت٣ٛ ايٓٛطٟ ٚايعًُٞ.

ٕٸ َهاتبات اٯخْٛس اـطاغاْٞ ٗ َا ٜتعًل َػا٥ٌ اؿطن١  ٚإًؿت أ

 .(98)ايسغتٛض١ٜ )إؿطٚط١( َٔ ايٓذـ ا٭ؾطف قس ٚقًت ست٢ إٍ إلًذلا

ّٸ ٚايهاٌَ إٍ ٚئ أتهًِ سٍٛ إباْٞ ايٓٛط١ٜ اييت تجبت إمٝاظ ا ٯخْٛس ايتا

ٛٸض٠ عٔ اؿهِ ٗ  اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ )إؿطٚط١(، ٚإعطان٘ عٔ بعض ايكٛض إتك

 .(99)عكط ايػٝب١

ٕٸ زٚض اٯخْٛس اـطاغاْٞ ٗ إؿطٚط١ ـ غٛا٤ أعذبٓا شيو أّ  ٚخ٬ق١ ايكٍٛ: إ

ٕٸ ْٝع َا تكس ٕٸ مل ٜعذبٓا ـ ٜتذاٚظ ايتٛقٝع ايصٟ ٜ٪خص غٗٛاڄ أٚ غؿ١ً، بٌ إ ّ ٜٴجبت أ

ٖٚٛ  ،(100)اٯخْٛس اـطاغاْٞ نإ )ظعِٝ اؿطن١ ايسغتٛض١ٜ ٗ ايٓذـ ا٭ؾطف(

 .(101)شات ايتعبرل ايصٟ قسض ـ ضَا غٗٛاڄ ـ ٗ َٛنع آخط َٔ ٖصا ايهتاب

ـ ٗ عٗس ايػٝس قُس ٚؾس ع٢ً ايٓذ»ٚدا٤ ٗ َٛنع آخط َٔ ٖصا ايهتاب: 

أسس عًُا٤ إغڀٓبٍٛ ايهباض، َٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜسعٕٛ إٍ  &ناِٚ ايٝعزٟ
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ٛٸ٠، ؾايتك٢ بايػٝس ايٝعزٟ ٚاٯخْٛس اـطاغاْٞ ٗ فًؼ ٚاسس، ٚأخص  إؿطٚط١ بك

ٜتشسٸخ عٔ َعاٜا إؿطٚط١، ٚأْ٘ هب ايكٝاّ َا ٜهُٔ اؿط١ٜ يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ; 

ٗ َا زلعتِ؟ ؾكاٍ  َا ضأٜهِاـطاغاْٞ إٍ ايػٝس ايٝعزٟ، ٚقاٍ ي٘:  ؾايتؿت اٯخْٛس

: عٓسَا ٜأتٞ أبٓا٤ ايعا١َ إٍ ايٓذـ ٚنطب٤٬ ٚغا٥ط ايعتبات &ايػٝس ايٝعزٟ

ايؿٝع١ٝ إكسٻغ١، ٜٚ٪زٸٕٚ ق٬تِٗ َتهتٿؿٌ، ّٚاضغٕٛ أعُاشلِ عط١ٜ نا١ًَ زٕٚ 

ٛٸض٠  إٔ ٜتعطنٛا يًُهاٜكات، ٚعٓسَا ٜصٖب ايؿٝع١ إٍ َه١ إهطٻ١َ ٚإس١ٜٓ إٓ

١ٝ ا٭خط٣، ٜٚ٪زٸٕٚ ق٬تِٗ ٚؾعا٥طِٖ اـاقٸ١ بِٗ زٕٚ إٔ ٜتعطٸنٛا إٍ قڀاض ايػٓٸٚا٭

ٌٸ َهإ. أْتِ ٫ تطٜسٕٚ اؿطٸ١ٜ  ٕٸ إػًٌُ أسطاض ٗ ن إهاٜكات، ؾٗصا ٜٴجبت أ

 .(102)«يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ، ٚإِا تطٜسٕٚ سطٸ١ٜ ايهؿط ٚايتٗتو

ا٫غتػطاب َٔ ؾكٝ٘ عذِ ايػٝس إْٓا يٛ غًچُٓا بكشٸ١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يٛدب عًٝٓا 

ايٝعزٟ، قاسب )ايعط٠ٚ ايٛثك٢(، نٝـ ٜكبٌ يٓؿػ٘ إغهات إػتؿِٗ ٚايػا٥ٌ َجٌ 

ٖصٙ إػايڀ١؟! ٚعًٝٓا إٔ ْعذب َٔ قاسب )ايهؿا١ٜ( أٜهاڄ نٝـ ٜػتػًِ شلصا 

 ا٫غتس٫ٍ، ضغِ َا ٜعطف عٓ٘ َٔ عُل ايؿهط٠ ٚزق١ ايٓٛط٠؟!

ٕٸ إؿه١ً مل تهٔ َٓبجك١ عٔ  اـ٬ؾات إصٖب١ٝ ٚايڀا٥ؿ١ٝ بٌ ايؿٝع١ إ

ٚايػٓٸ١، بٌ ناْت إػا٥ٌ ايػٝاغ١ٝ تسٚض سٍٛ ايًِٛ ٚايب٪ؽ ٚاٱدشاف ايصٟ ناْت 

تعاْٞ َٓ٘ اؾُاٖرل إػًٛب ع٢ً أَطٖا َٔ قبٌ اؿهَٛات اؾا٥ط٠، ست٢ بًؼ ايػٌٝ 

ٝإ سكٝك١ أمل ٜهٔ باغتڀاع١ شيو ايعامل اٱغڀٓبٛيٞ ٚاٯخْٛس اـطاغاْٞ ب .ايعب٢

 ا٭َط يًػٝس ايٝعزٟ; يٝسضآ عٔ أْؿػُٗا ت١ُٗ )ايهؿط ٚايتٗتو( ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ؟!

ٕٸ ٖصٙ ا٬ٕسٛات مل  ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٜبسٚ َٔ ْكٌ أٚ قبٍٛ َجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات أ

 تهٔ َٓٛٛض٠ َٔ ا٭غاؽ.

 

 ـــــــ سٗح ال ٍٖفع التّدٖد

ٍ ايدلٜڀاْٞ اؿذط٠ زخٌ ايكا٥ِ با٭عُا»قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ نتاب )

; يٝشكٌ َٓ٘ ع٢ً تٛقٝع ٜسعٛ ؾٝ٘ ايٓاؽ إٍ &اـاق١ بايػٝس قُس ناِٚ ايٝعزٟ
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ٕٵ ٖٛ مل  َٓاقط٠ اٱلًٝع نسٸ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، َٛٗطاڄ ي٘ َػسٸغ٘; يٝدٝؿ٘ بايكتٌ إ

ِ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ؾكس أؾاض بإقبع٘ ع٢ً .. ٚسٝح مل ٜهٔ ايػٝس وػٔ ايتهًڊ.ٜٛقچع

َؿُٗاڄ ايكا٥ِ با٭عُاٍ اٱلًٝعٟ أْهِ ست٢ يٛ شعتُْٛٞ ئ أدٝبهِ إٍ َا  ضقبت٘،

ٕٸ قتٌ ايػٝس ئ ٜعٛز عًٝ٘ بايٓؿع، .تطٜسٕٚ، ٚئ أٚقچع يهِ .. ؾأزضى ايكا٥ِ با٭عُاٍ أ

 . (103)«ؾذلن٘، ٚغازض ايبٝت

إشا ػاٚظْا ايػ٪اٍ عٔ غبب عسّ ؾ٤ٛ ٖصا ا٫غتعُاض ايعطٜل ٗ ٖصٙ ايككٸ١ 

٥٘، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ غا٥ط إٛاضز إؿاب١ٗ، اييت طؿض بٗا ٖصا ايهتاب، إٍ ع٬ُ

ٚإشا ػاٚظْا ايػبب  .ؾٝصٖب ايكا٥ِ با٭عُاٍ اٱلًٝعٟ بٓؿػ٘ َباؾط٠ڄ ؾاٖطاڄ َػسٸغ٘

اڄ َع٘ ـ أٚ تٛٚٝـ عطبٞ أٚ ؾاضغٞ ٗ اؿسٸ ُٗ عسّ اقڀشاب ايكا٥ِ با٭عُاٍ َذلدٹ

طدع، زٕٚ ساد١ إٍ اٱّا٤ ٚاٱؾاضات ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭ز٢ْ ـ; يًشكٍٛ ع٢ً تٛقٝع إ

٘ٺ بكتٌ  .ا١ُٕٗ اـڀرل٠ ٚإشا ػاٚظْا ايػبب ايصٟ هعٌ ايكا٥ِ با٭عُاٍ ايدلٜڀاْٞ غرل آب

ٚإشا ػاٚظْا ايػ٪اٍ إؿطٚع ايكا٥ٌ:  .َطدع ؾٝعٞ نبرل ٗ زاضٙ زٕٚ خٛف أٚ ٚدٌ

عٌ َٔ قا٥ِ أعُاشلا ٜػطح َت٢ ناْت زٚي١څ ع٢ً ٖصا إػت٣ٛ َٔ ايع١ُٛ، اييت ػ

ّٚطح ٗ ايساض٠ ايؿدك١ٝ ٕطدع إػًٌُ ايهبرل زٕٚ سػٝب أٚ ضقٝب، عٝح 

ٌٸ بػاط١؟! ْتػا٤ٍ: َا ٖٞ  ِٸ وٌُ ْؿػ٘ ٜٚػازض إٛقع به ّهٓ٘ إٔ ٜكتً٘ َت٢ ؾا٤، ث

 ساد١ إَدلاطٛض١ٜٺ َجٌ ٖصٙ ايع١ُٛ إٍ تٛقٝع َطدعڈ ع٢ً ٖصا إػت٣ٛ َٔ ايهعـ؟!

ٕٸ زخٍٛ إُجٿًٌ ايػٝاغٌٝ يًسٍٚ ا٭دٓب١ٝ ع٢ً ايعًُا٤ نإ َٔ إعط ٚف أ

. ٚقس اؾتسٸت ٖصٙ اٱدطا٤ات ٗ عٗس (104)ىهع يذلتٝبات ٚآيٝات َٚكسَات خاقٸ١

ٕٸ ْاع١ َٔ  َطدع١ٝ ايػٝس قُس ناِٚ ايٝعزٟ خاقٸ١; إش ٜطٟٚ ايكٛداْٞ ايٓذؿٞ أ

 ايػٝس قُس ناِٚ ايٝعزٟ; ط٬ب اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ نطب٤٬ أضازٚا ايتٛدٸ٘ إٍ

يًشكٍٛ ع٢ً تٛقٝع َٓ٘ ٜكهٞ بايسؾاع عٔ أٖايٞ تدلٜع ٗ َٛاد١ٗ أعٛإ ايؿاٙ قُس 

ٕٸ ْاع١ َٔ ايبابٌٝ ٜطَٕٚٛ اغتٝاٍ ايػٝس  عًٞ، ؾٛقٌ اـدل إٍ زا٥ط٠ ايؿطط١ أ

ٟٸ َٓؿص ٜٛقًِٗ إٍ ايػٝس ايٝعزٟ، ؾعازٚا  ايٝعزٟ، ؾًِ هس ايڀ٬ب ٭ْؿػِٗ أ

خا٥بٌ، ٚبكٞ أؾطاز ايؿطط١ َطابڀٌ ث٬ث١ أٜاّ بًٝايٝٗا أَاّ زاض٠ ايػٝس،  أزضادِٗ

ٚمل ٜباضسٛا إهإ إ٫ بعس ايٛثٛم َٔ عسّ ٚدٛز َا ٜٗسٿز سٝا٠ ايػٝس ايٝعزٟ َٔ 
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 .(105)ْاس١ٝ ايبابٌٝ

طبكاڄ يتكطٜط ايػٝس ايكٛداْٞ ايٓذؿٞ ٗ َا ٜتعًډل بعسّ اغتذاب١ ايػٝس قُس ٚ

ٟٸ ٕ عُس ايػٝس ايكسض »ٛانب١ غا٥ط ايعًُا٤ ٗ ايتشطٸى نسٸ ايطٚؽ ؾكس ناِٚ ايٝعز

إٍ اجمل٤ٞ َٔ نطب٤٬ إٍ ايٓذـ قبٌ ث٬ث١ أٜاّ َٔ ؼطٸى ايعًُا٤; بػ١ٝ إقٓاع ايػٝس 

ٟٸ عسٸ٠ َطات زٕٚ إٔ ٜٓذض  قُس ناِٚ ايٝعزٟ، ٚقس ساٍٚ ايسخٍٛ ع٢ً ايػٝٸس ايٝعز

. ؾٌٗ ّهٔ يٓا (106)«ٜعٛز أزضاد٘ إٍ نطب٤٬ٗ أٍّٟ َٓٗا، ست٢ انڀطٸ أخرلاڄ إٍ إٔ 

ٕٸ ايكا٥ِ با٭عُاٍ ايدلٜڀاْٞ قس زخٌ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ إٍ زاض ايػٝس  بعس ٖصا ايتكسٜل بأ

 ايٝعزٟ، يٝكّٛ بٗصٙ إػطس١ٝ اشلع١ًٜ ٚإهشه١؟!

 

 ـــــــ اآللٕض٘ أً آلٕض٘ آخس

عكس ٗ بػساز فًؼ َٓاٚط٠ بٌ »قهط بٗذت(:  ٗدا٤ ٗ ْلٸ نتاب )

..، َٚٔ عًُا٤ ايؿٝع١ .عًُا٤ ايؿطم اٱغ١َٝ٬، ٚقس سهطٙ َٔ عًُا٤ ايعا١َ اٯيٛغٞ

ٕٸ ايؿٝذ إٛؿط، ايصٟ ٖٛ ـ بتكطٜض إ٪يِّـ ـ )ايؿٝذ  ايؿٝذ إٛؿط. ٚخ٬ق١ ايكٍٛ: إ

اٯيٛغٞ، ايصٟ ، قس تػًب ع٢ً (قُس سػٔ إٛؿط(، قاسب نتاب )ز٥٫ٌ ايكسم

ٖٛ َٔ أٌٖ ايؿهٌ ٚأقشاب ايؿه١ًٝ، ٜٚصنط ايهجرل َٔ ا٭َٛض إعكٛي١ ٗ تؿػرلٙ، 

 . (107)«ط يْٛ٘، ٜٚػسٚ ؾدكاڄ آخط ٜٛاد٘ َػأي١ اٱَا١َ ست٢ ٜتػٝٻإ٫چ أْ٘ ٫

ٕٸ ٖٓاى خًڀاڄ ٗ ٖصٙ ايكك١ بٌ ؾدكٝتٌ َٔ آٍ اٯيٛغٞ. ؾإٕ اٯيٛغٞ  بٝس أ

ِ )ضٚح إعاْٞ(، ٚإؿٗٛض بـ )تؿػرل اٯيٛغٞ(، ٖٛ قاسب ايتؿػرل إعطٚف باغ

ٖـ 1217)ؾٗاب ايسٜٔ، أبٛ ايجٓا٤، قُٛز بٔ عبس اهلل اؿػٝين اٯيٛغٞ(، ٚيس عاّ 

 ٖـ.1270ٗ بػساز، ٚتٛٗ ٗ بػساز عاّ 

ٚأَا ايؿٝذ قُس سػٔ إٛؿط، قاسب )ز٥٫ٌ ايكسم(، ؾكس ٚيس ٗ ايٓذـ 

ٕٸ ايؿٝذ إٛؿط مل ٜهٔ  ٖـ.1375ٖـ، ٚتٛٗ عاّ 1301عاّ  ٚعًٝ٘ َٔ ايٛانض أ

يٝػتڀٝع فايػ١ اٯيٛغٞ إؿػٿط إعطٚف، ايصٟ تٛؾچٞ قبٌ ٫ٚزت٘ بأنجط َٔ ث٬ثٌ 

غ١ٓ، ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ اٯيٛغٞ ٖصا ؾدكاڄ آخط، ٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ٖٛ قُٛز 

 ؿٝع.ٖـ(، ايصٟ مل ٜهٔ بسٚضٙ بط٦ٜاڄ َٔ َٓا٠٤ٚ ايت1342ـ  1273ؾهطٟ اٯيٛغٞ )
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 ــــــ اضتبضاز أزبعٛ آالف غدط يف دلمظ ٔاسد

قٌٝ: تؿٝٸع أضبع١ آ٫ف ؾدل إثط قانط٠ أيكاٖا عامل »ْكطأ ٗ ٖصا ايهتاب: 

ٕٸ ثٛاب ايصٟ ّتًو َجٌ ٖصا ايبٝإ إ٪ثٿط أنجط َٔ ثٛاب  ع٢ً َٓدل. ٫ ؾوچ ٗ أ

ٕٸ إرلظا سبٝب اهلل ايطؾيت قس قبٸٌ.إطادع ٌٸ ساٍ ؾإ دبٌ شيو ايعامل،  .. ٚع٢ً ن

 .(108)«ٚقاٍ...

ٕٸ تؿٝٸع أضبع١ آ٫ف ؾدل ٗ فًؼ ٚاسس، ٚبتأثرل فًؼ ٚاسس ـ ع٢ً ؾطض  إ

قشت٘ ٚإَهاْ٘ ـ، إشا نإ قس ؼكډل ؾع٬ڄ ٗ ٖصٙ إطس١ً إعاقط٠ يهإ قس اؾتٗط 

ٕٸ ْؿؼ عسّ اؾتٗاضٙ ـ ٚؾكاڄ يًكاعس٠ إعطٚؾ١ ٗ ايطأٟ ـ أَاض٠ ع٢ً  ٚبًؼ سسٸ ايتٛاتط. ٚإ

 عسّ ٚقٛع٘. ٚسػب تعبرل ايعًُا٤: يٛ نإ يٛٗط ٚبإ.

ٕٸ ٖصٙ ايكك١ تصنطْا بايكك١ اييت ْكًٗا قاسب )قكل ايعًُا٤( إعطٚف،  إ

َٚؿازٖا أْ٘ عٓسَا أيچـ ايع١َ٬ اجملًػٞ نتاب )سلٸ ايٝكٌ(، ٚاْتؿط، مل ٜكٌ إٍ 

 .ب٬ز ايؿاّ ٚتٛابعٗا ست٢ تؿٝٳٸع غبعٕٛ أيؿاڄ َٔ ايػٓٸ١

ٕٸ اٱؾهاٍ ا٭غاغٞ ٗ  عًچل ايػٝس سػٔٚقس  طاضَٞ ع٢ً ٖصٙ ايككٸ١ قا٬٥ڄ: إ

ٖصٙ ايكك١ ـ ع٠ٚ٬ڄ ع٢ً ايعسز اشلا٥ٌ إصنٛض ؾٝٗا ـ ٜهُٔ ٗ ايطقع١ اؾػطاؾ١ٝ 

َٸ١ ايٓاؽ ؾٝٗا مل ٜهْٛٛا ٜؿُٕٗٛ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ، يٝتٛقٸًٛا إٍ  ٕٸ عا يًؿاَات، ؾإ

 .(109)«كٌ(اؿلٸ ٚايٝكٌ َٔ خ٬ٍ نتاب )سلٸ ايٝ

ٕٸ ٖصا ايتكطٜط ايصٟ ٫ أغاؽ ي٘ َٔ ايكشٸ١ ٜٴػا٤  َٚٔ اؾسٜط بايصنط أ

ٔٸ إكاّ ٫ ٜتٻػع يًدٛض ٗ تؿاقًٝ٘; ٚيصيو  اغتػ٬ي٘ َٔ قٹبٳٌ بعض إػطنٌ، ٚيه

 .(110)ْذلن٘ إٍ ؾطق١ أخط٣

 

 ــــــ أععف الدٔه ٔأقٕاِا

بت أق٣ٛ زٚي١ ع٢ً ًٚايعجُاٌْٝ غڂٗ اؿطب بٌ اٱلًٝع »ْكطأ ٗ ٖصا ايهتاب: 

 .(111)«ٚد٘ ا٭ضض ـ أٟ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ ع٢ً ٜس أنعـ ايسٍٚ ـ ٜعين اٱلًٝع...

َٔ ايعذا٥ب أْ٘ ٗ اؿطب بٌ اٱلًٝع »ٚدا٤ ٗ َٛنع آخط َٔ ٖصا ايهتاب: 

قبٌ  ٚايعجُاٌْٝ مت ايتػًچب ع٢ً أق٣ٛ ايسٍٚ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ـ أٟ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ َٔ
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أنعـ ايسٍٚ ـ أٟ اٱلًٝع; ٭ٕ اٱلًٝع آْصاى مل ٜهْٛٛا ـ بإكاض١ْ إٍ ايسٚي١ 

 .(112)«ايعجُا١ْٝ ـ ّتًهٕٛ أٜٸ١ ق٠ٛ أٚ غ٬ح

ٕٸ ٖصٙ )ايسٚي١ ا٭نعـ( ٖٞ ْؿػٗا  يٝؼ ٖٓاى َٔ ساد١ إٍ ايتصنرل بأ

بأْٗا  ، ست٢ عطؾتاٱَدلاطٛض١ٜ اييت ناْت آْصاى تُٗٝٔ ع٢ً ايعامل ؾطقاڄ ٚغطباڄ

 .)اٱَدلاطٛض١ٜ اييت ٫ تػٝب عٓٗا ايؿُؼ(

 

 ـــــــ عٗافٛ عمٜ الطسٖكٛ الػسبٗٛ

ٕٸ ؾدكاڄ أٖس٣ ي٘ قسٜك٘ ٗ أٚضٚبا »دا٤ ٗ ٖصا ايهتاب:  ض٣ٚ ؾدلٷ أ

ٕٸ أسس أبٓا٤ نباض » .«ٖس١ٜ، ٚناْت اشلس١ٜ عباض٠ عٔ َطبٸ٢ ايؿأض٠ ٚض٣ٚ أٜهاڄ أ

ٗ باضٜؼ، ٚأثٓا٤ خسَت٘ ٖٓاى زعاٙ ًَو  ا٬ٕنٌ ٗ َٓڀكتٓا نإ غؿرلاڄ ٱٜطإ

ؾطْػا إٍ تٓاٍٚ ايڀعاّ َع٘، ٚبعس إٔ تٓا٫ٚ ايڀعاّ تٛدٻ٘ إًو إيٝ٘ قا٬٥ڄ: ٌٖ تعطف 

نِ بًػت تهًؿ١ ايڀعاّ ايصٟ أنًت٘؟ َٚا ٚنع ؾٝ٘ َٔ ؿّٛ ايػ٬سـ ٚايهؿازع 

٤ بٓؿػ٘ ست٢ قا٤ ٚايػططاْات ايٓازض٠؟! ٜكٍٛ ايػؿرل: إْ٘ َا إٕ عجط ع٢ً ؾطق١ ي٬خت٬

 .(113)«ْٝع ايڀعاّ ايصٟ تٓاٚي٘، ٚاغتأشٕ بعسٖا إٔ ٜػُشٛا ي٘ بإػازض٠

ٛٸضاڄ ٚانشاڄ عٔ َطبٸ٢ ايؿأض٠ ئ أخٛض ٗ بٝإ ضأٜٞ  أقٍٛ: سٝح إْٞ ٫ أًَو تك

أؾهٿٌ إٔ ٫ أغأٍ َٔ أٜٔ تػًډٌ ٖصا إًو إٍ اؾُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ  سٛي٘. نُا أْٞ

يٓٛاّ إًهٞ عٓٗا َٓص غٓٛات بعٝس٠؟ ٚئ أغأٍ عٔ ايساؾع ايصٟ اؿسٜج١ بعس إٔ ظاٍ ا

ٜسعٛ إًو ايؿطْػٞ إٍ اغتهاؾ١ ايػؿرل اٱٜطاْٞ ؾدكٝاڄ؟ ٚيهٓين ٫ أغتڀٝع نبض 

ْاح ؾهٛيٞ ٗ ايتػا٩ٍ: َا ٖٛ ايػبب ايصٟ ٜسعٛ إًو ايؿطْػٞ إٍ ايتدًچٞ عٔ 

ٝؿ٘، َٔ خ٬ٍ ايتؿاخط با٭َٛاٍ ٚادب ايًٝاق١ ٚأزب ايهٝاؾ١، ؾٝأخص بايتؿاخط ع٢ً ن

َٴٛٗطاڄ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبدٌ ٚاـػٸ١ ٚايسْا٠٤؟  اييت أْؿكٗا ع٢ً تًو ايٛدب١، 

٫ ؾوچ ٗ إٔ تكبٸٌ ٖصٙ اؿها١ٜ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إ٫چ َٔ باب ايتػاٌٖ ٗ 

 ايتعاطٞ َع إػُٛعات.
 

 ــــــ الٗأع وَ العجٕز عمٜ قسآُ خيمٕ وَ اخلطأ

َٔ إتعػٸط إٔ ْعجط ع٢ً قطإٓ »إٕ َٔ أغطب َا ٜڀايعٓا ب٘ ٖصا ايهتاب قٛي٘: 
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ٛٸ َٔ اـڀأ. يكس نُٔ ساؾٜ عجُإ ٗ عٗس ايػًڀإ  هُع بٌ سػٔ اـ٘ ٚاـً

عبس اؿُٝس ايعجُاْٞ أْ٘ إشا ُهٔ ؾدل َٔ ايعجٛض ع٢ً خڀأ ٚاسس ٗ ايكطإٓ ايصٟ 

إْ٘ غٝسؾع ي٘ قڀع١ أٚ قڀعتٌ َٔ طبع٘، ٚوتٟٛ ٗ آخطٙ ع٢ً ختِ ايػًڀإ، ؾ

.. ٚقس ضأٜت ٗ قِ ْػد١ قس١ّ َٔ ايكطإٓ غ٘ ساؾٜ عجُإ ـ ٚيػت أعًِ َا .ايصٖب

ٕٸ ٖصا إكشـ ّتاظ عٔ غرلٙ َٔ  إشا ناْت أق١ًٝ أٚ َػتٓػد١ ـ، ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإ

 .(114)«إكاسـ بعسّ ٚدٛز ا٭خڀا٤ ؾٝ٘، ٚيهٓ٘ ْازض ايٛدٛز

ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ َٔ ا ؾُٓص  .٭َٛض اييت هب تطى عًُٗا إٍ ْاقًٗا أٚ قا٥ًٗاإ

إٔ نإ ايكطإٓ ٜهتب باـڀٛٙ ايٝس١ٜٚ إٍ ٚٗٛض عكط ايڀباع١ نإ عًُا٤ ايسٜٔ، 

ٚخاق١ ايكطٸا٤ ٚإكط٥ٕٛ، ٜ٪نسٕٚ عٔ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايٓلٸ ايكطآْٞ، ٚعسّ ايتػاٌٖ 

ٟٸ خڀأ َٔ ٖصا ايكبٌٝ.  ػاٙ ٚقٛع أ

١ ٗ ا٭قڀاض اٱغ١َٝ٬ نإ ٖٓاى ع٢ً ايسٚاّ ؾإ ٚبعس تڀٛض قٓاع١ ايڀباع

ع١ًُٝ َتدكٸك١ تؿطف ع٢ً طباع١ ايكطإٓ ْٚؿطٙ، ٚؼٍٛ زٕٚ ٚقٛع أز٢ْ خڀأ ؾٝ٘. 

ست٢ أقبشت ْٝع ْػذ ايكطإٓ ايهطِٜ )بكطا٠٤ سؿل عٔ عاقِ(، اييت تڀبع ٗ 

 إٜطإ ٚاؿذاظ ٚايعطام َٚكط ٚايؿاّ ٚغرلٖا، َٓػذ١ُ َع بعهٗا، َٚهتٛب١ ٗ

ٕٸ آ٫ف ايٓػذ ايكطآ١ْٝ إڀبٛع١، إٛدٛز٠ ٗ بٝٛتٓا  أغًبٗا غڀٛٙ ١ًْٝ ٚقؿٝب١. ٚإ

َٚػادسْا َٚساضغٓا، ؾاٖس ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١. ست٢ ّهٔ ايكٍٛ بأْ٘ ٜكعب ايعجٛض 

 . (115)ع٢ً قطإٓ وتٟٛ ع٢ً اـڀأ، ٚيٝؼ ايعهؼ

ٞٸ ع٢ً  ٝٸ١ ايكطإٓ ايؿ٬ْ ٞٸ؟! ٚعًٝ٘ ؾُا ٖٛ َع٢ٓ ايكٍٛ بأؾهً ايكطإٓ ايهصا٥

ٍڈ َٔ ا٭خڀا٤ ٗ ايٛقت ْؿػ٘؟! ٘چ ٚخا  َٚاشا ْعين بٓسض٠ ايعجٛض ع٢ً قطإٓ سػٔ اـ

ٖټِ ٫ ٜٓؿع إ٫چ إػطنٌ إػطٳٌَ ببحٸ ايؿا٥عات، ٚأعسا٤ ا٭غاؽ  ٕٸ ٖصا ايتٛ إ

ٞٸ يٲغ٬ّ ٚزغتٛضٙ، إتُجٿٌ بـ  . ْٚٛطاڄ «ايكطإٓ ايهطِٜ»ايكاْْٛٞ ٚايكإْٛ ا٭غاغ

ٛاٖس ايهجرل٠ ع٢ً ْكض ٖصا ايه٬ّ أ٫ ولٸ يٓا إٔ ْتػا٤ٍ: َا ٖٛ َع٢ٓ ْؿط يًؿ

ُٻٌ ايتػاٌٖ ٗ قٍٛ  َجٌ ٖصٙ ا٭ٖٚاّ ايٛانش١ ايبڀ٬ٕ؟! ٚنٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْتش

ُټٌ ٖصا ايتػاَض ٗ قٍٛ  !ٚنتاب١ ْٚؿط َجٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ؟ ٚستٸ٢ َت٢ ٜتعٝٸٔ عًٝٓا ؼ

 !ا٭َٛض ٚنتابتٗا ْٚؿطٖا؟
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َٸ١ اٱغ١َٝ٬، َٓص أٜٸاّ ضغٍٛ اهللبؿهٌ دٗ ٚإٍ َٜٛٓا ٖصا، ٚبؿهٌ  |ٛز ا٭

، َعٓاٙ ايسقٝل عٓس ايكسا٢َ، «ايكطا٠٤»ْؿاٙ ٚتهش١ٝ آ٫ف ايعًُا٤ ٗ عًِ 

ٚبا٫يتؿات إٍ سػاغٝٸ١ ٚزقچ١ ايسٍٚ ٚايؿعٛب إػ١ًُ ست٢ ٖصٙ ايًش١ٛ ٗ ؾإٔ طباع١ 

آ١ْٝ إتٛؾِّط٠ ٗ ايبٝٛت ٚإساضؽ ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚٔ بٌ آ٫ف آ٫ف ايٓػذ ايكط

ٚإػادس ٚإٛدٛز٠ ٗ َهتباتٓا ايعا١َ، َدتًـ ايڀبعات ٚايعخاضف ايعا١ٖٝ، لس 

قعٛب١ڄ نبرل٠ ٗ ايعجٛض ع٢ً ْػد١ َٔ ايكطإٓ ؼتٟٛ ع٢ً أخڀا٤، ٚيٛ طؿٝؿ١. ٚإْٓا 

إػًُٕٛ لس إْهاض ٖصا إع٢ٓ َجا٫ڄ ٚانشاڄ ٱْهاض ايبسٜٗٝٸات اييت ْعٝؿٗا مٔ 

ؿ١ٛڄ بًش١ٛ، ْٚكهاڄ يًٛاقعٝٸ١ اييت ٜ٪نِّس اؾُٝع ع٢ً قشٸتٗا، ٚاؿُس هلل ضبٸ 

 ايعإٌ.

 

 ــــــــ وَ ِٕ )عبد اهلل بَ احلطَ(؟

إْ٘ ...»دا٤ ٗ َٛنع َٔ ٖصا ايهتاب ن٬ّ سٍٛ َطٚإ بٔ اؿهِ ٜكٍٛ: 

ٕٸ عبس .نإ َكسض ْٝع ايؿً، َا ٗ شيو سطب اؾٌُ ٚ. اهلل بٔ اؿػٔ .، إ٫ أ

ُٸـ(116)«...; يٝعؿٛ عٓ٘، ٚوكٔ زَ٘×تٛغٸ٘ ي٘ عٓس أَرل إ٪ٌَٓ إ٪يـ ع٢ً  . ٚقس ٖ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢»اغِ )عبس اهلل بٔ اؿػٔ( قا٬٥ڄ:   ×قٌٝ ٗ َٛنع آخط: إ

 .(117)«تٛغٸ٘ بعس ٚقع١ اؾٌُ عٓس أبٝ٘ ٕطٚإ; نٞ ٫ ٜهطب عٓك٘

ٔٵ ٖٛ )عبس اهلل بٔ اؿػٔ(؟ ُٳ  ×إٕ نإ ٖٛ سؿٝس اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢ ؾ

 . (118)ؾٗٛ َٔ َؿاٖرل ايتابعٌ، ٚيهٓ٘ ٚيس بعس ٚاقع١ سطب اؾٌُ َسٸ٠ ط١ًٜٛ

ؾكس اغتؿٗس ٗ  ×ٚإٕ نإ إطاز ٖٛ عبس اهلل بٔ اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢

. ٚعًٝ٘ مل ٜهٔ أثٓا٤ سطب اؾٌُ (119)نطب٤٬ أٜهاڄ، ٚمل ٜهٔ سٝٓٗا قس بًؼ اؿًِ

 بعس، يٝتُهٔ َٔ ايتٛغټ٘ ٕطٚإ.قس ٚيس 

ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ شنط اغِ )عبس اهلل بٔ اؿػٔ( ٗ ٖصا إكاّ َٛنع إؾهاٍ َٔ 

ِٸ  ا٭غاؽ، ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٖٓا: ٕاشا متٸ اٱقطاض ع٢ً إبكا٥٘، ٚمل ٜت

إق٬س٘ َٔ قبٌ إ٪يِّـ، ٚخاقٸ١ ٗ ظَٔ سٝا٠ ايكا٥ٌ، ايصٟ ٖٛ ظَٔ طبع ايهتاب 

 أٜهاڄ؟!
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 ــــــ وا ِٕ ذٌب ِػاً بَ احلهي؟!

ٌٸ َا »ْكطأ ٗ باب ا٫عتباض َٔ غرل٠ اؾبابط٠:  ...ؾٌٗ نإ َعا١ٜٚ ـ بعس ن

ُٸط ط٬ٜٛڄ؟! نِ ٖٛ سذِ ايًِٛ ايصٟ أْعي٘  اقذلؾ٘ َٔ ايًِٛ ٚاؾطا٥ِ ـ ٜعًِ أْ٘ ئ ٜع

، ٚنِ ٖٛ سذِ ايًِٛ ايصٟ أْعي٘ ×هِ علٸ اٱَاّ عًٞ بٔ اؿػٌٖؿاّ بٔ اؿ

ٕٓكٛض عل بين ؾاط١ُ ٚايػاز٠ َٔ بين ٖاؾِ. ثِ نٝـ نإ َكرل ٚعاقب١ ٖ٪٤٫ ا

 .(120)«..أ٫ هب عًٝٓا ا٫عتباض بصيو؟!. .اؾبابط٠..

ٕٸ ايكشٝض ٖٛ )ٖؿاّ بٔ عبس إًو() ٖـ(، اـًٝؿ١ ا٭َٟٛ 125َٚٔ ايٛانض أ

، ٖٚٛ َٔ ’اؾا٥ط، ٚيٝؼ )ٖؿاّ بٔ اؿهِ( تًُٝص اٱَاٌَ ايكازم ٚايهاِٚ

 أعاِٚ عًُا٤ ايؿٝع١ َٚتهُِِّٝٗ. 

 

 ـــــــ اضتمشام شٖاد بَ أبْٗ

 .(121)«...يكس أؿك٘ َعا١ٜٚ بٓؿػ٘ ٚ»دا٤ ٗ ٖصا ايهتاب بؿإٔ )ظٜاز بٔ أبٝ٘(: 

عطٸؾ٘ بٛقؿ٘ »ٗ اؿاؾ١ٝ قا٬٥ڄ:  «أؿك٘ بٓؿػ٘»ٚقس ؾطح إ٪يـ عباض٠ 

 .(122)«َتبٓاٙ

ٕٸ ٖصا إع٢ٓ يٝؼ قش ٕٸ ايؿاضح مل ٜهٔ ع٢ً َعطؾ١ َٚٔ ايٛانض أ ٝشاڄ. ٜٚبسٚ أ

ٕٸ ظٜاز  ٕٸ َعا١ٜٚ مل ٜتيٻ ظٜازاڄ، ٚإِا ازٸع٢ بأ ٚزضا١ٜ بكك١ )اغتًشام( ظٜاز ايتاضى١ٝ. ؾإ

قاٍ اؿػٔ ايبكطٟ ايتابعٞ  .ٖٛ ابٔ أبٞ غؿٝإ َٔ ايػؿاح، ٚبصيو ٜهٕٛ أخاٙ

ٔٸ ٗ»إعطٚف:  ٔٸ إ أضبع خكاٍ ن  ٚاسس٠ يهاْت َٛبك١: ٫َعا١ٜٚ، يٛ مل ٜهٔ ؾٝ٘ َٓٗ

َٸ١ بايػؿٗا٤ ُٸرلاڄٚاغتد٬ؾ٘ ابٓ٘ بعسٙ غهچرل ;...اْتعا٩ٙ ع٢ً ٖصٙ ا٭ ..; ٚازعا٩ٙ .اڄ خٹ

 . (123)«.....; ٚقتً٘ سٴذطاڄ.ظٜازاڄ

 

 ٔلمشدٖح تتىٛ... ـــــــ

ٕٸ ا٫نڀطاب ٚايٓكل ٚايهعـ ٗ نتاب )  ٫ٗ ساد١ بٓا إٍ ايتكطٜض بأ

قهط بٗذت( َٔ ايهجط٠ عٝح ّهٔ يٓا إٔ ْهتب ؾٝ٘ َكا٫ت َٚكا٫ت، ست٢ 

ٌٸ ٜٴػطڈ  أْٸو ػس ا٭خڀا٤ ٗ أبػ٘ إػا٥ٌ، اييت ّهٔ ايتشكٝل ٗ ؾأْٗا به
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قايٛا يًؿكٝس سذٸ١ »ٚغٗٛي١. ٚػس َجاٍ شيو ٗ ٖصا ايهتاب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 .(124)«...قُس، قاسب إٓاٌٖ ـ اٱغ٬ّ ايػٝس قُس باقط ايؿؿيت ـ ٚايس ايػٝس

ٕٸ ضغاي١ )غ٪اٍ ٚدٛاب( ـ اييت أيډـ »ٚدا٤ ٗ َٛنع آخط َٔ ٖصا ايهتاب:  إ

، ٚعُس ابٓ٘ إٍ &ْكٸٗا قاسب إڀايع، أٟ سذٸ١ اٱغ٬ّ ايػٝس قُس باقط ايؿؿيت

 .(125)«ؾطسٗا ـ ضغاي١ دٝٸس٠

ايػٝس قُس قاسب »قا٬٥ڄ:  «ابٓ٘»ٚقس عُس َ٪يِّـ ايهتاب إٍ تٛنٝض ن١ًُ 

 .(126)«إٓاٌٖ

ٕٸ إعطٚف بٌ عًُا٤ اٱَاَٝٸ١ بـ  ، «ايػٝس قُس»ٖٛ  «قاسب إٓاٌٖ»ْكٍٛ: إ

ٞٸ ايڀباطبا٥ٞ )قاسب ضٜاض 1242)«ايػٝس اجملاٖس»إعطٚف بـ  ٖـ(، ابٔ ايػٝس عً

َٸا نتاب (127)إػا٥ٌ(، ٚيٝؼ ايػٝس قُس باقط ايؿؿيت يًػٝس اجملاٖس  «إٓاٌٖ». أ

 ؾٗٛ ٗ عًِ ايؿك٘.

ٖٚٓاى نتب أخط٣ ٕ٪يِّؿٌ َٔ اٱَا١َٝ تبسأ بعٓٛإ )إٓاٌٖ(، بٝس أْ٘ مل 

ٟٸ ٚاسسٺ َٔ َ٪يِّؿٝٗا بًكب  ٟٸ ٚاسس َِٓٗ ـ (128)«قاسب إٓاٌٖ»ٜؿتٗط أ ، ٚمل ٜهٔ أ

 ع٢ً سسٚز عًُٓا ـ َٔ أ٫ٚز ايػٝس ايؿؿيت.

إٕ آغا خإ نإ َٔ ايؿٝع١ » أٜهاڄ: «قهط بٗذت ٗ»ْٚكطأ ٗ نتاب 

، ٗ سٌ أْ٘ (129)«..إخل.اٱَاَٝٸ١ ا٫ثين عؿطٜٸ١ أٜهاڄ، ٚيهٓ٘ َجٌ إػٝشٝٸٌ ايكا٥ًٌ بـ

شنط َٔ ططٜك١ أتباع اٯغا خإ، بٌ متٸ »: (130)دا٤ ٗ َٛانع أخط٣ َٔ ٖصا ايهتاب

ٝٸ١ ٕٸ آغا خإ ٖٛ ض٥ٝؼ ايؿطق١ اٱزلاعًٝ  .(131)«ايتكطٜض بأ

ٕٸ   .(132)ٖصا ٖٛ ايكشٝض، ٚيٝؼ َا تكسٸَّٚٔ ايٛانض أ

إْ٘ نإ ؾسٜس »َٚٔ شيو أْ٘ ٜتشسخ عٔ إرلظا دٛاز إًهٞ ايتدلٜعٟ ٜٚكٍٛ: 

ا٫ٖتُاّ بهتاب )َؿاتٝض ٚؾطا٥ع( يًؿٝض ايهاؾاْٞ، ٚنإ ًٜكٞ عج٘ ايؿكٗٞ ع٢ً 

 .(133)«..أغاغ٘.

إٕ نتاب ايؿٝض ايهاؾاْٞ ايؿكٗٞ إعطٚف ٖٛ )َؿاتٝض ايؿطا٥ع(، ٚيٝؼ 

ٕٸ َ٪يـ ايهتاب زلع يؿٜ )َؿاتٝضٴ ايؿطا٥ع( َؿاتٝض ) َؿاتٝض ٚؾطا٥ع(. ٜٚبسٚ قٜٛاڄ أ

ٚؾطا٥ع. ثِ مل ٜطاعڇ بعس شيو ؾطٚٙ ايتشكٝل ٚايتكِٜٛ، ْٚؿطٙ اعتُازاڄ ع٢ً َا أخڀأ 
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 ٗ زلع٘ ؾك٘.

ٞٸ:  ٕٸ ؾٗطغت ايؿٝذ »ٚٗ َٛنع آخط: ٜكاٍ ٗ تعطٜـ َ٪يډؿات ايؿٝذ ايڀٛغ إ

نتابٷ، ٚضداٍ ايهؿٸٞ ـ ايصٟ ٖٛ ٗ ايٛاقع )اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ(، ٚبتعبرل آخط: 

ٞٸ يٓلٸ ضداٍ ايهؿٸٞ إؿكٛز ـ نتابٷ«ا٫ختٝاضات» آخط.  ، ٖٚٛ اختٝاض ايؿٝذ ايڀٛغ

ؾٗطغت ضداٍ، »بٝس أْٸٓا ٫ ْعطف نتاباڄ بعٓٛإ ؾٗطغت ضداٍ ايهؿٸٞ ـ أٚ 

ٞٸ.  (134)َٛدٛز ٗ ايهتابع٢ً َا ٖٛ  ،«يًهؿٸٞ  ـ نُٔ َ٪يډؿات ايؿٝذ ايڀٛغ

ٝٸ١ اؿُرلٟ، اييت أْؿسٖا ٗ ايسؾاع عٔ أسك١ٝ اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ  ٚٗ َا ٜتعًل بعٝٓ

ٕٸ ايطٚا١ٜ قس ٚضزت بهطٚض٠ سؿٛٗا »ايع١ًٜٛ، ْكطأ ٗ ٖصا ايهتاب َا ًٜٞ:  أستٌُ أ

ؿٗس ببٝت َٔ أبٝاتٗا، . ثِ اغت(135)«ٚؼؿٝٛٗا أبٓا٤ْا، ٚا٭َط ٚايتٛاقٞ عؿٛٗا

 ٚنتب٘ خڀأ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ٚڈ بايًٛا َطبعٷ  ّٴ عُط  ٚاضث١څ أع٬َٗا بطقعٷ        يٝٛ

ٕٸ ؼكٝل ٖصا )ا٫ستُاٍ(، ٚنب٘ ٚتكشٝض ٖصا ايبٝت، مل ٜهٔ  ٖصا َع أ

يٝهِّـ إ٪يـ احملذلّ نجرلاڄ، ؾهإ ٜهؿٝ٘ ايطدٛع إٍ ايهتب ٚإكازض إتٛؾِّط٠ 

هتبات، َٔ قبٌٝ: )عاض ا٭ْٛاض(، ٚ)ايه٢ٓ ٚا٭يكاب(، أٚ غرلُٖا َٔ ٗ ْٝع إ

. ٜٚتِ تكشٝض ايبٝت &، يٝ٪نس َا استًُ٘ ايؿٝذ بٗذتٚإتساٚي١ايهتب إتٛؾِّط٠ 

 ايػابل ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ٚڈ باي٣ًٛ َطبعٴ ّٸ عُط  طاَػ١ أع٬َ٘ بًكعٴ                  ٭

ٕٸ تكشٝض ٚنب٘ نتب َٔ قبٌٝ: )َؿا تٝض ايؿطا٥ع(، أٚ َڀًع ع١ٝٓٝ ايػٝس إ

اؿُرلٟ، ٚؼكٌٝ ايطٚا١ٜ اييت تتشسخ عٔ ٖصٙ ايع١ٝٓٝ، ٚأَجاٍ شيو، مل ٜهٔ 

ٚٸٕ  ٕٸ َػ٪ٚي١ٝ إس عاد١ إٍ َتابعات ٚزضاغات َٛغٻع١ َٚعكډس٠. ٖصا باٱناؾ١ إٍ أ

 تكتهٞ َٓ٘ شيو. 

نًُات زلاس١  ازٸع٢ َ٪يِّـ ٖصا ايهتاب أْ٘ قس بصٍ غا١ٜ ايسقچ١ ٗ تكطٜط

، ٚيهٔ ّهٔ يٓا إٔ مسؽ ـ بٌ ْػتٝكٔ ـ أْ٘ (136)&ا٭غتاش آ١ٜ اهلل ايؿٝذ بٗذت

ٌٸ تًو ا٭خڀا٤  مل ٜبصٍ أز٢ْ زقچ١ ٗ تسٜٚٔ ٚطباع١ ٖصٙ ايػًػ١ً، ٚإ٫چ ٕا ٚقعت ن

ٕٸ ٖصٙ ا٭خڀا٤ ناْت َٔ قبٌ إطدع  ايؿاسؿ١ اييت تكسٻّ شنطٖا. ٚيٛ غًډُٓا دس٫ڄ أ
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ؿػ٘ ؾإْٸ٘ ـ با٫يتؿات إٍ طبع ايهتاب ٗ سٝات٘ ـ نإ ٜٴؿذلض بإ٪يِّـ ايؿٝذ بٗذت ْ

ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ إٔ ٜعٌُ ع٢ً َطادع١ زلاس١ ايؿٝذ، ٚإط٬ع٘ ع٢ً ايتكشٝشات 

 ٚايٓتا٥ر ٚايتسقٝكات، ٚاغت٦صاْ٘ ٗ إزخاٍ ٖصٙ ايتكشٝشات ٚايتعس٬ٜت.

ٕٸ َا شٴ مل ٜهٔ غ٣ٛ ِاشز ٚأَج١ً َٔ  «قهط بٗذت ٗ»نط ٗ ؾإٔ نتاب إ

ا٭خڀا٤ ٚا٫نڀطاب ايصٟ عا٢ْ َٓ٘ ٖصا ايهتاب، ٚإ٫چ ؾٗٓاى َٛاضز أخط٣ أعطنٓا 

ٖچا شٴنط. ٕٸ بعهٗا أنجط إثاض٠ڄ يًذسٍ   عٔ شنطٖا; خؿ١ٝ اٱطاي١ َٚآضب أخط٣، ٚإ

ٝٸ١  ٕٸ ا٭خڀا٤ ايًػٜٛٸ١ ٚايذلنٝبٝٸ١ ٗ ٖصا ايهتاب ـ بٌ ٚستٸ٢ ا٭خڀا٤ اٱ٥٬َ إ

ٝٸ١ٚا ـ دسٜط٠څ با٬ٕس١ٛ ٚايتٜٓٛ٘، ٚيهٓٸٗا بايكٝاؽ إٍ َا شنطْاٙ دسٜط٠څ (137)ٱْؿا٥

 بايكؿض ٚإغها٤ ايڀطف.

سك١ًٝ عُط »ـ ٖصا ايهتاب، ايصٟ ٚقـ قتٛاٙ بأْ٘ إْٓا يٛ عانػٓا َ٪يِّ

، ٚاعتدلْاٙ فُٛع١ غرل َٓهبڀ١ ؼتٟٛ ع٢ً ايهجرل َٔ (138)«َٔ ايسضاغ١ ٚايتشكٝل

بٗذت ـ  يًؿٝذ عـ، ٚايٓٛاقل، اييت ٫ تتٓاغب ٚإكاّ ايطؾٝعا٭خڀا٤، ْٚكاٙ ايه

 مل ْهٔ فاْبٌ يًكٛاب. ،ع٬ُم ايعٖس ٚايعطؾإ اٱغ٬َٞ ـ

ٕٸ إعًَٛات اـاط١٦ اييت تطڇزٴ ٗ َجٌ ٖصٙ ايهتب،  ٚأخرلاڄ ـ باٱناؾ١ إٍ أ

ٛټض اـاط٧ عٔ إانٞ ٚاؿانط  ٚؼؿٛ أشٖإ ايكطٸا٤، غذلانِ عٓسِٖ ايتك

ٕٸ اعتٝاز ايكطٸا٤ ع٢ً َجٌ ٖصٙ إاز٠ غرل ٚ إػتكبٌ، ٖٚٞ َػأي١ ٗ غا١ٜ اـڀٛض٠ ـ ؾإ

ٝٸ١، أغتبعس إٔ ٜهٕٛ   «أٌٖ ايبكا٥ط»ايٓانذ١ ٚايعػرل٠ اشلهِ غت٪زٸٟ إٍ ْتا٥ر ناضث

 بعٝسٜٔ عٔ إزضاى كاططٖا، ٚخاقٸ١ أِْٗ قس شاقٛا َطاض٠ ْٛا٥طٖا ٚأؾباٖٗا.

يتصنرل بايه٬ّ إسضٚؽ ٚإٛظٕٚ يٮغتاش ٚٗ اـتاّ أض٣ َٔ إٓاغب ا

ٕٸ ظازْا ايػايب عباض٠ »ايؿانٌ ايسنتٛض قُس ضنا ؾؿٝعٞ نسنين، سٝح قاٍ:  إ

ٝٸ١ ايٕٛٓٛ  .(139)«عٔ ايؿا٥عات، ٚعُاز ثكاؾتٓا سذٸ
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 عٍد اإلواً اخلاو٠ٍ٘ احلداثٌٛظسٖٛ 
 

 خسزوپناه الحسين عثذد. الشيخ 

 الثذراوي صالح :تزجوح

 

ٕٸ أسس ّٷ اـا٦َٓٞ ًػٝسي نإ اييت إٛانٝع إ  َٛنٛع ٖٛ بٗا خامپ اٖتُا

 ٚاؿساث١ ايجكاؾ١ َػأي١ تٛنٝض أ١ُٖٝإٍ  ٚبايٓٛط .ايؿهط١ٜ ٚاؿساث١ ـإجكډ

 َكتهباڄ تكطٜطاڄ غأشنط ،ٖٚٝعاتٗا َهْٛاتٗا ع٢ً ا٭ععا٤ ايكطٸا٤ ٚاط٬ع ،ايؿهط١ٜ

 : ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ اـا٦َٓٞ ايػٝس ض١ٜ٩ عٔ

 

 ــــــ اخلاو٠ٍ٘ لمطٗد التفضٗمٗٛ السؤٖٛ أـ

 َكٛي١ ٗ سسٜح ٖٛ اؿسٜح ٖصا»: ؾٓكٍٛ إؿك١ً ض٩ٜت٘ خ٬ق١ ًٜٞٗ َا  ْبٝٸٔ

 . (1)«١َُٗ َكٛي١ ْٗاأ ٚأض٣ ،ب٬زْا ٗ اجملسزٜٔ ٚإؿهطٜٔ ايؿهط١ٜ اؿساث١

 ٖصٙ ،يًُؿهطٜٔ زا٥ِ سهٛض ٖٓاى نإ ايتاضى١ٝ ٚإطاسٌ ايعكٛض َط ع٢ً»

 تؿهط ناْت ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً ،ظَٓٗا َٔ بعسإٍ أ تٓٛط ناْت اييت ايؿطو١

 . (2)«ٚتتشطى

 ع٢ً ٜهٕٛ ايصٟ ٚايٛنع ٚايعٌُ اؿطن١ تًو عٔ عباض٠ ايؿهط١ٜ اؿساث١»

 بعكً٘ ٜٚتكطف ٜعٌُ ايصٟ ايؿدل شيو ٖٛ زاجملسٿ طٚإؿهِّ ،ايؿهط بٓؿاٙ ق١ً

 إؿهط ٖٛ ٖصا ،عه٬ت٘ َٔ أنجط أعكاب٘ ٜٚػتعٌُ ،بٝسٜٙتكطٸف  اٖچ أنجط
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 . (3)«اجملسٸ

 َكٛي١ ٖٚٞ ،ايطدع١ٝ اؿطن١ نس أغاغاڄ ٖٞ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١»

 ايسٜين طايتشذټ َٔ تعاْٞ اييت ٚاجملُٛع١ .ٕػتكبٌإٍ ا ٚتٓٛط ،ا٭َاّ مٛ طت٪ؾٿ

 إڀايب١ ٜػتًعّ اؿسٜح ايؿهط ٭ٕ; سسٜج١ ؾهط١ٜ فُٛع١ يٝػت ٚغرلٙ ٚايػٝاغٞ

 . (4)«ٚايسيٌٝ ٕٓڀلإٍ ا ٚا٫غتٓاز ،ايصٖين ٚايتؿتض ،باؿل

 ٚايٓٛط ،ايعًُٞ ايتؿهرل ع٢ً تٓڀٟٛ اييت ٖٞ اؿكٝك١ٝ ايؿهط١ٜ اؿطن١»

 َا ٗ ٚغاق١ ،ا٫دتُاع١ٝ إػا٥ٌ ٗ اغا٠ٛٚإ ،ٚايصنا٤ ،ٚاٱبساع ،ٕػتكبٌإٍ ا

 ٭ٕ ;َطٜه١ ٚيست ؾكس إٜطإ ٗ ايؿهط١ٜ يًشطن١ بايٓػب١ ٚأَا .بايجكاؾ١ ٜطتب٘

  .(5)«با٫غتكا١َ ػُٕٜٛتٻ ٫ أؾطاز ِٖ ب٬زْا تاضٜذ ٗ ا٭ٚا٥ٌ إؿهطٜٔ

 ْؿؼ ٗ أسهاَٗا ٚتكسض ٚتتشسخ ٚتتأٌَ تؿهط اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ سطنتٓا»

 ٚيست إٜطإ ٗ ايؿهط١ٜ ايٓٗه١ ٕإ :ْكٍٛ ٚعٓسَا .ب١ٝٚا٭ٚض ايؿهط١ٜ ايٓٗه١ أدٛا٤

 .(6)«إع٢ٓ ٖصا بصيو ْككس َطٜه١

 قؿات ٗ ،«ؾهطإ ضٚؾٔ ٚخٝاْت خسَت» نتاب ٗ ،أٓس آٍ ٜكٍٛ»

َٸٝ ايكؿات ٖٞ ايكؿات إسس٣: ـإجكډ طإؿهِّ َٸٝ». ٚطيًُؿهِّ ١ايعا  ٕأ تعين ٫ «١ايعا

َٸ١  بٗصٙ أسٝاْاڄ ٜؿهط أٜهاڄ إؿهط ٕإ بٌ ،ايهٝؿ١ٝ بٗصٙ إؿهط ٜتكٛضٕٚ ايعا

; ٚايسٜٔ إصٖب كايؿ١ :ا٭ٍٚ: خكا٥ل ث٬ث١ َٔ تتأيـ إُٝعات ٖٚصٙ. ايڀطٜك١

 زٚايذلزټ ،ايػطب١ٝ بايػٓٔ ايتعًل: ايجا١ْٝ .يًسٜٔ كايؿاڄ ٜهٕٛ ٕأ هب إؿهط ٕأ َع٢ٓ

َٸ١ تكٛضات ٖٞ ٖصٙ. ايسضاغ١ ٖٞ :ٚايجايج١ .ايكبٌٝ ٖصا َٔ ٚأؾٝا٤ ،باٚأٚض ع٢ً  عٔ ايعا

 ،زٖطٙ ١َع٬چ نإ أٚ ،َتسٜٓاڄ ا٭ؾدام سسأ أقبض شاإ أٟ; ايؿهط١ٜ اؿساث١

 ٖصٙ ٕإ :ٜكٍٛ ثِ َٚٔ .طاڄَؿهِّ يٝؼ ْ٘إؾ ،ا٭ندل ٚايؿًٝػٛف ،ا٭ٍٚ ٚايؿٓإ

َٸ١ َؿّٗٛ أٚ ،ايج٬ث١ اـكا٥ل  يًشساث١ ايعا١َ ٚاـكا٥ل ،إؿهط عٔ ايعا

 ايكٝاّ ّهٔ ٕاأخطٜ ٕاقؿت ٖٚٓاى .طبٝع١ٝ أقبشت قس ،اؿكٝك١ ٚٗ ،ايؿهط١ٜ

 عسّ عٔ عباض٠ إٝعتٌ ٖاتٌ إسس٣. سسٜج١ ؾهط١ٜ بًػ١ أٚ ،ع١ًُٝ بًػ١ بؿطسُٗا

 أَط ْ٘إ; بػٝڀاڄ َٛنٛعاڄ إٛنٛع ٖصا ٜعس ٫ٚ .ٚبجكاؾتٓا احمل١ًٝ بايتكايٝس ا٫ٖتُاّ

 ٚعسّ ،ٚايعًِ ،ايع١ًُٝ ٚايع٬ق١ ،ايع١ًُٝ ايه١ْٝٛ بايط١ٜ٩ اٱّإ :ٚا٭خط٣ .ستُٞ
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 . (7)«أٜهاڄ شيو ع٢ً ا٭َجاٍ يو ٜٚهطب ،ٚايكسض ايكها٤ َٔ ا٭َٛض ٖصٙ نٕٛ

 ٖٚصا ،ٚا٫ػاٙ اـ٘ ٖٚصا ،إؿّٗٛ ٖصا ؾٝ٘ ٜهٕٛ ٫ ايصٟ ايٛقت ٗ ٖٚصا»

ٟٸ َٛدٛزاڄ ،إع٢ٓ  ٗ إكاغ١ ايؿهط١ٜ اؿساث١ َع٢ٓ ٗ ا٭ؾهاٍ َٔ ؾهٌ بأ

 طإؿهِّ ٜهٕٛ ٕأ هب ٕٚاشا .ـ بٗا ا٩ٚٚدا ايػطب عٔ ٖ٪٤٫ أخصٖا اييت ـ ايػطب

ِٸ غرل اؿسٜح   .(8)«؟شيو ٚضا٤ ايػبب َٚا ؟احمل١ًٝ بتكايٝسٙ َٗت

 تكايٝس عٔ غطٜباڄ ٜهٕٛ ٕأ يتؿهرلٙ ٚؾكاڄ ٜعٌُ ايصٟ ايؿدل ع٢ً هب ٕاشا»

 ٜهٕٛ ٕأ هب ست٢ بٌ ،ٚتاضى٘ ،ٚٚطٓ٘ بًسٙ تكايٝس ٚعٔ ،ؾٝ٘ ٚيس ايصٟ إهإ

 . (9)!«؟يًُصٖب كايؿاڄ ٜهٕٛ ٕأ هب أٚ ،شلا َعازٜاڄ

 ٖصا أقٛاٍ خ٬ٍ َٔ عًٝٗا اؿكٍٛ ّهٔ ايتػا٫٩ت ٖصٙ ٔع ٚاٱداب١»

