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ّٝات٘ ّٞ: َساحً٘ َٚعامل٘ ٚأدب   ايتػٝري اجملتُع
 َطايع١ٌ يف ض٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ

 

 
 هللحيدر حّة ا

 

يًذٛاب عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦، ٚعٔ نٝؿٝٸ١ ايكدل يف املطس١ً املٓهٝٸ١، هب إٔ 

َٴعنيٷ يٲْػإ، ٚيٝؼ ٜٴػتعإ ي٘  ٕٸ ايكدل ميًو يف سسٸ ْؿػ٘ ق١ُّٝ، ٚأْٸ٘  ْػتصنط أ

ؾكط. ؾؿٞ املطاسٌ ا٭ٚىل وتاز اٱْػإ إىل َا ٜسؾع٘ يًكدل، ٚوٚكل ايكدلٳ يف سٝات٘، 

ٔٸ ايذلب١ٝ ايطٚسٝٸ١ ٌٸ ٖصا  يه َٴعاّْا عًٝ٘. ٚيع ٚايٓؿػٝٸ١ ػعً٘ ٜأخص ايكدل َعّٝٓا ي٘، ٫ 

٘ٳ ﴿بعض أٚد٘ قٛي٘ تباضى ٚتعاىل:  ٕٻ ايًٖ ٚٳايكٻ٠٬َٹ ٔإ ٓٴٛا اغٵتٳعٹٝٓٴٛا بٹايكٻبٵٔط  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٔٳ ض. ٖٚصا (. ؾايكدل َعنيٷ يٲْػإ ع٢ً َٛاد١ٗ ؾسا٥س ا٭153َٛ)ايبكط٠:  ﴾َٳعٳ ايكٻابٹٔطٜ

ٕٸ اٱْػإ غرل ايكابط يف املطس١ً املٓهٝٸ١ ئ ٜتُٖهٔ َٔ َٛاد١ٗ ععا٥ِ املكا٥ب  َعٓاٙ أ

ٛټض تاض٠ّ، أٚ يف ا٫ْػشاب ٚايذلادع أخط٣.  ٚايب٬ٜا، بٌ غٝػكط يف ا٫غتعذاٍ ٚايتٗ

ٕٸ ايكدل ٜػاعسْا ع٢ً ؼكٝل َا ْكبٛ إيٝ٘، ْٚأٌَ ؼكٝك٘.  ٖٚصا َع٢ٓ أ

ٕٵ من ٔٵ نٝـ ميهٔ أ َٳًَه١ ايكدل يف َٛاقع٘ يه  تًو 

ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿرل يٓا إىل بعض املتٖٓؿػات ايطٚسٝٸ١ اييت تؿطِّؽ ايهػط  إ

ٕٸ ايطغٍٛ  ايٓادِ عٔ َٛاد١ٗ ايٛاقع ايكاغٞ َٔ سٛيٓا. ؾاهلل تعاىل ٫سغ أ

ا٭نطّ)م( قس نام قسضٙ مٓما ؾعً٘ ايهاؾطٕٚ َع٘، ٚمٓما ظًُٛٙ ب٘، ٚأضاز إٔ ٜهع 

ِٴ ٚٳَيَكسٵ﴿ايطٚسٝٸ١ اييت ؽٚؿـ عٓ٘ نػط ايٛاقع املطٸ، ؾكاٍ:  ي٘ اؿًٍٛ  ٜٳهٹٝلٴ َأْٻَو ْٳعٵًَ

ُٳا قٳسٵضٴَى ٕٳ  بٹ ُٵسٹ َؾػٳبِّضٵ *ٜٳُكُٛيٛ ٔٵ ضٳبَِّو بٹشٳ ٔٳ ٚٳُن ٔٳ  َٹ ٝٳَو سٳتٻ٢ ضٳبٻَو ٚٳاعٵبٴسٵ *ايػٻادٹسٹٜ  ٜٳِأتٹ

ٝٳكٹنيٴ ٕٸ نٝل ايكسض تعبرلٷ آ99ـ  97)اؿذط:  ﴾اِي خط عٔ ؾعٛض اٱْػإ بايهػط (. إ
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ٌٻ ايعاًَني يف خٓط٘ بأْٸهِ إشا  ُټٌ. ٚاهلل ٖٓا ٜعًِٚ ْبٝٻ٘ ٚن ٚاٱؾطاف ع٢ً عسّ ايتش

ٌٸ ايعًِ ٚا٫عتسا٤ ٚايت١ُٗ َٔ اٯخطٜٔ، ٚنام قسضنِ َٔ قٛشلِ َٚٔ  ٚادٗتِ ن

ٞٸ إىل اهلل تعا ٌٸ يهٝل ايكسض ٜهُٔ يف ايًذ٤ٛ ايطٚس ٕٸ اؿ ىل. نصبِٗ ٚاؾذلا٥ِٗ، ؾإ

ٛٸ َكاَ٘ ٚد٬ي٘; إْٸ٘ ايػذٛز هلل يف  إْٸ٘ ايتػبٝض عُس اهلل ٚاغتصناض ْٹعٳُ٘ ٚؾهً٘ ٚعً

َا ٜعبِّط ايػذٛز عٔ ايتػًِٝ هلل َٚٓش٘ ايػًط١ٓ املطًك١ ع٢ً سٝاتٓا يف َا ٜطٜس إٔ 

ٜهعٓا أٚ إٔ ٜكػِ يٓا يف ايطظم بأْٛاع٘; إْٸ٘ ايػذٛز يف َا ٜعٓٝ٘ َٔ أضؾع زضدات 

ٌٵ﴿ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘، قاٍ تعاىل:  ايتعبټس هلل ٔٵ ٔإِّْٞ ُق ٔٳ ٜٴذٹرلٳْٹٞ َي ٘ٹ َٹ ٔٵ َأسٳسٷ ايًٖ ٔٵ َأدٹسٳ ٚٳَي ٘ٹ َٹ  زٴْٚٹ

ًِتٳشٳسا (. ؾًٝؼ ٖٓاى يف ضٚح امل٪َٔ إ٫ٓ اهلل ًَذّأ ًٜذأ إيٝ٘، ٚميٌٝ إيٝ٘، 22)اؾٔ:  ﴾ٶَٴ

سؾع اهلل عٓ٘ ٜٚػتذرل ب٘. ٚايًذ٤ٛ إىل اهلل يٝؼ ؾكط بسعٛت٘ يف ؿعات ايؿسٸ٠; يهٞ ٜ

ٞٸ إيٝ٘، ٚايسخٍٛ يف  ٟٸ يف ايعاز٠، بٌ ٖٛ ايًذ٤ٛ ايطٚس ٜٚساؾع، نُا ٜؿعٌ ايطبع ايبؿط

ٞٸ،  ٞٸ يف سٝا٠ اٱْػإ َع ايبعس ايعًُ نٗؿ٘، ٚايعٝـ َع٘. ٖٓا ٜتساخٌ ايبعس ايطٚس

ٜٚكبض ايًذ٤ٛ إىل اهلل ٖٛ ْؿؼ عٝـ ايكطب ي٘ غبشاْ٘، ؾٝهٕٛ اهلل ًَذّأ َٔ ايػرل، 

ٌٴ﴿مل٪َٔ ؾطٻِٖ ٚأشٜٻتِٗ: ٜسؾع عٔ ا ٞٳ َٳا ٚٳاتٵ ٝٵَو ُأٚسٹ ٔٵ ٔإَي ٍٳ ٫ ضٳبَِّو نٹتٳابٹ َٹ  َٴبٳسِّ

٘ٹ ُٳاتٹ ٔٵ يٹَهًٹ ٔٵ تٳذٹسٳ ٚٳَي ٘ٹ َٹ ًِتٳشٳسا زٴْٚٹ (، ٖٚٛ يف ايٛقت عٝٓ٘ ًَذْأ َٔ 27)ايهٗـ:  ﴾ٶَٴ

 ايٓؿؼ، وُٝٗا َٔ ا٫مطاف ٚايعٜؼ يف ؿعات ايعػط٠ اييت قس تؿكس اٱْػإ نبط٘

ٕٸ املطس١ً املٓهٝٸ١ شلا  ٕٷ آخط مٓما قًٓاٙ غابكّا َٔ أ يكٛاعس اٱميإ يف ايطٚح. ٖٚصا يٛ

ٞٸ يف بٓا٤ ايؿدكٝٸ١ ايكاؿ١.  داْبٗا ايصات

ٚشلصا تػتُطٸ اٯ١ٜ ايهطمي١ املؿاض إيٝٗا باملطايب١ بايعباز٠ ستٸ٢ املٛت )ايٝكني(; 

ٕٸ ٖصٙ ايع٬ق١ َع اهلل غبشاْ٘، ٚاييت أضٜس شلا أ ٕ تطؾع نػط ايٛاقع عٔ اٱْػإ ٭

ٞٸ، ٚإْٸُا ٖٞ  ٌٕ آْ ايكاحل، ٫ تٓتٗٞ باضتؿاع ٖصا ايٛاقع; ٭ْٸٗا ع٬ق١ غرل ْؿعٝٸ١ بؿه

ٞٸ إيٝ٘  املبسأ ٚا٭قٌ يف سٝا٠ اٱْػإ امل٪َٔ، ؾًِ ٜطًب اهلل َٔ امل٪َٓني ايًذ٤ٛ ايطٚس

ػطض تطغٝدّا يًع٬ق١ يتٓؿٝؼ ا٫ستكإ إ٫ٓ بكسض َا أضاز إٔ هعٌ ٖصا ايًذ٤ٛ بٗصا اي

 َع٘ غبشاْ٘ إىل َا ٖٛ أبعس َٔ ٖصٙ ايسا٥ط٠.

ٔٵ أ٫ ٜهٕٛ ايكدل شٴ٫٘  يكس عطؾٓا نٝؿٝٸ١ ايكدل َٚٓؿأٙ يف ٖصٙ املطس١ً، يه
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 ٚدبّٓا ٚؽاشٴ٫ّ ٖٓا !

يكس ٚاد٘ املػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ٖصٙ ايعاٖط٠، ؾطايب ايهجرلٕٚ َِٓٗ باؿطب 

ٞٸ ٚبساٜات ٞٸ)ع( يف  ٚاؾٗاز يف ايعكط املٓه ٞٸ. نُا ٚاد٘ أْكاض اٱَاّ عً ايعكط املسْ

عكطٙ ٚبعسٙ ٖصٙ ايعاٖط٠ أٜهّا، ؾهإ بعهِٗ ٜٗسف ايتكعٝس ع٢ً ايسٚاّ يف 

ٞٸ. ٚقس أزٸ٣ ٖصا ا٭َط إىل اتٸٗاَِٗ اٱَاّ  َٛاد١ٗ ايططف اٯخط يف ايساخٌ اٱغ٬َ

ٔٵ ٜػتكع َٳ ٍٸ امل٪َٓني(، بٌ ٖٓاى  ب غهٛت اٱَاّ اؿػٔ)ع( باتٸٗاَات قاغ١ٝ )َص

ٞٸ عٔ بعض ايتكطټؾات اييت قسضت نسٸٙ ٚأٌٖ بٝت٘، ٖٚٛ املعطٚف بايؿذاع١  عً

 ٚاؾطأ٠. ٖٚصٙ ظاٖط٠ْ غرل خاقٸ١ باملٓار ايسٜينٸ.

ٖصا ْٛعٷ آخط َٔ ايب٤٬ ايصٟ ٜٛادٗ٘ امل٪َٕٓٛ يف املطس١ً املٓهٝٸ١. ٚيعًٓ٘ َٔ 

ٕٸ ايكدل نُا  شنط عًُا٤ ا٭خ٬م ع٢ً أْٛاع، أقعب ا٭ْٛاع. ٚسًٗ٘ ٜهٕٛ بايكدل; ؾإ

ٔٸ ْٛع٘ اٯخط ٖٛ  ٚأسس أْٛاع٘ ٖٛ َا تكسٻّ َٔ ايكدل ع٢ً ظًِ اٯخطٜٔ ٚأشاِٖ، يه

ايكدل ع٢ً َطايب ايٓؿؼ. ؾايٓؿؼ قس تسؾع باٱْػإ يٝٓؿعٌ يٝأخص بجأضٙ أٚ يٝشكٌ 

ّٸ ٜتطًٖب َٓ٘ إٔ ٜػهت سّٝٓا عٔ سٓك٘ املٗهّٛ، أٚ  ع٢ً سٓك٘، ؾُٝا ايكاحل ايعا

ٞٸ ٚاؿػٔ  ٜهتؿٞ ببعض أْٛاع ا٫ستذاز سّٝٓا آخط. ٖٚٓا ميهٔ إٔ ْؿِٗ غهٛت عً

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت، ٚميهٔ إٔ ْؿِٗ َس٣ تأثرل سطم املكًشني يف املكًش١  ٚغرلُٖا َٔ أ٥

َٸ١ ع٢ً ضغبتِٗ ايصات١ٝ ايبؿطٜٸ١ ايطبٝعٝٸ١ يف ايكٝاّ بطزٸ ؾعٌ. ؾايكدل ع٢ً ايٓؿؼ  ايعا

تاز إىل ا٫ضتباط باهلل غبشاْ٘ يتعُٝل ايع٬ق١ ٚتٗس١٥ نايكدل ع٢ً ايػرل ن٬ُٖا و

ايطٚح، يٝٛاد٘ ب٘ ايؿعٛض بايعذ١ً اجملبٍٛ عًٝٗا اٱْػإ بؿهٌ أٚ بآخط، قاٍ 

ٜٳسٵعٴ﴿غبشاْ٘:  ٕٴ ٚٳ ْٵػٳا ٝٵٔط زٴعٳا٤ٳٙٴ بٹايؿٻطِّ أٱ ٕٳ بٹاِيدٳ ٕٴ ٚٳَنا ْٵػٳا (. 11)اٱغطا٤:  ﴾عٳذٴ٫ّٛ أٱ

ٝٴتٵعٹبٳ ؾكبٌ اؿكٍٛ ع٢ً اؿلٸ ا ملػًٛب قس متطٸ أٚقاتٷ ٚأٚقات، ٚتطٍٛ املسز أسٝاّْا، ي

ّٵ﴿اَتسازٴٖا ايطٌٜٛ ٖصا ايهجرلٳ َٔ امل٪َٓني، قاٍ غبشاْ٘:  ِٵ َأ ٕٵ سٳػٹبٵتٴ  اَؾٓٻ١َ تٳسٵخٴًُٛا َأ

ُٻا ِٵ ٚٳَي ٌٴ ٜٳِأتٹُه ٔٳ َٳجٳ ٛٵا اٖيصٹٜ ٔٵ خٳًَ ِٵ َٹ ِٴ َقبٵًٹُه ٗٴ ٍٳ سٳتٻ٢ ٚٳظٴِئعُيٛا ٚٳايهٻطٻا٤ٴ ايبٳِأغٳا٤ٴ َٳػٻتٵ  ٜٳُكٛ

ٍٴ ٔٳ ايطٻغٴٛ ٓٴٛا ٚٳايصٹٜ َٳ ٘ٴ َآ ٘ٹ ْٳكٵطٴ َٳتٳ٢ َٳعٳ ٕٻ َأ٫ ايًٖ ٘ٹ ْٳكٵطٳ ٔإ (. 214)ايبكط٠:  ﴾َقٔطٜبٷ ايًٖ

ؾايطغٍٛ ْؿػ٘ ٖٓا ـ ٖٚٛ ايصٟ عاف ايطُأ١ْٓٝ َع اهلل غبشاْ٘ ـ ٜٓازٟ: َت٢ ْكطٴ اهلل  
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ٕٸ املطس١ً بًػت َٔ ايكعٛب١ ٚايهػط   َبًػّا ععُّٝا.أٟ إ

ٕٸ املطس١ً املٓهٝٸ١ تػتسعٞ يف بعض ا٭سٝإ إٔ ٜكّٛ ـ اٱعطاض 4 . ٚأقكس ب٘ أ

ٞٸ، ٚاٱعطاض عٔ اٯخطٜٔ، ٚعسّ  ايعإًَٛ يف غبٌٝ اهلل بايذلنٝع ع٢ً ايبٓا٤ ايصات

ِٵ َؾَأعٵٔطضٵ﴿ا٫ٖتُاّ بِٗ ٚايتأثټط مبا عٓسِٖ، قاٍ تعاىل:  ٗٴ ٓٵ ْٵتٳعٹطٵ عٳ ِٵ ٚٳا ٗٴ ْٻ ٓٵ ٔإ ٕٳَٴ  ﴾تٳعٹطٴٚ

َٸا يػا١ٜ عسّ 30)ايػذس٠:  (. ؾؿٞ بعض ا٭سٝإ مٔ متاز إىل َقسٵٕض َٔ اٱعطاض; إ

ٕٸ ايبكا٤  ايتأثټط باٯخط; أٚ يػا١ٜ ا٫ؾتػاٍ ع٢ً ايصات ٚتطى اٯخط َٚا ٜكٍٛ َٚا ٜؿعٌ; ٭

ّٸ، تبعّا يهعـ ٚعٞ اٯ خط يف َأغٵط اٯخط أسٝاّْا ـ أخصّا ٚضزٸّا ـ قس ٜهعـ ايٛعٞ ايعا

ايصٟ قس ٜؿطض ايتٓعټٍ ي٘. ؾ٬بسٸ يًعاًَني يف اـٓط اٱغ٬َٞ َٔ إٔ ٜؿتػًٛا ع٢ً بٓا٤ 

ٝٸّا ـ ٖسفٷ أقٌٝ،  ايصات، ٚيٝؼ ع٢ً قاضب١ اٯخط ؾكط. ؾبٓا٤ ايصات ـ عًُٝٸّا ٚعًُ

ٌٷ َٔ أؾهاٍ َٛاد١ٗ اٯخط، ايصٟ قس ٫ ٜطٜس يٓا إٔ ْبين شٚاتٓا،  نُا أْٸ٘ ؾه

ٛشدّا قاؿّا يف ايعًِ ٚايعٌُ. ٚيعًٓ٘ ٜٓاغب٘ أسٝاّْا إٔ ْٴػتًَٗو يف ْٚكٓع َٔ أْؿػٓا أمن

ٕٸ بعض اـكّٛ ٫ ٜعٗطٕٚ إ٫ٓ يف سا٫ت ايتٓاؾؼ ايػًيبٸ ٖصٙ،  َٛادٗت٘، ٫ٚ غٝٸُا أ

َٸا يف اؿا٫ت اشلاز١٥ ؾإْٸو ٫ ػس شلِ ضقٝسّا. ؾايسخٍٛ َعِٗ يف َٛاد١ٗٺ قس ٜ٪زٸٟ  أ

 ٕ سطن١ ايٛعٞ ؾطق١َ بٓا٤ٺ ٚتهٜٛٔ.إىل َٓشِٗ ؾطق١َ ٚدٛز، ٚؾكسا

ٝٸات. ٫ٚ تكـ ٖصٙ املػ٪ٚيٝٸات يف َٛاد١ٗٺ  ٕٸ أَاّ ايعاًَني ايهجرل َٔ املػ٪ٚي إ

ٛٻع. ؾؿٞ ايعكط اؿانط تٛاد٘ سطن١ُ ايٛعٞ سطن١َ اـطاؾ١  ٖٓا أٚ ٖٓاى، بٌ تتٓ

ٔٸ ٚايتٗطٜر. ٖٚصٙ املٛاد١ٗ دٝٸس٠ َا زاَت َٓهبط١ّ يًكٛاعس ايؿطعٝٸ١ ٚا٭خ٬قٝٸ ١، يه

 ٌّ ٌٷ عٓ٘ أٚ ًَ اغتٓعاف سطن١ ايٛعٞ ْؿػٗا يف ٖصا املٛنٛع، ٚنأْٸ٘ ٫ ٜٛدس بسٜ

ٟٸ هب ا٫ؾتػاٍ عًٝ٘، ٖٛ خطْأ ؾانض. ؾ٬بسٸ َٔ تٛظٜع ا٭زٚاض  آخط نطٚض

ٚايٓؿاطات; يٝٛاد٘ اـطاؾ١ ؾطٜلٷ; ؾُٝا ٜؿتػٌ ؾطقا٤ آخطٕٚ ع٢ً غا٥ط املًٓؿات; يتكسِٜ 

ٍٕ ملؿانٌ ايؿباب ايٝ ٞٸ ٚا٭ظَات اييت سًٛ ّٛ، يكهاٜا ا٭غط٠ ٚايتؿٗهو ا٫دتُاع

ٝٸ١ يف ايع٬قات، ٚقهاٜا اؾٓؼ ٚايع٬قات اـاقٸ١، ملؿانٌ  خًكتٗا ثٛض٠ املعًَٛات

ايؿباب يف اؾاَعات، يكهاٜا ا٫غذلاب، يكهاٜا ايكسم ٚا٭َا١ْ، يًكهاٜا املايٝٸ١، 

ٞٸ،  يكهاٜا ايكساق١ ٚبٓا٤ ايًش١ُ، يبٓا٤ قطٕٚح ؾًػؿٝٸ١ َٚعطؾٝٸ١ يًؿهط اٱغ٬َ
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ٚملٛاد١ٗ غٍٝٛ ايٓكس نسٸ ايسٜٔ نًٚ٘ َع سطن١ اٱؿاز اؾسٜس٠ اييت ظٗطت يف 

ٞٸ 2001ايػطب بعس اؿازٟ عؿط َٔ غبتاَدل  ّ، ٚبسأت با٫ْتؿاض يف ايعامل ايعطب

َ٪خٻطّا، يكهاٜا ايعٓـ ٚاٱضٖاب ٚاملٛاط١ٓ، ٚملٛاد١ٗ ايهجرل ايهجرل َٔ ايكهاٜا 

َٸا يٛ اغتٓعؾت اؿطن١ ايتٛعٜٛٸ١ ْؿػٗا يف ـًَٛ ٚاسس ٭زٸ٣ شيو إىل نعؿٗا ا٭خط٣ . أ

 ٚت٬ؾٝٗا، ٚإىل اغتٝكاظٗا بعس ؾذل٠ٺ ع٢ً خٛا٤ ٚؾطاؽ.

ٖصا ٖٛ َع٢ٓ اٱعطاض، أٟ إٔ ٫ تعٝـ اؿطن١ُ ايٛاع١ٝ يف َساض ضزٸ٠ ايؿعٌ 

ييت خًكٗا اهلل ع٢ً َا ٜأتٞ ب٘ اٯخط، بٌ تػع٢ يهٞ تكٓع ايٛاقع بأغباب ايكٓع ا

ٕٸ ٖصٙ ا٭َٛض قس ؼتاز إىل أدٝاٍ نٞ تهتٌُ،  تعاىل يف اؿٝا٠، ٚإٔ تكدل ٚتكدل; ٭

ٞٸ إٔ ٜػِّط ا٭َٛض يف ؿعاتٺ قكرل٠. ٚإشا  ٟٸ ايطازٜهاي ٚيٝؼ زا٥ُّا ٜػتطٝع املٓطل ايجٛض

ٕٸ ٚعٝٳٗا بات ٜكٍٛ شلا  ٕٕ ع٢ً ثكاؾ١ ايجٛضات ؾإ َٸتٓا اٱغ٬َٝٸ١ َٓص قط ٕٸ َا عاؾت أ بأ

ٕٔ طٌٜٛ ستٸ٢ تهتٌُ، ٚيٝؼ  ا٭َٛض تتػٝٻط بػطع١، ؾُٝا نجرلٷ َٔ ا٭َٛض ؼتاز إىل ظَ

ٌٸ ؿع١; ؾًًشٝا٠ َٓطكٗا اـامٸ ايصٟ ٫ وٌُ ؾه٬ّ  ميهٔ ايكٝاّ بجٛض٠ٺ يف ن

 ٚاسسّا َٔ ايعٌُ ٚا٭زا٤.

أنتؿٞ بٗصا ايكسض َٔ اٱؾاض٠ ايػطٜع١ إىل بعض خكا٥ل املطس١ً املٓهٝٸ١ 

ُټٌ َع )عسّ ا ٛٸ٠ اٯخطٜٔ ٫ٚ ايصٍٖٛ أَاَِٗ، ا٫َتشإ ٚا٫ختباض، ايكدل ٚايتش يػطٚض بك

 ايتك٣ٛ، اٱعطاض(.

 ٚميهٓٓا إٔ ْػتدًل ؾدكٝٸ١ ايساع١ٝ املػًِ يف ٖصٙ املطس١ً بأْٸٗا:

ُٸٗا َا ميًه٘ َٔ َاٍ ٚعسٸ٠ ٚعتاز، ٫ٚ  أـ ؾدكٝٸ١ قٜٛٸ١ ٫ ؽاف اٯخط، ٫ٚ ٜٗ

ٛٸ عٓكط ايؿدكٝٸ١ ايكٜٛٸ١  ت٘ ٚتٗسٜسٙ ٚتٛعټسٙ ٚٚعٝسٙ. ٖٚصا ٖٜٛػِّط َٔ قٓاعاتٗا ق

 ايؿذاع١.

ٞٸ  ب ـ ا٫غتعساز يًسخٍٛ يف َطس١ً ا٫ختباضات ٚا٫َتشاْات، عدل ايتٗٝټ٪ ايٓؿػ

ٞٸيصيو، يٝهٕٛ ٖصا تطب١ّٝ ضٚسٝٸ١ّ يًؿطز ٚاؾُاع١. ٖٚصا ٖٛ   .عٓكط ايبٓا٤ ايطٚس

ٞٸ ايكدل ٚايتك٣ٛ، ٚمحٌ ايٓٳَؿؼ ز ـ ايطٌٜٛ إظا٤ َٛاد١ٗ املكاعب  ثٓا٥

ٌٕ غًِٝٚا٭سساخ. ٖٚصا ٖٛ   .عٓكط ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتُطاض بؿه
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ٕٵ ٫ ٜػتًٗو ْؿػ٘ يف املػاد١ً ٚاـٛض يف َا ىٛنٕٛ ؾٝ٘،  ز ـ اٱعطاض، بأ

ٞٸ، ٚا٫ْتكاٍ بٌ ٜكٓع ايٛاقع بٓؿػ٘ عدل أغباب٘ املتعسِّز٠. ٖٚصا ٖٛ  عٓكط ايبٓا٤ ايصات

 .يؿعٌَٔ ضزٸ٠ ايؿعٌ إىل ا

 

 ــ ٜتبع 

  



 

 

 ايعكٌ ايداَٞ

 جٛي١ يف املدزض١ ايفهس١ٜ يًػٗٝد ايصدز

 

 

 محمد رضا انحكيميأ. 

 حسن عهي انهاشميترجمت: 

 

ٌٳ َبهاٖــا، بهٝــتٴ قــباب١ّ    ؾًــٛ قبــ

ٞٳ ايبٴها  ٚيهٔ بَهتٵ قبًٞ; ؾٗٝٻر ي

   ّٔ ٌٳ ايتٓـسټ  بػٴعس٣، ؾؿٝتٴ ايٓؿؼٳ قبـ

ّٔبٴهاٖــا، ؾكًـــتٴ: اي  ٌٴ يًُتكـــسٸ  ؿهـــ

 

 ــــــ ـ أٜٔ ٖٞ ايكد٠ٚ احلط١ٓ؟1

ٕٸ َٔ بني املػا٥ٌ اييت متٸ ضقسٖا يف أعُاٍ ناتب ٖصٙ ايػطٛض سٛس َا، إىل  إ

ني، ٝت ظاْبٺ َٔ ا٫ٖتُاّ، ٖٞ تًو ايهتابات اييت ؼسٸثت عٔ ايعًُا٤ ايطباْٝٸعٚس

ٌٸ َا  ،بني املٗصِّبني ايهباضٚامل٪زِّ يًه١ًُ َٔ املعاْٞ ٚايُٓاشز ايكاؿ١ ـ به

 ١ بايٓػب١خاقٸ، ٚ«ٜٓؿسٕٚ ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ»اييت ميهٓٗا ايتأثرل يف ايصٜٔ  ،ـ ١كٝكٝٸاؿ

ٕٛ بأغًٛبِٗ يف ايط٬ب ٚاؾاَعٝني، ٚدٌٝ ايؿباب ايباسح عٔ اؿكٝك١; ؾٝتأغٸإىل 

 اؿٝا٠، ٚبٓا٤ ايصات، ٚتٗصٜب ايٓؿؼ ع٢ً ايتسٜٸٔ ايٛاعٞ. 