 ٖٛ شيو ٗ ٚايػبب. اجملا٫ت ٖصٙ ٗ قًٝت اييت ا٭خط٣ ا٭قٛاٍ َٔ ايبعض أٚ ،إطسّٛ

 ٚٗ .ؾطْػا ٗ َط٠ ٭ٍٚ ٚٗطت (Intellectuel)« هت٥ٌْٛتًچأ» ايؿهط١ٜ اؿساث١ َكٛي١ إٔ

 يكٛاأٚ; ايٛغڀ٢ ايكطٕٚ ؾذل٠ َٔ خطدٛا قس باٚٚأٚض ايؿطْػٞ ايؿعب نإ ايؿذل٠ تًو

 ٖصا. ٚضؾهٛٙ ،ٚٗٛضِٖ ٚضا٤ يًُػٝش١ٝ اـطاٗ ايعٓٝـ ا٭غٛز ايهٓٝػ١ َصٖب

 ٜٚكهٞ ،ٜٚٓؿٝ٘ ،ٚإدذلع إهتؿـ ٚوانِ ،ايعامل بكتٌ ٜأَط نإ ايصٟ إٓٗر

 ا٭ؾطاز َٔ فُٛع١ بإظا٥٘ تٛٗط إٔ ايبسٜٗٞ َٔ. ايع١ًُٝ ايهتب ٜٚتًـ ،عًٝ٘

 ٚا٭قٛاٍ باـطاؾات ٚا٤ًٕٞ ،اـكا٥ل بٗصٙ ٜتػِ ايصٟ إصٖب يٝهعٛا ;إبسعٌ

 ٚيٝسْٚٛا ،اؾسٜس٠ ا٭َٛض قٛب ٜٚتذٗٛا ،داْباڄ ،عاقٌ إْػإ أٟ بٗا ٜكبٌ ٫ اييت

 َٔ ؾهإ. ايهبرل٠ ايع١ًُٝ ا٭عُاٍٗ  ٜٚؿطعٛا ،اؾسٜس٠ ايؿطْػ١ٝ إعاضف زا٥ط٠

 طإؿهِّ قاّ ايٛقت شيو ٚٗ. إصٖب شيو عٔ باٱعطاض ٖ٪٤٫ أعُاٍتتػِ  ٕأ ايبسٜٗٞ

 ايعٗس ٗ َط٠ ٭ٍٚ (Intellectuel)« هت٥ٌْٛتًچأ» َكٛي١ بإزخاٍ إكًچس اؾسٜس اٱٜطاْٞ

ٛٸض) يؿ١ٛ عًٝٗا ٚأطًل ،ايب٬ز إٍ ايكاداضٟ  بٓؿؼ ـ ٚاغتدسَٗا ،(ايؿهط َٓ

 أنجط ّتًو ايصٟ اٱغ٬ّ ،اٱغ٬ّ َكابٌٗ  ٚٚنعٗا ،ـ ٕصٖب٘ إعاز١ٜ خكٛقٝتٗا

أنجط ٚ ،ضقا١ْ ايدلاٌٖأنجط ٚ ،ٚنٛساڄ إعاضف ٚأنجط ،َٓڀك١ٝڄ ايٓٛطٜات

 نإ ايصٟ ايعٌُ بٓؿؼ إٜطإ ٗ آْصاى ٜكّٛ نإ ايصٟ اٱغ٬ّ ،ؾؿاؾ١ٝڄ ا٭خ٬قٝات

 َطس١ً َٔ َع١ٓٝ ؾذل٠ خ٬ٍ ْ٘أ َع٢ٓ ،باٚأٚض ٗ ايػطبٕٝٛ ؿٕٛإجكډ ب٘ ٜكّٛ ٕأ ٜطٜس
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 ي٬غتعُاض تعطنت اييت إٓاطل ؾعٛب َع ايػطبٕٝٛ إتٓٛضٕٚ تهأَ ا٫غتعُاض

 ثط٠ٚ ع٢ً ٚغٝڀطت ،نٛبا اغتعُطت قس غباْٝاإ ناْت شاإ :إجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً. ايػطبٞ

 ايؿعب عٔ ٜساؾع ايؿطْػٞ «غاضتط بٍٛ دإ» نإ ؾكس ،ـ ايػهط ـ ايبًس ٖصا

 ،ا٫غتعُاض١ٜ ايؿطْػ١ٝ اؿه١َٛ نس ،«دٝؿاضا»ٚ ،«ناغذلٚ ؾٝسٍ» ٚعٔ ،ايهٛبٞ

 .(10)«نٛبا ٗ ايػهط سطب» نتاب٘ ٚأيچـ

 اؿه١َٛ نس ايعَإ َٔ بط١ٖ ٗ ٜٓانٌ ايػطبٞ ـإجكډ نإ :أخط٣ بعباض٠»

َٳ. ايهعٝؿ١ ايؿعٛب يكاحل عًٝ٘ اؿانِ ٚايٓٛاّ ؟ إٜطإ ٗ ايؿعٌ بٗصا ٜكّٛ نإ ٔٵٚ

 عبس ٚايػٝس ،طٗطإ ٗ اٯؾتٝاْٞ ٚإرلظا ،ايؿرلاظٟ إرلظا ٜس ع٢ً هطٟ نإ

 ،ا٫غتعُاضٟ ايٓؿٛش نس ٜٓانًٕٛ ناْٛا ٖ٪٤٫(. ؾرلاظ) ؾاضؽ ٗ ٫ضٟ اؿػٌ

؟ ا٫غتعُاضٟ ٌيًتسخټ ّٚٗس ،ا٫غتعُاض١ٜ إعاٖسات عكس ع٢ً ٜػاعس نإ ٔٵَٳ ٚيهٔ

 َٔ ناْٛا ايصٜٔ ،ايكاداض ضدا٫ت َٔ ٚايهجرل ،ٚأَجاي٘ ،خإ ًَهِ إرلظا ْ٘إ

ٛٿ  ايٛقت ْؿؼ ٗ ٚيهٔ ،بايهب٘ َتبازي١ ناْت إٛاقـ ٕإ أٟ ،ؿٌٚإجكډ ضٜٔإتٓ

ٌٸ  َهإ إٜطإ ٗ اؾسٜس٠ ايؿهط١ٜ اؿطن١ ٗ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ نس ايٓهاٍ است

 ـإجكډ خكٛقٝات َٔ أقبض ٚبصيو .باٚأٚض ٗ يًُػٝش١ٝ اـطاٗ ايسٜٔ نس ايٓهاٍ

ٛٸض أٚ  . (11)«ٜٚعاضن٘ ايسٜٔ ٜعازٟ ٕأ إتٓ

ٟٸـ  يًه١ًُ اؿكٝكٞ بإع٢ٓـ  ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٗ يٝؼ ْ٘أ ْط٣ ٚيهٓٓا»  أ

 إع٢ٓ بٓؿؼ، َتٓٛضاڄ ٜهٕٛ ٕأ إط٤ ؾباغتڀاع١ ،ايتعبٸس َع ٫ٚ ،ايسٜٔ َع تعاضض

 ٜٚ٪زٟ ،إػتكبٌ إٍ ٜٓٛط ايصٟ ايؿدل أٟ ـ ايه١ًُ ٖصٙ اؾُٝع ؾٝ٘ ٜعطٸف ايصٟ

 ٜهٕٛ ٕأ بإَهاْ٘ .نصيو َتسٜٓاڄ ٜهٕٛ ٕأٚ ،ـ ا٭َاّ إٍ تذٸٜ٘ٚ ،ؾهطٜاڄ ع٬ُڄ

 ٕأ ٚبإَهاْ٘ ،َڀٗطٟ ٚايؿٗٝس ،بٗؿيت ايسنتٛضن ٜهٕٛ إٔ ٚبإَهاْ٘ ،َتعبساڄ

 ٫ٚ. ؾاٖسْاِٖ ايصٜٔ َٔ علٸ ٚإ٪١َٓ ؿ١إجكډ ايس١ٜٝٓ ؾدكٝاتٓا َٔ نايهجرل ٜهٕٛ

 .(12)«ٚإصٖب يًسٜٔ َعاضناڄ ـإجكډ ٜهٕٛ ٭ٕ نطٚض٠ ١أٜ تٛدس

 اؿت١ُٝ ايكٝٛز نُٔ ايتعبٸس عسّ قٝس هعًٕٛ عٓسَا ِْٗأ ٖٓا ٚإًؿت»

 َٔ يٝؼ ايڀباطبا٥ٞ ايع١َ٬ ٕإ :ًٜٞ نُا ايٓتٝذ١ تكبض ايؿهط١ٜ يًشساث١ ٚا٭غاغ١ٝ

ٛٿ  ٚايؿدكٝات ايؿ٬غؿ١ ٚنإ ،عكطْا ٗ ؾًٝػٛف أندل ْ٘أ ٚإعطٚف ،ضٜٔإتٓ
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  ;غٓٛات عس٠ ٜٚبكٕٛ ،ٖٓا إٍ ٜأتٕٛ ،«ٔبٴطٵنڂ ٖٓطٟ» :َجٌ ،ؾطْػا َٔ ايباضظ٠

 بأقٍٛ ٜ٪َٔ ٫ ٚايصٟ ،َج٬ڄ ايؿ٬ْٞ بايؿاعط ٜػ٢ُ َا ٚيهٔ ،َٓ٘ يٝػتؿٝسٚا

 ٖصا ،باٚأٚض ٗ أٜاّ بهع١ ٚأَه٢ ،ايٛط١ٝٓ اٱٜطا١ْٝ ٚايجٛابت ،ايػٓٸ١ ٚأقٍٛ ،ايسٜٔ

ٛٿ ٜعتدل ايؿدل  ٚأنجط أنجط ثكاؾ١ ؾٗٛ أنجط باٚأٚض ٗ بكٞ ٚنًُا ،ؿاڄَٚجكډ ضاڄَتٓ

ٛٸضاڄ ٟٸ اْٛطٚا .تٓ  باغِ إٜطإ ٗ سسثت َٓاغب١ ٚغرل غ١٦ٝ قه١ٝ ١ٚأٜ ،خاط٧ تعطٜـ أ

 . (13)«!ايؿهطٟ ايتٜٓٛط

 ـ إٜطإ ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ تػك٘ مل اٱغ١َٝ٬ ايجٛض٠ اْتكاض بعس»

 ثكاؾ١ٝ ؾهط١ٜ سطن١ ٚٗطت اؿكٝك١ ٗ ٚيهٔ ،ـ َٛدٛز٠ ناْت ايجكاؾ١ٝ اؿطن١

 ،ٚإدطز ،ٚايباسح ،ٚايٓاقس ،ٚايهاتب ،ايؿاعط ٚٗط ايجٛض٠ عٗس ؾؿٞ. دسٜس٠

 :اُإسساٖ: ادتُاعٝتٌ ؾطوتٌ َٔ ،ٚايطغٸاّ ،ايػٝٓاضٜٛ ٚناتب ،ٚايػُٝٓا٥ٞ

 ،ايػابل ايعٗس َٔ َٛدٛز٠ ناْت اييت ايعٓاقط :ٚايجا١ْٝ ;ايجٛض٠ أٚدستٗا اييت ايعٓاقط

 اؿطن١ ٤بس ع٢ً عاّ َا١٥ َطٚض ٚبعس ،َط٠ ٚ٭ٍٚ. ُاَاڄ َاٖٝتِٗ ايجٛض٠ ٚقًبت

. ق١ًٝ ْاٖرل١ٜ إٜطإ ٗ ايؿهط١ٜ اؿطن١ أقبشت ،إٜطإ ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ

 َطنع ٗ ٜٚتٛادسٕٚ ،ايجكاؾ١ٝ ايؿهط١ٜ اؿطن١ عٓاٜٚٔ ٗ ؾاع١ًٝ أنجط ِٖ ٚايصٜٔ

 ،إدتًؿ١ ايؿ٦ات إٍ ٚق٫ٛڄ ،ٚايؿعطا٤ ايهتٸاب أٟ ،ايؿهط١ٜ اؿطن١ زا٥ط٠

 نُا ،ب٬زْا ٗ َط٠ ٚ٭ٍٚ ،ٜؿهطٕٚ أخصٚا ٖ٪٤٫ ،ٚغرلِٖ ٚايطغٸاٌَ نايؿٓاٌْ

ٟٸ طٜؿهِّ  ٚؾ١ٝٓ ؾهط١ٜ أعُا٫ڄ ٚأْتذٛا ،إػًِ ٜتهًِ نُا ٚتهًُٛا ،إٜطاْٞ أ

 . (14)«دسٜس عٗس ببس٤ إٜصاْاڄ شيو ؾهإ .ٚأزب١ٝ

 ايجٛض١ٜ اؿطن١ ٚيهٓٗا ،إعاضن١ بعض ٖٓاى ناْت ْ٘إ :ايكٍٛ َٔ ٫ٚبسٸ»

 نٌ إٔ تعًُٛا إٔ ؾعًٝهِ .اؿطن١ ٖصٙ ٕجٌ َكسٸ١َ ؾ٤ٞ نٌ ػعٌ اييت اشلا١ً٥

; اؿطن١ ٖصٙ ٕجٌ َكسٸ١َ ٖٛ إِا ،ؾعٌ ٚنٌ ،نتاب١ ٚنٌ ،ؾهط١ٜ سطن١

 أيكت ٚيصيو .يًب٬ز ايدلنات أعِٛ شيو ؾؿٞ .ايجٛض٠ ٗ يًب٬ز سسثت اييت ناؿطن١

 إدتًؿ١ بأقػاَٗا ايؿهط١ٜ يًشطن١ ٚاؾُاٖرل١ٜ ٚاٱغ١َٝ٬ ايصات١ٝ اؿطن١ َٛد١

 ،إٛغٝكاض إٍ ٚق٫ٛڄ ،إًشٸٔ َٔ اڄبس٤. ؾ٤ٞ نٌ ع٢ً ب٬ٛشلا أيكت ايب٬ز ٗ

 بڀابع ٚعًُٛا ،إغ١َٝ٬ بڀطٜك١ ؾهطٚا ؾاؾُٝع ،ٚايؿاعط ،ٚا٭زٜب ،ٚايؿٓإ
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 ،يًػا١ٜ دسٜس٠ ٚاٖط٠ تًو ؾهاْت. نصيو ٜهْٛٛا إٔ ساٚيٛا ا٭قٌ ع٢ً أٚ ،إغ٬َٞ

  .(15)«َػرلتٗا ٚٚاقًت ،َٚباضن١

 باؿطن١ يًعٛز٠ إه١ٝٓ اؾٗٛز َٔ ايهجرل صيتبٴ اؿطب اْتٗا٤ ٚبعس»

إٍ  ايطدٛع ،ايجٛض٠ قبٌ عًٝٗا ناْت اييت إطن١ٝ اؿاي١ إٍ إٜطإ ٗ ايؿهط١ٜ

 ،احمل١ًٝ ايجٛابت َع ٚايتداقِ ،ايسٜٔ َع يتداقِإٍ ا ايعٛز٠ أٟ ،ٚايطدع١ٝ ،يٛضا٤ا

 ٜأتٞ َا بهٌ ٚا٭خص ،ؾطٙ أٚ قٝس زٕٚ يًػطب ٚايتبع١ٝ ٚايتعًل ،ايػطب مٛ ٚايتٛدٸ٘

 نٌ ٚاغتكػاض ،با٭دٓيب ٜطتب٘ َا نٌ ٚتبذٌٝ ،ـ ٚأَطٜها باٚأٚض َٔ ـ ايػطب َٔ

. ثٛابت٘ ٖا١ْإٚ ،اٱٜطاْٞ ايؿعب إٖا١ْ ع٢ً زاخً٘ٗ  ٜٓڀٟٛ َا ٖٚٛ، بٜٗٛتٓا ٜطتب٘ َا

 . (16)«شيو أ٫سٜ ٚأْا

ُٳ»  ٕأ ٖٓا غتڀٝعأ ٫ٚ. شيو ْػتؿعط ٕأ اؿاٍ بڀبٝع١ ّهٔ؟ ٖ٪٤٫ ِٖ ٔٵؾ

. «عٌ ططؾ١ باهلل ٜ٪َٓٛا مل» ٖٔډ ا٭ؾطاز َٔ فُٛع١څ ؾٗٓاى. بصيو ٜكٝٓاڄ خدلاڄ أعڀٞ

 اييت ايك١ًًٝ ايػٓٛات ٘ ْٗٸأ نُا. بإٜطإ ٫ٚ ،باٱغ٬ّ ٫ ،إط٬قاڄ ٜ٪َٓٛا مل ؾٗ٪٤٫

 ٗ اٱٜطا١ْٝ اؿكٝك١ٝ ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ اٱشل١ٝ ايؿهط١ٜ اؿطن١ قهاٜا ؾٝٗا سسثت

 ؾكس .ض٩ٚغِٗ ٜطؾعٛا ٕأ ست٢ َػتعسٕٚ ٖ٪٤٫ ٜهٔ مل ـ ؾ٦تِ نُا زلٖٛا ـ ايب٬ز

 ٚقبٛبِٗ ٚقبًتِٗ َعبٛزِٖ ٚٚدسٚا ،ايب٬ز خاضز إٍ غاؾطٚا أٚ ،َا ظا١ٜٚٺ إٍ شٖبٛا

  .(17)«ٖٓاى

 َٝسإ. شيو ؾانٌ َٚا ا٬ٕن١ُ نشًب١ يٝؼ ايؿهط١ٜ اؿطن١ َٝسإ»

  .(18)«ثكاؾ١ٝ أزٚات ٚأزٚات٘ ،ايجكاؾ١ َٝسإ ٖٛ ايؿهط١ٜ اؿطن١

 ٕأ ٜٓبػٞ ٫ٚ ،ق٠ٛ َٔ أٚتٝٓا َا بهٌ اٯٕ ستٸ٢ لؼكډ َا ع٢ً اؿؿاٚ هب»

 ايؿعب شلصا تصنط خس١َ ١أٜ تكسِٜ َٔ ٜتُهٓٛا مل ايصٜٔ ،ا٭ؾطاز َٔ جملُٛع١ ْػُض

 ـ ايبًس ٖصا ٗ َتُاز١ٜ غٌٓ خ٬ٍ ايجكاؾ١ٝ با٭زٚات أٚ ايؿهط١ٜ اؿطن١ بأزٚات

ٌٸ ٖٛ ٖصاٚ  ١أٜ ٗ ايؿعب أبٓا٤ داْب إٍ ايٛقٛف َٔ ٜتُهٓٛا ٚمل ،ـ عِٓٗ ٜكاٍ َا أق

 ،َػرلتِٗ َٛانب١ َٔ ٜتُهٓٛا مل ست٢ بٌ ،ٜعِٖٝٓٛ أٚ ١َُٗ َػأي١ أٚ َؿه١ً

 ناْٛا زا٥ُاڄ ِٖٚ ـ ٜٚكٛزٚٙ ايؿعب َٛاٜٚتكسٸ ،إكس١َ ٗ ٜهْٛٛا ٕأ شلِ ولٸ ؾهٝـ

 ،ايب٬ز إٍ ثا١ْٝ ٜأتٛا ٕأ شل٪٤٫ ْػُض ٫ ٕأ هب .ـ َٓعٜٚٔ ناْٛا ٚزا٥ُاڄ ،اـًـ ٗ
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 ٚاجمل٬ت اٱقساضات َٔ ايبعض ٗ ْؿاٖسٙ َٚا. ٚثكاؾتِٗ أؾهاضِٖ ٜٚؿطنٛا

 إٍ ٚاؿٌٓ يعٛز٠إٍ ا تؿرل اييت ا٭ؾٝا٤ بعض ٜٓؿطٕٚ ِْٗأ ايجكاؾ١ٝ ٚإٓؿٛضات

 إكٛي١ ٖٞ ٖصٙ. ايؿهط١ٜ يًشطن١ إطن١ٝ اؿاي١ إٍ يًطدٛع ٜػعٕٛٚ ،إانٞ

 . (19)«ا٭١ُٖٝ غا١ٜ ٚٗ ،أغاغ١ٝ َكٛي١ ٖٚٞ ،ايّٝٛ ايػا٥س٠

 ٚايكٝاّ اؾًٛؽ بإَهاِْٗ اجملا٫ت ٖصٙ ٗ خايتشسټ ٕٛإجكډؿ ٜطٜس عٓسَا»

 ايسٜٔ غٝڀط ٚيٛ ،ايسٜٔ َع تٓػذِ ٫ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٕأب ٚايكٍٛ ،ٜؿتٕٗٛ َا بٓػر

 قس أٓس آٍ إطسّٛ ٕأ ٜبسٚ نُا .ؾ٤ٞ نٌ ع٢ً ب٬ٛي٘ غًٝكٞ ْ٘إؾ َا بًسٺ ع٢ً

. تاضىٞ خڀأ بأْ٘ ٚقاٍ ،ايكبٌٝ ٖصا َٔ ١ًْ اشلٛاَـ إسس٣ ٗـ  ٚيٮغــ  شنط

  .(20)«تاضىٝاڄ خڀأ ٖٓا اضتهب قس بأْ٘ ٚأض٣

 ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ عاضنت٘ ايصٟ ايسٜٔ ٕإ :ايكٍٛ َٔ ٫بسٸ ٚيهٔ»

 ايصٟ ايسٜٔ ٖٚٛ ،باـطاؾات ٦ًَٝاڄ زٜٓاڄ نإ ،ايبؿط١ٜ باؿٝا٠ ًٜٝل ٜهٔ مل باٚأٚض

. عًُٞ باخذلاع قاّ ٭ْ٘; ايتعصٜب ا٤دطٸ آخط عإاڄ ٚقتٌ ،باٱعساّ غايًٝٛ ع٢ً سهِ

 ٗ إؾهاٍ ٫ٚ. اؿكٝك١ٝ إػٝش١ٝ ّجٌ ٫ٚ ،يًتشطٜـ ضتعطٻ إػٝشٞ ؾايسٜٔ

 عٔ ٚا٭خ٬م ايطٚس١ٝ ا٭َٛض ؾكٌ سٍٛ اٱؾهاٍٚإِا  ،ايسٜٔ شيو عٔ ا٫ْؿكاٍ

 ايعًِ بإط٬م قايٛا ؾكس. ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿطز١ٜ ٚايع٬قات اؿٝا٠ ْٚٛاّ ٚايػٝاغ١ ايعًِ

ٌٸ ،داْباڄ ٜتٓش٢ ٕأ ايسٜٔ ع٢ً :ٚقايٛا ،ٚايعكٌ   .(21)«٘قًچ ٚايعكٌ ايعًِ ٚو

 ،ايسٜٔ نس، ايٓشٛ ٖصا ع٢ً أغاغاڄ ٚيست اؾسٜس٠ ايؿهط١ٜ اؿطن١»

 ؿطن١إٍ ا بايٓػب١ اؿاٍ ٚنصا» .(22)«ٚقُع٘ ايسٜٔ قًع ع٢ً ٚعاظ١َ ،يًسٜٔ ٚكايؿ١ڄ

  .(23)«ايبسا١ٜ َٓص زٜٔ ب٬ ٚيست ؾكس ،ب٬زْا ٗ ايؿهط١ٜ

 ٜتُهٔ إٔ ٖٛ ايّٝٛ اٱغ٬َٞ ايعامل إيٝ٘ وتاز ؾ٤ٞ أِٖ ٕإ :يهِ ٚأقٍٛ»

 ،أٖساؾ٘ ؼكٝل إٍ ايٛقٍٛ َٔ اٱغ٬َٞ يًسٜٔ إتٮي٧ ٚاؾٖٛط ا٭قٌٝ إعسٕ شيو

 ايعكط عٔ ٚايتدًـ ٚايتكسٜؼ ٚايتشذٸط اؾٌٗ ت١ُٗ ب٘ تًكل ٫ ايصٟ ٚبايؿهٌ

 ٚا٭١َ اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ شيو إٍ عاد١ ؾٓشٔ .ايتدًـ ساي١ ع٢ً ٚايبكا٤

 . (24)«اٱغ١َٝ٬

ُٸ باعتباضٖا ;قِ َس١ٜٓ ٗ ايع١ًُٝ اؿٛظ٠ ع٢ً ٚهب»  ايع١ًُٝ اؿٛظات ١ق
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 َا ٜبصيٛا إٔ عًِٝٗ هب ،ا٭خط٣ ايس١ٜٝٓ ايع١ًُٝ اؿٛظات بك١ٝ ٚنصا ،ايس١ٜٝٓ

 ٚعًِٝٗ. إيٝ٘ بايؿٛم اٜٚؿعطٚ ،ايٓاؽ بٌ َطغٛباڄ اهلل زٜٔ ٜكبض ٕأ أدٌ َٔ بٛغعِٗ

 إدطا٤ إٍ اٯخط ٖٛ عاد١ ا٭َط ٖٚصا. شيو ي٘ اهلل أضاز نُا يًٓاؽ ايسٜٔ ٜكسٸَٛا ٕأ

 ،ايعامل ع٢ً ط٬عا٫ ٚإٍ ،زإتذسٿ ٚايؿهط ،اٱبساع ٚإٍ ،ٚايسضاغات ا٭عاخ

  .(25)«ايس١ْٜٛٝ ٚايؿٗٛات ا٭ٖٛا٤ عٔ زٚايتذطټ

ِٸ ايّٝٛ ٜعس اؿسٜح ايسٜين إٓٗر ٕإ»  ٕأ اٱغ٬َٞ جملتُعٓا ّهٔ ٚامڈ زضع أٖ

 ايؿٗٝس َاضغ٘ ايصٟ ايسٚض ٖٛ ٖٚصا» .(26)«ا٭عسا٤ ٖذُات أَاّ ٜٚكُس ،ٜطتسٜ٘

 ٜٚٓبػٞ ،ب٬زْا ٗ اؿسٜج١ اٱغ١َٝ٬ ايؿهط١ٜ ٚاؿطن١ ايؿهط١ٜ ايكه١ٝ ٗ َڀٗطٟ

 . ؿ٘تٛقڊ ٚعسّ ،ايٓٗر ٖصا ٫غتُطاض ايػعٞ عًٝٓا

 ايصٟ ٚايسٚض ،َڀٗطٟ يًؿٗٝس ايؿهط١ٜ ٚايٓٗه١ ايؿهط١ٜ باشل١ٜٛ ٜتعًل َا ٚٗ

ِٸ مل ْ٘أ أض٣ ،عٗسٙ ٗ ايعِٛٝ ايطدٌ ٖصا يعب٘  ؾا١ًَ قٛض٠ إعڀا٤ اٯٕ ستٸ٢ ٜت

 ا٭عُاٍ بعض ٚألعت ،َٚ٪يؿات٘ نتب٘ ع٢ً اؾٗٛز بعض ٚبصيت. شيو عٔ ٚٚانش١

 خ٬ٍ َڀٗطٟ ايؿٗٝس ب٘ قاّ ايصٟ ايؿعٌ ع٢ً ايٛقٛف َٔ ٫بسٸ ٚيهٔ ،أٜهاڄ ايكٝٸ١ُ

 ،ب٬زْا ٗ ايؿهطٟ احملٝ٘ ٗ( اٱٜطا١ْٝ ايػ١ٓ َٔ) ٚاـُػٝٓات ا٭ضبعٝٓات عكسٟ

 . دٝساڄ َٚعطؾت٘

 إٝازٜٔ إٍ ايكا٥ب ازايٛقچ ٚشٖٓ٘ إعٗٛز٠ ايؿهط١ٜ بكٛت٘ زلاست٘ ْعٍ ؾكس

ٟٸ إيٝٗا ٜٓعٍ مل اييت ،اٱغ١َٝ٬ ٚايكهاٜا بإػا٥ٌ ك١إتعِّ ، ايٛقت شيو ست٢ ؾدل أ

 ٚايٓٛطٜات ا٭ؾهاض َع شلا ْٗا١ٜ ٫ ٚٚاغع١ عُٝك١ ع١ًُٝ َٛاد١ٗ ٗ ْؿػ٘ ٚأقشِ

 اييت أٚ ،ٚايؿطق١ٝ ايػطب١ٝ ،ٚإذل١ْ إػتٛضز٠ ا٭ؾهاض ،ايب٬ز ٗ آْصاى ايػا٥س٠

 دب١ٗ ٗ يًػا١ٜ شن١ٝ دٗاز١ٜ عطن١ زلاست٘ ؾؿطع. ٫ْتؿاضإٍ ا ططٜكٗا ٗ ناْت

 ايػطب١ٝ ا٭ؾهاض َع إٛاد١ٗ دب١ٗ إٍ نصيو ْٚعٍ ،د١ٗ َٔ إاضنػٌٝ َع إٛاد١ٗ

 . أخط٣ د١ٗ َٔ ٚايًٝدلايٌٝ

 اي٬ظ١َ ٚايجك١ اؾطأ٠ ٜتڀًب ؾٗٛ ،ا٭١ُٖٝ َٔ نبرل٠ زضد١ ع٢ً ايسٚض ٖٚصا

 بٜٚتڀًډ ،اجملا٫ت كتًـ ٗ ٚا٫دتٗاز ايؿهط١ٜ إكسض٠ ٜٚػتًعّ ،د١ٗ َٔ بايٓؿؼ

  .أٜهاڄ ايطاغدٌ ٚاٱّإ ايٝكٌ
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 ،عإاڄ ؾهإ ،فتُع١ ايكؿات ٖصٙ بهٌ ٢ٜتشًچ ايعِٛٝ ايطدٌ ٖصا ٚنإ

 أَٛض ٖٚصٙ .ْؿػ٘ َٔ ٚٚاثكاڄ ،إّاْ٘ َٔ َتٝكٓاڄ ٚنإ ،اٱّإ َٔ عاي١ٝ زضد١ ٚع٢ً

 . نطٚض١ٜ

 ٚبٗصا ،ايػع١ بٗصٙ يٝؼ ٚيهٔ ،َػتٛضز٠ أؾهاض اؿهاضٟ تاضىٓا ٗ ٚتٛدس

 ايسخ١ًٝ ايػك١ُٝ ايؿهط١ٜ ايكٓٛات بٗصٙ ٤ًَٞ ٚتأضىٓا. ٚايتأثرل ايؿٝٛع َٔ إػت٣ٛ

 ٗ ٚيهٔ ،ٚايه٬ّ ،ٚايؿًػؿ١ ،ايؿك٘ ٗ غٛا٤ ،ايع١ًُٝ ْٚٛطٜاتٓا أؾهاضْا ع٢ً

 ،إػتشسث١ اؾسٜس٠ ا٭قٛاٍ تػًًت ،ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ تٛغعت سٝح ،ايطا١ٖٓ إطس١ً

 ،جملتُعٓا ايؿهط١ٜ ا٭دٛا٤ إٍ ٚزخًت ،ٚاؾصب ا٫غتكڀاب َٛاٖط َٔ ُتًه٘ َا

 . دازٸ٠ ٚع١ًُٝ قشٝش١ َٛاد١ٗ إٍ عاد١ ٖٚٞ

 ناْت اييت إٛادٗات َٔ ؾايبعض ،أعٝٓٓا بأّ ْٚط٣ ايػاس١ ٗ نٓا يكس

 ،ايعكٝس٠ َٓڀًل َٚٔ ،اْؿعاي١ٝ َٛاد١ٗ ناْت يكس .ع١ًُٝ تهٔ مل آْصاى ؼكٌ

 ،ٖٛ َا ٜعطؾٛا مل .ؾِٗ ٚزٕٚ قطا٠٤ زٕٚ ا٭قٛاٍ بعض ع٢ً ٕٜٚطزٸ ناْٛا ٚيهٔ

ُٿ ،ٚاغع١ َكٛي١ َٔ َعٌ ظاْب ٜأخصٕٚ ؾهاْٛا  ىٛنٕٛ اييت اؿطب ع٢ً ُْٛٗاٜٚع

 غرل ٚإٛاد١ٗ ٚايتٛقـ ايتشذط تساعٞ إٍ ٜ٪زٟ شيو ٚنإ. إكٛي١ تًو َع غُاضٖا

 ،مٖٛا ٜٚٓذصب ،ٚإػتٛضز٠ اؾسٜس٠ با٭ؾهاض ٜٓبٗط نإ اٯخط ٚايبعض ،ايع١ًُٝ

 ع٢ً بصيو ّٚٓٸٕٛ، َعٗا ٚايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٚايؿهط اٱغ٬ّ ٤١ََٛا إٍ ٜٚػع٢

 بٌ َكب٫ٛڄٚ ،ايؿباب بطٚح ٜتػِ ْاٖرلٜاڄ زٜٓاڄ اٱغ٬ّ دعًٓا ْٓاإ :بكٛشلِ اٱغ٬ّ

 ا٭ؾهاض ٖصٙ أقشاب َٔ أبعس بِٗ ٜٚصٖب ،ٜأخصِٖ اؿُاؽ نإ ٚأسٝاْاڄ. ايٓاؽ

 شيو ضأٜٓا ٚقس .ا٭قٛاٍ ٖصٙ َٔ ؾاب٘ َٚا بايطدع١ٝ اٜتُٗٛ ي٬٦ ;خڀٛات عس٠ ٚايٓٛطٜات

 ٚإباسح اٱَا١َ َٚٛانٝع ٚإعاز ٚايتٛسٝس ايٓب٠ٛ دطٸٚا نُا. اؿا٫ت بعض ٗ

 عٔ ايػطٜب١ إساضؽ ٗ ٜؿابٗٗا َا إٍ اٱغ٬ّ ٗ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿك١ٝٗ

 َٚع ،ايسٜٔ عٔ ُاَاڄ ٚايبعٝس٠ ،اٱؿاز١ٜ إصاٖب إٍ ٚأسٝاْاڄ ،اٱغ١َٝ٬ إسضغ١

 َٚكب٫ٛڄ ،اؾُٝع قبٌ َٔ َؿَٗٛاڄ اٱغ٬ّ دعًٓا أْٓاب أٜهاڄ اٱغ٬ّ ع٢ً ّٓٸٕٛ شيو

 نإ ٚن٬ُٖا .ا٫مطاف َٔ آخط ِڀاڄ ٌّجٿ شيو ؾهإ. بأعِٝٓٗ ٚيڀٝؿاڄ ،يسِٜٗ

 . امطاؾاڄ

 ايكُٛز أغاؽ ع٢ً تكّٛ ناْت إطس١ً تًو ٗ ٚزضاٜت٘ َٟڀٗط ايؿٗٝس سٓه١
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ـڂًڂل ٚاٱْكاف ا٫دتٗاز بك٠ٛ إٝسإ ٗ  ٗ أٚ ايٓك١ًٝ ايعًّٛ فاٍ ٗ غٛا٤ ،ايعًُٞ ٚا

 إٍ ٜعٛز نإ َا نٌ ٚٚنع ،ا٭ؾهاض ٖصٙ نس ْٚانٌ ،ايعك١ًٝ ايعًّٛ فاٍ

 نجرلاڄ ٖاْٛٙ ٚقس. إٝسإ ٚغ٘ ؾا٥ب١ ١أٜ زٕٚ أق٬ٝڄ ٚانشاڄ اٱغ٬َٞ ايؿهط

 ٖٚصا. ايعٌُ ٖصا ٚألع زٚضٙ أز٣ ْ٘أ إ٫ ،شيو ٗ نبرلاڄ دٗساڄ ٚبصيٛا ،ٚايؿعٌ بايكٍٛ

 ٗ ا٭غاؽ بعس ؾُٝا شيو ٚأقبض ،اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ قه١ٝ ٗ دساڄ َِٗ زٚض

 . فتُعٓا تؿهرل ططٜك١

ٟٸ ْاسٝيت َٚٔ  ايؿهطٟ ايتٝاض إٔ ،َطاضاڄ شيو قًت ٚيڀإا ،ضاغذ اعتكاز يس

 ايؿٗٝس أؾهاض ع٢ً َؿاقً٘ َٔ ايهجرل ٗ ٜػتٓس اٱغ٬َٞ ْٚٛآَا يجٛضتٓا اٱغ٬َٞ

  .(27)«َڀٗطٟ

 اؾاَعات ٗ ايسٜين بايؿهط ا٫ضتكا٤ َػأي١ إٍ ايٓٛط َٔ ٫بسٸ ساٍ أ١ٜ ع٢ً»

 ٚيسٜٓا. اؾاَعٞ إجكډـٚ اؾاَعٞ يڀايبٓا ؾهطٟ خًٌ وسخ إٔ ٚاسصضٚا ،داز٠ ْٛط٠

 بعساڄ اٱع١َٝ٬ ايٓاس١ٝ إعڀا٤ عًٝٓا هب .َٚكٓع بايكٍٛ دسٜط ن٬ّ ،نجرل ن٬ّ

 ايؿهط َٚعاٜرل تٓڀبل ٚاييت ،ٚايطق١ٓٝ اؾسٜس٠ إك٫ٛت خ٬ٍ َٔ ،ٚأعُل أندل

 أؾعط ؟٫ أّ زاڄَتذسٿ زٜٓٝاڄ ؾهطاڄ ِتًو نٓا شاإ ؾُٝا ٜكاٍ َا ٜتعًل َا ٚٗ. اؿسٜح

 ايس١ٜٝٓ يًُػا٥ٌ اٱبساع١ٝ ٚايط١ٜ٩ ،اؾسٜس٠ ايط١ٜ٩. ا٭قٛاٍ ٖصٙ َٔ ا٫ضتٝاح بعسّ

 شات ؾِٗ بٌ ،ايبسع١ تعين ٫ ٖٚٞ ،ز٠إتذسٿ ايط١ٜ٩ ٖٞ ،اٱغ١َٝ٬ ايؿهط١ٜ ٚإػا٥ٌ

 َطٚض بؿهٌ اٱْػإ ٜتعًُٗا اييت اؾسٜس٠ ا٭بعاز ع٢ً بٓا٤ ٚؾطسٗا ،ٚا٭قٍٛ إباْٞ

 . (28)«اؾاْب ٖصا عٔ ْػؿٌ ٫ ٕأ عًٝٓا ٚهب. ايعَٔ طٚتػٝټ ايٛقت

 

 ــــــ لإلواً اخلاو٠ٍ٘ اإلمجال٘ السأٙ ـ ب

 ٚايؿهط ايؿهط١ٜ اؿساث١ قه١ٝ سٍٛ اـا٦َٓٞ ايػٝس تٛدٝٗات خ٬ق١

 : ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً زإتذسٿ ايسٜين

 

 ـــــ الفهسٖٛ احلداثٛ تضٍٗف: أٔاًل

 : ايتاي١ٝ ايج٬ث١ قػاّا٭ إٍ ايؿهط١ٜ اؿساث١ زلاست٘ ِٜكػٿ
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 ُٚتًو ،د١ٗ َٔ ايسٜٔ تعتُس اييت اؿساث١ ٖٚٞ :اؿكٝك١ٝ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ـ1

 .ٚاٱٜطا١ْٝ ايٛط١ٝٓ يجكاؾتٗا ا٭١ُٖٝ ٚتعڀٞ ،يًسٜٔ قشٝشاڄ ؾُٗاڄ

 ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٖٚٞ :يًسٜٔ ٚإدايؿ١ اؿكٝك١ٝ غرل ايؿهط١ٜ اؿساث١ ـ2

 يًجكاؾ١ تبعٝتٗا بػبب ;ا٭ق١ًٝ ايٛط١ٝٓ يًجكاؾ١ نصيو ٚإدايؿ١ ،يًسٜٔ إدايؿ١

 . ايػطب١ٝ

 ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٖٚٞ :ايسٜٔ َع ٚإٓػذ١ُ اؿكٝك١ٝ غرل ايؿهط١ٜ اؿساث١ ـ3

 ض١ٜ٩ ُتًو ٫ ٚيهٓٗا ،أٜهاڄ ايػطب١ٝ يًجكاؾ١ تابع١اي ٚغرل ،ايسٜٔ َع تتعاضض ٫ اييت

 .يًسٜٔ ٚقشٝش١ ٚانش١

 

 ــــــ الفهسٖٛ لمشداثٛ الٍظسٚ: ثاًٌٗا

 أٟ عٔ ايعاض١ٜ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٕكٛي١ اـا٦َٓٞ ايػٝس بٗا ٜٓٛط اييت ايٓٛط٠

ٛٸ َٔ اڄدع٤ يٝؼ ايسٜٔ ٕأ نُا .ٝٸ١ٚنًچ عا١َ ْٛط٠ ٖٞ قٝس  يٓٛطت٘ ٚؾكاڄ ـ ٭ْ٘ َاتٗا;َك

 اؿانِ ايسٜٔ نس عًُِٗ ٜعتدل ايصٜٔ َٔ ،سكٝكٕٝٛ ؿَٕٛجكډ أٜهاڄ ايػطب ٗ ٖٓاى ـ

 ٜٓڀٟٛ ايصٟ بايؿهٌ ٖٛ ايتعطٜـ ٖصا ٕأ إ٫. ُاَاڄ ضاڄَٚدلٻ قشٝشاڄ ايسٜاض تًو ع٢ً

 ايجكاؾ١ ٕأ نُا. ٚايتسٜٔ اٱّإ َع ا٫ْػذاّ بعسّ ػِٜتٻ ٫ٚ ،أٜهاڄ بايسٜٔ ايتكٝس ع٢ً

 ٚايجكاؾ١ ،اٱغ٬َٞ بايسٜٔ إؿطٚط١ ايجكاؾ١ ٖٞ اٱغ١َٝ٬ ٱٜطإ ٜتُٓاٖا اييت

 بطأٜ٘ ٜعتدل ٫ «ايس١ٜٝٓ ايؿهط١ٜ اؿساث١» َكڀًض ٕإؾ شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ .اٱٜطا١ْٝ ايٛط١ٝٓ

 ٔايصٜ ،ايعًُا٤ َٔ ايهجرل ضأٟ َٔ ايعهؼ ع٢ً ،اٱط٬م ع٢ً َتٓاقهاڄ َكڀًشاڄ

 اؿساث١ ٜعتدلٕٚ ٚيصيو ،ؾك٘ يًػطب ايتابع بايٓٛع كتكٸ١ڄ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ٜعتدلٕٚ

 غِا ع٢ً ٜكطٸ ٫ٚ بٜتعكٻ ٫ زلاست٘ ٕأ نُا. اڄَتٓاقه اڄَكڀًش ايس١ٜٝٓ ايؿهط١ٜ

 اؿساث١: ايتاي١ٝ ايعٓاٜٚٔ ايتػ١ُٝ ٗ ٜػتدسّ ْطاٙ ٚيصيو ،ايس١ٜٝٓ ايؿهط١ٜ اؿساث١

 اؿساث١ ،اٱشل١ٝ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ،ايس١ٜٝٓ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ،اؿكٝك١ٝ ايؿهط١ٜ

 اؿساث١ ،احمل١ًٝ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ،اٱغ١َٝ٬ ايؿهط١ٜ اؿساث١ ،ايؿعب١ٝ ايؿهط١ٜ

 «.٩ٕٚتؿا نٝؿُا ٖٛازلټ»: بكٛي٘ إٛانع أسس ٗ طٜعبٿ ْ٘إ بٌ ،اٱٜطا١ْٝ ايؿهط١ٜ

 ْ٘إ بٌ ،ايس١ٜٝٓ ايجٛابت تػٝرل ـ زلاست٘ بطأٟ ـ زاجملسٿ ايسٜين طإؿهِّ َٔ إڀًٛب ٚيٝؼ



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

 ع١ًُٝ ٗ اؾسٜس٠ ٚإها١ْٝ ايعَا١ْٝ ٚإتڀًبات إكتهٝات إزخاٍ ع٢ً ٜعٌُ

 ع٢ً طإؿهِّ اقتكاض ٕأ أٜهاڄ ٜٚط٣. ؾك٘ إػتشك١ً ايٓتا٥ر ٚإعڀا٤ ،اغتٓڀاقٗا

 ٜط٣ ،ايبعس ٖصا إٍ باٱناؾ١ ،٭ْ٘; إڀًٛب ٖٛ يٝؼ ؾك٘ إغ٬َٞ بٓؿؼ ايتؿهرل

 ٚإعاضف إعتكسات ٕأ ٜٚط٣. أٜهاڄ نطٚضٟ أَط اٱٜطا١ْٝ باشل١ٜٛ ا٫ٖتُاّ ٕأ زلاست٘

 زلاست٘ ٜكط ٚيصيو. اڄسكچ ايّٝٛ إعاقط ايعامل ٜؿتكسٖا اييت ٖٞ ا٭ق١ًٝ اٱغ١َٝ٬

 ،ايّٝٛ بًػ١ ا٭ق١ًٝ َٚعاضؾٓا َعتكساتٓا ٜؿطح إٔ ايسٜين طإؿهِّ ع٢ً هب ْ٘أ ع٢ً

ٟٸ زٕٚ ،ايعامل أضدا٤ ْٝع ٗ ٞاٱْػاْ جملتُعإٍ ا ٜٚكسَٗا  استُاٍ َٔ ُٖٚٞ ؽٛف أ

 اؿسٜج١ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهط١ٜ إعاٜرل َطاعا٠ نطٚض٠ ٜط٣ زلاست٘ ٕأ إ٫. شيو تكبٌ عسّ

 ايتأثرل إسساخ ٗ ؾططاڄ إٜاٖا َعتدلاڄ ،ا٭َط ٖصا خكٛمٗ  إتبع١ ا٭غايٝب ٗ

 . اي٬ظّ

 

 ــــــ املجكَّف ممٗصات: ثالجًا

 :ٖٞ اٱَاّ اـا٦َٓٞ ٜطاٖا نُا اؿكٝكٞ إجكډـ قؿات

 ٜٚكطأ ،ظَٓ٘ َٔ أبعسإٍ  َتؿتش١ بط١ٜ٩ ٜٓٛط ايصٟ ايؿدل شيو ٖٛ ـ1

 . ا٭غاؽ ٖصا ع٢ً ٜٚؿهط ،إػتكبٌ

 . بعه٬ت٘ ٚيٝؼ ،ٚؾهطٙ بعكً٘ ٜعٌُ ايصٟ ايؿدل ٖٛ ـ2

 . ا٭َاّ مٛ زا٥ُاڄ ّٚهٞ ،ايذلادع ٜعطف ٫ ايصٟ ايؿدل ٖٛ ـ3

 ٫ٚ ،ايسٜين ايتشذٸط ٫ ،ايتشذٸط أْٛاع َٔ ْٛع بأٟ سٜتكٝٿ ٫ ايصٟ ايؿدل ـ 4ٖٛ

 . شيو َٔ أْٛاع ايتشذټط غرل ٫ٚ ،ايػٝاغٞ طايتشذٸ

 . ٚايسيٌٝ إٓڀل َٚٓٗذ٘ ،اؿل داْب إٍ ٜكـ ايصٟ ايؿدل ـ 5ٖٛ

ٛټ ٖسؾ٘ ايصٟ ايؿدل ـ 6ٖٛ  . ضايتڀ

 ٜتعًل َا ٗ ٚخاق١ ،ا٫دتُاع١ٝ إػا٥ٌ ٗ دساڄ ٜتأمل ايصٟ ايؿدلٖٛ  ـ7

 .بايجكاؾ١

 . ايبسع١ عٔ بعٝس٠ ٚإبساع١ٝ دسٜس٠ ض١ٜ٩ يسٜ٘ ايصٟ ايؿدل ٖٛ ـ8

 َع٢ٓ ،ايتكًٝس١ٜ يًُػا٥ٌ َٛادٗت٘ عٓس دسٜس٠ ض١ٜ٩ يس١ٜ ايصٟ ايؿدلٖٛ  ـ9
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 يًؿِٗ قاب١ً أقبشت اييت ٚإٛانٝع إػا٥ٌ يتًو اؾسٜس٠ ا٭بعاز ضٜٚٛنٿ ٜؿِٗ ْ٘أ

 . ايعَٔ تػرل بؿهٌ

 . ٚأغًٛب٘ َٓڀك٘ نا٬َڄ إّاْاڄ ٜ٪َٔ ايصٟ ايؿدلٖٛ  ـ10

 ُاڄَعِّ ٜٚكبض ،ايع١ًُٝ إٛانٝع ٗ اٱبٗاّ َٛاطٔ ٜعٌٜ ايصٟ ايؿدل ٖٛ ـ11

 . (29)يًٓاؽ َٚطؾساڄ

 ؾٗٛ إٜطإ ٗ اٱغ١َٝ٬ بايجٛض٠ اؿكٝكٞ إجكډـ ع٬ق١ خكٛمٗ ٚ ـ12

 اجملتُع ؾطا٥ض كتًـ أشٖإ ٗ ٜٚسخًٗا، ايجٛض٠ َؿاِٖٝ دٝساڄ ٜعطف ايصٟ ايؿدل

 .(30)عُٝل بؿهٌ

 ٚتڀبٝك٘ ،ايسٜٔ تػطٜب بكسز ٜهٕٛ ٫ ٕأ اٱغ٬َٞ إجكډـ خكٛمٗ ٚ ـ13

 ٜهٕٛ ٕأ بٌ ،ايعكط َع ٜتُاؾ٢ بأْ٘ ايسٜٔ إٚٗاض بٗسف ;ايػطب١ٝ لاظاتاٱ ع٢ً

 .(31)َٓڀك٘ نصيو َ٪َٓاڄ ٜٚهٕٛ ،ايكشٝش١ عكا٥سٙ إبطاظ ٗ ؾعا٫ڄ

 َٝسإ ٖٛ ْؿاطِٗ َٝسإ ٜهٕٛ ايصٜٔ ،ايٓدب١ ضداٍ َٔ ٜعسٸ إجكډـؾ ٚعًٝ٘

 ؾٗٛ ٖٓا َٚٔ. سكٝكٞ بؿهٌ ٚضقٝ٘ اجملتُع تڀٛض ايط٥ٝؼ ٖٚادػِٗ ،ٚايجكاؾ١ ايؿهط

 ايؿهط١ٜ ا٭غؼ يتكسِٜ ٜٚػع٢ ،ا٭َاّ مٛ ٜٚتشطى ،ٕػتكبٌإٍ ا زا٥ُاڄ ٜٓٛط

 اؾسٜس٠ ا٭طط نُٔ ،َٚبسع١ دسٜس٠ بط١ٜ٩ يًُذتُع ٚايكشٝش١ ا٭ق١ًٝ ٚأؾهاضٙ

 َٔ أٜهاڄ ٜٚػتؿٝس ،د١ٗ َٔ َٚدلٖٔ َٓڀكٞ بؿهٌ اؿاي١ٝ إتڀًبات َع ٚإٓػذ١ُ

 َا َع ٚإٓتكا٠ ايؿاع١ً إٛاد١ٗ خ٬ٍ َٔ ،ا٭َِ يػا٥ط اؾسٜس٠ ايع١ًُٝ لاظاتاٱ

 . َٚعاضف عًّٛ َٔ يسِٜٗ

 

 ـــــ احلكٗكٗٛ الفهسٖٛ احلداثٛ خضاٟط: زابعًا

 :ًٜٞ عُا عباض٠ اـا٦َٓٞ ايػٝس يس٣ اؿكٝك١ٝ ايؿهط١ٜ اؿطن١ خكا٥ل

 . ٚع١ًُٝ ؾهط١ٜ َا١ٖٝ شلا اؿطن١ ٖصٙ ٕإ ـ1

 . إٓؿتش١ ايجاقب١ ايط١ٜ٩ أغاؽ ع٢ً ز٠إتذسٿ ايؿهط١ٜ اؿطن١ عُازٜكّٛ  ـ2

 ٚايهؿـ إجكډـ، بط١ٜ٩ ك١إتعِّ اجملا٫ت ٗ اؾسٜس٠ اٯؾام عٔ ايبشح ـ3

 . يًُذتُع ٚتكسّٗا ،عٓٗا
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 ،٭َاّإٍ ا زا٥ُاڄ تتشطى ٖٚٞ ،يًٓهٛم َٓاٖه١ َكٛي١ ٖٞ اؿطن١ ٖصٙ ـ4

 . ٕػتكبٌإٍ ا ٚتٓٛط

ٟٸ ع٢ً اؿطن١ ٖصٙ تٓڀٟٛ ٫ ـ5  .ايتشذٸط أْٛاع َٔ ْٛع أ

 ٚايٓٛط ،ايعًُٞ ايتؿهرل عٓاٜٚٔ ؼتٗا تٓڀٟٛ َكٛي١ عٔ عباض٠ اؿطن١ ٖصٙ ـ6

 ا٫دتُاع١ٝ إػا٥ٌ ٗ ٚي١ٝ٪بإػ ٚايؿعٛض ،ازايٛقچ ٚايصنا٤ ،ٚاٱبساع ،ٕػتكبٌإٍ ا

 . ٚايجكاؾ١ٝ

 عٓس ايسٚاّ ع٢ً ٚإبساع١ٝ ز٠َتذسٿ ض١ٜ٩ شلا َكٛي١ عٔ عباض٠ اؿطن١ ٖصٙ ـ7

 . يًكهاٜا َٛادٗتٗا

 ٕإؾ ٚيصيو ،ايجكاٗ إٝسإ ٖٛ ْؿاطاتٗا زا٥ط٠ َكٛي١ ٖٞ اؿطن١ ٖصٙ ـ8

 .ثكاؾ١ٝ أزٚات أٜهاڄ أزٚاتٗا

 

 ــــــ الفهسٖٛ احلداثٛ واِٗٛ: خاوطًا

 ايؿهطٟ ايتٝاض عٔ عباض٠ اـا٦َٓٞ ايػٝس بطأٟ ايؿهط١ٜ اؿطن١ تٝاض ٕإ

 ،ٚايتشذٸط ايطدع١ٝ أْٛاع َٔ ْٛع أٟ َع ٜٓػذِ ٫ ايصٟ ،ايط١ٜ٩ إػتكبًٞ ٚايجكاٗ

 َػتدسَاڄ ،ٚايدلٖإ ٚإٓڀل بايعًِ ،ايعكط َكتهٝات َع َٓػذُاڄ يٝهٕٛ ٜٚػع٢

 بأزٚات ،يًُذتُع شيو ْتا٥ر ّٜٚكسٿ ،ٚا٭غاغ١ٝ ايؿهط١ٜ إٛانٝع ٗ ٚاٱبساع اؿساث١

 ايتاضى١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ٚيس ايتٝاض ٖصا نإ ٕإٚ ،ٚفس١ٜ ز٠َتذسٿ ٚؾهط١ٜ ثكاؾ١ٝ

 . إٜطإ ٗ َطٜهاڄ

 

 ــــــ الفهسٖٛ احلداثٛ أوساض: ضادضًا

ُٸ عباض٠ اٱَاّ اـا٦َٓٞ بطأٟ ايؿهط١ٜ اؿساث١ أَطاض  :ًٜٞ اع

 .ايػطب١ٝ إٓذعات ع٢ً ايسٜٔ تڀبٝل ـ1

 .يًسٜٔ غطبٞ تؿػرل إعڀا٤ ـ2

 . إع١ٜٛٓ ٚا٭َٛض ٚا٭خ٬م ايػٝاغ١ عٔ ايسٜٔ ؾكٌ ـ3

 .ٚاٱؿاز ٬ٍهاي ـ4
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 . ايػابل َٔ ١ٝإتبكچ ايع١ًُٝ ايجٛابت عٔ با٫غتك٬ٍ ايؿعٛض ـ5

 . اٱٜطا١ْٝ ايٛط١ٝٓ بايجكاؾ١ إڀًل ا٫ٖتُاّ عسّ ـ6

ٔٸ بايٓاؽ ا٫ٖتُاّ عسّ ـ7  . عًِٝٗ ٚإ

 

 ــــــ احلكٗكٗٛ غري الفهسٖٛ احلداثٛ خضاٟط: ضابعًا

 ،عاَتٌ بكؿتٌ إٜطإ ٗ اؿكٝك١ٝ غرل اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ تٝاض ّتاظ

  :عٔ عباض٠ ا٭غاغٝتإ ٚإٝعتإ .إناؾ١ٝ أخط٣ خكاٍ ث٬خ بٛٗٛض بتاتػبٻ

 .احمل١ًٝ ٚايجكاؾ١ بايتكايٝس ا٫ٖتُاّ عسّ ـأ

  .ايع١ًُٝ ايه١ْٝٛ بايط١ٜ٩ اٱّإ ـ ب

 ايسٜٔ كايؿ١ ـأ: عٔ عباض٠ اـكًتٌ ٖاتٌ عٔ تتُدض اييت ٚاـكاٍ

 . ايسضاغ١ ـ ز ;ايػطب١ٝ ٚايػٓٔ يًػطب ايتبع١ٝ ـ ب ;ٚإصٖب

 ا٭خط٣ ٖٞ َػبٛق١ ٚناْت ،ايػطب ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ ٚيست

 نإ يصا ،باـطاؾ١ ٤ًَٞ ٬َٚٞ َصٖب إُتعد١ ،ايٛغڀ٢ يًكطٕٚ ا١ًُٕٛ بايؿذل٠

 تكايٝسٙ إٍ ،أٜهاڄ اؿكٝكٞ إجكډـ بٌ ،اؾسٜس ايػطبٞ إؿهط ٜٓٛط ٕأ ايڀبٝعٞ َٔ

ٛٸ َٔ َاْع أندل أُْٗا ع٢ً ،أٜهاڄ ٚزٜٓ٘ ،احمل١ًٝ  اؿطن١ ٚٗٛض ٕأ إ٫. ٚايتكسّ ضايتڀ

 غعت ،شلا ٚتابع١ ،ايػطب َٔ َطعٛب١ ٚيست نْٛٗا ٚبػبب ;إٜطإ ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ

 ٕإ .احمل١ًٝ ٚايتكايٝس يٰزاب ٚنصيو ،يًسٜٔ كايؿ١ دا٤ت ٚيصيو ،ايػطب تكًٝس إٍ

 ٗ ايػطبٌٝ ٌإجكډؿ ع٢ً اؿان١ُ يًكٛاعس ،ؾطٙ أٚ قٝس زٕٚ ،إڀًل ايتڀبٝل

 َع٢ٓ ٖٛ ٖٚصا .ؾازساڄ خڀأ ٌّجٿ نإ ،اٱغ٬َٞ بايسٜٔ ايكسّ َٓص تسٜٔ اييت ،إٜطإ

 اٱغ٬َٕٝٛ طٕٚإؿهِّ ؾٝ٘ ًٜعب نإ ايصٟ ايٛقت ٗ شيو سكٌ ٚقس .إطٜه١ اي٫ٛز٠

 َٔ ايبعض نإ إشا أٟ ،ايػطب ٗ طٕٚإؿهِّ يعب٘ ايصٟ ايسٚض ْؿؼ ب٬زْا ٗ

 ايبعض عاضض ؾكس ايساخٌ ٗ ايػطبٞ ا٫غتعُاضٟ يًٓٗر َعاضنٌ ايػطبٌٝ طٜٔإؿهِّ

 . أٜهاڄ ايٛاٖط٠ ٖصٙ اٱغ٬ٌَٝ ايعًُا٤ َٔ

 

 ــــــ الكٕه خالصٛ

 ٗ ٚغاق١ ،اٱغ١َٝ٬ ايبًسإ غا٥ط ٗ اؿسٜج١ ايؿهط١ٜ اؿطن١ تٝاض اْتؿط
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 ٗ بٓاْٞ ايسٜٔ ؾدط أَرل ٚقاّ .إٜطإ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ،ٚاشلٓس َٚكط ٚيبٓإ غٛض١ٜ

 ،يبٓإ إٍ َع٘ اٱٜڀايٌٝ إٗٓسغٌ َٔ فُٛع١ ظًب ا٬ٕٝزٟ عؿط ايػابع ايكطٕ

ٗٸس ايصٟ ا٭َط  ايبشط سٛض بًسإ َع ايؿاّ يب٬ز ا٫قتكاز١ٜ ايع٬قات َٚع١ٝ ،َ

ٗٸ ،إتٛغ٘  ،ايعطب١ٝ ايبًسإ إٍ ايػطب١ٝ ا٭ؾهاض يسخٍٛ إػاعس٠ ا٭ضن١ٝ سَ

 ٚإسضغ١ ٖـ،1283 غ١ٓ برلٚت ٗ ا٭َطٜه١ٝ يًذاَع١ ايدلٚتػتاْت١ٝ إسضغ١ ٚتأغٝؼ

 ا٭ؾهاض ٕؿطٚع ايتدڀٝ٘ مت ٚقس. ٖـ1292 غ١ٓ دٛظٜـ غإ ؾاَع١ ايٝػٛع١ٝ

 ايسٜٔ ْٚاٍ ،ايهٛانيب ايطٓٔ عبس: َجٌ ،ا٭ؾطاز بعض قبٌ َٔ آْصاى اؾسٜس٠

 ٚقُس ،ضغ٬ٕإ ٚؾهٝب ،إػطبٞ ايكازض ٚعبس ،اؾعا٥طٟ طاٖط ٚايؿٝذ ،ايكازلٞ

 ٚٚٗطت ،َكط ٗ دسٜس٠ ؼ٫ٛت ٖـ1213 غ١ٓ ْابًٕٝٛ ؾتٛسات ٚأسسثت. عًٞ نطز

ـ  باؾا ٞعً قُس ٚأغؼ ،ٚايذلب١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ إٝازٜٔ كتًـ ٗ ايػطب تكًٝس ؾهط٠

 ـ ايؿطْػ١ٝ اؿ١ًُ ٚإؾؿاٍ ،َكط يتشطٜط ايجايح غًِٝ ايػًڀإ قبٌ َٔ خترلا ايصٟ

 ث٬مثا١٥ سٛايٞ ٚأضغٌ ،ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عٔ اغتك٬ي٘ ٚأعًٔ ،س٠َٛسٻ ق١ٜٛ زٚي١ ؼأغٻ

 يتأغٝؼ ا١ُ٥٬ٕ ا٭ضن١ٝ ـ ايعَٔ َٔ ؾذل٠ بعس ـ بصيو َٚٗس ،باٚأٚض إٍ داَعٞ طايب

 غ١ٓ ،ا٭ظٖط داَع بإظا٤ ،ايعًّٛ زاض باغِ ،ب١ٝٚا٭ٚض ايڀطٜك١ ع٢ً دسٜس٠ داَع١

 ،ايعطبٞ ايعامل ٗ ا٫دتٗاز باب ؾتض َٔ ُهٓٛا ايصٜٔ زٕٚاجملسٿ طٕٚإؿهِّ. 1872ّ

 اؾسٜس٠ بإػا٥ٌ ٚا٫ٖتُاّ ،ايػطب١ٝ ا٭ؾهاض ع٢ً ٚاط٬عِٗ ٚعِٝٗ خ٬ٍ َٔ

 أٚ ايؿاٌَ اؾاَع يٲغ٬ّ بايذلٜٚر قاَٛا ٖٔډ غٛا٤ ،َٚكتهٝات٘ ايعكط َٚتڀًبات

 ضاؾع ضؾاع١: عٔ عباض٠ ِٖ ،ايػٝاغ١ عٔ ايسٜٔ ٚؾكٌ ايعًُاْٞ إصٖب اتبعٛا ايصٜٔ

 ،ضنا ضؾٝس قُس ،عبسٙ قُس ايؿٝذ ،ا٭غسآبازٟ ايسٜٔ ْاٍ ايػٝس ،ايڀٗڀاٟٚ

 ،سلٌٝ ؾبًٞ ،قطٚف ٜعكٛب ،إكطٟ ايطظام عبس ٞ، عًايهٛانيب ايطٓٔ عبس

 ايؿهطٟ يًتٝاض ٚنإ. (32)سػٌ ٚط٘ ،أٌَ قاغِ ،قڀب غٝس ،ظٜسإ دطدٞ

 ٗ اؿسٜح ايؿهطٟ يًتٝاض َؿابٗاڄ يْٛاڄ ٚبانػتإ اشلٓس١ٜ ايكاض٠ ؾب٘ ٗ اؿسٜح

 ضاّ ضادا» :َجٌ ،اشلٓس ٗ اؾسز طٜٔإؿهِّ َٔ ايبعض ُٚهٔ. ايعطبٞ ٚايعامل إٜطإ

 إطاغِٝ َٚعاضن١ ،اٱق٬س١ٝ اشلٓسٚغ١ٝ اؿطن١ َهتب باؾتتاس٘ ;«ضٟٚ َٖٛٔ

 َٗاضاؾٞ»ٚ ،ايسْٝا تطى َٚعاضن١ ،ايٓػا٤ بتعًِٝ ٚايكٝاّ ،ٚايك٠٬ ٚايسعا٤ ايس١ٜٝٓ
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 تًو ْٚكس ،ايػطب ٗ اؿهاض٠ عٔ ايػطب١ٝ اؿهَٛات بؿكً٘ ;«تانٛض زبٓسضاْات

 إٗاُا»ٚ ،َدلٜاي١ٝاٱ نس يًٛط١ٝٓ ٚا٫مٝاظ ،ايطٚسا١ْٝ َٔ خًٖٛا بػبب ;اؿهاض٠

 يًٛظضا٤ بط٥اغت٘ ;«ْٗطٚ ٫ٍ دٛاٖط»ٚ ،ايتكًٝسٟ ٚأغًٛب٘ ْٚهاي٘ بؿهطٙ ;«غاْسٟ

 ٗ إازٟ با٭غًٛب; «اشلٓسٟ خإ ٓسأ ايػٝس»ٚ ،1963ّ إٍ 1947 ايػٓٛات خ٬ٍ

 ٚتأغٝؼ ،ايدلٜڀا١ْٝ اؿه١َٛ َع ٚايتعإٚ ،بايًٝدلاي١ٝ ٚايكبٍٛ ،ايسٜين ايؿهط إسٝا٤

 ايؿهط بٓا٤ ٚإعاز٠ ،ؾًػؿت٘ بڀطح ;«اي٬ٖٛضٟ قباٍإ قُس»ٚ ،عًٝهط٠ ن١ًٝ

 ،ايًٝدلاي١ٝ اٱشلٝات ٗ ايس١ٜٝٓ ٚايتذطب١ ايػطبٞ إعطؾ١ عًِ َٔ ٚا٫غتؿاز٠ ،ايسٜين

 هابٞاٱ ايعطؾإ عٔ ٚايسؾاع ،ايسْٝا عٔ اٱعطاض إٍ ٜسعٛ ايصٟ ايعطؾإ ْٚكس

 َٔ ُهٓٛا ،ايػطب١ٝ ايجكاؾ١ ْٚكس ،اٱغ١َٝ٬ ٚايٓٗه١ ايسٜين ا٫دتٗاز ٚضغاي١

 ْٝع بٌ ا٫ؾذلاى ٚدٜ٘تُجٌ  .(33)اشلٓس ٗ ٚايٓٗه١ اؿساث١ ٚؼكٝل بٓا٤ ٗ إػا١ُٖ

 ،١ٝاٱْػاْٚ يًعًُا١ْٝ ايذلٜٚر: ًٜٞ َا اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ ايًٝدلايٌٝ ٌإجكډؿ

. نأزا٠ ايسٜٔ َٔ ٚا٫غتؿاز٠ ،ايسٜٔ َٔ ا٭ز٢ْ باؿس ايكبٍٛ أٚ ،ايسٜٔ عٔ ٚاٱعطاض

 َٔ ٚا٫غتؿاز٠ ،بايطأٟ ايتؿػرل بأغًٛب تتُػو ٌإجكډؿ َٔ اجملُٛع١ ٖصٙ ٚناْت

 .ا٭َٛض ٖصٙ ؼكٝل أدٌ َٔ ايػطب١ٝ ايتعايِٝ

 

 

الهىاهش 
                                                      

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
× 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ضمٗي بَ قٗظ اهلالل٘

 ؟غدضٗٛ وضطٍعٛأً  ٔاقعٛ كٗكٛس
 

 عثذ الوهذي جاللي .د

 تزجوح: نظيزج غالب

 

ْكٛم »ع٢ً ططٜكتٗا ٗ عطض ايطأٟ ٚايطأٟ اٯخط تكسٸّ فًچ١ 

زضاغ١ ٗ ؾدك١ٝ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ٜصٖب قاسبٗا إٍ  «َعاقط٠

كتًك١، ثِ تعكبٗا بسضاغ١ ْكس١ٜ شلصا  ا١ُٖٝٚ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٚنْٛٗ

ايبشح تجبت إٔ غًِٝ بٔ قٝؼ ؾدك١ٝ سكٝك١ٝ تاضى١ٝ َ٪نچس٠ 

 )ايتشطٜط(.