َٳ ا٭َط ايصٟ  ،ٜؿٓهًٕٛ ايكس٠ٚ تكضٸ َهذعٞ ٔٵناْت ايٓسض٠ املًشٛظ١ يف 

ٞ بِٗ، ٚضأٜت َٔ ٚاديب ايبشح عٔ أٚي٦و ايصٜٔ ميهٔ ايتأغٸإىل  نإ ٜػتشجٸين

 امٸايهتاب١ عٔ عسزٺ َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ميهٔ ا٫قتسا٤ بِٗ، ٚشيو طبكّا ٭غًٛبٞ اـ
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ايػرل٠ ٚاملعٗٛز. ٚناْت أندل غاٜيت تهُٔ يف تعطٜـ ايط٬ب ايؿباب ٚاؾاَعٝني ب

ٝٸ١ شل٪٤٫ ايعًُا٤; ؾٝٓتؿعٕٛ بٗا يف ذلبٜٛٸاي ُٸيت  ١ بٓا٤ ايٓؿؼ. ٖٚصا أَطٷعًُ ناعـ َٔ ٖ

 ٜكّٛ ب٘.  &عٓسَا ضأٜت ايؿٗٝس َطته٢ َطٗطٟ

ٕٸ ٚاقع ا ايهجرل َٔ  ـ ٫ٚ ظيت أض٣٭َط ٖٛ أْين نٓت أض٣ ع٢ً ايسٚاّ ـ إ

ٖٻ»ب ايؿباب يف اؿٛظ٠ ايط٬ٓ ، «املطبٸٞ»اى يف املكابٌ ْٴسض٠ يف ، بُٝٓا ٖٓ«ًني يًذلب١ٝامل٪

١ يف اٱغ٬ّ، ٚيٝؼ يف مجٝع اؿكٍٛ املؿت١ًُ ع٢ً ذلبٜٛٸٚشيو يف بعض اؿكٍٛ اي

سكا٥ل اٱغ٬ّ َٚعاضف ايكطإٓ، ٚاملػا٥ٌ اؿ١ٜٛٝ يٲْػإ ٚاؿهٛض ايٛاعٞ يف ٚاقع 

ٕٸ ايهجرل َٔ شيو ايٓازض مل ٜأخص ا٭خ٬م َٔ أغتاش، ٫ٚ عًِ ي٘ ب باطٔ ايعَٔ. ٚإ

ٕ ببهع١ أسازٜح يف ا٭خ٬م، زٕٚ تؿهٝو ٛقاْعِٖ ، ٚ«ا٭خ٬م باط١ٝٓ»ا٭خ٬م; إش 

١، خ٬قٝٸَعطؾ١ ـ يٮسازٜح ايط٥ٝػ١ ٚاؾٖٛط١ٜ يف ا٭خ٬م عٔ غا٥ط ا٭سازٜح ا٭أٚ  ـ

ٝٸٚإسٝا٥٘ َٔ خ٬ٍ ايذلب١ٝ اي «ايكًب»تٓبٝ٘ يـ أٚ  ٚزٕٚ تٛدٝ٘ ١ ػًٛنٝٸ١ ٚايططم ايعًُ

أٚ  عض املٛاضز ٫ تط٣ أثطّا يتًو ا٭سازٜح ـ اييت تكاٍ يف زضٚؽ ا٭خ٬مايؿطع١ٝ. ٚيف ب

 بني َِٓٗ. سٝا٠ املكطٻأٚ  َٓابط ايٛعغ ٚاٱضؾاز ـ ع٢ً سٝاتِٗ

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٖٓاى بني قؿٛف ايط٬ب ايؿباب طاقات قٜٛٸ١ ْٚؿٛؽ 

يػ١ » ٜسضىَٚػتعسٸ٠، يهٔ قًُٓا لس ؾدكّا ٜٓػذِ َعاد٘ َع َعاز اؾٌٝ ٚايعكط، 

ٜٴسضى َٛاطٔ ايتُٜٛ٘ ٚاـساع ٚ، «ا٫غتعُاض ايعاٖط ٚاـؿٞ»ٜعطف ٚ، «ايعَٔ

ٟٸاي  اييت تػتٗسف ايط٬ب ٚدٌٝ ايؿباب، ٚاؿه١ُ ايتٛسٝس١ٜ يف قٛي٘ تعاىل: ؿهط

ٔٳ ايٓٻأؽ﴿ ٝٵ ٗٳا بٳ ُٚٔي ّٴ ْٴسٳا تهٕٛ ي٘ ايكاب١ًٝ ع٢ً تٗصٜب ٚ، (140) آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳتٹًَِو اَ٭ٜٻا

ِٸ ٜعٌُ ع٢ً تطٜٛط طاقتٗا، ْؿػ٘، َٚٔ  بعٝسّا عٔ  ،ٜعٌُ بعس شيو ع٢ً إمنا٤ ايٓؿٛؽٚث

ٗٸسٖا باؿهٛض ٚعسّ ايػؿ١ً،أٚ  ا٫مطاف يف ايعكٝس٠ ٚقٝاْتٗا َٔ  ايػًٛى، ٚتع

أٚ  ١،ػًٛنٝٸمبا ؾٝٗا اؿؿط ايا٫مطاف ٚا٫لطاف ٚايػكٛط يف مجٝع أْٛاع اؿؿط، 

 ،أَاّ أؾباٙ ايؿًػؿات املؿتع١ً ٚاملكطٓع١ ا٫ْٗٝاضأٚ  سؿط ايٝأؽ ٚاْعساّ ايط١ٜ٩،

١، ٚايعٖس املعاؾٞ، ػٝاغٝٸ١ ٚايؿطزٜٸهعٌ َِٓٗ ـ َٔ خ٬ٍ تٗصٜب أْؿػِٗ بايتك٣ٛ ايٚ

ُٸ ٝٸٚتععٜع ثكاؾتِٗ مبعاضف ا٭٥ َٚٓاضاتٺ  ،ٚق٬عّا سك١ٓٝ ،ـ زضٚعّا قًب١ ^ني١ ايطباْ

  .يًٗسا١ٜ
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ـ قا٬ّ٥: أٜٔ ٖٞ ايكس٠ٚ ٜٚٗتٚيف َجٌ ٖصٙ ايعطٚف ٜػع٢ املط٤ يف طًب ايكس٠ٚ، 

 اؿػ١ٓ .

ٌٸ ب ١ ايط٬ٓخاقٸايطبكات، ٚ ٚغٝعُس ـ َٔ أدٌ إْكاش اؾٌٝ املعاقط َٔ ن

بأغًٛب  ّايًُذتُع يف املػتكبٌ ضٖٓ سٜينٸايصٜٔ غتهٕٛ ايجكاؾ١ ٚايػًٛى اي، ايؿباب

ايبشح عٔ أؾدام ميهِٓٗ إٔ ٜهْٛٛا إىل  تؿهرلِٖ ٚٚعِٝٗ ٚتكٛاِٖ ٚظٖسِٖ ـ

١ قٝاز٠ ٖصٙ ايكاؾ١ً مٛ ايك٬ح ًؿباب ٚتطبٝتِٗ، ٚإٔ تهٕٛ شلِ ق٬سٝٸي قس٠ّٚ

، ١، ٚايطٖاب ايصٖينٸعطؾٝٸ١ املاملكٗٛضٜٸ َتا١ٖٚايتهاٌَ، ٚإٔ ٫ ٜتدبٸطٛا بِٗ يف 

ٝٸٚا٫ْٗٝاض أَاّ ايجكاؾ١ اي ٟٸ١، ٚا٫ْػساز ايػطب ٞٸس اي، ٚايتعبټؿهط ، ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً عكً

ٟٸػايتعٓكٌ اي»تعطٜؿِٗ بعع١ُ  ٟٸايعًِ اي»ٚ «١ػُاٜٚٸاملعطؾ١ اي»ٚ «ُاٚ ايػًٛى »ٚ «ػُاٚ

ٟٸاي  .«ايػًٛى املكطٓع»ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً إبعازِٖ عٔ  ،«ػُاٚ

ِٸ ايػُاح  ِٸ ؾٝ٘ اؿؿاظ ع٢ً سٴط١َ ايهباض، هب إٔ ٜت ٚيف شات ايٛقت ايصٟ ٜت

ِٖ، ، ٫ بعكٍٛ غرل ببًٛؽ ؾأِٖٚ، ٚإٔ ٜػُض شلِ بايتؿهرل بعكٛشلِعًُٚنيشل٪٤٫ املت

ٚإٔ ٜػُض شلِ أٜهّا بإٔ ٜهٕٛ  ،ناْت تًو ايعكٍٛ ٖٞ عكٍٛ أٚي٦و ايهباض ي٢ٛ ستٸ

ؾُٝهٞ ، سّا ٚقانّٝا َٚٓؿع٬ّ، ٚيٝؼ َكًٚٓك٬ّ ادتٗازّٜا ْٚاقسّا َٚػتك٬٘تعٓكًِٗ تع

ٝٸّا يػتٸا٥ٝٸَؿٸ  ّا ٭ضبع١ قطٕٚ.١ قطٕٚ، ٚقسضا٥

ع٢ً ؾطض قشٸ١ املباْٞ  ،ـ اييت «١املػا٥ٌ ايهؿؿٝٸ»ٚنصيو هب إٔ ٫ تعط٢ 

ا٫عتكاز١ٜ يًُهاؾـ، ٚايجبات ٚا٫غتُطاض املُتسٸ يًػًٛى، ٚقشٸ١ ايٓتاز، ٫ تجبت 

ُني سسٜجّا ٚايػا٥طٜٔ يف أٚز١ٜ ايؿهط بٛقؿٗا ـ يًُتعًٚ خامٸم اع٢ً ْط سذٝٸتٗا إ٫ٓ

 ايكطؾ١.  «١عكًٝٸاملػا٥ٌ اي»بس٬ّٜ عٔ 

قطأ ا»ٚيٝؼ  ،«اؿكٝك١إىل  قٍٛعح َٔ أدٌ ايٛا»إٔ ٜهٕٛ ؾعاضِٖ: ٫بسٸ ٚ

 .«ٚاْػر ع٢ً شات املٓٛاٍ

َا ٜتعًل بايبشح عٔ ايكس٠ٚ يًط٬ب ايؿباب ٚغرلِٖ َٔ ايؿباب، يؿتت  ٚيف

ٝٸايهتٸاب اياْتباٖٞ ٖصٙ ايعباض٠ ٭سس  َٔ أدٌ تٛغٝع أؾل »ني اييت قاٍ ؾٝٗا: ػطب

ٚدٛز ايعباقط٠ ٖٛ  ٬ع ع٢ً غرل٠ ايععُا٤; ٭ٕايؿباب يٝؼ ٖٓاى َا ٖٛ أؾهٌ َٔ ا٫ٓط

ايُٓٛشز اجملػٸِ ؾُٝع ايؿها٥ٌ اييت ْطٜس تعًُٝٗا ٭بٓا٥ٓا َٔ خ٬ٍ ْكا٥شٓا 
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 .«ٚأٚاَطْا

 

 ــــــ ٚاألمشٌـ اهلدف األمس٢ 2

أٟ ٚنع ا٭غ٠ٛ اؿػ١ٓ ـ يف ، ؽ ٚايػاَٞ ٚايؿاٌَيف غٝام ٖصا اشلسف املكسٻ

ب ايؿباب ٚغرلِٖ َٔ َاّ ايط٬ٓاٱميإ ٚايعًِ ٚاٱقساّ ٚاملعطؾ١ ٚايؿذاع١ ٚايعٖس ـ أ

ايتعطٜـ ببعض إىل  يف سسٚز َا تػُض يٞ ايؿطم ايصٜٔ ٜطَٕٚٛ بٓا٤ أْؿػِٗ، عُستٴ

١ عًُٝٸَٔ خ٬ٍ تكٜٛط ؾدكٝاتِٗ اي ،إٔ تهٕٛ أغ٠ٛ ات اييت تػتشلٸايؿدكٝٸ

ٞٸ ٚاٱقساّ، بأغًٛب ٫ ٜٴؿب٘ َٚا متتٻ ،١ ٚا٫عتكاز١ٜعطؾٝٸٚامل عٛا ب٘ َٔ ايؿذاع١ ٚامله

 ٝٳط. ٚنإ َٔ بني أٚي٦و ايععاّ ايصٜٔ أعٝس إسٝا٤ شنطِٖ ٖٓا: نتاب١ ايػِّ

ٟٸـ َرل ساَس سػني اشل1 ـ نتاب ل ايهبرل، َ٪ٚياجملاٖس ٚاحملٚك: ٖـ(1306)ٓس

 بني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً بحٸ ايؿطق١. ، ٚايػسٸ املٓٝع يف َٛاد١ٗ املتعكِّ«عبكات ا٭ْٛاض»

ض ايتشطټإىل  ايؿًٝػٛف ايصٟ زعا :ٖـ(1315)ـ ايػٝس مجاٍ ايسٜٔ ا٭غسآباز2ٟ

ٞٸ  ، ٚاملكًض ايهبرل، ٚقا٥س قش٠ٛ أقايِٝ ايكب١ً. «١غ٬َٝٸايٛسس٠ اٱ»، ْٚاز٣ بـ ٚايطق

املطدع ايكا٥ِ ٚقا٥س : ٖـ(1338ـ املرلظا قُس تكٞ ايؿرلاظٟ )املرلظا ايجاْٞ()3

 ايكش٠ٛ بٛد٘ ا٫غتعُاض، ٚساٌَ يٛا٤ ايٝكع١. 

ٚايبطٛي١ ايعكٌ ايٛاعٞ، ٚػػٝس ايؿذاع١   :ٖـ(1338)اباْٞـ ايؿٝذ قُس خ4ٝ

 َٚعطؾ١ ايعَإ ٚاملتػٝٸطات. 

ساَٞ ثػٛض اٱغ٬ّ، ٚطًٝع١  :ٖـ(1352)ٞٸـ ايؿٝذ قُس دٛاز ايب٬غٞ ايٓذؿ5

ٟٸ ٚد٘ أزعٝا٤ ايعًِ، ٚأغاطٌٝ ثكاؾ١ ا٫غتعُاض يف ، ٚايٛقٛف املٛادٗني يًػعٚ ا٫عتكاز

 ٚايتبؿرل. 

ٞٸ٘ اياملتأٚي: ٖـ(1352)٢ ظضآبازٟـ ايػٝس َٛغ6 س، ٚايعامل ، ٚايعاٖس املتعبِّكطآْ

 . «ايتؿهٝو»ٞ ايهباض، َٚٔ أغاتص٠ ، َٚطبٸايباطين، ٚقاسب ايؿٕٓٛ ايؿصٸ

ٌ، إبطاِٖٝ َعابس ايتعٗك: ٖـ(1365)ملرلظا َٗسٟ اٱقؿٗاْٞ اـطاغاْٞـ ا7

ط يعاٖس ايهبرل، ٚاملػِّٝ، ٚا^ِ َعاضف أٌٖ ايبٝت١، َٚعًٚكطآْٝٸَٚػطبٌ املعاضف اي

 اؾط٤ٟ. 
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ٞٸ 8 ايهاتب »١َ اجملاٖس، ٚايع٬ٓ: ٖـ(1377)ـ ايػٝس ؾطف ايسٜٔ ايعاًَ

املؿشِ،  «املطادعات»ـ نتاب ، َٚ٪ٚي^، ٚايػسٸ املٓٝع ملسضغ١ أٌٖ ايبٝت«ايهبرل

ُٸ»)ػػٝس اؿكا٥ل(، ٚ «ٚا٫دتٗازٓلٸ اي»ٚنتاب  َٸايؿكٍٛ املٗ  «١١ يف تأيٝـ ا٭

 ٚد٘ عٓاقط ايؿطق١ ٚأق٬ّ ع٤٬ُ ا٫غتعُاض(. يف يٛقٛف )َٓاض٠ ا

ٞٸ ايؿٝذ فتب٢ ايكعٜٚينٸ ـ9 ١، كطآْٝٸاـبرل باملعاضف اي :ٖـ(1386)اـطاغاْ

ل يف ايتعايِٝ اي١ٝ٥٫ٛ، ٚاؾاَع بني املعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ، ٚايعامل بػطا٥ب ايؿٕٓٛ، ٚاحملٚك

 ايصٟ ٖٛ عذِ ْؿػ٘ ٚععُت٘.  ٚاٱْػإ ايؿصٸ

ٞٸ گيؿٝذ آغا بعضـ ا10 ْاؾط َرلاخ ثكاؾ١ ايتؿٝٸع، ٚساضؽ  :ٖـ(1389)ايطٗطاْ

طبكات أع٬ّ »، ٚ«تكاْٝـ ايؿٝع١إىل  ايصضٜع١» ٞٵـ نتابٳايذلاخ اـايس، َ٪ٚي

 نتبٺ أخط٣. إىل  َهاؾّا، «ايؿٝع١

ايُٓٛشز ايهاٌَ يًُؿاعط ايؿٝع١ٝ، ٚػػٝس  :ٖـ(1390)١َ ا٭َٝينـ ايع11٬ٓ

ٞٸايتشكٝل اي ٚا٫عتكازٟ، َٚعُاض قًع١  جكايفٸٚقا٥س َٝازٜٔ ايسؾاع املكسٸؽ اي، عًُ

 . «ايػسٜط»

ٗٻ ـ ايؿٝذ َطته12٢ ٞٸطٟ َط ط املؿعِ بايعًِ، املؿٚه: ٖـ.ف(1358)اـطاغاْ

 ٚؾٗٝس ايسٜٔ ٚايؿه١ًٝ، ٚايٛعٞ ٚاٱميإ، ٚساَٞ مح٢ ايتهًٝـ ٚاٱقساّ. 

ٞٸ: .ف(ٖـ1361)١َ ايػٝس قُس سػني ايطباطبا٥ٞـ ايع13٬ٓ  ايؿًٝػٛف املٛغٛع

ـ تؿػرل يف إظٗاض اؿكٝك١، َ٪ٚي طٸٜٸ١، َٚعًِ اؿٚاؾاَع، ٚقاسب ايتؿهرل اؿطٸ

 «ايٛسٞ»س ؾٝ٘ بؿهٌ ؾسٜس ٚقطٜض ع٢ً ا٫خت٬ف بني ايصٟ أٖن «املٝعإ»

ٖصا ايطأٟ ايكطٜض  «َهتب تؿهٝو»يف نتابٞ  . ٚقس شنطتٴ«ايعطؾإ»ٚ «ايؿًػؿ١»ٚ

ٍٸ  . (1)ّاضٜانٝٸعًٝ٘ اغتس٫ّ٫  عٓ٘، ٚايصٟ اغتس

 «ات بؿطٟات إشلٞ ٚإشلٝٸإشلٝٸ»ين غأعُس يف نتاب ٚإشا بكٞ َٔ ايعُط بك١ٝ ؾإْٸ

ايطأٟ ـ  سطٸٜٸ١شنط آضا٥٘ املٓاٖه١ يًؿػًؿ١ ٚايعطؾإ ـ بػبب ايبٴعس عٔ ايتكًٝس، ٚإىل 

ٞٸاييت أثبتٗا يف تاضٜذ ايعًِ اٱ  ، َٚٔ شيو: غ٬َ

 ايصات.  ـ اٱضاز٠ قؿ١ ايؿعٌ ز1ٕٚ

 ١. ٚيٝؼ غٓدٝٸ ،١ـ ٖٓاى بني ايؿعٌ ٚايؿاعٌ غرلٜٸ2
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َٸ ،١ٝٸت٘ ؾدكٝٸؾشذٸ ـ إشا قضٸـ ـ ايهؿـ 3  ١. ٚيٝػت عا

 بٔ عطبٞ. اـ ٫ أغاؽ ملهاؾؿات قٝٞ ايسٜٔ 4

 . جكايفٸسخٌ يف خا١ْ ايػعٚ ايتـ تطمج١ ايؿًػؿ١ يف اٱغ٬ّ 5

ٗٸط٠. طِٜ ٚايػٓٸـ َكازض َعطؾ١ اٱغ٬ّ َٓشكط٠ بعٛاٖط ايكطإٓ ايه6  ١ املط

ٞٸـ أقٝب ايعًِ اي7  . «سسٜح ايجكًني»باـًٌ بعس تطى ايعٌُ مبهُٕٛ  كطآْ

 ايكطإٓ ٚؾسٸز عًٝ٘ ـ َٗذٛضّا.  ٌ ـ ايصٟ زعا إيٝ٘ـ أقبض ْٗر ايتعٗك8

غكطاط خطاغإ، َعًِٓ : ٖـ.ف(1366)ؾطٜعيت َعٜٓاْٞ ـ ا٭غتاش قُس تك14ٞ

، «ايكطإٓ»ايعاٖس، َعٝس دص٠ٚ  سٜينٸط اي، املؿٚهايسٜٔ يٮدٝاٍ املٓهٛب١ بايطٛؾإ

 ، َٚٔ ايط٥٬ع املكتسض٠ يف َٛاد١ٗ اٱؿاز ٚايطػٝإ. «ْٗر ايب٬غ١»ٚ

ايؿٝػًٛف : ٖـ.ف(1375)ٛض عبس اؾٛاز ؾ٬طٛضٟ اٱقؿٗاْٞـ ايدلٚؾػ15

ٚايطغايٞ ايػطٜب، ، (2)«ايطؾٝس»ؼ املٛغٛعٞ يؿًػؿ١ اٱغ٬ّ ٚؾًػؿ١ ايػطب، ٚاملبًٚ

 اؾط اٱغ٬ّ ايكازم ٚاملدًل يف ايػطب املعًِ. ْٚ

ٞٸا٭»: ٖـ.ف(1377)١َ اؾعؿطٟـ ايع16٬ٓ  ِ،، ٚايؿكٝ٘، ٚاملتهًٚقٛي

ٚايكسٜط يعًُا٤ املًٌ  ٚاملساؾع ايؿطٜس عٔ ثػٛض اٱغ٬ّ، ٚاحملاٚض ايؿصٸ، (3)«١َٚايع٬ٓ

 ١.ٚاجملاٖس يٓكـ قطٕ يف ايكؿٛف ا٭َاَٝٸ، (4)ٚا٭زٜإ

  

  ــــــ (1املػاعٌ ) ١ـ مَح3ًَ

يًؿه١ًٝ،  ّا، ٚقبٸّاٖازؾ ،َجٌ ناتب ٖصٙ ايػطٛض ،ٖا أْتِ تطٕٚ إْػاّْا

ٚايؿه٤٬، ٚايصٜٔ ٜٓؿطٕٚ اٱميإ، ٚايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باملػتكبٌ ايعاٖط، ٚقٓٸاع امل٬سِ، 

ٕٕ ،املعطؾ١ ايكشٝش١إىل  ٚقٓٸاع ا٭ؾل، ٚايساعني ، َؿعٸ مل ٜػتطع إٔ ٜػؿٌ عٔ ناْٛ

ايؿٗٝس »أقٍٛ ع٢ً ايسٚاّ: إٕ ت٬َص٠  ٣، ٚؾذط غاطع. ٚيهٓين نٓتٴٚقس٠ٚ ندل

ٜكَٕٛٛ بٛادبِٗ يف ٖصا ا٫ػاٙ، نُا أِْٗ قاَٛا ببعض ا٭عُاٍ ايكٝٸ١ُ يف  «ايكسض

 ِٗ َأدٛضٕٚ َٚؿهٛضٕٚ. ٖصا ايػٝام، ٚنًٓ

ٖصٙ ايًشع١ )ؾٗط بُٗٔ َٔ عاّ إىل  ٚاغتُط ايٛنع ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً

فُع ايؿهط »ؿهٌ ايػاز٠ ايهطاّ ايعاًَني يف إزاض٠ سٝح ـ ٚب ،ٖـ.ف(1379
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ٞٸاٱ ٞٸايؿهط اٱ»١ َٔ فًٓ غ١ ـ ٚقًين عسزٷيف قِ املكسٻ «غ٬َ ، ٖٚٛ ايكٝٸ١ُ «غ٬َ

 ّاَؿؿٛع ،ـ أع٢ً اهلل زضدات٘ ـ (5)بايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض ايعسز اـامٸ

ٟٸ»ل َا قاي٘ ٖٚٓا ؼٖك ،بطغاي١  : «بٔ ضقاع عس

ٞٳ ايبٴهاٚيهٔ بَه  تٵ قبًٞ; ؾٗٝٻر ي
 

 

  ّٔ ٌٴ يًُتكـسٸ (6)بٴهاٖا، ؾكًتٴ: ايؿهـ
 

 

ذ١ يف دٛامٞ، يهٞ أعٝس ايتؿهرل يف ناْت َتأدِّ ا٭َط ايصٟ أسٝا دص٠ّٚ

ٌٸ  .َػاس١ نبرل٠ َٔ تؿهرلٟ ـ ثا١ّْٝ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ـ ايصٟ نإ ٫ٚ ٜعاٍ وت

تًـ ا٭بعاز، ٚسرل٠ َٚٔ د١ٗ أخط٣ انططاب اؿٛظات يف ك ،ٖصا َٔ د١ٗ

ب ايؿباب ٚايهؿ٤ٛ يف أَط ايذلب١ٝ ٚايعجٛض ع٢ً ايكس٠ٚ، ٚايتدطٝط، ايهجرل َٔ ايط٬ٓ

َٚطايع١ ايهتب، ٚايط١ٜ٩ ا٫عتكاز١ٜ، ٚايتعاٜـ َع ايٓاؽ، ٚا٭يؿ١ َعِٗ ٚا٥ت٬ؾِٗ، 

َعطؾ١  ٫ ،١ثكاؾٝٸٚايتؿهرل ايعكطٟ، ٚاملعطؾ١ باؾٌٝ املعاقط، َٚعطؾ١ ايعكط َعطؾ١ 

ٞٸٛمي١ٝ، ٚاملطايب١ بايعساي١، َٚعطؾ١ ا٫قتكاز اٱتك ٞٸ، ٚايكػط ايغ٬َ إىل  ، َٚاكطآْ

 ،شيو َٔ َك٫ٛت ايعٌُ ٚايؿهط ٚايٓؿاط ٚايتهًٝـ ٚايطغاي١ ٚغرلٖا َٔ املؿاِٖٝ

إىل  تٞ ا٭خرل٠عًٝ٘ يف غؿط ٚاؿبا٥ٌ ٚايؿطاى املٓكٛب١ أَاّ ايؿهط، ٖٚٛ َا ٚقؿتٴ

عس َهٞ َا ٜكطب َٔ اثٓني ٚعؿطٜٔ عاَّا ع٢ً اْتكاض ف، بٖـ.1380يف ؾتا٤ عاّ قِ، 

ايجٛض٠، بعس يكا٥ٞ ٚقاٚضتٞ َا ٜكطب َٔ مخػني ؾدكّا، ٚزلاعٞ يًٛاعر 

ٌٷٚنًٓ، ا٭َط ايصٟ آملين نجرلّا ،قسٚضِٖ  ،يف إٔ تهٕٛ ٖصٙ ٖٞ اؿاي١ ايػايب١ ٞ أَ

 .ٚيٝػت اؿاي١ ايؿا١ًَ

ٕٸ ايعسز اـامٸ ،أدٌ ص٠ٚ املؿتع١ً يف قسضٟ، ٚيعٓت بايؿٗٝس ايكسض أعاز اؾ إ

د٬ّٗ ٚي٪َّا ٚؽًٓؿّا  ;ايكت١ً َٔ ايبعجٝني ايع٤٬ُ ايصٜٔ أطؿأٚا ٖصا املؿعٌ اشلازٟ

ٍٸ ٌٸ شيو خس١َ ي٬غتعُاض ٚا٫غتهباض، ٚقبٍٛ ايص ، يف تكؿ١ٝ ٖصٙ ٚقػ٠ٛ، ن

َٸ١ ععٸتٗا ٚايجطٚات ايٛطٓٝٸ ٝٸ١ اييت تهُٔ يٮ تٗا، ٚأعازٚا ايعطام ظطميتِٗ إْػاْ

ٕٸ ؾدكٝات َٔ أَجاٍبسٜٚٸإىل  ايٓهطا٤ ١َ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض، ٚايع٬ٓ :ت٘ ا٭ٚىل. إ

 ١َ اؾعؿطٟ، ٚايدلٚؾػٛض ؾ٬طٛضٟ، ٫ ؽتلٸايطباطبا٥ٞ، ٚايؿٗٝس َطٗطٟ، ٚايع٬ٓ

ٕٸ ٖصٙ ايؿدكٝات اـايس٠ ٚايع٬ُق١ ٖٞ ثط٠ٚ أٚ  ايعطامأٚ  بايؿٝع١ إٜطإ، بٌ إ

ٝٸيعامل ٚاٱ١، بٌ ٖٞ ًَو يًعًِ ٚاإغ٬َٝٸ ١ ٚأضنإ ايذلب١ٝ بؿطٜٸ١ ٚاٯؾام ايْػاْ
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ٕٸ قتٌ أَجاٍ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض إمنا ٖٛ دطمي١ علٸ اٱ ١، ٚقاضب١ ْػاْٝٸٚا٭خ٬م. إ

 حملٛض قٝٳِ اؿٝا٠، ٚٚقٛف بٛد٘ طًٛع ايؿُؼ. 

إٔ أٚ  ٚيهٔ ٖٝٗات إٔ تتُهٔ ٜسٷ أث١ُٝ َٔ إٔ تكطع ايططٜل ع٢ً ٖصٙ ايكِٝ،

 ايصٟ ْؿطٙ ٖ٪٤٫ ا٭ؾصاش. ايهٝا٤ تٴطؿ٧

ّٷ ٚيهٔ غطعإ َا غذلتسٸ تًو ، ع٢ً ع٬ُم ؾٝكصؾ٘ باؿذاض٠ قس ٜتطاٍٚ قع

َٳ :ضاَٝٗا ٚقاشؾٗا ٚتؿًل ٖاَت٘إىل  اؿذاض٠  ٜؿتِ ايهباضا(.  ٔٵ)ٚئ ٜٴسع٢ نبرلّا 

١َ اؾعؿطٟ، ٚايؿٗٝس َطٗطٟ، ٚايػٝس ايؿٗٝس نٝـ ميهٔ قٛ آثاض ايع٬ٓ

َٔ سٛظ٠ ايعًِ  ـ «ْابػ١ ايؿكٗا٤»يصٟ أزعٛٙ يف ٖصا ايعكط قُس باقط ايكسض ـ ا

 !ٚاٱميإ، ٚاؿُاغ١ ٚاملًش١ُ ٚاٱقساّ ٚايذلب١ٝ ٚايتأثرل ٚايؿهط، ٚايتؿهرل 

ٝٸ» ٚع٢ً سسٸ تعبرل ايػٝس مجاٍ ايسٜٔ ا٭غسآبازٟ:  ٕٸ ايكها٤ ع٢ً قاسب ايٓ ١ إ

ٕٸ قؿش١ ايتاضٜذ غتشٌُ ن١ًُ قاسبٗ ٝٸ١; ؾإ  .(7)«ٌ َٛقؿ٘ٚتػذِّ ،ا٫ ٜكهٞ ع٢ً ايٓ

 

 ــــــ( ١2 املػاعٌ )ـ مَح4ًَ

ٞٸ، َا زاّ ايعًِ ٚايؿهط سٝٸ ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض س ّا، َٚا زاّ إ

١، ّا، َٚا زاّ ايتهاٌَ ٚايكٝٳِ سٝٸّا، َٚا زاّ ايعٖس ٚايتٛانع سٝٸاملٓطل ٚا٫غتس٫ٍ سٝٸ

ٌّ َا زاّ  .ّاَٚا زاّ تٗصٜب ايٓاؽ سٝٸ ٌّ َا زاّ سٝٸ «كطإٓاي»ٖٚٛ س ْٗر »ّا، ٖٚٛ س

ٌّ َا زاَت  «ايب٬غ١ ـُطب ايؿاط١ُٝ»سّٝا، ٖٚٛ س ٌّ َا زاّ  «ا  «ايػسٜط»سٝٸ١، ٖٚٛ س

ٌّ َا زاَت قطخ١ ظٜٓب ايهدل٣ تٗعٸ أضنإ قكط ٜعٜس ٖٚٞ سٝٸ «عاؾٛضا٤»ٚ ١، ٖٚٛ س

ٔٳ ايعسٍ ٜا بٔ ايطًكا٤» :تكٍٛ َٹ ٌّ َا زاَت ايطغاي١ ٚسٝٸ «أ ١ ػ٪ٚيٝٸاٱميإ ٚامل١، ٖٚٛ س

ٌّ َا زاَت اؿُاغ١ سٝٸ ٌّ َا زاّ ايٛعٞ ٚايٝكع١ ٚاؿهٛض سٝٸّا، ٖٚٛ س ١، ٖٚٛ س

ٌّ َا زاَت اؿٝا٠ ٚايبطٛي١ سٝٸ ٌّ َا زاَت ايؿُؼ ٚاؿٝا٠ سٝٸ١، ٖٚٛ س ١، ٖٚٛ س

ٞٸ َا زاّ اؾٗاز١ سٝٸقتكازٜٸا٫ َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١، ٚاغتعاز٠ سكٛم  ،١، ٖٚٛ س

ٌّ .ّاسٝٸ ،نياحملطَٚ ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض س ، َا زاَت َكاضع١ ايطدع١ٝ إ

ٌّ ٕٸ ايؿٗٝس ايكسض س  َا زاّ ايسّ َٓتكطّا ع٢ً ايػٝـ...  ٚايتدًـ سٝٸ١، إ

ٛٸت ؾطق١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايجط٠ٚ، ٚأخص دص٠ٚ َٔ ٖصا  ّاإش عًٝٓا إٔ ٫ ْؿ
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ٌ ٖصٙ ايؿها٥ٌ ٚايدلنات ٚايٓعِ، ايكبؼ، ٚعًٝٓا إٔ ٫ ْعتدل ايسّ ايصٟ ٜؿٛض به

ٚايطٚح اييت قسضت عٓٗا مجٝع ٖصٙ ا٭ؾهاض ايػا١َٝ، ٚايؿدل ايصٟ قسضت عٓ٘ 

ٚٳ٫َ ﴿َٝتّا َٚٓسثطّا; إش قاٍ اهلل تعاىل يف قهِ نتاب٘:  ،ؿات ٚا٭عُاٍمجٝع ٖصٙ امل٪ٖي

ٝٳا٤ٷ ٌٵ َأسٵ ٛٳاتٷ بٳ َٵ ٘ٹ َأ ٌٔ ايًٖ ٌٴ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٔٵ ٜٴِكتٳ ُٳ ٕٳ تٳُكُٛيٛا يٹ ٔٵ ٫َ تٳؿٵعٴطٴٚ ٕٸ  .(154)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَيهٹ إ

تطاب ْعٌ املاؾني يف أثط ايػٝس إىل  َٔ إٔ ٜطق٢ قساّ املكبٛض أسكط ٚأز٢ْ ٚأسٓط

 . &ايؿٗٝس ايكسض

ٌٸ َا  إشّا إىل  ٚغعٓا َٔ أدٌ ايتعطٜـ بِٗ، ٚتكسميِٗيف عًٝٓا إٔ ْبصٍ ن

، ٚإٔ ْكسٸّ ٖصٙ نطِٖٚيٝؼ فطٸز ؽًٝس شٚأعُاشلِ، ا٭دٝاٍ، ٚتعطٜـ آثاضِٖ 

ٝٸاي ِني، ٚتعطٜؿِٗ مبباز٥ٗبٗا َٔ ايؿباب ٚاؾاَعٝٸط٬ٓإىل  ٖط٠ ٚتػٜٛكٗااؾٛ ١، عكً

ٞٸٚغًٛنِٗ اي ، ٚإٔ لعًِٗ أسٝا٤ يف آؾام ايعكٍٛ ٚا٭ؾهاض، ٚإٔ لعٌ َٔ سٴُط٠ عًُ

ٞٸ ُٸ ×ايؿذط ٚايؿؿل اغتشهاضّا يسَا٤ اٱَاّ عً َٔ أبٓا٥٘  ^١ ايؿٗسا٤ٚا٭٥

ٚتطغٌ أؾعتٗا عدل  ،ٚعٓسَا تٓؿط ايؿُؼ ـ يف ايكباح ٚايػطٚب ـ ن٤ٖٛاا٭طٗاض. 

ايعاملني، عًٝٓا إٔ ْػتِٓ ايؿطق١ ٚنهٸب أضٚاسٓا بٗصٙ إىل  املطٚز، ٚتٓكٌ زَا٤ ايتاضٜذ

 ا٭ؾع١ ايسا١َٝ. 

ضٚح ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ـ ايطٚح إىل  ١َٗا ٖسٜٸين يف ٖصٙ ايػطٛض اييت أقسِّإْٸ

ض ضبٗا، ٚاييت تطظم َٔ ايؿٝض اي٬َتٓاٖٞ ـ أعُس طبكّا ملٓٗذٞ ٖٚسيف دٛاإىل  ١املط٦ُٓٸ

تسٜٚٔ َطايب ٚأغؼ َؿٝس٠ ٚبٓٸا٠٤ ع٢ً مٛ إىل  (8)يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتابات

يًُ٪َٓني  اجملتُع. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ميهٔ إ٫ٓإىل  ا٫ختكاض، ٚأضغٌ بطغا٥ًٞ

ٝٸ ات َٚٛاقـ ٖصٙ ايؿدكٝٸ ني إٔ وكٌ ع٢ً ٖصٙ ايطغا٥ٌ َٔ ؾهط ٚغرل٠ايطغاي

 ايعع١ُٝ.

 

  ــــــ اف١ـ املعسف١ ايػٍف5

ٕٸ املكا٫ت اييت اؾتٌُ عًٝٗا شيو ايعسز اـامٸ َٔ تًو  هب عًٝٓا ايكٍٛ بأ

ٔٸ اجملًٓ ٕٸ ٖصا ايعسز بصات٘ عسز ندِ ٚقِِّ. أغأٍ اهلل إٔ مي ١ ناْت غ١ٝٓ ٚثطٸ٠ يًػا١ٜ. ٚإ

ٞ ٚنًٓ ،ز ٖصا ايعسز بايعًِ ٚايجٛاب اؾعٌٜع٢ً ا٭ق٬ّ ايؿان١ً اييت غاُٖت يف إْتا
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. ٚأْا بسٚضٟ #ط اٱَاّ اؿذٸ١ بٔ اؿػٔ املٗسٟأٌَ بإٔ هعًِٗ اهلل تعاىل قٓط ْع

 يف نتاب١ ٖصٙ املكاي١.  قس اغتؿست أٜهّا َٔ َكا٫ت ٖصا ايعسز اـامٸ

ّا نإ هب بصٍ املعٜس َٔ اؾٗٛز َٔ أدٌ ايتعطٜـ بٗصا ايػٝس ايؿٗٝس ـ ٚأٜٸ

ايصٟ ٖٛ ؾٗٝس ايعكٌ ٚاؿُاغ١ ٚاٱميإ ٚاؾٗاز ٚايٛعٞ ٚايكش٠ٛ ٚايٝكع١ ٚاؿهٛض 

ٝٸعًُٝٸاؿٛظات اييف ١ خاقٸًػ١ ايؿاضغ١ٝ، ٚايٓاطكني بايإىل  ـ  .١١ ٚاؾاَعات اٱٜطاْ

 ايتٛؾٝل: اهلل ٚأغأٍ بعض ض٩ٚؽ ا٭ق٬ّ اييت ؼهطْٞ، إىل  َا ًٜٞ أؾرل ٚيف

١ بؿهٌ ايؿاضغٝٸإىل  «١خ٬قٝٸٗٝس ايكسض ا٭َسضغ١ ايؿ»ـ إٔ تذلدِ َكاي١ 1

قشٝض ٚؾكٝض، ٚإٔ تٓؿط ع٢ً ؾهٌ ضغاي١ أْٝك١ ٚضؾٝك١ )عذِ ايكطع ايكػرل( 

ب أندل عسز َٔ ايط٬ٓإىل  عٝح تكٌ ،نبرل٠ ٚػًٝس مجٌٝ، ٚإٔ تٓؿط بأعسازٺ

ٌٕٚاؾاَعٝٸ  اْٞ. ٓف ني، ٚبؿه

ِٸ2 تع٢ٓ ٚ ،(9)«ؿٗٝس ايكسضاي»باغِ  ـ ٚيٛ ْكـ غ١ٜٛٓـ إقساض ف١ً  ـ إٔ ٜت

ٝٸ١ ٚاملباْٞ اي١ ٚايتشكٝكٝٸعًُٝٸبا٭ؾهاض اي ٛٸق٘تعهؼ ١ٚ املػتسٓي١ يًػٝس ايؿٗٝس، كطآْ  تؿ

ٞٸاي  : ايتاي١ٝٚدطأت٘ ٚؾذاعت٘ يف إطاض املكا٫ت ٚاملكذلسات  عًُ

 ؿات٘، ٚإبطاظ أؾهاضٙ اؾسٜس٠. ـ ؼًٌٝ َ٪ٖيأ

ٞٸب ـ زٚضٙ ٚتأثرلٙ يف إسٝا٤ ايٓكس اي ٞٸٚامل عًُ ٞٸٚاي ٓطك يف سٛظ٠ ايٓذـ  ؿًػؿ

 ا٭ؾطف. 

ٞٸاي ز ـ ايطزٸ  ١ املٓشطؾ١. ؿًػؿٝٸع٢ً املساضؽ ؾب٘ اي عًُ

ٝٸ  ١. ز ـ ايسضاغات ايؿُٛي

 ١. قتكازٜٸٖـ ـ املباْٞ ا٫

 ١. دتُاعٝٸٚ ـ ايؿًػؿ١ ا٫

ُٸ  ١. طدعٝٸ١ يف إق٬ح ٚاقع املظ ـ اٯضا٤ املٗ

ٟٸح ـ سصف ايعطؾإ اشل ٞٸٚاي ٓس ١ عكًٝٸَٔ املباسح اي ،س٠ ايٛدٛز، ٚٚسػٓٛق

ٝٸٚايتعايِٝ اي ١ يف ايتٛسٝس ٚاملعاز َٚعطؾ١ ايٓؿؼ، ٚايتأنٝس ع٢ً اٱخ٬م يًتعايِٝ كطآْ

ٝٸاي  ١. ػُاٜٚٸ١ ٚاملعامل ايكطآْ

 ط ـ ا٫ٖتُاّ ايٛاغع با٭ؾهاض ٚايؿًػؿات املعاقط٠. 
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ٞٸيف ٟ ـ ايكُٛز ٚايجبات  ١ ؿازٜٸاٱ ، ٚأؾهاضٙاملٓشٓط ٚد٘ سعب ايبعح ايعطاق

 املٓشطؾ١. 

ِٸ اغتٓباط  ،أدٌ هب عح مجٝع ٖصٙ ا٭َٛض ٚؼًًٝٗا ٚؼكٝكٗا، ٚإٔ ٜت

ُٸ ٞٸب١ عًٝٗا بؿهٌ ١ املذلتِّايٓتا٥ر املٗ ١ ٚأغاتص٠ عًُٝٸغني يف اؿٛظ٠ اي. ٚع٢ً املسضِّعًُ

يف ب ا٭ؾانٌ ٚاؾاَعٝني إٔ ٜػُٗٛا ١ ٚغرلٖا ـ ٚايط٬ٓغ٬َٝٸاؾاَعات ـ يف ايبًسإ اٱ

ٚإٔ ٜسخًٛا يف  ،ٚإٔ ٜؿتشٛا ايططٜل أَاّ اٱبساعات ا٭خط٣ ،إعساز َطايب ٖصٙ اجمل١ً

ّٝا بٓٗر ايػٝس ايؿٗٝس تأغِّ ;زا٥ط٠ ؼكٝكاتِٗ املػا٥ٌ ايهطٚض١ٜ ٚاملطايب اؾسٜس٠

إىل  ٜٚعًُٛا ع٢ً إسٝا٤ ضٚح اٱبساع ٚايتذسٜس ٚايتؿهرل املعاقط، ٜٚٴػاضعٛا، ايكسض

 ١ ٚاؿه١ُ اـايك١. ؿ١ اؿٜٝٛٸ٘ مٛ ايؿًػايتٛدټ

، ٚتعطٜـ ايعاملني ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض بًػاتٺ أخط٣َٛاقـ ٚ غرل٠ نتاب١ـ 3

 بأؾهاضٙ. 

١ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض، آخط َ٪متطات يًتعطٜـ بؿدكٝٸإىل ـ إٔ تكاّ َٔ سني 4

١ عًُٝٸغ١ ٚيف زاخٌ اؿٛظات ايٚإٔ ٫ ٜكتكط عكس ٖصٙ امل٪متطات ع٢ً َس١ٜٓ قِ املكسٻ

 ؾكط، بٌ هب تٛظٜعٗا ع٢ً ا٭َه١ٓ ا٭خط٣ أٜهّا. 

ايًػات إىل  ـ تطمج١ بعض ا٭عُاٍ ايكٝٸ١ُ ٚا٫ْتكاز١ٜ يًػٝس ايؿٗٝس ايكسض5

 ا٭خط٣ بؿهٌ ؾكٝض ٚقشٝض. 

 ،املعاز١ٜ يٲْػإ ٚاؿاقس٠ ع٢ً اٱغ٬ّ ،١١ ا٫غتعُاضٜٸـ ايتعطٜـ باملاٖٝٸ6

ِٸَٚٔ ظٚاٜا َتعسِّ ،ٔ املكا٫تؿعب ايبعح ايػٓؿاح، يف إطاض ايعسٜس َ إعساز  ز٠، ٚإٔ ٜت

ٞٸظطا٥ِ سعب ايبعح ٚاْتٗان٘ يًُكسٻ تؾٗطغ ، ٚايعطام غات، ٚاٱْػإ ايعطاق

ْؿػ٘، ٚايؿٗسا٤ ايععاّ ايصٜٔ غكطٛا ع٢ً ٜس ا٭ؾكٝا٤ َٔ غ٬ي١ سلط بٔ شٟ 

 عسٸ٠ يػات.إىل  اؾٛؾٔ ٚبين غٓإ، ٚإٔ تذلدِ

  

 ــــــ يصٛز٠ـ املٓطل ايصٛزٟ َٚٓطل ا6

ٕٸ َٔ بني املُٝٸعات اييت متتاظ بٗا ايؿدك١ٝ اي ًػٝس ايؿٗٝس ايكسض ي١ ؿهطٜٸإ

ٞٸٚا٫غتك٬ٍ اي ٟٸ عامل نإ ـ ٖٞ ْععت٘ ايٓاقس٠ يف تعاطٝ٘ َع ًٗدٹـ ايصٟ ُأ عكً ٘ يس٣ أ
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 شيو: ْكسٙ يًُٓطل ايكٛضٟ ا٭ضغطٞ.َٔ ٚ .١ؿهطٜٸ١ ٚاملباْٞ ايعًُٝٸاملػا٥ٌ اي

ب َٔ َعطؾ١ ايػٝٸس ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً مٛ أندل. إْٓا ْعاْٞ َا ًٜٞ ْكذل ٚيف

ٚاييت تتُتع با٭ؾل ايٛاغع،  ،١ ايطا١ٖٓ ْسض٠ يف ايؿدكٝات ايباسج١عًُٝٸيف اؿٛظات اي

ٟٸض ايٚايتشطټ ٝٸ، ٚػاٚظ ايتكًٝس يف ايؿهط  ات. عطؾاْٝٸات، ٚاؾطأ٠ يف ايعكً

ٟٸيٜطقس ايككٝع ا ٔٵَٔ ٖٓا ٫ ْط٣ إ٫ ايكًٌٝ مٖم املػتٛضز َٔ اٱوا٤ات  ؿهط

ٝٸاي َدلٜاي١ٝ، يف اع ايؿًػؿات ايك١ْٝٛٝٗ ٚاٱ١، ٚايٓتادات اييت تؿطظٖا ك٬ٝت قٓٸػطب

ملاَّا، غا١ٜ ا٭َط أْٓا ٫ ْط٣ سلػّا  سني ٫ ٜعٝـ ايككٝع عٓس اضتؿاع ايؿُؼ إ٫ٓ

ِٸ ا٫ ١ إ٫ٓعًُٝٸغاطع١ يف اؿٛظات اي ّا عذلاف ضزلٝٸيف سا٫ت ْازض٠، ؾشت٢ اٯٕ مل ٜت

ٞٸبا٫دتٗاز اي ٞٸٚا٫ْتكاز اي عكً ٚإعاز٠ ايٓعط يف ايعطؾإ. َٔ ٖٓا ؾإْٓا غٓؿٗس يف  ؿًػؿ

املػتكبٌ َعٜسّا َٔ ايككٝع املذلانِ، ٚتهٕٛ أقػط ايتٛاؾ٘ املػتٛضز٠ ٖٞ ايػا٥س٠ يف 

 املٝسإ. 

ا٥ط٠ ايؿك٘ كني ـ يف زَٔ اجملتٗسٜٔ ـ ٚضمبا فُٛع١ َٔ اجملتٗسٜٔ املسٚق يسٜٓا عسزٷ

ا٭بٛاب اييت شلا يف ايكطإٓ ٚيف اؿسٜح إىل  ٖصٙ ايؿكا١ٖ احملسٚز٠، ٚاملؿتكط٠ـ ٚايؿكا١ٖ 

ٞٸايكػط اي»َٔ قبٌٝ: ، (10)أغاْٝس نجرل٠ ٚقطع١ٝ ّٸ كطآْ ، «ايعنا٠ ايباط١ٓ»، ٚ«ايعا

١ املعاقط٠، غ٬َٝٸٚمتؼٸ شلا اؿاد١ املًشٸ١ يف اجملتُعات اٱ، (11)«املعًّٛ اؿلٸ»ٚ

ٜكُٕٝٛ ٚظّْا ي٬دتٗاز ٚايعسٍٚ  ـ غ١ّ٬ اجملتُعات اييت وهُٗا أْاؽٷ باغِ اٱقٸٚخا

ٞٸاي آخط، طبكّا ملباْٞ ا٫دتٗاز ٚا٫ْتكاز ٚا٫غتك٬ٍ يف ايٓعط إىل  َٔ ضأٟ عًُ

بٌ ع٢ً  ،َا ٜتعًل بايؿًػؿ١ ٢ ٖصا املكساض يفٚاغتٓباط ا٭سهاّ، ٚيهٓٓا ٫ منتًو ستٸ

بٓا٤ ع٢ً ْكٌ ايهباض ـ ١ ؿًػؿٝٸ٬ٝت ٚايتؿك٬ٝت ايايعهؼ َٔ شيو، ؾؿٞ ايتشك

يف ايؿِٗ  ْط٣ ٖٓاى تكًٝسّا يف ادتٗازِٖ، ٫ٚ ْط٣ اغتك٫ّ٬ ـ ٚؾُِٗٗ ٚايتكًٝس ؾٝٗا

ٞٸٚا٫دتٗاز اي  .(12)اتِْٗعطٜٸبإظا٤  عًُ

نبرل يف ايؿًػؿ١، سٝح ٜكٍٛ:  ن٬ّ أغتاشٺإىل  ًؿت اْتباٖهَِا ًٜٞ ْٴٴ ٚيف

 .(13)«١ ا٭ؾٛاٙ إٔ ؽطؽأشلني أَطّا عٓسٖا هب ع٢ً بكٝٸعٓسَا ٜصنط قسض املت»

ٟٸَا ٖصا ايتعًِٝ ٚا٭غًٛب اي ملاشا ْتعاٌَ َع ا٭ؾهاض ٚنأْٗا  !اـاط٧  ذلبٛ

ٕٸ ايصٟ ٜؿٛٙ بٗصا ايه٬ّ إْٸ ط، عاف ٛف َتبشُِّا ٖٛ ؾًٝػكت١َٛ يف َعًٓبات َػًك١ ! إ
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ٖٓاى. ٚقس ض٣ٚ بٓؿػ٘ قا٬ّ٥: يف ايػطب يػٓٛات، ٖٚٛ ع٢ً َعطؾ١ بايؿًػؿات ايػا٥س٠ 

ٌٸ» ٕٸ ايػطب ٜؿٗس يف ن ٕ ٛؾًُاشا متهٞ عًٝٓا مٔ املػًُ .«عكس ظٗٛض ؾًػؿ١ دسٜس٠ إ

ٚاملسضغ١  ;١ا٥ٝٸأيـ غ١ٓ ٚايؿًػؿ١ سهطٷ ع٢ً ث٬خ َساضؽ، ٖٚٞ: املسضغ١ املؿٸ

ٝٸ ;١اٱؾطاقٝٸ إشا نإ َهتٛبّا عًٝٓا إٔ ْتؿًػـ ٚنطز عٔ  !١ ٚاملسضغ١ ايكسضا٥

 ؾًُاشا ْسٚض سٍٛ أْؿػٓا َطبٛطني «١ػُاٜٚٸاؿه١ُ اي»ٛم ٚايكطاس١ ٚايؿطط٠ ٚاـً

ٝٸ١، ٚمطّ أْؿػٓا َٔ ا٫ْط٬م يف ضساب مجٝع ايؿًػؿات ايؾًػؿ١ خاقٸإىل  أمل  !١ عكً

أقاي١ »ٖٚٛ ايؿًٝػٛف ايهبرل ـ بعس اعتكازٙ ٚإقطاضٙ ع٢ً  ،ٜعُس قسض املتأشلني

ٞٸتكاز بايعطؾإ ايا٫عإىل  ،يػٓٛات ط١ًٜٛ ـ «املا١ٖٝ ٝٸٚايكٍٛ باملػا٥ٌ اي ؿًػؿ ١ يف عطؾاْ

 ، َٚا«ا٫ؾتساز يف ايٛدٛز»، ٚ«ٚسس٠ ايٛدٛز»، ٚ«أقاي١ ايٛدٛز»ايؿًػؿ١، َٔ قبٌٝ: 

 .(14)!شيو إىل 

ؾكس  !ب١ ع٢ً إْؿا٤ ايعكٍٛ ع٢ً ايتكًٝس يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ َا ٖٞ ايٓتٝذ١ املذلتِّ

ٌٸ يط٥ٝؼ ابٔ غٝٓا، ٚأغتاش ايبؿط ٚايعكٌ اؿازٟ مبٔ ؾِٝٗ ايؿٝذ انباض عك٥٬ٓا،  ظ

 عؿط اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ، ٚاملعًِ ايجايح املرل قُس باقط ايساَاز اؿػٝينٸ

 .ٛا ع٢ً ٖصا ا٫عتكاز يجُا١ْٝ قطٕٚٚظًٓ ،«١أقاي١ املاٖٝٸ»ٜعتكسٕٚ بـ  ،ٟغذلآبازاٱ

أقاي١ »يكا١ُ٥ ع٢ً ا٫عتكاز بعُس٠ املػا٥ٌ اإىل  ٚنإ مجٝع ايؿ٬غؿ١ ٜصٖبٕٛ

أْهط ٚاسس٠ أٚ  ،«١أقاي١ املاٖٝٸ»خ٬ف ايكٍٛ بـ إىل  ، عٝح يٛ شٖب ؾدلٷ«١املاٖٝٸ

شاز ايعاقٌ ٚاملعكٍٛ، ٚعسّ اؿطن١ َٔ املػا٥ٌ ايكا١ُ٥ عًٝٗا، َٔ قبٌٝ: عسّ اتٸ

ٝٸٚاعتدل كايؿّا يًعكٌ ٚاملػا٥ٌ اي ،طعٔ يف عكً٘ ،اؾٖٛط١ٜ ١، ٚتعطٸض ٭ْٛاع عكً

، ٫ٚ «ايتأٌٜٚ»إىل  ٕٚ٪َٚٔ د١ٗ أخط٣ نإ أْكاض ايؿًػؿ١ ًٜذ .ٚايتٗهِايػدط١ٜ 

ٞٸٜتبعٕٛ ايٓٗر اي تؿػرل ايهجرل َٔ اٯٜات إىل  . ٚعُسٚا«ايتؿهٝو»ايكا٥ٌ بـ  عًُ

ٝٸ، ٚطبكّا يًُطاتب اي«١أقاي١ املاٖٝٸ»ٚايطٚاٜات ٚتأًٜٚٗا ع٢ً أغإؽ َٔ  ١ ا٭ضبع١ عكً

، ٚا٭ؾ٬ى (ملًه١، ٚايعكٌ بايؿعٌ، ٚايعكٌ املػتؿازايعكٌ اشلٝٛيٞ، ٚايعكٌ با) :عٓسِٖ

ٚطبكّا يتعبرل  ـ. اييت َهت أعٛاّ ط١ًٜٛ ع٢ً إثبات بط٬ْٗاـ ايتػع١، ٚايعكٍٛ ايعؿط٠ 

١ يف ايؿًػؿ١ ٚايعطؾإ ٚايه٬ّ كٝٸ١َ ايطباطبا٥ٞ ناْٛا ٜٴػكطٕٛ آضا٤ِٖ ايتدكټايع٬ٓ

 . (15)«ايكطإٓ ايهطِٜ»شيو ع٢ً إىل  َٚا
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ْعٝـ يف ْٗا١ٜ امل١ٜٛ٦ ايطابع١ أَطّا كايؿّا ملا نإ عًٝ٘ أغ٬ؾٓا، ٖٚا مٔ 

عسّ »ٚ ،«أقاي١ ايٛدٛز»ايكٍٛ بـ إىل  سٝح ٜصٖب ايكػِ ا٭ندل ـ ٚيٝؼ اؾُٝع ـ

شيو. إىل  شاز ايعاقٌ ٚاملعكٍٛ، ٚاؿطن١ اؾٖٛط١ٜ، َٚأَ قبٌٝ: اتٸ، «١أقاي١ املاٖٝٸ

يت ٖٞ يف َاٖٝٸتٗا َػأي١ نؿؿ١ٝ، نُا متٸ ايـ ٚاٯٕ إشا خايـ ؾدل أقاي١ ايٛدٛز 

املػا٥ٌ املتؿطٸع١  ٜطٳ ٚمل، ـ «ا٭غؿاض ا٭ضبع١»ايتكطٜض بصيو يف ايهجرل َٔ َٛانع 

ٝٸَػا٥ٌ  ،«ا٫ؾتساز يف ايٛدٛز»َٔ قبٌٝ:  ،عٓٗا ١ عت١، ؾًػؿٝٸأٚ  ١ قطؾ١عكً

اي١ املا١ٖٝ ض ي٘ املدايؿٕٛ ٭قِ ايصٟ تعطٻغٝتعطض يصات ايٓك١ُ ٚايػدط١ٜ ٚايتٗٗه

 ّاؾًػؿٝٸع١ عًٝٗا يف تًو ايكطٕٚ ايجُا١ْٝ. ؾٌٗ ميهٔ عسٸ ٖصا ايٓٗر ْٗذّا ٚاملػا٥ٌ املتؿطِّ

سٜٔ ايصٜٔ ىسعٕٛ أّ ٖٛ فطٸز تطب١ٝ ٚإعساز جملُٛع١ َٔ املكًٚ ،ّاسكٝكٝٸ٬ّ تعٗكأٚ 

 أْؿػِٗ ! 