 

 ــــــ وكدوٛ

ايؿهٌ ٗ ؾٗط٠  «غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ»يكس نإ يًهتاب ايصٟ ْػب إٍ  

غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٚايتعطٜـ ب٘. ايهتاب عباض٠ عٔ كڀٛٙ اؾتٌُ ع٢ً َا ٜكطب 

 ،ٚا٭ضز١ٜ ،بًػات كتًؿ١: ايؿاضغ١ٝ ،ٚقس مت طبع٘ عس٠ َطات. (1)َٛضزاڄ 69َٔ 

َطؾك١ بؿٗطغت  ،ٜس٠ يًهتاب قكك١أخطدت ايڀبع١ اؾس .(2)لًٝع١ٜباٱناؾ١ إٍ اٱ

نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ »ٚقس مت عطض ايهتاب ؼت عٓٛإ  .قؿش١ 632ًَٚشكات ٗ 

قُس باقط ِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ايهٛٗ، ؼكٝل: أبٛ قازم غً :اشل٬يٞ، تأيٝـ

َٓؿٛضات زيٌٝ َا،  :، ايٓاؾطا٭ْكاضٟ ايعلاْٞ، ايڀبع١ ا٭ٍٚ، قِ
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يهٌ َٔ  عطٜهاڄ اختاض احملكل شلصا ايهتاب عٓٛاْاڄقس ٚ .«ف .ٖـ1380/ٖـ1422

نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، أٍٚ »قؿش١ ايػ٬ف ٚايكؿش١ ا٭ٍٚ َٔ ايهتاب: 

َكٓـ عكا٥سٟ سسٜجٞ تاضىٞ ٚقٌ إيٝٓا َٔ ايكطٕ ا٭ٍٚ، تأيٝـ ايتابعٞ ايهبرل 

ٱَاٌَ (، َٔ أقشاب أَرل إ٪ٌَٓ ٚاـ74ٖ ـقبٌ اشلذط٠  2غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ )

  .«^َاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ٚاٱَاّ ايباقطاؿػٌٓ ٚاٱ

ٓبڀ٘ َٔ ٕ احملكل قس اعتُس ٗ تاضٜذ ٬َٝز غًِٝ بٔ قٝؼ ع٢ً َا اغتأٚايٛاٖط 

، ٖٚٛ ايطاٟٚ سٝح قاٍ ؾٝ٘ غًِٝ ٭بإ بٔ أبٞ عٝاف ،(3)َٔ نتاب غًِٝ 34اؿسٜح 

نُا اعتُس . (ٖـ38)ؿٌٗ ا٭ضبعٌ َٔ عُطٙ ٗ سطب قْ٘ نإ إ :(4)ايٛسٝس يهتاب٘

 ،خط ْػب إيٝ٘آنصيو ٗ ؼسٜس غ١ٓ ٚؾات٘ ع٢ً اؿسؽ ٚا٫غتٓباٙ َٔ نتاب 

 . (5)ٕ بٔ أبٞ عٝاف نإ ضاٜٚ٘ ايٛسٝسإٕ أبا :ٚقاٍ

 

 ـــــ بٍٗٛ املكاه

  قػٌُ:يكس مت تٓاٍٚ َٛنٛع ٖصا إكاٍ َٔ خ٬ٍ 

 .واٍٚ ؾٝ٘ إعڀا٤ قٛض٠ عٔ ؾدك١ٝ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ايكػِ ا٭ٍٚ:

ٚأغ٦ًت٘ ٭ؾدام  ،َٚكاب٬ت٘، ٚزلاع٘ ،ٚغٝتِ تككٞ أبعازٖا َٔ خ٬ٍ ع٬قات٘

غًِٝ بٔ قٝؼ »اييت ضٜٚت عٔ ططٜل أبإ بٔ أبٞ عٝاف ٗ نتاب٘  ،َتؿطقٌ، ٚخڀاب٘

  .«اشل٬يٞ

٢ً ايتشكٝل ٗ ٚاقع١ٝ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ؾٝكّٛ ٗ ا٭غاؽ ع ايكػِ ايجاْٞأَا 

ٕ أؾدك١ٝ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ٌٖ ي٘ ٚدٛز عٝين ٚخاضدٞ ٚسهٛض تاضىٞ أّ 

ٚقس ناْت  ؟ٚٚنع اغِ يػرل َػ٢ُ ،ٕ ٜهٕٛ فطز قٓاع١ يؿدك١ٝأا٭َط ٫ ٜعسٚ 

اعتُس أغًٛب اؿكٝك١  سٝح ،ٗ إثبات ٖصٙ ايؿدك١ٝ سٓه١ قكل ايهتاب غبباڄ

ق٘ َٔ اؿسٜح عٔ احملٝ٘ ا٫دتُاعٞ ايصٟ نإ يهٔ اْڀ٬ ،ٚاؿسؽ ٗ إثباتٗا

دعٌ ؾدك١ٝ غًِٝ بٔ  ،َٚعاْات٘ زاخٌ ٖصا ايٛغ٘ ،ٜعٝـ ؾٝ٘ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ

 .فطز تكٜٛط إٍ سكٝك١ شات ٚدٛز قػٛؽ قٝؼ اشل٬يٞ تٓتكٌ َٔ

قس اعتُسْا ٗ ٖصا ايكػِ َٔ ايبشح ع٢ً َطادع َٚكازض ايطداٍ، ٚ
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ٚايكػِ ا٭ندل نإ با٫عتُاز ع٢ً نتب  .ٚايٛؾٝات ،ايذلادِٚايػرل٠، ٚاؿسٜح، ٚ

ٚاييت تٛاؾل ٚدٛز غًِٝ  ،يًٗذط٠ ٚبا٭خل َطس١ً َا بٌ ايػ١ٓ ايطابع١ عؿط٠ ،ايتاضٜذ

سػب قٍٛ ٖٞ ـ ٚاييت  ،٠يًٗذط غ١ٓ غت١ ٚغبعٌٚ ،(6)قٝؼ اشل٬يٞ ٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠بٔ 

 .(8)ايؿاضغ١ٝ «ْٛبٓسدإ» ١َٓڀك (7)غ١ٓ ٚؾا٠ غًِٝ ـ أبإ بٔ أبٞ عٝاف

ٚاييت اعتُست  ،ٕ َكازض َٚطادع ايكػِ ايجاْٞإؾ َٚكته٢ ايتشكٝل ايعًُٞ

ع٢ً إؾاضات ٚؾٛاٖس ٗ إثبات ٚاقع١ٝ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ 

ٚاييت نإ َػتٓسٖا ايٛسٝس نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ايصٟ تؿطز أبإ بٔ  ،ايؿعًٞ

٭ْ٘ ٗ غرل ٖصٙ ايكٛض٠  ;عًُٝاڄ ٫ٚ تعس زي٬ٝڄ ،غرل قاب١ً ي٬غتٓاز ،أبٞ عٝاف بطٚاٜت٘

ٖٚٛ َا  ،ْهٕٛ قس اعتُسْا ٗ إثبات ٚدٛز غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ؾٗازت٘ ع٢ً ْؿػ٘

ػرل٠ ايعك١ٝ٥٬، ٚإٓٗر َٚعاضض يً ،ٖٚٛ خ٬ف ايبسٜٗٝات إٓڀك١ٝ ،ٜػتًعّ ايسٚض

 . ٕ ٚايػ١ٓ ايكشٝش١ايعك٬ْٞ إٛاؾك١ يًكطآ

 

 ــــــ يف ِرا املكاه البشحأضمٕب ٔوٍّر 

ايصٟ ٜتأت٢ َٔ  ،قٝؿٞ ٚايتشًًٝٞايتٛ ـيكس مت ا٫عتُاز ع٢ً إٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ 

ٚتتبع ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ  ،ٚايتسقٝل ايعُٝل ٗ َعاْٞ ا٭َٛض ،خ٬ٍ إڀايع١ ايهجٝؿ١

ايكا٥ِ بٗصٙ ايسضاغ١ ٕ إَٔ خ٬ٍ ايهتب ٚإػتٓسات ايتاضى١ٝ. َٚٔ ٖصا إٓڀًل ؾ

ٚي٘ أعاخ  ،١ٝايتاضى١ٝ َٓٗا ٚغرل ايتاضى ،ٚايتشكٝل ي٘ َعطؾ١ ٚاغع١ بايٓكٛم

َٚا  ،ب َا تؿطن٘ ايهتاب١ َٔ دٓؼ إكاي١بنجرل٠ ٗ ٖصا إٝسإ، يهٔ ٚبػ

غٝتِ ايذلنٝع ؾك٘ ع٢ً إٛاضز  ،ختكاض ٚاحملسٚز١ٜ ٗ ايه٬ّا٫ًعَ٘ َٔ تٛخٞ ػتت

٤ٛ عًٝٗا بايبشح ٚايتشًٌٝ، ٚايٓتٝذ١ غتهٕٛ ٚؾل ْٝع إطادع ا١ُٕٗ ٚتػًٝ٘ ايه

 ٚايٓكٛم إعتُس٠. 

 

 ـــــ ضابكٛ البشح سٕه ضمٗي بَ قٗظ اهلالل٘

ْ٘ قبٌ ظَٔ قسٚض أَا تبٌ يًُشكل َٔ خ٬ٍ ؼكٝك٘ ٚعج٘ ٗ ٖصا إٛنٛع 

ٚضز اغِ  ،ْعِبٗصٙ ايؿدك١ٝ.  ٚعح عًُٞ خامٸ ؼكٝلٷ ٕ متٸأٖصٙ ايسضاغ١ مل ٜػبل 
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ِٸ إكاي١. ٫ٚبس  ايتڀطم إيٝٗا ٗ ٖصٙ غًِٝ بٔ قٝؼ ٚمت اؿسٜح عٓ٘ ٗ عس٠ َٛاضز غٝت

ٌٸَٔ اٱؾاض٠ إٍ أ ٚايطٚاٜات اييت  ،إٛاضز نإ إٛنٛع ٖٛ نتاب غًِٖٝصٙ  ْ٘ ٗ د

غًب ا٭سٝإ أٚٗ  ،َكتهباڄ ٚست٢ َا أسٌٝ إٍ اشلاَـ نإ ن٬َاڄ ،اؾتٌُ عًٝٗا

 . َػتك٬ڋ عًُٝاڄ ٚمل ٜهٔ عجاڄ ،لڈقكِّ غرل نإ ن٬َاڄ

 

 ــــــالكطي األٔه 

 ــــــغدضٗٛ ضمٗي بَ قٗظ اهلالل٘ وَ خاله الهتاب املٍطٕب إلْٗ 

ٚايصٟ تؿطز بطٚاٜت٘ أبإ بٔ أبٞ  ـإعتُس عًٝ٘ ٗ ٖصا ايكػِ ٖٛ ن٬ّ غًِٝ 

غتٛادٗٓا ٚأْكاضٟ ايعلاْٞ.  :َٔ نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ؼكٝل ـعٝاف 

اٍ ٚايسٜٓاَهٞ ايصٟ ي٘ سهٛض ؾدك١ٝ غًِٝ ٗ ٖصا ايكػِ ٗ قٛض٠ اٱْػإ ايؿعٸ

ًَٚشاح ٗ طًب سكٝك١ ا٭ؾٝا٤، ع٬قت٘  ،إعطؾ١ اٍ ٗ ايهجرل َٔ إٛاقع، وبٸؾعٸ

ي٘ اضتباطات ٚيكا٤ات بعس٠ ؾدكٝات شات  سػاغ١ َٚتُٝع٠. دسٸ «ببعض إٛانٝع»

 .ثِ ض٣ٚ عِٓٗ ،َِٛاقع َٚها١ْ خاق١، زلع َٓٗ

 

 ــــــ ×عم٘ عالقٛ ضمٗي بَ قٗظ باإلواً

ؾكس  .×عًٞ ناْت َع اٱَاّ ـ ٚاييت نإ شلا ضْٚكٗا اـامـ أعِٛ ع٬قات٘ 

سهط إٍ داْب٘ ٗ َٛانع ٚأَانٔ كتًؿ١، ٚٗ ظَٔ خ٬ؾ١ عجُإ نإ وهط 

ٚغ٘ ْاع١  |َػذس ايٓيبٗ  ×عًٞ فايؼ ايعًِ اييت نإ ٜعكسٖا اٱَاّ

ٌٸ ،َٔ أقشاب٘، ؾهإ ٜػُع َٓ٘  ،َا زلع٘ عٔ ٚٗط قًب ٚنإ وؿٜ عٓ٘ ن

ّٸ  ٚايهتاب ٤ًَٞ با٭َج١ً ع٢ً َا ٜٛٗط ٖصا:  .(9)يٝكٝسٙ بايهتاب١ بؿهٌ تا

ٚبُٝٓا ِٖ نصيو  ،×عًٞ دًؼ غًِٝ ْٚاع١ َٔ ايكشاب١ سٍٛ اٱَاّـ 1

. ٜٛٗط (10)ع اؾٝـٕ ٜكسض أٚاَطٙ بتذٗٝأَٓ٘  طايباڄ ×سس ايكشاب١ إٍ اٱَاّأتٛد٘ 

يهٔ َٔ خ٬ٍ دٛاب  ٚسهٛضٙ ٗ َٛانٝع ١َُٗ، ،اؿازخ فايػ١ غًِٝ يٲَاّ

ٚإِا نإ ٗ أٚاخط  ،تبٌ يٓا إٔ ٖصا ا٭َط مل ٜهٔ ٗ ظَٔ خ٬ؾ١ عجُإ ×اٱَاّ

ٗ  ×عًٞ َاّإٍ داْب اٱ يكس نإ سانطاڄ ٚبعس سطب ايٓٗطٚإ.، ×سٝا٠ اٱَاّ
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ٜطغً٘ اٱَاّ َٔ ٚ أ ،ٜڀًع ع٢ً نٌ َا ٜكٌ اٱَاّ َٔ أخباضنإ ٚ ،اڄَٛاقع ١َُٗ دسٸ

، َٚا دط٣ ٚقس ْكٌ زع٠ٛ اٱَاّ يًعبرل ،سطب اؾٌُ ×. سهط َع اٱَاّضغا٥ٌ

ع٢ً تؿاقٌٝ ا٭َٛض ؾكس ؼسخ عٔ نٌ َا  ٭ْ٘ نإ َڀًعاڄ. ٚ(11)بُٝٓٗا َٔ سسٜح

، (12)ٌُ ٚؾ٦اتِٗٚا اٱَاّ ٗ سطب اؾَٔ عسز ايصٜٔ ْاقط بس٤اڄ ،ٚقع ٗ تًو اؿطب

: ـهتاب غًِٝ يايطاٟٚ  ـبٞ عٝاف أغأي٘ أبإ بٔ ؾكس  .«قؿٌ»نُا سهط بعس شيو 

؟ ٚنإ دٛاب غًِٝ باٱهاب، «طٜي١ًٝ اشلط»ؾس َطاسًٗا أٌٖ سهط ٗ قؿٌ ٚٗ 

يٝددلٙ بعس شيو عٔ  ،ؾكاٍ غًِٝ: غ١ٓ أضبعٌ ؟َت٢ نإ شيو :زاڄيٝػأي٘ أبإ فسٻ

ٌٸ   .(13)ٜط َٔ أسساخشلطَا ٚقع ٗ ي١ًٝ ا ن

. (14)َا ٚقع قبٌ قؿٌ ٌٸنٚٚقـ ، ×عًٞ يكس ْكٌ غًِٝ نٌ خڀب اٱَاّ

ْٚعٍ اؾٝـ بايكطب َٔ زٜط  ،سٝح ضدع اٱَاّ َٔ قؿٌ خدل َا ٚقع بعسٖا،أنُا 

. نإ غًِٝ ٫ (15)ٚايطاٖب ايٓكطاْٞعًٞ  َٚا دط٣ بٌ اٱَاّ ،ايطاٖب ايٓكطاْٞ

ْٚكٌ نٌ أقٛاي٘ بعس  ،وهط ْٝع خڀب٘ ٚأسازٜج٘ؾكس نإ  ×ٜؿاضم َٓدل اٱَاّ

 .(16)ٚمل ٜػؿٌ عٔ ؾ٤ٞ َٓٗا ،ٚايٓٗطٚإسطب اؾٌُ ٚقؿٌ 

ٜعتُس ع٢ً ايػُاع إباؾط، إ نح ؾكس ٜأَا عٔ ططٜل أخصٙ ٚؼًُ٘ اؿس

ِ ٝأَا َا زلع٘ غً .(17)ٚايػُاع أع٢ً َطاتب ؼٌُ اؿسٜح ،«٢ غسا ايػُاع سطؾت٘ستٸ»

َٚٔ ايعباضات  ؾع٬ڄ. ٜٚػتشل ا٫ٖتُاّ ٚإعُاٍ ايٓٛط ،اڄؾهجرل دسٸ ×عًٞ َٔ اٱَاّ

ْصنط ع٢ً  ×سسٚخ ايػُاع إباؾط َٔ اٱَاّ ٔٚاييت تِٓ ع ،اييت اغتعًُٗا غًِٝ

نُا لس  .(18)٫ اؿكط: اؿسٜح ايجاْٞ ٚايصٟ بسأٙ بايكٍٛ: سسثين عًٞ ،غبٌٝ إجاٍ

 :نصيو تعبرلٚ ،(19)«ٜكٍٛ ×ببٔ أبٞ طايعًٞ  زلعت» :ٗ ضٚاٜات أخط٣ تعبرل

٘ ؾٝٗا بعض ايٓاؽ ٛدس َٛاضز تٛدٻتنُا  .(20)«ٜٚكٍٛ ،وسثين ×زلعت أبا اؿػٔ»

، ×ٍ دٛاب اٱَاّإٚنإ غًِٝ ٜػتُع إٍ ايػ٪اٍ ٚ ،×عًٞ با٭غ١ً٦ إٍ اٱَاّ

ٕ غًِٝ ٜطٜٚٗا ألس ، ٚ(22)َٔ اـڀب إؿٗٛض٠ خڀب١ إتكٌ. ٚ(21)ؾٓكٌ َا زلع

ش قاّ ؾدل ٜسع٢ إ ×عًٞ ْ٘ نإ ٗ قهط اٱَاّإ :سٝح ٜكٍٛ ،إباؾطبايػُاع 

ف ي٘ إتكٌ، ٚقس ْكٌ غًِٝ َا قاي٘ اٱَاّ ٗ ٚقـ ٕ ٜعطٿأ ٝٸاڄعً ٍ اٱَاّأغٚ« ُٖاّ»

 ٕ غًِٝأنصيو لس ٗ ٖصا ايهتاب ٚ. (23)ا ٜكاضب َا ْكٌ ٗ ْٗر ايب٬غ١إتكٌ َ

ٚقس  ،ـإٍ داْب ْع َٔ احملبٌ ٚا٭تباع  ـ بايهٛؾ١ ×ٗ فًؼ أَرل إ٪ٌَٓنإ 
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َٔ  . إٍ غرل شيو(24)«ٕ تؿكسْٚٞأغًْٛٞ قبٌ » :ٚقاٍ شلِ ،بٛدٗ٘ تٛد٘ إيِٝٗ اٱَاّ

َٚس٣ ٬َظَت٘ ي٘ ، ٞعً إٛاضز ٚايعباضات اييت تهؿـ عٔ َس٣ اضتباٙ غًِٝ باٱَاّ

ْت ؾطق١ ٖصٙ ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ نا .ايػؿط ٚأغٛا٤ ٗ اؿهط  ،ٗ نٌ فايػ٘

عًٝٗا ي٫ٛ ع٬ق١ اؿب  أعٔ أسساخ ٚأَٛض َا نإ يٝتذط ٞعً يهٞ ٜػأٍ غًِٝ اٱَاّ

َٸ َباؾط٠  ×عًٞ ٍ اٱَاّ عٔ إكشـ ايصٟ ْع٘أؾكس غ .×يٲَاّ ١ٚا٬ٕظ١َ ايتا

إٍ داْب ايعسٜس َٔ . (25)ٚقس أداب٘ اٱَاّ َؿك٬ڄ ،|بعس ٚؾا٠ ايٓيب ا٭نطّ

ٚنإ  .(26)ٜتًك٢ اؾٛاب َٔ اٱَاّ َؿك٬ڄ نإ زا٥ُاڄٚ ،ا٭غ١ً٦ ٗ َٛانٝع كتًؿ١

 ،ٕ ٜهٕٛ ٗ قشبت٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠أنًُا تًك٢ اؾٛاب ٜػأٍ اٱَاّ ايسعا٤ ي٘ ب

 . (27)ٗ نٌ َط٠ ٜسعٛ اهلل ي٘ َا غأٍ ×ٚنإ اٱَاّ

ٗ َا ٜػُع٘ َٔ اٯخطٜٔ، ؾكس نإ  مل ٜهٔ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ َتػا٬ٖڄ

ٜػأٍ ـ َباؾط٠ أٚ بعس َطٚض ٚقت  ـ خط، سٝح نا٫ٕ ٜهتؿٞ َا ٜػُع٘ َٔ اٯ

 اڄ.ٕ َا ضٟٚ ي٘ نإ قشٝشأست٢ وكٌ ي٘ ايٝكٌ ب ،اٯخطٜٔ عٔ ْؿؼ َا زلع٘

نإ ٜهطض ايػ٪اٍ  صإ ٫ ٜكسم اٯخطٕٚ ضٚاٜات٘، يأٚنإ غًِٝ َٓؿػٌ ايباٍ ٗ 

ٕ ٫ أٚ ،ٕ ٜٓاٍ نتاب٘ ايكبٍٛأَٔ ٚضا٤ شيو  ٣ ايكش١، َبتػٝاڄٜٚتشطٸ ،ع٢ً اٯخطٜٔ

ٟٸ استٝاٙ غًِٝ ٗ قٍٛ  مل ٜهٔٚ .ٚ تطزٜس ٗ أقاي١ ضٚاٜات٘ ٚأسازٜج٘أؾو  ٜكع شلِ أ

َا نإ ٜتتبع اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ إعكّٛ، ؾ٬ ؾطم  ، بٌ نجرلاڄؾشػب عٛاّ ايٓاؽ

 .ٚ َٔ عا١َ ايٓاؽأ ايطاٟٚ َعكَٛاڄ ٕ ٜهٕٛأنس َٔ قش١ اـدل بٌ أعٓسٙ ٗ ايت

، ٚبعس ’سٍٛ اؿػٌٓ ×عًٞ َٔ اٱَاّ ْ٘ زلع سسٜجاڄأَٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصا 

سا ي٘ يٝػأشلُا عٔ ْؿؼ اؿسٜح، ؾأنډ ’شٖب إٍ اؿػٌٓ ×ؾٗاز٠ أَرل إ٪ٌَٓ

سٙ َٔ زٕٚ قس أنډ ×عًٞ ٕ اٱَاّأٚ ،|أُْٗا زلعاٙ أٍٚ َط٠ َٔ ايٓيب ا٭نطّ

 ٚنإ قُس بٔ ،بٔ اؿػٌعًٞ  ايتك٢ اٱَاّأٚ ْككإ. ٚبعس عؿطات ايػٌٓ ظٜاز٠ 

ٙ ٚأبٝ٘ ٜٓكٌ َا زلع٘ َٔ دسٸ ×بٔ اؿػٌعًٞ  ٚنإ ،نصيو سانطاڄ ×ٞعً

: ×بٔ اؿػٌ ٞعً ؾكاٍ اٱَاّ ،ؾػأي٘ غًِٝ عٔ اؿسٜح ،’ٚعُ٘ ٗ اؿػٌٓ

 ×ٞعً قُس بٔٚ ،ٚنإ سٝٓٗا طؿ٬ڄ ،َرل إ٪ٌَٓأْ٘ زلع اؿسٜح َٔ دسٙ إ

ٚمل ٜكـ  .×ٙ اؿػٌْ٘ زلع اؿسٜح َٔ دسٸأخط س ٖٛ اٯأنډ ايصٟ نإ سانطاڄ

 ،ٕ )أبإ بٔ أبٞ عٝاف(أايبشح عٔ ايطٚا١ٜ َٛت غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، بٌ لس 
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نإ  ٕٵإٍ اٱَاّ ايػذاز أؾطاح ٜػ ،أزاّ إػرل ،ٚايصٟ اْؿطز بطٚا١ٜ نتاب غًِٝ

ْ٘ زلع٘ َٔ أنُا ْكٌ غًِٝ شيو، ؾأنس ي٘ اٱَاّ ايػذاز  ،َٔ دسٙ زلع اؿسٜح

 ،اؿر غاؾط أبإ قاقساڄ ×َاّ ايػذازٚبعس ؾٗاز٠ اٱ .نُا ْكٌ شيو غًِٝ ،دسٙ

ؾكاٍ  ،ؾعطض عًٝ٘ اؿسٜح نُا ْكً٘ غًِٝ ،×ايباقطعًٞ  ؾايتك٢ اٱَاّ قُس بٔ

بعس شيو وهٞ ي٘  ×خصأٚ ٕ اؿل َا ْكً٘ غًِٝ،ـ: إٚعٝٓاٙ تسَعإ ـ اٱَاّ ايباقط 

ٚنٝـ نإ غًِٝ  ،خكٛم ايطٚا١ٜٗ ٚغًِٝ  ×َا دط٣ بٌ أبٝ٘ اٱَاّ ايػذاز

ٕ غًِٝ زلع أ٭بإ سٍٛ غًِٝ  ×ٖٚا دا٤ ٗ سسٜح اٱَاّ ايباقط .ٜتتبع غٓس ايطٚا١ٜ

ٚست٢ ٜڀ٦ُٔ غًِٝ أنجط شٖب  ،بٞ شضإٔ َٔ غًُإ ٚإكساز ٚآايكط َٔ تؿػرل ؾ٦ٝاڄ

ُٸ ،×عًٞ اٱَاّ إٍ غتُط عح ٚا ،١ َا زلعس ي٘ اٱَاّ قشٸؾأنډ ،ا زلع٘ٚغأي٘ ع

 .(28)×ٍ اٱَاّ ايباقطغًِٝ إ

 

 وتفسقني ـــــعالقات ضمٗي بَ قٗظ بأغداظ 

، ٚإػتؿؿ١ َٔ ٖصا ايهتابَٛض إًؿت١ يًٓٛط ٗ ؾدك١ٝ غًِٝ، َٔ ا٭

 ايعاز١ٜ بأؾدام عسٜسٜٔ: ع٬قات٘ ايٛطٝس٠ ٚ

سػب َا دا٤ ٗ ٖصا ـ ؾكس ناْت ػُعُٗا  .ٞع٬قت٘ بػًُإ ايؿاضغـ 1

سٝح نإ وهط  ،ؾكس نإ غًِٝ ًٜتكٞ غًُإ .ع٬ق١ قساق١ خاق١ـ ايهتاب 

ٚوؿٜ  ،ٍأٚنإ ٜػ ،ؾٝػُع َٓ٘ َباؾط٠ سٍٛ َٛانٝع ٚأَٛض كتًؿ١ ،فايػ٘

 .(29)َا زلع٘ باؿطف ايٛاسس ٜٚٓكٌ نٌ ،أدٛب١ ٚبٝاْات غًُإ عٔ ٚٗط قًب

ٌٸاز. ٖٚٞ ـ ع٬قت٘ بإكس2  ٍ إكساز عٔأؾكس نإ ٜػ .عٔ ع٬قت٘ بػًُإ ٫ تك

ــٞ ــٔ سهــــٛض ايــــٓيب         ، ×عًــ ــ٘ عــــٔ ظَــ ــ٘ بعــــض شنطٜاتــ ــساز ٜٓكــــٌ يــ ٚنــــإ إكــ

 .(30)|ا٭نطّ

ٕ غًِٝ نإ ٜذلزز ع٢ً َٓعٍ أٜٓكٌ ايهتاب  .ع٬قت٘ بعبس اهلل بٔ ايعباؽـ 3

ٕ ٜتشسثٛ ٍ بعض،إؾهاْٛا هًػٕٛ  ،عبس اهلل بٔ ايعباؽ ْٚاع١ َٔ ايؿٝع١

 .(31)ٜٚتساضغٕٛ سٍٛ أَٛض كتًؿ١

 .(32)تاب عٔ يكا٤ات٘ بايدلا٤ بٔ عاظبنصيو ٜطٟٚ يٓا ٗ ايهـ 4

 :ٗ ٖصا اـكٛم ٜكٍٛ غًِٝٚ .غًِٝ َع عبس اهلل بٔ دعؿط ٚزلاع٘ َٓ٘ ـ يكا5٤
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خدلٙ عٔ ايًكا٤ ايصٟ دط٣ بٝٓ٘ َٚعا١ٜٚ بأَط إٔ عبس اهلل بٔ دعؿط بٔ أبٞ طايب قس إ

ٌٸإٚ .’َٔ اؿػٌٓ أٚ َا ضٚاٙ عبس اهلل بٔ دعؿط َٔ زٕٚ ْكل  ٕ غًِٝ ْكٌ ن

 .(33)ظٜاز٠

ْ٘ ايتك٢ عُاض أٔ ٜطٟٚ غًِٝ ٜنُٔ ايطٚا١ٜ ايعؿط غًِٝ ٚعُاض بٔ ٜاغط. ـ يكا6٤

ؾعطض عًٝ٘ غًِٝ َا زلع٘ َٔ  ،ـ بعس ٚؾا٠ أبٞ شضٸ ـبٔ ٜاغط ٗ ظَٔ سه١َٛ عجُإ 

ط ٖٛ اٯخط عٔ ايكساق١ اـايك١ اييت ٕ عُاض عبٻأٚ ،خطٜٔآخكٛم عُاض ٚٗ أبٞ شض 

ٌٸٚأٜٻ ،ْعت بٝٓ٘ ٚبٌ أبٞ شض  .(34)قَ٘ا ْكً٘ غًِٝ ٚقسٸ س ن

ْ٘ زلع َٓ٘ سسٜح أؾػًِٝ ٗ ٖصا ايهتاب ٜٓكٌ  .بٞ غعٝس اـسضٟأٙ ب٩يكاـ 7

 .(35)، ٚضٚاٙ عٓ٘غسٜط خِ

غٛا٤  ،ٚشات ٚظٕ ٗ إصٖب ايؿٝعٞ ،َكاب٬ت٘ يؿدكٝات ؾٝع١ٝ َؿٗٛض٠ـ 8

 .ٚ بًشاٚ سهٛضٙ ايؿدكٞ ٗ أسساخ َٚٛاقع ١َُٗأاٚ ْكٌ اؿسٜح ٚايطٚاٜات بًش

قس ايتعّ  بٛ شض َطٜهاڄإٔٚا نإ  ،ْ٘ ٗ ظَٔ سه١َٛ عجُإأٜٓكٌ غًِٝ 

 شض اٱَاّ بٛأبطؾك١ غًُإ ٚإكساز، ؾذعٌ  ،يعٜاضت٘ ×عًٞ سهط اٱَاّ ايؿطاف،

ٚإكساز عٔ ؾذل٠  شضٸٞ بأغًُإ ٚاطط ٛخط٣ ٜطٟٚ غًِٝ خأ. ٚٗ ضٚا١ٜ (36)٘ٚقٝٻ ×عًٞ

ٜطٟٚ غًِٝ خاطط٠ أخط٣  ٚعٔ ايج٬ث١ زا٥ُاڄ. (37)|سهٛضِٖ إٍ داْب ايٓيب ا٭نطّ

اييت  ،«سسثين» :ٕ ٜكٍٛأيهٔ َٔ زٕٚ  ،َٚط٠ ثايج١. (38)|شلِ َٔ ظَٔ ايٓيب ا٫نطّ

 شض ٚإكساز أطًعٛٙ ع٢ً بعضا بأٚ ٚغًُإ ×عًٞ َإّ اٱإ ٜكٍٛ: ،تسٍ ع٢ً ايػُاع

 ا٭خباض.

ٕ ْؿاٙ أغًِٝ ٗ ايطبص٠. ٗ ضٚا١ٜ ٜتشسخ غًِٝ عٔ شٖاب٘ ٕكاب١ً أبٞ شض بعس ـ 9

 .(39)عجُإ إٍ َٓڀك١ ايطبص٠

 

 ـــــــ الجاٌ٘ الكطي

 ـــــــ حبح سٕه ضمٗي بَ قٗظ اهلالل٘

ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ َٛنٛعات َٔ نتاب غًِٝ  ايكػِيكس مت ايتڀطم ٗ 

غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٖٛ ٗ سكٝكت٘ قاٚي١ يبٝإ  إٔ ع٢ً ؾاٖساڄ ،بٔ قٝؼ اشل٬يٞ
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ٕ إسعٞ ; سٝح إوٌُ ٗ شات٘ تٓاقهاڄـ نُا ٬ٜسٜ ـ ع٢ ٖصا ايؿطض ٚإسٻ ع٢.إسٻ

ٖٚٛ َا ٜػتًعّ ايسٚض، ٚايسٚض باطٌ نُا  ،ٚإسع٢ ن٬ُٖا غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ

 كػِٖصا ا٭َط غًٝكٞ بجكً٘ ع٢ً ٖصا ايؾطْا إٍ شيو ٗ َكس١َ ٖصا إكاٍ. إٔ أ غبل

يٓبشح ٗ  ،سٝح غٓشاٍٚ اـطٚز َٔ ٖصا ايتٓاقض ٚا٫بتعاز عٔ ايسٚض ايباطٌ ،ايجاْٞ

 غرلٖا;ٚ ،ايذلادِٚايػرل٠، ٚاؿسٜح، ٚنتب إكازض ايتاضى١ٝ، نتب ايطداٍ، 

 ٕأٚ أعٔ ؾدل غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ  َع١ًَٛڅأٚ  أٚ تكطٜطٷ يٓٓٛط ٌٖ ٖٓاى خدلٷ

ٚ أخباض عٔ ٖصا أٚإشا ٚدست َعًَٛات  ؟إػاي١ ٗ ا٭قٌ ٖٞ فطز ازعا٤ بسٕٚ ؾش٣ٛ

ست٢  ،ٕ تتِ َٔ َكازض َػتك١ً عٔ نتاب غًِٝإٔ ايبشح ايعًُٞ ٜؿطض إايؿدل ؾ

عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ  اڄ ـٚاسسنإ ٚيٛ ـ قشٝض  ٚٗ ساي١ ٚدٛز خدل ٫ ْكع ٗ ايسٚض.

ٜؿهٌِّ ٚ ،ٚشلا بايؿعٌ ٚدٛز خاضدٞ ،ٗ اعتباض ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٚاقع١ٝ ٜهٕٛ ناؾٝاڄ

 ،ـ76ٖ ٍ غ١ٓإ 14ٜؿٝس بٛدٛز غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ َا بٌ غ١ٓ  تاضىٝاڄ َػتٓساڄ

ٚدٗٛزٙ ٗ  ،عٔ ْؿاٙ ٖصا ايؿدل ٕ نتاب غًِٝ غٝهٕٛ سانٝاڄإٚبايتايٞ ؾ

ٚ أ ؿكٍٛ ع٢ً أٟ خدلشا مل ٜتِ يٓا اإيهٔ  خباض ٚا٭سازٜح ايكشٝش١.تككٞ ا٭

ٕ اؿهِ ايڀبٝعٞ غٝهٕٛ اعتباض ٖصٙ ايؿدك١ٝ فطز إَع١ًَٛ عٔ ٖصا ايؿدل ؾ

 أغڀٛض٠ ٫ ٚاقع١ٝ شلا. 

 

 ــــــ الهتب ٔاملضادز التازخيٗٛ

  ــــــ ملؤلف دلّٕه ،نتاب أخباز الدٔلٛ العباضٗٛـ 1

ٝس٠ اييت اؿسٜح عٔ أخباض ايسٚي١ ايعباغ١ٝ. ٚإط٠ ايٛسبىتل ٖصا ايهتاب 

عٔ أبإ بٔ  ،١ٓشٜأشنط ؾٝٗا غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ نإ ٗ ضٚا١ٜ َٔ ططٜل عُط بٔ 

ٗ  َٚػتٓساڄ ٕ ْعسٙ ؾاٖساڄأيهٔ يٝؼ ٖٓاى خدل خاضدٞ ّهٔ  ،(40)، عٓ٘بٞ عٝافأ

 .إثبات ايٛدٛز اـاضدٞ يػًِٝ
 

 ـــــ سٍٗفٛ الدٍٖٕزٙ ألب٘ ،نتاب األخباز الطٕاه ـ2

ٍ ظَٔ سه١َٛ إٜكٌ ٗ ْٗاٜت٘ ٚ ،×زّآٜبسأ ايهتاب أخباضٙ َٔ أبٓا٤ 

 ؾٝ٘ ع٢ً شنط غًِٝ. تٹأٚيٮغـ مل ٜ .قُس إعتكِ ٗ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ
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 ــــــ محد الهٕيفألعم٘ بَ  ،نتاب االضتػاثٛـ 3

بعس ضس١ً  ،إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب يًبسع اييت ٚٗطت ٗ قسض اٱغ٬ّٜعطض 

 .يهٔ مل ْعجط ؾٝ٘ ع٢ً اغِ غًِٝ ،|ايٓيب ا٭نطّ

 

 ـــــ البَ قتٗبٛ الدٍٖٕزٙ ،نتاب اإلواوٛ ٔالطٗاضٛـ 4

َٔ ٚؾا٠ ايٓيب  بس٤اڄ ،ىتل ايهتاب بصنط تاضٜذ اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬

 .ـ198ٖٚقتٌ ا٭ٌَ غ١ٓ  ،ٍ قطاع ا٭ٌَ ٚإإَٔٛ ايعباغٌٝإ ق٫ٛڄٚ |ا٭نطّ

نعُاض بٔ  ،×ٞعً ـ ايهتاب يصنط ايعسٜس َٔ أقشاب اٱَاّتعطض َ٪يِّٚقس 

 ،أٜٛب ا٭ْكاضٟ ٞأبٚ ؾبح بٔ ضبعٞ،ٚ سذط بٔ عسٟ،ٚ عسٟ بٔ سامت،ٚ ٜاغط،

 .يهٓ٘ مل ٜصنط اغِ غًِٝ َڀًكاڄ ،ٚقٝؼ بٔ غعس بٔ عباز٠

 

 ـــــ البَ نجري ،نتاب البداٖٛ ٔالٍّاٖٛ ـ5

َٔ ايػ١ٓ  بس٤اڄ ;تاضٜذ اٱغ٬َّٛنٛع ا٭ٍٚ  تػع١اختاض ابٔ نجرل ٗ ا٭دعا٤ اي

عٌُ ع٢ً شنط ايعسٜس َٔ أزلا٤  ٚقس .ـ125ٍٖ غ١ٓ إ ٫ڄٛايجايج١ عؿط٠ ٖذط١ٜ ٚق

 طٵٚمل ٜؿٹ ،يهٓ٘ مل ٜصنط بإط٠ اغِ غًِٝ ٚ... ،ٚتابعٞ ايتابعٌ ،ايتابعٌٚايكشاب١، 

 .إيٝ٘ ٚيٛ بإؾاض٠ طؿٝؿ١

 

 ـــــ مىكدض٘نتاب البدٞ ٔالتازٖذ، لـ 6

ٚٗ اؾع٤ ايعؿطٜٔ  ،اختل ايهتاب بصنط أخباض إطاسٌ ايتاضى١ٝ ايبعٝس٠

ٚايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ بعسٙ إٍ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايطابع  ،ٍ اؿسٜح عٔ خ٬ؾ١ أبٞ بهطإاْتكٌ 

  ي٘ شنط. زٵٚمل ٜطڇ ،عٔ ٖصٙ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ يهٔ اغِ غًِٝ بات غا٥باڄ ،اشلذطٟ

 

 ــــــ تازٖذ ابَ خمدُٔـ 7

َٔ َٛيس ايٓيب  ـايهتاب َٚكسَت٘ إؿٗٛض٠ اعتُس تاضٜذ اٱغ٬ّ  ٖصا

ٜٚػتُط ٗ عطض أسساخ َا بعس ايكطٕ  ،ي٘ َٛنٛعاڄ ـ ٍ ايكطٕ ايػابعإ |ا٭نطّ

ا٭زلا٤، يهٔ اغِ  َطٸ ع٢ً نجرل َٔ ٚأثٓا٤ ٖصا ايعطض ايتاضىٞ .ايػابع اشلذطٟ
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ٕ ابٔ خًسٕٚ مل ٜكازف ٖصا ا٫غِ نُٔ أؾايٛاٖط  ،غًِٝ مل ٜهٔ َٔ نُٓٗا

 إكازض اييت اعتُسٖا. 

 

 ـــــ لمرِيب ،نتاب تازٖذ اإلضالًـ 8

ٚاغتُط ٗ  ،|بسأ ٖصا ايهتاب قؿشت٘ ايتاضى١ٝ َٔ غرل٠ ايٓيب ا٭عِٛ

يهٓ٘ مل ٜصنط اغِ  ـ،650ٖإٍ غ١ٓ تاضٜذ اٱغ٬ّ َٔ عطض ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع 

 غًِٝ. 

 

 ــــــ ، لمطربٙمٕكتازٖذ األوي ٔامل ـ9

باٱناؾ١  ،ٍ اؿسٜح عٔ أسساخ ٚٚقا٥عإاْتكٌ ايڀدلٟ نُٔ اؾع٤ ايجايح  

ٚتعطض بايتؿكٌٝ يؿذل٠  ،ٗ ايكطٕ ايطابع عؿط اشلذطٟ ،ٍ ايؿدكٝات اٱغ١َٝ٬إ

 ، ٚبسا١ٜ خ٬ؾ١ اٱَاّـ35ٖنُٔ أسساخ غ١ٓ  ،ٚعجُإ ،سه١َٛ عُط بٔ اـڀاب

نُا ؼسخ  .ٚمل ٜػازض َٓٗا ؾ٦ٝاڄ ،ًو ايؿذل٠نُا تعطض يهٌ دع٥ٝات ت .×عًٞ

إٍ أسساخ غ١ٓ ٗ اؾع٤ ايطابع تڀطم ٚ. ـ36ٖإٍ ْٗا١ٜ عٔ َعطن١ اؾٌُ ٚقؿٌ 

ِٸ نصيو ٚ ـ.69ٍٖ ْٗا١ٜ غ١ٓ إ ،اغتًٗٗا بأسساخ ؾٗاز٠ عُاض بٔ ٜاغطٚ ،ٖـ37 ٗ اٖت

ٖصٙ  . يهٔ ٗ نٌٖـ127 غ١ٍٓ إ ـ70ٖبعطض أسساخ ٚٚقا٥ع غ١ٓ اؾع٤ اـاَؼ 

 .ع٢ً شنط غًِٝ َٔ قطٜب أٚ َٔ بعٝس ا٭دعا٤ مل ٜأتٹ

 

 ـــــ لمطٕٗط٘ ،تازٖذ اخلمفاٞ ـ11

َٳ  ،ٜط٣ ايػٝٛطٞ ا٭سك١ٝ شلِ ٗ اـ٬ؾ١ ٔٵٖٚٛ نتاب كتكط ٗ تاضٜذ 

ٜٚػتُط ٗ عطض  ،ٜبسأ عه١َٛ أبٞ بهطٚٚٙ َٔ سهَٛات، ٪ْؿأٚؾطع١ٝ َا 

يهٔ مل ْعجط ؾٝ٘ ع٢ً شنط ٫غِ غًِٝ بٔ اشلذطٟ، ٍ أٚاخط ايكطٕ ايتاغع إا٭سساخ 

 قٝؼ اشل٬يٞ. 

 

 اخلٗاط ـــــتازٖذ خمٗفٛ بَ  ـ11

ٍ إ |َٛيس ايطغٍٛ ا٭نطّ بس٤اڄ ،اختل ايهتاب بعطض تاضٜذ اٱغ٬ّ
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 ،، ٚعح ٗ َطاسٌ تاضى١ٝ بؿهٌ ٜػتؿِٗ عٔ بعض اؿا٫ت ٚايٛقا٥عـ232ٖغ١ٓ 

ٗ ايؿكٌ اـام َٚع زضد٘ ي٬خت٬ؾات ؾٝٗا.  ٚواٍٚ إهاز ا٭دٛب١ ايها١ًَ شلا،

عًٞ  تػ١ُٝ عُاٍ»قػِ بعٓٛإ  :َٔ بٝٓٗا ،َتعسز٠ ؾتض أقػاَاڄ ×عًٞ غ٬ؾ١ اٱَاّ

َع ايتعطٜـ بِٗ  ،اٱغ١َٝ٬ اطلؾصنط ٫ٚت٘ ع٢ً كتًـ إٓ ،«بٞ طايبأبٔ 

َٳ. ٚغكٛقٝاتِٗ تٛيٛا ٗ عٗسٙ َٓكب ايكها٤ ٚايؿطط١،  ٔٵنُا شنط أزلا٤ 

ٗ ايكػِ ، بٌ ٚٗ باقٞ ا٭قػاّ ا٭خط٣، ٚهتب١ ٚاؿذب١. يهٔ ٗ ٖصا ايكػِايٚ

ٌٸ   .غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٜتعطض بايصنط ٫غِمل  ،غ١ٓ ايصٟ اختل بصنط ٚقا٥ع ن
 

ّٕزٚتازٖذ املدٍٖٛ امل ـ12  ــــــ ٍىريٙاللعىس بَ غبْ  ،ٍ

 ،ٕٚأخباض عُط ٚعجُا ،|ايٓيبٸعٔ اٖتِ ايهاتب بعطض َباسح نجرل٠ 

َع ايتعطض يهٌ اؾع٥ٝات ٚنٌ َا ٜتكٌ  ،ع٢ً ٚد٘ اـكٛمٚ ،ٌبؿهٌ َؿكٻ

 ،يهٔ مل ٜهٔ غًِٝ نُِٓٗ ،سٝح مت شنط أؾدام نجرلٜٔ ،بتاضٜذ ٖصٙ إطس١ً

 َِٓٗ.  ٫ٚ ٚاسساڄ

 

 ـــــ تازٖذ الٗعكٕب٘ـ 13

تڀطم ايٝعكٛبٞ ٗ ٚقس  .سٝح ٜعتدل ٖصا ايهتاب َٔ إػتٓسات ايتاضى١ٝ اشلا١َ

اغتًٗٗا َٛيس  ،ٍ شنط ٚقا٥ع ٚأسساخ َٔ تاضٜذ اٱغ٬ّإاجملًس ايجاْٞ َٔ ايهتاب 

أٓس إعتُس ع٢ً اهلل ٗ غ١ٓ ٍ ظَٔ سه١َٛ إٕ ٚقٌ أٍ إ |نطّايٓيب ا٭

ثِ ت٬ٖا ؾذل٠ اـًؿا٤ ا٭ضبع١، ثِ عطز ع٢ً  ،عطض ؾٝ٘ تاضٜذ ايؿذل٠ ايٓب١ٜٛ ٚقس .ـ259ٖ

ؾٗاز٠ اٱَاّ ٚٚؾذل٠ ابٓ٘ ٜعٜس،  ،بٞ غؿٝإأٜاّ َعا١ٜٚ بٔ أٚ ،×ّ اؿػٔخ٬ؾ١ اٱَا

ٕ أٍ إ ،ثِ اغتُط ٗ عطض نٌ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اييت تتايت ،×عًٞ اؿػٌ بٔ

 اڄشنط أؾداقٚ ،ـ ـ86ٍٖ إ ـ65ٖغ١ٓ َٔ  ـٜاّ عبس إًو بٔ َطٚإ أٚقٌ إٍ 

زلا٤ َؿٗٛض٠ ٚأخط٣ مل تهٔ شنط أ .ٚتابعٞ ايتابعٌ ،ٚتابعٌ ،َٔ قشاب١ ،عسٜسٜٔ

 ،تٛد٘ ايٝعكٛبٞ ايؿٝعٞ ؾكس شنط سسٜح ايػسٜط ْٚٛطاڄ إٍ .َؿٗٛض٠ بايكسض ايهاٗ

ِٿأنُا . «ذل٠نتاب اهلل ٚايع»ٚتؿػرل  ،ٚسسٜح ايجكًٌ َٔ اـًؿا٤  سساڄأ ْ٘ مل ٜػ

ٌٸ ،(41)×عًٞ غ٣ٛ ،ا٭ضبع١ بأَرل إ٪ٌَٓ ٚ أ ×ٝٸاڄعً ايصٜٔ قاسبٛا َع شنطٙ يه
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 .يهٓ٘ مل ٜصنط اغِ غًِٝ ،ناْت شلِ ب٘ ع٬ق١

 

 ــــــ لمىطعٕدٙ ،غسافالتٍبْٗ ٔاأل ـ14

َٔ  بس٤اڄ ،يكس اختاض إػعٛزٟ ا٫ختكاض ٗ عطض َباسح َٚڀايب ايهتاب

 عُط،ٚ بهط، أبٞبعطض تاضٜذ سه١َٛ  ، ٚشيو274ٍ ايكؿش١ إ 247ايكؿش١ 

َٚعا١ٜٚ  ،ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚٚعا١ٜٚ، ثِ تاضٜذ ؾذل٠ َ ،’ٚاؿػٔعًٞ  َاٌَٚاٱ ،عجُإٚ

ؾاض أٚ... ٚٗ َط٠ ٚاسس٠ ، (ـ86ٖٚعبس إًو بٔ َطٚإ) ،َطٚإ بٔ اؿهِٚبٔ ٜعٜس، 

ٍ ؾ٤ٞ إ طٵيهٔ مل ٜؿٹ ،بٞ عٝاف عٔ غًِٝ بٔ قٝؼأبإ بٔ أٍ ايهتاب ايصٟ ضٚاٙ إ

ٚنأِا دا٤ شنطٙ  ،ٜبٌ اؿهٛض ايتاضىٞ ٚايٛدٛز اـاضدٞ شلصٙ ايؿدك١ٝ

 ض. بايعط

 

 ــــــ البَ الػصٙ ،ضالًدٖٕاُ اإل ـ15

َٳأاختل ايهتاب بصنط   ،قٓاف ايعًُا٤أزلا٤ أٚشنط  ،اؾتٗط بايؿٔ ٔٵزلا٤ 

يهٔ مل ْعجط ع٢ً اغِ غًِٝ نُٔ  .ٚغرلِٖ نجرل ،زبا٤ٚأؾعطا٤، ٚؿٌ، َٔ َ٪يِّ

 . ٖ٪٤٫ ْٝعاڄ

 

 ــــــ البَ ضعد ،الطبكات الهربٝ ـ16

 ،ْٚػا٤ٶ ضدا٫ڄ ،نبرل يعسٜس َٔ عُٛا٤ ايتاضٜذايهتاب عباض٠ عٔ َعطض 

يهٓ٘  ،ٍ أسساخ ٚٚقا٥ع تاضٜذ اٱغ٬ّإباٱناؾ١  ،نُٔ طبكات ايكشاب١ ٚايتابعٌ

ٟٸ ٗ اڄمل ٜصنط غًُٝ  .قػِ َٓ٘ أ

 

 ــــــ لمرِيب ،العرب يف خرب وَ غرب ـ17

نُا أٚضز  .ٖـ764اٖتِ إ٪يـ بأسساخ ايػ١ٓ ا٭ٍٚ َٔ تاضٜذ اٱغ٬ّ إٍ غ١ٓ 

، نأبٞ ي٢ًٝ ا٭ْكاضٟ، ٚخع١ّ بٔ ×ٞأسساخ ٚاقع١ قؿٌ، ٚأقشاب اٱَاّ عً

ثابت، ٚعُاض بٔ ٜاغط، ٖٚاؾِ بٔ عتب١، ٚعبس اهلل بٔ بسٌٜ بٔ ٚضقا٤ اـعاعٞ، ٚأبٞ 

سػإ قٝؼ بٔ َهؿٛح إطازٟ، ٚآخطٜٔ، يهٔ مل ٜصنط غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ 
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 .بِٝٓٗ َڀًكاڄ

 

 ــــــٖذ،البَ األثري الهاون يف التاز ـ18

اٖتِ ايهتاب بعطض تاضٜذ بسا١ٜ ايتأضٜذ، ٚتجبٝت ٚقا٥ع اٱغ٬ّ، َٚباسح 

أخط٣ ٗ بس٤ اـًل. نإ خًل آزّ أٍٚ َباسج٘ ٗ ٖصا ايباب، ٚاغتُط ٗ عطض 

ٚقس ؾػط ْٝع ا٭سساخ ايتاضى١ٝ،  .ٖـ628 غ١ٓ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ إٍ إٔ ٚقٌ إٍ

اّ ٚايهُاٍ، ٌٚٚ اغِ غًِٝ غا٥باڄ عٔ ا٭سساخ ٗ ٖصا ايهتاب، ٚبٝٻٔ دع٥ٝاتٗا بايتُ

 نُا غاب ٗ َا غبل. 

 

 ــــــ وسآٚ اجلٍاُ ٔعربٚ الٗكظاُ يف وعسفٛ سٕادخ الصواُ، لمٗافع٘ ـ19

ايهتاب عباض٠ عٔ عطض تاضىٞ يهٌ ٚاقع تاضٜذ اٱغ٬ّ، بس٤اڄ َٔ ايػ١ٓ 

ٔٵ ـ750ٖغ١ٓ ا٭ٍٚ إٍ  َٳ ٌٸ   .شنطِٖ اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ٚمل لس نُٔ ن
 

 ـــــاملطرتغد، حملىد بَ دسٖس بَ زضتي الطربٙ   ـ21

ناْت ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ ٗ ٖصا ايهتاب َؿطق١، يهٓٗا ناْت 

َؿػط٠ َٚب١ٓٝ، تٍٛ ؾٝ٘ شنط ايعسٜس َٔ ا٭زلا٤، يهٔ مل ٜهٔ غًِٝ ٚاسساڄ َِٓٗ 

 ٗ ُاّ أدعا٤ ايهتاب. 
 

  ـــــــ لطالبٗني،ألب٘ الفسز األصفّاٌ٘وكاتن ا  ـ21

ٔٵ نإ َٔ ٚيس أبٞ طايب، َٓص ظَإ  َٳ َٛنٛع ايهتاب نإ شنط أخباض 

ٔٵ قتٌ َِٓٗ، . ـ ظَٔ تأيٝـ ايهتاب ـ ٖـ313غ١ٓ  ٚإٍ |ايٓيب ا٭نطّ َٳ ٚقس شنط 

ٔٵ ٖطب َٔ ًِٚ ايػًڀإ، ٚبكٞ َتٛاضٜاڄ إٍ إٔ ٚاؾت٘ ا١ٕٝٓ. َٚا ٜسعٛ يًشرل٠ إٔ اغِ  َٳ ٚ

 غًِٝ مل ٜهٔ نُٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز. 
 