ـ أسطاضّا يف  &َا ٖٛ اٱؾهاٍ يف إٔ ْػسٚ ـ َجٌ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض

ٞٸبإَهإ ايٓكس اي تؿهرلْا، ْٚ٪َٔ ٞٸٚامل ؿًػؿ   ٓطك

١َ َا ٖٛ اٱؾهاٍ يف إٔ ْعُس ـ ع٢ً غطاض ايػٝس عًٞ اؿهِٝ، ٚايع٬ٓٚ

ٞٸ ٟٸكعٜٚين، ٚايع٬ٓاي١َ ضؾٝعٞ ، ٚايع٬ٓايػُٓاْ ٟٸ ١َ اؾعؿط ١َ ، ٚايع٬ٓايتدلٜع

ٞٸ ُس تكٞ ٝذ ق، ٚاٯغا َرلظا أمحس اٯؾتٝاْٞ، ٚايؿ، ٚاملرلظا ايٓا٥ٝينٸايطباطبا٥

ٞٸ ٞٸ، ٚايػٝس َٛغ٢ ايعضاٯًَ  ، ٚايؿٝذ فتب٢ ايكعٜٚينٸآبازٟ، ٚاملرلظا َٗسٟ اٱقؿٗاْ

ٞٸ اٱَاّ اـُٝين، ٚايؿٗٝس ، ٚ، ٚايؿٝذ عًٞ أندل إشلٝإ ايتٓهابينٸاـطاغاْ

ٌٸ، ضؾض املعاز املجايٞ يًشه١ُ املتعاي١ٝإىل  ـ َطٗطٟ تكسٜطْا يًذٗس املبصٍٚ  ضغِ ن

١ ػُاٜٚٸايتعايِٝ ايإىل  ػٛف ايهبرل قسض املتأشلني ٱثباتٗا، اغتٓازّأَ قبٌ ايؿًٝ

ٝٸ١ ٚايًشاظات ايؿًػؿٝٸزات اي١ ٚا٫ْتكاعًُٝٸٚاملباْٞ اي ّا إٔ ٚاملًؿت ي٬ْتباٙ دسٸ .(16)١ عكً

ٕٸ قسض املتأٚي ٞٸاملعاز اي»ٗني ٜصنط يف ايهجرل َٔ عباضات٘ أ ٞٸ»ٖٛ  «كطآْ  املعاز ايذلاب

ٟٸ ٞٸ»ٚيٝؼ  ،«ٞٸاؾػُاْ ايعهٛ ِٸ . (17)«املعاز املجاي ٚمل ٜػتطع تعطٌٝ ٚإيػا٤ ٖصا ايه

ُٸاشلا٥ٌ َٔ اٯٜات امَلعازٜٸ١ ٚا٭سازٜح ايٓبٜٛٸ ٞٸ ^١١ ٚضٚاٜات ا٭٥  بؿإٔ املعاز اؾػُاْ

ٟٸ ، ّا نإ شيو ايؿدل ـ ع٢ً املعاز املجايٞ. ٚعًٝ٘ إشا أقطٸ ؾدل ـ أٜٸٚايعهٛ

ّٸ ٕٸ نًُات٘ ئ ٜهٕٛ  ،١ػُاٜٚٸطؾإ ٚتعايِٝ ايكطإٓ ايبني ايؿًػؿ١ ٚايع ٚايتطابل ايتا ؾإ
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ٝٸ١ ٚايٚايؿًػؿ١ ا٫غتس٫يٝٸ ،َٔ ايعكٌ شلا غٓسٷ ٝٸ١، ٚايؿًػؿ١ ايدلٖاْ ١، نُا ئ عطؾاْ

ٞٸَٔ ايٛسٞ ايطبٸ ٜهٕٛ شلا غٓسٷ  ١. ٚايتعايِٝ اٱشلٝٸ اْ

ت ع٢ً سسٸ تعبرل قاسب املعامل، َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ املٓعطؿا ،«تعٗط ايجُط٠»ٖٚٓا 

ض٠ َٔ ايتكًٝس ٞ ـ زلٛ َكاّ ايعكٍٛ ايهبرل٠ ٚاملتشط٢ِّ ـ عدل ايتكِٝٝ املتأْٸ١ ٜتذًٓؿهطٜٸاي

ٝٸيعسز َٔ ايهباض يف ايبشح عٔ اؿكا٥ل، ٚؾِٗ اي ات، ٚايؿشل يف املعاضف، عكً

ٞٸ٘ سلؼ غاطع١، ٜٚتبًٛض ايٛظٕ ايٚنأْٸ ٝٸيًُسضغ١ ايتؿهٝهٝٸ عًُ ١، ١ اـطاغاْ

ٟٸيٚأزٚاتٗا يف ا٫غتك٬ٍ ا ٞٸاٱ ؿهط ٝٸايػرل٠ اي»، ٚغ٬َ  ، ٚعسّ َسٸ ٜس ايػ٪اٍ«١كطآْ

ٟٸإىل  ا٭غؼ »ايكا١ُ٥ ع٢ً  «١املٓٗذٝٸ»م١ً، ٚتعٗط ايط١ٜ٩ أٚ  َصٖبأٚ  َسضغ١ أ

 . «١ايتؿهٝهٝٸ

ٕٸ ٖصا ا٭َط )ايٓكس اي ٞٸإ ٚقس بسأ  .ٚا٫دتٗاز يف ايؿًػؿ١( يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ،ؿًػؿ

ُٸ إىل طٜٔ ًٜتؿتٕٛايّٝٛ بعض املٓٚع ططح ْؿػ٘ قبٌ مثاْني عاَّا يف قس ٚ .سٛس َاإىل  ٝت٘أٖ

َسضغ١ خطاغإ ايػاطع١. ٚقس أخصت ٖصٙ املسضغ١ َٓص غٓٛات َتُاز١ٜ متٓض ايعكٍٛ 

َٸايتؿهرل اؿطٸإىل  ٚتؿتض ططٜكّا ،َهاْتٗا ٌٸ، ٚايتأ  ، ٚزخٍٛ ايٓكس اؾازٸٌ املػتك

ٞٸ ، ٚايعطؾإ. ٚمتٸ متٝٝع ايؿًٝػٛف ١عطؾاْٝٸسكٌ ايؿًػؿ١، ٚايؿًػؿ١ ايإىل  ()املبٓا٥

ٌٸ س، ٚأثبتت نطٚض٠ تهطِٜ ٚتكسٜط َٔ املتؿًػـ املكًٚ اجملتٗس ٚقاسب ايطأٟ املػتك

ٞٸدٗٛز ط٥٬ع ايٓكس اي ٞٸ١ ٚا٫دتٗاز ايٚايؿًػؿ١ ايٓكسٜٸ ؿًػؿ ، ع٢ً ايعك٤٬ عكً

ٛزْا ٚغرل ايطدعٝني، ٚنؿؿت ايكٓاع عٔ ا٫غتعُاض ٚزٚضٙ يف إبكا٥ٓا ع٢ً مجايٓاؾطني 

ُٸ١ ٚايععمي١ ٚا٫غتك٬ٍ  ٕٸ بعض ايػطٸ ايؿاقسٜٔ يًٗ طٛاٍ ايكطٕٚ ا٭ضبع١ املٓكط١َ. ٚإ

ٟٸاي  .٫ ٜػتطٝعٕٛ ؾِٗ ٖصا ا٭َط ؿهط

  

  ــــــ (1ـ املٛقف ايٓابر يًتكًٝد )7

ٞٸٜكع ايه٬ّ سٍٛ املكاّ اي ػٝس يً ،ض ايصٖينٸ١، ٚايتشطټؿهطٜٸ، ٚايصض٠ٚ ايعًُ

ٕٸ ٖصا َٔ  ايؿٗٝس ـ ؾٗٝس ايؿه١ًٝ ٚايعكٌ ٚاٱميإ ـ ٖٛ ٚاسسٷ ايؿٗٝس ايكسض. إ

ٞٸػني يًٓكس ايطٜٔ ا٭سطاض ٚامل٪غِّاملؿٚه ٕ ايؿًٝػٛف يف ٖصا ايعكط. ْعًِ أ ؿًػؿ

ؼ املسضغ١ ِ اٱغهٓسض املكسْٚٞ، َٚ٪غَِّعًٚ ،ّ(م.322)اٱغطٜكٞ أضغطٛ طايٝؼ
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 :ٚتكػُٝ٘ إىل ،يدلٖإاملؿا١ٝ٥ يف يٛنٕٝٛ َٔ أثٝٓا، عُس ـ يف َكاّ نؿـ َباز٨ ا

ٚٸ اعتباض إىل  ٚشٖب ،ٚناٌَ ;قػُني: ْاقلإىل  تكػِٝ ا٫غتكطا٤إىل  ٚثاْٟٛ ـ ;يٞأ

ٕٸ ايدلٖإ عٓسٙ ٜعين ايٝكني بجبٛت احملٍُٛ إىل  ا٫غتكطا٤ أغاغّا يًٛقٍٛ ايدلٖإ; ٭

ٕٸ ٖصٙ ايعًٓإىل  ١ ايٛاقع١ٝ، ٚشٖبع٢ً املٛنٛع َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ ايعًٓ كٌ ١ ؼا٫عتكاز بأ

 َٔ خ٬ٍ ا٫غتكطا٤. 

إىل  ، ٚعُس«املٓطل ايكٛضٟ»عسّ نؿا١ٜ إىل  يكس شٖب ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض

َٳ : طٜٔ املػًُني، َٔ أَجاٍتكسّ عًٝ٘ َٔ املؿٚه ٔٵْكس آضا٤ أضغطٛ، نُا قٓع بعض 

اٱؾها٫ت إىل  ٖـ(. ٚقس ايتؿت أْكاض املسضغ١ ايتؿهٝه١ٝ 368)أبٞ غعٝس ايػرلايف

ملٓطل. يكس َهت غٓٛات ط١ًٜٛ ع٢ً ؾكسإ أضغطٛ ٫عتباضٙ يف ايتؿهرل ايٛاضز٠ ع٢ً ا

ٟٸاي  ٚاملؿتكطٜٔ ،، ٚيهٔ ٫ ٜعاٍ ٖٓاى ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ بعض املٛيعني بايتكًٝسبؿط

١ ـ ضغِ اَت٬نِٗ يًكطإٓ ٚعًّٛ غ٬َٝٸ١ يف اؿٛظات اٱؿهطٜٸايهطا١َ ٚايععٸ٠ ايإىل 

ٟٸيٌ اايتعٗك»، ٚايتأنٝس ع٢ً ^املعكَٛني َني بؿهٌ ًٕٛ تكًٝس املتكسِّٜؿهِّ ،ـ «ػُاٚ

ٞٸاملٓطل ايكٛضٟ )املٓطل ايإىل  أع٢ُ، ٫ٚ ًٜتؿتٕٛ ٟٸ، اؾطٜان (، ٚمل وسثٛا أز٢ْ دل

ٕٸ  ٚٸٍ ؾكٝ٘ َػًِ ٚؾًٝػٛف ؾٝعٞ خاض »تػٝرل يف أغايٝبِٗ. غرل أ ايؿٗٝس ايكسض ٖٛ أ

 ١ٓطكٝٸ٬م )ا٭غؼ امليف ؾًػؿ١ ايعًِ ٚا٭غًٛب، ٚعُس َٔ خ٬ٍ إبساع٘ يهتاب٘ ايعُ

ٞٸإىل  غتكطا٤(ي٬ . َٚٔ خ٬ٍ ٚنع تأغٝؼ ططٜل ٫سب ٜكّٛ ع٢ً املٓطل ا٫غتكطا٥

بطتطاْس ضاغٌ،  :طٜٔ َٔ أَجا١ٍ ملٓٚععًُٝٸات ايٓعطٜٸأقابع٘ ع٢ً ْكاط ايهعـ يف اي

ٞٸإىل  ٚدإ اغتٝٛاضت ٌَٝ، ٚناضٍ ضميْٛس بٛبط، عُس بٛقؿ٘  إثبات َٓطك٘ ا٫غتكطا٥

 . (18)«سٜسّا يًتؿهرلَٓٗذّا د

ٕٸ عًِ املٓطل ـ ايصٟ ٖٛ يف نًتا قٛضتٝ٘ ٚاؾسٜس٠، ٚضبط٘  ;ايكسمي١ :إ

أٚ  عطف ست٢ اٯٕ بٛقؿ٘ َعٝاضّا نا٬َّ ٱثبات١، مل ٜٴدلٜٸات ٚاملعاز٫ت اؾطٜانٝٸباي

ٕٸ ايبعض اْٗاض يف ٖصا املكاّ ٚتاٙ يف  ٌٸ ؾ٤ٞ ـ نإ َاز٠ ٫غتؿاز٠ ايعًُا٤، بٝس أ ْؿٞ ن

ٕٸ َازٸإىل  ايتكًٝس، ٚاعتدل قٛض٠ ايدلٖإ ٖٞ امل٬ى، زٕٚ إٔ ًٜتؿت َتا١ٖ ٠ ايدلٖإ; ٭

ُٸٔ قشٸ١ َازٸ٠ ايدلٖإ.   املٓطل يف سسٸ شات٘ ٫ ٜته

ٞٸأخص عًُا٤ َٔ ايػطب سٙ أيؿطز ْٛضخ ّ(، ٚبع1716)، َٔ أَجاٍ: ٫ٜب ْٝتع ا٭ملاْ
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ٟٸ ٟٸ1947)ٚاٜتٗٝس اٱلًٝع طٕٚ يف إعاز٠ ٜؿٚه ،ّ(1970)ّ(، ٚبطتطاْس ضاغٌ اٱلًٝع

ٞٸ ايؿٗٝس  ٚقس عُس. ايٓعط ٚػسٜس ب١ٝٓ املٓطل، ٚاْتكسٚا َٛنٛع ا٫غتكطا٤ ا٭ضغط

اييت ٖٞ يف غايبٝتٗا  ،١ٓطكٝٸايبشح يف دصٚض ا٫غتس٫٫ت املإىل  ايكسض يف ٖصا املكاّ

ّٸاغتكطا١ٝ٥، ٚيهٓٸ ييت ا ،ْتٝذ١ َػاٜط٠ يٓتٝذ١ أضغطٛإىل  ٘ ٚقٌ يف ا٫غتكطا٤ ايتا

ني. َٚٔ ٖٓا قاّ ـ ع٢ً سسٸ تعبرلٙ ـ بؿكٌ ػطبٝٸطٜٔ ايناْت َٛنع اْتكاز بعض املؿٚه

ٞٸاملصٖب اي» ٞٸ»عٔ  «ا٫غتكطا٤»يف  «صات ٚأٓيـ نتاب٘ سٍٛ ». «ا٫غتٓباط ا٫غتكطا٥

 . «ايعًِإىل  ١ ٚقٍٛ ا٫ستُا٫ت، ٚبٝإ نٝؿٝٸ«سػاب ا٫ستُا٫ت»

ٕٸ ٖصٙ املٛاقـ اي ٝٸإ هٞ بايؿًػؿ١ مٛ ا٭َاّ، ٚتسعِ أغؼ ١ ٖٞ اييت متعكً

١ ايطانس٠، ٚيٝؼ تكًٝس ايهباض ٚخًل ؿهطٜٸا٫غتس٫ٍ، ٚتعٌُ ع٢ً ؼطٜو املٝاٙ اي

٢ ع٢ً إظٗاض َا ساي١ َٔ اشلًع ٚايطعب يف قسٚض ايباسجني عٔ ايؿًػؿ١، ؾ٬ هط٩ٚا ستٸ

١ ٚايٓكس ؿٝٸؿًػبني ايصانط٠ اي ٜعًُْٛ٘. إٕ ايٓكٌ شانط٠، ٚإٕ ايٓكس ؾهط. ٖٚٓاى ؾطمٷ

ٞٸاي . هب يف ايؿًػؿ١ إٔ ْكِٝ ا٭قٌ ع٢ً ايٓكس ٚايتشطٜط، ٫ ع٢ً فطٸز ايٓكٌ ؿًػؿ

ّا ٚبؿهٌ زقٝل ؾًػؿٝٸّا ٚعًُٝٸ «أقاي١ ايٛدٛز»ع٢ً ْكس أزي١ ـ َج٬ّ ـ ٚايتكطٜط. ٚإٔ ْعٌُ 

ٞٸاملٓٗر اي ٚقس بٝٸٓتٴ .َٚٓٗذٞ ٞٸيًٓكس اي عًُ َهتب »بايتؿكٌٝ يف نتاب  ؿًػؿ

ٞٸ»إىل  هب يف ايؿًػؿ١ إٔ ْكٌ إشّا. (19)«تؿهٝو نتؿا٤ ، ٚعسّ ا٫«اغتس٫ٍ َبٓا٥

اييت ٖٞ بأمجعٗا عباض٠ عٔ تكًٝس  ،«ا٫غتس٫٫ت ايكا١ُ٥ ع٢ً املباْٞ ايػابك١»بتهطاض 

ٕٸ ايتكًٝس يف املعاضف ٚاي ٕٸ ات ٜعين إيػا٤ ايتعٗكعكًٝٸٚتهطاض، ٚتهطاض ٚتكًٝس. إ ٌ. ٚإ

ٕٸ ْكس ايؿًػؿ١ ٖٛ  .َهآْاضٚؽ ٚايهتب( ٜعين إٔ ْطاٚح  ايسفطٸز ْكٌ ايؿًػؿ١ )يف ٚإ

 ّ مٛ ا٭َاّ.ى ٚتكسټطټؼ

ٕٸ ايهباض  ايصٜٔ أسٝٛا سٛظ٠ خطاغإ َٓص مثاْني غ١ٓ، ٚأقاَٛا ِٖ ٚعًٝ٘ ؾإ

ٞٸايٓكس اي» ١ ٚايٛاغع١ ٢ أغاؽ َٔ َباْٞ ايتعٓك٬ت ايعُٝكَٓص شيو اؿني عً «ؿًػؿ

، «١املٓٗذٝٸ»ٚ «١عًُٝٸاي»١، َٚٓشٛا سٛظ٠ َؿٗس ٓعطٜٸ١ ٚايعًُٝٸ١، ٚا٭غؼ ايٝٸايؿٓٸٚ

ٛٸيٛا  بعس أضبع١ قطٕٚ، بٌ بعس عؿط٠  «ايتكًٝس»ٚأخطدٛا ايبشٛخ َٔ ضنٛزٖا، ٚس

باعّا ملٓٗر َٔ مجٝع عًُا٤ خطاغإ إَا أْكاضّا ٚأت ٛا، ٚدعً«ؼكٝل»إىل  قطٕٚ،

إىل  ٔ ا٭ؾان١ٌ، ٚأٚقًٛا ايعسٜس َعًُٝٸبٗصٙ ايططٜك١ اي َتؿا٥ًنيأٚ  ايتؿهٝو،
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ٟٸا٫غتك٬ٍ اي ٞٸ، ٚا٫دتٗاز ايؿهط ٟٸ، ٚايععٸ٠ ٚا٫غتك٬ٍ ايعكً ، ست٢ قاٍ أسس ؿهط

١َ ايع٬ٓ ،١ يٲغ٬ّعطؾٝٸٚأغتاش ا٭غؼ امل ،١غ٬َٝٸنباض أعُس٠ ايعًّٛ ٚاملعاضف اٱ

ُٸعًُٝٸبٝإ ٖـ.ف( يف 1377)قُس تكٞ اؾعؿطٟ ايتدلٜعٟ  مل»١ َسضغ١ خطاغإ: ٝٸ١ ٚأٖ

ايؿًػؿ١ يف ايٓذـ ا٭ؾطف بطبٝع١ اؿاٍ قاب٬ّ يًُكاض١ْ إىل  قع ايط١ٜ٩ٜهٔ ٚا

ٞٸ ( يف َؿٗس َسضغ١ مبؿٗس، يكس أقبشت َسضغ١ اٯغا َرلظا َٗسٟ )اٱقؿٗاْ

ِٸ ايبشح ؾٝٗا ع٢ً ْطام ٚاغع  . (20)«ؾا١ًَ، ٚنإ ٜت

ٕٸ ايٓكس إشا نإ ؾٓٸ ٕ قازضّا عٔ نؿا٠٤ ّا، ٚناعًُٝٸّا ٚٝٸٚعًٝٓا إٔ ْسضى أ

ٖٻضاغ١ ٚتؿهرل ٚز ، ٚنإ ًعّا َٚػ٪٬ّ٫ّٚ َٖٚطٚإْكاف، ٚنإ ايٓاقس ؾدكّا َ٪

َٸ ض ٚإظٗاض املدايؿ١ ملسضغ١ ايتبذټ ٜٴطاز َّٓ٘ا ٖٚاَؿّٝا ايٓكس زقٝكّا ٚتؿكًّٝٝا، ٚيٝؼ عا

ًػ٢ باملطًل، بٌ ضمبا ٜٴأٚ  ضطَؾيٝجبت ـ بععُ٘ ـ أْ٘ ٜؿِٗ يف ايؿًػؿ١، ئ ٜٴ; ايتؿهٝو

ُٸٓكس ايبٓٸأَهٔ َٔ خ٬ٍ اي ِٸ َٔ خ٬شلا ايتُٝٝع ا٤ إثبات أَٛض قٝٸ١ُ َٚٗ ١ أٜهّا، ٜٚت

ٌٸأٚ  بني اـبٝح ٚايطٝٸب، ِٸ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ؾتض ْاؾص٠ َٔ ايتؿهرل املػتك أَاّ  ٜت

١ دسٜس٠، نُا ٓعطٜٸ١، ٚاجمل٤ٞ بْعطٜٸْؿٞ ٚضزٸ إىل  ٚيف بعض املٛاضز ْكٌطٜٔ. املؿٚه

١ يف ايؿًػؿ١. ٚأسٝاّْا قس ٜ٪زٟ ايٓكس املػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ ايهجرل َٔإىل  ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١

ٞٸاي ١، ؾتض باب دسٜس سٍٛ َػأي١ َٔ املػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸإىل  اتٓعطٜٸ٭زي١ إسس٣ اي عًُ

ُٸ َسضغ١ دسٜس٠، أٚ  اضظٗٛض تٝٸإىل  ّا، ٚت٪ز١ٟٝ ٚق١ُٝ نبرل٠ دسٸٚتهٕٛ يصيو أٖ

بعس غٓٛات ط١ًٜٛ  ،«ي١ املا١ٖٝأقا»ٗني عٔ اْؿكاٍ قسض املتأٚيإىل  نُا سكٌ بايٓػب١

َا قاّ ب٘ ايػٝس أٚ  ;(21)اؿه١ُ املتعاي١ٝإىل  َٔ ا٫عتكاز بٗا ٚاٱقطاض عًٝٗا، ٚاملكرل

ٞٸ ٖـ( يف1307)عًٞ اؿهِٝ ا٭غؿاض »يف ٖٛاَـ  َا ٜتعًل مبػأي١ املعاز اؾػُاْ

املباْٞ إىل  ّا أقطبؾًػؿٝٸإبساع دسٜس ٖٛ يف عني نْٛ٘ ع٬ُّ إىل  ٣ايصٟ أزٸ ،«ا٭ضبع١

ٝٸ١ ٚايتعايِٝ ايػُاٜٚٸاي ٟٸَا قاّ ب٘ ايع٬ٓأٚ  ;١كطآْ ٞٸ ١َ اؿا٥ط ٖـ.ف( َٔ 1350)ايػُٓاْ

، َٚٓاقؿات٘ «سهُت أبٛ عًٞ غٝٓا»ايعٌُ ايعُٝل يف نتاب٘ ايهدِ ؼت عٓٛإ 

ايهباض أٚ  ;شيوإىل  ١ ٚاملتك١ٓ ع٢ً َباْٞ أقاي١ ايٛدٛز ٚٚسس٠ ايٛدٛز َٚاعًُٝٸاي

١ يف عطؾاْٝٸٗني ٚٱزخاٍ املباْٞ ائٜ ناْٛا َعاقطٜٔ يكسض املتأٚيٚايؿ٬غؿ١ ايص

ايؿًػؿ١، ٚايصٜٔ أخصٚا ٜٛادْٗٛ٘ ٜٚٓتكسٕٚ َباْٝ٘، ٚٚاقًٛا ْٗر ايؿاضابٞ ٚابٔ غٝٓا 
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، ٚٚدسٚٙ أْػب بايؿًػؿ١ ٚأَجاشلِ ٚاـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ ٚاملرلزاَاز

ٝٸاي  .(22)١عكً

 

 ــــــ( 2ـ املٛقف ايٓابر يًتكًٝد )8

يكس أثبت ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض َٔ خ٬ٍ املػا٥ٌ اييت شنطٖا سٍٛ ا٫غتس٫ٍ  

ّٸ»ل بـ َا ٜتعًٖ ١ يفخاقٸع٢ً ايعاّ( ـ  ا٫غتكطا٥ٞ )ا٫غتس٫ٍ باـامٸ يف  «ا٫غتكطا٤ ايتا

١ٝ، ٚاملٓطل ١ ايعًٓػببٝٸإش ؼسٸخ عٔ اي ;«١ ي٬غتكطا٤ٓطكٝٸا٭غؼ امل»نتاب٘ ايكٝٸِ 

ٝٸإثبات ع٬ق١ ايهطٚض٠ ايايتذطٜيب، ٚ عسَٗا ـ أثبت مبا ٫ أٚ  ١ املصنٛض٠ػببٝٸ١ يف ايعكً

ٌّ طٷَٚؿٚه غباض عًٝ٘ أْ٘ ؾًٝػٛفٷ ٖٚصا َا قاّ ب٘  .٬ّ، ٚيٝؼ ؾًٝػٛؾّا َٓؿعٹَػتك

ٝٸاي ٞٸ»ٕٛ َٓص عسٸ٠ قطٕٚ بؿإٔ ػطب ضٚا أْؿػِٗ َٔ أغ٬ٍ ، ٚبصيو سطٻ«ايذلاخ اٱغطٜك

٘ َٔ شاب ايؿًػؿ١ عٓسْا مل ٜٛيٛا ٖصٙ املػأي١ َا تػتشٓك٫ٚ ظاٍ أق .ايكطٕٚ ايٛغط٢

  .ا٫يتؿات، ٚيصيو ؾإِْٗ ٫ ٜعايٕٛ ٜتدبٸطٕٛ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢

طٕٚ املػًُٕٛ قس عًُٛا ع٢ً ؼطٜط أْؿػِٗ َٓص سبٸصا يٛ نإ ايعًُا٤ ٚاملؿٚه

ٞٸٚاي جكايفٸقطٕٚ َٔ اشل١ُٓٝ املؿطٚن١ ٚايػعٚ اي ذّٛ ٚاملػا٥ٌ يًؿًػؿ١ ٚاشل١٦ٝ ٚايٓ ػٝاغ

ٝٸ»ٚسبٸصا يٛ أِْٗ مل ىطدٛا عٔ  .ايؿًه١ٝ ٚايه١ْٝٛ اٱغطٜك١ٝ اييت  ،«١عًُٝٸ١ ايايعٝٓ

ُٸ «ايكطإٓ ايهطِٜ»أٓنس عًٝٗا  ٝٸ»إىل  ،^١ املعكَٛنيٚأسازٜح ا٭٥ ٝٸايصٖٓ  «١١ ايْٝٛاْ

ٙ ٖصإىل  طٜٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜطَٕٚٛ ايٛقٍٛيٛ أِْٗ ٖبٸٛا يٓذس٠ املؿٚهسبٸصا ٚ .ٚأَجاشلا

ٞٸ، ٚؽًٛا عٔ زعُِٗ ايطٸٜٸ١اؿ ٞٸي٬ٖٛت امل ػٝاغ ٞٸٚاي ػٝش ٝٸ ػٓٛق ١، ٚايجكاؾ١ اشلًٝٝٓ

يف ٚأَجاشلِ غعٝس ايػرلايف ٚأْكاضٙ  ٛأب، نُا قٓع ٚأثبتٛا اغتك٬شلِ يف ايطأٟ

ٞٸ ، ٚعًُٛا ع٢ً ْكس املٓطل َٛاد١ٗ املٓطل ايْٝٛاْٞ ٚأغًٛب ا٫غتس٫ٍ اٱغطٜك

طٜٔ املػًُني يف تًو ١ اييت شنطٖا بعض املؿٚهًػٜٛٸات اي، ٚعجٛا يف امل٬نايصٖينٸ

ْتٝذ١ إىل  ًٛاٚتساٚيٖٛا ٚتٛقٻ ـ طّاططسٗا َ٪خٻإىل  نيػطبٝٸٚعُس بعض ايـ ايكطٕٚ 

ٕٵ ٌٸ بطٖإ ـ ٚإ ٚٸ َؿازٖا: يٝؼ ن  ّا.سكٝكٝٸٍ ـ بطٖاّْا نإ َٔ ايؿهٌ ا٭
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إىل  ٜٓكض نجرلّا بايتعطٸف «ايؿؿا٤»اب املٓطل َٔ لس ابٔ غٝٓا يف نت
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ٕٸ ٖصٙ ايتأنٝسات . (23)بسٓق١ ٚعُل «املػايطات» ٕٸ اـبرل مبٛاظٜٔ املٓطل ٜسضى أ بٝس أ

 ٚايٛغاٚؽ ٫ أغاؽ شلا. 

ٔٸ ايدلٖإ»يكس أٓنس ايؿٝذ ايط٥ٝؼ يف  ٕٸ َباز٨  «ؾ ٚٸ»ٖٞ  «ايدلٖإ»ع٢ً أ ي١ٝ أ

ٝٸٓا »، ٚشيو إش ٜكٍٛ: «ايكسم ٕٸ ايعًِ مبباز٨ ايدلٖإ قس ب ٕ: ااملكسٸَتـ َٔ قبٌ أ

ٕٸ ٜهٕٛ آنس َٔ ايعًِ بٓتا٥ر ايدلٖإ ـ ٚايهدل٣ ;ايكػط٣  . (24)«هب أ

إىل  «َباز٨ ايدلٖإ»س ؾٝذ اٱؾطام ع٢ً نطٚض٠ ٚقٍٛ نُا ٜ٪ٚن

; بػ١ٝ إثبات قشٸت٘ َٔ سٝح «اختباض ايكٝاؽ»نُا ٜٴكطٸ ع٢ً نطٚض٠  .(25)«ايؿططٜات»

ِٸ ا٫يتؿات إيٝٗا يف تسضٜؼ ايؿًػؿ١. . (26)دل٣ ٚايٓتٝذ١ايكػط٣ ٚايه ٖٚصٙ أَٛض قًُٓا ٜت

ِٸ عطض  ٕٸ َعطؾ١ «املباز٨ ايٝك١ٝٓٝ»بس٬ّٜ عٔ  «املكازضات»َٔ ٖٓا ٜت  «املػايطات». إ

ٟٸعٔ ايتكًٝس اي خطٕٚز ، ٖٚصا بٓؿػ٘ ْٛعٴ«املكازضات»َعطؾ١ إىل  ت٪زٟ ، ٚايتعبٸس ؿهط

ٞٸ، ٚاـطأ ايعطيفٸامل  ٖٚصٙ ٖٞ ضٚح ايؿًػؿ١ ٚاملعطؾ١.، عًُ

 

ّٟـ ايفِٗ اال11   ــــــ (1) قتصاد

ٍٔ بهٝؿ١ٝ قتكازٜٸط عامل ايسٜٔ باملػا٥ٌ ا٫إشا مل ٜؿٚه ١ يف اجملتُع، ٚمل ٜبا

١، نٝـ ميهٔ ي٘ إٔ ٜسٸعٞ قٝاْت٘ ٚمحاٜت٘ ١ ٚاملعاؾٝٸازٸٜٸإزاض٠ ايٓاؽ ٭َٛضِٖ امل

١ ايػامل١  ٚنٝـ ميهٔ دتُاعٝٸ١ ٚايذلب١ٝ ا٫طٚسٝٸيػ١َ٬ أؾطاز اجملتُع َٔ ايٓاس١ٝ اي

أْؿػِٗ ٬َشّا يًٓاؽ نُا  اعٛا ايٓٝاب١ ٭١ُ٥ ايسٜٔ، ٜٚعتدلٚشلصا ايٓٛع َٔ ايعًُا٤ إٔ ٜسٻ

ُٸ ٕٸ ايعامل ايصٟ ٫ ٜؿعط بايتهًٝـ اؾازٸٖٛ ؾإٔ ا٭٥ يف ٖصا اـكٛم، ٫ٚ ٜعتدل  ١  إ

١ُ َٔ ا٭غٓٝا٤ ٚاملاؾٝات ًَايٖع ٚد٘يف اجملتُع مبٓعي١ أغط٠ نبرل٠ ي٘، ٫ٚ ٜٓتؿض 

ع٢ً اجملتُع، ٚٚق١ُ  ٚعاي١ّ قٞ زَا٤ ايؿعب، ئ ٜهٕٛ إ٫ ن٬٘ا١، َٚكٸقتكازٜٸا٫

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًُا٤ ِٖ خاضز ايسا٥ط٠ اي عاض ع٢ً اٱغ٬ّ. ٫ ؾٓو ١ تاضىٝٸيف أ

ـٷ ٕٸ ْٗذِٗ كاي ٕٸ ايكطإٓ ايهطِٜ أ يٮْبٝا٤، ٚإ قطٸ أقًني يٓٗر ايٓبٝا٤; ٚشيو ٭

 : ^بٛقؿُٗا املبسأ ا٭غاؽ يسع٠ٛ مجٝع ا٭ْبٝا٤

ٝٵبٚٳٔإ﴿قٛي٘ تعاىل:  نُا يفـ ايتٛسٝس، 1 ِٵ ؾٴعٳ ٖٴ ٔٳ َأخٳا ٜٳ َٳسٵ ٜٳ ّاَي٢  ٍٳ  ّٔ اعٵبٴسٴٚا ا َقا ٛٵ َق

ٙٴ ٝٵطٴ ٘ٺ َغ ٔٵ ٔإَي َٹ ِٵ  َٳا َيُه ٘ٳ   . (85ا٭عطاف:  ) ﴾ايًٖ
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ايػامل١ بني أبٓا٤ اجملتُع(، نُا ١ ٚاملعاؾ١ٝ قتكازٜٸـ ايعسٍ )إقا١َ ايع٬قات ا2٫

ٚٳ٫َ تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ ﴿يف قٛي٘ تعاىل:  ِٵ  ٖٴ ٝٳا٤ٳ ٚٳ٫َ تٳبٵدٳػٴٛا ايٓٻاؽٳ َأؾٵ ٕٳ  ُٹٝعٳا ٚٳاِي ٌٳ  ٝٵ ٚٵُؾٛا اِيَه َؾَأ

ٗٳا  . (85ا٭عطاف:  ) ﴾اَ٭ضٵٔض بٳعٵسٳ ٔإقٵ٬َسٹ

ٞٸ  يف ٚقـ عًُا٤ ايسٜٔ يف بٝاْ٘ َٚٓؿٛضٙ ×بٔ أبٞ طايب ٚقاٍ اٱَاّ عً

ُٳا٤ٹ َأ»ايععِٝ:  َٳا َأخٳصٳ اهلُل عٳ٢ًَ ايعٴًَ ّٕٕٵ ٫ ٚٳ َٳِعًُٛ ٚٳ٫ غٳػٳبٹ   ،ِٕ  . (27) «ٜٴَكاضټٚا عٳ٢ًَ نٹٖع١ٹ َظايٹ

ٕٸ ٖصا ايبٝإ ٚاملٓؿٛض ايكاطع، ٚغرلٙ َٔ ا٭سازٜح املعتدل٠ ا٭خط٣ اييت بًػتٓا  إ

ؿغ اجملتُع َٔ ُا ٖٛ ٭دٌ س، إْٸ«ايعًُا٤ ايطاؿني»ٚ «ايعًُا٤ ايكاؿني»بؿإٔ 

ٌٸ، (28)اٱؿاز ٚا٫مطاف عٔ ايسٜٔ ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات تكٍٛ ;سطن١ أعسا٤ ايسٜٔ ٚؾ  :٭

ٕٸ ايعًِ ٚسسٙ يٝؼ ٖٛ املعٝاض، ٚإْٸ ٕٸ  .ُا امل٬ى ٚاملعٝاض ٖٛ ايعٖس ٚايتك٣ٛ ٚايعٌُإ ٚإ

ٔ ٢ َاٱْػإ ايعاقٌ ٫ ٜؿطٸط يف ضأزلاٍ اؿٝا٠ ٚايػعاز٠ ا٭بس١ٜ ببػاط١، بٌ قس ٜتدًٓ

ب غرل ٚايٛعٸاظ ايؿاغسٜٔ، ٚايط٬ٓ ،أدٌ شيو عٔ عؿطات ايعًُا٤ غرل ا٭تكٝا٤

ًعني ع٢ً سكا٥ل ايكطإٓ ٚأٌٖ ؿني َٔ شٟٚ ايعكا٥س ايؿاغس٠ ٚغرل املٖطاملدًكني، ٚاملجٖك

ٝٸيتعاّ بأعُاي٘ اي، ٚا٫، ٜٚبتعس عِٓٗ، ٜٚعٌُ ع٢ً قٝا١ْ زٜٓ٘ ٚعكا٥سٙ^ايبٝت  ١. سٜٓ

ٕٸ ايكابض ع٢ً زٜٓ٘ )يف آخط ايعَإ(ٚضز يف بعض ا٭سازٜح  نايكابض  (29)أ

 ع٢ً مجط.

 :ٖٚٓاى يف ٖصا ايه٬ّ ْكطتإ

 ٖصا ا٭َط، أٟ ايكبض ع٢ً اؾُط. : قعٛب١ ٚتعكٝسا٭ٚىل

 غطع١ إيكا٤ اؾُط ٚقصؾ٘ بعٝسّا. :١ايجاْٝٚ

ُٸ ُټإ١; إش ٝٸٖٚصٙ ايٓكط١ ايجا١ْٝ يف غا١ٜ ا٭ٖ ٌ ٖصا ايعٓا٤ َٔ ْ٘ ٜٴؿِٗ نطٚض٠ ؼ

أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايسٜٔ، ٫ٚ ٜؿتض قبهت٘ بػٗٛي١، ؾتهٝع َٓ٘ دٖٛط٠ ايسٜٔ، ٫ٚ ٜعٌُ 

أٚ  ايصٟ ٫ تٴعطف غاٜت٘،أٚ  ايهاتب اؾاٌٖأٚ  ع٢ً ْكض عكا٥سٙ إضنا٤ٶ شلصا اـطٝب

ٟٸ ايعٌُٝ ايؿ٬ْٞ أٚ  ايعًُا٤ ٚايصٟ ٜعبس ايٓؿؼ ٚايؿٝطإ ٚاشل٣ٛ، شيو املتعاٖط بع

 ١.غ٬َٝٸيطؾا يف اؿه١َٛ اٱايصٟ ٜعبس املاٍ ٜٚأنٌ ا

  

ّٟـ ايفِٗ اال11   ــــــ (2) قتصاد

ُٻُنييٛسغ  ٕٵأْٸ٘  ٚغرل َٓاغب١ ـ َٓاغب١ ـ يف (30)ع٢ً بعض املع  ح عحٷططٳٜٴ َا أ
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ٟٸ ١، ع٢ً نطٚض٠ ايعساي١ املعٝؿٝٸ «ايكطإٓ ايهطِٜ» يتأنٝس اغتذاب١ّ ;اقتكاز

ٝٳ﴿اْط٬قّا َٔ قٛي٘ تعاىل:  ا;ٚايتأنٝس عًٝٗ ّٳ ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵطٹيٹ  ـ (25اؿسٜس: ) ﴾ُكٛ

ٌٸ ٚنإ ٝٸٚقا٥ُّا ع٢ً ايٓكٛم اي ،ايه٬ّ ميجٸٌ قت٣ٛ ايسٜٔ ن ١، ١ ٚايطٚا٥ٝكطآْ

ٝٸٚايػرل٠ اي ُٸ|ا٭نطّ ١ يًٓيبٸعًُ ٢ تطاِٖ ٜؿكسٕٚ ستٸ ـ ^١ ا٭طٗاض، ٚا٭٥

اّ املتٛانعني ملعاضف ؿني املدًكني، ٚاـسٸكني ايٛاعني، ٚامل٪ٚيُٕٗٛ احملٚكتٛاظِْٗ، ٜٚتٻ

ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت، ٜٚطَِْٛٗ با٭باطٌٝ. ٚطبعّا ٖٓاى شلصٙ املػأي١ أغباب ٚعًٌ 

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٚيهٓٸ ،ْػضٸ ايططف عٔ ايسخٍٛ يف تؿاقًٝٗا ،كتًؿ١ ٓا ْهتؿٞ بايكٍٛ: إ

ٞٸ١ ايسٜٔ اٱهًٕٗٛ َاٖٝٸ ٟٸ غ٬َ ٚادتٝاظِٖ املطاسٌ  ،عًُا٤ ايسٜٔ ضغِ اضتسا٥ِٗ يع

 ١، ٚبًٛغِٗ املٓاقب. ايسضاغٝٸ

ٕٸ ايسٜٔ إمنا ٜهٕٛ داَعّا إشا تٛٓؾط ع٢ً عؿط ؾًػؿات ) ١ ٚقا١ُ٥ ١( قٜٛٸْعطٜٸإ

ؾب٘ اؿهاض٠، أٚ  َٔ ٖٓا ٖٚٓاى، َٚأخٛش٠ َٔ ٖصٙ اؿهاض٠ ػ١ّبٳٚيٝػت َكتٳ، بصاتٗا

 َٚٔ ايكسِٜ ٚاؾسٜس، َٚٔ ايؿطم ٚايػطب، ٖٚٞ عباض٠ عٔ: 

 ١(. ١ )ا٫عتكازٜٸـ ايؿًػؿ١ اٱشلٝٸ1

ٝٸ١ ٚايػًٛنٝٸ١ ٚايذلبٜٛٸ١ )ايخ٬قٝٸـ ايؿًػؿ١ ا٭2  ١(. عًُ

 ١. ػٝاغٝٸـ ايؿًػؿ١ اي3

 ١. قتكازٜٸـ ايؿًػؿ١ ا4٫

 ١. دتُاعٝٸـ ايؿًػؿ١ ا5٫

ّٸـ ايؿًػؿ١ اؿكٛقٝٸ6  (. ١ )باملع٢ٓ ايعا

 ١. ـ ايؿًػؿ١ ايكها٥ٝٸ7

 ١. تبًٝػٝٸـ ايؿًػؿ١ اي8

 ١. ٝٸـ ايؿًػؿ١ ايؿٓٸ9

 ١. ايسؾاعٝٸ ـ ايؿًػؿ10١

ٌٸ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايؿًػؿات مبٓعي١ ايًب١ٓ يف بٓا٤ قطح ايسٜٔ. ٚبطبٝع١  ٕٸ ن إ

ٌٸ ٚاضز ايسخٍٛ يف بات يػٓا اٯٕ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايؿًػؿات ؾطٚع ٚتؿعټ اؿاٍ ٖٓاى يه

ـ  ؾإْٸينل يف ؾطٚع ٚسكٍٛ املعاضف ضغِ اعتكازٟ بهطٚض٠ ايتدكټٚيف بٝإ تؿاقًٝٗا. 
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ٟٸـ ٢ ٚع٢ً َػتٜٛات أزْ ٌٸ أض٣ َٔ ايهطٚض ايعًِ يف ايسٜٔ  عٜٞسٻ ٔٵَٳ أٜهّا إٔ ٜهٕٛ ن

ُٸ ٢ ايٛاععني،ـ ٚستٸ ُٸّا بؿ٤ٞٺ َٔ مجٝع ٖصٙ ايؿًػؿات  ـ ١ املٛنٛعٝٸع٢ً اخت٬ف أٖ ًَ

 ايعؿط٠. 

ٕٸ ايسٜٔ اٱ ٞٸإ ٕٔ باملعاضف،  ـ ؿػٔ اؿٓغ غ٬َ ـ زٜٔ داَع ٚناٌَ، َٚػتػ

ـٺ بايصات ٕٸ  .َٚػته ٝٸكاملعاضف ايٚإ ١ ٚايعًِ ١ ايعع١ُٝ، ٚعط ايػ١ٓ ايٓبٜٛٸطآْ

ٟٸ ُٸس ُٸاحمل ِٸ ايتعطٸف عًٝٗا ^١ املعكَٛني، ٚايتعايِٝ ايكٝٸ١ُ يٮ٥ يٮغـ  ـ ٚاييت مل ٜت

ات ق١ٜٛ ٚغ١ٝٓ يًػا١ٜ. ق٬ًّٝ ـ ؼتٟٛ ع٢ً مجٝع اؾٗات اي٬ظ١َ، ٚتتُتع بإشلٝٸ إ٫ٓ ايؿسٜس

ٞٸات ـ بٓا٤ٶ ع٢ً املب٢ٓ ايٚيف اٱشلٝٸ  ـ يٝؼ ٖٓاى َٔ ساد١ «١املسضغ١ ايتؿهٝهٝٸ»ـ ي عًُ

ٟٸإىل  ٝٸأٚ  ١ؾًػؿٝٸم١ً  ا٭خص َٔ أ ٝٸأٚ  ١دسٜس٠، ؾطقٝٸأٚ  ١، قسمي١عطؾاْ ١. ٚبؿهٌ غطب

ُٸكطآْٝٸٚبطن١ املعاضف اي ّٸ١ ـ بايتعٗك١ ٚاٱَاَٝٸسٜٸ١ ٚاحمل َټٌ ايتا ١، ٬ت ايؿططٜٸ، ٚايتأ

ٟٸ ٞٸٚايعكٌ ايٓٛض ٟٸإىل  ٓاى َٔ ساد١ـ يٝػت ٖ ، ٚيٝؼ ايعكٌ اٯي َهإ أٚ  ؾدل أ

ٞٸ ،١١ ٚاؾٖٛطٜٸعطؾٝٸآخط، بٌ يف ايهجرل َٔ املػا٥ٌ امل ، َٔ قبٌٝ: أقٌ ايٛدٛز اٱشل

١ ايكطإٓ، َٚعطؾ١ ١، ٚايٛسٞ، ٚايتكسٜط، ٚايسعا٤، ٚايبسا٤، َٚاٖٝٸٚايكؿات اٱشلٝٸ

ٞٸ ١ ؾات أغاغٝٸلس ٖٓاى اخت٬، ١َٚػا٥ً٘، ٚاؿؿط، ٚا٭بسٜٸ ايٓؿؼ، ٚاملعاز اؾػُاْ

ٝٸ١ ٚا٫ػاٖات ايؿًػؿٝٸَع املساضؽ اي ٕٸ املباْٞ ايعطؾاْ ٝٸ١. ٚإ ١ ايكٛمي١ ػُاٜٚٸ١ ايعكً

ط٠ ي١ ٚاٯضا٤ املتػ١ِّ املتبسِّٓعطٜٸ١ ايبؿطٜٸـ عهِ ايعكٌ ْؿػ٘ ـ ع٢ً تًو املباْٞ اي ضادش١ْ

١ ا٭ق١ًٝ املعطؾإىل  ٗا تٛقٌ اٱْػإ ايباسحع٢ً ايسٚاّ، تطدٝشّا ٜؿٛم ايٛقـ، ٚإْٸ

 اييت ٫ خ٬ف عًٝٗا. 

شنط أغتاش ايبؿط ٚايعكٌ اؿازٟ عؿط اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغٞ يف بسا١ٜ 

ٕٸ ٖصٜٔ »: ؾكاٍؾإٔ ايؿًػؿ١ ٖٛ ؾكٌ اـطاب، يف ن٬َّا  «ؾطح اٱؾاضات» اعًِ أ

ٞٸٓعطٜٸايٓٛعني َٔ اؿه١ُ اي ٞٸ ١ ـ أعين ايطبٝع ـ ٫ ىًٛإ عٔ اْػ٬م ؾسٜس،  ٚاٱشل

إش ايِٖٛ ٜٴعاضض ايعكٌ يف َآخصُٖا، ٚايباطٌ ٜٴؿانٌ اؿلٸ يف  ;تباٙٺ ععِٝٚاؾ

َباسجُٗا. ٚيصيو ناْت َػا٥ًُٗا َعاضى اٯضا٤ املتدايؿ١، َٚكازّ ا٭ٖٛا٤ املتكاب١ً، 

 . «ست٢ ٫ ٜٴطد٢ إٔ ٜتطابل عًٝٗا أٌٖ ظَإ، ٫ٚ ٜهاز ٜتكاحل عًٝٗا ْٛع اٱْػإ...

شنط إىل  أغاطني ايؿهط ٚايؿًػؿ١ ٫ وتازٖٚصا ايه٬ّ َٔ أسس عُايك١ ٚ
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ّٕ قًٌٝ بايؿًػؿ١ ٚآضا٤ أٚ  زيٌٝ اٱتٝإ بؿاٖس. ٜهؿٞ يف شيو إٔ وكٌ املط٤ ع٢ً إملا

ايؿ٬غؿ١، ٚميطٸ بكا١ُ٥ أزلا٤ ايؿ٬غؿ١ املدايؿني ٫بٔ غٝٓا، َٚٔ ثِ قا١ُ٥ أزلا٤ 

ايؿًػؿ١ إىل  بايٓػب١ يٝكـ ع٢ً اؿكٝك١. ٚأَا ،ٗنيٚيأايؿ٬غؿ١ املدايؿني يكسض املت

ٝٸاي ٝٸ١ ؾا٫ػطب  اتٗا.خت٬ف َٔ شات

 

ّٟـ ايفِٗ اال12   ــــــ (3) قتصاد

املػا٥ٌ إىل  ٚعًٝ٘ ْسضى اٯٕ دٝٸسّا َس٣ أ١ُٖٝ ايتؿات ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض

ٞٸط ايهبرل ٚايٛدسإ ا١٫. ؾكس تٛقٸٌ ٖصا املؿٚهقتكازٜٸا٫ إىل  ايٝكغ بٛنٛح دتُاع

ٕٸ َٛنٛع ا٫قتكاز ِٸ ايتأغٝؼ يًكػط ٚايعسٍ زاخٌ «١قطآْٝٸأقاي١ »ٜؿٓهٌ  أ ، يٝت

ّٳ ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵطٹ﴿إش ٜكٍٛ تعاىل:  ;سٝا٠ ايٓاؽ ٚخاضدٗا ٝٳُكٛ ٕٸ ٖصا  (.25اؿسٜس: ) ﴾يٹ ٚإ

ٛٸ٠  ايتعبرل املصٌٖ ٚاملٛدع، ٚايصٟ ٖٛ ع٢ً أع٢ً زضدات ايب٬غ١ ٚاؾُاٍ، ٚشض٠ٚ ايك

١ بٓا٤ٶ; إش ػُاٜٚٸ١ إعذاظّا، ٖٚٛ َٔ أنجط ايتعايِٝ ايٝٸكطآْٚاملتا١ْ، َٔ أنجط اٯٜات اي

تجبت بٛنٛح إٔ أقاي١ ا٫قتكاز يف اٱغ٬ّ ـ ْٚعين بصيو اقتكاز ايكػط ٚايعسٍ، 

ٚيٝؼ ا٫خت٬ف ايطبكٞ ٚايتهاثط ٚايذلف، ٚأنٌ ايطؾا ٚاٱدشاف، ٚايتبصٜط 

 ٬ّ. ضّا ٚعُكّا يف اٱغ١ ػصټغ٬َٝٸٚاٱغطاف ـ َٔ أنجط ا٭قٍٛ اٱ

ٕٸ ايطٚاٜات املعتدل٠ ايهجرل٠ بػضٸٚ ٝٸ، ٚايػرل٠ ايايٓعط عٔ اٯٜات لس أ ١ عًُ

ُٸ |يًٓيب ا٭نطّ ّٸ ،^١ املعكَٛنيٚا٭٥  ؼهٞ بأمجعٗا عٔ ايسؾاع ايتا

ٞٸٚتكشٝض أغؼ ا٫قتكاز ٚاملعٝؿ١ يف اجملتُع اي ،ٚا٫غتُات١ يف تطبٝل ايعساي١ ، كطآْ

 ٚإسكام سكٛم ايطبكات احملط١َٚ. 