 ـــــ نتاب الٕفٗات، البَ الكٍفر ـ22

ايهتاب ٗ ا٭قٌ ٖٛ ساؾ١ٝ ع٢ً نتاب ؾطف ايڀايب ٗ أغ٢ٓ إڀايب، 
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تاب ايٛؾٝات بصنط تاضٜذ ٚؾا٠ فُٛع١ َٔ ايكشاب١ ايصٜٔ ٕ٪يچـ آخط. اختل ن

(، ـ62ٖ)ٌ، ٚآخطٜٔ، نعًك١ُ بٔ قٝؼٚايتابع ،|ناْٛا ٗ ظَٔ ايٓيب ا٭نطّ

ض ـ(، ٚأبٞ أ١َٝ ؾط72ٖٜ)(، ٚعبٝس٠ بٔ عُطٚ إطازٟـ63ٖ)َػطٚم بٔ أدسع اشلُساْٞٚ

ْ٘ تٛٗ إٌٝ: ايصٟ ق ـ  ـ(، يهٔ غ95ًِٖٝ)ٖـ(، ٚغعٝس بٔ دبرل80)ايهٓسٟ ايكانٞ

 مل ٜصنط ي٘ خدل ٗ ٖصا ايهتاب.   ٚغ٘ ايعؿط٠ ايػابع١ َٔ اشلذط٠ ـٗ
 

  ـــــــ نتب ٔوضادز الطريٚ، ٔالرتادي، ٔاملٍاقب، ٔنتب التازٖذ اخلاصٛ

 ـــــــ نتاب إعالً الٕزٝ بأعالً اهلدٝ، لمطربض٘  ـ1

نتاب٘ )أع٬ّ ايٛض٣ بأع٬ّ اشلس٣( بعٓٛإ  ـ َ٪يـ فُع ايبٝإ ـ بسأ ايڀدلغٞ

. «ضنٔ»زل٢ نٌ قػِ َٔ أقػاّ ايهتاب ا٭ضبع١ ، ٚ«|ٗ شنط٣ ايٓيب قُس»

اختل ايكػِ ا٭ٍٚ، ايصٟ ؽًًت٘ أبٛاب ٚؾكٍٛ عسٜس٠، بصنط ايػرل٠ ايؿطٜؿ١ ٚ

. ٚٗ ايكػِ ايجاْٞ، ايصٟ تهُٔ أبٛاباڄ ٚؾك٫ٛڄ |ٚايتاضٜذ إباضى يًٓيب ا٭نطّ

، تڀطم إٍ تاضٜذ اٱَاّ «×بٔ أبٞ طايب ٞشنط اٱَاّ عً» ـ٠، ٚعْٓٛ٘ بنجرل

. ٚٗ «×ا٭١ُ٥ َٔ أ٫ٚز أَرل إ٪ٌَٓ» ٚغرلت٘ ايعڀط٠. ٚاختل ايكػِ ايجايح بـ

ؾكٛي٘ ايعؿط٠ ٚأبٛاب٘ ايتػع١ ٚا٭ضبعٌ عٌُ ع٢ً عطض غرل٠ ا٭١ُ٥، َٔ اٱَاّ ايجاْٞ 

 قػُ٘ بسٚضٙ إٍ قػٌُ، ٚعْٓٛ٘ بـ طابع، ايصٍٟ اٱَاّ اؿازٟ عؿط. ٚٗ ايكػِ ايإ

، خل قػُ٘ ا٭ٍٚ بڀطح ايٓكٛم «٫ثين عؿط ٚاٱَاّ ايجاْٞ عؿطاشنط ا٭١ُ٥ »

ٚنُٔ  ـ اْٞ، ٚشيو ٗ ث٬ث١ ؾكٍٛ; ٚٗ ايكػِ ايجا٭١ُ٥ ا٫ثين عؿطٚا٭زي١ ع٢ً إَا١َ 

 جاْٞ عؿط. أٚضز إباسح ٚإػا٥ٌ إطتبڀ١ باٱَاّ اي ـ أبٛاب ٚؾكٍٛ َتعسز٠

يكس تعطض ايڀدلغٞ ٗ ٖصا ايهتاب يصنط أؾدام عسٜسٜٔ، ٚٗ كتًـ 

إٓاغبات ٚإطاسٌ ايتاضى١ٝ. نُا شنط اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ نصيو ٗ عس٠ 

، ٚيهٔ شنطٙ نإ َٔ خ٬ٍ ايطٚاٜات اييت ضٚاٖا عٔ ططٜل عُط بٔ أش١ْٝ، (42)َٛاضز

عٔ غًِٝ. ٚايٓكڀ١  «بسٕٚ شنط ايڀطٜل»ٚأبإ بٔ أبٞ عٝاف، ٚططم أخط٣، أٚ َطغ١ً 

إًؿت١ يًٓٛط ٗ ٖصا ايٓكٌ إٔ نٌ ايڀطم اييت أٚضز ؾٝٗا ايطٚا١ٜ عٔ قٝؼ ناْت تٓتٗٞ 

ٖصا ايهتاب قس اْؿطز بطٚا١ٜ نتاب إٍ أبإ بٔ عٝاف، ٚبصيو ٜهٕٛ ست٢ ٗ 

، ٚ نٌ َا ضٟٚ عٔ غًِٝ نإ َٔ خ٬ٍ ايهتاب ايصٟ ْػب إيٝ٘، نُا إٔ (43)قٝؼ

. (44)َا شنط عٓ٘ ٗ نتب اؿسٜح إتساٚي١ مل ٜهٔ إ٫ َٔ خ٬ٍ ْؿؼ ايهتاب
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 .بأ١ٜ َعًَٛات خاق١ بؿدك٘ اڄٕ ايڀدلغٞ مل ىكٸل غًُٝإٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾ
 

  ــــــ دم، لعبد احلمٗي اجلٍدٙ )وعاصس(اإلواً دعفس الضا ـ2

ايهتب اييت أيؿٗا ايؿٝع١، ٚنإ ٖٔ شنط  «ايتسٜٚٔ»شنط إ٪يـ ٗ قػِ 

َِٚٓٗ: غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، قاسب أَرل إ٪ٌَٓ. ي٘ »غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ؾكاٍ: 

 . ٚاؿسٜح سٍٛ(45)نتاب ٗ اٱَا١َ، ٚي٘ َها١ْ عاي١ٝ ٗ إصٖب َٔ سٝح ا٭قٍٛ

وتاز إٍ  ـ ٚقس دعٌ َهاْت٘ عاي١ٝ ٗ إصٖب ـ َها١ْ ايهتاب ٗ إصٖب ايؿٝعٞ

َكاي١ َػتك١ً ٫ فاٍ شلا نُٔ ٖصا ايبشح. أَا ٗ َا ىلٸ ازعا٤ٙ بإٔ غًِٝ َٔ 

َٳ»ؾإْ٘ طبل ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ:  ×قشاب١ اٱَاّ عًٞ اييت عًُت  «ع٢ازٻ ٔٵايب١ٓٝ ع٢ً 

َػرل٠ ايتاضٜذ، نُا أْٗا إسس٣ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، عًٝٗا غرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً طٍٛ 

ؾإٕ إ٪يـ إعاقط مل ٜكِ أ١ٜ أزي١ أٚ ب١ٓٝ ع٢ً َسعاٙ، باغتجٓا٤ قٛي٘: بعض ايؿٛاٖس 

ايػ١ٓ اييت ازټعٞ ٚدٛزٙ  ـ ٖـ14اڄ نإ َٛدٛزاڄ َا بٌ غ١ٓ ُٕ غًٝأاييت تتشسخ عٔ 

ْ٘ يٝؼ ٖٓاى أ. نُا ×ٞعًاييت اغتؿٗس ؾٝٗا اٱَاّ  ،ـ40ٖٚغ١ٓ  ـ ؾٝٗا بإس١ٜٓ

ؾٛاٖس تاضى١ٝ تتشسخ عٓ٘ ٗ ٚقا٥ع اؾٌُ ٚقؿٌ ٚايٓٗطٚإ، بٌ يٝؼ ٖٓاى َا ٜؿرل 

 ، أٚ نُٔ إٛايٌ ي٘.×َٞاّ عًإٍ تٛادسٙ ٚيٛ يًش١ٛ بايكطب َٔ اٱ
 

  ــــــ ، البَ عطانس×تسمجٛ اإلواً احلطَ  ـ3

يطٚاٜات، ٚٗ َا ٜكطب ـ ٗ ٖصا ايهتاب ا٫ختكام بٓكٌ انإ أغًٛب إ٪يِّ

أسازٜح َػٓس٠ سٍٛ ؾدك١ٝ، ٚؾها٥ٌ َٚٓاقب، ٚغرل٠ ٚتاضٜذ، اٱَاّ  408َٔ 

 ـ(. 76ٖ)ط ٚيٛ َط٠ اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ، يهٔ مل ٜصن×اؿػٔ
 

  ـــــــ ، البَ عطانس×تسمجٛ اإلواً احلطني  ـ4

تابع إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب ْؿؼ ا٭غًٛب ايصٟ عٌُ ب٘ ٗ ايهتاب ايػابل، 

خدلاڄ َػٓساڄ سٍٛ ؾدك١ٝ، ٚغرل٠ ٚتاضٜذ، اٱَاّ  402ٝح ْكٌ َا ٜكطب َٔ س

ٚايعسٜس َٔ  ×اؿػٌ، ٚخاق١ ٗ َا ٜتعًل بٛاقع١ نطب٤٬ ٚؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ

نُٔ  ،ٖـ76، ايصٟ قٌٝ: إْ٘ تٛٗ غ١ٓ اڄأٌٖ ايبٝت ٚإٛايٌ ي٘، يهٓ٘ مل ٜصنط غًُٝ
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 .تًو ا٭خباض َڀًكاڄ
 

 ــــــ اجلىن، لمػٗذ املفٗد  ـ5

، ٚططح ؾٝ٘ آضا٤ «اخت٬ف ا٭١َ ٗ ؾت١ٓ اؾٌُ»بسأ ايؿٝذ إؿٝس نتاب٘ بصنط 

ٚسٝٓٗا  ،×و اْتكٌ إٍ اؿسٜح عٔ ايكهاٜا إتعًك١ ببٝع١ اٱَاّ عًٞيكتًؿ١. بعس ش

ايؿٝذ إؿٝس ٗ ٖصا  تعطض يٛاقع١ اؾٌُ َٚا ؽًًٗا َٔ أسساخ ٚٚقا٥ع. ٚقس عسٸ

مل ٜصنط غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ  ٘، يهٓٸ×ٞتاب ايعسٜس َٔ أقشاب اٱَاّ عًايه

عُاض  ٗ اؾٌُ شنط: ×َاّ عًٞبٌ ٖ٪٤٫ ْٝعاڄ. َٚٔ ايصٜٔ ؾاضنٛا إٍ داْب اٱ

; (47)عسٟ بٔ سامت ٚا٭سٓـ بٔ قٝؼ )نٌ ٚاسس ث٬خ َطات( ;(46)َط٠(17بٔ ٜاغط )

قٝؼ بٔ غعس ٚغعٝس بٔ ; (48)سذط بٔ عسٟ ٚقُس بٔ أبٞ بهط )نٌ ٚاسس َطتٌ(

 . (49)قٝؼ َٚعكٌ بٔ قٝؼ )نٌ ٚاسس َط٠(

ٚنٕٛ ايؿٝذ إؿٝس مل ٜصنط اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ نُٔ ايصٜٔ ؾاضنٛا 

ٗ ٚاقع١ اؾٌُ ي٘ ز٫ي١ نبرل٠، ٜٚسؾع بٓا إٍ ططح ايػ٪اٍ عٔ َس٣  ×َع اٱَاّ

، ٬َٚظَت٘ ×اٱَاّ عًَٞٔ قطب٘ َٔ ٙ قٝؼ ٗ ايهتاب إٓػٛب إيٝ٘  قش١ َا ازٸعا

ٖډ  ٔٵي٘ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ، ٚنٝـ أْ٘ نإ غا٥باڄ نُٔ ايصٜٔ شنطِٖ ايؿٝذ إؿٝس 

 إيٝ٘!!ـ أٚ ست٢ بايعطض ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أ١ٜ إؾاض٠ أق١ًٝ ـ  ٌ؟٫ظَٛا اٱَاّ ٗ اؾُ

 

  ــــــ لباقس غسٖف الكسغ٘ ،سٗاٚ اإلواً احلطني  ـ6

قؿش١. ٚقس اْڀًل ٗ عطض تاضٜذ اٱَاّ  878ايهتاب َؿك٬ڄ، ٚٗ سسٚز دا٤ 

ٗ إطاض بٝإ  ،ٛيسٙ، َع شنط ؾها٥ً٘ ٚسلا٥ً٘، ٚتاضٜذ سٝات٘تَٔ بس٤اڄ  ،اؿػٌ

ـ. ٚنُٔ ٖصا ايعطض 61ٖتاضٜذ ؾٗازت٘ ٗ نطب٤٬ غ١ٓ تاضٜذ اٱغ٬ّ، ٚاغتُط إٍ 

ٚيهٔ مل  ،’شنط أزلا٤ ايعسٜس َٔ أقشاب٘، نُا شنط أباٙ ٚأخاٙ اؿػٔ

 َٓٗا اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ.   أٍّٜٟصنط ٗ

 

  ــــــ كف٘جالػازات، لمـ 7

َٛنٛع ايهتاب بٝإ ٚؾطح ايػاضات اي١ًًٝٝ اييت نإ ٜكّٛ بٗا أقشاب َعا١ٜٚ 
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. ٚٗ نٌ قؿشات ٖصا ×بعس ايٓٗطٚإ ع٢ً َٓاطل ْؿٛش سه١َٛ اٱَاّ عًٞ

قٝؼ غ٣ٛ َط٠ ٚاسس٠،  ايهتاب، ٚبٌ ثٓاٜا تؿاغرلٙ ٚبٝاْات٘، مل ٜصنط اغِ غًِٝ بٔ

 . (50)ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْكٌ ضٚا١ٜ عٓ٘ َطغ١ً، ٚغٓسٖا غرل َعًّٛ

 

  ــــــ الػدٖس، لعبد احلطني األوٗين ـ8

ـ إٔ ٜعطض ٔ اثين عؿط فًساڄ، اغتڀاع إ٪ي١ِّْ َٛٻٗ ٖصٙ إٛغٛع١، إه

غًِٝ بٔ  ـ قس شنط اغِ ٚٗ َٓاغبات كتًؿ١ ـ سازث١ ايػسٜط َٔ كتًـ ا٭بعاز. ٚنإ

قٝؼ، غٛا٤ َٔ خ٬ٍ بعض ايطٚاٜات اييت ْكًٗا عٓ٘ أٚ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ 

. ٚٗ نٌ إطات اييت شنط ؾٝٗا اغِ غًِٝ ساٍٚ شنطٙ بأيؿاٚ تؿٝس ايتٛثٝل (51)نتاب٘

، يهٔ ٗ نٌ إٛاضز اييت شنط ؾٝٗا ٗ ٖصا (52)ٚايتعسٌٜ، ٚاعتدلٙ َٔ نباض ايتابعٌ

ٖٓاى أٟ خدل أٚ تكطٜط ٜجبت ٚدٛزٙ ايؿعًٞ ٚسهٛضٙ ايعٝين  ايهتاب إٛغٛع١ مل ٜهٔ

ٚايتاضىٞ، نُا إٔ ا٭يؿاٚ اييت ٚثٸل ٚعسٸٍ بٗا ناْت نًٗا تؿتكط إٍ غٓس. ٖٚصا 

ٜ٪نس ٜٚكٟٛ ا٫ستُاٍ يسٜٓا إٔ ايع١َ٬ ا٭َٝين قس اعتُس ع٢ً ايهتاب إٓػٛب إٍ 

 .غًِٝ
 

 ـــــــ ، لمىكسٖصٙ^فغن آه البٗت  ـ9

يهتاب بعطض إباسح ٚإڀايب اييت تتشسخ عٔ ؾها٥ٌ أٌٖ اختل ا

، ٚنإ قٛضٙ ا٭غاؽ اٱتٝإ باٯٜات ايهط١ّ، َٚٔ ثِ بٝإ قًتٗا بأٌٖ ^ايبٝت

. ٚٗ نٌ ايهتاب، ٚنُٔ ْٝع َا عطن٘ َٔ أعاخ، َٚا شنطٙ َٔ ^ايبٝت

 ضٚاٜات ٚضٚا٠ ٚأؾدام، مل ٜهٔ ٖٓاى شنطٷ يػًِٝ َڀًكاڄ.
 

 ـ ـــــ نػف الػىٛ يف وعسفٛ األٟىٛ، لإلزبم٘  ـ11

عٌُ إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب ع٢ً عطض قڀعات َٔ تاضٜذ ٚغرل٠ 

. ٚٗ َٓاغبات كتًؿ١ شنط اغِ غًِٝ ث٬ث١ َطات، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ^إعكٌَٛ

أ١ٜ َعًَٛات أٚ  ٜصنط ْكٌ ضٚاٜات عٓ٘، يهٔ ٗ نٌ إطات اييت شنطٙ ؾٝٗا مل

سٚ عِ، ٌٖٚ نإ بايؿعٌ ؾدك١ٝ سكٝك١ٝ ٚٚاقع١ٝ أٚ إٔ ا٭َط ٫ ٜأخباض عٔ سكٝك١ غًٝ
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 يٝ٘؟إْك٬ڄ عٔ ايهتاب ايصٟ ْػب 
 

  ـــــــ نػف الٗكني يف فغاٟن أوري املؤوٍني، لمعالوٛ احلم٘ ـ11

. ٚا٬ٕسٜ إٔ ايهتاب مل ٜٓكٌ أ١ٜ ×ٖٞصا ايهتاب ٗ ؾها٥ٌ اٱَاّ عً

 .ضٚا١ٜ عٔ غًِٝ، ٚمل ٜصنطٙ بإط٠

 

  ــــــ الهٍٜ ٔاأللكاب، لمػٗذ عباع الكى٘  ـ12

عٌُ إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب ع٢ً شنط َؿاٖرل عًُا٤ ايؿطٜكٌ، ٚايعسٜس َٔ 

ايؿعطا٤، ٚا٭زبا٤ ٚا٭َطا٤، ايصٜٔ اتػعت ؾٗطتِٗ، غٛا٤ اؾتٗطٚا با٭يكاب أٚ 

ع٢ً ٍ ؾطح أسٛاشلِ، َع شنط بعض إٛاضز ا١ُٕٗ با٫عتُاز إبا٭يكاب ٚايٓػب. ٚغع٢ 

. ٚقس شنط اغِ غًِٝ ٗ ايهتاب َط٠ ٚاسس٠، ٚاعتُس ايهتاب ٗ شنطٙ (53)ا٭غاْٝس

يػًِٝ ع٢ً َهاٌَ َكس١َ ايهتاب إٓػٛب إيٝ٘، ٚشنطٙ ع٢ً أْ٘ َٔ قشاب١ بعض 

ُٻٔ َا  ا٭١ُ٥، ٚبعس شيو تٍٛ ايتعطٜـ بهتاب٘. َع اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايهتاب مل ٜته

  .ـ76ٖ ٚغ١ٓ 14غًِٝ ٗ َا بٌ غ١ٓ  ٜجبت ٚدٛز

 

 ـ ـــــ احملرب، حملىد بَ سبٗب البػدادٙ  ـ13

َٳ»ٗ قػِ  اؾٌُ ٚقؿٌ، َٔ  ×ؾٗس َع عًٞ بٔ أبٞ طايب ٔٵتػ١ُٝ 

ٚإٛايٌ ي٘، يهٓ٘ مل  ×اغتعطض إ٪يـ أزلا٤ أقشاب عًٞ «أقشاب ضغٍٛ اهلل

 ،ٜصنط بِٝٓٗ اغِ غًِٝ، َٚٔ ايصٜٔ شنطِٖ نُٔ أقشاب اٱَاّ: عُاض بٔ ٜاغط

 عجُإ بٔ سٓٝـ، خع١ّ بٔ ثابت )شٚ ايؿٗازتٌ(، ٚقٝؼ بٔ غعس بٔ عباز٠.
 

  ــــــــ وكتن احلطني، ألب٘ رلٍف  ـ14

ٚنٝـ  ،ـ60ٖه١َٛ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ٗ غ١ٓ بسأ ايهتاب َباسج٘ بصنط س

إٔ ٜباٜع٘، ٚسطن١ اٱَاّ َٔ إس١ٜٓ إٍ سٌ ؾٗازت٘ ٗ  ×أضاز ٜعٜس َٔ اؿػٌ

 ٖـ66َكتٌ ابٔ غعس ٚابٓ٘ ٗ غ١ٓ  بعٗا َٔ أسساخ، إٍ إٔ ٚقٌ إٍنطب٤٬، َٚا ت

إباسح ايتاضى١ٝ ايعسٜس َٔ ا٭زلا٤، ٖصٙ ع٢ً ٜس إدتاض ايجكؿٞ. ٚقس شنط ٗ نٌ 
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 يهٔ مل ْعجط ع٢ً اغِ غًِٝ بِٝٓٗ. 

 

 ـــــــاملٍاقب، لمىٕفل بَ أمحد اخلٕازشو٘   ـ15

، ؾتڀطم إٍ شنط ×ٱَاّ عًٞيكس تٛغع إ٪يـ ٗ عطض تاضٜذ ٚغرل٠ ا

أغاَٝ٘ ٚنٓاٙ ٚقؿات٘، ٚاختتِ ايهتاب بايككا٥س ٚا٭ؾعاض اييت َسح ؾٝٗا اٱَاّ، 

ؾك٬ڄ، عٌُ إ٪يـ  27ٚاييت قًٝت ٗ سهطت٘. ٚٗ نٌ ايهتاب، ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ 

، (54)ع٢ً ؾطح أسٛاٍ ايعسٜس َٔ أقشاب اٱَاّ، ٚنإ َٔ بِٝٓٗ: ظٜس بٔ قٛسإ

، قٝؼ بٔ غعس بٔ (57)، خع١ّ بٔ ثابت(56)، قُس بٔ أبٞ بهط(55)عُاض بٔ ٜاغط

ٜٚؼ أٚ ،، أقبؼ بٔ ْبات١(60)، قعكع١ بٔ قٛسإ(59)، عبس اهلل بٔ عباؽ(58)عباز٠

ٜٴ ،(61)ايكطْٞ إيٝ٘ بأ١ٜ  طٵؿٹٚغرلِٖ نجرل، إ٫ إٔ ايهتاب مل ٜصنط اغِ غًِٝ، ٚمل 

 إؾاض٠. 
 

  ــــــــ ضمٗىاُ الهٕيف، حملىد بَ ×وٍاقب اإلواً أوري املؤوٍني  ـ16

ايطابع، ٚايكطٕ ايجايح  ٗايهتاب ٖٛ حملُس بٔ غًُٝإ ايهٛٗ ايصٟ عاف 

ططٜل  عٓ٘ َٔٚقس شنط ٗ ٖصا ايهتاب اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ َط٠ ٚاسس٠ ٗ ضٚا١ٜ ْكًٗا 

 .(62)أبإ بٔ أبٞ عٝاف
 

  ـــــــ ٌّر اإلمياُ، لعم٘ بَ ٖٕضف بَ درب  ـ17

ؾك٬ڄ. ٚقس نإ زاؾع إ٪يـ إٍ تأيٝـ ٖصا  48ُْٛت أعاخ ايهتاب ٗ 

ايهتاب عطض نتاب نبرل ٚغٌٗ ايتٓاٍٚ ٗ اٱَا١َ ٚإٓاقب. ّٚجٌ ٖصا ايهتاب 

َسخ٬ڄ مٛ شيو إؿطٚع ايهبرل، أٚ ٖٛ دع٤ َٔ ايهتاب ايهبرل. ٚقس غع٢ إ٪يـ 

ٗ . ٚنإ َٓٗذ٘ ×ٗ ٖصا ايهتاب إٍ ططح ز٥٫ٌ إَا١َ ٚأؾه١ًٝ اٱَاّ عًٞ

ٌٸ ؾكٍٛ (63)ايهتاب ططح ايؿٛاٖس ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ٭دٌ تجبٝت ٖصا ا٭َط . ٚٗ د

شنط غًِٝ بٔ قٝؼ َط٠ ٚاسس٠، ٚشيو َٔ خ٬ٍ شنط ضٚاٜات َٔ  ايهتاب متٸ

ايهتاب إٓػٛب إيٝ٘، أَا اؿسٜح إباؾط عٓ٘ أٚ عطض ؾٛاٖس تاضى١ٝ عٓ٘، ٚعٔ 

٤ َٓٗا، أٚ إٍ أ١ٜ إؾاض٠ أٚ أَاض٠ َٔ تٛادسٙ ايؿعًٞ، ؾايهتاب مل ٜؿٹطٵ إٍ ؾٞ
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 إُهٔ إٔ تػاعسْا ٗ إثبات ٚدٛزٙ ايعٝين ٚاـاضدٞ. 

 

  ـــــــ ٔقعٛ صفني، لٍضس بَ وصاسي  ـ18

َٚعا١ٜٚ.  ×عين ايهتاب بؿطح ٚتؿػرل أسساخ ٚاقع١ قؿٌ بٌ اٱَاّ عًٞ

تًٛا ع٢ً ايهٛؾ١، ٚاختتُ٘ بصنط أزلا٤ ايصٜٔ ق ×ٚقس بسأ َباسج٘ بسخٍٛ اٱَاّ

، غٛا٤ َٔ ×أضض إعطن١. َٚٔ ايڀبٝعٞ إٔ ٜصنط أزلا٤ ايصٜٔ اتبعٛا عًٝاڄ

قشابت٘ أٚ َٔ ايصٜٔ ؾاضنٛا إٍ دٓب٘ ٗ تًو ايٛاقع١. َٚٔ ايصٜٔ شنطِٖ: عُاض بٔ 

ٜاغط )أنجط َٔ ث٬ثٌ َط٠(، قٝؼ بٔ غعس بٔ عباز٠ ا٭ْكاضٟ، غٌٗ بٔ سٓٝـ، 

ٚخع١ّ بٔ ثابت )نٌ  ،اؽ، عسٟ بٔ سامتٖاؾِ بٔ عتب١، عُطٚ بٔ ٓل، ابٔ عب

ٚاسس أنجط َٔ َط٠ ٗ َٛانع كتًؿ١ َٔ ايهتاب(. أَا غًِٝ ؾًِ ٜصنطٙ إ٪يـ ٗ 

٫ٚ ؼت أٟ عٓٛإ َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت أؾاض بٗا إٍ ايعسٜس َٔ  ،أٟ َٛنع َٔ ايهتاب

 ،«اؾٌُ»ا٭ؾطاز. ٚيعٌ تًو ا٬ٕسٛات اييت ؾطنت ْؿػٗا ٗ سسٜجٓا عٔ نتاب 

ش نٝـ ٜػٝب غًِٝ إيًؿٝذ إؿٝس، ػس ْؿػٗا َؿطٚن١ َط٠ أخط٣ ٗ ٖصا ايهتاب; 

بٔ قٝؼ عٔ ٚاقع١ قؿٌ ٖٚٛ ايصٟ ٚقـ ْؿػ٘ أْ٘ مل ٜؿاضم إٓدل، ٫ٚ غاب عٔ 

خڀب ٚأسازٜح أَرل إ٪ٌَٓ، ٚأْ٘ زلع نٌ سطف خطز َٔ ؾُ٘ ايؿطٜـ ٗ نٌ 

 هُ٘ ٚخ٬ؾت٘؟!.ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ ايتاضى١ٝ اييت ؾٗستٗا ؾذل٠ س
 

  ـــــــ ٍٖابٗع املٕدٚ لرٔٙ الكسبٜ، لمكٍدٔشٙ  ـ19

باباڄ، ع٢ً شنط  53عٌُ إ٪يـ ٗ اجملًس ا٭ٍٚ َٔ ايهتاب، ٚايصٟ دا٤ ٗ 

 59إٍ ايباب  53ٚؼسٜساڄ َٔ ايباب  ـ ٚز٥٫ًٗا. ٚٗ اجملًس ايجاْٞ ×ٞؾها٥ٌ اٱَاّ عً

إ٫  ^َٔ أٌٖ بٝت ايٓيب ايهطاّ ٚضغِ أْ٘ شٖب إٍ شنط ؾها٥ٌ ؾدكٝات عس٠ ـ

إٔ قٛض َٛنٛع٘ نإ ؾها٥ٌ اٱَاّ عًٞ ٚز٥٫ًٗا. ٚٗ اجملًس ايجايح خكٻل 

، ٚؾها٥ٌ َتؿطق١ ×اؿسٜح عٔ شنط ا٭سازٜح إتعًك١ بؿٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ

 يٮ١ُ٥ إعكٌَٛ ايصٜٔ مت شنطِٖ ٗ ايهتاب. 

 (64)اغِ غًِٝ َطات َٚطاتٚٗ أبٛاب ايهتاب، اييت بًػت إا١٥، مت شنط 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضز بعض ايطٚاٜات إٓكٛي١ َٔ نتاب٘، ٚاييت تطدع إٍ أبإ بٔ أبٞ 
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 عٝاف، َع غٝاب أٟ ؾ٤ٞ ٜجبت ٚدٛزٙ ايؿعًٞ، أٚ زيٌٝ عًُٞ ٜ٪نس ٚدٛزٙ اـاضدٞ. 
 

 ــــــــ األصٕه يف السداه عٍد الػٗعٛالهتب 

  ـــــــ ٕض٘نتاب اختٗاز وعسفٛ السداه، لمػٗذ الط  ـ1

ٜعتدل ٖصا ايهتاب َٔ ايهتب ا٭قٍٛ ا٭ضبع١ ايؿٝع١ٝ ٗ عًِ ايطداٍ. َٚٓتدب 

ايؿٝذ ايڀٛغٞ َٔ نتاب َعطؾ١ ايطداٍ ٖٛ ٗ اؿكٝك١ أثط ٭بٞ عُط ايهؿٞ ايعامل 

ايؿٝعٞ ايهبرل، ٚايصٟ ٜعتس بأقٛاي٘ ٗ تٛثٝل ايطداٍ. ٚقس شنط إ٪يـ ث٬خ َطات 

يهٓ٘ مل ٜػتشهط أٟ  ،(65)ٞ، ٚشيو َٓاغب١ شنط ضٚا١ٜ ي٘اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬ي

 َڀًب ٜبٌ سهٛضٙ ايتاضىٞ أٚ ٜجبت ٚدٛزٙ ايعٝين. 
 

 ـــــــ زداه الطٕض٘  ـ2

ٗ ٖصا ايهتاب، ايصٟ ٜعتدل ٚاسساڄ َٔ ا٭قٍٛ ا٭ضبع١ ٗ ايطداٍ يس٣ ايؿٝع١، 

 شنط اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٗ إٛاضز ايتاي١ٝ: 

َٳ»ـ ٗ ٖاَـ 1  .(66)بسٕٚ تٛنٝض ٜصنط ،«×ض٣ٚ عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٔٵأزلا٤ 

 .(67)بسٕٚ تٛنٝض ،«×أقشاب أبٞ قُس اؿػٔ بٔ عًٞ»ـ ٗ ٖاَـ 2

 .(68)بسٕٚ تٛنٝض ،«×أقشاب أبٞ عبس اهلل اؿػٌ بٔ عًٞ»ـ ٗ ٖاَـ 3

. ٚناْت اؾ١ًُ «×أقشاب أبٞ قُس عًٞ بٔ اؿػٌ»ـ ٗ ٖاَـ 4

غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ، ثِ ايعاَطٟ ايهٛٗ، قاسب أَرل »ايٛسٝس٠ اييت شنطٖا 

 . (69)«×إ٪ٌَٓ

، بسٕٚ «×أقشاب أبٞ دعؿط قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٌ»ـ ٗ ٖاَـ 5

 .(70)تٛنٝض

ٖـ( ٗ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ 460)نإ اؾع٤ إِٗ ٚايعُس٠ ٗ سٝا٠ ايڀٛغٞ

يصا ؾبٝٓ٘ ٚبٌ ضٚا٠ نتاب غًِٝ ٚغا٥٘ َتعسز٠، ٚقس شنطِٖ ٗ  ،اـاَؼ اشلذطٟ

َٚع شيو ؾإٕ ايؿٝذ ايڀٛغٞ مل ٜٛضز أٟ تكطٜط أٚ خدل ٜؿرل إٍ ٚدٛز  ،(71)ايؿٗطغت

غًِٝ أٚ ٜتشسخ عٔ سٝات٘. بٌ غا١ٜ َا ؼسخ ب٘ ايؿٝذ ايڀٛغٞ عٔ غًِٝ قٛي٘: إْ٘ 

رل ايهتاب ايصٟ تؿطٻز ب٘ قاسب ٔػ١ أ١ُ٥. ٚيٛ نإ ٜػتٓس ٗ ن٬َ٘ ع٢ً زيٌٝ غ

أبإ بٔ أبٞ عٝاف يهإ سطٸٜاڄ ب٘ إٔ ٜبٝٓ٘ ٗ ٖصا ايهتاب أٚ ٗ ايؿٗطغت أٚ ٗ آثاضٙ 
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ٛٸٟ ا٫ستُاٍ بأْ٘ إِا  إتعسز٠ ٚإعتُس٠، يهٓ٘ مل ٜصنط أٟ ؾ٤ٞ َٔ شيو. ٖٚصا ٜك

 .آخط غرلَٙكسض ْكٌ َٔ ايهتاب إٓػٛب إٍ غًِٝ، ٚمل ٜهٔ ي٘ زيٌٝ آخط أٚ 
 

 ــــــ ـ زداه الٍذاغ3٘

ٜعتدل ايهتاب َٔ أِٖ إكٓؿات ايؿٝع١ٝ اييت ؾطح ؾٝٗا ساٍ أقشاب ا٭قٍٛ 

 ٚأقشاب إكٓؿات ٚضداٍ اؿسٜح ايؿٝع١. ٚقس شنط ؾٝ٘ اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ َطتٌ: 

: شنط اغِ غًِٝ ٚنٓٝت٘، َع اٱؾاض٠ إٍ إٔ يسٜ٘ نتاباڄ، ٚتابع ٗ ا٭ٍٚ

ٖـ، ٜعين أْ٘ عاف ٗ ايٓكـ ا٭ٍٚ ٢450 ٗ ٓذاؾٞ َتٛؾچشنط ططق٘ إٍ ايهتاب. ٚاي

َٔ ايكطٕ اـاَؼ، بُٝٓا تٛادس غًِٝ ـ سػب نتاب٘ ـ ٗ ايكطٕ ا٭ٍٚ اشلذطٟ، ٖا 

 . (72)ٜعين إٔ بٌ ايٓذاؾٞ ٚأٍٚ ضٚا٠ نتاب غًِٝ ٚغا٥٘ َتعسز٠، ٚقس زلاِٖ ْٝعاڄ

ٖب١ اهلل بٔ أٓس بٔ قُس ايهاتب، إعطٚف باغِ »ٗ ٖاَـ تط١ْ  ايجا١ْٝ:

: عٔ غًِٝ: ٖب١ اهلل بٔ أٓس... قس زلع نجرلاڄ. ٚأخص َٔ ٖٓا َٚٔ ٖٓاى، «ابٔ بط١ْٝ»

ٚقس نإ ي٘ نتابٷ، ٚقاٍ:  ،ْ٘ عاف ٗ قهط أبٛ اؿػٌ بٔ ؾٝب١ ايعًٟٛ ايعٜسٟإٚ

سسٜح َٔ نتاب غًِٝ  ٚاغتٓس ٗ قٛي٘ ٖصا ع٢ً .أ١ُ٥ ايؿٝع١ ث٬ث١ عؿط٠ ْؿطاڄ»ٕ إ

. َع اٱؾاض٠ إٍ إٔ (73)َاَاڄإث٬ث١ عؿط٠  ×ٜكٍٛ: ا٭١ُ٥ َٔ ٚيس أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ

ايٓذاؾٞ مل ٜصنط أٟ خدل أٚ ؾطح سٍٛ سٝا٠ غًِٝ، أٚ َا ٜجبت أْ٘ نإ َٛدٛزاڄ 

ايػ١ٓ اييت ازع٢ ؾٝٗا ٖٚٞ  ،ٖـ14إ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ َا بٌ غ١ٓ بايؿعٌ، ٚأْ٘ ن

ٚؾات٘ ٗ ْٛبٓسدإ ؾاضؽ،  اٖٚٞ ايػ١ٓ اييت ازٸعٞ ؾٝٗ ،ٖـ76 ٚغ١ٓ١ٓ، سهٛضٙ بإسٜ

 أٚ أٟ تكطٜط سٛي٘.
 

 ــــــــ لمػٗذ الطٕض٘ ـ الفّسضت،4

ٖصا ايهتاب، ايصٟ ٜعسٸ َٔ ا٭غؼ ٚايهتب إعتُس٠ ٗ َعطؾ١ ضداٍ 

ٚأقشاب ا٭قٍٛ ٚايهتب اؿسٜج١ٝ ٚايطٚا٠ ست٢ عكط ايڀٛغٞ، ٖٛ ٚاسس َٔ 

ٗ ٖصا ايهتاب َط٠ ٚاسس٠  اڄ١ ٗ عًِ ضداٍ ايؿٝع١. شنط ايڀٛغٞ غًُٝايهتب ا٭ضبع

ٕٸ ي٘ إٍ ايهتاب ططٜكٌ، شنط  با٫غِ ٚايه١ٝٓ )أبٛ قازم(، ٚإٔ ي٘ نتاباڄ، ٚقاٍ: إ

مل ٜأتٹ بؿ٤ٞ غرل ٖصا، أٚ َا  ٘ايٛاغڀ١ بٝٓ٘ ٚبٌ ايطٚا٠ ا٭ٚا٥ٌ يًهتاب، يهٓٸ
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 ٜ٪نس ٚدٛز غًِٝ ايؿعًٞ ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ. 

 

 ــــــــنتب األصٕه يف احلدٖح عٍد الػٗعٛ 

 ــــــــ ـ االضتبضاز، لمػٗذ الطٕض1٘

ٚاسساڄ َٔ ا٭قٍٛ ٗ اؿسٜح يس٣ ايؿٝع١، مل  ٗ ٖصا ايهتاب، ايصٟ ٜعسٸ

ٜعجط ع٢ً أ١ٜ إؾاض٠ أٚ شنط يػًِٝ بٔ قٝؼ، أٚ َا ّهٔ إٔ ٜؿِٗ َٓ٘ إٔ ي٘ ٚدٛزاڄ 

 ؾعًٝاڄ. 
 

 ــــــالطٕض٘ ــ تّرٖب األسهاً، لمػٗذ 2

ٗ ٖصا ايهتاب إِٗ; بًشاٚ ؾطٚس٘ ٚتعطٜؿات٘، ٗ اؿسٜح ايؿٝعٞ مت شنط  

، ٚيهٔ ايؿٝذ انتؿ٢ (74)اغِ غًِٝ أنجط َٔ َط٠، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْكٌ ضٚاٜات عٓ٘

بٓكٌ ايطٚاٜات عٓ٘ َٔ زٕٚ إٔ ىك٘ بأٟ ن٬ّ أٚ ؾطح، أٚ تًٜٛض بأْ٘ ٚدس ٗ ايؿذل٠ 

 ٘. اييت شنطٖا ْؿػ٘ ٗ نتاب
 

  ـــــــ ـ الهايف، حملىد بَ ٖعكٕب الهمٗين3

بسٕٚ أز٢ْ ؾو ؾإٕ نتاب ايهاٗ َٔ أندل ٚأعِٛ ٚأقسّ إٛغٛعات 

اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝ. ٚقس شنط غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ ٗ أنجط َٔ َٛضز، ٚشيو ٗ ْكً٘ 

تكطٜط . إِا ٗ نٌ تًو إٛانع اييت شنطٙ ايهًٝين ؾٝٗا ٫ ٜٛدس أٟ (75)يطٚاٜات عٓ٘

٪نس أْ٘ َٛدٛز ؾع٬ڄ ٗ َطسًت٘ ايتاضى١ٝ اييت ٜأٚ  ٜجبتأٚ خدل عٔ غًِٝ َٔ ؾأْ٘ إٔ 

 قطح بٗا بٓؿػ٘ ٗ ايهتاب إٓػٛب إيٝ٘. 
 

 ــ ــــــ وَ ال حيغسٓ الفكْٗ، لمػٗذ الضدٔمنتاب  ـ4

ٌٸ َٔ: ايهاٗ، ٚا٫غتبكاض، ٚايتٗصٜب ـ  َٔ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ـ بإناؾ١ ن

ٖٚٛ َٔ ايهتب ا٭قٍٛ إعتدل٠. ٚقس  َٔ ا٭قٍٛ ا٭ضبع١ يًشسٜح ايؿٝعٞ. ٌ ٚاسساڄّجٿ

ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ ٬ٜسٜ بايٓػب١ إٍ  .(76)شنط ايؿٝذ ايكسٚم غًِٝ بٔ قٝؼ َط٠ ٚاسس٠

ٖصا ايهتاب، ؾايؿٝذ ايكسٚم ـ نُا ٗ باقٞ ا٭قٍٛ ـ مل ًٜشل اغِ غًِٝ بأٟ ؾ٤ٞ 
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نٌ َا ؾعً٘ أْ٘ ْكٌ عٓ٘ بعض ٜجبت ٚدٛز غًِٝ ايٛاقعٞ ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ، ٚ

 ايطٚاٜات. 
 

  ـــــــ املضادز العاوٛ لمشدٖح الػٗع٘

 ـ ــــــ مػٗذ الضدٔملـ االعتكادات، 1

شنط ايكسٚم ٗ ٖصا ايهتاب اغِ غًِٝ ٗ َٛنعٌ، ٚشيو ٗ َعطض ْكٌ 

 .(77)بعض ضٚاٜات٘

 

 ـــــ باقس اجملمط٘ حباز األٌٕاز، حملىد ـ2

فًسات. ٖٚٛ أندل إٛغٛعات اييت ْعت نٌ َا  ٠ايهتاب ٗ َا١٥ ٚعؿط

ٚقٌ إيٝ٘ َٔ ا٭سازٜح ايؿٝع١ٝ. نُا أْ٘ ٜعتدل َٔ اجملاَٝع اؿسٜج١ٝ احملػٛب١ ع٢ً 

ؾذل٠ إتأخطٜٔ. ٚقس أت٢ شنط اغِ غًِٝ ٗ ٖصا اجملُع اؿسٜجٞ ٗ َٛاضز َتعسز٠، 

، أت٢ ع٢ً شنط ، نُا أْ٘; ٕٚٓاغبات كتًؿ١(78)ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْكٌ بعض ضٚاٜات٘

اغِ غًِٝ، يهٔ مل ٜصنط ٗ نٌ تًو إٛانع ٚإٓاغبات ؾ٦ٝاڄ ٜبٌ ٜٚجبت ٚدٛز 

 غًِٝ، ٚأْ٘ سكٝك١ ٚاقع١ٝ ٚتاضى١ٝ. 

 

  ــــــ لمػٗذ الضدٔم ـ اخلضاه،3

تعسزت إٛاضز اييت مت شنط اغِ غًِٝ ؾٝٗا ٗ ٖصا ايهتاب، ٚيهٔ َٔ زٕٚ 

 .ٚدٛزٙ ٚتٛادسٙ ايتاضىٞأٟ تكطٜط أٚ خدل ّهٔ إٔ ٜٓب٧ عٔ 

 

 ــــــغسح ٌّر البالغٛ، البَ أب٘ احلدٖد  ـ4

ايهتاب عباض٠ عٔ زا٥ط٠ َعاضف َٔ عؿطٜٔ فًساڄ. ٚمل ٜتِ شنط غًِٝ بٔ 

 .(79)٫ ٗ اجملًس ايجاْٞ عؿط َٓٗا، ٚشيو بايعطض، ٚنُٔ ْكٌ ضٚا١ٜ عٓ٘إقٝؼ 

 

 ــــــــ ابَ أب٘ احلدٖد يف خضٕظ ضمٗيُسْهي 

َٔ ْؿؼ اجملًس، قاٍ: أَا ضٚا١ٜ غًِٝ  316نط غًِٝ، ٚٗ ايكؿش١ بعس إٔ ش
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ؾًٝػت شات أ١ُٖٝ، ٚقس عطف َصٖب غًِٝ، ٚنتاب٘ ايصٟ عطف بِٝٓٗ بازل٘، 

ٜٚهؿٞ ضزٸ ضٚاٜات٘. َٚع ٖصا ؾإْٞ قس زلعت َٔ أسس ايؿٝع١ إٔ ٖصا ا٫غِ بسٕٚ 

ُٸ ٚايهتاب إٓػٛب  ٢، ٫ٚ ٜٛدس ٗ ايعامل أسس ٜعطف بـ )غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ(،َػ

َٔ ايؿٝع١; يٛضزٚٙ نُٔ أزلا٤ ٖٛ إيٝ٘ َٛنٛع عًٝ٘، ٫ٚ أغاؽ ي٘; ٚقاٍ بعض آخط: 

 ايطداٍ. 

 ـ ــــــ ، لمػٗذ الضدٔم×ـ عُٕٗ أخباز السعا5

ٚشيو سٌ ْكٌ عٓ٘  ،شنط ايؿٝذ ايكسٚم اغِ غًِٝ َطتٌ ٗ ٖصا ايهتاب

٘ بأٟ سسٜح أٚ ن٬ّ ٜكًض زي٬ٝڄ ع٢ً ٚدٛزٙ ، َٔ زٕٚ إٔ ىكٸ(80)إسس٣ ايطٚاٜات

 ايعٝين ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ. 

 

 ــ ـــــ ـ الػٗبٛ، لمٍعىا6ٌ٘

ٖصا ايهتاب بعطض ايطٚاٜات ٚإڀايب اييت تتشسخ عٔ إَا١َ اٱَاّ  اختلٸ

ايجاْٞ عؿط، َٚباسح ٗ غٝبت٘. ٚقس شنط ايٓعُاْٞ غًِٝ بٔ قٝؼ َٔ خ٬ٍ إٜطازٙ 

ٚيهٔ مل  ،(81)ب إٓػٛب إيٝ٘ عٔ ططٜل أبإ بٔ أبٞ عٝافيطٚاٜات عٓ٘ َٔ ايهتا

 .ٜكشب شنطٙ بأٟ تؿكٌٝ أٚ خدل سٍٛ ٚدٛز غًِٝ ٗ ٚطف اـاضز

 

 ـ ــــــٗذ الضدٔم ػـ نىاه الدَٖ ٔمتاً الٍعىٛ، لم7

شنط ايؿٝذ ايكسٚم اغِ غًِٝ ٗ ٖصا ايهتاب ٗ َٛاضز َتعسز٠، سٝح ْكٌ 

ؾ٦ٝاڄ سٍٛ تٛادسٙ  ، َٔ زٕٚ إٔ ٜصنط(82)٘عٓ٘ ضٚاٜات َٔ ايهتاب إٓػٛب إيٝ

 ٚسهٛضٙ ايؿعًٞ ٚايتاضىٞ. 

 

 ـ ـــــ نتاب املتٕازُٔ، لعبد الػين بَ ضعٗد األشدٙ

 ــــــ ف الهتابالتعسٖف مبؤلِّ

ٖٛ عبس ايػين بٔ غعٝس بٔ عًٞ بٔ بؿرل بٔ َطٚإ بٔ عبس ايععٜع ا٭ظزٟ 

إكطٟ(. ٚيس ٗ ) عاز يًٝكب بـ)إكسغٞ(، ٚبعسٖا  اؿاؾٜ، أبٛ قُس، يكب بـ
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. نإ ٗ أٜاّ سٝات٘ ؾٝذ سؿاٚ اؿسٜح (83)ٖـ409ٚبٗا تٛٗ غ١ٓ  ،ٖـ333ايكاٖط٠ غ١ٓ 

ٗ َكط، نُا أْ٘ نإ ْػاب١ڄ، ٚشا ؾٕٓٛ عسٜس٠. ٚ٭ْ٘ خاف ع٢ً ْؿػ٘ ٗ ظَٔ 

ٌٸ ٕس٠ َٔ ايعَٔ َتٛاضٜاڄ عٔ ا٭ْٛاض، يٝٛٗط بعس شيو  . (84)سه١َٛ ايؿاطٌُٝ ؾكس ٚ

ثٌ، نتاب ايػٛاَض، إدتًـ ٚإ٪تًـ ٗ َؿتب٘ ؿات٘: آزاب احملسٿٔ َ٪يډَ

 .(85)أزلا٤ ايطداٍ، َؿتب٘ ايٓػب١، ٚأخرلاڄ نتاب إتٛاضٜٔ

 

 ــــــ وٕعٕع ٔذلتٕٝ نتاب املتٕازَٖ

ٖٛ نتاب قػرل، إ٫ أْ٘ ٫ ْٛرل ي٘; بًشاٚ َٛنٛع٘ ٚقتٛاٙ. ؾؿٝ٘ أزلا٤ 

ٖٛ ا٫ختؿا٤ ٚاشلطٚب َٔ ٬َسكات ٚتعكڊب فُٛع١ ػُعٗا قؿات َؿذلن١، ٚ

اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ. نُا أْ٘ ٚقع ْٛع َٔ ا٫يتؿاف أٚ ا٫مطاف ٗ َا عطض 

. ٚقس أنس َٓش٢ ا٫ختؿا٤ ٚايتٛاضٟ عٔ عٕٝٛ اؿذاز بٔ (86)عِٓٗ َٔ أْبا٤ ٚأخباض

غًِٝ سٝح قاٍ: إٕ  ،ـ إٓؿطز بطٚا١ٜ نتاب غًِٝ ـ ٜٛغـ ٚبڀؿ٘ أبإ بٔ أبٞ عٝاف

بٔ قٝؼ نإ ٬َسكاڄ َٔ ططف اؿذاز; بككس غذٓ٘ ٚتعصٜب٘، ؾٗطب غًِٝ ْادٝاڄ 

بٓؿػ٘، ٚنإ إٔ اغتكط ب٘ إڀاف عٓس أبإ بٔ أبٞ عٝاف ٚٚايسٙ َٓڀك١ ْٛبٓسدإ، 

ٕٸ إ  . (87)يِٝٗ َس٠ َٔ ايعَٔ قطأ ع٢ً أبإ نتاب٘إسس٣ َٓاطل ب٬ز ؾاضؽ، ٚبعس إٔ اطُأ

 

 ــــــ ٖٕضفالفازُٔ وَ احلذاز بَ 

٘، ٘ عٔ ْؿػ٘ ؾإٕ اؿذاز نإ ٜتعكډبـ أبٛ عُطٚ بٔ ع٤٬. بٓا٤ٶ ع٢ً َا أخدل ب1

ٖٚسٻزٙ، ؾٗطب بٓؿػ٘ إٍ ب٬ز ايُٝٔ، ٚاغتكط ٗ إسس٣ زٚض قٓعا٤، ٚنإ ٫ ىطز 

 . (88)ٜٚبك٢ َتدؿٝاڄ بٗا طٛاٍ ايّٝٛ ،َٓٗا إ٫ ي٬ٝڄ

خًٝؿ١  ٞبأ ٗ َٓعٍ أبـ اؿػٔ ايبكطٟ. ٖطب َٔ اؿذاز بٔ ٜٛغـ، ٚاخت2

 .(89)سذاز بٔ عتاب، ايصٟ نإ ٖٛ اٯخط َٔ ايتابعٌ

ـ عبس اهلل بٔ ساضخ اشلاسلٞ. ٖطب إٍ عُإ َٔ ًِٚ ٚأش٣ اؿذاز، ايصٟ 3

 .(90)نإ ٜتعكب٘، ٚاختؿ٢ بٗا

بطاِٖٝ بٔ ٜعٜس ايٓدعٞ، أبٛ عُطإ ايؿكٝ٘. اختؿ٢ خٛؾاڄ َٔ ًِٚ ٚقٗط إـ 4
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ذاز اختؿ٢ ست٢ أْ٘ مل ٜهٔ ٜؿاضى ٗ أ١ٜ ق٠٬، اؿذاز. ٚيؿس٠ خٛؾ٘ َٔ اؿ

(91)ٚاغتُط ع٢ً تًو اؿاٍ إٍ إٔ ايتشل بطب٘، ٚزؾٔ ي٬ٝڄ
. 

 . (92)ـ فاٖس بٔ ددل، أبٛ اؿذاز. ٖطب َٔ ًِٚ اؿذاز بٔ ٜٛغـ، ٚاختؿ5٢

 .(93)ـ أبٛ عٝاض. اختؿ٢ ٖٛ اٯخط; ٖطباڄ َٔ تعكڊب ٬َٚسك١ اؿذاز بٔ ٜٛغـ6

إ، أبٛ قُس ا٭عُـ. اختؿ٢ خٛؾاڄ َٔ اؿذاز، ٚمل ٜٛٗط ـ غًُٝإ بٔ َٗط7

خدل عٔ ساي٘ ٗ خدل َػٓس سٝح قاٍ: ٗ ظَٔ اؿذاز اختؿٝت ٗ ايػابات أي٘ أثط. ٚقس 

ٚزاخٌ إػتٓكعات، ٚقس نٓت ٗ إسس٣ ايػابات ايهجٝؿ١، ٚناْت نجرل٠ ايڀٝٛض، 

ايككب  صٚنٓت أعٝـ ع٢ً قكب ايػهط، أنػطٙ ثِ أَلٸ ضسٝك٘، ٚنٓت أؽ

َٔ ايڀرل، ٚنإ ٖصا ؾاٖساڄ ع٢ً )دٛاظ ايصبض بٗصٙ  غهٝٓاڄ أشبض ب٘ َا اقڀستٴ٘

إشا شبض بًعّٛ سًك٘ داظ، ٫ٚ ٜٓٛط »ايڀطٜك١(. غأيت عٔ شيو إبطاِٖٝ ٚايؿعيب ؾكا٫: 

 .(94)«إٍ ْٛع آي١ ايصبض

ٔٸ اؿذاز ٫سك٘ ست٢ عجط عًٝ٘، 8 ـ غعٝس بٔ دبرل. ٖطب َٔ اؿذاز، يه

 .(95)قت١ًٚقتً٘ ؾط 

ـ عُطإ بٔ سڀإ ايػسٚغٞ. تٛاض٣ ٖٛ اٯخط عٔ ا٭ْٛاض; ٖطباڄ َٔ ًِٚ 9

 .(96)اؿذاز ٚبڀؿ٘

ْب أبٞ ا٭ؾعح ع٢ً اؿذاز، عٕٛ بٔ عبس اهلل. ُطز ٖٛ اٯخط إٍ داـ 10

 .(97)٘، يهٓ٘ اغتڀاع اشلطب إٍ اؾعٜط٠ عٓس قُس بٔ َطٚإؾتعكچب

ٌڈ ٔ ٗ ٖصٙ ا٭زلا٤ ٜتبٌ إٔ اغِ غًِٝ مل ٜهٔ نُٓٗا، ٫ٚ َٔ ايتُعټ ٚبكًٝ

ٚاسساڄ َٓٗا، ؾًِ ٜهٔ َٔ ايصٜٔ ٖطبٛا َٔ اؿذاز بٔ ٜٛغـ، نُا عطض شيو أبإ 

بٞ عٝاف ٗ َكس١َ نتاب غًِٝ، ٚازع٢ ؾٝٗا إٔ غًِٝ ٖطب َٔ ًِٚ اؿذاز أبٔ 

 ٬َٚسكت٘، ٚاغتكطٸ ب٘ اؿاٍ عٓسٙ. 

 

 ـ ــــــ زداه ابَ الػغاٟسٙ

 ـــــــ تعسٖف الػغاٟسٙ

ٖٛ أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل ايػها٥طٟ، قاسب ؾطٜو، ٚأغتاش 
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َٔ أع٬ّ عًِ ايطداٍ، أغتاش ٖصا ايؿٔ، َٚٔ  ،ـ ايطدايٞ ايؿٝعٞ ايهبرل ـايٓذاؾٞ 

قاَٛؽ »ايٓٸكاز ايهباض ؾٝ٘. قاٍ ؾٝ٘ ايع١َ٬ قُس تكٞ ايتػذلٟ، قاسب نتاب 

ْكچاز َجً٘ بعس ابٔ ايٛيٝس، بٌ ٖٛ ؾٛق٘... إْٸا ْػدل َٔ طعٔ ؾإٕ ٖصا ايطدٌ ٫ »: «ايطداٍ

ٌپ َٓٗا ؾكس طعٔ ٗ نتبٺ ،ؾٝ٘ ٖصا ايطدٌ ٗ نتاب٘ أٚ سسٜج٘ ؾٓطاٙ َٓهطاڄ ، ن

ٌٷ ع٢ً َٓهطات، ٚآثاض ايٛنع عًٝٗا نايٓاض ع٢ً اؾبٌ، ٚنصيو أخباض باقٞ  َؿتُ

از، ٚتؿ٦ُع َٓ٘ كچَا ظٜٸؿ٘ ايٓت ع٢ً طعٔ ٖصا ايطدٌ عًٝ٘ ٗ ايؿك٘ أٚ غرلٙ، اؾتًُ ٔٵَٳ

. نصيو ؼسخ (98)«ٚبٗا٩ٙ ٚنٝا٩ٙ ^ايڀباع، ٚيٝؼ شلا ْٛضا١ْٝ ن٬ّ إعكٌَٛ

ساع٘، ايصٟ اْؿطز ايؿٝذ ايڀٛغٞ ٗ َكس١َ ايؿٗطغت عٔ ابٔ ايػها٥طٟ، ٚاَتسح إب

. ٚعس نتاب٘ (99)ؿات ٚأقٍٛ ايؿٝع١از ٗ نتابٝ٘ إؿتًٌُ ع٢ً َكٓٻكچب٘ عٔ باقٞ ايٓ

ٌپ َٔ: ايع١َ٬ اؿًٞ ٗ )خ٬ق١ ٗ  ُٸاڄ اعتُس عًٝ٘ ن ايطداٍ َٓبعاڄ ضدايٝاڄ َٗ

ٌٸ  اٱؾهاٍ(. ا٭قٛاٍ(، ٚابٔ زاٚٚز ٗ )ضداي٘(، ٚايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ٗ نتاب٘ )س

 

 ــــــ زأٙ ابَ الػغاٟسٙ يف ضمٗي بَ قٗظ

نتاب ضداٍ ابٔ ايػها٥طٟ، ٚازل٘ ايكشٝض )ايهعؿا٤(، أزضد٘ ايع١َ٬ اؿًٞ 

ٗ نتاب٘ )خ٬ق١ ا٭قٛاٍ(. ٚأخرلاڄ، باٖتُاّ ايػٝس قُس ضنا اؿػٝين، متٸ طبع٘ 

بؿهٌ َػتكٌ. ابٔ ايػها٥طٟ ٗ ٖصا ايهتاب، ٚبعس إٔ أؾاض إٍ ضٚاٜت٘ ٗ َعاؾطت٘ 

ـ  عًُا٤ ايؿٝع١ ـأقشابٓا »ٚعٔ ايهتاب إؿٗٛض بازل٘، قاٍ:  ،^يعسز َٔ ا٭١ُ٥

 . (100)«َعطٚف، ٫ٚ ٜٛدس ي٘ خدلًٜشكٕٛ شنطِٖ يػًِٝ بايكٍٛ: غرل 

ٕٸ إٛانع اييت ضأ٣ ؾٝٗا اغِ غًِٝ مل تهٔ  ٜٚتابع ابٔ ايػها٥طٟ قٛي٘: إ

َطتبڀ١ َا ٗ ايهتاب ايصٟ ْػب إيٝ٘، ٫ٚ َا ضٚاٙ أبإ بٔ أبٞ عٝاف، ٚإٕ ابٔ 

ٗ قطا٠٤ يطأٟ ٚ. (101)(×عكس٠ قس شنطٙ ْك٬ڄ عٓ٘ ٗ نتاب٘ )ضداٍ أَرل إ٪ٌَٓ

ٌٸ ٗ َا ٚقٌ  ٘ايػها٥طٟ ٜتبٌ أْٸٚأقٛاٍ ابٔ  ٗ نٌ إرلاخ اؿسٜجٞ ايؿٝعٞ، أٚ ٫ أق

إيٝٓا، ٫ ٜٛدس أٟ خدل عٔ غًِٝ. نُا أْ٘ ٫خدل َٓ٘ عٔ ْؿػ٘، باغتجٓا٤ َا ْػب إيٝ٘ 

ٚڇٙ أسسٷ غرل ابٔ أبٞ عٝاف  . (102)عٔ ططٜل نتاب غًِٝ، ايصٟ مل ٜط

تاب َٛنٛع ٚدًٞ، ن»ٚأخرلاڄ ٜٓتكس ابٔ ايػها٥طٟ نتاب غًِٝ بكٛي٘: 
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. ٚبعس قٛي٘ ٖصا بسأ بعطض ايؿٛاٖس (103)«ٚايؿٛاٖس ع٢ً ٖصا َٔ ْؿؼ ايهتاب نجرل٠

َٔ ايهتاب ع٢ً ٚنع٘. ٚقس دعٌ نتاب غًِٝ نُٔ ايهتب إؿٗٛض٠ بإٓهطات، 

 . (104)نُا بٝٸٔ ْٛطٙ ْٚٛط ايٓكچاز ايؿٝع١ ٗ ايهتاب

 

 ـــــــ نتب ٔوضادز وتفسقٛ

كاي١ َٔ اختكاض ْهتؿٞ ٗ ٖصا ايعٓٛإ بػطز أزلا٤ بػبب َا تؿطن٘ عًٝٓا إ

 ايهتب ٚإكازض ا٭خط٣ اييت اغتٓسْا إيٝٗا ٗ ٖصا ايبشح: 

ـ 2ـ ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايكػرل; ٚايتاضٜذ ايهبرل; 1ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ: ٗ 

ـ 4ايؿت١ٓ ٚٚقع١ اؾٌُ;  ٟ،ـ غٝـ بٔ عُط ايهيب ا٭غس3 ايب٬شضٟ، أْػاب ا٭ؾطاف;

 ٞ، َعطؾ١ ايجكات.ايعذً

بٔ ـ عُط بٔ أٓس 2ـ ابٔ سبإ، نتاب ايجكات; 1ٗ ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ: 

ٖډ  ْكٌ عِٓٗ ايعًِ.  ٔٵؾاٌٖ، تاضٜذ أزلا٤ ايجكات 

ـ أبٛ 2; ََِػهٜٛ٘ ايطاظٟ، ػاضب ا٭ ـ أبٛ ع1ًٞ: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ اـاَؼ

ـ أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ، 3اض; طٗايؿتض ايهطادهٞ، ا٫غتٓكاض ٗ ايٓلٸ ع٢ً ا٭١ُ٥ ا٭

 .ـ ايؿٝذ إؿٝس، فُٛع١ َٔ آثاض5ٙـ ايؿٝذ ايڀٛغٞ، ايػٝب١; 4 ;ايتعسٌٜ ٚايتذطٜض

ـ ايػُعاْٞ، 2 ـ ابٔ ؾٗطآؾٛب، َعامل ايعًُا٤;1: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ ايػازؽ

 ـ َٓتذب ايسٜٔ، ايؿٗطغت. 3ا٭ْػاب; 

ـ ابٔ 2ٗ َعطؾ١ ايكشاب١; ـ ابٔ ا٭ثرل، أغس ايػاب١ 1: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ ايػابع

 ـ ابٔ طاٚٚؽ، غعس ايػعٛز. 3 ;خًهإ، ٚؾٝات ا٭عٝإ

ـ سلؼ ايسٜٔ قُس ايصٖيب، تصنط٠ اؿؿاٚ; غرل 1: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ ايجأَ

 ـ ٜٛغـ إعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ ٗ أزلا٤ ايطداٍ. 3أع٬ّ ايٓب٤٬; َٝعإ ا٫عتساٍ; 

عػك٬ْٞ، اٱقاب١ ٗ ُٝٝع ايكشاب١; ـ ابٔ سذط اي1: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ ايعاؾط

 تكطٜب ايتٗصٜب; تٗصٜب ايتٗصٜب; يػإ إٝعإ. 

ايڀٗطاْٞ، ايصضٜع١ إٍ تكاْٝـ  گعضا بغ. آ1: اشلذطٟ ٗ ايكطٕ ايطابع عؿط

 ايؿٝع١. 
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ْٚتٝذ١ ايبشح ٗ نٌ ٖصٙ ايهتب ٫ ؽتًـ عٔ غابكتٗا ٗ إكازض اييت 

ادس غًِٝ ايؿعًٞ ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ، ست٢ إٔ عسزْاٖا بايتؿكٌٝ، ؾ٬ خدل ٜجبت تٛ

أيـ نتاب ْٚٝـ. ٚأُٜٓا ٚدس  بًػتايهتب اييت عجٓا ؾٝٗا َٔ أدٌ ايسق١ ايع١ًُٝ قس 

عٝاف  أبٞبٔ ايٝ٘، ٚايصٟ اْؿطز إازل٘ ؾٗٛ ستُاڄ َٓكٍٛ عٔ ايهتاب ايصٟ ْػب 

عٓ٘ بطٚاٜت٘. نُا إٔ شنطٙ نإ بايعطض، َٔ خ٬ٍ شنط إسس٣ ايطٚاٜات إٓكٛي١ 

ْػذاّ َع قٛاعس ايبشح ايعًُٞ ٚايعك٥٬ٞ ٫ٗ ْؿؼ ايهتاب. ٖٚٛ ايٓشٛ ايصٟ ّٓع ا

 ، ؾصاى ٖٛ ايسٚض، ٚايسٚض باطٌ.اڄٚاسس ٞعٚإسٻ ٢عسٻايصٟ ٜطؾض إٔ ٜهٕٛ إ

 

 ــ ــــٌتٗذٛ البشح 

ـ يكس اتبعٓا ايتشكٝل ٚايبشح ٗ ايعسٜس َٔ ايهتب إكازض ٚإطادع إعتُس٠ 1

ٜذ، ٚايطداٍ، ٚايكطإٓ ٚتؿػرلٙ، ٚاؿسٜح، ٚايػرل٠، ٚإٓاقب، ٚايذلادِ، ٗ ايتاض

َٚا ىل ايسع٠ٛ ايٓب١ٜٛ ٗ  |ٚغرلٖا نجرل. ٖٚٞ ٗ بٝإ تاضٜذ ايٓيب ا٭نطّ

ٌٸ َا ٜتعًل با٭١ُ٥ ا٭طٗاض ٚايكشاب١  ^َطس١ً ْعٍٚ ايٛسٞ، نُا أْٗا ٗ َعطؾ١ ن

ٚأؾدام آخطٜٔ نجط. ٚناْت ايٓتٝذ١ اؿاق١ً َٔ نٌ  ،ٚايتابعٌ يس٣ ايؿطٜكٌ

ٖصا اؾٗس ايعًُٞ إٔ ٫ خدل ٫ٚ تكطٜط َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜجبت تٛادس غًِٝ ايؿعًٞ ٚسهٛضٙ 

 .ايتاضىٞ

ـ يٝؼ ٖٓاى أ١ٜ ؾٗاز٠ أٚ غٓس أٚ ٚثٝك١ ّهٓٓا ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ إثبات ٚدٛز 2

ْ٘ أعٞ بعس إ ازټ ،ٖـ76ٚغ١ٓ ٖـ 14ِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ َا بٌ غ١ٓ ؾدك١ٝ باغِ غً

  .غ٬ّتٛادس ٗ تًو ايؿذل٠ َٔ تاضٜذ اٱ

ـ ٗ نٌ إكازض ٚإطادع ـ أعِ َٔ ايؿٝع١ٝ ٚغرلٖا ـ يٝؼ ٖٓاى زيٌٝ ٚخدل 3

ٌٸ عٔ غًِٝ ٚنٌ َا قٌٝ عٓ٘، ٚشنط ب٘، نإ عٔ ططٜل نتاب٘، ايصٟ اْؿطز  ،َػتك

 أبإ بٔ أبٞ عٝاف بطٚاٜت٘. 

ـ يكس عطف غًِٝ َٔ خ٬ٍ ضٚاٜات٘، ٚاييت ْكًت بسٚضٖا عٔ نتاب٘، ايصٟ ضٚاٙ 4

 أبإ بٔ أبٞ عٝاف. 

ـ يٝؼ ٖٓاى ؾاٖس أٚ َػتٓس تاضىٞ ٜ٪نس سهٛض غًِٝ ٗ تًو ايؿذلات 5

، ٚٗ ٚاقع١ اؾٌُ، ×ا١ُٕٗ َٔ تاضٜذ ايؿٝع١، قبٌ أٚ بعس خ٬ؾ١ اٱَاّ عًٞ
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، ٚسطب ٜعٜس نس اٱَاّ ×١ َع اٱَاّ اؿػٔٚقؿٌ، ٚايٓٗطٚإ، ٚٗ ْعاع َعاٜٚ

ٔ سهٛضٙ ٗ نٌ ٖصٙ ؾ٤ٞ ٜبٝٿ اؿػٌ ٚٚاقع١ نطب٤٬، ٚا٭سساخ اييت تًتٗا، ٫ٚ

 ايٛقا٥ع، ٚيٛ يًش١ٛ ٚاسس٠. 

قس عاؾط ا٭١ُ٥ اـُػ١ ا٭ٚا٥ٌ  اڄـ َا شنطت٘ بعض ايهتب َٔ إٔ غ6ًُٝ

ٌٸ، بٌ نإ إعتُس ـ ٚايتابعٌ ايهباض ٫ ٜػتٓس إٍ أٟ زيٌٝ أٚ َػتٓس تاض ىٞ َػتك

 غٛا٤ بڀطٜل َباؾط أٚ غرل َباؾط ـ ع٢ً نتاب غًِٝ، ايصٟ ضٚاٙ أبإ بٔ أبٞ عٝاف. 

ـ َا ازعاٙ أبإ بٔ أبٞ عٝاف َٔ إٔ غًِٝ بٔ قٝؼ قس ٖطب ؾاضٸاڄ َٔ ًِٚ 7

ٜٔ َٔ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ٫ زيٌٝ عًٝ٘; ؾهتاب إتٛاضٜٔ، ايصٟ شنط أزلا٤ ايؿاضٸ

 ذاز بٔ ٜٛغـ، مل ٜصنط اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ. ٬َسك١ اؿ

ُٸ٢،  ٌٸ َا غبل َٔ أعاخ نًل إٍ إٔ اغِ غًِٝ اغِ بسٕٚ َػ َٚٔ خ٬ٍ ن

اغِ َّٖٛٛ َٚٛنٛع، ؾًِ ٜٛدس ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّ ؾدلٷ بٗصا ا٫غِ. ٚا٫ستُاٍ 

ايكٟٛ إٔ أؾطازاڄ أٚ ؾطزاڄ عُس إٍ قٓع ٖصٙ ايؿدك١ٝ، َٚٔ ثِ ْػب إيٝٗا شيو 

 ايهتاب، ٚدعًٛٙ ْاطكاڄ بازل٘.

 

 

الهىاهش
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 ضمٗي بَ قٗظ اهلالل٘ فٕم الػبّات

 «...ضمٗي بَ قٗظ»وطالعٛ ٌكدٖٛ يف وكالٛ 

 

 الشيخ علي إلهي الخزاساني

 تزجوح: نظيزج غالب

 

 وكدوٛ ــــــ

َٔ فُٛع١  ٚاْڀ٬قاڄ ،«اشل٬يٞؼكٝل سٍٛ غًِٝ بٔ قٝؼ »َكاٍ ناتب عٌُ 

سٍٛ ؾدك١ٝ غًِٝ بٔ  َٝساْٝاڄ ٕ هطٟ ؼكٝكاڄ، ع٢ً أَٔ ايهتب ٗ كتًـ ايؿٕٓٛ

، يٝدًل ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ ٚقس تػًض ٗ ٖصا ايتشكٝل بٓٛط٠ تاضى١ٝ ْٚاقس٠ .قٝؼ اشل٬يٞ

ٕ َا شنط ب٘ ٗ بعض ايهتب ٫ غٓس ، ٚإٔ اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ فطز اغِ ب٬ َػ٢ُأ

 ي٘.  اڄاقعٝٚ

نتاب ٕ غًِٝ بٔ قٝؼ اغِ ي٘ ثكً٘ بٌ احملككٌ ٚايعًُا٤، ٚأقسّ َا ْطاٙ أ

ٕ ٖصا ايؿدل ٫ ٚدٛز سسٜجٞ ٜطدع ٜٚٓػب إيٝ٘. َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓػب١ ؾإٕ ايكٍٛ بأ

 ،بٌ ٜع٢ٓ ْكس ندلاٙ ،عٝين ٫ٚ سهٛض تاضىٞ ي٘ ٫ ٜكتكط ع٢ً ْكس ؾدكٝت٘

ٚبايتايٞ نطب ضنٔ  ،ًٝ٘ بايٛنع ٚاؾعٌٚاؿهِ ع ،ٚتهصٜب أقسّ نتاب سسٜجٞ

 ٖٚصا َا أضاز إ ٜ٪نس عًٝ٘ ناتب إكاٍ.  .سسٜجٞ ٚإغكاٙ اعتباضٙ

ٍ ـ إ ع٢ً عهؼ َا شٖب إيٝ٘ ايسنتٛض د٬يٞ ـ ٗ ٖصا إكاٍ غٓػع٢ مٔٚ

ْ٘ ٚدس ، ٚأِ ٚبايتبع سكٝك١ ٚدٛز غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞثَٚٔ  ،إثبات قش١ ايهتاب

إثبات ٚدٛز غًِٝ ٚسهٛضٙ ايتاضىٞ ٫ ٜعتُس  ،ْعِ سكٝك١ تاضى١ٝ.، ٚنإ بايؿعٌ
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ٌٷ  ضزٸٚيهٔ ٗ ،ؾك٘ ع٢ً نتاب٘ نافٺ ع٢ً ٚدٛز غًِٝ.  عسّ اعتباض ايهتاب زيٝ

مٛ ٖسؾٓا  ططٜلٷ ،ٚايهؿـ عٔ اؾتباٖات٘ ٚتٓاقهات٘ ،ٕ ْكسْا يًُكاٍ ايػابلنُا أ

 ٝين. ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛز غًِٝ ٗ اـاضز ٚايٛدٛز ايع إٍ

سط١َ اؿسٜح ٚاحملسثٌ.  ا٠ٞ ٕٚٓ ًٜك٢ ٖصا إكاٍ َٛقع٘ يس٣ قبٸٚأ٢ُٓ أ

ٟ رلؾبايػٝس ٍ أْٓا قُٓا بعطض ٖصا إكاٍ ع٢ً زلاس١ س َٔ ايتٜٓٛ٘ إٖٓا ٫ بٸٚ

ٗٓا إٍ بعض ايٓكاٙ ا١ُٕٗ ٗ ْبٻ ، نُاٚقس سلًٓا بًڀؿ٘ ٬َٚسٛات٘ ايك١ُٝ ،ايعلاْٞ

 ا ايًڀـ ْتٛد٘ ي٘ غايل ايؿهط ٚا٫َتٓإ.ٚمٔ ٗ َكابٌ ٖص ،ايبشح

 

 ـــــ أدلٛ عدً الٕدٕد اخلازد٘ لطمٗي بصعي وؤلف املكاه

 عسّ ٚدٛز قٝؼ ايؿعًٞ ع٢ً زيًٌٝ:  د٬يٞ ضأٜ٘ ٗب٢ٓ ايسنتٛض 

ٚٸٍ:  ايطداٍ، ٚع إٛدٛز٠ ٗ ايتاضٜذ، ايتشكٝل ٚايبشح ٗ إكازض ٚإطادا٭

خًل َٔ ٚ ،غرلٖاٚ ،ايذلادِٚإٓاقب، ٚيػرل٠، اٚاؿسٜح، ٚٚايتؿػرل،  ،ٕٚايكطآ

 ٜؿٝس ٚدٛز غًِٝ اؿكٝكٞ ٚايٛاقعٞ. خدلٚ خ٬شلا إٍ عسّ ٚدٛز أٟ تكطٜط أ

َٳ٬َسٛت٘  ٚايجاْٞ: ه٪ٙ ٍ ٚدٛزٙ نإ َتٸؼسخ عٔ قٝؼ أٚ أؾاض إ ٔٵإٔ نٌ 

نٌ  ت٪نسايصٟ  ،ٚإطٟٚ عٔ ططٜل أبإ بٔ أبٞ عٝاف ،يٝ٘ايهتاب إٓػٛب إ

ٚا٫غتس٫ٍ ب٘ ٜٛقع ٗ ايسٚض  ،ضاٜٚ٘ ايٛسٝسٖٛ بإ أ ٕب٘ أ ١ؾايٛثا٥ل ٚإػتٓسات إعطٿ

 .(1)َعكٛي١ٝ ا٫غتس٫ٍ ب٘ ٚا٫غتٓاز إيَٝ٘ا ٜعين عسّ ، ايباطٌ

ايهتب َٓٗر ايسنتٛض د٬يٞ اتباع اـڀ٠ٛ ايتاي١ٝ: َٓاقؿ١ يكس ؾطض عًٝٓا 

ي٬غتكطا٤ سٍٛ  ;ٓٛط ٗ ايهتب ايطداي١ٝٚبعس شيو غٓ ،يٝٗا ٗ ؼكٝك٘اييت اغتٓس إ

 زيًٝ٘ ايجاْٞ. 

 

 التازخيٗٛ ـــــالهتب 

ٞٸٗ  ٗ زي٬ٝڄ  ايبس٤ ٫بس َٔ تٛنٝض نٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ نتابٷ تاضى

سس ايهتب ايتاضى١ٝ ٫ إثبات ٚدٛز ؾدل أٚ ْؿٝ٘. ؾُشض ٚدٛز اغِ ؾدل ٗ أ

ٜتٛاٍ شنط ازل٘ بايتؿكٌٝ ٗ ٕ ٗ إثبات ٚدٛزٙ ايعٝين، بٌ ٫بس أٙ سذ١ ّهٔ عسٸ

، ست٢ ٜتِ ا٫ط٦ُٓإ ا٭ّ ٗ ايتاضٜذ اضى١ٝ َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ، أٟ إكازضايهتب ايت
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 ٚتك١ٜٛ ؾطض ا٫ستُاٍ.  ،ٚشيو بًشاٚ ػُع ايكطا٥ٔ ،ٍ ٚدٛزٙ ؾعًٝاڄإ

بأْ٘ ٚدس  سس ايهتب ايتاضى١ٝ ؾطزاڄؾٗٛ إٔ ٜصنط أأَا ا٭غًٛب ايجاْٞ إتبع 

ٌٸ، ٚأضى١ٝٗ ؾذل٠ تا ضٚا٠ غٓس تًو ايطٚا١ٜ َٛضز ا٫عتباض، نهتاب تاضٜذ  ٕ ٜهٕٛ د

ايًصٜٔ ٜعتُسإ ع٢ً ايطٚاٜات ٗ ْكٌ ، يًصٖيب ،ٚنتاب تاضٜذ اٱغ٬ّ ،ايڀدلٟ

ٕ ٜهٕٛ ٖصا ايػٓس ايكشٝض قس أ ْ٘ يٝؼ نطٚضٜاڄإٍ أ َع اٱؾاض٠ ٖٓا، أخباضُٖا

يس٣ عًُا٤ ايطداٍ  ٓس َكب٫ٛڄٕ ٜهٕٛ شيو ايػ، بٌ ٜهؿٞ أشنط ٗ نتب ايتاضٜذ

 ٚنتب ايطداٍ.

ٌٸ اڄ.َعتدل اڄٖٚصا َا هعٌ ٖصا ا٭غًٛب ٚإٓٗر عك٥٬ٝ خ عٔ ٚدٛز ؼسٸ ٔٵَٳ ؾه

ٌٸ ،ٖصا ايؿدل ٜهٕٛ َٛضز اعتُاز ٚڈ ٚن ُٻ ضا ٕ ، ٖا ٜبٌ أخص اـدلٔ أقس بٌ ع

 ٚيٝؼ عٔ سسؽ.  ،ٖصا اٱخباض نإ عٔ سؼٍّ

َا  ٗ ْتا٥ذ٘ ٗ كاڄْ٘ مل ٜهٔ َٛؾډد٬يٞ تبٌ أا٠٤ تسقٝكات ايسنتٛض يهٔ بكط

 ،ٍ غٓس ايطٚا١ٜ، ٚايصٟ ٜٓٛط إَا ىل ا٭غًٛب ايجاْٞ َا ٗا٭غًٛب ا٭ٍٚ، أ ىلٸ

 ٖٚٛ َا غٓعطن٘ ٗ َبشح ايطداٍ ٚنتب ايطداٍ.  .ٚثابتاڄ ؾكس نإ ايػٓس قشٝشاڄ

لس أْؿػٓا  ^َع نٕٛ غًِٝ قس قاسب ٔػ١ َٔ ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ

طٜٔ ع٢ً ططح ايتػا٩ٍ ايتايٞ: نٝـ مل تتڀطم نتب ايتاضٜذ يؿطح ساي٘ فبٳ

 ٚٚقؿٗا؟ 

 ٚ اؾٛاب إؿطٚض شلصا ايػ٪اٍ ٜتِ َٔ خ٬ٍ إكسَات ايتاي١ٝ:

ٚمل  قس بكٞ غإاڄ ،ٚ نٌ َا نتب ٗ ايتاضٜذ، إٔ نٌ ايهتب ايتاضى١ٝـ إ1

 نع َٓ٘ ؾ٤ٞ.ٜٛ

ا عٓٸ بٵٚمل ٜػٹ ،ناْت َٛضز عجٓا ٚؼت أعٝٓٓإ نٌ ايهتب ايتاضى١ٝ ـ إ2

 َٓٗا ؾ٤ٞ.

ٕ ٜتِ شنطٙ ٚؾطح ساي٘ ٗ نتب ا نإ غًِٝ ؾدك١ٝ ٚاقع١ٝ ؾ٬بس أشـ إ3

 ايتاضٜذ. 

 ُكسَتٌ ا٭ٚيٌٝ ؾاؾٛاب عٔ نُْٛٗا غرل َتشككتٌ بسٜٗٞ;بايٓػب١ يًأَا 

بكٞ غإاڄ  ،ٚضداٍ ايٓذاؾٞ ،ؾٗطغت ايڀٛغٞ :َجٌ ،ٕ ايكًٌٝ َٔ ايهتبٚشيو ٭

َٔ  ٬َسكٌ ،ٚعدل تاضٜذ اٱغ٬ّ ،ٕ ايؿٝع١ ناْٛا زا٥ُاڄأ خكٛقاڄٚ ،ٚٚقٌ إيٝٓا
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مل ٚ ،ِٗ ٚقٗطِٖؿظايٛا ٗ َعطض تعػټ ٛض ٚايػاغ١ ايٛإٌ، ٚقس ًٚٛا ٫ٚغ٬طٌ اؾ

ٟټ  .شلصٙ ا٭١َ َعطؾٝاڄ اييت تعس إضثاڄ ،ٚايهتب ،َٔ ايٓؿؼ، ٚإاٍ ،ؾ٤ٞ ٜػًِ َٔ شيو أ

 إسطام ٚإت٬ف زيٌٝ ٚانض ئ ّش٢ ٚيعٌ َهتب١ ايؿٝذ ايڀٛغٞ َٚا تعطنت ي٘ َٔ

ٓس ٚنصيو َا ضٚاٙ ايػٝس عبس اؿػٌ ؾطف ايسٜٔ أْ٘ ٗ ظَٔ أ .ع٢ً ٖصٙ إعاْا٠

َٿ سانِ دبٌ عاٌَ ـنإ ـ ايصٟ  اؾعاض بإسطام نتب  ٔ ٚقٛز أؾطإ اـبعنإ ٜ٪

 ايؿٝع١ يؿٗٛض ط١ًٜٛ.

ٚؾدك١ٝ تعتين  نإ ضاٜٚاڄ اڄٕ غًُٝإكس١َ ايجايج١ ؾايٛاٖط أ ١ يكش١َا بايٓػبأ

ٞپايصٜ ،ٚ َطتب١ نباض ا٭قشاب، ٚمل ٜهٔ ٗ َٛقع أبايطٚاٜات  ٔ نإ شلِ ٚقعٷ تاضى

ِٸ ، ٚ غرلٖايًذٝـ ٗ قؿٌ أٚ اؾٌُ أ ٗ أسساخ تًو ايؿذل٠، ؾًِ ٜهٔ قا٥ساڄ َٗ

َكاٜػت٘  يٝؼ قشٝشاڄ . يصااٍ ٗ تًو ا٭سساخْ٘ مل ٜهٔ قاسب َٓكب ؾعٸنُا أ

ثِ َت٢ ناْت نتب  ببعض ايكشاب١ أٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ شلِ زٚضٷ َباؾطٷ ٗ ا٭سساخ.

 ×عًٞ ؾايعسٜس َٔ قشاب١ اٱَاّ ايتاضٜذ تصنط نٌ ايصٜٔ عاؾٛا ٗ تًو ايؿذل٠؟!

 ِٗ بايٛقـ ٚايؿطح. يهٓٗا مل ؽكٸ ،قس شنطت نتب ايتاضٜذ أزلا٤ِٖ

ٟپٖٚٛ  ،طخآ ٕ ٖٓاى استُا٫ڄنُا أ ؾػًِٝ  .بًشاٚ ايٛاقع ايتاضىٞ ٚإصٖيب قٛ

ٚٿ  ،نشازث١ ايػكٝؿ١ ،اغ١ ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّ٭سساخ سػٸ ٚضاٜٚاڄ ْاڄبٔ قٝؼ نإ َس

ٚ٭ٕ َعِٛ نتب ايتاضٜذ اييت تعس َٔ َكازض ايسضد١  ،÷١َ٬ٚٚ ايػٝس٠ ايعٖطا٤

قاقسٜٔ بصيو  ،ٕ ٜػهتٛا عٔ شنط ازل٘ؾ٬ غطٚ أإدايـ  قبٌَٔ  ناْت ٍٚا٭

ددلٚا ع٢ً ا٫عذلاف ايهُين َا ; ٭ِْٗ َت٢ َا شنطٚٙ أايػهٛت ععي٘ عٔ ايتاضٜذ

 ْكً٘ َٔ أخباض ٚأسساخ. 

ؼكٝك٘ سٍٛ ؾدك١ٝ غًِٝ قس ٕ ايسنتٛض د٬يٞ ٗ َٚٔ اي٬ظّ ايتٓبٝ٘ إٍ أ

نتب يٓكط بٔ َعاسِ، ٚ ،«ٚقع١ قؿٌ«اعتُس نُٔ ايهتب ايتاضى١ٝ ع٢ً نتاب 

 اختل ٖصا ايهتاب بٛقـ ْٚكٌ أسساخ ٚاقع١ قؿٌ بٌ اٱَاّ« ٜكٍٛ: سٛي٘

ٚاختتِ  ،َس١ٜٓ ايهٛؾ١ ×عًٞ َٚعا١ٜٚ، ٚقس ابتسأ َٔ ؿ١ٛ ٚضٚز اٱَاّ ×عًٞ

َٳ غكڀٛا ٗ ٖصٙ إعطن١، ٚقس شنط فُٛع١ َٔ أقشاب  ٔٵأعاث٘ بعطض أزلا٤ 

غعس بٔ عباز٠  عُاض بٔ ٜاغط )أنجط َٔ ث٬ثٌ َط٠(، قٝؼ بٔ :أَجاٍ ،×عًٞ اٱَاّ

ا٭ْكاضٟ، غٌٗ بٔ سٓٝـ، ٖاؾِ بٔ عتب١، عُطٚ بٔ ٓل، ابٔ عباؽ، عسٟ بٔ 
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، (ٚٗ َٛانع كتًؿ١ َٔ ايهتاب ،نٌ ٚاسس أنجط َٔ َط٠)ٚخع١ّ بٔ ثابت  ،سامت

٬سٛات أٚضزٖا ٗ عج٘ ٗ إ ٖصٙ ْؿؼٚ اغِ غًِٝ مل ٜصنط ٚيٛ َط٠ ٚاسس٠. يهٔ

نتب إ٪يـ ٗ بعض ٖٛاَـ َكايت٘ ٗ ٚقس  .(2)يًؿٝذ إؿٝس ،«اؾٌُ»نتاب 

 ،(3)ٓكطٟ َٔ أقشاب بعض أ١ُ٥ ايؿٝع١إْكط بٔ َعاسِ » :ِخكٛم ْكط بٔ َعاس

 ،«، ٚقاحل ا٭َطَػتكِٝ ايڀطٜك١: َجٌ ،ٚقـ بعس٠ أٚقاف ،َٔ أٖايٞ ايهٛؾ١

َجٌ:  ،يٝ٘ عس٠ نتب. ْػبت إ(4)ْ٘ ٜطٟٚ عٔ ايهعؿا٤: إسٝح قٌٝ ،نُا ٚضز ؾٝ٘ ايٓكس

 .(6()5)ػاضات، إٓاقب، َكتٌ اؿػٌ ٚأخباض إدتاضاي، اؾٌُ، ايٓٗطٚإ، قؿٌ

 قس شنط ٜٛدس نتاب تاضىٞ ؾ٬  ،ع ايسنتٛض د٬يٞ ٗ احملٛٛضٚقس ٚق

َ٪يـ إكاٍ قس قاٍ ٚ .ٚإِا انتؿت بصنط ازل٘ ،ط بٔ َعاسِؿاٍ ْك ؾطساڄ

 ايتاضى١ٝ ٫ ٜعس زي٬ٝڄٕ فطز شنط ؾدل ٗ بعض ايهتب : إاحملذلّ أنجط َٔ َط٠

َا قبً٘ ٗ ساٍ ْكط بٔ  : أيٝؼع٢ً سهٛضٙ ايتاضىٞ ٚٚدٛزٙ ايٛاقعٞ، ْٚتػا٤ٍ

ٕ أغايٝب أّ أ َا ىل غًِٝ بٔ قٝؼ قبٛي٘ ٗ ـ ٚبا٭ٍٚ ـ َعاسِ نإ ٜؿطض عًٝ٘

 ٖٞ سػب َكته٢ ا٭ٖٛا٤ ٚايطغبات؟!ٚإِا  ،ايتشكٝل ٚايبشح يٝػت ع١ًُٝ ٚثابت١

ٜٚهع بصيو  يصٟ دعً٘ ٜعذلف ٜٚكط بٛدٛز ْكط بٔ َعاسِ،ٞ اؾُا ٖٛ ايساع

، ٚإٔ ٜكٍٛ ؾٝ٘ َا قاي٘ ٗ ٕ ٫ ٜعذلف ب٘ ايتٓاقض؟ ٚنإ عًٝ٘ ٚؾل َٓٗذ٘ أْؿػ٘ ٗ

ٚمل ٜٛدس ؾدل بٗصا ا٫غِ ٗ تًو ايؿذل٠  ،اغِ ب٬ َػ٢ُ، َٛنٛع َٚكٓٛع«غًِٝ 

ػبٛٙ إٍ َّٖٛٛ ْٚ ،ايتاضى١ٝ، ٚإِا ٖٛ َٔ قٓع أؾطاز عُسٚا إٍ نتاب١ نتاب

 .(7)«يٝتشسخ بازلِٗ

ـ بٌ يٛ قبًٓا َٓٗر ْٚٛط١ٜ إ٪يِّ ،ْكط بٔ َعاسِ ٫ٚ٢ً ٜكتكط ا٭َط ع

إش مل  ;ٚيػكڀٛا نًِٗ َٔ ا٫عتباض ،ؿٞ نتب ايتاضٜذ٭دطٜٓاٙ ع٢ً نٌ أزلا٤ َ٪يِّ

ؾٌٗ ٜؿًُِٗ ، ٚإِا شنطت أزلا٩ِٖ ٚنتبِٗ،  عٓ٘أٚ خدل ٜطڇزٵ ؾطح ؿاٍ أسسِٖ

ـ نتاب ايٛانض أْ٘ سٌ ٜهٕٛ ايٛدٛز ايتاضىٞ ٕ٪ئَِّ ٚ ؟!اؿهِ غرل ايعازٍٖصا 

ٚبسٕٚ َع٢ٓ،  ٬س١ٛ سٍٛ ايهتاب تكبض يػٛاڄإٚ ا٫غتؿػاض إٔ َٛدٛز غرل ثابت ؾإ

غًٛب قاسب إكاٍ ايصٟ عًُٓا ٗ قه١ٝ ْكط بٔ َعاسِ ْؿؼ أٚبٗصا ْهٕٛ قس اغت

 اغتعًُ٘ ٗ سل غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ.
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 ــــــ السداه نتب

ٝٿ ٚبعسٖا  ،َٔ أقشاب ايهتب ا٭ضبع١ ـ أغًٛب نٌٍّ ٚبؿهٌ كتكط ـ ٔغٓب

َٔ خ٬ٍ َا أٚضزٚٙ ٗ  ،نٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايهتبـ إكاٍ ٗ غٓعطض ْٛط َ٪يِّ

 غًِٝ بٔ قٝؼ: 

 

 ـــــاختٗاز وعسفٛ السداه، لمػٗذ الطٕض٘ )زداه الهػ٘( 

ٚڈبعس أ ـ ٗ ايطاٟٚ  بػٓسٖا ـ ضٚاٜات ٜٛضز ٗ ٖاَؿ٘ ٕ ٜصنط اغِ نٌ ضا

شنط ايطٚاٜات اييت  ٕ َب٢ٓ إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب نإإصنٛض. َٔ ٖٓا ٜتهض أ

َٔ ايطٚا٠ بسٕٚ شنط ايطٚاٜات  ٚمل ٜتعطض يذل١ْ أٍّٟ ،ٚ قسح ايطداٍٚضزت ٗ َسح أ

 ؾٝ٘.

َا ىل غًِٝ عبٻط عٓ٘  َا اغتدًك٘ قاسب إكاٍ َٔ ٖصا ايهتاب ٗٚ 

ٚشيو َٓاغب١ ْكً٘  ،س شنط ايؿٝذ ايڀٛغٞ غًِٝ بٔ قٝؼ ث٬خ َطات: يكبكٛي٘

ٌٸك٘ بأٟ خدل أٚيهٓ٘ مل ىكٿ ،(8)يطٚاٜات عٓ٘ ، ّهٔ ٚ ؾطح ؿاي٘ بؿهٌ َػتك

 .(9)ٜجبت ٚدٛز غًِٝ ايعٝين اڄتاضىٝ اڄٕ ْعتدلٙ غٓسأ

كط عٔ َب٢ٓ إ٪يـ ٗ ضداٍ ايهؿٞ ٜتبٌ إٔ اٙ بؿهٌ كتَٚٔ خ٬ٍ َا بٝٓٸ

 ْٚطاٙ قس ٚقع ٗ اـڀأ ٚا٫ؾتباٙ.  ،٘يٝ٘ َ٪يـ إكاٍ مل ٜهٔ ٗ قًچشٖب إَا 

 

 ــــــ زداه الٍذاغ٘

ندل عًُا٤ ٖصا ٖٛ أ ٕ ايٓذاؾٞإكٌ ٚعًُا٤ ايطداٍ ؾنجط احملكِّعهِ أ

ؾكس  ؾٝ٘ ع٢ً باقٞ ايعًُا٤ ايطدايٌٝ. َع إسطاظٙ ايػبل ،ؾٝ٘ كاڄٚأنجطِٖ ؽكټ ،ايؿٔ

٘ ٚتكطٜطات٘ ، بٌ نإ أنجط زق١ ٗ عطض آضا٥إٍ زضدت٘ سسٷأ مل ٜطمٳ نإ ْاقساڄ

; ٚايع١َ٬ ايڀٛغٞ :أَجاٍ ،ؾام ٗ شيو ايعسٜس َٔ ؾڀاس١ً ٖصا ايعًِٚ ،سٍٛ ايطداٍ

ْ٘ نإ ، نُا أبأٚقاؾِٗ ٚأْػابِٗ ،نإ ي٘ اط٬ع َٚعطؾ١ نجرل٠ بايطداٍ اؿًٞ.

ٚ ايٓذاؾٞ ٗ أسس ايطداٍ أ، ٫ٚ أسس ّهٔ إٔ ٜتدڀ٢ َكاي١ بأسٛاشلِ أنجط إٕاَاڄ

 . (10)ٜتذاٚظٖا
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ٕ ، نُا أَػتتبع ببٝإ عٓ٘ ايتعسٌٜ، َػتكٌ ٚٗ ٖصا ايهتاب اؾطح

ٚڈ  .ايٓذاؾٞ ٜصنط ططٜك٘ يهٌ ضا

شنط إتكسٌَ ٗ ايتكٓٝـ َٔ غًؿٓا ..أْا أ.ٗ بسا١ٜ ايهتاب ٜكٍٛ ايٓذاؾٞ:

  .(11)ايكاحل، ٖٚٞ أزلا٤ ق١ًًٝ

بعٓٛإ ايڀبك١  ،«غًِٝ بٔ قٝؼ« بِٝٓٗ: ، َٔٚبعس شيو ٜصنط غت١ أزلا٤

 يؿبا٥ٞ.ايذلتٝب ا٭ٚبعس شيو ٜبسأ ٗ ؾطح أسٛاٍ ايطٚا٠ ٚؾل  ،(12)ا٭ٍٚ

 ،قاٍ: ٗ إط٠ ا٭ٍٚ شنط اغِ ٚن١ٝٓ غًِْٝٚٛط قاسب إكاٍ شلصا ايهتاب 

ٝٻ اڄ،ٕ يسٜ٘ نتاب: إٚقاٍ  ٖـ،450تٛٗ عاّ ايٓذاؾٞ ٔ ططٜك٘ إٍ نتاب غًِٝ.ٚبعسٖا ب

ْ٘ عاف بعس ٖصا ، َع ٚدٛز استُاٍ قٟٛ ٗ أٜعين ٗ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ اـاَؼ

 ايكطٕ ا٭ٍٚ اشلذطٟ، ٗ ـ سػب نتاب٘ ـ بُٝٓا تٛادس غًِٝ ايتاضٜذ عؿطات ايػٌٓ،

ٚقس زلاِٖ  ،َتعسز٠ نتاب غًِٝ ٚغا٥ٕ٘ بٌ ايٓذاؾٞ ٚأٍٚ ضٚا٠ ٖا ٜعين أ

داٍ ايٓذاؾٞ نإ ٗ ٖاَـ تط١ْ ط ؾٝٗا ٗ ضٗ إط٠ ايجا١ْٝ اييت شنٚ. (13)ْٝعاڄ

ٖب١ اهلل » عٔ غًِٝ: .«ابٔ بط١ْٝ»غِ اإعطٚف ب ،ٓس بٔ قُس ايهاتبٖب١ اهلل بٔ أ»

 ، ٚأخص َٔ ٖٓا َٚٔ ٖٓاى، ٚأْ٘ عاف ٗ قهط أبٞقس زلع نجرلاڄ ٓس....بٔ أ

إٔ ايٓذاؾٞ ، ٚقس نإ ي٘ نتابٷ... َع اٱؾاض٠ إٍ اؿػٌ بٔ ؾٝب١ ايعًٟٛ ايعٜسٟ

ْ٘ ، ٚأبايؿعٌ ْ٘ نإ َٛدٛزاڄمل ٜصنط أٟ خدل أٚ ؾطح سٍٛ سٝا٠ غًِٝ أٚ َا ٜجبت أ

 ٚغ١ٓ)ايػ١ٓ اييت ازع٢ ؾٝٗا سهٛضٙ بإس١ٜٓ( ٖـ 14نإ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ َا بٌ غ١ٓ 

 . (14)أٚ أٟ تكطٜط سٛي٘ ،ٚؾات٘ ٗ ْٛبٓسدإ ؾاضؽ( ا)ايػ١ٓ اييت ازعٞ ؾٝٗ ٖـ76

ِ َٔ ن٬ّ قاسب إكاٍ إٔ ايٓذاؾٞ قس شنط ٚاغڀت٘ ٜٛٗط َٔ ٖصا ايكػ 

بًشاٚ ايٛاغڀ١ بٌ ايٓذاؾٞ ٚنتاب غًِٝ ؾ ٖٞ شا ناْت ٖصٙإٍ نتاب غًِٝ، ٚإ

، ٖٚصا ايڀطٜل إٍ ي٬عتباض ٌ ٜكبض ٖصا ايسيٌٝ ؾاقساڄايعَاْٞ بٌ ايؿدك بعساي

ڀأ نبرل َٔ ٚخ ٖٚصا يعُطٟ اؾتباٙٷ .ضأٟ قاسب إكاٍ غًِٝ بسٕٚ أٟ َع٢ٓ. ٖصا ٖٛ

يٝ٘ ؾُا قاسب إكاٍ، ؾًٛ إٔ ايٓذاؾٞ شنط نتاب غًِٝ َٔ زٕٚ إٔ ٜصنط ططٜك٘ إ

ٚشيو يًبعس ايعَاْٞ بٌ ايٓذاؾٞ ٚغًِٝ، بُٝٓا ايؿٝذ  ;نإ يٝكبٌ قٛي٘ َڀًكاڄ

ُٻ ،ٔ ططٜك٘ايٓذاؾٞ قس بٝٻ ، إٍ إٔ ٚقٌ إٍ ظَٔ غًِٝ: ٖٚهصا ،ٔ زلع٘ٚشنط ع
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ٔ بٔ ايٛيٝس قاٍ: سسثٓا اٍ: سسثٓا قُس بٔ اؿػٓس ايكُٞ قعًٞ بٔ أ خدلْٞأ»

عٔ ٓاز بٔ عٝػ٢  ،ايكرلٗعًٞ  ٔ قُس بٔع قُس بٔ أبٞ ايكاغِ َادًٜٝٛ٘،

عٔ غًِٝ  ،قاٍ ٓاز بٔ عٝػ٢: ٚسسثٓا إبطاِٖٝ بٔ عُط ايُٝاْٞ ،ٚعجُإ بٔ عٝػ٢

 .(15)«بايهتاب ،بٔ قٝؼ

ايٓذاؾٞ ٚنتاب غًِٝ ١ بٌ ٕ ايٛاغڀأ«ؾإشا نإ َٓٛٛض قاسب إكاٍ 

ٕ اٯ٫ف َٔ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات إٛدٛز٠ ٗ ايهتب أ ؾ٬ظّ قٛي٘ ْٛطٜاڄ «َتعسز٠

ٚاييت تصنط سٛازخ  ،ٚنصا نتب ايتاضٜذ ،ٚباقٞ اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝ ،ا٭ضبع١

ٖٞ  ،ٚإصنٛض٠ بػٓسٖا ٚغًػ١ً ضٚاتٗا ،٦َات ايػٌٓ عٔ تاضٜذ إ٪يـ ٠ٚٚقا٥ع بعٝس

 ٚ ْؿٝ٘. إثبات ٚدٛز ؾدل أ٫ وتر بٗا ٗ ٚ ،ًشاٚ ؾاقس٠ ي٬عتباضبٗصا اي

ٌٸبتكطٜط تاضىٞ أ اڄغًُٝ ٕ ايٓذاؾٞ مل ىلٸأَا أ ؾٗٛ اْتٛاض ٗ  ٚ خدل َػتك

ٚن٬ّ خاضز عٔ إعاٜرل ايع١ًُٝ شلصا ايهتاب، ٖٚٛ كايـ ٕب٢ٓ ٚأغًٛب  ،غرل قً٘

ؾُع  يهتابسٛاي٘ ٗ ٖصا اغدل عٔ أ اڄغًُٝ أَا نْٛ٘ مل ىلٸ نتب ايطداٍ.

ٝٻ ،ٕ ايٓذاؾٞ قس شنط اغِ غًِٝ نُٔ ايڀبك١ ا٭٬ٍَٚس١ٛ أ ٍ ٔ ططٜك٘ إٚب

نٝـ  أْ٘إناؾ١ إٍ  َٔ أٟ َع٢ٓ. ن٬ّ قاسب إكاٍ ؾاضغاڄ ٜهٕٛ ،نتاب غًِٝ

، ٚقس َٚع َا ي٘ َٔ زضا١ٜ ٚؾطاغ١ ٗ َعطؾ١ ايطٚا٠ ،ّهٔ يعامل ٗ َطتب١ ايٓذاؾٞ

ػٌ اؿٓس بٔ : أأَجاٍ ،بتٓػٝل َع ؾڀاسٌ ايعًِ ٚأغٛزٙ «ٍايطدا»نتب نتاب٘ 

ٕ ٜهتب عٔ ، أٚغرلِٖ ،ٓسٟاؾٚابٔ  ،ػرلاٗعًٞ اي ٓس بٔ، ٚايؿٝذ أايػها٥طٟ

 ٜتشسخ عٔ ططٜك٘ إٍ نتاب َٛنٛع؟!ٕ ، ٚأؾدل َّٖٛٛ ٚفعٍٛ

 

 ــــــ السداه ٔالفّسضت، لمػٗذ الطٕض٘

أزلا٤ قشاب١ ايٓيب  ؾٝ٘ بعطضيطداٍ ؾايؿٝذ ايڀٛغٞ اعت٢ٓ نتاب اأَا 

ؿسٜح ٗ ٚثاقتِٗ أٚ ا إٍ ٚمل ٜتڀطم ،عػب طبكاتِٗ ^ٚا٭١ُ٥ |ا٭نطّ

 أٚ اؿسٜح عٔ نتبِٗ.  ،نعؿِٗ

ٗ ٖصا ايهتاب أٚضز ايؿٝذ ايڀٛغٞ اغِ غًِٝ بٔ قٝؼ نُٔ قشاب١: أَرل ٚ

َاّ قُس ٚاٱ ،اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔٚاٱَاّ اؿػٌ، ٚاٱَاّ اؿػٔ، ٚ، عًٞإ٪ٌَٓ 
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  .(16)^ايباقط

شنط أقٍٛ َٚكٓؿات ايؿٝع١  ٍإأَا أغًٛب ايؿٝذ ٗ ايؿٗطغت ؾكس تڀطم 

ٝٻا٭يؿبا٥ٞذلتٝب ايٚأقشابِٗ ٚؾل  بسٕٚ  ،ؿاتٔ ططق٘ إٍ تًو ايهتب ٚإكٓٻ، نُا ب

ٚقس ضأٜٓا نٝـ أٚضز ايؿٝذ اغِ نتاب غًِٝ  ًٜشكٗا عسٜح ٗ اؾطح ٚايتعسٌٜ. ٕأ

  .(17)ي٘ ططٜكٌ إيٝ٘ بٌ أزلا٤ ايٛاغڀ١ ؾٝٗإ ط أٚشن ،بٔ قٝؼ

: ٗ ٖصا ايهتاب خكٛم ؾٗطغت ايڀٛغٞ قا٬٥ڄٚقس نتب قاسب إكاٍ ٗ 

بٛ ، ٚبعس إٔ شنط نٓٝت٘ )ألس ايؿٝذ ايڀٛغٞ قس شنط اغِ غًِٝ َط٠ ٚاسس٠

ٚ ز أٟ خدل أضڇٍٛ ايهتاب، يهٓ٘ مل ٜك٘ إخص ٗ تبٌٝ ططٜ، إٔ ي٘ نتاباڄ، ٚأقازم(

ْ٘ نإ ، ٚأقس تٛادس بايؿعٌ ٗ تًو ايؿذل٠ اڄغًُٝ إٔتؿٝس  ،ت عٔ غًِٝ ْؿػَ٘عًَٛا

 .(18)تاضىٝاڄ سانطاڄ

ٚشيو بػبب  ;ٗ َا ىل نٕٛ ايٛاغڀ١ بٌ ايؿٝذ ايڀٛغٞ ٚغًِٝ َتعسز٠ٚ

ٌ ؼسثٓا عٔ نتاب ضداٍ دبٓا عٔ ٖصا اٱؾهاٍ سؾكس أ ،ايبعس ايعَين بُٝٓٗا

 ايٓذاؾٞ.

 ٜؿطح ؾٝ٘ ساٍ غًِٝ بٔ َا ىل َػأي١ عسّ إتٝإ ايؿٝذ ايڀٛغٞ غدل َا ٗأ

ٗ  أغًٛب ايؿٝذ ايڀٛغٞ ٕ، ؾاؾٛاب أٚ ايؿٗطغت، غٛا٤ ٗ نتاب٘ ايطداٍ أقٝؼ

َٳ ٍإبايٓػب١  ايهتاب نإ ٚانشاڄ ٟٸ ،شنطِٖ با٫غِ ٔٵْٝع   ؾٗٛ ٗ شٌٜ شنطٙ ٭

ي١ مل تكتكط ع٢ً غًِٝ عسٌٜ. ؾإػأت ٚأٚ دطح ٔ تًو ا٭زلا٤ ٫ ٜٛضز أٟ ؼكٝل أاغِ َ

 َع٢ٓ يكٍٛ قاسب إكاٍ ٚيٓٛطٙ. ؾ٬ يٛسسٙ، إشاڄ

ٌُ ٗ ٖصا ٕ ايؿٝذ ايڀٛغٞ عا أبايٓػب١ يهتاب ايؿٗطغت ؾكس بٝٓٸأَا 

ٜػتڀطز بتشكٝل ٚمل  ،ٍ أقشاب ا٭قٍٛ ٚإكٓؿاتايهتاب ع٢ً بٝإ ططق٘ إ

ٕ ْٛط قاسب إكاٍ قس ْط٣ إ٫ أ تاضىٞ سٍٛ ساشلِ أٚ ن٬ّ ٗ اؾطح ٚايتعسٌٜ. ٫ٚ

 ا ب٘ أؾداقاڄمل ىكٸ ؾهٝـ ٜٓتٛط َٔ ايهتابٌ ؾ٦ٝاڄ ،خطز عٔ َٝعإ ايع١ًُٝ

ٚٗ نتاب  ،ٕ ْٛط قاسب إكاٍ ٖٓاٚإ !؟ٚأضاز ا٫غتجٓا٤ بايٓػب١ يػًِٝ ،نجرلٜٔ

أقٍٛ ٚأغؼ ايهتب  نْٛ٘ غرل َڀًع بايكسض ايهاٗ ع٢ً ٜٓب٧ عٔ ،ايٓذاؾٞ

ٚدٛز ؾدل َٔ  ٚ عسَّٔ َكاّ إقساض ا٭سهاّ ٗ ٚدٛز أ زٙ عًُٝاڄطٿا هٖچ ،ا٭ضبع١
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ٕ فطز شنط اغِ ؾدل ٗ نتب ٭ْٓا يٛ أضزْا اتباع ْٛطٙ ٗ أ ايؿدكٝات ايطٚا١ٝ٥;

، ؿهُٓا ع٢ً ٦َات ،ع٢ً ٚدٛزٙ اـاضدٞ زي٬ٝڄ ٫ ٜعسٸ ،ٚ شنط نتاب، أايطداٍ

 ٚنتبِٗ فعٛي١!! ،ٚأْٗا أزلا٤ َٛنٛع١ ،أزلا٤ بسٕٚ َػ٢ُ ، ايطٚا٠ بأ٫ِْٗفبٌ آ

ؾُا هطٟ ع٢ً غًِٝ ٗ ايهتب ا٭ضبع١ هطٟ ع٢ً غرلٙ َٔ  ،٫ َع٢ٓ ي٬غتجٓا٤ٚ

ٕ ْطَٞ نٌ تًو ؿات، ؾٌٗ ٜطٜس َٓا قاسب إكاٍ أايطٚا٠ ٚأقشاب ا٭قٍٛ ٚإكٓٻ

 ، ْٚتدًل َٓٗا بٗصٙ ايبػاط١؟!ا٭زلا٤ ٚتًو ايهتب ٚضا٤ ٚٗٛضْا

 

 ـــــ لسداه األخسٝضمٗي يف نتب ا

 ــــــ زداه الربق٘

ٓس بٔ قُس بٔ خايس ايدلقٞ َٔ أقشاب اٱَاّ اؾٛاز ايؿٝذ أبٛ دعؿط أ عسٸٜٴ

ضبع١ عؿط٠ غ١ٓ بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٔ ٚقس عاف إٍ سسٚز أ ،’ٚاٱَاّ اشلازٟ

ٚ عح ، ٚمل ٜػتڀطز بأٟ ؼكٝل أِْٛ نتاب٘ ٚؾل طبكات ايطٚا٠. ٚقس ×ايعػهطٟ

 ايطٚا٠.سٍٛ 

ٙ َٔ أقشاب ا٭١ُ٥: أَرل إ٪ٌَٓ ٚعسٸ ،ٚقس شنط ايؿٝذ ايدلقٞ اغِ غًِٝ

 .(19)^ٔ ٚاؿػٌ ٚايباقطٚاؿػ

 

 ــــــ زداه ابَ الػغاٟسٙ

غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ » :سٍٛ غًِٝ (ايهعؿا٤)نتاب٘  ٗايػها٥طٟ  قاٍ ابٔ

ٜٚٓػب إيٝ٘ . ^بٞ عبس اهلل ٚاؿػٔ ٚاؿػٌ ٚعًٞ بٔ اؿػٌ: ض٣ٚ عٔ أايعاَطٟ

ٚقس  نط ٗ خدل.٫ٚ شٴ ،ٜعطف ٕ غًِٝ ٫ايهتاب إؿٗٛض، ٚنإ أقشابٓا ٜكٛيٕٛ: إ

٫ٚ ضٚا١ٜ أبإ بٔ أبٞ عٝاف. ٚقس شنط  ،ٚدست شنطٙ ٗ َٛانع َٔ غرل د١ٗ نتاب٘

 ،ٚايهتاب َٛنٛع ٫ َط١ٜ ؾٝ٘ .أسازٜح عٓ٘ «×ضداٍ أَرل إ٪ٌَٓ»ابٔ عكس٠ ٗ ي٘ 

ٍٸ ٕ قُس بٔ أبٞ بهط أ َٔ ع٢ً َا شنطْا، َٓٗا: َا شنط ٚع٢ً شيو ع٬َات تس

غاْٝس ٖصا ايهتاب ، ٚغرل شيو. ٚإٔ ا٭١ُ٥ ث٬ث١ عؿط: أَٚٓٗا .ٚعٜ أباٙ عٓس إٛت

بٞ ، عٔ أبإ بٔ أبطاِٖٝ بٔ عُط ايكٓعاْٞ، عٔ إش١ٜٓا١ٜ عُط بٔ أبطٚ ؽتًـ تاض٠ڄ

  .(20)«ب٬ ٚاغڀ١ ،بإعٔ أ ،; ٚتاض٠ عٔ عُطعٔ غًِٝ ،عٝاف
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ٚأناف  ،قس عٌُ قاسب إكاٍ ع٢ً تط١ْ بعض َا دا٤ َٔ ٖصٙ ايعباضاتٚ

، ٗ نٌ إرلاخ اؿسٜجٞ ايؿٝعٞ ْ٘يطأٟ ٚأقٛاٍ ابٔ ايػها٥طٟ ٜتبٌ أ: ٗ قطا٠٤ قا٬٥ڄ

، خدل َٓ٘ عٔ ْؿػ٘ ْ٘ ٫. نُا أ٫ ٜٛدس أٟ خدل عٔ غًِٝ ،يٝٓاَا ٚقٌ إ قٌ ٗأٚ ٫ أ

ٚڇٙ أسس غرل ابٔ أنتاب غًِٝيٝ٘ عٔ ططٜل باغتجٓا٤ َا ْػب إ بٞ ، ايصٟ مل ٜط

نُا أٚضز ْٛطٙ ْٚٛط  ،ٚقس عس نتاب غًِٝ نُٔ إؿٗٛض بإٓهطات .(21)عٝاف

 .(22)ْ٘ َٛنٛع ٚفعٍٛ: إٚقايٛا ،إعٌٓٝ َٔ ايؿٝع١ ٗ نتاب غًِٝ

  .ٍ ابٔ ايػها٥طٟإ (ايهعؿا٤)تشكٝل ٗ قش١ ْػب١ نتاب دٛابٓا ٜبتس٨ َٔ ايٚ

ٖٛ ابٔ ايػها٥طٟ «ايؿإٔ ايؿٝذ باقط اٱٜطٚاْٞ، ؾكاٍ:  ٚقس نتب ٗ ٖصا

 ٓس ابٔ ايػها٥طٟ قسٜكاڄبٔ اؿػٌ بٔ عبس اهلل ايػها٥طٟ. ٚقس نإ أ ٓسأ

ٜعين عبٝس اهلل  ،ٓسع٢ً ٜس ٚايس أ ٚتتًُصٚا َعاڄ ،َٔ ايڀٛغٞ ٚايٓذاؾٞ يهٌٍّ

 ايػها٥طٟ. 

 ا٭ٍٚ:ايؿٝذ ايڀٛغٞ ٗ َكس١َ ايؿٗطغت إٔ ٫بٔ ايػها٥طٟ نتابٌ:  شنط

سس َٔ أقشابٓا قاّ ٘ ٫ أْ: إٚأناف .ٗ ا٭قٍٛ ٚاٯخط: ;ٗ شنط إكٓؿات

ٚعُس بعض  ،ٓس ابٔ ايػها٥طٟ َٛت ايؿذأ٠، ٚقس َات أباغتٓػار ٖصٜٔ ايهتابٌ

 ٗ أٜسٟ غرلِٖ.  ٚمل ٜكعا ،ٚضثت٘ عٔ ططٜل ايعُس إٍ إت٬ف ٖصٜٔ ايهتابٌ

ابٔ طاٚٚؽ عٔ ٖصا َٚع ٚدٛز ٖصا اـدل ؾكس ْكٌ ايع١َ٬ اؿًٞ ٚايػٝس 

٫ ّهٓٓا ا٫عتُاز ع٢ً ْكٌ  ؾٗٛ أْ٘ أَا َا ًٜعّ َٔ قٛي٘ ٗ ٖصٙ اؿاٍ ايهتاب.

 ابٔ ٓا َٔ اؿكٍٛ ع٢ً نتاب ضداٍش نٝـ ُهچإ ;بٔ طاٚٚؽاايع١َ٬ ٚايػٝس 

س إٔ نتابٝ٘ قس ـ ٜ٪نِّ ٖٚٛ َٔ أقشاب٘ ـ غٕٞ ايؿٝذ ايڀٛ، ٗ سٌ أايػها٥طٟ

 ثط؟!شلُا أ ٚمل ٜبلٳ ،تًؿاأ

ؾإْ٘ ٫ ّهٔ  ٓا ايڀطف عٔ ن٬ّ ايؿٝذ ايڀٛغٞٚست٢ يٛ تػاقٓا ٚغهه

ٍ ٖصا ٭ُْٗا مل ٜصنطا ططٜكُٗا إ ;ٕ ْعتُس ع٢ً ْكٌ ايع١َ٬ ٚايػٝس ابٔ طاٚٚؽأ

طا ططٜكُٗا إٍ ايهتاب ست٢ : ٕاشا مل ٜصنٚمٔ ْتػا٤ٍ ؾا بٗا.ٚمل ٜعطٿ ،ايهتاب

  ْٚط٣ إٕ ناْت َٛضز ا٫عتُاز أّ ٫؟ ٚ يٝػت نصيو؟ْعطف إٕ ناْت قشٝش١ أ

، ٚقًٌٝ ِٖ ٗ قسح ا٭ؾدام ٕ ابٔ ايػها٥طٟ نإ َهجطاڄ: إَا قٍٛ ايبعضأ
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ـ  ٚبهٌ بػاط١ ـ ضأٜٓاؾإٕ  ،ٖٚٛ ٚاٖط ٗ تهعٝؿات٘ ،غًُٛا َٔ قسس٘ ٚػطو٘ ايصٜٔ

سس ، ٫ٚ أتًؿاابٔ ايػها٥طٟ قس إٔ نتابٞ ٗ ٖصا ايه٬ّ أْ٘ ٗ ايٛقت ايصٟ تبٌ أ

 .(23)«٫ٚ ق١ُٝ ي٘ َٔ ا٭قٌ ،ٜكبض ٖهصا ن٬ّ يػٛاڄ ،ًّو ْػد١ عُٓٗا

، «اؿسٜحَعذِ ضداٍ »ٗ نتاب٘ ايٓؿٝؼ  &نصيو نتب ايػٝس اـ٥ٛٞٚ

ٜجبت، ٚمل ٜتعطض ي٘ ايع١َ٬ ٍ ابٔ ايػها٥طٟ ؾٗٛ مل ٚأَا ايهتاب إٓػٛب إ»: ؾكاٍ

 ٕ ٚدٛز ٖصا ايهتاب ٗ ظَإ ايٓذاؾٞ، ٚشنط ططق٘ إٍ ايهتب، بٌ إٗ إداظات٘

ٗ قسز بٝإ ْ٘ َؿهٛى ؾٝ٘; ؾإٕ ايٓذاؾٞ مل ٜتعطض ي٘، َع أ ٚايؿٝذ أٜهاڄ

ِا زلع٘ َٔ ، ٚإْ٘ ٜصنط َا مل ٜطٙ َٔ ايهتبايهتب اييت قٓؿٗا اٱَا١َٝ، ست٢ أ

نتاب ؾٝد٘ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل أٚ ابٓ٘  نتاب٘، ؾهٝـ ٫ ٜصنطأٚ ضآٙ ٗ  ،غرلٙ

ٚمل ٜصنط ؾٝٗا ٚقس تعطض يذل١ْ اؿػٌ بٔ عبٝس اهلل ٚشنط نتب٘،  .ٓسأ

ٕ ، ٚمل ٜصنط أٓس بٔ اؿػٌ ٗ عس٠ َٛاضزنتاب ايطداٍ، نُا أْ٘ سه٢ عٔ أ

اؿػٌ نإ ي٘ ٔ ٓس بٗ َكس١َ ؾٗطغت٘ إٔ أايؿٝذ شنط  ،ْعِ .ي٘ نتاب ايطداٍ

، غرل أْ٘ شنط َٚسسُٗا ،خط ا٭قٍٛ، ٚٗ اٯسسُٖا إكٓؿاتنتابإ، شنط ٗ أ

  .سس، ٚمل ٜٓػدُٗا إٔ بعض ٚضثت٘ أتًؿاُٖاعٔ بعهِٗ أ

، بٌ دعّ ٍ ابٔ ايػها٥طٟ مل ٜجبتٌ َٔ شيو إٔ ايهتاب إٓػٛب إٚإتشكٿ

»ايػها٥طٍٟ ابٔ ، ْٚػب٘ إٚنع٘ بعض إدايؿٌ ،ْ٘ َٛنٛعبعهِٗ بأ
(24). 

ٖٛ اٯخط عٔ ؼكٝك٘  &ايڀٗطاْٞ گغا بعضٚقس ؼسخ ايع١َ٬ ايؿٝذ آ

، ٚنإ ن٬َ٘ ٗ خا١ُ (25)ٍ ابٔ ايػها٥طٌٟ سٍٛ ْػب١ نتاب ايهعؿا٤ إإؿكٻ

َٔ  ٚسسٜجاڄ َٚا شنطْاٙ ٖٛ ايٛد٘ يًػرل٠ اؾاض١ٜ بٌ ا٭قشاب قسّاڄ»قاٍ:  عج٘.