ٞٸٚ ٞٸ «سبٝب بٔ َعاٖط»ايعًٟٛ  َٔ املًؿت أْٓا ْط٣ ايكشاب اؾًٌٝ  ٚايكشاب

إىل  ٜطًبإ َٓ٘ ايكسّٚ ×اٱَاّ اؿػنيإىل  ٜهتبإ «غًُٝإ بٔ قطز اـعاعٞ»

إ مٓما نإ َٔ غٝطط٠ ٜٚتؿذٸع ،ٚإظاس١ ايباطٌ ٚايعًِ ،ٚايعسٍ ٱقا١َ اؿلٸ ;ايعطام

ٟٸع٢ً ايٓاؽ، ٚايتٗاَِٗ أَٛاشلاملتهاثطٜٔ  ايػاؾِ يٝس ٖ٪٤٫  ِ، ٚإط٬م اؿهِ ا٭َٛ

 ٚدعٌ َاٍ اهلل...»َا ٜك٫ٕٛ:  املتهاثطٜٔ، ٚدعٌ أَٛاٍ ايٓاؽ زٚي١ بِٝٓٗ; ؾٝك٫ٕٛ يف

ٍٴ .«زٚي١ بني دبابطتٗا ٚأغٓٝا٥ٗا... َاٍ قطاعات َٔ ايٓاؽ  اهلل يٝؼ إ٫ٓ َٚا
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 . (31)ٚاحملطَٚني

ا٥ـ كتًؿ١ ـ ٜكسم عًٝٗا مجٝعّا إْٓا ْٛاد٘ ايّٝٛ عسٸ٠ فُٛعات ـ يف أظٜا٤ ٚٚظ

ٞٸ٤٫ هًٕٗٛ ا٫قتكاز اٱ٪ؾٗ .«اؾاٌٖ بأبعاز ايسٜٔ»عٓٛإ  ٕٸ ؾدكّا ، غ٬َ ٚيٛ أ

ِٗ ٚتطساشلِ، خؿ١ٝ َٛا٥سِٖ ٚأغؿاضِٖ ٚسًٓإىل  ؼسٸخ عٔ ايعساي١ اْتكٌ شٖٔ ٖ٪٤٫

٩ٕٔؾٝبس، إٔ تكاب بايهطض ٍٕ َٔ ا٫قتكاز،  ٕٚ باؿسٜح ٚايتٓعرل يسٜ  ناـ١ُٝخا

ؿسٸ ا٭ز٢ْ بٗصا املػت٣ٛ َٔ اٜٚطتهٕٛ يف  ،بٝت َٔ زٕٚ غكـايأٚ  َٔ زٕٚ عُس،

َٸ ٚا ايكطإٓ ٚيٛ ملطٸ٠ ٚاسس٠; يٝسضنٛا ١ٝ٩، عٝح ىاٍ ايػاَع أِْٗ مل ٜكطايػكٛط ٚا٭

ٕٸ يؿغ  ْٗر »يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ؾه٬ّ عٔ  «ايك٠٬»٬َقل يًؿغ  «ايعنا٠»أ

١ ايهجرل٠ ا٭خط٣، اييت ْهعٗا قتكازٜٸ٭سازٜح ا٫، ٚا«اـطب١ ايؿاط١ُٝ»، ٚ«ايب٬غ١

 بطغِ ٖ٪٤٫ اؾاًٖني ٚايطدعٝني ٚبعض ايعاَسٜٔ املؿبٖٛني. 

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٫ ٜعًُٕٛ ـ ٕٸ ايسٜٔ اٱأٚ  إ ٞٸ٫ ٜطٜسٕٚ ا٫عذلاف ظًِٗٗ ـ بأ قس  غ٬َ

ٞٸ ٞٸ دا٤ يطق  ٞٸعًُيف عامل املاز٠ ع٢ً املػت٣ٛ اي اٱْػإ، ٫ٚ ميهٔ سكٍٛ ٖصا ايطق

 ِ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ َػٸت اؿاد١ يسٜهِشت٢ إشا أضزمت تع١ًٗ. ؾازٸٜٸبطؾع اؿاد١ امل إ٫ٓ

ٚٸإىل  ٍ ا٫بتسا٥ٞ. ٚبػضٸ ايٓعط عٔ ٖصٙ ا٭َٛض ايٛانش١ اقتٓا٤ نتاب ايكطا٠٤ يًكـ ا٭

ٕٸ ايعامل ٜهرٸ بٗصٙ ا٭ضنإ ايج٬ث١ املؿ٪١َٚ يؿػاز اٱْػإ ٚاجملتُع  ٚايبس١ٜٝٗ ؾإ

 ٝٳِ، ٖٚٞ: يكٹٚغكٛط ا

 ل اٯخطٜٔ(. ـ ا٫غتجُاض )تػدرل طاقات ٚعُط ٚب١ٝٓ ٚعًِ ٚؽكټ1

ـ ا٫غتعُاض )غطق١ ايؿعٛب، ٚاست٬ٍ ا٭ٚطإ، َٚكازض٠ ايجطٚات ٚاملعازٕ 2

ٝٸٚايعكٍٛ ٚايطاقات اٱ  ١(. ْػاْ

ـ ا٫غت٦جاض )أنٌ ايطؾا، ٚا٭ثط٠، ٚا٭ْا، ٚاعتباض اٯخطٜٔ خسَّا ٜهسسٕٛ 3

 تأثط(. يكاحل املػ

ٕٸ زّٜٓا مل ٜؿتٌُ ع٢ً ؾًػؿ١  ٟٸ١ )َصٖب اقتكازٜٸيٛ أ ١ (، ٚأغؼ دصضٜٸاقتكاز

إىل  هإ مبٓعي١ ايسٜٔ املؿتكطيَتك١ٓ يتعسٌٜ ايجط٠ٚ ٚتكشٝض َعٝؿ١ اؾُاٖرل، 

بتعبرل آخط ـ شيو. ٖٚصا ٜعين إىل  ١ َٚاػٝاغٝٸ١ ٚايخ٬قٝٸ١ ٚا٭١ ٚا٫عتكازٜٸايؿًػؿ١ اٱشلٝٸ

ـ ايصٟ ؼٌُ ٗا املتدًٚأٜٸ ،عٞ اٱغ٬ّـ ايصٟ تسٻٗا املػًِ املجٖكأٜٸ .ٔعسّ ٚدٛز ايسٜـ 
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ٟٸ ٞٸأٖصا ٖٛ ايسٜٔ اٱ ،زا٤ أغؿاضّا ٫ٚ تؿك٘ َٓٗا ؾ٦ّٝا، ٚايصٟ ٫ تٓؿع زٚا٤ٶ ٭  ! غ٬َ

اييت  «١اـطب ايؿاطُٝٸ» ! ٌٖٚ ٖصٙ ٖٞ «قػط ايكطإٓ»، ٚ«قطإٓ ايكػط»ٌٖٚ ٖصا ٖٛ 

ً٘  ! ٌٖٚ ٖصا ٖٛ َا ميجِّ«يًعساي١ يف ايتٛظٜع»٤ يف ا٫ْتكاض تؿب٘ قطختٗا قطخ١ ا٭ْبٝا

يف ضؾع٘ ايكطخ١ اشلازض٠ يف ايسؾاع عٔ احملطَٚني ! ٌٖٚ ٖصا ٖٛ َا  «ْٗر ايب٬غ١»

ـٖ «١ايعاؾٛضا٥ٝٸ»ً٘ ايكطخ١ متجِّ ٍٕ أؾؿٳ»كٗا اٱَاّ اؿػني بكٛي٘: اييت  ٙ ٛٵبػرل عس

 عساي١ بني ايٓاؽ ! يؿهض عسّ تطبٝل سه١َٛ ٜعٜس يً ;(32)«ؾٝهِ

ٟٸ ، َع ْبٛغ٘ ٚزضاٜت٘ ٌٖٚ ميهٔ يًػٝس ايؿٗٝس ايكسض ـ ٖصا ايؿكٝ٘ ايعبكط

ْٕٛ اٱغ٬ّ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ىِّأٚ  ؿني،ط َجٌ املتدًَٚٚٓطك٘ ٚسهُت٘ ـ إٔ ٜؿٚه

يكس أثبت ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ـ َٔ خ٬ٍ  ،أبسّا خ٬ٍ ٚنع ايعطاقٌٝ يف ططٜك٘  ن٬ٓ

١، ٚايػعٞ يف إطاض ايتشكٝل يف ا٫قتكاز قتكازٜٸباملباْٞ ٚاملػا٥ٌ ا٫ اٖتُاَ٘ اؾازٸ

ٞٸاٱ ٝٸع مبٖٛب١ ـ أْ٘ ٜتُتٻ غ٬َ ٞٸط أٜهّا ع٢ً ٚدسإ ١ ع٬ُق١، ٚأْ٘ ٜتٖٛؾعكً  إْػاْ

ٝٸ١ ٚقطآْٝٸٜكغ، ٚضٚح  ٞٸ٠، ٚبٝإ ١ ؾصٸ١ ٥٫ٚٝٸإمياْ  ظاخط.  عًُ

ل بايتبٝني اـايل يـ َا ٜتعًٖ يف ١إٕ ػاٌٖ ا٫قتكاز يف ايًشع١ ايطا١ٖٓ ـ ٚخاقٸ

ٟٸَٓٗر اٱغ٬ّ ا٫» ، أٟ ا٫قتكاز ايكا٥ِ ع٢ً أغؼ اٱغ٬ّ َٔ )ايهتاب «قتكاز

ٟٸ١(، َٔ خ٬ٍ ايؿِٗ املتعٓكٚايػٓٸ ـ ايٓاؾ٧ عٔ اؾٌٗ باٱغ٬ّ، ٚعسّ  ٌ ٚا٫دتٗاز

َٔ  ّا، ٚتؿٜٛ٘ زلع١ اٱغ٬ّأخ٬قٝٸا٫ٖتُاّ باٱْػإ احملطّٚ، ٚغكٛط اجملتُع 

ايتٓاغِ ٚايتٓػٝل َع أٚ  اـبح يف إظٗاض اٱغ٬ّ ْاقكّا،أٚ  ١،ايٓاس١ٝ اٱزاضٜٸ

ٱؾػاح اجملاٍ أَاّ ١ُٖٓٝ  ، إْٸُا ٖٛني ٚاملػتعُطٜٔ يف ايساخٌ ٚاـاضزايطأزلايٝٸ

ٞٸ١ املٓشطؾ١ ا٭خط٣، ْٚػـ َاز٠ ايكػط ٚايعسٍ ايقتكازٜٸاملساضؽ ا٫ اييت ٖٞ َٔ  كطآْ

ِٸ ٝٸّ َٚؿاُٖٝ٘ املؿطق١، ٚتعٜٚل ايطأزلداشبٝات اٱغ٬ أٖ ١ ٚتأٜٝسٖا، ٚا٫ؾذلاى َع اي

دِٗٓ إىل  ١دتُاعٝٸا٭ضاشٍ َٔ قطاع ايططم، ٚؼٌٜٛ ظاٖط٠ ايؿكط ٚايطبك١ٝ ا٫

ّٳ ،ساط١ُ ١ بعس اْتكاض ايجٛض٠، ـ ضغِ نٌ غ٬َٝٸاؾُٗٛض١ٜ اٱ ٚإٔ وهِ ْعا

نإ ؾطٜسّا َٔ ْٛع٘ يف  ايتهشٝات ٚايؿٗسا٤، ٚبصٍ ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ، ايصٟ ضمبا

ًٕٛ بتػعرل ا٭قٛات ٚايهٌٝ زٕٚ املٖٛناملٝهاؾًٝٞ، ٜٚأخص اؾ٬ٓ ايتاضٜذ ـ املصٖبٴ

٢ ظٗطت ـ ع٢ً سسٸ تعبرل نباض ٚاملٝعإ بطشٔ ععاّ ايٓاؽ، ٚغًذ دًٛزِٖ، ستٸ
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ٝٸاملػ٪ٚيني ـ طبك١ دسٜس٠ َٔ ايطأزل ُٻاي   .ُني ٚغرلِٖني ٚاملذلؾني َٔ ايعًُا٤ املع

وػٔ بٓا إٔ ْعطض يًكاض٨ ايهطِٜ سسٜجّا عٔ اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ عًٞ  ٖٚٓا

ٕٸ املعكّٛ ٖٛ علٸ خًٝؿ١  .×بٔ اؿػني ايػذٸاز ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سازٜح ٜجبت أ ٚإ

٫ وًُٕٛ ايصٜٔ اهلل يف أضن٘، نُا تجبت ٖصٙ ا٭سازٜح سذِ أزعٝا٤ ايعًِ ٚايؿكا١ٖ ٚ

١ ِٖٚ بعٝسٕٚ غ٬َٝٸعٕٛ اٱزاض٠ اٱػ٪ٚيني ايصٜٔ ٜسٻَٚا أنجط امل .َٔ ضٚح اٱغ٬ّ ؾ٦ّٝا

ٌٸ ايبعس عٔ اٱغ٬ّ ٚايعٌُ ب٘. ٜا شلا َٔ غؿ١ً ٚعسّ إخ٬م َٔ ٖ٪٤٫ املػ٪ٚيني،  ن

ٚ.... ٜا  ،ٜٚبصٸضٕٚ َٝعا١ْٝ ايسٚي١، ٜٚٓٗبٕٛ أَٛاٍ ايؿعب ،ايصٟ ىهُٕٛ َاٍ اهلل

 ًُّا ٚعسٚاّْا.ع ظايتؿٝټإىل  ع ع٢ً ٜس املٓتػبنيملع١ًَٝٛ ايتؿٝټ

 ،ايٓاؽ يف ظَآْا ع٢ً غتٸ طبكات: أغس...»ٚأَا سسٜح اٱَاّ ايػذاز ؾٝكٍٛ: 

َٸ ...ٚؾا٠ ،ٚخٓعٜط ،ٚنًب ،ٚثعًب ،ٚش٥ب َٸا ايص٥ب ؾتذٸٚأ ٕٛ إشا اؾذلٚا، اضنِ، ٜص

َٸ .،ٚميسسٕٛ إشا باعٛا.. ٪نٌ ؿَِٛٗ، ٜٚٴهػط تا ايؿا٠ ؾايصٜٔ ػعٸ ؾعٛضِٖ ٚٚأ

 . (33)«ٚخٓعٜط  ٚنًبٺ ٚثعًبٺ ٚش٥بٺ ا٠ بني أغسٺععُِٗ. ؾهٝـ تكٓع ايؿ

و بٛنع ايٓاؽ يف ، ؾُا ظٓټ×ٖصا ٖٛ ساٍ ايٓاؽ يف عكط اٱَاّ ايػذاز

ٌٸ ٖصٙ ايها٥ٓات املؿذلغ١ يف ايعكط ايطأٖ !  ،ايعكط ايطأٖ  بني ن

 

 ـ بعـ ٜت

 

 

انهىامش
                                                      



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ صيف ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

فرهنگ

 

 

بزرگ

 

 

 

يگفرهن

 

«
وهرگ«

«

»



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 

 

ريانگ

 

 

^



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ صيف ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

^

 
 

 



 

 

ّٞايػٗٝد ايصدز ٚايتخًٌٝ اي  يإلَا١َ عكً
 

 قاسم جىاديد. 

 حسن عهي مطر: ترجمت

 

 ــــــ َكد١َ

ٝٸ ٌٸ احملٛض يف عٛخ عًِ ايه٬ّ ٚايعكٝس٠ ايؿٝع ٕٸ اٱَا١َ ؼت ٕٸ ؾإ ١ضغِ أ

١ غ٬َٝٸضا٥س املعاضف اٱ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض ـ ايصٟ هب تػُٝت٘ عٛل

اْؿػاي٘ بأعاخ نطٚض١ٜ إىل  املعاقط٠ ـ قًُٓا خاض يف ٖصا ايبشح، ٚضمبا عاز شيو

ملػأي١  &ٌ خططّا ع٢ً أقٌ ايسٜٔ. ٚعٓسَا تعطٸض ايػٝس ايؿٗٝسناْت تؿٚهأخط٣ 

اٱَا١َ ؾسٸز ع٢ً ايعا١ٜٚ غرل ايطٚا١ٝ٥ َٔ املٛنٛع، ٖٚصا َا قطٸح ب٘ ايػٝس ْؿػ٘ 

َٚكٓع١ ٭ٚي٦و  ،١عكًٝٸؼًٌٝ َػا٥ٌ اٱَا١َ َٔ ظا١ٜٚ إىل  سٝح قاٍ: إْ٘ ٜػع٢ ،َطاضّا

إىل  ١ٜ يف ٖصا اجملاٍ. َٔ ٖٓا ؾكس تططٸم زلاست٘ايصٜٔ ٫ ٜطَٕٚٛ ا٫نتؿا٤ بايطٚا

ا. يكس ٚانب ايػٝس ايؿٗٝس يف إيٝٗقٛا قًُٓا تططٻأٚ  اٯخطٕٚ إيٝٗاَػا٥ٌ مل ٜتططٸم 

ا٭غتاش ايؿٗٝس َطته٢ َطٗطٟ،  :طٜٔ ـ َٔ أَجاٍعح َٛنٛع اٱَا١َ بعض املٓٚع

١، ٚبني اٱَا١َ ػٝاغٝٸ٠ ايٚغرلُٖا ـ يف ايتؿهٝو بني اٱَا١َ ٚايكٝاز ،اٱَاّ اـُٝينٚ

ٝٸ١ ايطدعٝٸ١ ٚاملعًُٝٸٚايععا١َ اي  يكسضبٝإ آضا٤ ايػٝس اإىل  ١. ٚمٔ ٖٓا غٛف ْتعطٸضسٜٓ

ايتؿهٝو ايصٟ عُس إيٝ٘ إىل  يف خكٛم َػأي١ اٱَا١َ. ٚيف ختاّ املكاي١ ـ با٫يتؿات

ض بعض ايؿٗٝس ٚغرلٙ َٔ ايعًُا٤ بني كتًـ َطاتب اٱَا١َ ٚؾ٪ْٚٗا ـ غٛف ْػتعط

ِ ٖٹِٛٔيسٳٛا بٹُيسٵطٜٔ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ إٔ ٜٴا٭غ١ً٦ اييت ْٗٝب بأقشاب ا٭ق٬ّ ٚاملؿٚه

                                                      

| 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 ؾٝٗا. 

 

 ــــــ َٔ ٚج١ٗ ْعس ايطٝد ايػٗٝد ايصدز األ١َّ بعد زحٌٝ ايٓيّب

ٞٸٜططح يف ايعامل اٱ ٖٓاى عحٷ ٕٸ ا٫تٸ غ٬َ ٞٸٜط٣ أ ايٓاقس يًكشاب١  ذاٙ ايؿٝع

; إش ٫ظّ اْتكاز ٖصا |ا٭نطّ ؾدل ايٓيبٸإىل  ١غٛف ٜٓعهؼ عػب ايٓتٝذ

 .يف أزا٤ ايطغاي١ عسّ لاح ايٓيبٸ ٖٛاؿؿس ايهبرل َٔ ايكشاب١ 

ايتأنٝس إىل  ٖصٙ ايؿب١ٗ عُس ايػٝس ايؿٗٝس يف اـط٠ٛ ا٭ٚىلإىل  با٫يتؿاتٚ

ٕٸ َطس١ً قسض اٱغ٬ّ ناْت منٛشدّا َٚجا٫ّ غاَّٝا ٚباضظّا يف تاضٜذ اٱ ١; إش ْػاْٝٸع٢ً أ

ٌٸ ٕٸ عكطّا تٴًػ٢ ؾٝ٘ ق١ُٝ »: ؾكا١ٍ، ازٸٜٸايكِٝ ٚا٫َتٝاظات امل أطاست تًو املطس١ً به إ

١ ع٢ً اٱط٬م، ٜٚػتٟٛ ؾٝ٘ اؿانِ ٚاحملهّٛ يف ْعط ايكإْٛ ازٸٜٸايؿٛاضم امل

١ ٚايهطا١َ احملذل١َ ؾٝ٘ تك٣ٛ اهلل اييت عٜٓٛٸٚفا٫ت تٓؿٝصٙ، ٚهعٌ َساض ايك١ُٝ امل

ٞٸضٖٚٞ تطٗرل  ٞٸاؾٗاز يكاحل ايٓٛع اٱإىل  ٜٚػاضع ؾٝ٘ ...،ٚقٝا١ْ يًهُرل س ، ْػاْ

ٕٸ ايعكط ايصٟ  .،١ يف ٖصٙ ايسْٝا..ايصٟ َعٓاٙ إيػا٤ َصٖب ايػعاز٠ ايؿدكٝٸ أقٍٛ: إ

ٌٸ ٖصٙ املؿاخط شلٛ خًٝلٷ .. َاشا بايتكسٜؼ ٚايتبذٌٝ ٚاٱعذاب ٚايتكسٜط. ػتُع ي٘ ن

شيو، إىل  ا اؿُاغ١ يصيو ايعكط ٖٞ اييت زؾعتين.. ٚيهٓٗايتٛغٸع !إىل  أضاْٞ زؾعت

أْا أؾِٗ ٖصا دٝسّا، ٚأٚاؾل عًٝ٘  .١ ٚا٫غتكا١َؾٗٛ ب٬ ضٜب ظٜٔ ايعكٛض يف ايطٚساْٝٸ

ُٸػّا ُٸل يف ايسضؽ ايٚيهٓٸ، َتش ٞٸٞ ٫ أؾِٗ إٔ ميٓع عٔ ايتع ايتُشٝل أٚ  عًُ

ٞٸاي ٕٸ نجرلّا َٓٸ..تاضى شيو ايعكط َٚآثطٙ َصٖبّا  ا شٖب يف تعًٌٝ َٓاقب. ٚأندل ايعٔ أ

ٕٸ أبا بهط ٚعُط  ٕٸ ضدا٫ت ايعَٔ اـايٞ ـ ٚبتعبرل أٚنض ؼسٜسّا أ دعً٘ ٜعتكس أ

أٚ  ٗٞ اؿٝا٠ ايعا١َ ٦َٜٛصٺ ـ ٫ ميهٔ إٔ ٜتعطٸنٛا يٓكسٺٚأنطابُٗا ايصٜٔ ِٖ َٔ َٛدِّ

ٝٸ ضٜذ ١، ؾتاضىِٗ تاقان١ُ; ٭ِْٗ بٓا٠ شيو ايعكط ٚايٛانعٕٛ ؿٝات٘ خطٛطٗا ايصٖب

ٝٸ شيو ايعكط، ٚػطٜسِٖ عٔ ؾ٤ٞ َٔ َٓاقبِٗ ػطٜسٷ ت٘ اييت يصيو ايعكط عٔ َجاي

ٌٸ َػًِ  . (1)«ٜعتكسٖا ؾٝ٘ ن

ٕٸ عكط ضغٍٛ اهلل نإ عكطّا غاطعّا  ٜعتكس ايػٝس ايؿٗٝس أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٝٸ َٸ١ مل تكٌ يف تًإىل  ّا، ٚقس أؾه٢َٚؿطقّا ٚشٖب ٕٸ ا٭ و تًو اٱلاظات ايعع١ُٝ، بٝس أ
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ِ مبكرلٖا. ٚقطٸح يف ٓٗا َٔ ايتشٗهايطؾس ايهايف ايصٟ ميٚهإىل  املسٸ٠ ايككرل٠

َٸ١ ضغٍٛ اهلل ٕٸ أ سٝح قاٍ: مل تهٔ َعك١َٛ َٔ اـطأ،  |َٛنع آخط بأ

َٸ١ اٱ» ٕٸ ا٭ ١ اييت غ٬َٝٸٚبايطغِ َٔ أْٓا ْعذلف ْٚؿتدط ٚمنت٧ً اعتعاظّا باٱميإ بأ

َٸ نطبت أضٚع |ػٗا ٚسطغٗا ايٓيبٸأغٻ ١ ع٢ً اٱط٬م... بؿطٜٸ١ يف تاضٜذ ايمنٛشز يٮ

َٸ١ مل تهٔ َعك١َٛ ٕٸ ا٭ ٌٸ ٖصا ْكٍٛ: إ  . (2)«ٚبايطغِ َٔ ن

َٸ١.   :َٔ شيوٚبٌ إْ٘ ٜصنط ؾٛاٖس تجبت عسّ تطغٸذ اٱميإ يف قطاض٠ ضٚح ا٭

ُٗٛا ضغٍٛ اهلل مبشابا٠ أًٖ٘ ٚعؿرلت٘ سٝح اتٻ ،اعذلاض ا٭ْكاض ع٢ً تكػِٝ ايػٓا٥ِ

١ ضاغد١ يف أشٖاِْٗ، ٚنإ شيو ١ ٚايٓعع١ ايكبًٝٸسػابِٗ; سٝح ناْت ايصٖٓٝٸع٢ً 

 . (3)ٜعٗط ع٢ً ؾًتات أعُاشلِ

ٕٸ ايٓيبٸإىل  َع شيو ٜصٖب ايػٝس ايؿٗٝس َٸ١ إىل  نإ ٜػع٢ ايكٍٛ بأ َٓض ا٭

َٸ ت٘ يف كتًـ املػا٥ٌ، أقايتٗا ٚنطاَتٗا، ٚيصيو أيعّ ْؿػ٘ ٚأيعَ٘ اهلل بإٔ ٜؿاٚض أ

ُٸٌ امليٝعٌُ ب ات اؾػاّ يف املػتكبٌ، ػ٪ٚيٝٸصيو ع٢ً تطب١ٝ املػًُني ٚإعسازِٖ يتش

َٸ١ اييت غتكّٛ بأعبا٤ ايطغاي١ ايعع١ُٝ اييت غٝذلنٗا ايطغٍٛ أَا١ْ  ٚيٝعًُٛا أِْٗ ا٭

 يف أعٓاقِٗ. 