٫  ،ٕ شيو يعسّ ثبٛت اؾطح; ؾإعسّ ا٫عتٓا٤ َا تؿطز ب٘ ابٔ ايػها٥طٟ َٔ اؾطح

ٕ ٚبٓا٤ ع٢ً نٌ ٖصا ٜتبٌ يٓا أ .«يعسّ قبٍٛ اؾطح عٓ٘ نُا ٜػبل إٍ بعض ا٭شٖإ

َٔ  ،ٍ ابٔ ايػها٥طٟ، ْٚػبت٘ إْكٌ َا ٚضز ٗ نتاب ايهعؿا٤ سٍٛ غًِٝ بٔ قٝؼ

ٕ ع٬َات ايٛنع ٚاٖط٠ ع٢ً نتاب ي٘. أَا َا قٌٝ ٗ أ ، ٫ اعتباضداْب قاسب إكاٍ

اجملًػٞ  :أَجاٍ ،ْا ايهباض، ؾكٛيٓا ٖٛ َا قاي٘ عًُا٩عٔ ايهعؿا٤ ْك٬ڄ ،غًِٝ

ٚايٛسٝس ، (29)ايع١َ٬ اجملًػٞٚ ،(28)اؿط ايعاًَٞٚ، (27)ؾانٌ ايتؿطٜؿٞٚ ،(26)ا٭ٍٚ

، (33)ايػٝس اـ٥ٛٞ، ٚ(32)ٚايػٝس قػٔ ا٭ٌَ ،(31)ايع١َ٬ إاَكاْٞٚ ،(30)ايبٗبٗاْٞ



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  والعشرونالسنة السابعة ــ العدد السادس ــ  نصوص معاصرة  

 

َع٘ أٟ  عٝح مل ٜبلٳ ،ايصٜٔ ؾكًٛا ٗ اؾٛاب ،(34)ايؿٝذ قُس تكٞ ايتػذلٟ خرلاڄٚأ

 ايهتاب. ف يًشسٜح عٔ ع٬َات ايٛنع تًو ٗسط

ضغِ قاٚي١ قاسب إكاٍ ايذلنٝع ٗ ن٬ّ ابٔ ايػها٥طٟ ع٢ً ايعباض٠ اييت ٚ

ْ٘ تعطف ع٢ً غًِٝ َٔ ططم بعس شيو أ ابٔ ايػها٥طٟ أقطٸ ْؿ٢ ؾٝٗا ٚدٛز غًِٝ، إ٫ إٔ

هابٞ َع ؾطض قش١ نتاب ، غرل ططٜل أبإ بٔ أبٞ عٝاف، ٖٚٛ تكسّ إأخط٣

  .ٖصا ٗ إثبات ٚدٛز غًِٝ .ايهعؿا٤

ٕ غًِٝ ع٢ً أ ْ٘ ٜهؿٞ زي٬ٝڄ: إٚقٛي٘ ،ٚأَا قٛي٘ ٗ تكِٝٝ ن٬ّ ابٔ ايػها٥طٟ

نإ َٔ ٌ َا شنط ب٘ ٕ ن، ٚأاعٌٚإِا ٖٛ َٔ ٚنع ايٛنٸ ،مل ٜٛدس ٗ اـاضز

ْط٣ ٚنإٔ قاسب إكاٍ مل ؾإْٓا  ،بٞ عٝافططٜل ضاٟٚ ايهتاب ايٛسٝس أبإ بٔ أ

ايڀطف عٔ باقٞ  ٚغضٸ ،ْ٘ اعت٢ٓ َا ٜطٜس، أٚ أٜؿِٗ ن٬ّ ابٔ ايػها٥طٟ نا٬َڄ

 ن٬ّ ابٔ ايػها٥طٟ. 

، َع عسّ ٚدٛز ٚ َسح ضدًٌ ي٘، أشا نإ قطف ايٓكٌ َٔ نتاب ايهعؿا٤ٚإ

ٕ ٜكبً٘ ٖٛ إاْع أؾُا  يسٜ٘، ٚ خدل ٜجبت ايٛدٛز ايتاضىٞ يًػها٥طٟ َكب٫ٛڄتكطٜط أأٟ 

ٕ نتاب غًِٝ َٛدٛز ; ٭ٚبا٤ غًِٝ ٫ ػطٸ ٕ با٤ ايػها٥طٟ ػطٸ، ٚنأٗ سل غًِٝ

اَتسسٛا  َٕٔ ٖٓاى َٔ ايعًُا٤ شٟٚ ايجكٌ ثٕٛ نباض، نُا أٚقس ْكٌ عٓ٘ قسٿ ،يسٜٓا

ٚغرلٙ َٔ ايؿدكٝات اييت  ،قاسب إكاٍ ٗ ابٔ ايػها٥طٟٓٗر اڄ. ٚاقتسا٤ٶ َغًُٝ

ٚشلا سهٛضٖا ايتاضىٞ  ،ٕ غًِٝ ؾدك١ٝ ٚاقع١ٝـ: إ ٚبجبات ـ ْكٍٛ ،بٗا ٗ َكاي٘ استرٸ

ٚدٛز ابٔ  دعٌ قاسب إكاٍٖٚٓا غ٪اٍ ٜؿطض ْؿػ٘ بإؿاح: نٝـ  ايؿعًٞ.

ذ ٚايطداٍ بُٝٓا ٗ سل غًِٝ شٖب ٜتكك٢ نتب ايتاضٜ َػًُاڄ ايػها٥طٟ أَطاڄ

ِٸ ،ٚاؿسٜح ٌٸيًبشح عٔ خدل ـنُا قاٍ  َٓ٘ ـ غعٝاڄ ;دطا ًٖٚ ٜجبت   خام َٚػتك

ايعسٜس َٔ  ٗ ايتدًٞ عٓ٘ ٗ سلٸ غًٛب نإ غدٝاڄ، ٚشيو ٚؾل َٓٗر ٚأٚدٛز غًِٝ

ٕ أٟ َٓٗر ، ٚنأْ٘ قس ْػٞ أشلا ْؿؼ خكٛقٝات غًِٝ بٔ قٝؼ اييت ايؿدكٝات،

يكس شنط اغِ غًِٝ  عّ قاسب٘ إٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز.إ٫ إشا ايت ٚأغًٛب ٫ ٜهٕٛ عًُٝاڄ

، ٚاَتسسٛٙ بعس٠ أٚقاف قً٘ ـغٛف ْصنط بعهٗا ٗ ٚ ـٗ ايعسٜس َٔ نتب ايطداٍ 

. »قًشا٤ ا٭١َ إٓكؿٌ ٗ ايسٜٔ َٔ«ٚ ،»ثك١ دًٌٝ ايكسض، عِٛٝ ايؿإٔ«ْصنط َٓٗا: 
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 ُٖٝتٗا٭ ;َٔ اٱؾاض٠ إٍ ٖصٙ ايٓكڀ١ نُا سهُٛا بعسايت٘ ٚقش١ نتاب٘، بٌ ٫بسٸ

ًِٝ بٔ مل ٜٓهط ٚدٛز غ اڄقطْ اثين عؿطَٔ ايعًُا٤ طٛاٍ  اڄسسٖٚٞ إٔ أ ايكك٣ٛ،

ٕ ٜكسض ٖصا . ٚعذٝب أٍ ابٔ ايػها٥طٟ ؾ٬ اعتباض ي٘قٝؼ اشل٬يٞ، أَا َا ْػب إ

َرل ضداٍ أ«ٟ ٜٓكٌ ن٬ّ ابٔ عكس٠ َٔ نتاب٘ ايه٬ّ ٗ ْؿؼ ايهتاب ايص

ٚثاقت٘ ٚ ،((35)ٖـ333ٖـ، ٚتٛٗ غ249١ٓ)ٚيس غ١ٓ  ٚايصٟ ٜعس َٔ ايكسَا٤، »×إ٪ٌَٓ

َرل ضداٍ أ«ٚقس شنط ي٘ ابٔ عكس٠ ٗ سٝح أٚضز ٗ غًِٝ:  َٛضز قبٍٛ ْٝع ايعًُا٤.

  .(36)سازٜح عٓ٘أ »×إ٪ٌَٓ

نتب ايطداٍ اييت شنطت اغِ غًِٝ ْصنط ع٢ً غبٌٝ ايتصنط٠: ايؿٛا٥س  َٚٔ

 ;(38)ضداٍ ايع١َ٬ اؿًٞٚ ;(37)حملُس إزلاعٌٝ إاظْسضاْٞ اـٛادٟٛ ،ايطداي١ٝ

عًٞ  ٭بٞ ،َٓت٢ٗ إكاٍٚ ;(40)ًتؿطٜؿٞ، يْكس ايطداٍ ;(39)يًُذًػٞ ،ايٛدٝع٠ٚ

يًػٝس  اؿسٜح، ضداٍَٚعذِ  ;(42)يًع١َ٬ إاَكاْٞ ،تٓكٝض إكاٍٚ ;(41)اؾابطٟ

، عًِ ضداٍ اؿسٜح َٚػتسضنات ;(44)يًتػذلٟ ،قاَٛؽ ايطداٍٚ ;(43)اـ٥ٛٞ

  .(45)ٚزٟيًؿاٖط

َٔ ت٬َص٠ ايػٝس ٖٚٛ  ـَػًِ ايساٚضٟ  يًؿٝذقٍٛ عًِ ايطداٍ أَا نتاب أ

ؾكس أٚضز َڀايب ١َُٗ سٍٛ غًِٝ بٔ  ـٚي٘ ؾٗط٠ ٚخدل٠ ٚاغع١ بعًِ ايطداٍ  ،اـ٥ٛٞ

  .غٓتعطض ٕكاطع َٓٗاٚ ،قٝؼ

ٗ ْؿٞ ٚدٛز  أَا دٛابٓا ع٢ً ايسيٌٝ ايجاْٞ ايصٟ اتهأ عًٝ٘ قاسب إكاٍ

نتاب غًِٝ غرل ططٜل أبإ بٔ أبٞ  ٍإخط آ اڄ٘ يٝؼ ٖٓاى ططٜكْ: إسٝح قاٍ ،غًِٝ

َ٪يـ قشٝش١ أخط٣ شلصا ايهتاب، ؾٗٛ: إٕ  اڄٖٓاى ططقٕ ، َع أْٓا غٓبٌ أعٝاف

اختًؿت ا٭قٛاٍ  ....، ٖٚٛ َٔ ا٭د٤٬ ٚايجكاتنتاب غًِٝ ٖٛ غًِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞ

ُا٤ ايكطٕ ؾايٓعُاْٞ )َٔ عً إْ٘ أندل أقٌ سسٜجٞ ؾٝعٞ. :سٍٛ نتاب٘، ؾكاٍ ايبعض

، ندل ا٭قٍٛ اييت تعتكس بٗا ايؿٝع١ايطابع اشلذطٟ( ٜعتكس إٔ نتاب غًِٝ َٔ أ

، زبسٕٚ تطزټ ْ٘ نتاب َٛنٛعٚأَا ْٛط ابٔ ايػها٥طٟ ؾٗٛ أ ٚتطدع إيٝٗا ٗ اؿسٜح;

 ،بٌ ايكٛيٌ ٚغڀاڄ ؿاڄَا ايؿٝذ إؿٝس ؾكس اؽص َٛق٘; ٚأٚع١َ٬ ايٛنع ٚاٖط٠ عًٝ

َع٢ٓ ايطٚاٜات « ٚاٖا ايؿٝذ ايكسٚم عٔ نتاب غًِٝ:سٌ ضز ايطٚاٜات اييت ض ،ٚقاٍ

; ٚشيو ٭ْ٘ خً٘ بٌ ايكشٝض ٚغرلٙ، َا ايهتاب ؾًٝؼ َٛضز اط٦ُٓإقشٝض، أ
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ٚيهٞ ْعطف ايكشٝض  .ؾدًڀت بٌ ايطٚاٜات ،ٕ ٜس ايٛنع قس طايت ايهتابٚنأ

  .»، ٚؾكٌ ايكشٝش١ عٔ غرل ايكشٝش١َٔ إٛنٛع ٫بس َٔ تڀٗرل ضٚاٜات٘

ٗ  َباؾطاڄ ٖٚصا ا٫خت٬ف نإ غبباڄ ،ٕ ْػذ ايهتاب كتًؿ١ٝٻٔ أَٔ ٖٓا ٜتبٚ

ايٓذاؾٞ ٚايڀٛغٞ سٌ  ٌٕ ايؿٝداخت٬ف آضا٤ ايعًُا٤ سٛي٘. يهٔ هب ايتصنرل أ

ٕ ، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ أعٔ ايٛنع ٚاؾعٌ ؾٝ٘ ؾ٦ٝاڄ نا يهتاب غًِٝ مل ٜصنطاتعطٻ

 .ايهتاب يٝؼ َٛنٛعاڄ

ب ٕ ايڀطٜل ايٛسٝس يهتا: إعكٝكٞايأَا سٍٛ ايڀطم إٍ ايهتاب ؾكس قاٍ 

ايؿٝدٌ ايڀٛغٞ يهٔ َا يٛسٜ َٔ ن٬ّ  غًِٝ ٖٞ ططٜل أبإ بٔ أبٞ عٝاف.

ٚٓاز بٔ عٝػ٢ ٕ عجُإ بٔ عٝػ٢ : إؾكس قا٫ ،أخط٣ َتعسز٠ اڄٕ ي٘ ططقٚايٓذاؾٞ أ

ٚضٚاٙ بسٚضٙ عٔ أبإ،  ،ٚٓاز بٔ عجُإ ضٚٚا ايهتاب عٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط ايُٝاْٞ

 »ا٫ختكام« ٚ »ايبكا٥ط«أَا ضٚاٜات  .نصيو ضٚاٙ عٔ إبطاِٖٝ ايصٟ ضٚاٙ عٔ غًِٝٚ

بٔ  ٞعً يهتاب عٔإٍ ا  ايٓذاؾٞ ٚايڀٛغٞ ططٜلًؿٝدٌي ٕٸأؾكس ٚضز ٗ غٓسٖا 

ٕ ايهاٗ سسٜجاٗ  ٜٛدس نصيو .ٚايصٟ ضٚاٙ عٔ غًِٝ بٔ قٝؼ ،دعؿط اؿهطَٞ

ٕ أبإ بٔ . يٝتبٌ أ(46)عٔ غًِٝ ،إبطاِٖٝ بٔ عجُإ ٚإبطاِٖٝ بٔ عُط ايُٝاْٞ :ؾُٝٗا

عكٝكٞ مل ٜهٔ ايبطٚا١ٜ نتاب غًِٝ، ٚبايتايٞ ؾه٬ّ  أبٞ عٝاف مل ٜهٔ َٓؿطزاڄ

 . قشٝشاڄ

ٖٚٛ  ـؾًتعسز ططق٘  ،بب نعؿٖ٘ٚٛ غ ،ٗ أبإ نإ ايڀطٜل َٓشكطاڄ يٛٚست٢ 

ٕ إسس٣ ايڀطم تٓتٗٞ بإبطاِٖٝ بٔ عُط ; ٚشيو ٭ٜكبض ايهتاب َعتدلاڄ ـايٛاقع 

عًٞ  ٕ ٗ ططٜل ايؿٝذ ايٓذاؾٞ ٚايڀٛغٞ قُس بٔ، ٖٚٛ ثك١ َعتدل، إ٫ أايُٝاْٞ

 اؾٞ ٚايڀٛغٞ إٍ نتاب غًِٝ نعٝؿ١.تهٕٛ ططٜل ايٓذ ايكرلٗ، ٖٚٛ نعٝـ. يصا

إٍ ططٜل، يهٔ ٚاؿاٍ غرل ؾًٔ ٜهٕٛ ٗ ساد١  يهتاب َتٛاتطاڄإشا نإ ا ،ْعِ

 اؿط ايعاًَٞ، ٍ ٖصا ايهتاب، ضغِ شٖابْػتڀٝع ا٫عتُاز ٚا٫غتٓاز إ ٫ شيو

 ٚقاٍ با٫عتُاز عًٝ٘. ،عتباض ايهتاباإٍ  (،ٚغا٥ٌ ايؿٝع١)قاسب 

ًشط آخط ي ٕ ٖٓاى ططٜكاڄع اٱداظات ٚدسْا أ: إْ٘ ٚبعس تتبټيهٔ هب ايكٍٛ

ٗسٟ ٗ إداظات٘، ٖٚٛ ْؿؼ ايڀطٜل إٍ ايهتاب غرل ططٜل ؾانٌ إؿإٍ ايعاًَٞ 

ٔٸ، (47)ايهًٝين  َا ٗ. أـيٝؼ ثك١  ٖٚٛ ـبٞ عٝاف ٖصٙ ايڀطٜل تٓتٗٞ إٍ أبإ بٔ أ يه
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َؿاٜذ ايٓذاؾٞ ي٘ ططٜكإ إٍ  أسسٕ ، ٚسٌ نٓا ْتشسخ عٔ أَا غبل َٔ ا٭عاخ

ّهٓٓا إعاز٠ تطنٝب  ، يصا ْصنط اخت٬ف ايٓػذٚمل ،ٚاسس٠ َٓٗا َعتدل٠ :ايهتاب

٬عتباض. تكشٝض ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ اڄ يَٚٛضز ٜٚكبض ايهتاب بصيو قشٝشاڄ ،اٱغٓاز

 ،قشٝش١ ، ٖٚٞ ططٜلعٔ غًِٝ ،عٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط ،بٛاغڀ١ ضٚا١ٜ ٓاز بٔ عٝػ٢

 ٗٞ قشٝش١ إٍ إٔأَا ططٜل ايهًٝين ؾ .(48)قس شنطٖا ايٓذاؾٞ بٛاغڀ١ ايكرلٗٚ

 َٔ ٖٓا ْعطض عٔ قسض غٓس ايٓذاؾٞ، بإ نعٝؿ١،، ٚبعسٙ إٍ أٍ ٓازتٓتٗٞ إ

ٗ َهإ غٓس  ـَا بعس ٓاز  ـْهع شٌٜ غٓس ايٓذاؾٞ ٚ ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً ايكرلٗ،

 ايهًٝين.

ؾُا قبٌ ٓاز  شاڄ، إإؿذلى بٌ ايػٓسٜٔ ٖٛ ٓاز بٔ عٝػ٢: بعباض٠ أٜػطٚ

ٚبٗصا  ،َٚا بعس ٓاز ْهع ٗ َهاْ٘ غٓس ايٓذاؾٞ ،ْهع ٗ َهاْ٘ غٓس ايهًٝين

  .(49)َٛضز ايكبٍٛ قشٝشاڄ ٜكبض يسٜٓا غٓساڄ

ايصٟ ٜعتدل َٔ ؾٗاضؽ  (،ايصضٜع١)ٕ ؾطح ساٍ غًِٝ قس شنط ٗ نتاب نُا أ

َٔ ايذلادِ  عسٸايصٟ ٜٴ(، أعٝإ ايؿٝع١)ٚشنط نصيو ٗ نتاب  ١َٝ.ؿات ايعُٛإكٓٻ

ٔٸ ،(50)ايعا١َ إٍ َا ٚضز ؾُٝٗا َٔ ؾطح  طٵؿٹٚمل ٜٴ ،شنطُٖا ٍ أغؿٌقاسب إكا يه

 سٛاٍ غًِٝ. أ

 

 الهتب احلدٖجٗٛ ـــــ

دطا٤ ؼكٝك٘ سٍٛ غًِٝ بٔ ييت اعتُس عًٝٗا قاسب إكاٍ ٗ إَٔ بٌ ايهتب ا

ٝٻ ،ٚبعض إكازض ايعا١َ ٗ اؿسٜح ايؿٝعٞ ،قٝؼ ايهتب ا٭ضبع١ ٕ ٖصٙ ٔ أٚب

ٚخطز َٔ عج٘ ٗ نٌ ٖصٙ ايهتب ، (51)ًِٝايهتب قس ْكًت ضٚاٜات َٔ نتاب غ

 ع٢ً أضض ايٛاقع. اڄاڄ ٜجبت ٚدٛز غًُٝٚ خدلأ بأْٗا مل تٛضز تكطٜطاڄ غًُٝاڄاييت شنطت 

َط٠ ثا١ْٝ يٝعٝسٙ ٗ  ْٚؿؼ اـڀأ ايصٟ اضتهب٘ ٗ عج٘ ٗ نتب ايطداٍ ٜأتٞ

ٕٓٗذٗا ٙ ايهتب ْٝعٗا بتكطٜط سٍٛ غًِٝ أَط كايـ ٕ تأتٞ ٖصنتب اؿسٜح; ؾأ

اعتكازٟ ٚؾكٗٞ،  (ايهاٗ)نتاب ٚنتابإ ؾكٗٝإ،  (ايؿكٝ٘)ٚ (ايتٗصٜب) ـؾ َٚباْٝٗا.

نتاب  (نُاٍ ايسٜٔ ُٚاّ ايٓع١ُ)نتاب ٚأخ٬قٞ ٚاعتكازٟ،  (اـكاٍ)نتاب ٚ
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ٖٛ إٔ قاسب إكاٍ ٜطٜس َٔ ب َٚا ٜبعح ع٢ً ايتعذټ .×اعتكازٟ سٍٛ اٱَاّ ايطنا

ٚٗ عج٘  ،ٚتجبت ٚدٛزٙ ايتاضىٞ!! قاسب إكاٍ ،ٕ تؿطح ساٍ غًِٖٝصٙ ايهتب أ

ايعا١َ ٗ اؿسٜح ايؿٝعٞ، أٚضز سهِ ابٔ أبٞ اؿسٜس سٍٛ  كازضنُٔ قػِ إ

سٝح قاٍ: أَا ضٚا١ٜ غًِٝ ؾًٝػت شات أ١ُٖٝ، ٚقس عطف َصٖب غًِٝ ٚنتاب٘  ،غًِٝ

زلعت َٔ أسس ْٞ قس ٜٚهؿٞ ضز ضٚاٜات٘، َٚع ٖصا ؾإ ايصٟ عطف بِٝٓٗ بازل٘،

سس ٜعطف بػًِٝ بٔ قٝؼ ، ٫ٚ ٜٛدس ٗ ايعامل إٔ ٖصا ا٫غِ بسٕٚ َػ٢ُايؿٝع١ أ

٫ٚ أغاؽ ي٘، ٚقاٍ بعض آخط َٔ  ،اشل٬يٞ، ٚايهتاب إٓػٛب إيٝ٘ َٛنٛع عًٝ٘

ٕ ْط٣ ٗ أٟ قػِ َٔ ٚٗ ايبسا١ٜ هب أ .(52)إِا أٚضزٚٙ نُٔ أزلا٤ ايطداٍ :ايؿٝع١

؟ ٚمل ٜكبًٗا ،ٖٞ ايطٚاٜات اييت ْكًٗا ٚبعس شيو َا ؟أقػاّ نتاب٘ أٚضز ٖصا ايه٬ّ

ًشسٜح عٔ سٝا٠ عُط بٔ يل اؾع٤ ايجاْٞ عؿط َٔ ؾطح ْٗر ايب٬غ١ يكس خكٸ

ٚؼت  ،ٗ ٖصا اؾع٤ نتب ابٔ أبٞ سسٜس ظعِ ي٘ َٔ َٓاقب ٚؾها٥ٌ. َٚا ،اـڀاب

 ْصنط ٗ :نتب ٜكٍٛ، »، ٚاؾٛاب عٓ٘ؾكٌ ٗ شنط َا طعٔ ب٘ ع٢ً عُط« عٓٛإ:

َٔ إڀاعٔ، َٚا اعذلض ب٘ ايؿطٜـ  »إػين«ا إٛنع َا طعٔ ب٘ ع٢ً عُط ٗ ٖص

 بـَٚا أداب ب٘ قانٞ ايكها٠ ٗ نتاب٘ إعطٚف  ،إطته٢ ع٢ً قانٞ ايكها٠

ٚبعس ٖصا أٚضز عؿط٠ طعٕٛ ٖا  .(53)ْٚصنط َا عٓسْا ٗ ايبعض َٔ شيو، »ايؿاٗ«

أَا ايڀعٔ اـاَؼ  ٖا ٚاؾٛاب عٓٗا.ِ عٌُ ع٢ً ضزث ،طعٔ ب٘ ع٢ً عُط ٔٵَٳ شنطٙ

٫ هٛظ، ست٢  ْ٘ نإ ٜعڀٞ َٔ بٝت إاٍ َاإ ؿهٌ ايتايٞ:ايع٢ً عُط ؾهإ ع٢ً 

ٝت ٌٖ ايبأْ٘ نإ ٜعڀٞ عا٥ؿ١ ٚسؿك١ عؿط٠ آ٫ف زضِٖ ٗ نٌ غ١ٓ، َٚٓع أ

ْ٘ نإ عًٝ٘ ، ٚإ|يِٝٗ َٔ قبٌ ضغٍٛ اهللٔػِٗ ايصٟ هطٟ فط٣ ايٛاقٌ إ

  .(54)َٔ بٝت إاٍ ع٢ً غبٌٝ ايكطضمثإْٛ أيـ زضِٖ 

ٚاعذلاض ايػٝس إطته٢  ،أٚضز دٛاب قانٞ ايكها٠ ٗ ٖصا ايڀعٔ شيو ٚبعس

يٝٗا ايػٝس ذلاض ناْت ضٚاٜات عٔ غًِٝ اغتٓس إٚنُٔ ٖصا ا٫ع ،ع٢ً ٖصا اؾٛاب

 ٙ.إطته٢ ٗ ضزٸ

 ٔٸ٭ْ٘ ٫ غبب ؾٝٗ اعذلض إطته٢ ؾكاٍ: أَا تؿهٌٝ ا٭ظٚاز ؾإْ٘ ٫ هٛظ;

ِا ع٢ٓ ٗٛ يًطغٍٛ ٚ٭قاضب٘، ع٢ً َا ْڀل ب٘ ايكطإٓ، ٚإٜكتهٞ شيو... ؾأَا اـُؼ ؾ
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ٌڇ﴿ ٛي٘:تعاٍ بك ٔڇ ايػٻبٹٝ ٚٳابٵ ٌڇ  ُٳػٳانٹ ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ َٳ41ا٭ْؿاٍ: ) ﴾ٚٳيٹصٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢   ٔٵ( 

ٓا. ٚقس ض٣ٚ ٭زي١ نجرل٠ ٫ ساد١ بٓا إٍ شنطٖا ٖاٖ نإ َٔ آٍ ايطغٍٛ خاق١;

ٜكٍٛ: مٔ ٚاهلل ايصٜٔ ع٢ٓ اهلل  ×قاٍ: زلعت أَرل إ٪ٌَٓ ِٝ بٔ قٝؼ اشل٬يٞغً

ٌڇ ﴿ ، ؾكاٍ:|بصٟ ايكطب٢، قطِْٗ اهلل بٓؿػ٘ ْٚبٝ٘ ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٘ٹ  ٘ٴ عٳًځ٢ ضٳغٴٛيٹ َٻا أځؾځا٤ ايًډ

ٔڇ  ٚٳابٵ ٌڇ  ُٳػٳانٹ ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳيٹصٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٍڇ  ٚٳيٹًطٻغٴٛ ٘ٹ  ٌڇايڃكڂطٳ٣ ؾځًٹًډ  ،(7اؿؿط: ) ﴾ايػٻبٹٝ

، أنطّ اهلل تعاٍ ْبٝ٘ ٗ ايكسق١ ٚمل هعٌ يٓا غُٗاڄ ،ا خاق١نٌ ٖ٪٤٫ َٓٸ

 .(55)ٕ ٜعڀٝٓا أٚغار َا ٗ أٜسٟ ايٓاؽٚأنطَٓا أ

يو  ايتؿكٌٝ أنجط ٗ اعذلان٘ ع٢ً شبٞ اؿسٜس ٜػع٢ ٗٚبعس ٖصا لس ابٔ أ

ٚغًِٝ  ،ػت بؿ٤ٞٝؾً قٝؼ اشل٬يٞ، ؾٝكٍٛ ٗ ضٚا١ٜ غًِٝ: ؾأَا ضٚا١ٜ غًِٝ بٔ اؾٛاب

ُٸ ،ضٚا١ٜ نتاب٘ إعطٚف بِٝٓٗ َعطٚف إصٖب، ٜٚهؿٞ ٗ ضزٸ  ٢ نتاب غًِٝ.إػ

 .(56)٫ٚ أقاي١ ي٘ ،َٓدٛض َٚٛنٛع غًِٕٝ ايهتاب إٓػٛب إٍ يٝبٌ بعس شيو أ

 اڄٕ غًُٝٚايٛانض َٔ ن٬ّ ابٔ أبٞ اؿسٜس، ايصٟ نإ غين إصٖب، أ

ّٷ، ٚأَٚصٖبِٗ َعطٚف غرل خؿٞ ،ٚأَجاي٘ َٔ ايؿٝع١  ٕ ا٫عتُاز ع٢ً أقٛاشلِ قهٛ

 بايبڀ٬ٕ. 

ٍ ٚدٛزٖا ٗ نتاب ، باٱناؾ١ إطته٢إايطٚاٜات اييت اغتسٍ بٗا ايؿطٜـ ٚ

 ،(59)تٗصٜب ا٭سهاّٚ، (58)نايهاٗ ،َٛدٛز٠ ٗ نتب أخط٣ يًشسٜح ،(57)غًِٝ

 .(60)ٚٚغا٥ٌ ايؿٝع١

ايكسض ٖٛ َا ٚضز ٗ  ٞدًًٝيؿٝع١ عٓس عًُا٤ ا »شٟ ايكطب٢«أَا إٕ نإ َككٛز 

ٜكٍٛ: إؿٗٛض بٌ أقشابٓا ٖٛ  &١ عٔ غًِٝ، ؾايؿٝذ ا٭عِٛ ا٭ْكاضٟايطٚا١ٜ إطٜٚٸ

ٞٸ، ٚ×ٕ إطاز بصٟ ايكطب٢ ٖٛ اٱَاّأ  ،ٚابٔ ظٖط٠ ،عٔ إؿاٜذ ايج٬ث١ ٖٛ احمله

ٚعٔ  ، ٚغرلِٖ.ٞٚاحملكل ايجاْ ،ٚايؿٗٝسٜٔ ،ٚايؿانًٌ ،ٚابٔ إزضٜؼ ،ٚابٔ ٓع٠

 . ٚعٔ فُع ايبٝإ ٚنٓع ايعطؾإ: إْ٘ قٍٛ أقشابٓا.ا٫ْتكاض: زع٣ٛ اٱْاع عًٝ٘

 َا١َٝ. ٚعٔ فُع ايبشطٜٔ: إْ٘ ايٛاٖط َٔ ايؿكٗا٤ اٱ

ٚضٚا١ٜ غًِٝ بٔ  ،ٚإطغ١ً ،ٚإطؾٛع١ ،ك١ ابٔ بهرلّ َٔ َٛثٻَا تكسٸ ٜٚسٍ عًٝ٘

ٚغرل شيو َٔ ، »كطب٢مٔ ٚاهلل ع٢ٓ بصٟ اي« ، ٚؾٝٗا:قٝؼ اشل٬يٞ ٗ تؿػرل اٯ١ٜ

ك١، اييت ٫ ٜكسح نعـ غٓسٖا بعس ا٫لباض َا عطؾت َٔ ايؿٗط٠ إتشكِّ ،ا٭خباض
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اٱْاع عًٝ٘، ٚعٔ بٞ اؿسٜس، بٌ عٔ ا٫ْتكاض: سٝح مل ٜٓػب اـ٬ف إ٫ إٍ ابٔ أ

 .(61)ابٓاع ايعطؾإ ٚفُع ايبشطٜٔ: ْػبت٘ إٍ أقشيٝٓا، ٚعٔ نٓايؿٝذ: ْػبت٘ إ

ؾإؿطٚض ، ×َٚٔ أتباع أَرل إ٪ٌَٓ ،إشا نٓا ؾٝع١ اثين عؿط١ٜعًٝ٘  بٓا٤ٶٚ

ٚايصٟ ٖٛ نس  ،خكٛم ضٚا١ٜ غًِٝا عسّ قبٍٛ ن٬ّ ابٔ أبٞ اؿسٜس ٗ ؾٝٓ

ٟٸٕٛ ٫ ْ، ٚأايؿٝع١ ٕ قسض َٔ ا٫عتباض، ٚإٔ ٫ ْط٣ ؿهِ ابٔ اؿسٜس ٗ ؾأ يٝ٘ أ

 ٗ اؿهِ عًٝ٘ ٖٚٛ ٜعًِ َصٖب٘. َٓكؿاڄ٭ْ٘ مل ٜهٔ يٝهٕٛ ; ق١ُٝ ١غًِٝ أٜ

اؿسٜس ايػين إعتعيٞ َٔ زٕٚ  بٞـ ؾكاسب إكاٍ قس ْكٌ ن٬ّ ابٔ أٚيٮغ

 ،وٌُ ع٢ً ن٬ّ نباض عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ غًِٝ بٔ قٝؼ ٙبُٝٓا لس ،ٚ ْكسأٟ تعًٝل أ

 ،ِِٗ، ٜٚٛد٘ ٗ نٌ َط٠ ْكسٙ إيِٝٗ ٚإٍ آضا٥ٜٚڀايبِٗ بتكطٜط خام ٜؿطح ساٍ غًٝ

ٌٸٝدطز ٗ آي ٕ : إٜٚكٍٛ ،َكَٛات ايسع٣ٛ خط إڀاف ٗ ختاّ َكاي٘ عهِ ٜؿتكس ن

ِٷ ُٸ غًِٝ بٔ قٝؼ اغ  ٕ ايهتاب َٔ قٓع ايٛناعٌ. ، ٚإ٢ٗ ايتاضٜذ ب٬ َػ

ٕ َا ظعُ٘ ٍ زضاغتٓا اؾاز٠ ٕكاٍ ايسنتٛض د٬يٞ أايصٟ ٚٗط يٓا َٔ خ٬ٚ

بٌ نإ ايؿطض ايصٟ  ،ْتٝذ١ ْتٝذ١ ست١ُٝ يسضاغت٘ ٚؼكٝك٘ مل ٜهٔ ٗ اؿكٝك١

ٚنتاب٘  ،اعٌقٓاع١ ايٛنٸ اڄٕ ٜجبت إٔ غًُٝ، ٚب٢ٓ عًٝ٘ ؼكٝك٘. ؾكس أضاز أاْڀًل َٓ٘

ٖٚصا َا غ٬ٝسٛ٘ ايعاضف  ،ؾػع٢ بأخصٙ َٔ ا٭زي١ َا ٜجبت شيو ،َٛنٛع ٚفعٍٛ

ٍٸ  بٗا.  بهٌ تًو ايهتب اييت اغتس

 

 

الهىاهش
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 دٔز الغساٟب اإلضالوٗٛ يف الٍىٕ ٔاالضتكساز االقتضادٙ 

 

د. الشيخ حسن آقا نظزي

 

 ـ عالقٛ الٍىٕ االقتضادٙ ٔتٕشٖع الدخن وَ وٍظاز عمىاٞ االقتضاد ــــــ1

ٛٸاڄ عكب اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ، ٚٗ ٚقت ناْت ايسٍٚ غرل ايٓا١َٝ  ٚإػتك١ً ت

تؿهط بتساضى ؽًؿٗا، أقبض ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٛنع تٛدٸ٘ ا٫قتكازٌٜ. ٚعسٸ ٗ 

ّ إؿه١ً ا٭غاغ١ٝ يًهجرل َٔ ايسٍٚ. ٚمل تهٔ ايت١ُٝٓ 1960ٚ 1950عكسٟ 

ا٫قتكاز١ٜ آْصاى تعين غ٣ٛ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ. َٚٔ ٖٓا ناْت نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً 

 ات ٚا٫غذلاتٝذٝات ٗ تًو ايدل١ٖ ايع١َٝٓ.شيو قٛض ايتع٬ًٝت ٚايتعًُٝ

ٚناْت إؿه١ً تعع٣ عاز٠ ٗ تًو ايتش٬ًٝت إٍ عسّ ا٫غتجُاض إتٓاغب َع 

إهاز أغعاض ايُٓٛ ايعاي١ٝ ٗ ايسٍٚ غرل ايٓا١َٝ. نُا إٔ ا٫غتجُاض مل ٜهٔ ناؾٝاڄ; 

خاض. َٚٔ ٖٓا ٫زٸْتٝذ١ يًُػت٣ٛ اشلاب٘ إٍ سسٍّ َا، يتهٜٛٔ ضأؽ إاٍ اؾسٜس ٚق١ً ا

خاض إاْع ا٭غاغٞ شلصٙ ايبًسإ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قسٸَت َكذلسات عسٸت ق١ً ا٫زٸ

خاض ايساخًٞ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ إكازض إاي١ٝ ا٭دٓب١ٝ يتٛؾرل َكازض يعٜاز٠ ا٫زٸ

 ا٫غتجُاض.

نُا أْ٘ ع٢ً قعٝس ايػٝاغات إاي١ٝ; ْٚٛطاڄ ٭ٕ ايط١ٜ٩ اؿان١ُ ع٢ً 

آْصاى ناْت ايٓٛط٠ ايهٝٓع١ٜ، نإ ايبشح عٔ سًٍٛ تتٓاغب ٖٚصٙ ايػٝاغات 

 ايط١ٜ٩.

خاض، ٜتبع ايسخٌ ايكابٌ يًتكطټف، ٚؾكاڄ شلصٙ إٕ ا٫غت٬ٗى، ٚبايٓتٝذ١ ا٫زٸ

                                                      



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ايٓٛط٠، ٚعٓس ظٜاز٠ ايسخٌ ٜعزاز ا٫غت٬ٗى. إ٫ إٔ ظٜاز٠ ا٫غت٬ٗى ٜتشكل بػعط أقٌ 

 َٔ ظٜاز٠ ايسخٌ. 

ٌٸ ٚبعباض٠ أخط٣: إٕ ايط ٔٵ ًّهٕٛ زخ٬ڄ أندل أق َٳ غب١ ايٓٗا١ٝ٥ با٫غت٬ٗى يس٣ 

ٖډٔ شلِ زخٌ أقٌ.  َٔ ايطغب١ ايٓٗا١ٝ٥ ٫غت٬ٗى ا٭ؾطاز 

ٚايٓتٝذ١ إٓڀك١ٝ ٕجٌ ٖصا ايه٬ّ ٖٞ إٔ اؾُاعات شات ايسخٌ ا٭ندل تسخٌ 

 قػُاڄ أندل َٔ ظٜاز٠ ايسخٌ، بايكٝاؽ إٍ اؾُاعات شات ايسخٌ ا٭قٌ.

إٕ اؽاش غٝاغات َاي١ٝ تكّٛ بتٛظٜع ايسخٌ يكاحل ايڀبكات شات َٚٔ ٖٓا ؾ

ايسخٌ ايهبرل ّهٓ٘ إٔ ٜػاعس ٗ ظٜاز٠ ا٫زخاض، ٚإهاز أضنٝات ٫ظ١َ يًُٓٛ 

 ٚا٫ظزٖاض.

يكس أؾاض غُٕٝٛ نٛظْتؼ َٔ خ٬ٍ ػطب١ قاّ بٗا إٍ إٔ إطاسٌ ا٭ٚي١ٝ يًُٓٛ 

خٍٛ ؾٝٗا، إ٫ إٔ ايتُاٜع أخص با٫نؿاض ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ اقذلْت بأؾس قٛض ُاٜع ايس

 .(1)تسضهاڄ، ؾأقبض تٛظٜع ايسخٌ أنجط عساي١

ٚقس أثٸطت ؾطن١ٝ نٛظْتؼ ع٢ً ا٭غؼ ايٓٛط١ٜ ي٬قتكاز بؿهٌ عُٝل 

ٚطٌٜٛ. نُا أقاّ نايسٚض أٜهاڄ ع٬ق١ إهاب١ٝ بٌ ايسخٌ ٚغعط ا٫غتجُاض، ٚشيو َٔ 

، »ٖاضٚز ٚزَٚاض«ٕ تڀٜٛطاڄ يُٓٛشز ِٛ خ٬ٍ ِٛشز عطف بُٓٛشز نُدلٜر، ٚايصٟ نا

ؾكس نإ ٜعتكس بإٔ ايعُاٍ أقٌ ٬َٝڄ إٍ ا٫زٸخاض بايكٝاؽ إٍ أقشاب ا٭َٛاٍ ـ ِٖٚ 

(2)ايصٜٔ ٜػتًُٕٛ زخٌ ثطٚاتِٗ أغاغاڄ ـ

ٚعًٝ٘ نًُا تػرل تٛظٜع ايسخٌ يكاحل أقشاب ايجط٠ٚ اختل َكساض أنجط َٔ 

 اقتكازٟ أغطع. ايسخٌ با٫غتجُاض، ٖا ٜ٪زٟ إٍ ِٛ

ٚقس اغتُطت إتابع١ إتڀطؾ١ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ ايبشت عكٛزاڄ َٔ ايعَٔ، إ٫ إٔ 

٘ٹ إٍ ِٛ اقتكازٟ ٚؼػٔ  إٓذعات ناْت ع٢ً خ٬ف ايٛعٛز ٚايتڀًعات ؾًِ تٓت

تٛظٜع ايسخٌ ؾشػب، ٚإِا اْتٗت إٍ عسّ ايت١ُٝٓ، ٚاظزٜاز ايؿكط، ضغِ ؼكل ِٛ 

 ض ايسخٍٛ.بأغعاض عاي١ٝ ٗ بع

إٕ ا٫ظَات اؿاق١ً إثط اْٗٝاض ْٛطٜات ايت١ُٝٓ ٚدٗت ا٭ْٛاض مٛ ا٭بعاز 

ا٭خط٣ يًت١ُٝٓ، َٚٓٗا: َٛنٛع تٛظٜع ايسخٌ بكٛض٠ أنجط عساي١، ٚايكها٤ ع٢ً 
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 ايؿكط.

ٚمل ٜهٔ ايتٛظٜع ا٭عسٍ ٗ ايٓٛط١ٜ اؾسٜس٠ ٚايٓٛطٜات ايٓاػ١ عٓٗا ٗ 

عاٌَ َع٘ نعاٌَ يتشكل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ايجابت تعاضض َع ايُٓٛ، بٌ نإ ٜتِ ايت

. ٚٗ أٚاخط ايجُاْٝٓات ٚأٚا٥ٌ ايتػعٝٓات أزت عس٠ عٛاٌَ إٍ تٛؾرل (3)ٚإػتُط

 إكسَات اي٬ظ١َ ٱعاز٠ ايٓٛط ٗ ايٓٛطٜات اؿان١ُ ٗ اقتكاز ايت١ُٝٓ:

 يكس ٚدس ا٫قتكازٜٕٛ َٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ ايتُاٜع ٗ ا٭دٛض ٗ ايسٍٚ أ٫ٚڄ:

ايكٓاع١ٝ ٗ ايعكسٜٔ عسّ اْػذاَٗا َع ؾطنٝات نٛظْتؼ; ٚشيو ٭ٕ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ـ 

ٚؾكاڄ يتكسٜطات٘ ـ هب إٔ تؿٗس انؿاناڄ َػتُطاڄ ٗ ايتُاٜع ٗ ايسخٌ، إ٫ إٔ َجٌ شيو 

 مل وكٌ.

ؼهٞ ايؿٛاٖس إٔ بعض ايسٍٚ ا٭غطع ِٛاڄ ناْت تتُتع بتٛظٜع أنجط ثاْٝاڄ: 

كٝاؽ إٍ ايسٍٚ ا٭خط٣، ٚايعهؼ قشٝض، ٗ ٚقت نإ يًهجرل تػاٜٚاڄ يًسخٌ باي

ٌٸ َػت٣ٛ َٔ ايُٓٛ.   َٔ ايسٍٚ شات ايتُاٜع ايهبرل أق

إٕ ٖصٙ ايؿٛاٖس تٛسٞ بعسّ ٚدٛز نطٚض٠ يًتُاٜع ٗ ايسخٌ; يًٛقٍٛ إٍ 

َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٫زخاض ٚا٫غتجُاض ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ ايػطٜع. َٚٔ ٖٓا نإ 

إعاز٠ ايٓٛط ٗ ايٓٛطٜات إٛدٛز٠ إطتبڀ١ بايع٬ق١ بٌ ايُٓٛ ٚتٛظٜع ايؿعٛض بهطٚض٠ 

 ايسخٌ، ٚقسٸَت ْٛطٜات دسٜس٠ يبٝإ ٖصا ايٓشٛ َٔ ايع٬ق١.

إٕ ايٓٛطٜات اؾسٜس٠ اييت تبًٛضت سٍٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ تٗسف إٍ تٛظٜع 

ٓٛطٜات تأثرل ايتػاٟٚ ايع٬ق١ إباؾط٠ يًُٓٛ ٚايتٛظٜع ايعازٍ يًسخٌ. ٚقس تٓاٚيت ٖصٙ اي

ع٢ً ايُٓٛ بايبشح ٚايسضاغ١ َٔ دٗات كتًؿ١، ٖٚٞ ٖا ّهٔ عطنٗا بؿهٌ عاّ 

 َٔ خ٬ٍ أضبع ض٣٩: 

 

 الٍظسٖات اليت تؤند عمٜ أضظ الربدلٛ ٔنٗفٗٛ تبمٕز الكساز الطٗاض٘ داخن االقتضاد ــــــأـ 

( سٍٛ آي١ٝ 1994ّّ( ٚتابًٝين)1992ٖصٙ ايٓٛطٜات اييت قسٸَت َٔ قبٌ بطغٕٛ)

ؼسٜس غعط ايهطا٥ب ع٢ً ايجط٠ٚ ٗ ْٛاّ زّكطاطٞ، ٚنصيو َٔ قبٌ آيػٹٓا 

ّ( ٗ اؿاي١ ْؿػٗا، ٚست٢ ٗ ايِٓٛ غرل ايسّكطاط١ٝ، تٓتٗٞ إٍ 1994ٚضٚزضٜو)



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  السنة السابعة ــ العدد السادس والعشرونــ  نصوص معاصرة  

 

ّ( ْٛطٜات بطغٕٛ 1996بط)أْتٝذ١ َؿازٖا إٔ ايتُاٜع ٜٗسز ايُٓٛ باـڀط. ٚقس عُِ بٔ 

 ٚايٝػاض١ٜ.ٚتابًٝين ع٢ً ايِٓٛ اي١ُٓٝٝ 

 

الٍظسٖات اليت تؤند عمٜ إعادٚ تٕشٖع الدخن عرب التطدٖدات االٌتكالٗٛ ــــــب ـ 

ّ( ٗ ْكس ِٛشز ايٓٛطٜات )أ( إٔ إعاز٠ ايتٛظٜع 1996ٜعتكس غٓت بٍٛ ٚؾٛضزٜط)

مل تتشكل َٔ خ٬ٍ ايهطا٥ب ع٢ً ايجط٠ٚ ؾك٘، ٚإِا َٔ إُهٔ إٔ تتِ عدل ظٜاز٠ 

اي١ٝ ٗ َٝعا١ْٝ ايسٚي١، أٚ َٔ خ٬ٍ تٛغع١ ايتعًِٝ ايؿاٌَ غِٗ ايتػسٜسات ا٫ْتك

 ٚايتػٌٗٝ ٚايتػطٜع ٗ تطانِ ايجط٠ٚ اٱْػا١ْٝ يًذُاعات شات ايسخٌ احملسٚز.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َٚا إٔ ايجط٠ٚ ايبؿط١ٜ قطى ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ؾإٕ غٝاغ١ 

 إعاز٠ تٛظٜع ايسخٌ غٝ٪زٟ إٍ ايُٓٛ.

 

 عمٜ األشوات الطٗاضٗٛ ـ االدتىاعٗٛ ٔأثسِا عمٜ الٍىٕ ــــــ الٍظسٖات اليت تؤندز ـ 

ّ( ٗ زضاغت٘ إٍ إٔ ُاٜع ايسخٌ ٜ٪زٟ إٍ تكعٝس 1996أؾاض ايػٝٓا ٚبطٚتٞ)

ا٭ظَات ا٫دتُاع١ٝ، ٚبايٓتٝذ١ ظٜاز٠ عسّ ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ، ٜٚذلتب 

 ع٢ً شيو عسّ ا٫ط٦ُٓإ ٗ ا٫غتجُاض ٚانؿاض َػتٛاٙ.

ٚعًٝ٘ ؾإشا نإ ا٫غتجُاض ٜعسٸ طاق١ قطن١ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ ؾإٕ ايتُاٜع 

 ٜ٪زٟ إٍ انؿان٘.

 

 ـ الٍظسٖات اليت تمشظ أثس التطأٙ عمٜ الٍىٕ وَ خاله تسنٗب الطمب ــــــ د

ْٛطاڄ يهطٚض٠ ٚدٛز غٛم زاخ١ًٝ نبرل٠; يڀٞ َطاسٌ ايتكٓٝع ٚايت١ُٝٓ 

تٛظٜع ايسخٌ يكاحل اجملُٛعات شات ايسخٌ ا٫قتكاز١ٜ ٗ ٖصٙ ايٓٛطٜات، ؾإٕ 

إتٛغ٘ ؾطٙ ٫ظّ ٱهاز غٛم زاخ١ًٝ يًُشك٫ٛت ايكٓاع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚؼكل ايت١ُٝٓ 

 .(4)ايكٓاع١ٝ

إٕ ا٭ظَات ايب١ٝ٦ٝ ايٓا١ْ عٔ ايٓٛط٠ إكذل١ْ بايكڀع ٚايتكًب بايُٓٛ 

يُٓٛ ٚايتٛظٜع، ا٫قتكازٟ، َع قڀع ايٓٛط عٔ ايتش٫ٛت اييت ٚٗطت ٗ َا ٜذلب٘ با
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 يؿتت ا٭ْٛاض إٍ ا٭بعاز ا٭خط٣ َٔ سٝا٠ اٱْػإ.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ أعاخ ايدلف١، َٚٓٗا: ايػٝاغات ايهطٜب١ٝ، أزت إٍ 

 ا٫ٖتُاّ َذُٛع١ َٔ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ ٚغرلٖا.

ٕٵ نإ ٖسؾاڄ َُٗاڄ ٗ  ْٚتٝذ١ يًتش٫ٛت اؿاق١ً ؾإٕ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚإ

ا٫قتكاز١ٜ يًسٚي١، إ٫ إٔ ْٛع ايٓٛط٠ إٍ ا٭بعاز إدتًؿ١ ؿٝا٠ اٱْػإ،  ايػٝاغات

ٚعسّ ايتكًڊب ٗ بعسٺ خامٸ، ي٘ تأثرل َكرلٟ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايٓٛط٠ إٍ ا٫قتكاز ٚاؽاش 

 ايػٝاغات.

 

 ـ منٕ اإلٌتاز الٕطين وَ وٍظاز اإلضالً ــــــ2

ٚايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬; يٝتُتع  إٕ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ أٖساف ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ

اٱْػإ ـ َُٗا أَهٔ ـ َٛاٖب ٚإَهاْات ايعامل، إ٫ إٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َع٢ٓ 

 ٫ بعسٸ إعٝاض ايٛسٝس يطؾا١ٖٝ اٱْػإ. GNPظٜاز٠ 

إٕ ايت١ُٝٓ َٔ َٓٛاض إغ٬َٞ َػاض َتعسز ا٭بعاز، عٝح ٜؿٌُ ا٭بعاز 

اٜا إاز١ٜ. ٜٚتِ ايػعٞ ٱهاز تٛاظٕ بٌ أبعاز ا٭خ٬ق١ٝ ٚايطٚس١ٝ، باٱناؾ١ إٍ ايكه

 سٝا٠ اٱْػإ إدتًؿ١.

َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ايتهش١ٝ بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتٛظٜع ايعازٍ; يًٛقٍٛ إٍ 

غعط ِٛ أع٢ً ٗ ْٛاّ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ، ٚإِا إڀًٛب ِٛ ٜتهُٔ ايعساي١ 

  أبٓا٤ اجملتُع.ا٫دتُاع١ٝ ٚايتٛظٜع ا٭نجط عساي١ يًجط٠ٚ بٌ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تڀًب ظٜاز٠ اٱْتاز اٱْايٞ ايكَٛٞ ٗ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ أٜهاڄ; 

يتًب١ٝ اؿادات ايهطٚض١ٜ ا٭غاغ١ٝ ٭ؾطاز اجملتُع، ٖٚٓاى أٚي١ٜٛ ٱْتاز بها٥ع تًبٸٞ 

ٌٸ إْتاز ايبها٥ع  اؿادات إعكٛي١ ٚاؿكٝك١ٝ ٭ؾطاز ْٚاعات اجملتُع، ٚوت

هُاي١ٝ، اييت تكتكط اؿاد١ إيٝٗا ع٢ً ايڀبكات ايجط١ٜ ٗ اجملتُع، ٚاـسَات اي

 إطاتب اي٬سك١.

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ْٛاّ ايهطا٥ب إڀًٛب إغ٬َٝاڄ ٜعٌُ َٔ أدٌ ت١ُٝٓ إكازض 

اٱْػا١ْٝ، ٜٚٗسف إٍ بطاَر ت٪ٍٚ إٍ ت١ُٝٓ ٚتطب١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايػًٛى ٚايسضاغ١ 
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طات َؿٝس٠، ٚضؾع َتػ٣ٛ ايعًِ ٚايبشح، ٚتٛغع١ ٚايتعًِٝ; ٱهاز قسضات يًكٝاّ بٓؿا

 اٯيٝات ٕؿاضن١ ايٓاؽ اـ٬چق١.

 

 ـ دٔز الغساٟب اإلضالوٗٛ يف منٕ اإلٌتاز االقتضادٙ ـــــــ3

َٔ أدٌ تٛؾرل اٱَها١ْٝ يعٜاز٠ أٟ اقتكاز َٔ إْتاد٘ ٫بسٸ َٔ ضؾع َػت٣ٛ 

٫غت٬ٗى ٚاـسَات ٗ إَهاْات قػِ عٛاٌَ اٱْتاز، باٱناؾ١ إٍ تٛؾرل أضن١ٝ ا

فاٍ ايڀًب. ٖٚصا ا٭َط ىؿض ايتصبصب ا٫قتكازٟ، ٜٚطب٘ ا٫قتكاز بؿهٌ 

سكٝكٞ بايُٓٛ. ٚعًٝ٘ ٫بس َٔ ٬َس١ٛ آثاض ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ ٗ فايٞ ايعطض 

 ٚايڀًب:

 

 ـ العسض ـــــــ1ـ 3

 أـ تأثري الغساٟب عمٜ االدخاز ـــــــ

غتجُاضات اؾسٜس٠ ـ نُا غبل ـ ٚدٛز ازخاض إٕ أسس ايؿطٚٙ ا١ُٕٗ يتشكل ا٫

 ٗ اجملتُع. َٚٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ يًهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ آثاض كتًؿ١ ع٢ً ا٫زخاض.

َٚا إٔ ٖصٙ ايهطا٥ب دعًت بكٛض٠ ٔؼ ؾٛا٥س ايهػب ٚايسخٌ ؾُٔ 

إُهٔ إٔ ت٪زٟ َٔ د١ٗ إٍ ظٜاز٠ اغت٬ٗى ايؿطز; ؾطاضاڄ َٔ أزا٤ ايهطا٥ب، َٚٔ د١ٗ 

 ؾإٕ انؿاض َكساض زخٌ ايؿطز ٜ٪زٟ إٍ انؿاض اغت٬ٗى اؿانط ٚإػتكبٌ.  أخط٣

 َٚٔ ٖٓا ّهٔ ٬َس١ٛ أثط ٖصٙ ايهطا٥ب َٔ دٗات ؾت٢.

إٕ أثط اـُؼ ٚايعنا٠ ع٢ً ا٫زخاض ـ نُا شنطْا ـ ع٢ً ق١ً بايػعط ايٓٗا٥ٞ 

ا٫غت٬ٗى َا يبسٌٜ اغت٬ٗى اؿانط ٚإػتكبٌ، ؾا٫زخاض ي٘ أثط بسٌٜ أٜهاڄ، ٜٚػرل 

 ٜهط اغت٬ٗى إػتكبٌ ٚا٫زخاض.

َٚٔ إُهٔ إٔ ْكٌ إٍ ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ ٗ َا ٜطتب٘ بايعنا٠ أٜهاڄ، ٖٚٞ إٔ 

أثطٖا ٜٓشكط با٭ثط ايسخًٞ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أثط بسٌٜ. ٚيهٔ اتهض ٗ ايٛقت 

٭ثط ايسخًٞ ْؿػ٘; َٚٔ خ٬ٍ إكاض١ْ بٌ اـُؼ ٚايعنا٠ ٚايهطا٥ب إتعاضؾ١، إٔ ا

ٚايػعط ايٓٗا٥ٞ ايبسٌٜ ٗ اـُؼ أقٌ َٔ ايهطا٥ب إتعاضؾ١، ٚإٔ أثط ايعنا٠ ٜٓشكط 
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أٜهاڄ با٭ثط ايسخًٞ; ٚشيو ٭ٕ غعط ايعنا٠ أقٌ عاز٠ َٔ غعط ايهطا٥ب إتعاضؾ١، 

 ؾأثطٖا ايػًيب ع٢ً ا٫زخاض ٚا٫غت٬ٗى إػتكبًٞ أقٌ نصيو.

طا٥ب اٱغ١َٝ٬ ٗ د١ٗ خؿض ٚعًٝ٘ ّهٔ اْتٛاض إٔ ٜهٕٛ أثط ايه

 ا٫زخاضات أقٌ َٔ أثط ايهطا٥ب إتعاضؾ١.

 

 ب ـ تأثري الغساٟب عمٜ االضتجىاز ـــــــ

ّهٔ تكٛض إٔ تعٌُ ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ ٗ فاٍ تطغٝب ا٫غتجُاض، ٚشيو 

َٔ خ٬ٍ َا َه٢ َٔ أعاخ; ٭ٕ ايهطا٥ب تٛدٸ٘ ايؿطز مٛ تساٍٚ ثطٚت٘ يًشكٍٛ 

 ع٢ً ايسخٌ.

إٕ عسّ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايجطٚات ٚنٓعٖا، باٱناؾ١ إٍ َا ٜ٪زٸٜ٘ َٔ تعًل 

 ايهطا٥ب، ٜٓتٗٞ غايباڄ َٚطٚض ايعَٔ إٍ انؿاض قُٝتٗا.

ٞٸ ـ ٖٛ اغتجُاض ثطٚات٘; طًباڄ يعٜاز٠  َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إٓاغب يًؿطز ـ نشٌٍّ عك٬ْ

 ايسخٌ.

ٕ غعط ايػ١ً إٛدٛز٠ ٗ ٚعٓس اْعساّ ؾاع١ًٝ غعط ايؿا٥س٠ ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ ؾإ

ا٫غتجُاض غٛف ٜػرل مٛ ا٫نؿاض. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٫غتجُاض ٗ نجرل َٔ اؿا٫ت اييت 

٫ ٜٛدس شلا تٛدٝ٘ اقتكازٟ ٗ ْٛاّ ضبٟٛ ٜكبض ٖهٓاڄ، ٚتٓتؿٞ أضن١ٝ نطٚض٠ 

 ا٫غتجُاض اؿهَٛٞ ٗ ٖصٙ اؿا٫ت.

ٝاؽ إٍ ايِٓٛ ا٭خط٣ َٚٔ داْب آخط َا إٔ غعط ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ أقٌ بايك

ؾإٕ غعط ايطبض إذلقچب ٚايػ١ً ايٓٗا١ٝ٥ يًجط٠ٚ ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ أع٢ً َٔ ايِٓٛ 

 ا٭خط٣. َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ زاؾع ا٫غتجُاض أع٢ً أٜهاڄ.

نُا أْ٘ ْٚتٝذ١ يٛدٛز آيٝات ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ، َٔ قبٌٝ: إؿاضن١ ٗ 

ات ا٫غتجُاض، ٜٚؿاضى إػتجُطٕٚ ا٫غتجُاض، ؾإػتجُط ٫ ٜتشٌُ ْٝع َػاَط

 اٯخطٕٚ ٗ عٛاقب ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ.

نُا أْ٘; ْتٝذ١ يهٕٛ أغعاض ايهطا٥ب ثابت١ ٫ٚ تتػرل بتػرل ايٛطٚف، ؾإٕ 

ٌٸ، قٝاغاڄ إٍ ا٫غتجُاض ٗ ايِٓٛ ايطب١ٜٛ، ٖٚصا َا  استُاٍ ايهطض ٗ ا٫غتجُاض أق
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ٜؿذع ايعاًٌَ ا٫قتكازٌٜ ع٢ً ا٫غتجُاض. نُا أْ٘ ٗ بعض اؿا٫ت، اييت ٜ٪زٟ 

أخص ايهطا٥ب ؾٝٗا إٍ عذع إػتجُط، و٢ٛ بايعؿٛ ايهطٜيب، ٚبايٓتٝذ١ ٜعزاز َكساض 

 ا٫غتجُاض. 

ٖٚهصا قس ٜؿهٌ ْٛع نُإ بايٓػب١ إٍ إػتجُطٜٔ ايصٜٔ ٜكبشٕٛ عطن١ 

 َكاضف َٔ قبٌٝ: ايػاضٌَ.يٲؾ٬ؽ; ٚشيو َٔ خ٬ٍ ٚدٛز 

 

 ـ تأثري الغساٟب عمٜ عسض العىن ـــــــ ز

ت٪ثط ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ٚع٢ً ظٜاز٠ غاعات 

 ايعٌُ. 

ٌٸ َٛنٛع ْٛع١ٝ ايك٣ٛ اٱْػا١ْٝ أ١ُٖٝ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ:  يكس است

ؿ٫ٛڄ عٓ٘، ٚمل ٜهٔ و٢ٛ با٫ٖتُاّ غ٣ٛ ن١ُٝ ايعكسٜٔ ا٭خرلٜٔ، بعس إٔ نإ َػ

 .(5)ايك٣ٛ اٱْػا١ْٝ، ٚاعتدلت ايجط٠ٚ اٱْػا١ْٝ عا٬َڄ أغاغٝاڄ ٗ ِٛ اجملتُعات إتكس١َ

إٕ ايتػسٜسات ا٫ْتكاي١ٝ، اييت تتِ َٔ خ٬ٍ إْؿام ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬، ّهٔ 

ٛٸّ ٗ ٌٚ ا٫ٖتُاّ بايجط٠ٚ اٱْػا١ْٝ. ٖٚصٙ ايتػسٜ سات ٫ تتشكل ٗ إطاض تٛؾرل إٔ تك

ُٻٔ ْٝع َتڀًبات ٖ٪٤٫، َٔ قبٌٝ: ايكش١،  إڀعِ ٚإًبؼ ؾشػب، ٚإِا تته

 ٚايتعًِٝ.

َٚٔ ٖٓا ّهٔ إٔ تتُتٸع ايك٣ٛ اٱْػا١ْٝ بايتػص١ٜ ٚايكشٸ١ ٚايتعًِٝ، ٚست٢ 

 ايسٚاؾع ا٭ق٣ٛ يًُؿاضن١ ٗ ايت١ُٝٓ ٚايتڀٛض ا٫دتُاعٞ.

ٚدٛٙ اٱْؿام إصنٛض٠ نإسس٣ أٚيٜٛات اٱْؿام  َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ٬َس١ٛ

ايهطٜيب، ٚٚدٛٙ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ اؿًٝٛي١ زٕٚ اْتؿاض ايؿكط. 

ٜعتكس ايهجرل َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع ٚا٫قتكاز إٔ ايعٛا٥ٌ ايؿكرل٠ ٗ ايسٍٚ غرل ايٓا١َٝ 

جٸٌ عْٛاڄ ٚغٓساڄ شلا ٗ ؾذل٠ ٜٓٛطٕٚ إٍ أبٓا٥ِٗ نك٣ٛ عا١ًَ تٛؾِّط ايسخٌ أ٫ٚڄ، ُٚ

ٛٸْٕٛ أڂغٳطاڄ  ايؿٝدٛخ١ ٚايعذع عٔ ايعٌُ، ٖٚصا َا هعًِٗ ٜعٜسٕٚ ٗ أبٓا٥ِٗ، ٜٚه

نبرل٠. ٜٚعتدل ايُٓٛ ايػهاْٞ إڀچطز ٗ ايهجرل َٔ ايسٍٚ إتدِّؿ١ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ 

ٜػتُطٚا ٗ ٗ اْتؿاض ايؿكط، بُٝٓا إشا نإ اٯبا٤ ع٢ً اط٦ُٓإ َػتكبًِٗ ؾإِْٗ ئ 
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ايتهاثط ٚاٱلاب. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايتػسٜسات ا٫ْتكاي١ٝ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ 

نُا تكّٛ َٛاد١ٗ عٛاٌَ ايؿكط ؾإْٗا ٫ تكتكط ع٢ً إزخاٍ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاييت مل 

تؿاضى ٗ ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ ْتٝذ١ڄ يًعذع إايٞ ٚاؾػُٞ ٗ فاٍ ايٓؿاٙ، بٌ 

تُتع بايعڀا٤ ٚايٓٛع١ٝ ا٭ؾهٌ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ نػب إٗاضات ت٪زٟ إٍ إٔ ت

 ايهطٚض١ٜ، ٚايسٚاؾع ا٭ق٣ٛ، يتٓٗض بسٚضٖا اٱغ٬َٞ ٗ ِٛ اجملتُع بؿهٌ أؾهٌ.

نُا شنطْا غابكاڄ ؾإٕ أثط ؾطض اـُؼ عًٝ٘ غرل ٚانض، غاعات ايعٌُ: 

اٱغ١َٝ٬  خ٬ؾاڄ يًعنا٠، سٝح ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ عطض ايعٌُ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايهطا٥ب

تٛؾِّط غاعات عٌُ أندل َٔ قبٌ أقشاب ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ٚتطؾع َػت٣ٛ ايطغب١ عٓس 

 ايؿطز، قٝاغاڄ إٍ أثط ايهطا٥ب ٗ ايِٓٛ ا٫قتكاز١ٜ إتعاضؾ١.

 

 ـ الطمب ــــــــ2ـ 3

ٖچٔ ٫ ٜػعِٗ  إٕ ؽكٝل قػِ َٔ ايهطا٥ب يًذُاعات شات ايسخٌ احملسٚز، 

٪زٟ إٍ اْتكاٍ قػِ َٔ زخٌ اجملُٛعات شات ايسخٌ اؿكٍٛ ع٢ً زخٌ َٓاغب، ٜ

 ايهبرل إٍ ايڀبكات ق١ًًٝ ايسخٌ.

إٕ اْتكاٍ ايسخٌ ٖصا; ْٚٛطاڄ ٫خت٬ف ايطغب١ ايٓٗا١ٝ٥ با٫غت٬ٗى بٌ طبكات 

اجملتُع إدتًؿ١، ّهٓ٘ إٔ ٜ٪ثٿط ع٢ً ايڀًب ايعاّ يًُذتُع. نُا إٔ ٔؼ ؾٛا٥س 

اؿٝات١ٝ ايڀبٝع١ٝ طٛاٍ ايػ١ٓ )َ٪١ْٚ ايػ١ٓ(، ايهػب; ْٚتٝذ١ ٱعؿا٤ ايٓؿكات 

 ّهٓ٘ إٔ ٜكچٟٛ ايڀًب ايعاّ.

ؾإشا قبًٓا ٖصا ايؿطض، ٖٚٛ إٔ ايطغب١ ايٓٗا١ٝ٥ ي٬غت٬ٗى ٚغ٘ اؾُاعات 

شات ايسخٌ ايكًٌٝ أنجط َٔ ايطغب١ ايٓٗا١ٝ٥ ي٬غت٬ٗى بٌ اجملُٛعات شات ايسخٌ 

ٝع ايسخٍٛ ايهطٜب١ٝ ٗ إطاض ايهبرل، ٚيٓؿطض إٔ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ تٓكٌ ْ

تػسٜسات اْتكاي١ٝ إٍ اؾُاعات شات ايسخٌ احملسٚز، ؾُٔ إُهٔ إٔ ٜذلقب ظٜاز٠ 

اغت٬ٗى شيو ايٓٛع َٔ ايػًع ٚاـسَات اييت ؼتادٗا ٖصٙ اجملُٛعات، ٜٚعزاز ايڀًب 

َات. عًٝٗا، ٚبايٓتٝذ١ تعزاز ايسٚاؾع إڀًٛب١ ٫غتجُاض شيو ايكبٌٝ َٔ ايبها٥ع ٚاـس

طبعاڄ إٕ ٚدٛز غٛم ٚاغع١ يتًو ايبها٥ع ٚاـسَات نإ َٛنع اٖتُاّ ا٫قتكازٌٜ، 
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 ٫ٚغُٝا ٗ ايعٗس ا٭خرل; ٚشيو ٱهاز ايُٓٛ ا٫قتكازٟ.

إٕ تٛغٝع ايػٛم عاٌَ أغاغٞ يعٜاز٠ اٱْتاز ايٛطين، ٚؾاع١ًٝ ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ 

ٝح، ٚٚنع اٱقبع ع٢ً . ٚقس أنس ٜاْؼ ع٢ً قش١ ْٛط١ٜ ازل(6)د١ٗ ْٛط ازلٝح

 .(7)٘تأثرل ظٜاز٠ ِٛ ايسخٌ ايعاّ ع٢ً تٛغٸع

ٚأثط اعتباض ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َػاٜط ٕع٢ٓ ِٛ ا٫غت٬ٗى، ؾكس أٚدس ِٛشز 

اؿادات ايهطٚض١ٜ ب١ٝٓ قه١ُ يسٚاّ ايُٓٛ بعٝس ا٭َس، ٚشيو غؿض ؼسٜس ايڀًب 

 اض إطتب٘ ب٘.ايساخًٞ، ٚايتأثرل ٗ ٖٝهًٝت٘، ٚٗ زاؾع ا٫غتجُ

َٔ ٖصا إٓٛاض ؾإٕ تٓؿٝص فُٛع١ َٔ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ، اييت ُهچٔ َٔ 

تٛؾرل إتڀًچبات ا٭غاغ١ٝ يًُذاَٝع شات ايسخٌ احملسٚز، ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ ٖٝه١ًٝ 

طًب ٜتبعٗا ظٜاز٠ عا١َ. َٔ خ٬ٍ ٖصا ايڀطٜل ّهٔ إٔ تػاعس ظٜاز٠ ايڀًب ايعاّ ٗ 

ُٓٛ ا٫قتكازٟ; ٚشيو ٭ٕ ايتٛظٜع ايعازٍ يًسخٌ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٗ اي

ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ طًب احملاقٌٝ إٓتذ١ ٗ إعاٌَ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١، نُا ٜتعاٜس 

ايڀًب ايعاّ يًُشاقٌٝ اييت ؼ٢ٛ بإْتاز نبرل َٔ د١ٗ أخط٣، ٜٚؿذع إْتاز بعض 

إؿعٸ١ً يًُكاْع، ؾتٓدؿض ْؿك١ إْتاز ايػًع ٗ إطاض ٚاغع، ٜٚتِ تؿعٌٝ ايكابًٝات غرل 

 نٌ ؾ٤ٞ.

ٖصا باٱناؾ١ إٍ إٔ ايبها٥ع ا٫غت٬ٗن١ٝ عٓسَا تٓتر با٫غتؿاز٠ َٔ 

تهٓٛيٛدٝات تعتُس بها٥ع ٚغٝڀ١ ٚضأؽ َاٍ بػٝ٘ إٍ سسٍّ َا، ٜٚتػ٢ٓ إْتاز بعهٗا 

 ٗ إطاض قسٚز، ؾإٕ تػٝرل ٖٝه١ًٝ ايڀًب ّهٔ إٔ ت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ إْتاز بها٥ع

إٕ ايُٓاشز اؾسٜس٠، اييت ؼككت بعس اٱثبات ايعًُٞ يتٓاغب  .(8)ٚغٝڀ١ ٚاغتجُاض١ٜ

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚايتٛظٜع ا٭عسٍ يًسخٌ، اعتدلت ايڀًب ايساخًٞ ٚغ١ًٝ َ٪ثٿط٠ ع٢ً 

 إػاض اٱهابٞ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ.

ؾا٫قتكاز ّهٔ إٔ ٜڀٟٛ إطاسٌ ايكٓاع١ٝ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ َٓٛاض 

ّ( عٓسَا تهٕٛ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ شات ْؿكات با١ٖٛ، 1989َٛضٗ ٚؾًٝؿط ٚؾٜٛؿين)

 ٚشيو سٌ تتُتع بػٛم زاخ١ًٝ نبرل٠ إٍ سسٍّ َا.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إعٝاض ايساخًٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َكساض ٜػڀٞ ْؿك١ 
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ٛع١ تؿػٌٝ َؿاضٜع اغتجُاض ٗ احملاقٌٝ ايكٓاع١ٝ. ٜٚعتدل َٛضٗ ٚظ٩٬َٙ إٔ فُ

ايسخٌ إتٛغ٘ عٓسَا ٜهْٕٛٛ إػتًٗهٌ ايڀبٝعٌٝ يًُٓتذات ؾإٕ تٛظٜع ايسخٌ 

 .(9)يكاحل ٖصٙ اجملُٛع١ غٝهٕٛ ؾططاڄ ٫ظَاڄ يًتكٓٝع ٚايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ

 

 ـ الغساٟب ٔاالضتكساز االقتضادٙ ــــــ4

إٕ إسس٣ َعه٬ت ايِٓٛ ا٫قتكازٟ ٗ ايعٗٛز ا٭خرل٠ ٚدٛز تصبصبات ٚأظَات 

 تكاز١ٜ، ٚبطٚظ ٚطٚف آ١ْٝ ي٬ظزٖاض ٚايطنٛز ا٫قتكازٌٜ.اق

ّ، 1929يكس اغتڀاع ايٓٛاّ ايطأزلايٞ ايػطبٞ عكب ايطنٛز ايهبرل غ١ٓ 

ٚاؿهٛض اؾسٟ يًسٚي١ ٗ ؾإٔ ايدلف١،اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ٖصٙ ايتصبصبات إٍ سسٍّ 

أَاّ ا٭َٛاز، َا  َا، إ٫ إٔ ٚدٛز ؾذلات ا٫ظزٖاض ٚايطنٛز، ٚاييت قس ػعٌ اجملتُع

ظايت تٗسٿز اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ يًُذتُعات ايػطب١ٝ، ٚقس استٛت إَها١ْٝ بطٚظ أظ١َ ٗ 

 ْٛاَ٘ بايك٠ٛ.

إٕ ايػٝاغات ايهطٜب١ٝ ٖٞ إسس٣ ا٭زٚات اييت ؼاٍٚ ايسٍٚ ايػٝڀط٠ َٔ 

 خ٬شلا ع٢ً ايتصبصبات ا٫قتكاز١ٜ.

رل ِٛٙ ؾذل٠ تهدِ ٫ٚ ؾو إٔ ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ ٚاد٘ ٗ َػ

ٚضنٛز اقتكازٌٜ، ٚغٝعٝـ تًو ايتذطب١. ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٖٛ: ٌٖ ّتًو 

 ٖصا ايٓٛاّ ا٭زٚات اي٬ظ١َ يًػٝڀط٠ ع٢ً تًو ايؿذلات أٚ تكًًٝٗا ع٢ً ا٭قٌ؟

يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ّهٔ ا٫يتؿات إٍ عٛاٌَ ٚٗٛض ٖصا ايكبٌٝ َٔ 

١ٜ إتعاضؾ١، ٚخكٛقاڄ ايٓٛاّ ايطأزلايٞ، ثِ َكساض ايتصبصبات ٗ ايِٓٛ ا٫قتكاز

إَهإ ؼكل شيو ٗ ايِٓٛ اٱغ١َٝ٬. نُا ّهٔ َٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ ايهطا٥ب 

 اٱغ١َٝ٬ زضاغ١ قابًٝاتٗا ٗ َٛاد١ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛطٚف.

ٜكاٍ عاز٠ بإٔ ٖٓاى عٛاٌَ َتشطن١ تٛدٿ٘ أٍٚ نطب١ يبسا١ٜ اؿطن١ 

قتكاز َٔ خ٬ٍ سطنات إٍ ايٌُٝ ٚايٝػاض. َٚٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ ايتذاض١ٜ، ثِ ٜٓڀًل ا٫

 احملطن١: ا٫غتجُاض، ايصٟ ٜتأثط بايعٛاٌَ اـاضد١ٝ أٚ ايساخ١ًٝ ي٬قتكاز.

ؾُٔ ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ: اٱبساعات ا١ُٕٗ، ٚتعاٜس ايػهإ، ٚايتصبصبات إتعًك١ 
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ِٸ(10)با٫ط٦ُٓإ ا٫قتكازٟ ٚإ٪ثٿط ع٢ً ا٫غتجُاض إِا ٖٛ  . إ٫ إٔ ايعاٌَ ايساخًٞ إٗ

 ايعاٌَ ايتًكٝين. 

ٚتٛنض آي١ٝ تأثرل ٖصا ايعاٌَ ع٢ً ايعذ١ً ايتذاض١ٜ َٔ خ٬ٍ قإْٛ ايػطع١. إٕ 

ٖصا ايكإْٛ ـ ايصٟ ٜٴُجٿٌ ْٛط١ٜ سٍٛ ايعٛاٌَ إكرل١ٜ ي٬غتجُاض ـ ٜعس سذِ ايجط٠ٚ 

 ا٭ٍٚ َطتبڀاڄ َػت٣ٛ اٱْتاز.ايصٟ وتاد٘ اجملتُع بكٛض٠ بها٥ع أٚ أزٚات ٗ ايسضد١ 

ٚتتشكل ظٜاز٠ سذِ ايجط٠ٚ، أٟ ا٫غتجُاض اـايل، عٓسَا ٜهٕٛ اٱْتاز ٗ 

 ساي١ ِٛ.

ٚبايٓتٝذ١ ّهٔ إٔ ٜٓتٗٞ عٗس ا٫ظزٖاض، يٝؼ بػبب انؿاض ايبٝع; ٚإِا 

ٍڈ ؾك٘.  بػبب اغتكطاض ايبٝع ٗ َػت٣ٛ عا

ايػطع١ ايػابك١ بؿهٌ َڀطز; ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫بسٸ إٔ ٜعزاز ايبٝع بتًو 

ٚشيو َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ا٫غتجُاض. ؾإشا تٛقډـ ايبٝع عٔ ٖصا ايؿهٌ َٔ ايُٓٛ، أٚ 

أخص ٜطاٚح ٗ َػت٣ٛ ٚاسس، مل ٜعس ٖٓاى ِٛ ي٬غتجُاض اـايل، ْٚعٍ إٍ ايكؿط. 

، ٚعٓسَا ٜهٕٛ ايبٝع َكذلْاڄ با٫نؿاض ؾُٔ إُهٔ إٔ ٜكّٛ إعٌُ ببٝع بعض أزٚات٘

 ٚضَا اٱقساّ ع٢ً ا٫غتجُاض ايػًيب.

ٚعًٝ٘ عٓسَا تكاب ايٓػب١ ايكا١ُ٥ بٌ َػت٣ٛ ا٫غتجُاض ٚبٝع إٓتٛز ـ ايصٟ 

ٜػع٢ إعٌُ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً اغتكطاضٙ ـ بايتصبصب ؾإٕ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا 

 ايتصبصب قطٿناڄ ٱهاز عٗس ػاضٟ دسٜس.

ػٞ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓػب١ إصنٛض٠ ٗ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إشا نإ إعٌُ ٜب

َػت٣ٛ اثٌٓ بٛاسس، ٚشيو باغتكطاض أٚ انؿاض َػت٣ٛ إٓتٛز، ىؿض َػت٣ٛ طًب٘ 

َٔ ايكٓاعات إٓتذ١ يٰيٝات. ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜٓدؿض ايسخٌ ْٚؿكات إڀعِ ٚإًبؼ 

ٖچا ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ َهطٚب  أٜهاڄ، ٚشيو ٬َس١ٛ ِٛشز إهطٚب ايتكاعسٟ، 

 اعسٟ أندل ٗ اٱْتاز أٜهاڄ. تك

 .(11)َٚٔ إُهٔ إٔ ٜ٪ٍٚ إٍ تٛقـ ِٛ بٝع إٓػٛدات، أٚ ست٢ انؿان٘

ٚٗ ايٓتٝذ١ عٓس ٚقٍٛ ا٫قتكاز إٍ ْكڀ١ ايؿاع١ًٝ ايتا١َ ؾإٕ َهطٚب تػاضع 

ِٸ َٔ ا٫غتجُاض، ايصٟ واؾٜ ع٢ً ا٫ظزٖاض ايهبرل،  ا٫نؿاض ٜؿطض ع٢ً َكساض َٗ
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 ـ ايُٓٛ إتػاضع يًٓٛاّ.ٚشيو َذطز تٛقڊ

ٌٸ ّهٔ إٔ ًٜعب زٚض ايهابض سٌ ايطنٛز. ٚاْڀ٬قاڄ َٔ  إشاڄ ؾا٫غتجُاض إػتك

ٖصٙ ايٓهت١ ساٍٚ ٖٝهؼ بٝإ ٖصا ا٭َط، َؿرلاڄ إٍ إٔ ايتصبصبات ا٫قتكاز١ٜ غرل 

 .(12)َتكاض١ْ عٓس ايطنٛز ٚايتهدِ، ٚإٔ ؾذل٠ ايطنٛز أقكط َٔ ؾذل٠ ايتهدِ

تجُاض إػتكٌ و٢ٛ باغتك٬ي١ٝ عٔ َٝعإ ايسخٌ ايٛطين ؾؿٞ ؾذل٠ َٚا إٔ ا٫غ

ايطنٛز، اييت ٜٓدؿض ؾٝٗا ايسخٌ ايٛطين، ٜبًؼ ا٫غتجُاض أز٢ْ سسٍّ ي٘، ٚشيو 

 بانؿاض ا٫غتجُاض َػت٣ٛ ا٫غتجُاض إػتكٌ.

إٕ ٚدٛز ا٫غتجُاض إػتكٌ َاْع َٔ تعاٜس ايطنٛز، ٚبايٓتٝذ١ نًُا نإ 

ُاض إػتكٌ أنجط ٗ اقتكازٺ َا ؾإٕ َػت٣ٛ ايطنٛز ٚؾذلت٘ غٝهٕٛ َػت٣ٛ ا٫غتج

 أقٌ أٜهاڄ.

 

 ـ الفرتات التذازٖٛ يف ٌظاً اإلضالً االقتضادٙ ٔدٔز الغساٟب يف االضتكساز االقتضادٙ ـــــــ1ـ 4

 أـ الفرتات التذازٖٛ يف االقتضاد اإلضالو٘ ـــــــ

أَط ٫ ّهٔ ادتٓاب٘ أٜهاڄ; ٭ٕ  إٕ ٚدٛز ؾذلات ػاض١ٜ ٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ

ايهجرل َٔ احملطنات اـاضد١ٝ خاضد١ عٔ ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ، ٚشلا تأثرل ٫ َؿطٸ َٓ٘ 

 ع٢ً َػاض ايُٓٛ ا٫قتكازٟ.

 

 عٕاون االضتكساز يف االقتضاد اإلضالو٘ ــــــ

ـٸ َٔ ايٓٛاّ ايطأزلايٞ;  ٜ٪ٌَ إٔ تهٕٛ ايتصبصبات ٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ أخ

ذ١ يٛدٛز بعض ايعٛاٌَ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ ٖصا إٓڀًل زٚض أزٚات َٔ قبٌٝ: ايهطا٥ب ْتٝ

ـٸ يْٛاڄ َٔ ايهطا٥ب إتعاضؾ١ أٜهاڄ. َٚٔ إُهٔ اٱؾاض٠ إٍ عٛاٌَ انؿاض  أخ

 ايتصبصبات ا٫قتكاز١ٜ بايؿهٌ ايتايٞ:

 

 أٔاًل: سرف الفاٟدٚ وَ الٍظاً االقتضادٙ ٔإبداهلا بعاون املػازنٛ ـــــــ

إٕ أسس ايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ إٍ عسّ ا٫غتكطاض ٚأظ١َ ايطأزلاي١ٝ اغتؿاز٠ 
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إ٪غٸػات َٔ ايكطٚض ايكا١ُ٥ ٖٝهًٝتٗا ع٢ً أغاؽ ايت٬عب ايهُبٝايٞ. ٜبٌ ٌَ 

اغهٞ ٗ ؾطح ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ إ٪غٻػات; َٔ أدٌ تٛؾرل إاٍ يٓؿاطاتٗا، تتشٌُ 

قچب١ أٚ أَٛاشلا ايٓكس١ٜ، باٱناؾ١ إٍ ايتعاَات تػسٜس َػتكب١ًٝ َٔ اغت٬َات َذل

 إكازض إاي١ٝ ايساخ١ًٝ.

ٗ ايبسا١ٜ تهؿٞ اغت٬َات ايؿطنات يتػسٜس ايتعاَاتٗا، ٚتٛؾرل ٖصٙ إبايؼ 

ٍڈ َٔ إداطط، ٜٚتشكل ٗ ٚنع آَٔ، إ٫ إٔ ا٫غتُطاض إٛؾډل شلصٙ ا٫قذلانات ٜجرل  خا

ٌٸ شيو تػرل ا ٭َٛض مٛ اْتؿاض غرل طبٝعٞ يًت٬عب ٖصا اٱسػاؽ، ٖٚٛ أْ٘ ٗ ٚ

ايهُبٝايٞ، ٜٚعزاز ا٫غتجُاض تبعاڄ يصيو، ٜٚٛٗط قعٛز ق١ُٝ إُتًهات ا٫غتجُاض١ٜ 

ٚتػطٜع تػسٜس ايسٜٕٛ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ قًچُا تعتُس ٖٝه١ًٝ ا٫غتكطاض ع٢ً إٓاؾع 

ا٫غتجُاض  اؿاق١ً َٔ ايعًُٝات ايكا١ُ٥، ٚتطتهع ع٢ً إكاحل ط١ًٜٛ ا٭َس ٚأضباح

إتٛقعتٌ، ٚتٛؾرل ا٭َٛاٍ طٌٜٛ ا٫َس ٗ ا٭غًب، ٜٚتبسٸٍ ايتٛؾط إايٞ اـايٞ َٔ 

 اـڀط إٍ تٛؾرل َايٞ قا٥ِ ع٢ً ايت٬عب ايهُبٝايٞ.

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ أ١ٜ ظٜاز٠ ٗ أغعاض ايؿا٥س٠ أٚ أٟ ْٛع انؿاض ٗ َػت٣ٛ 

سٜس إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ، ٚنصيو ايطبض اؿكٝكٞ ٜ٪ٸزٜإ إٍ ظٜاز٠ ايتعاَات تػ

ق١ُٝ ايسٜٕٛ بايٓػب١ إٍ ا٫غت٬َات، ٚق١ُٝ ا٭ضقس٠ غرل ايٓكس١ٜ شلصٙ إ٪غػات، ٚٗ 

ٖچا ٜٓٗٞ  ايٓتٝذ١ تعزاز ْػب١ ايسٜٕٛ بايكٝاؽ إٍ ايطقٝس ٗ ٖصٙ إ٪غػات، 

اي١ٝ إَها١ْٝ تػسٜس ايسٜٕٛ ٗ بعض ٖصٙ إ٪غػات. ٚإثط غطا١ٜ ا٭ظ١َ ٗ ايػٛم إ

َٔ قڀاع إٍ آخط تكچٌ بػطع١ ق١ُٝ ا٭ضقس٠، ٚؼڀِ اشلٝهٌ ا٫غتكطانٞ ايكا٥ِ 

 .(13)ع٢ً ايت٬عب ايهُبٝايٞ

ٜعتكس ٫ؾٟٛ إٔ َا ٜ٪زٟ إٍ اْٗٝاض ٖٝه١ًٝ ا٫غتكطاض يٝؼ فطز ظٜاز٠ غِٗ 

ايتٛؾرل إايٞ ٚا٫غتكطاض ٗ ا٫غتجُاض، ٚإِا ٚدٛز ْٛاّ ايؿا٥س٠، اييت ؼسز 

ٕٸ تػسٜس ايسٜٕٛ َبًؼ ٚضقِ ثابتٌ، َٚٔ زٕٚ اضتباٙ ا٫يتعاَ ات ؾٝ٘ َػبكاڄ. ٜٚٛٗط أ

بايعٛا٥س اؿكٝك١ٝ اؿاق١ً يًُ٪غػات، ٜ٪زٟ إٍ ٖصا ا٫ْٗٝاض. َهاؾاڄ إٍ إٔ إكطض 

ٗ ايٓٛاّ ايكا٥ِ ع٢ً غعط ايؿا٥س٠ َڀ٦ُٔ بايٛقٍٛ إٍ أقٌ ايكطض ٚؾطع٘، َٔ زٕٚ 

 .(14)اغتجُط ؾٝٗا ايكطض ْٚؿعٗا ٚنطضٖاايتؿات إٍ عٌُ إؿاضٜع اييت 

اٯٕ ٚبعس أخص سصف ايؿا٥س٠ ٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ بٓٛط ا٫عتباض، ٚسًٍٛ 
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أزٚات َٔ قبٌٝ: إؿاضن١ قًچٗا، ّهٔ ايتعطض يسضاغ١ زٚض إؿاضن١ ٗ خؿض 

ٛ إٔ بعض إؿهطٜٔ َػت٣ٛ عسّ ا٫غتكطاض ٚا٭ظ١َ. َٚا ٜػذلعٞ ا٫ْتباٙ ٖ

 ّ(،1985ّ(، ٚناضٙ نٔ)1985ّ(، ٚنٝٓسٍ بطغط)1948ٗٓطٟ غُٝٛ)ايؿطْػٌٝ، نـ

ّ(، قس اقذلسٛا أْٛاعاڄ َٔ ِْٛ إؿاضن١; س٬ڋ يًُؿانٌ 1985ٚغطٕب َٚٝٓػٛ)

 .(15)ٚا٭ظَات إكطؾ١ٝ

إٕ ٚدٛز ْٛاّ إؿاضن١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َجاب١ عٓكط ضازع ٗ َكابٌ عٗٛز 

اض; ٚشيو ٭ٕ ايكها٤ ع٢ً ا٫ث١ٝٓٝٓ بٌ ايتهدِ، ٚع٢ً ا٭قٌ ٗ قػِ َٔ ْٛاّ ا٫غتجُ

إكطنٌ ٚإكذلنٌ، َٚػا١ُٖ َٛؾچطٟ ا٭َٛاٍ ٗ ايعٛا٥س ٚضبض ٚنطض إؿاضٜع، 

وكل تٛؾرلات َاي١ٝ أندل ٗ َطاسٌ َڀ١ٓ٦ُ ٚآ١َٓ َٔ إداطط، ٚقًُا ّهٔ اـطٚز 

 َٔ تًو إطس١ً.

ٔٵ اغتجُطٚا أ َٳ َٛاشلِ بكٛض٠ َؿاضن١ ٚؾٛم شيو ؾإٕ أقشاب ايجط٠ٚ ٚا٭ضقس٠ ٚ

غٛف ئ ٜؿعطٚا بعسّ إبا٠٫ بايٓتا٥ر ٗ سا٫ت ايطنٛز، بٌ ٜطٕٚ أْؿػِٗ إٍ داْب 

إػتجُط. إٕ ٖصا ا٭َط ْؿػ٘، ايصٟ ًٜعب زٚضاڄ نعاٌَ آخط ي٬غتكطاض ا٫قتكازٟ، 

 ٖٛ ا٭نجط تأثرلاڄ ٗ خؿض َػاَط٠ ا٫غتجُاض.

١ تتٛد٘ مٛ إػتجُط; بسيٌٝ إٔ إٕ ْٝع أخڀاض ا٫غتجُاض ٗ ايِٓٛ ايطبٜٛ

إػتجُط ٫ ع٬ق١ ي٘ بإكطض. ٚأَا ٗ ْٛاّ إؿاضن١ ؾإٕ تكػِٝ ا٭خڀاض احملت١ًُ 

ٔٵ ٜكّٛ بتٛؾرل إاٍ ىؿض َػت٣ٛ استُاٍ ايهطض، بايكٝاؽ إٍ ايٓٛاّ  َٳ بٌ إػتجُط ٚ

٣ٛ ايطبٟٛ، ٜٚٓتٛط إٔ ٜهٕٛ طًب ا٫غتجُاض، ايصٟ ي٘ ع٬ق١ َعهٛغ١ َع َػت

 اـڀط، أنجط، قٝاغاڄ إٍ ايٓٛاّ ايطبٟٛ.

ٌٸ ضغب١ إ٪غػات  إٕ ٖصا ا٭َط، ٚخكٛقاڄ ٗ ٚطٚف ايطنٛز، سٝح تك

 با٫غتجُاض، ّهٔ إٔ ٜػاعس ٗ خؿض ؾذل٠ ا٭ظ١َ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ تعُُٝٗا.

 

 ثاًٌٗا: ٔدٕد اضتجىاز وطتكّن ٔٔاضع ٔنجري ـــــــ

ف إٓتر إػًِ ٫ ٜكتكط ع٢ً اؿس ٜ٪نس أنجط ا٫قتكازٌٜ إػًٌُ إٔ ٖس

ا٭نجط َٔ ايطبض، ٚإِا ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚإكاحل 

 ا٫دتُاع١ٝ ت٪ثط ٗ قطاضٙ. 
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إٕ ساقٌ ْٝع ايعٛاٌَ إصنٛض٠ ٖٛ إٔ إػت٣ٛ اٱْتادٞ َٔ قبٌ إػًِ 

بًٛؽ اؿسٸ ا٭ع٢ً َٔ أنجط، بايكٝاؽ إٍ إٓتر ايطبٟٛ، ايصٟ ٫ ٜٗسف غ٣ٛ إٍ 

 ايطبض.

ٗ اؿكٝك١ إٕ إٓتر إػًِ غٝػتُط ٗ اٱْتاز َع احملاؾ١ٛ ع٢ً اؿسٸ ا٭ز٢ْ 

 .(16)َٔ ايطبض، ٖٚصا َا ٜتهُٔ إْتاداڄ أنجط، ٚبايٓتٝذ١ اغتجُاضاڄ أٚغع

ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜعزاز غِٗ ا٫غتجُاض، ٚإثط ٚدٛز اغتجُاض أنجط اغتك٫٬ڄ ؾإٕ 

ٌٸ عُكاڄ ٚظَٓاڄ.عٗٛز ايطنٛز   غٛف تهٕٛ أق

 

 ـــــــ ثالجًا: ٔدٕد قطاع عاً ٔاضع يف الٍظاً اإلضالو٘

إٕ ٚدٛز قڀاع ٚاغع عاّ; ٚشيو ْٛطاڄ يهْٛ٘ هعٌ عسزاڄ َُٗاڄ َٔ ايٓؿكات 

، ّهٓ٘ إٔ ٜعٌُ باػاٙ إهاز (Gnp)َػتك٬ڋ عٔ تػرلات ايٓاتر اٱْايٞ ايكَٛٞ 

 .(17)اغتكطاض اقتكازٟ

ايعاّ ّتاظ بػع١ٺ ًَش١ٚٛ ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ، ٚعًٝ٘ ؾٗٛ ًٜعب زٚضاڄ  إٕ ايكڀاع

ُٸ  اڄ ٗ ا٫غتكطاض.َٗ

 

 ــــــ  ب ـ الغساٟب ٔاالضتكساز

ٜٛٗط َٔ خ٬ٍ ا٭عاخ ايػابك١، ٗ َا ٜطتب٘ بايتصبصبات ا٫قتكاز١ٜ ٚايعٗٛز 

ٌٸ َٔ ا يٓٛاّ ايطبٟٛ. ايتذاض١ٜ، إٔ ظَٔ ايتصبصبات َٚكازضٖا ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ أق

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّتاظ ْٛاّ ا٫قتكاز ٗ اٱغ٬ّ باغتكطاض أندل، ٚساد١ أقٌ، 

 بايٓػب١ إٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ اٯيٝات ايهطٜب١ٝ.

إٕ نطا٥ب اـُؼ ٚايعنا٠ ُهچٔ إدلفٌ َٔ ا٫غتُطاض ٗ غٝاغ١ 

ٛاضزٖا ا٫غتكطاض عٓس ايهطٚض٠. ٖٚصٙ ايهطا٥ب ٚإٕ ناْت ثابت١ عػب ايػعط، َٚ

اييت تؿًُٗا قسز٠ ٚؾكاڄ يؿتا٣ٚ َؿٗٛض ؾكٗا٤ ايؿٝع١، إ٫ أْ٘ باٱَهإ ايٛقٍٛ إٍ 

 اغتكطاض أندل، ٚشيو با٫غتؿاز٠ َٔ ايك٬سٝات إٛدٛز٠ ٗ ْٛع اٱْؿام ٚايكطف.

 نُا إٔ ْٛع ؾطض اـُؼ عٝح ّاضؽ زٚضٙ نعاٌَ اغتكطاض سكٝكٞ.
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 ـــــــ االضتفادٚ وَ الٍفكات ٔصسف الغساٟب

ٚنُا غبل ؾإٕ قطف ايهطا٥ب اجملُٛع١ ٚإْؿاقٗا َٔ ق٬سٝٸات اؿهچاّ 

إػًٌُ إٍ سسٍّ َا. ؾؿٞ اـُؼ َٚا إٔ ايتكطف ٗ إبايؼ اجملُٛع١ َٔ ق٬سٝات 

ٌٸ; إش ىكٸل اؿانِ  اؿانِ; يٝكطؾٗا ٗ َكاحل إػًٌُ، ؾايبشح ؾٝ٘ أق

ٍ ضغٍٛ اهلل )ايػاز٠(، ٜٚػتعٌُ ايبك١ٝ اٱغ٬َٞ قػُاڄ َٔ ٖصٙ إبايؼ يطؾع سادات آ

ٌٸ إْؿام ٖصٙ ايهطا٥ب ىهع يتؿدٝل  ٗ َكًش١ اجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚعًٝ٘ ؾُش

اؿانِ إٍ سسٍّ َا. َٚٔ إُهٔ إٔ ٜعتدل ضؾع ايتصبصب عٔ ايٛنع ا٫قتكازٟ َٔ 

١ًْ َكاحل اجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚأَا ٗ ايعنا٠ ؾا٭َط نصيو أٜهاڄ، ؾٛدٛٙ ايكطف 

إٕ ناْت مثا١ْٝ، إ٫ أْٸ٘ باٱَهإ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٕتابع١ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ، ٚ

ع٢ً ا٭قٌ بٝس اؿانِ; يٝدكٸل بعض عٛا٥س  »ٗ غبٌٝ اهلل«ٚشيو يٛدٛز عٓٛإ 

ايعنا٠ َكاحل إػًٌُ ايعا١َ، ٚستٸ٢ إكاحل ايؿدك١ٝ ٭ؾطاز إػًٌُ. ٜٚؿٌُ 

. ٚعًٝ٘ (18)ـ ٚؾكاڄ يطأٟ َؿٗٛض ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ـ ْٝع غبٌ اـرل »ٗ غبٌٝ اهلل«

ؾباٱناؾ١ إٍ دٛاظ قطف ايعنا٠ ٗ َكاحل إػًٌُ ايعا١َ، نبٓا٤ اؾػٛض 

ٚإساضؽ ٚإػتؿؿٝات، ّهٔ قطؾٗا ٗ أَٛض اـرل ايؿدك١ٝ ٚإكًش١ ايؿطز١ٜ، 

 َجٌ: إق٬ح شات ايبٌ، ٚضؾع إؿانٌ ا٭غط١ٜ.

كٛض٠ ؾإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعنا٠ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ١ًْ َكازٜل ٚٗ ٖصٙ اي

 ، ٗ إطاض ايػٝاغات اييت تتهُٔ خرل َٚكًش١ اجملتُع اٱغ٬َٞ.»ٗ غبٌٝ اهلل«

ٗ غبٌٝ «َٚٔ إُهٔ ـ ست٢ ع٢ً أغاؽ ؾت٣ٛ غرل إؿٗٛض اييت سكطت َع٢ٓ 

 ايٓٛع َٔ ا٫غتؿاز٠.َكاحل إػًٌُ ايعا١َ ـ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َاْع َٔ ٖصا  »اهلل

نُا إٔ شنط ٚدٛٙ قطف ايعنا٠ ايجُا١ْٝ ٫ ٜعين قكط زخٌ ايعنا٠ ع٢ً 

ٖصٙ ا٭قػاّ ايجُا١ْٝ; يتٛظع عًٝٗا ؾشػب، ٚإِا ٜعين إٔ قطف قػِ َٔ ايعنا٠ أٚ 

ْٝع٘ دا٥ع ٗ ٖصٙ ايٛدٛٙ. َٚٔ ٖٓا ّهٔ يًشانِ عٓس ايهطٚض٠ ؽكٝل ايعنا٠ 

سض٠ ع٢ً َتابع١ ايػٝاغات إاي١ٝ إدتًؿ١ ٗ اؿا٫ت ببعهٗا. ٖصا ا٭َط ّٓش٘ ايك

إتٓٛع١; يٝشكل ا٭ٖساف ا٫قتكاز١ٜ يًُذتُع اٱغ٬َٞ، َٚٓٗا: ا٫غتكطاض ا٭نجط. 

طبعاڄ إٕ شنط ا٭قٓاف ايجُا١ْٝ ٗ اٯ١ٜ ٜٓبع َٔ اٖتُاّ ايؿاضع بطؾع ساداتٗا، ٚع٢ً 
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 اؿانِ إٔ ٜأخص بٓٛط ا٫عتباض تًب١ٝ َتڀًچباتٗا.

ٚاعتُازاڄ ع٢ً َا شنط ْؿرل إٍ زٚض إْؿام ايهطا٥ب ٗ ا٫غتكطاض. ٚنُا َطٸ ٗ 

شنط عٛاٌَ ٚٗٛض ايعٗٛز ايتذاض١ٜ ؾإٕ ظععع١ ايٓػب١ بٌ ا٫غتجُاض ٚبٝع احملكٍٛ َٔ 

إُهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ٚٗٛض تصبصب ٚأظ١َ اقتكاز١ٜ، َع٢ٓ إٔ انؿاض َػت٣ٛ 

يعٗس ايطنٛز، نُا ّهٔ إٔ تهٕٛ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ بسا١ٜڄ 

بٝع احملكٍٛ ؼسخ عٗس تهدِ، ؾإشا نٓا ٗ ٚطف تهدِ، ٚأزضى إػتجُطٕٚ إٔ 

َػت٣ٛ اغتجُاضِٖ ٫ ٜهؿٞ يتًب١ٝ اؿاد١ َػت٣ٛ بٝع احملكٍٛ، ٚبعباض٠ أخط٣: إٕ 

ع١ ايٓػب١ إصنٛض٠ أقٌ َٔ ايٓػب١ إؿٝس٠ ي٬غتجُاض ٚاحملكٍٛ، ؾ٬ بس إٔ تڀچطز غط

 ا٫غتجُاض، يتهٕٛ ايٓػب١ إصنٛض٠ َػا١ٜٚ يًٓػب١ إؿٝس٠.

إٕ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض، َٚا تذلن٘ آي١ٝ َهطٚب ايعٜاز٠ َٔ ا٭ثط، ٜسخٌ ا٫قتكاز 

 ـ ٚبػطع١ ـ إطاسٌ ايػاؾ١ً يًتهدِ، ٜٚبًؼ شض٠ٚ ا٫ظزٖاض.

ٍ إٕ ٖصا ايتهدِ وسخ ْتٝذ١ يهػ٘ ايڀًب، ُٜٚٓٛ بػطع١ ؼت ايتأثرل إتباز

اٱهابٞ ٯيٝيت ايػطع١ َٚهطٚب ايعٜاز٠، ٜٚكٌ إٍ ْٗا١ٜ ايعٗس ايتهدُٞ، ثِ ٜكٌ 

 زٚض انؿاض ايُٓٛ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعٗس ايتهدُٞ اؿاقٌ ٖٛ عٗس ايطأؽ اؿازٸ.

ِ ايٓاؾ٧ عٔ ايڀًب قس دټٚأثط إْؿام ايهطا٥ب، نُا إشا نإ نػ٘ ايته

انؿهت غطع١ ايتهدِ، ٚٗ قباٍ انؿض، ٚٗ إكابٌ ظٜس َٔ َػت٣ٛ ا٫غتجُاض، ٚ

شيو اظزاز ظَإ ايعٗس ايتهدُٞ، ٚبعباض٠ ثا١ْٝ: إٕ ايعٗس ايتهدُٞ ٜتبسٍ َٔ ساي١ 

 ايطأؽ اؿاز إٍ ساي١ ١ُ٥٬َ.

ٚع٢ً ٖصا ايكعٝس ؾإٕ إْؿام ايهطا٥ب اٱغ١َٝ٬ أَط قابٌ يًتكِٜٛ. ٚع٢ً أغاؽ 

ُٛع١ ـ ٚؾكاڄ يًُكًش١ ـ َا شنط ولٸ يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬ إٔ ؽكٸل ايهطا٥ب اجمل

يًشادات ا٫غت٬ٗن١ٝ يًُذتُع ٚاؾُاعات إػتشك١، أٚ تػتجُطٖا ٗ ايؿ٪ٕٚ 

 اٱْتاد١ٝ.

ٚعًٝ٘ ؾؿٞ ايٛطٚف إصنٛض٠ إشا قاَت ايسٚي١ بتكًٌٝ ايتػسٜسات ا٫ْتكاي١ٝ، 

اييت ت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ نػ٘ ايڀًب، ٚتٛدٗت إٍ ا٫غتجُاض، ؾكس عًُت ع٢ً خؿض 

 ، ٚدعٌ ايٛنع أنجط ١َ٤٬َ، نُا تعٌُ ع٢ً تڀٜٛط شيو ايعٗس.غطع١ ايتهدِ
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ٚبصيو ؾؿٞ ٚطٚف ايطنٛز، اييت ؼسخ إثط انؿاض َػت٣ٛ بٝع احملكٍٛ، 

تهٕٛ ْػب١ ضأؽ إاٍ إٍ َػت٣ٛ ايبٝع أنجط َٔ إػت٣ٛ إڀًٛب. ّٚهٔ يًسٚي١ إٔ 

ايتػسٜسات تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ا٫غت٬ٗى َٚػت٣ٛ بٝع احملك٫ٛت، ٚشيو بعٜاز٠ 

ا٫ْتكاي١ٝ، ٚتٛؾرل أضن١ٝ تؿا٩ٍ إػتجُطٜٔ بايٓػب١ إٍ إػتكبٌ، ٚايذلغٝب بعٜاز٠ 

اٱْتاز، ٚؽؿٝض ظَٔ عٗس ايطنٛز. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َكسٚض ايسٚي١ ا٫غتؿاز٠ َٔ أزا٠ 

ايهطا٥ب ٗ فاٍ ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ، ٚشيو عدل تػٝرل ْػب١ ْؿك١ اٱْتاز، ٚإْؿام 

 ٗٛز ايتهدِ ٚايطنٛز.ايهطا٥ب ٗ ع

ٚبٗصا ايؿهٌ ٜٓتٛط َٛاد١ٗ عٗس اظزٖاض شات ظَٔ أطٍٛ، ْٚعٍٚ أنجط 

 ١ُ٥٬َ، ٚعٗس ضنٛز شٟ ظَإ أقكط.
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 الٍكد احلدٖج٘ عٍد الػٗعٛ اإلواوٗٛ

 «وػسعٛ حباز األٌٕاز»قساٞٚ يف نتاب 

 

  كثز نجادأالشيخ هحوذ تقي  

 تزجوح: نظيزج غالب
 

 متّٗد ــــــ

بهٌ ايڀطم ايع١ًُٝ ع٢ً يكس عٌُ أ١ُ٥ إصٖب ٚأقشابِٗ َٓص ايتاضٜذ ا٭ٍٚ 

ٚتٓٛعت  .ٚؼطٜؿات احملطؾٌ ٚشٟٚ ايٓٝات ايػ١٦ٝ ،سؿٜ اؿسٜح َٔ تسخ٬ت ايػ٠٬

بٝإ ا٭غايٝب ِٚٗ، ٥دٗٛزِٖ بٌ اٱؾاض٠ إباؾط٠ إٍ أزلا٤ بعض ايػ٠٬ ٚندلا

ٚايڀطم اييت ٜتبعٗا ايػ٠٬ ٚاحملطؾٕٛ ٗ ٚنع اؿسٜح ٚإػاؽ ب٘، ٚبٌ عطنِٗ 

ٕ أا١ٜ ٚايع٬ز َٔ نٌ ٖصٙ ايؿٛا٥ب. ؾهتب اؿسٜح تصنط يبعض ططم ايٛق

ٌٸأَا ناْٛا ٜبشجٕٛ َع ت٬َٝصِٖ َػ نجرلاڄ ^ا٭١ُ٥ َا ٜتعًل بٗا،  ي١ ايٛنع ٚن

نُا ناْٛا ٜبٕٝٓٛ شلِ بعض ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح إٛنٛع١ ٚإهصٚب١ عًِٝٗ ٚع٢ً 

 .با٥ِٗآ

ٗ ايعٌُ  ^١ُ٥ٚقس غاض شيو ايطنب َٔ ايت٬َٝص ٚايكشاب١ ع٢ً ْٗر ا٭

أَاّ ايػ٠٬ ٚاحملطؾٌ، ؾهاْٛا  َٓٝعاڄ اڄٚايٛقٛف غسٸ ،سؿٜ ا٭سازٜح ع٢ً ٚب٩ايس

ٚبطظ َٔ بٌ  .تِ تكؿٝتٗا َٔ نٌ ايؿٛا٥بتست٢  ;^ٜعطنٕٛ نتبِٗ ع٢ً ا٭١ُ٥

 ،ڀامايَ٪َٔ ٚأبٛ بكرل، ٚقُس بٔ َػًِ، ٚ ظضاض٠، :جٌَ ،ٖ٪٤٫ أزلا٤ د١ًًٝ

يسضد١ دعًت اٱَاّ ا ، إٍسٝاتِٗ ـس١َ ا٭سازٜحٖبٛا ٚقس ٚ .ٚغرلِٖ نجرل
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 .^٘ ا٭طٗاض٥ٜكطٸ شلِ بايؿهٌ ايهبرل ٗ سؿٜ ضٚاٜات آبا ×ايكازم

ٜځ  ٕ ا٭سازٜحأخط بُٝٓا لس ع٢ً ايڀطف اٯ بهٌ شيو ايٓب١ٜٛ مل ؼ

ٗ َٓع نتاب١ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ٕس٠ َا١٥ غ١ٓ  ٚانشاڄ شيو ٜتذ٢ًٚ ،ا٫ٖتُاّ

ٚؾتض ايباب  ،، ٗ سٌ مت ايعٌُ ع٢ً تطٜٚر غٝاغ١ ٚنع ا٭سازٜح َٔ د١ٗتكطٜباڄ

 .ٗ ايتسخٌ ٗ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ٚؼطٜـ َٛانٝعٗا ٚاغعاڄ

أنجط  |ناْت أسازٜح ايٓيب ا٭نطّ ٚيعً٘ ٫عتباضات غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ

 ق٬ًٝڄ اييت ناْت بعٝس٠ڄ ،^عطن١ يًٛنع ٚايتشطٜـ َٔ ضٚاٜات ا٭١ُ٥ َٔ أسؿازٙ

َٔ اٱبعاز ٚايععٍ ايكٗطٟ عٔ ايؿ٪ٕٚ  ^ٕا نإ ٜعٝؿ٘ ا٭١ُ٥ ْٛطاڄ ;عٔ ا٭ْٛاض

 ايػٝاغ١ٝ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.

ؾإٕ  ٚت٬َصتِٗ إدًكٌ ٗ سؿٜ ا٭سازٜح ^ْ٘ ضغِ نٌ دٗٛز ا٭١ُ٥أإ٫ 

ا ٖچ ،ٕٓٛ ايؿطم يًتسخٌ ٗ ايطٚاٜات ٚٚنع أخط٣ٜتشٝٸ ؾٌ ناْٛا زا٥ُاڄايػ٠٬ ٚاحملطٿ

ي١ َعطؾ١ ا٭سازٜح ايكشٝش١ ُٚٝٝعٖا عٔ غرلٖا إسس٣ أِٖ اختكاقات أدعٌ َػ

ع١ًُٝ ٗ ايطداٍ ت ا٭بٌ عسٸ  ٚايؿكٗا٤ عدل تاضٜذ ايتؿٝع باَتٝاظ،ٌثايعًُا٤ احملسٸ

 ع١ًُٝ ٗ ايؿك٘.ناؾؿ١ عٔ ا٭

 ،قـ قػينآقُس  ايؿٝذيًع١َ٬  ،»َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«ٜٚعتدل نتاب 

غعٞ ٚادتٗاز ٖصا ايعامل ٗ تؿهٝو ا٭يػاّ اييت ظضعت ٗ سكٌ َع١ًُ تٛنض َس٣ 

ايهجرل َٔ « ٕأٚتكؿ١ٝ ايطٚاٜات ايكشٝش١ عٔ ايػك١ُٝ. ٚقس أؾاض إٍ  ،ا٭سازٜح

ٚايصٜٔ ِٖ ٗ  ،عًِٝٗ ايهػب إازٟ ػٌ ٚايهتاب ايصٜٔ دعًٛا ايهتاب١ ١َٓٗ تسضٸإبًچ

إػًِ، ٜطٚدٕٛ أسازٜح ايػ٠٬ ٚايطٚا٠ اع ايطأٟ ايعاّ ايسٜين ٗ اجملتُع اؿكٝك١ قٓٸ

 ^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضأٚ  |ٜٚٓكًٕٛ َا ْػب٘ ٖ٪٤٫ إٍ ايٓيب ا٭نطّ ،فٗٛيٞ اؿاٍ

ْ٘ ٚضز ٗ نتاب أ٫ يسيٌٝ يسِٜٗ غ٣ٛ  ،ٚنأْ٘ عسٍ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايػ١ٓ ايكڀع١ٝ

 غرلٙ َٔ فاَع اؿسٜح.(، أٚ عاض ا٭ْٛاض)

ٜهتبْٛٗا ٗ ايهتب ٚاجمل٬ت ، أٚ ٢ إٓابطؾِٗ ٜٓؿطْٚٗا بٌ ايٓاؽ َٔ عً

ط٠، سٝح ىتاضٕٚ شلا ايعباضات اؾصاب١ ٚايهًُات إُٓك١ اييت بأغايٝب يبك١ َٚ٪ثٿ

س٠ يس٣ ايؿ١٦ يتكبض َع َطٚض ايعَإ عكٝ ،تًتـ ع٢ً عكٍٛ ٚقًٛب ايعٛاّ خكٛقاڄ
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غٛيت شلِ  ٕ ٖ٪٤٫ إػطنٌ إِاأٖصٙ ايؿ١٦ اييت ٫ تسضى  .ايعطٜه١ َٔ اجملتُع

َٚٔ  ،ٖصا َٔ عٓس ايطغٍٛ ا٭نطّ :ٕ ٜهتبٛا ايهتاب بأٜسِٜٗ ثِ ٜكٛيٕٛأأْؿػِٗ 

ٚٗ  .ْعٍ اهلل بٗا َٔ غًڀإأابتسعٖٛا َا  نُا ٫ ٜبًؼ عًُِٗ أْٗا بسع١څ ،عٓس ا٭١ُ٥

ٌٵ ﴿ :َجٌ ٖ٪٤٫ قاٍ اهلل تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ ٘ٹ اقڂ ّٵ عٳًځ٢ ايًچ ِٵ أځ ٕٳ يځهڂ ٘ٴ أځشٹ ٕٳيًچ  ﴾تٳؿڃتٳطٴٚ

٘ٹ إڇ٫ډ ايڃشٳلٿ﴿ ،(59)ْٜٛؼ:   :ٚقاٍ تعاٍ أٜهاڄ (،171)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳ٫ځ تٳكڂٛيڂٛاڃ عٳًځ٢ ايًچ

ٕٳ﴿ ُٴٛ َٳا ٫ځ تٳعٵًځ ٘ٹ  ٕٳ عٳًځ٢ ايًچ  .(68 )ْٜٛؼ: ﴾أځتٳكڂٛيڂٛ

ٖچإٚ ٕ ٜعٗس ايتأيٝـ ٚايتبًٝؼ ٗ بعض إباسح إٍ ؾ١٦ َٔ أا ٜ٪غـ ي٘ ْ٘ 

غرل عاب٦ٌ َا ًٜشكْٛ٘ َٔ ا٭نطاض  ،ا٫ضتعام ٚايهػب إازِٟٖ ٩َبس ،ايٓاؽ

٫ تعُل ٗ عكٍٛ عٛاّ ايٓاؽ  ،عْٚ٘ َٔ َعتكسات دا١ًَٖٝٚا ٜطنِّ ،بإٛضٚخ ايطٚا٥ٞ

ِٵ ﴿غ٣ٛ ايتدًـ ٚايػكٛٙ مٛ اؾا١ًٖٝ ا٭ٍٚ:  ٗڇ ٜٵسٹٜ ٕٳ ايڃهٹتٳابٳ بٹأځ ٔٳ ٜٳهڃتٴبٴٛ ٌٷ يًِّډصٹٜ ٜٵ ٛٳ ؾځ

ٖٳصٳ ٕٳ  ِٻ ٜٳكڂٛيڂٛ ِٵ ثٴ ٗٴ ٌٷ يډ ٜٵ ٚٳ ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٜٵسٹٜ ُٻا نځتٳبٳتٵ أځ َٿ ٗٴِ  ٌٷ يډ ٜٵ ٛٳ ُٳٓاڄ قځًٹ٬ٝڄ ؾځ ٘ٹ ثٳ ٝٳؿٵتٳطٴٚاڃ بٹ ٘ٹ يٹ ٔٵ عٹٓسٹ ايًچ َٹ ا 

ٕٳ ُٻا ٜٳهڃػٹبٴٛ  (.79)ايبكط٠:  ﴾َٿ

ؾكس تعطنت فُٛع١ َٔ إعاضف اٱغ١َٝ٬ ٚبعض ايؿطٚع ا٫عتكاز١ٜ إٍ 

ٗ ٌٚ  خكٛقاڄ ،ٚاغتكطت ،يٓاؽٚضغدت تًو ايتشطٜؿات ٗ عكٍٛ ا ،ايتشطٜـ

َٳ ،ٚبعض ايعًُا٤ ،ٚغ٘ بعض اؿٛظات ايع١ًُٝ ٗ غٝاب اٱسػاؽ بإػ٪ٚي١ٝ  ٔٵٚ

ز ست٢ أقبض ايطعب ٚاـٛف َٔ ثٛض٠ ايعٛاّ ٜٗسٿ تطدع إيِٝٗ إػ٪ٚيٝات ٗ ايتبًٝؼ،

 ٕٷآؾكس غست بعض فاَع اؿسٜح ٚنأْٗا قط. نٌ قاٚي١ يٲق٬ح ٚايتكشٝض

ٍٷ ٛٿ .ٚإعاز٠ ايٓٛط ؾٝٗا ،ثِ ايٌٜٛ ٕٔ زعا إٍ تكشٝشٗا ، ايٌَٜٛٓع ح ٖٚصا َا ًٜ

ٕٳ﴿ٚ ،ز ايسٜٔ ٚأًٖ٘باـڀب اؾًٌ ايصٟ ٜٗسٿ ٘ٹ ضٳادٹعٛ ٝٵ ٚٳإڇْٻا إڇيځ ٘ٹ   (.156)ايبكط٠: ﴾إڇْٻا يٹًچ

 

 ــــــ »وػسعٛ حباز األٌٕاز« ـالهتاب ب املبشح األٔه: ٔدْ تطىٗٛ 

ٗ ايعطف ايًػٟٛ ؾرلاز ب٘ َٛضز ايؿاضب١ اييت ٜؿطعٗا  »إؿطع١«ٜڀًل يؿٜ 

، ٖٚٞ َٓشسض إا٤، ٚايعطب ٫ تػُٝٗا ؾطع١ ست٢ ؾٝؿطبٕٛ َٓٗا ٜٚػكٕٛ ،ايٓاؽ

تاز )ٚ (يػإ ايعطب)بايطؾا٤، نصيو دا٤ ٗ  ٫٢ ٜػك ،٫ ٜٓكڀع قاڄغسٜهٕٛ إا٤ 

 . (ايعطٚؽ
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َٔ «ٚ ،يهتاب٘ »إؿطع١«إكٓـ سٌ اختاض اغِ  ٖٙٚٛ ْؿؼ إع٢ٓ ايصٟ أضاز

  .»ؾُٓٗا ٜطتٟٛ ضٜٚاڄ ،ضغب ٗ ايطٚا٤ َٔ ْٛض ايبشاض ؾًرلزٖا َٔ إؿطع١

ؾٝػٌٗ  ،ٚنُا تڀًل ع٢ً داْب ايبشط ٜٚطاز بٗا إطؾأ ايصٟ تطغٛ ب٘ ايػؿٔ

ّٸ ،ع٢ً َػاؾطٟ ايبشط ضنٛب ايػؿ١ٓٝ يهتاب إؿطع١  نصيو اغتعاض ْؿؼ إٗا

 ;ؾعًٝ٘ ايطنٛب َٔ إؿطع١ ،ٚقڀع ٖصا ايبشط ،َٔ ضغب ضنٛب ايػؿ١ٓٝ« ؾكاٍ:

 .»ست٢ ٫ ٜػك٘

ض َٔ تػًډإ٫  ٚئ ٜٓاٍ أْٛاضٖا ،عاض ا٭ْٛاض ٖٞ ٗ اؿكٝك١ عاض أَٛادٗا عات١ٝ

ُٸ ،َعطؾ١ ا٭سازٜح ا ىايـ ايعكٌ ٚايؿطع، نصاى ايطانب ايبشط ٚاغتكاٍ بٓؿػ٘ ع

ٕ ٖٛ مل وػٔ إزاض٠ ايػؿ١ٓٝ إٚاؾٛ عاقؿ١ ٖٛدا٤، ؾ ،تتذاشب٘ ا٭َٛاز ٖٓا ٖٚٓاى

تڀٛف ؾٛقٗا طٝٛض إٛت  ٚأضزتٗا سڀاَاڄ ،ٚاجملساف قڀعت َطنب٘ ايكدٛض ٚا٭سذاض

ْأ٣  ،يهٝؿ١ٝ اٱزاض٠ َٚػتٛعباڄ ،بإعطؾ١ شاڄب ايؿ٠٬، يهٔ َت٢ نإ َػًډ٥اٚش

ٚنصيو ٖٞ عاض ا٭ْٛاض، ٫  .بٓؿػ٘ عٔ أَانٔ اشلًه١، ٚبًؼ ؾاط٧ ا٭َإ ٚقس لا

عٖا َٚٝٻ ،ٚأزضى أغطاض ا٭سازٜح ايكشٝش١ ،َٔ عًِ بأقٍٛ اؿسٜحإ٫  أْٛاضٖاٜبًؼ 

خرل َعٌ، ٜعًِ ايكاض٨ نٝـ ٜٓاٍ َطازٙ إ٫  «َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض»َٚا  .عٔ غرلٖا

 ،ٕ ٜٓػُؼ ٗ ايطٚاٜات اييت ٚنعٗا ايػ٠٬أَٔ زٕٚ  ،ضٜٚاڄ اڄٜٚػتػكٞ يٓؿػ٘ ضٜٸ ،َٓٗا

َٔ  ،٘ َؿطع١څأْسػبو  .ا احملطؾٕٛ ٚشٚٚ ايٓؿٛؽ ايس١٦ْٝٗٚا٭سازٜح احملطؾ١ اييت زغٻ

 َٔ يٓؿػ٘ ايػ١َ٬ ٗ ايسٜٔ ٚايسْٝا. أٚ ،ٚضزٖا ْاٍ بػٝت٘

 

 ـــــ »وػسعٛ حباز األٌٕاز« املبشح الجاٌ٘: وٍّر الهاتب يف

 ٚشيو قبٌ ايبس٤ ٗ زضاغ١ َٓٗر َٚب٢ٓ ايهاتب: ،ٖٓاى َكسَات تؿطض ْؿػٗا

ؾايعًِ  ، ٚسذٝت٘ بًشاٚ سذ١ٝ ايعًِ،احملؿٛف بكطا٥ٔ تؿٝس ايعًِ سذ١څ اؿسٜحٴ

ٕ ٭ ;ي٬ط٦ُٓإ ايؿدكٞ ٜعتدل سذ١ ٚنصيو إشا نإ اؿسٜح َٛدباڄ سذٝت٘ شات١ٝ.

يًعًِ، ٚاغتكطت غرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً سذ١ٝ ٖصا ايعًِ  ايعطف ٜط٣ ا٫ط٦ُٓإ َؿٝساڄ

ْاؾ١٦ عٔ  تذ١ٝ بٗصا ايًشاٚ يٝػٚمل ٜطزع ايؿاضع عٓ٘، ٚاؿ ،اؿاقٌ با٫ط٦ُٓإ

يهٔ قٌ ايبشح  ايعًِ ايعطٗ.أٚ  ٚيهٔ بًشاٚ سذ١ٝ ا٫ط٦ُٓإ ،سذ١ٝ خدل ايٛاسس
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ا٫ط٦ُٓإ ايؿدكٞ، بٌ أٚ  ؿٛؾ١ بكطا٥ٔ تؿٝس ايعًِاحمل غرلتٛاتط٠ ٚإسازٜح غرل ا٭ٖٛ 

ٔ ا٭سازٜح ٕ ٗ اعتباض ٖصا ايٓٛع َاٖٚٓا َبٓٝ .ؾك٘ قطا٥ٔ تؿٝس ا٫ط٦ُٓإ ايٓٛعٞ شلا

 ٚعسَ٘:

 

 ــــــ التٕثٗل وَ دّٛ إثبات صدٔز احلدٖحـ 1

سكٍٛ ا٫ط٦ُٓإ ايٓٛعٞ اؿانٞ عٔ  ٖٛ إعتُس عٓس أقشاب ٖصا إب٢ٓ

ططٜل َٔ ايڀطم إعتدل٠ عٓس  ١قسٚض ٖصٙ ايطٚا١ٜ، ٖٚٛ ا٫ط٦ُٓإ ايصٟ وكٌ بأٜ

أٚ  ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ وهِ ع٢ً ٚثاق١ اـدل ٫ ٜهٕٛ ايػٓس ؾل ٖصا إب٢ٓؾٛ .ايعك٤٬

عسَ٘، ٚيهٓ٘ ططٜل َٔ ايڀطم. ؾا٫ط٦ُٓإ بعسّ كايؿ١ اؿسٜح يًجٛابت ايعك١ًٝ َٔ 

ايكطإٓ أٚ  غٛا٤ أثبتت بٛاغڀ١ ،ٚنصا َٛاؾكت٘ يًجٛابت ايؿطع١ٝ ،ُاتبسٜٗٝات َٚػًډ

كسٚض ي٬ط٦ُٓإ ب َٛدبٷ، ^بٛاغڀ١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚأسازٜح ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ

 هابٝاڄإ اـدل يًٛقا٥ع ايتاضى١ٝ، ًٜعب زٚضاڄ َٛاؾك١ٕ أنُا  .عسّ قسٚضٙأٚ  اؿسٜح

ٌپ .ٙضزٸأٚ  ٗ اعتباض اؿسٜح غًبٝاڄأٚ  ، ^أقشاب ا٭١ُ٥ :َٔ ّٚجٌ ٖصا ا٫ػاٙ ن

 ايؿٝع١ طٛاٍ قطٕٚ ط١ًٜٛ.قسٿثٞ ؾكٗا٤ ٚ

 

 التٕثٗل وَ دّٛ إثبات صشٛ الطٍد ـــــ ـ2

عسّ أٚ  ايهؿٌٝ بتٛثٝل اـدلٖٛ ٚسسٙ  ا٫ػاٙ إٔ ايػٓس ٜط٣ أقشاب ٖصا

اتؿاق٘ َع ايبسٜٗٝات ، ٚكايؿت٘ شلُاأٚ  ٚايػ١ٓيًكطإٓ  ؾُڀابك١ اـدل .تٛثٝك٘

ؾاٯ١ٜ  .ل َٔ د١ٗ ايػٓسٛثٻإاـدل غرل  ضزٸأٚ  ٗ اعتباض يٝػت زي٬ٝڄ ،ٚإػًُات ايعك١ًٝ

شا اْعسَت ٚثاقت٘ إيهٔ اـدل إڀابل شلا  ،١ٚايػ١ٓ ايكڀع١ٝ ٚايطٚا١ٜ إعتدل٠ سذٸ

 ضزٙ.  ٚمتٸ ،بًشاٚ ايػٓس غك٘ اعتباضٙ

ٌ إب٢ٓ ايكٟٛ ايصٟ عٝح ؾهډ ،ٚقس اغتأثط ٖصا إب٢ٓ ع٢ً زضاغات اؿسٜح

إتأخطٜٔ، ٚقس قٟٛ أٚ  غٛا٤ ٗ أٚغاٙ إتكسٌَ ،ٌثاٙ َعِٛ ايعًُا٤ ٚاحملسٸتبٓٸ

ْ٘ غڀ٢ ع٢ً ايتٛثٝل َٔ أ، يسضد١ &س اـ٥ٛٞعهسٙ يس٣ إتأخطٜٔ ع٢ً ٜسٟ ايػٝ

 ْ٘ َب٢ٓ ْٝع عًُا٤ ايؿٝع١. أست٢ ٚٔ ايبعض  ،د١ٗ ايكسٚض
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 ـــــ »وػسعٛ حباز األٌٕاز«ٔاٖات يف وٍّر ٌكد الس املبشح الجالح:

ٚيعً٘  .قـ قػين َٔ ت٬َص٠ ايػٝس اـ٥ٛٞ ايباضظٜٔآقُس ايؿٝذ يكس نإ 

قػين  ؿٝذقس تأثط ايٚ .إٔ ٜتأثط ايتًُٝص بأغتاشٙ، ٜٚتب٢ٓ َباْٝ٘ ئ ٜهٕٛ غطٜباڄ

سٝح اعتدل ايتٛثٝل َٔ د١ٗ إثبات قش١  ،اتبع ْؿؼ َبٓاٙٚ ،بايػٝس اـ٥ٛٞ نجرلاڄ

 ،»َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«ٚشيو ٗ نتاب٘  (،عاض ا٭ْٛاض)ٗ ْكسٙ يطٚاٜات  َٓٗذ٘ايػٓس 

ايٛسٝس ٕعطؾ١ ايكشٝض َٔ أَٛض ايسٜٔ  إٕ ايػبٌٝ«عٔ ٖصا إب٢ٓ:  ٜٚكٍٛ َساؾعاڄ

ٜهُٔ ؾك٘  ،ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا، ٚإزضاى ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ َٔ زٕٚ ظٜاز٠ ْٚككإ

ٕعطؾ١ إعتدل َٓٗا َٔ غرلٙ. ؾُا نإ َٓٗا َعتدل  ;َٔ خ٬ٍ ايتسقٝل ٗ غٓس ايطٚاٜات

َٚا  ٚعًُٓا ب٘، ،أخصْاٙ ،ٚؾل اؿسٚز اييت ضزلٗا عًُا٤ اقڀ٬ح اؿسٜح ،ايػٓس

ؾٝ٘ تطنٓاٙ، ست٢ يٛ أز٣ ٖصا إٍ تطى ايهجرل َٔ  َؿهٛناڄأٚ  نإ نعٝؿاڄ

يصيو ؾٗٞ  ،تباع ا٭غًِ ٚا٭قضٸإٔ ق١ُٝ ايعًِ ٚؾڀط٠ ايعامل تتذ٢ً ٗ ٭ ;ايطٚاٜات

 .»يًه١ُٝ أبساڄ ٫ٚ تعرل اٖتُاَاڄ ،عٓٝٗا ايهٝؿ١ٝت

ٖډ« :ٚقاٍ ايها١ًَ بعًِ ٔ يٝػت شلِ اٱساط١ ٜٚٛدس فُٛع١ َٔ ايعًُا٤ 

شلِ ايتكطٜض  مٵطٴمل ٜٳ (،عاض ا٭ْٛاض)ٕ قاسب أنُا ٖٛ ؾ ،ايطداٍ ٚأسٛاٍ ايطٚا٠

ٚضاسٛا  ت،ٚايصٟ ْٝع ضٚات٘ يٝػٛا ثكا ،٘ ايكطا٥ٔبعسّ سذ١ٝ خدل ايٛاسس ايصٟ ٫ ؼؿچ

  .»ٜػتسيٕٛ ع٢ً عسّ أ١ُٖٝ ايػٓس

ايكطا٥ٔ اييت ٕ َطازٙ بإؾ ،ٗ ايكؿش١ ايتاغع١ َٔ نتاب٘ ،ٚ نُا بٌ بٓؿػ٘

ٚيٝػت تًو ايكطا٥ٔ اييت ٜكٍٛ بٗا  ،ايعك١ًٝأٚ  عِ َٔ ايكط١ٜٓ ايعطؾ١ٝأتٛدب ايعًِ 

 ،سٝح ٜصٖبٕٛ إٍ اعتباض ايكطا٥ٔ ايٓٛع١ٝ ،أقشاب ايتٛثٝل بإثبات قسٚض اؿسٜح

سٙ ٗ تكُٝٝ٘ يطٚاٜات ايعطٗ. ٖٚٛ َا ٜ٪نِّأٚ  عًِ ايعكًٞايضغِ نْٛٗا ٫ تؿكض عٔ 

 . »أنجط ضٚاٜات عاض ا٭ْٛاض غرل َعتدل٠ ايػٓس«سٝح ٜكٍٛ:  ،(عاض ا٭ْٛاض)

بع ّهٔ اعتباضٙ ٚايكبٍٛ ب٘، أَا طبل َب٢ٓ ٖٚصا اؿهِ بًشاٚ إب٢ٓ إتٻ

ٕ، آتتٛاؾل ٚايكط (عاض ا٭ْٛاض)ٕ ايكػ٘ ايعِٛٝ َٔ ضٚاٜات إثبات ايكسٚض ؾإايتٛثٝل ب

 .ٚايػٓٔ ايعك١ًٝ ،ايػ١ٓ ايكڀع١ٝٚ

ّٚهٔ إْاٍ اـڀٛات اييت قاّ بٗا قاسب إؿطع١ ٗ ْكسٙ ٭سازٜح ايبشاض 
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 ٗ ايتايٞ:

ٗ ْكسٙ يهٌ قػِ َٔ أقػاّ ا٭سازٜح عُس إٍ شنط عٓٛإ ايباب، ا٭ٍٚ: 

ٚإشا  .ضقِ ايكؿش١، ٚضقِ ايطٚاٜات اييت ٜطاٖا َعتدل٠ٚاؾع٤، أٚ  ضقِ اجملًسٚضقُ٘، ٚ

ٜكّٛ  ،أٚضزٖا ايع١َ٬ اجملًػٞ بككس ا٫غتس٫ٍ ٚإِا ،مل ٜهٔ يًطٚا١ٜ ضقِ خام

 ٜٚهع ضقِ ايكؿش١ بسشلا.  ،عصف ضقِ اؿسٜح

َطاعات٘ ٫عتباض ايطٚاٜات اييت اعتدلٖا اجملًػٞ َٔ د١ٗ ايػٓس، ؾإشا  ايجا١ْٝ:

ؾكس ٜهٕٛ شلا  ،ٖصاإ٫  ٕ ايطٚا١ٜ يٝؼ شلا غٓسأقاٍ بهعـ ضٚا١ٜ َا ؾٗصا ٫ ٜعين 

ت٢ َٔ خ٬ٍ أٗ َٛنع آخط، يهٔ تهعٝـ اجملًػٞ شلا آخط ٜكششٗا شنط  غٓسٷ

ؿٗا ؾكس تهٕٛ ْؿؼ ايطٚا١ٜ اييت نعٻ إ٫.ايػٓس ايصٟ شنطٙ شلا ٗ ايبشاض يٝؼ 

ٟٸأٚ  سس ا٭قٍٛ ا٭ضبع١أاجملًػٞ َعتدل٠ ٚقشٝش١ ٗ  َكسض سسٜجٞ آخط، بٌ  أ

آخط  ٚيهٔ بػٓسٺ ،َهإ آخط َٔ ايبشاضأٚ  ٕ تصنط ْؿؼ ايطٚا١ٜ ٗ دع٤أّهٔ 

ٕ تكِٜٛ ا٭سازٜح أ ؾٝعتدلٖا ٜٚكٍٛ بكشتٗا. ٖا ٜعين ،ْ٘ قشٝضأضأ٣ اجملًػٞ 

ِٸ ،ْػيب  ايبشاض ْٚٝع َكازض ٚنتب اؿسٜح. ٚيٝؼ َڀًل ٜع

َٔ زٕٚ  ،بػطض ا٫غتس٫ٍ ع٢ً اعتباض ضٚا١ٜ َا ;قس ٜٛضز اجملًػٞ ضٚا١ٜ ايجايج١:

َٛانع نجرل٠ ٜتتبع ايطٚا١ٜ َٔ ْ٘ ٗ إقػين ؾآقـ ١َ إٔ ٜصنط غٓسٖا، ٚأَا ايع٬چ

 ٍ اعتباضٖا.إ ِ ٜٓٛطثَٚٔ  ،ؾٝػتدطز غٓسٖا ،َكسضٖا

ٚشيو  ،بإدطا٤ عح عًُٞ »إؿطع١«ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٜكّٛ قاسب  ايطابع١:

َا قاّ ب٘ َٔ عح ؼًًٝٞ شلا، عٝح قس أٚ  بايٓٛط إٍ آضا٤ اجملًػٞ ٗ َعاْٞ ايطٚا١ٜ

َٛاؾكت٘ ي٘ بًشاٚ ٚإِا  ٜعتدل ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس، ْ٘أ ٚيهٔ ٫ ٜعين ،ٜٛاؾك٘ ايطأٟ

اييت تؿٝس أٚ  ٕ ايطٚا١ٜ شات ايػٓس إعتدلأٜعتكس  »إؿطع١«ؾكاسب  .نْٛٗا تؿٝس ايعًِ

 أَا نٕٛ َهُْٛٗا َعتدل ؾٗصا ٫ ق١ُٝ ي٘.  ٚسسٖا إعتدل٠،ٖٞ ايعًِ 

 

 ــاملبشح السابع: الٍكد ٔإعادٚ الٍظس ـــــ

 ـــــــيف قٗاع األسادٖح  ٛبعاملت ََّ أـ الٍظسٖٛ

ٕ اعتباض ا٭سازٜح بًشاٚ تٛثٝل ايػٓس ٖٛ خ٬ف إنُا غبكت اٱؾاض٠ ؾ
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ٜهؿٞ ٗ ا٫ط٬ع ع٢ً ٖصا تتبع نتاباتِٗ ٗ ٚ .ثٌ ٚؾكٗا٤ ايؿٝع١إؿٗٛض بٌ احملسٿ

 .ٚنتبِٗ ٗ ا٭قٍٛ. ٖٚٛ إٍ دٓب خطٚد٘ عٔ إؿٗٛض كايـ يػرل٠ ايعك٤٬ ،إٝسإ

 ٓس ٚضاٟٚ اـدل ٫ َٛنٛع١ٝ شلُا، بٌ إعتدل ٖٛ ا٫ط٦ُٓإ ايٓٛعٞ بكش١ اـدل،ؾايػ

ؾكس ٜٓكٌ ؾدل ٜهٕٛ َٛضز ا٫ط٦ُٓإ  .قط١ٜٓ أخط٣ ١ٖٚٛ ا٫ط٦ُٓإ ايصٟ وكٌ بأٜ

ٕ أؾاـدل هب  صاي .٫ ٜهٕٛ ايٓاقٌ َٛضز ايكبٍٛ ؿٝجٝات عس٠ ٗ سٌؾٝكبٌ،  خدلاڄ

 َٔ ا٭قٍٛ. س٣ َٛاؾكت٘ ٕا ٜكاؽ بَٜ٘كاؽ 

ٜػرل غرل ْ٘ ٜعٌُ ع٢ً إغكاٙ عسز أَٔ َػا٨ٚ َب٢ٓ ايتٛثٝل َٔ د١ٗ ايػٓس ٚ

بٌ ٜ٪زٟ إٍ  ،َٔ ايطٚاٜات، ؾٗٛ ٫ ٜسؾع إٍ إُٖاٍ قسض عِٛٝ َٔ ايطٚاٜات ؾشػب

َٔ ضٚاٜات ايبشاض  %95ٕ إ :ؾإشا قٌٝ .ٍ ايطٚاٜات شات ايػٓس إعتدلإعسّ ا٫ط٦ُٓإ 

ًكبٍٛ، ؾُا ٖٞ ايهُا١ْ اييت غتهٕٛ ي اڄمل ْكٌ يٝػت َٛضز ٕٵإيٝػت قاب١ً ي٬عتباض، 

ٚٿأ ْٗا مل تًُػٗا ٜس ايٛنع؟!أَٔ % إتبك١ٝ 5يًـ  ٕ اٱسػاؽ إ :ز ٖصا يًك٫ٍٛ ٜط

بعس أيـ إ٫  ٛٗطٜتٓك١ٝ مل ايٚتعطٜهٗا يًتكؿ١ٝ بإػ٪ٚي١ٝ ػاٙ ا٭سازٜح ٚنطٚض٠ 

اٱسػاؽ ٖصا عٓسِٖ  ٜهٔٚأقشابِٗ مل  ^ْٚٝـ َٔ ايػٌٓ؟ ٌٖٚ إٔ ا٭١ُ٥

ٗ ٜعٝجٕٛ ؾٌ أَاّ ايٛنٸاعٌ ٚاحملطٸ عٝح تطنٛا ايباب َؿطعاڄ ،بٗهصا َػ٪ٚي١ٝ

 ؟! ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات ؾػازاڄ

بؿهٌ ٫  ،ْٚكسٙ َؿتٛساڄ ،سكٝك١ ٜكبض ايه٬ّ ٗ َكابٌ ٖصا ا٫ػاٙ نجرلاڄ

 تػتٛعب٘ َكاي١ قاقط٠ بؿطٙ اٱْاٍ ٚا٫ختكاض.

َع إٔ غك٘ اعتباضٖا، أٚ ،ايعسٜس َٔ ضٚاٜات ايبشاض »ؿطع١إ«يكس ضز قاسب 

قؿٛؾ١ ، أٚ يًػ١ٓ ايكڀع١ٝ ٚأ ٕ،آَا َٛاؾك١ يًكطإؾٗٞ  ،ايكطا٥ٔ ع٢ً قشتٗا نجرل٠

ي٬ط٦ُٓإ  َٛدبٷ ،ٚيٛ بأغاْٝس نعٝؿ١ ،ٕ تهطاض ْؿؼ ايطٚا١ٜإبسيٌٝ عكًٞ، بٌ 

 ٗ ايتعاٌَ َع ايطٚاٜات ايؿٝع١ٝ؟! َٓاغباڄ ٖصا ايػًٛى ؾٌٗ ٜعتدل ،ٗ سسٸ شات٘ ايٓٛعٞ

 سٝح قاٍ: ،ط َكاي١ ايع١َ٬ ٚسٝس ايبٗبٗإْٞ ْصنِّأٚيعٌ إٓاغب ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ 

أِْٗ ٜڀطسٕٛ أخباضْا إعتدل٠  ْ٘ قس ؾاع بعس قاسيب )إعامل( ٚ)إساضى(أثِ اعًِ «

 ــ ٘ ٗ ايتعًٝك١ٓت٘ ٚأثبتټنُا بٝ ــ طٕٚ أٜهاڄاييت اعتدلٖا ؾكٗا٩ْا ايكسَا٤، بٌ ٚإتأخٿ

َاضات ايطداي١ٝ غ٣ٛ ايتٛثٝل، ٚقًٌٝ َٔ بػبب أِْٗ ٫ ٜعتدلٕٚ َٔ ا٭ ،نجرلاڄ ططساڄ
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ٌٸ أغباب اؿػٔ. ٚنع ؾكِٗٗ ٚؾتاٚاِٖ، ٚقاض بٓا٩ِٖ ع٢ً عسّ ثبٛت  ٚبػبب شيو اخت

 . إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ غايباڄ

يهجط٠، ٚسكٍٛ ايٛٔ ٕ أغباب ايتجبت اي١ٝٓٛ َٛدٛز٠ ٗ غا١ٜ ا٭ ;ٚشيو ؾاغس

 ايكٟٛ َٓٗا ٫ ٜتأٌَ ؾٝ٘.

َٔ زٕٚ تؿاٚت. ٖٚصٙ  ،َٚط اعتباض ايٛٔ ٗ ايتجبت ناعتباضٙ ٗ ثبٛت ايعساي١

ٚأٌٖ ايطداٍ ٗ عًِ ايطداٍ، ؾ٬ بس  ،ا٭غباب اعتدلٖا ايؿكٗا٤ ٗ نتبِٗ ا٫غتس٫ي١ٝ

ىايـ ططٜك١ ؾكٗا٤ ي٬٦ ٜڀطح ا٭خباض إعتدل٠ ايهجرل٠، ٫ٚ  ;َٔ َعطؾتٗا ٬َٚسٛتٗا

ايؿٝع١ ايكسَا٤ ٚإتأخطٜٔ َِٓٗ، ٫ٚ ٜبك٢ ٗ ايتشرل ٚايذلزز ٗ َعِٛ إػا٥ٌ 

 .»ايؿك١ٝٗ

 ،أؾطٙ اؿؿ١ٜٛ ٗ ايعٌُ غدل ايٛاسس« :نصيو نتب ايع١َ٬ اؿًٞ قا٬٥ڄ

ٌٸ ايتٓاقض. ؾإٕ َٔ ١ًْ ا٭خباض قٍٛ ؼٜٛ٘ َٔ ا َٕٚا ؾڀٓٛا  ،خدل ست٢ اْكازٚا يه

ٕ يهٌ ضدٌ َٓا ضدٌ إ« :×ٚقٍٛ ايكازم ،»ٞٸعً غتهجط بعسٟ ايكاي١« :|ايٓيب

َٚا  ،عٔ ٖصا اٱؾطاٙ ؾكاٍ: نٌ غًِٝ ايػٓس ٜعٌُ ب٘ ٚاقتكط بعضٷ .»ٜهصب عًٝ٘

ٕ شيو طعٔ ٗ عًُا٤ أٚايؿاغل قس ٜكسم، ٚمل ٜتٓب٘  ،ٕ ايهاشب قس ٜكسمأعًِ 

دل اجملطٚح نُا ٜعٌُ ٖٚٛ قس ٜعٌُ غإ٫  ـش ٫ َكٓٿإ ،ٚقسح ٗ إصٖب ،ايؿٝع١

 .ْٚك٬ڄ ٚأؾطٙ آخطٕٚ ٗ ططف ضز اـدل ست٢ أساٍ اغتعُاي٘ عك٬ڄ .غدل ايٛاسس إعًٍٛ

ٚنٌ ٖصٙ  .يهٔ ايؿطع مل ٜأشٕ ٗ ايعٌُ ب٘ ،ايعكٌ َاْعاڄ ٚاقتكط آخطٕٚ ؾًِ ٜطٳ

زيچت ايكطا٥ٔ ع٢ً أٚ  ؾُا قبً٘ ا٭قشاب قطب.أٚايتٛغ٘  .ا٭قٛاٍ َٓشطؾ١ عٔ ايػٓٔ

  .»هب اططاس٘... ؾصٸأٚ  عطض ا٭قشاب عٓ٘أَٚا  ،عٌُ ب٘ قشت٘

غًب أ ٚضزٸ ،قـ قػينآايؿٝذ  َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ا٭بٛاب اييت تعطض شلا

إب٢ٓ ٚسٝؿ٘ ٗ ضز ٚإغكاٙ ايعسٜس َٔ  تهطاض ايعٌُ بٗصايٝتهض َس٣  ;ضٚاٜاتٗا

 : ٕ غٓسٖا يٝؼ َعتدلاڄإ٫ أ ٫ يؿ٤ٞ ،ايطٚاٜات

 

 ـــــ العكن ٔاجلّن وٕعٕع

ٛٻ ٕ َٔ ٔػ١ أبٛاب، سٝح خل ايع١َ٬ اجملًػٞ ٖصا ايؿكٌ ٖٚٛ ؾكٌ َه
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شا َا قٝػت بعسز قؿشات ايڀبع١ ا٭ٍٚ إٖٚٞ ْػب١  ،َا ٜكطب َٔ مثاٌْ قؿش١

 ٚعطض أبٛاب٘ بايؿهٌ ايتايٞ: ،ع١ُٝٛ

ّٸ ايباب ا٭ٍٚ: ١ٜ آ 27ٚ ،غٛض٠ 18ٌٓ ٖصا ايباب اؾٌٗ. ٚقس  ؾهٌ ايعكٌ ٚش

 43 »إؿطع١«ٚعسٖا قاسب  ;ضٚا١ٜ 53شلا ع٬ق١ بعٓٛإ ايباب، ٚأٚضز  ،ايكطإٓ َٔ

ٚأَا ايطٚاٜات إٓكٛي١ اييت « :َٔ نٌ ٖصٙ اجملُٛع١ ؾك٘ ٚاسس٠ ٚسهِ باعتباض ،ضٚا١ٜ

  »ضٚا١ٜ ٚاسس٠إ٫  ٚأضبعٌ ؾًعًٗا ٫ تتِ غٓساڄ اڄتبًؼ ث٬ث

اجملًػٞ ٗ ٖصا  ْك٤ٌ خًك٘. ٚقس ٚبس ،ٚنٝؿٝت٘ ،سكٝك١ ايعكٌ ايباب ايجاْٞ:

ٖٚٞ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ  ايؿٝذ قػين،ٚاسس٠ ٗ ْٛط إ٫  مل ٜكض َٓٗا ،ضٚا١ٜ 14ايباب 

يهْٛٗا َٔ  يهٔ ْٛطاڄ ،ٚقاٍ بكشتٗا ،ٖٛ اعتدل ضٚاٜات أخط٣ ،ْعِ .ٗ ايباب

 نتاب احملاغٔ ؾٗٞ ٫ ؽًٛ َٔ إؾهاٍ ٗ ْٛطٙ ٚٚؾل َبٓاٙ. 

ْ٘ واغبِٗ ع٢ً قسض أٚ ،استذاز اهلل تعاٍ ع٢ً ايٓاؽ بايعكٌ ايباب ايجايح:

 »إؿطع١«ٚنُا نتب قاسب  .ْكٌ اجملًػٞ ٗ ٖصا ايباب ٔؼ ضٚاٜاتٚقس  .عكٛشلِ

 ؾ٬ ٚاسس٠ َٓٗا أسطظت ا٫عتباض ٚايكش١. 

ٖا ضٚا١ٜ، عسٻ 52ٜتهٕٛ ٖصا ايباب َٔ ٚ .ع٬َات ايعكٌ ٚدٓٛزٙ ايباب ايطابع:

 َٓٗا.  ٚمل تكض عٓسٙ ٚاسس٠څ ،ضٚا١ٜ 53 خڀأڄ »إؿطع١«َكٓـ 

 ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ.إ٫  مل تكض عٓسٙ، ٚٚضزت ؾٝ٘ ضٚاٜتإ ايباب اـاَؼ:

عػب ـ ٚمل ٜكض َٓٗا  ،ضٚا١ٜ 126ٕ ٖصٙ ا٭بٛاب اـُػ١ سلًت أٚ ا٬ٕسٜ 

ؾاقس٠ يكطا٥ٔ  123ٚاعتدل  ضٚاٜات، ث٬خإ٫  ،»إؿطع١«قـ قػين ٗ آَب٢ٓ ايؿٝذ 

 ٖٚصٙ ايطٚاٜات اييت اعتدلٖا ٖٞ: .ش١ايك

 .»ٚعسٚٙ دًٗ٘ ،قسٜل نٌ اَط٨ عكً٘« :×قاٍ ايطنا ـ1

قبٌ، أؾ ،قبٌأثِ قاٍ ي٘:  ،ٕا خًل اهلل ايعكٌ اغتٓڀك٘« :قاٍ ×عٔ ايباقط ـ2

إيٞ  ٖٛ أسبٸ َا خًكت خًكاڄ ،ٚععتٞ ٚد٬يٞ :ؾأزبط، ثِ قاٍ ي٘ ،أزبط :ثِ قاٍ ي٘

 .»ٚإٜاى أثٝب ٢،ْٗأٚإٜاى  ،، أَا إْٞ إٜاى آَطأسبٸ ٔٵَٳ ٗ إ٫چ ٫ٚ أنًُو ،َٓو

ٕ اهلل تباضى إ :َا باٍ ايٓاؽ ٜعكًٕٛ ٫ٚ ٜعًُٕٛ؟ قاٍ« :×٭بٞ دعؿط قًتٴ ـ3

ٚأًَ٘ خًـ ٚٗطٙ، ؾًُا أقاب اـڀ١٦ٝ  ،دً٘ بٌ عٝٓٝ٘أزّ دعٌ آٚتعاٍ سٌ خًل 

 .»ؾُٔ ثِ ٜعكًٕٛ ٫ٚ ٜعًُٕٛ ،دً٘ خًـ ٚٗطٙأٚ ،دعٌ أًَ٘ بٌ عٝٓٝ٘



 

هـ 2411م ـ  1021 ربيعــ  والعشرونالسنة السابعة ــ العدد السادس ــ  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ أبٕاب العمي

ٚٚؾل َب٢ٓ ْٚٛط  .ضٚا١ٜ 1460َٚا ٜكطب َٔ  ،باباڄ 35ٜتهٕٛ ٖصا ايؿكٌ َٔ 

 ( ضٚا70.١ٜمل ٜكض َٓٗا غ٣ٛ ) »إؿطع١«قاسب 

ٚايصٟ  ،نتاب )ايعكٌ ٚايعًِ ٚاؾٌٗ(% ؾك٘ َٔ ضٚاٜات 5ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ 

 اڄغرل َعتدل ٚؾاقس َٓٗا% 95َٚعتدلاڄ،  ،س َٔ ايبشاض ا٭ٍٚس ْٚكـ فًډٖٛ فًډ

 يًؿطا٥٘؟!

اييت ضزت ٚأغكڀت ٗ  ،غًب ضٚاٜات نتاب ايعكٌ ٚايعًِ ٚاؾٌٗإٔ أٚايػطٜب 

ٕ نٌ شٟ عكٌ إبٌ  قطٜب١ ا٫تؿام َع َا دا٤ت ب٘ اٯٜات ايكطآ١ْٝ،أٚ  تتؿل ،»إؿطع١«

 »إؿطع١«تٗا غًب ايطٚاٜات اييت ضزٸإٔ أٜؿٗس بكسم َٚعكٛي١ٝ قتٛاٖا، بٌ ا٭ز٢ٖ 

 تتٛاؾل َٚؿاِٖٝ تًو اييت اعتدلتٗا ٚقايت بػ٬َتٗا.

 

 ــــــ ٌكد ونت السٔاٖات ـ ب

ؼًًٝ٘ ْٚكسٙ  »َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«َٔ اـڀٛات ايع١ًُٝ اييت قاّ بٗا َ٪يـ 

بٌ ْٛط إيٝٗا  ،يطٚاٜات ايبشاض َٔ د١ٗ إً، ٚاييت مل ٜٓٛط ؾٝٗا إٍ د١ٗ ايػٓس

ؾعسٖا َعتدل٠  اڄ،عًُٝاڄ أٚ عِ َٔ نْٛ٘ عًُٝأ ،ايعًِ باعتباضٖا قؿٛؾ١ بكطا٥ٔ تؿٝس

، »أبٛاب ا٫ستذادات ٚايس٥٫ٌ ع٢ً اٱَا١َ«َا دا٤ ٗ  :َٚٔ تًو ايطٚاٜات .ٚقبٌ بٗا

ٗ ٖصٙ ا٭بٛاب ا٭ضبع١ اطًعٓا ع٢ً ضٚاٜات شات َؿاِٖٝ عاي١ٝ « سٝح نتب ٜكٍٛ:

 .»بٌ ٫سٛٓا زق١ َتْٛٗا ٚقتٛاٖا ،مل ْتٛقـ عٓس غٓسٖا صاي ،١َُٗٚ

ٗ ٖصا  سٝح قاٍ:،»باب احملٔ ٚايؿً«نصا َا قاّ ب٘ ٗ ؼًًٝ٘ يطٚاٜات ٚ

ٍٷأايباب ٚضزت ضٚاٜات   ٚؾٝٗا أقٛاٍ: ،عٔ أٌٖ ايػ١ٓ غًبٗا َٓكٛ

ٛٸ ،بػبب نجطتٗا ;٫ فاٍ يطزٖا ْٝعٗا ـ1 ٚعسّ ٚدٛز باعح  ،ع َكازضٖاٚتٓ

 ٍ قبٛشلا ٚاعتُازٖا.إؾاؾٛاْب إؿذلن١ بٌ ٖصٙ ايطٚاٜات تسؾعٓا  صاي .يًكٍٛ بٛنعٗا

نا٫خت٬ف  ،ٕ ٖصٙ ايطٚاٜات تسٚض سٍٛ َٛانٝع َؿٗٛض٠ َٚع١ًَٛ بٌ ا٭١َإ ـ2

بٌ  ،َٚعطؾ١ ٖصٙ ا٫خت٬ؾات ٫ تػتسعٞ ٚدٛز ضٚاٜات َتٛاتط٠ ٗ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع،

 تهؿٞ ٖصٙ ايطٚاٜات. 
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ع١ًُٝ  ٢ز٠ ايٓٛط ٖٛ ايتٓاقض ايكاضر ايصٟ غڀچبٌ ايصٟ ٜػتسعٞ ايٓكس ٚإعا

باب ايعكٌ ٚايعًِ إٍ نُا بايٓػب١  ،يٮبٛاب ا٭خط٣ إتعسز٠ »إؿطع١«ْكس قاسب 

٫  ،َٚتٕٛ زقٝك١ ،ٚاؾٌٗ، سٝح تٛدس قطاس١ ضٚاٜات شات َهاٌَ ع١ًُٝ غا١َٝ

ٜځ َهصٚب١، ٚضغِ نٌ ٖصا أٚ  أْٗا َٛنٛع١ ٔتٛدس ؾٝٗا ؾٛا٥ب تِٓ ع بطنا مل ؼ

 .ٚاعتباض ع١ًُٝ َهاَٝٓٗا ،ؾٝ٘ أز٢ْ ضغب١ ٗ ايتًڀـ بٗا طٵجٹٚمل تٴ ،»إؿطع١«قاسب 

ايه٬ّ سٍٛ  ×ايطٚا١ٜ اييت ٜؿكٌ ؾٝٗا اٱَاّ ايهاِٚ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ؾٌٗ

ٟپٜؿاّ بٔ اؿهِ مل شل ت٘ايعكٌ ٚأبعازٙ ٗ إداب ايؿٝذ َٔ َهاَٝٓٗا اٖتُاّ  ًؿت أ

ٕ َتٓٗا س٣ٛ أّ أ ،ست٢ أًُٖٗا ٚابتعس عٓٗا باط٬ڄ ن٬َاڄ قػين؟ ٌٖٚ انتؿـ ؾٝٗا

س َؿاُٖٝٗا َٔ ّ مل ٜعجط ع٢ً َا ٜ٪ٜٸأ ،ٝات٘ٚتعاضض ٚنًچ ،َا خطز عٔ سسٚز ايعكٌ

 ٕ؟آايكط

ٖصا اؿهِ اؾا٥ط َٔ  ٕ تًك٢ ٖصٙ ايطٚاٜات ٚغرلٖا اٱُٖاٍ،أ اڄدسٸ غطٜبٷ

ٚزيٌٝ ايكطإٓ  َڀابك١ يكطٜضغًبٗا أؾٗٞ ضٚاٜات ٗ  ،»َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«ططف 

شلِ ايٝكٌ أقس ٚٝتد٢ً عٔ غ٬ح ايػٓس، ؾعٓسَا ٜتعًل ا٭َط باٱَا١َ  َاأ .ايعكٌ

ٕ ضٚاٜات باب ايعكٌ أبٗا، َع  ـٸ، ؾطأ٣ قطا٥ٔ ايعًِ ؼبكشتٗا، ٚنؿـ ي٘ اؿذاب

َتا١ْ ٚزق١ َٔ ايطٚاٜات اييت ٚضزت ٗ ا٫ستذاز ٚايس٥٫ٌ ع٢ً  ؾسٸأٚايعًِ ٚاؾٌٗ 

٫ٚ ٜٛدس يسٜٓا  ،باؾاْب ايتاضىٞ نجط اضتباطاڄأاييت قس تطز ؾٝٗا َٛانٝع  ،َا١َاٱ

 زيٌٝ َٛثٛم عًٝٗا. 

 

 بالطٗف ــــــ #زٔاٖٛ خسٔز الكاٟي وٍاقػٛ 

ٖٚٛ بٗصا  ،ٕ غٓس ايطٚا١ٜ ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘أقـ قػين آقُس  ايؿٝذٜط٣ 

ٌٷ ،ايًشاٚ ٜعس َعتدلاڄ  (،إنُاٍ ايسٜٔ)ؾؿٞ ضٚا١ٜ  .ٱؾهاٍ يهٔ قت٣ٛ ايطٚا١ٜ ساَ

عٔ  ،ابڀچعٔ ابٔ أبٞ اـ ،عٔ غعس ،»ثٛاب ا٭عُاٍ«اييت ْكًٗا ايؿٝذ ايكسٚم ٗ 

ّٳ ٜٳأڃتٹٞ ﴿ْ٘ قاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ: أ ،×بٞ عبس اهللأعٔ  ،عٔ ابٔ ض٥اب ،ابٔ قبٛب ٛٵ ٜٳ

ٌٴ اڄٜٳاتٹ ضٳبٿوځ ٫ځ ٜٳٓؿځعٴ ْٳؿڃػبٳعٵضٴ آ َٹٔ قځبٵ ٓٳتٵ  َٳ ٔٵ آ ِٵ تٳهڂ ٗٳا يځ ْٴ ّٳا ٚاٯ١ٜ  ،اٯٜات ِٖ ا٭١ُ٥ :﴾إڇ
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إّاْٗا مل تهٔ آَٓت َٔ قبٌ قٝاَ٘  ؾ٦َٛٝص ٫ ٜٓؿع ْؿػاڄ، #ايكا٥ِ ٖٞ ٠إٓتٛط

َٳإٚ ،بايػٝـ ْ٘ ضغِ قش١ أػين ققـ آٜط٣  »^با٥٘آَ٘ َٔ تكسٻ ٔٵٕ آَٓت 

ل اؿهِ بعسّ قبٍٛ ايتٛب١ سٌ ٫ٚ ٜتٝػط يًُشكِّ ،ٍ قا٥ًٗاإعًُٗا  ا٭ٍٚ ضزٸؾ«غٓسٖا 

 #ٍ ضز عسّ قبٍٛ ايتٛب١ بعس ٚٗٛض ايكا٥ِإ. ٚيعً٘ مل ٜهٔ وتاز »#ٚٗٛض إٗسٟ

، بٌ يٛ اغتٓس ×ْ٘ ٫ ٜػتڀٝع ايكڀع بعسّ قبٍٛ ايتٛب١ بعس ٚٗٛضٙٚشيو ٭ ;إٍ قا٥ًٗا

، تٓؿع تٛب١ ايهاؾط أبساڄْ٘ بعس إُاّ اؿذ١ ٫ أٍ ايعكٌ ٚايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ يعًِ إ

ٕ أنُاشلا إبٌ إطاز بإُاّ اؿذ١ ٚ ،#ز ٚٗٛضٙٚيٝؼ إطاز بإُاّ اؿذ١ فطٸ

ٚبأْ٘  ،ٚاٱقطاض بٛسسا١ْٝ اهلل ،ٜٚسعٛ ايٓاؽ إٍ ايعٛز٠ إٍ ايكطاٙ إػتكِٝ ،ٜٛٗط

َٳ ،ٚغؿ١ٓٝ ايٓذا٠ ،إَاّ َعكّٛ َٚٔ ؽًـ عٓٗا ًٖو. ٚبعس  ،َٔ ٚلاأضنبٗا  ٔٵاييت 

ِٸأ ٕ أْ٘ ؾأؾ ،ٕ ايعكٌ ئ ٜعاضض ٗ نٕٛ تٛب١ ايهاؾط ٫ دس٣ٚ َٓٗاإاؿذ١ ؾ ٕ تت

ٚمل  ،ٚيهٔ ٕا ٚٗطت ي٘ اٯٜات أعًٔ إّإ ايًػإ ،ب ٚنؿطايصٟ نصٸ ،ؾطعٕٛ

ٕ ٜتِ اؿذ١، أيًػٝـ بعس  #تهٔ تٛبت٘ تًو يتبعس عٓ٘ ايعصاب. ؾطؾع ايكا٥ِ

ٗٿ  .ْٚٛضاڄ ٖا عس٫ڄٕ ّٮأٚ ،ًِ ٚايؿػازط ا٭ضض َٔ ايٛٚٚٚٝؿ١ اٱَاّ ا٭خرل إٔ ٜڀ

نُا أْٗا مل ؽايـ  ،ؾ٤ٞ ست٢ ْطدعٗا إٍ قا٥ًٗاٗ َٔ ايتعكٝس  تؾايطٚا١ٜ يٝػ

، ؾكس ١ايػٓٔ ايعك١ًٝ نُا ضأٜٓا، بٌ مل ؽايـ ايؿطع ٚايتؿطٜعات ايػُا١ٜٚ ايبت

 :ْصنط ع٢ً غبٌٝ ايتٛنٝض قٛي٘ تعاٍٚ .تڀابكت ٚايعسٜس َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ٌٳ ٚٳ﴿ ِٵ قٳازٹقٹ ٖٳصٳا ايڃؿځتٵضٴ إڇٕ نڂٓتٴ َٳتٳ٢  ٕٳ  ّٳ ايڃؿځتٵضڇ ٫ *ٜٳكڂٛيڂٛ ٛٵ ٜٳ ٌٵ  ٔٳ نځؿځطٴٚا قڂ  ٜٳٓؿځعٴ ايډصٹٜ

ّٳا ٚٳ٫إڇ ِٵ  ٗٴ ٕٳْٴ ٛځطٴٚ ِٵ ٜٴٓ ٖٴ ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تتشسخ عٔ ٖ٪٤٫ أؾايٛانض  ،(29ـ  28)ايػذس٠:  ﴾ 

ٚيهِٓٗ َٔ َٓڀًل ايهؿط ٚا٫عذلاض ٚايعٓاز  ،ٚتبٝٓت ،ايصٜٔ ٚٗطت شلِ اؿذ١

ٚاؽصٚا ٚعٝس اهلل شلِ بايعصاب قٌ غدط١ٜ  ،ٚدشسٚا باؿل ،دازيٛا ٗ اؿل

ٚاْهؿـ أَاَِٗ  ،َٓٛاإٓ ضؾع اؿذاب عٔ ايؿتض ٚايٓكط يًصٜٔ أٚبعس  .ٚاغتٗعا٤

ٕٷإؾ ،ايعصاب س ؾك ،. ٚنصيو نإ ؾطع٫ٕٚٛ ٚقعٷ ٕ إع٬ِْٗ يًتٛب١ ئ ٜهٕٛ ي٘ َها

ٗٴ﴿ :قاٍ اهلل تعاٍ ٌٳ ايڃبٳشٵطٳ ؾځأځتٵبٳعٳ ْٳا بٹبٳٓٹٞ إڇغٵطٳا٥ٹٝ ٚٳظٵ ٚٳدٴٓٴٛزٴٙٴ بٳػٵٝٚٳدٳا ٕٴ  ٛٵ سٳتٻ٢  اڄٚٳعٳسٵٚ اڄِٵ ؾٹطٵعٳ

ٔٳ  َٹ ْٳاڃ  ٚٳأځ ٌٳ  ٘ٹ بٳٓٴٛ إڇغٵطٳا٥ٹٝ َٳٓٳتٵ بٹ ٘ٳ إڇ٫ډ ايډصٹٟ آ ٘ٴ ٫ إڇيٹ ْٻ َٳٓتٴ أځ ٍٳ آ ٘ٴ ايڃػٳطٳمٴ قځا إڇشٳا أځزٵضٳنځ

ُٹ ُٴػٵًٹ   .(90)ْٜٛؼ:  ﴾ٌٳايڃ
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 ــــــخس الصواُ آحتكٗل يف السٔاٖات اليت تتشدخ عَ ٔقٕع الضمح بني احلٕٗاٌات يف 

ْكاٙ ١َُٗ ٗ إٍ ٗ عسّ ايتؿات٘  غبباڄ »إؿطع١«ع قاسب تػطټ نإ ضَا

ٚاٱغطاع ٗ ضز ايطٚا١ٜ ٚعسّ اعتباضٖا، ٚيهٓٗا ضَا تهٕٛ  ،اعتباض قت٣ٛ ايطٚاٜات

َٓاغب١ دٝس٠ تؿٝس ايكاض٨ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً تٛغع١ ؾُٗ٘ يعباضات ايطٚا١ٜ، ٚإضؾازٙ إٍ 

تعاًَِٗ َع  ٗيتٓهؿـ ي٘ خڀٛات ايعًُا٤ ٚاحملسثٌ  ;سػٔ ايتسقٝل ٗ َؿاُٖٝٗا

 ٚايكبٍٛ: ٚا٭غؼ اييت ٜبٕٓٛ عًٝٗا َٛاقؿِٗ ٗ ايطزٸ ،ايطٚاٜات

عٔ أبٝ٘ قًٛات  ،بٞ طايبأبٔ عًٞ  عٔ اؿػٔ بٔ ،عٔ ظٜس بٔ ٖٚب اؾٗين«

ٚدٌٗ َٔ  ،ٚنًٌ َٔ ايسٖط ،ٗ آخط ايعَإ قاٍ: ٜبعح اهلل ضد٬ڄ ،اهلل عًُٝٗا

 ،ٜٚٛٗطٙ ع٢ً ا٭ضض ،ٜٚٓكطٙ بآٜات٘ ،ٜٚعكِ أْكاضٙ ،ٜ٪ٜسٙ اهلل ٥٬َهت٘ ،ايٓاؽ

ٜسٜٔ ي٘ عطض  ،ٚبطٖاْاڄ ْٚٛضاڄ ٚقػڀاڄ ّٮ ا٭ضض عس٫ڄ ،نطٖاڄأٚ  ست٢ ٜسٜٓٛا طٛعاڄ

ٚتكڀًض ٗ ًَه٘  ،قًضإ٫  ٫ٚ طاحل ،َٔإ٫ آ ٫ ٜبك٢ ناؾط ،ايب٬ز ٚطٛشلا

ًّو َا بٌ  ،ٚتٛٗط ي٘ ايهٓٛظ ،ٚتٓعٍ ايػُا٤ بطنتٗا ،ٚؽطز ا٭ضض ْبتٗا ،ايػباع

  .»ٚزلع ن٬َ٘ ،ؾڀٛب٢ ٕٔ أزضى أٜاَ٘ ،ضبعٌ عاَاڄأاـاؾكٌ 

ْ٘ أ (ا٫ستذاز)ٗ ساؾ١ٝ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: دا٤ ٗ نتاب  »إؿطع١«نتب قاسب 

 بسٍ سػٓاڄإ٫  ٚؾطپ ٫ٚ غ٤ٛٷ ،اْكًشتإ٫  ٚئ تبك٢ غ١٦ٝ ،َٔإ٫ آ ئ ٜبك٢ ناؾط

نٌ َا خًل اهلل ع٢ً ا٭ضض ٚٗ  #ْ٘ ٗ ظَإ سهِ اٱَاّ إٗسٟأ، ٚٚخرلاڄ

ٕ إطاز إٜكٍٛ: يٛ ثبتت قش١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؾٚ تػامل....ٜتكاحل ؾُٝا بٝٓ٘ ٜٚ ايهٕٛ

ٌٸ ٌٸ ،ا٭غًب١ٝ بايه غًب أغًب ايٓاؽ غٝ٪َٕٓٛ، ٚإٔ أ، ٜع٢ٓ َڀًكاڄ ٚيٝؼ ايه

ٖچ ،ٕ نٌ َا خًل اهلل ٚنٌ ايٓاؽأإدًٛقات تتكاحل ؾُٝا بٝٓٗا، ٚيٝؼ  ا ئ ؾٗصا 

ظاٍ  ٫ ـ ّٕ خًل اهلل ا٭ضض ٚبعح ا٭ْبٝا٤ إٍ ايٝٛأٚنُا ٖٛ ٚاٖط َٓص  ـ ٭ْ٘ ;ٜكع

ؾٗٛ  .َا ناْت اؿٝا٠ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض اڄنا٥ٓ ،ٚايكًض ٚا٫خت٬ف اـرل ٚايؿط،

ٞٸ  أَا ايكٍٛ بٛقٛع ايكًض بٌ ايػباع ؾإِا ٖٛ نٓا١ٜ عٔ سكٍٛ ايٛزٸ .َكته٢ نْٛ

ؾٗصا خاضز عٔ  ،ايكًض بٌ ايػباع ٚايٛسٛف ٚيٝؼ إطاز قڀعاڄ ،ٚايكؿا٤ بٌ ايٓاؽ

 ْڀام ايتكسٜل.

، ^بهًُات إعكٌَٛ ا٭ْؼ ٚدٛزعٔ عسّ ٗ اؾ١ًُ ٜهؿـ  ٖٚٛ ن٬ّ
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ؾكس ; َط ايعػرلٖٚٛ يٝؼ با٭ ٚيٛ سكٌ ايؿِٗ يهًُاتِٗ ٕا غابت سكٝك١ َطازِٖ،

ٓؿؼ بضض بعس ايٛٗٛض ا٭ ٕ ايعسٍ ٚايكػ٘ ايصٟ غُٝٮأزت ايطٚاٜات اييت بٝٓت تعسٸ

نُا  ٚقػڀاڄ ا٭ضض عس٫ڄ ّٮ« :ا٭ضض قبٌ ايٛٗٛض سذِ ايًِٛ ٚايؿػاز ايصٟ َٮ

 َتػاٟٚ ايڀطؾٌ. عٝح ٜهٕٛ تكاب٬ڄ ،»ًُٚٚاڄ ٦ًَت دٛضاڄ

 ،ْ٘ عُٗا ٚسلًٗا َڀًكاڄأا٭ضض يٝؼ َع٢ٓ  ؾهٕٛ ايًِٛ ٚاؾٛض قس َٮ

ٕ ايعسٍ ٚايكػ٘ سانط ٗ أٚيهٔ نُا  ثط يًعسٍ ٚايكػ٘،أعٝح مل ٜعس ٜٛدس 

ٗ ٚغ٘  غٝهٕٛ ايًِٛ ٚاؾٛض سانطاڄٚغ٘ ا٭دٛا٤ ا٠٤ًُٕٛ بايًِٛ ٚايؿػاز نصيو 

ا٭دٛا٤ اييت غتُت٧ً بايعسٍ ٚايكػ٘ َع ٚٗٛض ؾطع ايؿذط٠ ايٓب١ٜٛ َٛعٛز آٍ 

ٚ نُا قايت بعض أ !١ُ سهٛضٙ باعتباضٙ اؿانِ إٓذَٞا قٝإ٫ ٚ ،#قُس

ٕ ايسٜٔ ٚايتسٜٔ ٗ آخط ايعَإ ٚقبٌ ايٛٗٛض غٝهٕٛ نٓٛض سلع١ ٗ ي١ًٝ إ :ايطٚاٜات

ٕ إنصيو غٝهٕٛ ايًِٛ نؿت١ًٝ ٗ سهٛض ْٛض سلؼ ٚغ٘ ايٓٗاض، عٝح ، عاقؿ١

ٚيهٔ ٗ أدٛا٤ ايتػذل ٚاـٛف ٚايععي١، ؾس٫ي١ ن١ًُ  ،ايهؿط ٚايًِٛ غٌٝٛ ٜعٝـ

 ٚيٝػت ع٢ً غبٌٝ اؿكط ايعكًٞ. ،ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ز٫ي١ ع٢ً اؿكط ايعطٗ ٤(إٌ)

بٌ سٝٛاْات ايػباع ا٭ضض يسضد١ وكٌ بٗا ايكًض  أَا نٕٛ ايعسٍ غُٝٮ

ؾإِا ٖٛ نطب َٔ ايهٓا١ٜ عٔ َس٣ ايكؿا٤ ٚاحملب١ اييت غتشكٌ بٌ اٱْػإ ٚبين 

ٌٸ ،ْٛع٘ ٕ َا ْطاٙ َٔ تٓاؾط بٌ اٱْػإ إَهْٛاتٗا، ؾ ٚبٌ اٱْػإ ٚايڀبٝع١ به

ٚضغبت٘ ٗ ايتًُو  ،بػبب دؿع اٱْػإ ٖٛ إِا ،ٚبٌ اٱْػإ ٚايڀبٝع١ ،ٚأخٝ٘

 ،اغتؿازت٘ َٔ ايڀبٝع١ سس ايطغب١ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايٓٛع تػاٚظ عٝح ،ٚايػٝڀط٠

، ٚيهٔ عٓسَا ڀبٝع١، ٚتبأٜ نبرل بٌ ؾطم ايعٝـٖٚٛ َا ْتر عٓ٘ اخت٬ٍ ٗ اي

أٚ  ٘ َٔ زٕٚ ظٜاز٠سكچ ٕ ٜأخص نٌ شٟ سلٍّأٖٚٛ  ،ٜكبض ايعسٍ َؿَٗٛ٘ ايؿطعٞ

ٛٸإٍ ؾطم ايعٝـ بايٓػب١  أتتهاؾ ،ْككإ ع١، ٚبايتايٞ تتكاحل ْات ايڀبْٝٝع َه

 ايڀبٝع١ ٚاٱْػإ.

ٕ إؾ نْٛ٘ ئ ٜكع، ع٢ً ٫ٚ ؾطعٝاڄ عكًٝاڄ ًٝؼ زي٬ٝڄؾأَا نٕٛ ايؿ٤ٞ مل ٜكع 

 .ٚيٝػت َٔ َكتهٝات ايتذطب١ َڀًكاڄ ع٢ً عسّ ايٛدٛز، عسّ ايٛدسإ يٝؼ زا٫ڋ

ٚا٭دس٣ يًدطٚز َٔ ٖصا إأظم ا٫ستٛا٤ إٛنٛعٞ يهًُات إعكٌَٛ بؿهٌ 

 ست٢ تٓهؿـ سكٝك١ َعاْٝٗا. ،ٚخًل ْٛع َٔ ا٫ْػذاّ َع َؿطزاتٗا ،نًٞ
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 الٍتٗذٛ ــــــ

ٕ َعطؾ١ اٱغ٬ّ ٚايتٛقٌ إٍ سكٝك١ َؿاُٖٝ٘ ظُٝع أبعازٖا إ :خ٬ق١ ايكٍٛ

اعتباض ًَ أٚ  ٚغٛا٤ نإ إب٢ٓ ٖٛ اعتباض ايػٓس .ٜتڀًب اٱزضاى ايٛاعٞ يٮسازٜح

 ٚدٓباڄ َعاڄ اُٗا نطٚضٟ إشا نإْٝ نًإؾ ،سٜحَا ٜكڀًض عًٝ٘ بؿك٘ اؿ، أٚ اؿسٜح

 ٍ دٓب.إ

َٳ َٔ  قه٢ ضزساڄ ٔٵٖٚا ٜبعح ع٢ً ايتأغـ إٔ ٜتٛادس بٌ ط٬ب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ 

ثِ ٜهٕٛ تعاًَ٘ َع ايطٚاٜات  ،ايعَٔ ٗ إساضؽ ٚاؿٛظات ايع١ًُٝ ٗ طًب ايعًِ

َٔ ايطٚاٜات إٍ ٜ ٗ ْػب١ نٌ َا ٚضز ع٢ً َػاَع٘ ٫ ٜتشؿچأٚ  تعاٌَ ايعٛاّ،

 ًهٛاب٘.ياغتعُاٍ أٚ  بسٕٚ تٛضع ،×إعكّٛ

َٳ  إٝعإ ايصٟ ٜكبٌ ب٘ ايطٚا١ٜ ِعٓسٙ ٖ ؾداما٭ أقبض ٔٵبٌ ٖٓاى َٔ ايڀًب١ 

ٕٷ)ٖا، ؾإشا نإ ٜطزٸأٚ  ٖٛ ٕ نٌ َا دا٤ ٗ ايهتاب إٖٛ قاسب ايهتاب ؾ (ؾ٬

٘چ غًٛى ٜؿكض عٔ  صاٖٚ قاشلا ؾكس قسم. ٕٵإايجك١، ٚغسا َٓڀك٘: ؾ َٛضز ايكبٍٛ ٚق

ٚايتكٛقع ٗ إػًهٝات ايتكًٝس١ٜ  ،ٚايبعس عٔ َػايو ا٫دتٗاز ،ايهعـ ايعًُٞ

 ايػڀش١ٝ. 

َٔ ايؿدكٝات ايع١ًُٝ  »َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«ٕ َ٪يـ نتاب إٚٗ احملك١ً ؾ

ٕ ٖصا ايهتاب يؿاٖس ع٢ً ادتٗازات٘ إاييت شلا ٚظْٗا ٗ غاس١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٚ

نتاب٘ ايٛسٝس يهإ  »إؿطع١«١ٝ ٗ ْكس ا٭سازٜح، ٚيٛ نإ ٚفٗٛزات٘ ايعًُ

 ؿ٘ ٚتهطّ٘.ٗ تعِٛٝ َ٪يِّ ناؾٝاڄ

ٚق٠ٛ  ،ْ٘ ايعًُٞأٚعًٛ ؾ ،»إؿطع١«يهٔ ضغِ ايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ يكاسب 

ْ٘ ابتعس عٔ َٓٗر ؾكٗا٤ ايؿٝع١ إٛاؾل إ :ٕ ٖصا ئ ّٓع َٔ ايكٍٛ، إ٫ أؼكٝكات٘

ٓٛط إٍ ٗ ايتعاٌَ َع ايطٚاٜات، عٝح ٜٴتؿطع١ ٚغرل٠ إ ^يػرل٠ إعكٌَٛ

َٳ ،ٚإٍ َا قٌٝ ،ؾك٘ َتٓٗا ٚقتٛاٖأَ خ٬ٍ ايطٚاٜات  ٚيعً٘  .قاٍ ٔٵٚيٝؼ إٍ 

باعتُاز َٓٗر َٚب٢ٓ ايتٛثٝل َٔ خ٬ٍ ايػٓس قس ؾتض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘ ٭ؾهاض 

ٗ إٚٗاض إصٖب بًباؽ  ْٗا ناْت غبباڄإ :ٕ ٜكاٍ عٓٗاأقٌ َا ّهٔ أَٚؿاِٖٝ 

ٕ ايعكٌ َٔ ا٭قٍٛ اييت ٜكّٛ أٚفاب١ٗ ايعكٌ ٚايتؿهط ايعكًٞ، ٗ سٌ  ،اـطاؾ١
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ٚنِ نإ غٝاب ؾك٘ اؿسٜح ٗ نتاب  .ٜٚٴب٢ٓ عًٝٗا ،عًٝٗا إصٖب ايؿٝعٞ

زضد١ أقبض ا٫عتُاز ع٢ً  ، إٍٗ تًٜٛح غاس١ اؿسٜح غبباڄ »َؿطع١ عاض ا٭ْٛاض«

ع٬َات اغتؿٗاّ سٍٛ ايهُا١ْ يتًو ا٭سازٜح ي اڄٚقڀچ ،ز ٚايطٜب١ًذلزټي اؿسٜح َسعا٠ڄ

ثِ اخترل شلا  ،ك١ َٚٛنٛع١ٕ تهٕٛ تًو ايطٚاٜات ًَؿډأُا إاْع ؾاييت قض غٓسٖا، 

ٕ ٜهٕٛ ساٍ باقٞ ايٓاؽ نشاٍ قاسب أبكرل؟ َٚا إاْع  ٞبأنعضاض٠ ٚ ضٚا٠څ

ْ٘ تٛقـ أَاّ ضٚاٜات إايػٓس ؾ ؾٗٛ ع٢ً ضغِ قٛي٘ بايتٛثٝل َٔ خ٬ٍ ،»إؿطع١«

٘چ ،َتٓٗا ؼٵيهٓ٘ مل ٜػتػٹ ،اعتدلٖا بًشاٚ غٓسٖا ٚفًب١  ،إؾهاٍ ٚبكٝت يسٜ٘ ق

 ز بٌ ايكبٍٛ ٚضزٖا.يًذلزٸ

ٕٸ ٫ٚ ؾوچ ٭ْٗا ٚاؾكت ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ  ;َعتدل٠ (عاض ا٭ْٛاض)أنجط ضٚاٜات  أ

ٖچ يهٔ ٖصا ٫ ٜٓؿٞ ٚدٛز  .قش١ اٯثاض اييت أقاَٗا ايعًُا٤ عًٝٗا ا ٜعينٚايعك١ًٝ، 

ٚقس تهاثطت ؾٝٗا  َؿع١ُ باـطاؾات ٚا٭باطٌٝ، خكٛقاڄ ــ يٝػت بايك١ًًٝ ــ ضٚاٜات

ؾها٥ٌ ٚسلا٥ٌ إٍ نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ ايطٚاٜات اييت تڀطقت  ،ايطٚاٜات إٛنٛع١

ضز٠ ؾعٌ ػاٙ ًِٚ ايػٝاغات ٚقُعٗا  ايصٜٔ ِٖ ٗ ا٭قٌ ــ ٕ ايػ٠٬٭ ;ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض

ػاٚظٚا ؾِٝٗ  أضازٚا إبطاظ َها١ْ ا٭١ُ٥ إٍ سسٍّ ــ ^ٌٖ ايبٝتأيك١ُٝ ٚدشٛزٖا 

اييت ناْت ٗ نٌ أبعازٖا  ،ٚاؿسٚز اؿكٝك١ٝ ٭خ٬قِٗ ٚأعُاشلِ ،سسٚز ايبؿط

 ٕ.إٓٚؿاِٖٝ ايكط ،َٛاؾك١ ٕباز٨ ايتٛسٝس
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