ٚقس بطظت أٚىل بٛازض عسّ بًٛؽ ا٭١َ ٚعسّ ضؾس ْٚهٛز اجملتُع يف قسض 

ٕٸ ايػكٝؿ١ ناْت عػب ايعاٖط عباض٠  ;غاعس٠اٱغ٬ّ َٔ خ٬ٍ غكٝؿ١ بين  شيو أ

عٔ اعذلاف بٛدٛز ا٭١َ، ٚاعتباضٖا َعٗطّا يًتؿاٚض بني أؾطاز ا٭١َ يف تعٝني اؿانِ 

، بٝس إٔ اؿكٝك١ اييت ػًٓت يف ايػكٝؿ١ مل تهٔ غ٣ٛ إيػا٤ ا٭١َ ٚٚدٛزٖا، بعس ايٓيبٸ

َٳ ٕٸ  ايطغٍٛ إىل  ػكٝؿ١ نإ ٜٓعطسهط يف تًو اي ٔٵٚإْهاض ؾدكٝٸتٗا ٚأقايتٗا; ٭

ٕٸ تًو ايكب١ًٝ ٖٞ إىل  يٛا ب٘بٛقؿ٘ غًطاّْا ع٢ً قطٜـ، ٚتٓعٻ َػت٣ٛ ض٥ٝؼ قب١ًٝ، ٚأ

ٝٸبٳ١ ايػٝاز٠ ايَكْعطٜٸاييت هب إٔ تطخ غًطاْ٘! ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ يف اؿكٝك١ تعين إسٝا٤  ً ١

نإ »: &ؼكٝكٗا. قاٍإىل  ٜػع٢ اييت ٖٞ إْهاض ٭قاي١ ا٭١َ اييت نإ ايٓيبٸ

ٛٸ٠ ع٢ً أْٗا غًطإ قطٜـ، إْٗا غًطإ عؿرل٠ َعٝٸ١ٓ، ٖٚصٙ ايعؿرل٠ إىل  ٜٴٓعط ايٓب

١ ايعؿرل٠ اييت تتشسٸ٣ ٚدٛز ١ َايهٝٸْعطٜٸاملعٝٸ١ٓ ٖٞ اييت هب إٔ ؼهِ ٚإٔ تػٛز، 

١ ططست نُؿّٗٛ يف ٓعطٜٸتٗا، ٖصٙ ايا٭١َ، ٚتٓهط عًٝٗا أقايتٗا ٚٚدٛزٖا ٚؾدكٝٸ
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ِٸ بعس ٖصا   . (4)«ّاْعطٜٸّا ٚعًُٝٸػعت ت ٚاتٻاَتسٻايػكٝؿ١، ث

ٕٸ اـًٝؿ١ ايجاْٞ ْؿػ٘ نإ إىل  ٚقس أؾاض ايػٝس ايؿٗٝس يف َٛنع آخط أ

َٸ١»ىؿ٢ َٔ ايتعبرل بـ  َٸ«ا٭ ٕٸ سهٛض ا٭ ٞٸ; ٚشيو يعًُ٘ بأ ، ×١ ٜعين سهٛض اٱَاّ عً

زلع ٕ إٖٚصا ٜعين سهٛض املعاضن١ ٚايطأٟ اٯخط املدايـ يطأٜ٘. ٚيصيو ؾإْ٘ َا 

َٸ ٕٸ بٝع١ »ؾإٔ اؿانِ ست٢ اضتك٢ املٓدل ٚقاٍ َا َهُْٛ٘: يف ١ يًتؿاٚض بادتُاع ا٭ إ

َٸ«ٖاأبٞ بهط ناْت ؾًت١ ٚق٢ اهلل امل٪َٓني ؾطٻ ٍٳ زٕٚ عٛز٠ أ  ١ ضغٍٛ اهلل. ٚبصيو سا

ٌٸ تؿهرلٖا اؿطٸإىل  ، عٝح اعتدل سازث١ اْتداب أبٞ بهط قس سسثت ٚقطاضٖا املػتك

َٔ ٖٓا ؾكس عُس يف  .ايتاضٜذ ٚغطٸ٠ َٔ ايعَٔ، )ٚقس ٚق٢ اهلل ؾطٸٖا(ع٢ً سني غؿ١ً َٔ 

ٌٸإىل  غٝام اْتداب اؿانِ اي٬سل َٸ١، ٚعٝٻ إيػا٤ ايسٚض املػتك ١ ٔ ؾٛض٣ َٔ غتٸيٮ

َٸ   .(5)١أؾدام، ٖٚصٙ ايؿٛض٣ بسٚضٖا مل تهٔ َٓتدب١ َٔ قبٌ أبٓا٤ ا٭

َٸ١ يٛ ادتُعتإىل  ايكسضس ٜصٖب ايػٝ ٕٸ ا٭ ٌٸ ايكٍٛ بأ  ،يف سٝٓٗا بؿهٌ َػتك

ٍٷيف ٚتؿاٚضت ؾُٝا بٝٓٗا  نبرل بإٔ ٜهٕٛ  ؾإٔ اـًٝؿ١ ٚاؿانِ، نإ ٖٓاى استُا

ٞٸ ١ ٜػطزٖا ايػٝس تاضىٝٸ. َٚٔ خ٬ٍ شنط سازث١ ×املٓتدب يًد٬ؾ١ ٖٛ اٱَاّ عً

َٸ١ ناْت ;ايؿٗٝس ٕٸ غايب١ٝ ا٭ ٝٴجبت أ ٞٸإىل  ي ٕٸ عبس ٜكٍٛ، ×داْب اٱَاّ عً : إ

١ يف َػأي١ ايؿٛض٣ مل ٜػتطع ػاٚظ زٚض عٛف ايصٟ ٖٛ أسس ا٭عها٤ ايػتٸايطمحٔ بٔ 

َٸ ٌٸ اخت٬ف ايؿٛض٣ يف خكٛم تعٝني اـًٝؿ١ا٭ َٸ١، إىل  َ٘ٔ ٖٓا ؾكس تٛدٻ ،١ يف س ا٭

َا غأيت »ؾإٔ تعٝني اـًٝؿ١. ٜكٍٛ عبس ايطمحٔ بٔ عٛف ْؿػ٘: يف ٚغأٍ ايٓاؽ 

ٜعين  .إعجُإ بٔ عٓؿ :ٚقاٍ ّا إ٫ٓقطٜؿٝٸ َا غأيتٴبٔ أبٞ طايب، ٚ ٞٸعً :ٚقاٍ ّا إ٫ٓعطبٝٸ

ٕٸ مجاٖرل املػًُني ناْت تكٍٛ ٞٸ :أ بٔ أبٞ طايب، بُٝٓا ناْت عؿرل٠ ٚاسس٠  عً

َٸ ٕٸ عجُإ بٔ عٓؿ ;عجُإ :١ ناْت تكٍَٛعٝٸ١ٓ تطٜس إٔ تٓٗب اؿهِ َٔ ا٭ إ نإ ٭

ٞٸعًُٝٸتهطٜػّا ي ّا ٚتأنٝسّا يٛدٛز نإ تعبرل ×بٔ أبٞ طايب ١ ايٓٗب، بُٝٓا عً

َٸ َٸ ،١ يف املٝسإا٭  . (6)«ٚأضازت ايعؿرل٠ عجُإ ،١ٚشلصا أضازت٘ ا٭

ٕٸ ٖصا ايبشح ايصٟ ٜتعطٸض ي٘ ايؿٗٝس  ٜتعاضض َع ايهجرل َٔ ايكسض إ

. «عح سٍٛ اي١ٜ٫ٛ»ٚ «ؾسى يف ايتاضٜذ» :٘ٝٵَٔ نتابٳ ايهًُات اييت ٚضزت يف نٌٛ

يف َعطض اٱداب١  ،ٚيف عح ايؿٛض٣ ،املػتكبٌ داْبٺ َٓ٘ يفإىل  ٖٚصا َا غٛف ْؿرل
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 عٔ اْتكازات ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت.

  

ّٝ ّٞدزاض١ حتًًٝ  ــــــ ×١ الْتداب اإلَاّ عً

ٞٸإىل  يكس عُس ايػٝس ايؿٗٝس بٛقؿ٘ خًٝؿ١ ـ بكطع  ×ؼًٌٝ اْتداب اٱَاّ عً

ٕٸ ايطغاي١ اٱ َٔ ايجٛض٠ يف ١ تكّٛ ع٢ً خًل ساي١ غ٬َٝٸايٓعط عٔ ايٛسٞ ـ قا٬ّ٥ بأ

قس تهٓؿٌ  |ْٗر دسٜس يف اؿٝا٠. يكس نإ ضغٍٛ اهللإىل  اجملتُع، ٚاشلسا١ٜ

َٸػ٪ٚيٝٸمب ٗٻ١ بٓا٤ أ س َٔ أدٌ شيو بإظاي١ مجٝع ايطٚاغب اؾا١ًٖٝ، ١ دسٜس٠، ٚقس تع

ٌٸ ايجٛض٠ إ٫ غ٬َٝٸا٭١َ اٱ ـٵٚاغت٦كاٍ دصٚض ايتدًٓـ عٔ قؿش١ اجملتُع. مل تعٹ ١ يف ظ

٫ تتذاٚظ عؿط غٓٛات. طبكّا يًهجرل َٔ املساضؽ ايجٛض١ٜ ٫ تعتدل ٖصٙ بط١ٖ قكرل٠ 

ٌٸ ٝٳاملسٸ٠ ناؾ١ٝ يتشكٝل أٖساف ايجٛض٠، ٚايتأغٝؼ يكٹ ُٗا، ٫ٚ ميهٔ يًُذتُع ـ يف ظ

ض ٚا٫ْؿكاّ عٔ ايطٚاغب ّ ٚايتشطټٖصٙ ايؿذل٠ ايككرل٠ ـ إٔ ٜبًؼ َطس١ً َٔ ايٛعٞ ٚايتكسټ

ٖٻ١ ٚاؾا١ًٖٝ، ٚاغتٝعؿهطٜٸاي ١ً يكٝاز٠ اب ضٚح ايطغاي١ اؾسٜس٠، عٝح تهٕٛ َ٪

ُټ ٕٸ َػ٪ٚيٝٸٌ َػتكبٌ اٱغ٬ّ، ٚؼ ات ايسع٠ٛ، َٚٛاق١ً ْٗر ايجٛض٠ زٕٚ إَاّ. بٌ إ

ؼت ايٛقا١ٜ  ٠ٺا٭١َ يف املطس١ً ا٭ٚىل ملسٸ بكا٤املساضؽ ايعكا٥س١ٜ ٚايبٓٸا٠٤ تكٍٛ بهطٚض٠ 

 . (7)قٝاز٠ اجملتُع ٚايس١ٜٔ ايععا١َ ٢ٚ تهتػب ق٬سٝٸستٸ ;١ا٫عتكازٜٸ

ٕٸ ٖصا ايبشح ٜٓػذِ َع ايتؿهٝو ايصٟ عُس إيٝ٘ ايػٝس   ،يف اٱَا١َ ايكسضإ

 .ٖصا ايتؿهٝو يف تهاعٝـ ٖصٙ املكاي١إىل  غٛف ْؿرلٚ

٢ تػسٚ ستٸ ،١ ملسٸ٠ قكرل٠ ؾكطػٝاغٝٸٖٓا نؿا١ٜ ايكٝاز٠ ايايكسض ايػٝس  ٜط٣

مل تػتُط قٝاز٠ اجملتُع  |أْ٘ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸ ٞ قٝاز٠ ْؿػٗا. إ٫ٓع٢ً تٛٓي ا٭١َ قازض٠ّ

ِٸ إعساز اجملتُع بايؿهٌ ايصٟ ٜػاعسٙ ع٢ً ايتذطٸز  َٔ خ٬ٍ ايٛقا١ٜ، ٚبايتايٞ مل ٜت

ٝٸ ٝٸبٳ١ ٚايَكَٔ ايطٚاغب اؾاًٖ ١ ٚعًُت ع٢ً تهطٜؼ ١، بٌ دا٤ت سهَٛات غرل ؾطعٝٸً

 تًو ايطٚاغب. 

ٕٸ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايػٝس ايؿٗٝس ٜػتسعٞ ططح ب عض ا٫غتؿٗاَات، َٔ قبٌٝ: إ

ٕٸ ايعامل اٱ ٞٸإ نٝـ ميهٔ يًعامل  إشّاقٝاز٠ َٔ ْٛع ايٛقا١ٜ، إىل  ٜؿتكط سايّٝا غ٬َ

ٞٸاٱ ض شلصا ايٓٛع َٔ غٛف ْتعطٻٚغاٜت٘  إىل  إٔ ميتًو ظَاّ إزاض٠ ؾ٪ْٚ٘ يٝكٌ غ٬َ
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 ا٫غتؿٗاَات يف اؾع٤ ا٭خرل َٔ ٖصٙ املكاي١. 

 

ّٞاي االْتداب، احلّل ّٞ طبٝع  ــــــ ×يإلَاّ عً

ٕٸ ايػٝس  ٚبػضٸ ايٓعط  ،ّاعكًٝٸؼًٌٝ املػا٥ٌ إىل  ميٌٝ ايكسضنُا شنطْا ؾإ

إىل  ٘ َٔ خ٬ٍ اغتٓازَٙٔ ٖٓا ؾإْٸ .١ً بايٛسٞ ٚايطٚاٜات١ املتُجِّسٜٓٝٸعٔ ايٓكٛم اي

ٝٸايكاعس٠ اي ٖٛ أنجط نؿا٠٤ َٔ غرلٙ  ٔٵ١ ايكا١ً٥ بهطٚض٠ إٔ تعط٢ َكايٝس اؿهِ مَلعكً

ٞٸ ٜط٣ إىل  . أٟ ست٢ يٛ ؾطنٓا عسّ اؿاد١×اـ٬ؾ١ ٚقٝاز٠ ايسٚي١ َٔ سلٸ اٱَاّ عً

ٕٸ اهلل غبشاْ٘ ، ٚغًٖ|ايكٝاز٠ اٱشل١ٝ َٔ أدٌ اغتُطاض ضغاي١ ايٓيبٸ ُٓا دس٫ّ بأ

ٝٸٚتعاىل مل ٜعِّ ّا ٚخًٝؿ١ يطغٍٛ اهلل، َع شيو إشا ؼسٸثٓا عٔ ا٭دسض ّا ٚقٝٸٔ عً

ٕٸ ا٭ْعاض غتتذ٘ |١ بعس ضغٍٛ اهللَٸٚا٭نجط نؿا٠٤ يكٝاز٠ ا٭ اٱَاّ إىل  ؾإ

ٞٸ ٞٸَاشا سكٸ»باـ٬ؾ١ َٔ غرلٙ. قاٍ ايػٝس ايؿٗٝس:  بٛقؿ٘ ا٭سلٸ ×عً بٔ أبٞ  ٌ طعً

ٞٸطايبص عٓس اؿطَإ ايطٌٜٛ ايطٌٜٛ غرل اٱقكا٤ عٔ سٓك٘ اي ، بكطع ايٓعط عٔ طبٝع

إٔ وهِ بعس إٔ ميٛت  ٞٸطبٝع٘ ايتعٝني َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  نإ سٓكأٚ  ْٛل

ٞٳ ٘ ايؿدل ايجاْٞ عطا٤ٶ يًسع٠ٛ، ٚتهش١ٝ يف غبًٝٗا. ُأ; ٭ْٸ|ايٓيبٸ ٔ سٓك٘ عقك

ٞٸاي ٌٸ اَتٝاظات٘.  ،، ٚقاغ٢ أيٛإ اؿطَإطبٝع َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ ٚأْهطت عًٝ٘ ن

ُٸ ٌّ نايٓذِ يف ايػُا٤ بعس أٜٸٖٛ ايصٟ ٜكٍٛ حمل اّ ضغٍٛ س بٔ أبٞ بهط: نإ عً

ٔٸ ،|اهلل  . (8)«أباى ٚايؿاضٚم ابتعٸا سٓك٘، ٚأخصا أَطٙ ٚيه

 

ّٞ   ــــــ إلثبات إَاَت٘ |بأحادٜح ايٓيّب ×ضبب عدّ اضتدالٍ اإلَاّ عً

ٞٸ ٍٸ اٱَاّ عً ع٢ً  ×َٔ ا٭غ١ً٦ املططٚس١ يف ٖصا ايػٝام: ملاشا مل ٜػتس

  املػًُني٘ يف ١ٜ٫ٚ أَط ١ ع٢ً سٓكغرلٙ َٔ ا٭سازٜح ايسآيأٚ  خكَٛ٘ عسٜح ايػسٜط

َٳ ٚايبشح يف تهاعٝـ ايهتب  ،ْبـ شانط٠ ايتاضٜذإىل  ٜػع٢ داٖسّا ٔٵٖٓاى 

ٝٸ ٝٸ يٝشكٌ ع٢ً ؾاٖسٺ ;١ايطٚا٥ ٕٸ اٱَاّ عً ٍٸ ×ّاٜجبت أ بتًو ا٭سازٜح  قس اغتس

ٕٸ|عٔ ضغٍٛ اهلل املتهاؾط٠ٚايطٚاٜات  ا٫عتكاز إىل  ٜصٖب &ايػٝس ايؿٗٝس . بٝس أ

ٝٸ ٕٸ اٱَاّ عً ٍٸ ×ّابأ بٗا، ٜٚصنط غبب عسّ اغتس٫ي٘ بتًو ايطٚاٜات ع٢ً  مل ٜػتس
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 : ايتايٞايٓشٛ 

ٛٻ» ٕٸ مٔ ْتبٝٸٔ َٔ ايكٛض٠ املؿ ؾ١ اييت عطؾٓاٖا عٔ تًو ايعطٚف ٚا٭ٚناع أ

ٞٸ ،غ١ ٚا٫ستذاز بٗاا٫عذلاض بتًو ايٓكٛم املكسٻ  يف غاع١ٺ اضتؿع ؾٝٗا املكٝاؽ ايع٥بك

ايسضد١ إىل  يت غٝططت ع٢ً اؿعب اؿانِيٮؾهاض احمل١َُٛ، ٚا٭ٖٛا٤ املًتٗب١ اي

ٕٸ أنجط ايٓكٛم اييت  ايعاي١ٝ، نإ ايتكسٜط املعكٍٛ اؾذلاض ايٓتا٥ر ايػٝٸ١٦ ي٘; ٭

َٛاطٓٛٙ يف املس١ٜٓ  يف ؾإٔ اـ٬ؾ١ مل ٜهٔ قس زلعٗا إ٫ٓ |قسضت َٔ ضغٍٛ اهلل

ا٥ؿ١ اييت طا٭َا١ْ ايػاي١ٝ عٓس ٖصٙ اي إشّأَ َٗادطٜٔ ٚأْكاض. ؾهاْت تًو ايٓكٛم 

غا٥ط ايٓاؽ يف زْٝا اٱغ٬ّ ٦َٜٛصٺ، ٚإىل ا٭دٝاٍ إىل  بسٸ إٔ تكٌ عٔ ططٜك٫ِٗ

املتعاقب١ ٚايعكٛض املتتاي١ٝ. ٚيٛ استرٸ اٱَاّ ع٢ً مجاع١ أٌٖ املس١ٜٓ بايهًُات اييت 

ٚأقاّ َٓٗا زي٬ّٝ ع٢ً إَاَت٘ ٚخ٬ؾت٘، يهإ  ،يف ؾأْ٘ |زلعٖٛا َٔ ضغٍٛ اهلل

ٞٸايكس٣ اي َٸ١ يف زعٛاٙيصيو إٔ ٜهصِّ طبٝع  . (9)«ب اؿعب اؿانِ قسٸٜل ا٭

ٝٸ ٕٸ اٱَاّ عً َٳ ×ّأَ د١ٗ أخط٣ ؾإ ٝٓ٘ عٹٜٴ ٔٵنإ ٜعًِ بأْ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى 

ب، ٚعًٝ٘ ؾكس نإ اٱَاّ ٜكسٸض أْ٘ غٛف ٜسؾع ٘ املػتكٳٜٚٓكطٙ ع٢ً اغتعاز٠ سٓك

اض إشا داٖط بٗا، إْهاض ايٓكٛم، ٚا٫غتبػاٍ يف ٖصا اٱْهإىل  اؿعب اؿانِ

َٳإىل  ٫ٚ ٜكـ ٕٸ ايٓاؽ بني  ٌّ ٜٓتكط ي٘ يف زعٛاٙ; ٭ قازِٖ اشل٣ٛ  ٔٵدٓب٘ س٦ٓٝصٺ ق

ٞٸاي َٳٓلٸ إْهاض عًُٞٛ يًإىل  ػٝاغ ٜط٣  ٔٵٜػسٸ عًِٝٗ فاٍ ايذلادع بعس غاعات، ٚبني 

ت ػعٌ َٔ اـ٬ؾ١ ٚقؿّا ع٢ً بين ٖاؾِ ٫ ٜٓاظعِٗ ؾٝٗا َٓاظع. ٚإشا غذٸًٓلٸ ؾهط٠ اي

ٌٸ ،اؾُاع١ اؿان١ُ ٚأْكاضٖا إْهاضّا يًٓلٸ ، ٚانتؿ٢ ايباقٕٛ بايػهٛت يف ا٭ق

ٕٸ ايٓلٸ ٜؿكس قُٝت٘ ايٛاقعٝٸ ١ ١، ٚتهٝع بصيو َػتُػهات اٱَا١َ ايعًٜٛٸؾُع٢ٓ ٖصا أ

َٸٔ ايعامل اٱنًٓ ٞٸٗا، ٜٚ٪ ع٢ً إْهاض  |ايصٟ نإ بعٝسّا عٔ َس١ٜٓ ايٓيبٸ غ٬َ

ٛٸ٠املٓهطٜٔ; ٭ْٸ  . (10)ايػايب يف شيو ايعَإ ٘ َٓطل ايك

 

 ــــــ ١مشٍٛ االعتكاد بايعص١ُ جلُٝع احلكٍٛ االعتكادّٜ

ات عسّ اعتباض َؿّٗٛ اٱميإ بايعك١ُ َٔ كتكٸإىل  ايكسضٜصٖب ايؿٗٝس 

ٌٸ ا٫تٸأٚ  املػًُني ١ يف ذاٖات ايعكا٥سٜٸايؿٝع١، ٚإمنا ٜكٍٛ: بٌ ٖصا َا ت٪َٔ ب٘ ن
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ٟٸ ايعامل ع٢ً اٱ ٕٸ أ ٟٸاتٸط٬م، ؾإ يف ايعامل ٜطٜس إٔ ٜبين اٱْػإ َٔ دسٜسٺ  ذاٙ عكا٥س

١، ادتُاعٝٸ١ ٚضٚسٝٸ١ ٚؾهطٜٸ١ َعامل دسٜس٠ ْػاْٝٸيف إطاض عكٝست٘، ٜٚطٜس إٔ ٜٴٓؿ٧ يٲ

إٔ  ،ايتاضٜذ ٜأخص فطاٙ يف خٓطٜٚتٓذٸع، ٜٚٓتر،  هٞي ;ٖصا ا٫ػاٙ ايعكا٥سٟ ٜٴؿذلط

 . (11)َعكَّٛا ذاٜٙهٕٛ ايكا٥س ايصٟ مياضؽ تطبٝل ٖصا ا٫تٸ

ٕٸ ٬َنات ايعك١ُ ؽتًـ باخت٬ف ا٫ػاٖات ٚاملصاٖب  ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

١ إٔ تهٕٛ ل املاضنػٝٸٚاملساضؽ. ؾؿٞ املصٖب املاضنػٞ ٜٴؿذلط يف ايكٝاز٠ اييت تطبِّ

١ إٔ ٜهٕٛ َعكَّٛا مبكاٜٝؼ غ٬َٝٸَعك١َٛ، ٚايكا٥س ايصٟ مياضؽ ظعا١َ ايتذطب١ اٱ

ا٫ْؿعاٍ ايهاٌَ »اؿايتني مبؿّٗٛ ٚاسس، ٖٚٛ عباض٠ عٔ: ١. ٚايعك١ُ يف إغ٬َٝٸ

ٌٸ ،بايطغاي١ ١ طٚسٝٸَعطٝات تًو ايطغاي١ يف ايٓطاقات اي ٚايتذػٝس ايهاٌَ يه

ٝٸ١ ٚايؿهطٜٸٚاي  . (12)«١، ٖصٙ ٖٞ ايعك١ُعًُ

ٟٸ اػاٙٺ عكا٥سٟ  ٕٸ ايؿٝع١ مل ٜؿصٸٚا باؾذلاط ايعك١ُ يف اٱَاّ عٔ أ ٚعًٝ٘ ؾإ

ِّآخط. ٚبطبٝع١ اؿا ٕٸ ايؿٗٝس ايكسض ٜٓ ٕٸٍ ؾإ ٞٸَؿّٗٛ ايعك١ُ يف ايؿهطاٱ ٙ بأ  غ٬َ

ؾأقٌ ايؿهط٠ ٚدٖٛطٖا  إشّاٜكٍٛ:  سٝحأٚغع َٓ٘ يف ا٭ؾهاض ٚاملساضؽ ا٭خط٣، 

ٌٸ ا٫تٸ ُا املكاٜٝؼ شلا ؽتًـ باخت٬ف طبٝع١ تًو ١، ٚإْٸذاٖات ايعكا٥سٜٸت٪َٔ ب٘ ن

 قٝػ١ ايعك١ُ تٓبع َٔ طبٝع١ غع١ ١ ا٭خط٣، ٖٚصٙ ايػع١ يفذاٖات ايعكا٥سٜٸا٫تٸ

١ بأغطٖا، ؾٗٞ تعاجل ١ تؿٌُ ايهط٠ ا٭ضنٝٸزلاٜٚٸاٱغ٬ّ ْؿػٗا، ؾاٱغ٬ّ ضغاي١ 

ٌٸ ْٛاسٝ٘، ٚشلصا تهٕٛ ايكٝػ١ احملسٚز٠ َٔ ايعك١ُ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ  اٱْػإ َٔ ن

 . (13)ٚأضسب أؾكّا ،ايطغاي١ أٚغع ْطاقّا

ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝس َٔ خ٬ٍ تٛغعت٘ ملؿٗٛ ٚتعُُٝ٘ ع٢ً مجٝع املصاٖب  ،ّ ايعك١ُإ

ُٸإىل  ١، ٜؿرل١ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝٸٚاملساضؽ ايعكا٥سٜٸ سٝح ٜكٍٛ: ْؿؼ  ،١ٖصٙ ايٓكط١ املٗ

ٛٸيٓاٖا َؿّٗٛ ايٓعا١ٖ ٚايتذاٚب ايهاٌَ َع ايطغاي١ تهٕٛ أَطّا إىل  ايعك١ُ إشا س

ٕٸ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝ، َك٫ّٛ بايتؿهٝو املطتب١  ×تكتًؿّا يف ايؿسٸ٠ ٚايهعـ، ٚبٛقـ أ

ْكٍٛ  ،ٚاملدتًؿ١ ؾسٸ٠ ٚنعؿّا ،ا٭زل٢ ٚا٭نٌُ َٔ ٖصٙ املطاتب املكٛي١ بايتؿهٝو

 . (14)بإَاَتِٗ

ه١ ـ قا٬ّ٥: ثِ ٜهٝـ ايػٝس ايؿٗٝس ـ ضغِ قٛي٘ بهٕٛ ايعك١ُ َكٛي١ َؿٚه
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ٕٸ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ تػًٖ مل ٜهْٛٛا  |١ ٚظعاَتٗا بعس ايٓيبٸغ٬َٝٸُٛا أَط ايتذطب١ اٱإ

 . (15)٢ بأز٢ْ َطاتب ايعك١ُستٸ ،َعكَٛني

ٖٚٛ ع٢ً زضد١ بايػ١  ،بايتؿكٌٝ كسضٚايبشح اٯخط ايصٟ ٜططس٘ ايػٝس اي

ُٸ َٸ»َٛنٛع  ،١ٝا٭ٖ ٕٸ ا٭١َ بٛقؿٗا اجملُٛعٞ ٌٖ ميهٓٗا إٔ «١عك١ُ ا٭ . مبع٢ٓ أ

ايؿٗٝس ايكسض  ٫ ٜٓهطٌ شلا نُا١ْ َٔ ا٫مطاف  عٝح تؿٚه ،تبًؼ ًَه١ ايعك١ُ

ٞٸداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ اٱَهإ اييف َكاّ اٱ يكس نإ »إش ٜكٍٛ:  ;يف ٖصا اجملاٍ عكً

َٸ ٕٸ ضغٍٛ اهللؾ .١ زضد١ ايعك١ُ َٔ خ٬ٍ تطب١ٝ ط١ًَٜٛٔ املُهٔ إٔ تبًؼ ا٭  |ًٛ أ

ُٸ َٸ ^١ٚا٭٥ ٝٸ١ ٚاسس٠، َٚاضغٛا قس تٛايٛا ع٢ً أ ١ ايتذطب١، نإ َٔ اؾا٥ع إٔ عًُ

َٸ ٞٸتبًؼ ا٭ قا٥س إىل  عٝح ٫ ؼتاز بعس ٖصا ،ايعك١ُ َػت٣ٛ ١ بٛقؿٗا اجملُٛع

 . (16)«دا٥ع عك٬ّ َعكّٛ، بٌ ٖٞ ؼهِ ْؿػٗا بٓؿػٗا، ٖصا أَطٷ

ٝٸٜتٸ ٕٸ ايعك١ُ يٝػت أَطّا تهٜٛٓ ُا ٖٞ ّا بايهطٚض٠، ٚإْٸهض َٔ ٖصا ايه٬ّ أ

ٞٸ ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝس ٜكٍٛ  بؿعٌ ايذلب١ٝ. إ٫ٓ َػأي١ قس ٜبًػٗا اجملتُع بٛقؿ٘ اجملُٛع أ

َٸ١ أخطدت يًٓاؽ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ مل  قطاس١ّ َٸ١ ضغٍٛ اهلل ضغِ نْٛٗا خرل أ ٕٸ أ بأ

ا ع٢ً ٛٵاـًؿا٤ ايصٜٔ اغتَٛيإىل  تهٔ َعك١َٛ َٔ اـطأ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١

 . (17)٢ بأز٢ْ َطاتبٗاستٸ ،ط ؾِٝٗ ايعك١ُسٝح مل تتٖٛؾ ،|ايععا١َ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ

ٞٸَٚٔ اي ٝس ايؿٗٝس يف ايعك١ُ إشا مل تكبٌ ايٓكس ٕٸ فُٛع نًُات ايػأ طبٝع

ٌٸَټأايتإىل  ؾإْٗا تسعٛ . ؾُا ٖٛ َع٢ٓ ايعك١ُ يف مجٝع املصاٖب ٚايعكا٥س ٌ يف ا٭ق

 ١ ات مبا يف شيو املاضنػٝٸٚا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ

ٕٸ َع٢ٓ ايعك١ُ  ٕٸ ايٓيبٸـ َج٬ّ ـ ؾٓشٔ ْعًِ أ ّٷ ٖٛ أ يف اغت٬ّ ايٛسٞ  َعكٛ

ْ٘ ٫ ىط٧ يف اغت٬ّ إأٟ  ،بٝل َهُٕٛ ايٛسٞٚإب٬غ٘، نُا ٖٛ َعكّٛ يف تط

١ ٚغا٥ط يف املاضنػٝٸ ؾٌٗ ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايعك١ُ َٛدٛزٷ ،ايٛسٞ ٚتبًٝػ٘

ٕٸ إثبات ٖصا املعا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ  ٢ٓ ٫ ىًٛ َٔ ايكعٛب١ ٚايتعكٝس.ات ا٭خط٣ أٜهّا  ٜبسٚ أ

ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝس مل ٜبٝٸٔ املطاز َٔ نٕٛ ايعك١ُ َٔ املطاتب  نُا أ

غرل خاضز عٔ ـ َج٬ّ ـ ؾٌٗ ٜطٜس ايكٍٛ باعتباض ايصٟ ىط٧ ٫ٚ ٜعكٞ  ;١ايتؿهٝهٝٸ

  ٚعإم زا٥ط٠ ايعك١ُ  ٌٖٚ املكطٸب ايصٟ ٜعٌُ عٌُ ا٭بطاض ٚسػٓاتِٗ َصْبٷ
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ٕٸ املػأي١ قؿٛؾ١ بايػُٛض. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ ٌٸ ساٍ ؾإ َع٢ٓ إىل  ع٢ً ن

ٞٸاٱَهإ اي   ؾٌٗ ٜطٜس ايػٝس ايؿٗٝس بصيو فطٸز يبًٛؽ ا٭١َ َطس١ً ايعك١ُ عكً

ٞٸاٱَهإ اي ١ اييت بًػٗا ، نُا يف قٛيٓا بإَهإ بًٛؽ مجٝع ايٓاؽ َػت٣ٛ ايعبكطٜٸصات

 ٘ ٜطٜس ؾ٦ّٝا أبعس َٔ شيو  ابٔ غٝٓا، أّ أْٸ

 

ّٞ ُّ ايدٚز اإلثبات  ــــــ ١ ايػٝع١أل٥

ٞٸٗا َٔ ا٫ٖتُاّ َػأي١ ايسٚض اٱثُا أخصت سٓكَٔ ا٭َٛض اييت قًٓ ٭١ُ٥  بات

 غٖٛا يف سٝاتِٗ املؿع١ُ بايعطا٤.ايؿٝع١، ٚاؾٗٛز اييت َاض

ٕٸ ا٭إىل  كسضٜصٖب ايػٝس اي ُٸا٫عتكاز بأ ضغِ سطَاِْٗ َٔ ايهجرل َٔ  ^٥١

ٞٸ١ مل ٜأيٛا دٗسّا يف إق٬ح اجملتُع اٱ١ ٚاٱشلٝٸطبٝعٝٸسكٛقِٗ اي . ؾطغِ إبعاز غ٬َ

ُٸ ٞٸغ١٬ عٔ مماضغ١ ايػًط١ ٚاؿهِ اٱا٭٥ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بٛادبِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً  َ

١، ٚناْٛا وٛيٕٛ زٕٚ غكٛط ٖصٙ ايطغاي١. ٚسٝح نإ اـًؿا٤ غ٬َٝٸايطغاي١ اٱ

ٞٸٜعذعٕٚ عٔ سؿغ ايهٝإ اٱ ُٸ غ٬َ ٛٸ٠. ٖٚٓا ٜصٓنط ايػٝس ١ ٜتسخٻنإ ا٭٥ ًٕٛ بك

ا ٛ أْٸٚقٛي٘ يًُػًُني: َاشا نٓتِ تعًُٕٛ يايؿٗٝس عازث١ اعت٤٬ عُط املٓدل، 

ُٸا تعًُٕٛ ٞٸأَا تٓهطٕٚ ! ؾإىل  قطؾٓانِ ع : يٛ ؾعًت شيو ×داب٘ اٱَاّ عً

ٛٸ  .(18)َٓاى بػٝٛؾٓايك

١، َٔ قبٌٝ: ؾإٔ املٛاضز اؾع٥ٝٸيف بعض ا٭َج١ً إىل  ٚقس أؾاض ايػٝس ايؿٗٝس

عبس املًو بٔ إىل  عٔ إؾهاٍ ًَو ايطّٚ ايصٟ بعح ب٘ ×دٛاب اٱَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ

ٌٸ ايصٟ ٚنع٘ اٱَاّ ايباقط ;ذع عٔ دٛاب٘ايصٟ ع ،َطٚإ أَاّ ٖؿاّ  ×ٚنصيو اؿ

ٟٸزؾاع اٱَاّ اؿػٔ ايٚ ;بٔ عبس املًو يف َٛاد١ٗ ًَو ايطّٚ عٔ ايكطإٓ  ×عػهط

ٟٸ  . (19)شيوإىل  َٚا ;يف زع٣ٛ تٓاقهات ايكطإٓ ايهطِٜ يف دٛاب٘ عٔ ؾبٗات ايهٓس

 

  ــــــ ١حتًٌٝ َطا٥ٌ املٗدّٜٚ

ٟٸ»يف نتاب٘  كسضاي ؿٗٝستعطٸض اي اٱداب١ عٔ ايؿبٗات إىل  «عح سٍٛ املٗس

ٟٸ  : ايتاي١ٝتسٚض ٖصٙ ايؿبٗات ٚا٭غ١ً٦ سٍٛ احملاٚض ٚ. #املجاض٠ سٍٛ اٱَاّ املٗس
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ٟٸ1  إٔ ٜعٝـ ٖصا ايعُط ايطٌٜٛ   #ـ نٝـ تأتٸ٢ يًُٗس

 ـ َا ٖٛ غطٸ املعذع٠ ٚايعُط ايطٌٜٛ  2

  َهُٔ ايػطٸ يف طٍٛ ايعُط ٚايػٝب١ َا ٖٛ ـ 3

ٟٸاٱعساز ايَا ٖٛ ـ 4 ٟٸ سٜينٸٚاي ؿهط  يًّٝٛ املٛعٛز   ايهاٌَ يٲَاّ املٗس

ٟٸ5 ٕٸ املٗس ٚٴ ـ نٝـ ْ٪َٔ بأ  دس  قس 

ٟٸ6    ٢ ٖصٙ ايًشع١ستٸ ـ َا ٖٞ أغباب عسّ ظٗٛض املٗس

 ١  إٔ ٜهطًع بتٓؿٝص َجٌ ٖصٙ ايجٛض٠ ايعاملٝٸ ٚاسسٺ ـ ٌٖ ميهٔ يؿدٕل7

 يف ايّٝٛ املٛعٛز   ـ َا ٖٞ ططٜك١ ايتػٝرل ٚايجٛض٠ 8

غٓهتؿٞ مبا ٜتعًل  &َٔ فُٛع ا٭دابات اييت أؾازٖا ايػٝس ايؿٗٝسٚ

 بايػ٪اٍ ايجايح ٚايطابع ؾكط. 

ٜكٍٛ ايػٝس ايؿٗٝس: إشا أضزْا اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ملاشا أعط٢ اهلل اٱَاّ 

ٟٸ ٕ دٛابٓا اٱميإ بايػٝب ئ ٜهٛإىل  اغتٓازّاؾإْٸ٘ ٖصا ايعُط ايطٌٜٛ   #املٗس

ٕٸ ايػا٥ٌ ٜطٜس زلاع دٛاب قا٥ِ ع٢ً أغاؽ ايكِٝ املًُٛغ١ ٚاملٓػذ١ُ  ناؾّٝا; شيو أ

ٞٸَع ايتشًٌٝ ا٫ تّا عٔ عكا٥سْا، ٚإٔ ْكٛؽ دٛابٓا ز َ٪ٖق. َٔ ٖٓا هسض بٓا ايتذطټدتُاع

١ إشا نإ اٱَاّ املٗسٟ َطقٛزّا ٱسساخ عًُٝٸ: يف ن٤ٛ اؿكا٥ل ايايتايٞع٢ً ايٓشٛ 

ٞٸايتػٝرل ٕٸ  ;ٚدب عًٝ٘ اؿهٛض يف مجٝع املطاسٌ  ايعامل يٝدتعٕ املعطؾ١ ايها١ًَ; ٭

ٛٸٍ ا٫ ٞٸايصٟ ٜطٜس إسساخ ٖصا ايتش هب عًٝ٘ إٔ ىتدل ناؾ١ أْٛاع ٚأقػاّ  دتُاع

ٛٸ ،اتاملٛاقـ ٚايػًٛنٝٸ  ;٠ ٚايهعـ، ٚاـطأ ٚايكٛابَٚا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ْكاط ايك

 ٛب ٚايٓادع. ٔ َٔ إسساخ ايتػٝرل املطًنٞ ٜتُٖه

ٟٸ ِٸ تعطٸض ايػٝس ايؿٗٝس يٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: نٝـ تأتٸ٢ يٲَاّ املٗس  ث

ُټ ٌ أعبا٤ اٱَا١َ، يف سني مل ٜهٔ ي٘ غ٣ٛ مخؼ غٓٛات، إٔ ٜهتٌُ إعسازٙ يتش

ُٸإىل  ؾكاٍ: با٫يتؿات َٔ قبٌٝ: ايعًِ  ،١اـكا٥ل اييت ٜطقسٖا ايؿٝع١ يٮ٥

ُٸشيوإىل  ٚايؿذاع١ ٚايؿهط َٚا ٕٸ أسسّا َٔ ا٭٥ ط ؾٝ٘ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ١ مل تتٖٛؾ، ؾًٛ أ

عني ع٢ً غسٸ٠ ا٭ٚقاف يػاضع املعاضنٕٛ ـ ايصٜٔ ناْٛا يف ايٛقت ْؿػ٘ َٔ املذلبِّ

ٚٸدٛا شلا إع٬َٝٸ ،ح بٗصٙ ايعاٖط٠ايتؿبټإىل  ايػًط١ ـ ّا، يف سني أْٓا ٫ ْط٣ ّا ٚزعا٥ٝٸٚض

ٕٸ ا٭١ُ٥ قػاضّا ٚنباضّا مل ٜؿصٸ َِٓٗ ٚاسسٷ  ا ٜجبتغانتّا عٔ شيو، مٓم ايتاضٜذ إ٫ٓ أ
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و٢ٝ، َػتؿٗسّا بآٜات  ايٓيبٸإىل  عٔ اغتذُاع ٖصٙ ا٭ٚقاف. ثِ أؾاض ايػٝس ايؿٗٝس

ٕٸ اٱَا١َ »َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً إَهإ اٱَا١َ يًكػرل، ثِ اغتططز قا٬ّ٥:  إ

ٕٸ ٖصٙ .اض.١ يف سٝا٠ أٌٖ ايبٝت، ٚيٝػت فطٸز اؾذلط٠ ظاٖط٠ ٚاقعٝٸاملبٚه . نُا أ

١ شلا دصٚضٖا ٚسا٫تٗا املُاث١ً يف تطاخ ايػُا٤ ايصٟ اَتسٸ عدل ايعاٖط٠ ايٛاقعٝٸ

ٝٸايطغا٫ت ٚايععاَات ايطبٸ ط٠ يف ايذلاخ ايطباْٞ ١. ٜٚهؿٞ َجا٫ّ يعاٖط٠ اٱَا١َ املبٚهاْ

ٛٻ ٜٳا﴿; إش قاٍ اهلل غبشاْ٘: ×و٢ٝ ^٭ٌٖ ايبٝت ٝٳ٢ خٴصٵ اِيهٹتٳابٳ بٹُك ٓٳاٙٴ  ٠ٺٜٳشٵ ٝٵ ٚٳآتٳ

ٝٸ ِٳ قٳبٹ ٕٸ اٱَا١َ املبٚه. (12َطِٜ: ) ﴾ّااِيشٴِه ١ َٚتٛادس٠ ط٠ ظاٖط٠ ٚاقعٝٸَٚت٢ ثبت أ

ٟٸ يف ٖٓاى اعذلاضٷ سٵمل ٜعٴ ^ؾع٬ّ يف سٝا٠ أٌٖ ايبٝت ، #َا ىلٸ إَا١َ املٗس

 . (20)«ٚخ٬ؾت٘ ٭بٝ٘ ٖٚٛ قػرل

ٝٸ ٕٸ اٯضا٤ ايتشًًٝ ٌٸ املإ ؿانٌ يف ايهجرل َٔ ١ يًػٝس ايؿٗٝس تعٌُ ع٢ً س

ٔٵ ٘ نإ َٔ ا٭ؾهٌ ا٫نتؿا٤ اٱداب١ عٔ ايػ٪ايني ٜبسٚ أْٸإىل  بايكٝاؽ املٛاضز، ٚيه

ٚيف اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايطابع  .با٫غتس٫ٍ ؾكط، ٚإٔ ٜعاجل املػأي١ بعٝسّا عٔ ايٓكٛم

إش  ;١اٱعذاظ ٚايكسض٠ اٱشلٝٸإىل  ػتعإ بآٜات ايكطإٓ ٚايًذ٤ٛنإ َٔ اـرل إٔ ٫ ٜٴ

و باٱعذاظ غٝ٪زٸٟ شيو ١ ٚايتُػټعٓسَا ماٍٚ ؼًٌٝ املػأي١ َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم اٱشلٝٸ

ٕٸ اهلل عٓسَا ٜهٕٛ قازضّا ؾًُاشا ٫ ٜ٪خِّإىل  بٓا ط َػأي١ ٫ٚز٠ اٱَاّ غ٪اٍ آخط، ٖٚٛ أ

َطاسٌ قطٜب١ َٔ عكط ايعٗٛض  ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜ٪تٞ إىل  املٗسٟ

ٟٸٜػتطٝع إٔ ميٚه ×و٢ٝ ايٓيبٸايطغاي١  ٌٸ َا َٔ ا٫ٓط ٔ اٱَاّ املٗس ٬ع ع٢ً ن

 ّا طٛاٍ ٖصٙ ايؿذل٠ اييت متتسٸ يكطٕٚ. إبكا٥٘ سٝٸإىل  زٕٚ اؿاد١ ،ًٜعَ٘

 ع٢ًساٍ َٔ ا٭ؾهٌ ا٫قتكاض يف اٱداب١ عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غ١ً٦  أٜٸ١ٚع٢ً 

١. ٚضمبا نإ أسػٔ دتُاعٝٸ٥ٌ ا٫ايتشًٌٝ ٚاـٛض يف املػاإىل  ايٓكٛم، زٕٚ ايًذ٤ٛ

ٞٸ ٕٸ  ،يف مجٝع ايعكٛض ا٭دٛب١ َٔ غرل ايٓكٛم ٖٛ َػأي١ نطٚض٠ سهٛض ايٛي ضغِ أ

 آضا٤ ايعطؾا٤.إىل  ايػٝس ايؿٗٝس ٫ ٜٴعٗط ٬َّٝ

  

ُّ ّٞع َٛيٛد اإلضالّ ايايتػ  ــــــ طبٝع

ٕٸ يًػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض عح سٍٛ »نتابّا ؼت عٓٛإ  &إ
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ؿات٘ ن٘ شلا يف غا٥ط َ٪ٖيتعطٸض ؾٝ٘ ملػا٥ٌ اٱَا١َ أنجط َٔ تعطټٚقس  .(21)«١ٜاي٫ٛ

عٔ ٖصا  ايكسضع٢ً ٖصا ايهتاب، ٚقس أداب ايػٝس  ُنتبٳ ْكسٷت٘ ا٭خط٣. ٚيف سٝا

قسز اٱداب١ يف يف ٖصا ايهتاب  كسضايٓكس قبٌ اغتؿٗازٙ بكًٌٝ. ٚقس نإ ايػٝس اي

ٚٴيس اي ٚٴيس ايؿٝع١ .تؿٝټعٔ ايػ٪ايني ايكا٥ًني: نٝـ   ع  ٚنٝـ 

ٚٸٚ ١ ايٝٸإمج إؾاض٠ٺإىل  كسضٍ عُس ايػٝس اييف َعطض اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭

ٕٸ ايتؿٝټَؿازٴ ٞٸع ٖٛ َٛيٛز اٱغ٬ّ ايٖا أ ، ثِ قاٍ: بكطع ايٓعط عٔ ايٛسٞ َٚا ٖٛ طبٝع

 ، ٖٚٞ: |سهِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٓاى ث٬خ ططم يتعٝني خًٝؿ١ ايٓيبٸ

َٸـ إٔ ٜهٕٛ 1  ت٘ ٬ُّٖ يتدتاض يٓؿػٗا. ايٓيب قس تطى أ

َٸ ـ إٔ ٜذلى ايٓيبٸ2 ٕٸ ا٭١َ ٖٞ املػ٪ٚي١ عٔ تؿهٌٝ ا٭َط يؿٛض٣ ا٭ ١، مبع٢ٓ أ

ٟٸ ُٸ فًؼ اغتؿاض  ٗا. ت٘ عكس ا٭َٛض ٚسًَٓٗ

َٳيف سٝات٘ قس عٝٻ ـ إٔ ٜهٕٛ ايٓيبٸ3  ىًؿ٘ بعس ٚؾات٘.  ٔٵٔ 

ِٸ تٛقٻ تأقٌٝ إىل  ١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚعُسبط٬ٕ ايؿطنٝٸإىل  ٌ ايػٝس ايؿٗٝسث

اؿكا٥ل إىل  تني ا٭ٚيٝني با٫يتؿات١ ايجايج١، ٚاغتعطض بط٬ٕ ايؿطنٝٸايؿطنٝٸ

 ١. تاضىٝٸٚايؿٛاٖس اي

ٚٴيس ايؿٝع١  ٜكٍٛ ايػٝس ايؿٗٝس: إْٓا إشا ل بايػ٪اٍ ايجاْٞ: َا ٜتعًٓ ٚيف نٝـ 

َٸتتبٻ ٕٸ اتٸ |يف عكط ايٓيبٸ١ غ٬َٝٸ١ اٱعٓا املطس١ً ا٭ٚىل َٔ سٝا٠ ا٭ ذاٖني لس أ

َٸ ١ َٓص ايػٓٛات ا٭ٚىل، غ٬َٝٸ١، ٚبسا١ٜ ايتذطب١ اٱض٥ٝػني كتًؿني قس ضاؾكا ْؿ٤ٛ ا٭

َٸ  ١ ايٛيٝس٠، ُٖٚا: ٚناْا ٜعٝؿإ َعّا زاخٌ إطاض ا٭

ٌٸ  سٜينٸذاٙ ايصٟ ٜ٪َٔ بايتعبٸس بايسٜٔ ٚايتػًِٝ املطًل يًٓلٸ اي: ا٫تٸأ٫ّٚ يف ن

 داش ايكطاضات. ٌ بايٓػب١ ي٘ ٬َنّا ٫تٸ١ ايٓيب متج٠ِّ، ٚناْت غٓٸدٛاْب اؿٝا

ٕٸ إمياْ٘ بايسٜٔ ٜتطًب َٓ٘ ايتعبټ: ا٫تٸثاّْٝا  يف ْطام خامٸ س إ٫ٓذاٙ ايصٟ ٫ ٜط٣ أ

١ ا٫دتٗاز ٚدٛاظ ايتكطٸف ع٢ً أغاغ٘ َٔ ايعبازات ٚايػٝبٝات، ٜٚ٪َٔ بإَهاْٝٸ

ؾكّا يًُكاحل يف غرل شيو ايٓطام َٔ فا٫ت ٚ سٜينٸبايتػٝرل ٚايتعسٌٜ يف ايٓلٸ اي

 .(22)اؿٝا٠

إىل  |ذاٖني بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهللٚقس أزٸ٣ اخت٬ف ْٗر ٚغا١ٜ ٖصٜٔ ا٫تٸ
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 ؼ٬ُٕ أٖساؾّا كتًؿ١ َٚتٓاقه١.  ،ظٗٛض فُٛعتني َتعاضنتني

ٕٸ َٔ بني عٛاٌَ اْتؿاض ا٫تٸ ٟٸإ ( يف قؿٛف املػًُني أْ٘ ذاٙ ايجاْٞ )ا٫دتٗاز

ٔ َف ٚؾكّا ملكًش١ ٜسضنٗا ٜٚكسٸضٖا، بس٫ّ ايتكطټإىل  َع ٌَٝ اٱْػإ بطبٝعت٘ ؿلٜتٻ

ًٕٛ َٔ نباض ايكشاب١، ذاٙ ممج٫ِّ ٜؿِٗ َػعاٙ. ٚقس ُقسٸض شلصا ا٫تٸ ف ٚؾكّا يكطإضايتكطټ

ٚادتٗس يف َٛانع عسٜس٠  ،|ايصٟ ْاقـ ايطغٍٛ ،َٔ قبٌٝ: عُط بٔ اـطاب

 ،«قًض اؿسٜب١ٝ»ميهٔ إٔ ٬ْسغ َٛقؿ٘ َٔ ٖصا ايكسز يف ٚ .خ٬ؾّا يًٓلٸ

ٞٸ ع٢ً خرل  ;ٚاستذاد٘ ع٢ً ٖصا ايكًض َٚٛقؿ٘ َٔ ا٭شإ، ٚتكطٸؾ٘ ؾٝ٘ بإغكاط )س

١. ٚقس بًؼ ا٭َط غرل شيو َٔ املٛاقـ ا٫دتٗازٜٸإىل  ;َٚٛقؿ٘ َٔ إبطاٍ املتع١ ;ايعٌُ(

ٜٚعٜس ٚعُطٚ بٔ  ايتػط١ٝ ع٢ً دطا٥ِ َعا١ٜٚإىل  ذاٙ ا٫دتٗازٟ ؾُٝا بعسبٗصا ا٫تٸ

 ضطا٠ ٚغرلِٖ ؼت شضٜع١ ا٫دتٗاز.ايعام ٚبػط بٔ أ

اّ سٝات٘، ذاٖإ املتعاضنإ يف فًؼ ايطغٍٛ يف آخط أٜٸٚقس ظٗط ٖصإ ا٫تٸ

 .|َا بعس ضسٌٝ ضغٍٛ اهللإىل  ذاٖنيٚاغتُط اـ٬ف بني ٖصٜٔ ا٫تٸ

د٬ف ايتشًٌٝ املصنٛض سٍٛ َػأي١ اغتإىل  با٫يتؿات كسض،ايػٝس اي ٜكٍٛ

ٕٸ مجاع١ّ|ا٭نطّ ايٓيبٸ هت با٫دتٗاز. ٚعًٝ٘ ، ٚمجاع١ متػٻهت بايٓلٸمتػٻ : إ

ٕٸ ايؿٝع١ ـ ايصٜٔ ِٖ اؾُاع١ املتعبِّ ٚٴيست يف سٝا٠ ايٓيبٸ س٠ بايٓلٸ٬ْسغ أ ، ٚأظٗط ـ قس 

ٞٸإىل  ايؿٝع١ َٓص شيو اؿني ٚقٛؾِٗ  .×داْب اٱَاّ عً

َٔ  ،شنط آضا٤ يبعض ايعًُا٤ إىل ٚيف ختاّ ٖصا ايؿكٌ عُس ايػٝس ايؿٗٝس

سٍٛ عسز ايؿٝع١  ،أَجاٍ: ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤، ٚايػٝس عبس اؿػني ؾطف ايسٜٔ

ٕٸ عسز إىل  . ؾكس شٖب ايؿٝذ ناؾـ ايػطا٤|ا٭نطّ عٓس ضسٌٝ ايٓيبٸ ايكٍٛ بأ

ايكٍٛ بأِْٗ ناْٛا إىل  ْػ١ُ، بُٝٓا شٖب ايػٝس ؾطف ايسٜٔ 300ايؿٝع١ نإ آْصاى 

ٕٸًَأناف ن٬ ايعٳْػ١ُ، ثِ  250  ١ غٝكٛزْاتاضىٝٸع ايسقٝل يف املكازض ايايتتبټ ُني بأ

 ١. ؾٝعٝٸ عسز أندل َٔ ايكشاب١ ايصٜٔ وًُٕٛ ْعع١ّإىل 

ٞٸع ايايتؿٝټ»َٛنٛع ؼت عٓٛإ إىل  ٚيف ْٗا١ٜ ايبشح تعطٸض ايػٝس ايؿٗٝس  طٚس

ٞٸع ايٚايتؿٝټ َٳ«ػٝاغ ٕٸ ٖٓاى َٔ ايباسجني   .عبني ْٛعني َٔ ايتؿٝټ واٍٚ ايتُٝٝع ٔٵ، ٚأ

ٕٸ إ٫ٓ  . (23)٫ ٜػتكٛب ٖصا ايتكػِٝ &ايػٝس ايؿٗٝس أ
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 ٚإجابات حجيت نسَاْٞ ــــــ ،يطٝد ايػٗٝدْكد ايدنتٛز عًٞ غسٜعيت ع٢ً ا

ث٬ث١  (24)«سذٸيت نطَاْٞ»إىل  أٚضز ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت يف ضغاي١ بعح بٗا

 ، ٖٚٞ: &ْكٛز ع٢ً نتاب ايػٝس ايؿٗٝس

 ;)اٱُٖاٍ :ايؿطنٝات ايج٬خ اييت شنطٖا ايػٝس ايؿٗٝس، ٖٚٞـ َٔ بني 1

١ً يف استُاٍ إٔ ١ ايجا١ْٝ املتُجِّٚتعٝني اـًٝؿ١(، متٸ إبطاٍ ايؿطنٝٸ ;ٚأقٌ ايؿٛض٣

١ اٯضا٤. ؾٛض٣ املػًُني ٚأنجطٜٸإىل  قس تطى َػأي١ ؼسٜس ٚتعٝني ايكا٥س ٜهٕٛ ايٓيبٸ

ٕٸ أسس إىل  ٚقس شٖب ايػٝس ايكسض ١ ع٢ً بط٬ٕ ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٖٛ عسّ ا٭زٓيايكٍٛ بأ

 ،َا ٜتعًل بأَط ايكٝاز٠ ٚاؿه١َٛ ٚايػٝاغ١ يف نؿا٠٤ ٚاغتعساز ٚٚعٞ أقشاب ايٓيبٸ

ٕٸ ايتاضٜذ ٚا٭سساخ اـاضدٝٸ نإ  ١ تجبت عهؼ شيو متاَّا. يػ٤ٛ اؿٓغيف سني أ

ٞٸ ٜعٝـ يف عكطِٖ ؾدلٷ  ق١ُٝ. ِ تبسٚ عٓسٙ ب٬ ٝٳ، ٚايصٟ ناْت مجٝع ايكٹازل٘ عً

ٕٸ زيًٝهِ ع٢ً ْؿٞ ايؿٛض٣ ٖٛ غًٛى ٚأقٛاٍ ايصٜٔ ٫ تطن»ـ 2  عِٓٗ ٢إ

ٕٸ ايصٜٔ نتُٛا سلٸ َٚا ٜتعًل بايػٝاغ١ ٚاـ٬ؾ١.  ١ يفخاقٸ ايؿٝع١، بعباض٠ أٚنض: إ

ٞٸ  . «ملاشا ٫ وتٌُ ػاًِٖٗ يًؿٛض٣  ١ػٝاغٝٸَٔ أدٌ َكًشتِٗ اي اٱَاّ عً

 سنتٛض عًٞ ؾطٜعيت ؾٝتعًٓل ببشح ايٓلٸـ أَا اٱؾهاٍ ايجايح ايصٟ أٚضزٙ اي3

إىل  ن٬ّ ايػٝس ايؿٗٝس ايكا٥ِ ع٢ً تكػِٝ ايكشاب١إىل  ٚا٫دتٗاز. ٚقس أؾاض ؾٝ٘

ٚاعتباض ايؿٝع١ َٔ أْكاض  ،س ي٬دتٗازٚاؾٓاح امل٪ِّ ;س يًٓلٸاؾٓاح امل٪ِّ :دٓاسني

ٕٸ قاض٨ ن٬َهِ إشا نإ»ؾكاٍ:  ،ايٓلٸ، ٚايػ١ٓ َٔ أْكاض ا٫دتٗاز َٔ  إ

ٞٸاملػتٓرلٜٔ املػًُني ؾإْ٘ ٜط َع عُط  َٚا ٖٛ ؾِٗ أٚ  ٜس َعطؾ١ َا إشا نإ اؿلٸ َع عً

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٜٔ اؾٓاسني يٲغ٬ّ ٚغًٛى ايٓيبٸ يف أِْٗ غًُٕٝٝٛ َع    ٫ تؿٓون

ٝٸايتٝٸ ٕٸ ايؿٝع١ ٚايتعبټ اض املٓاقط يًٓلٸاض املٓاقط ي٬دتٗاز، زٕٚ ايت س. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

ٕٸ ططٜك١ تعبرلنِ ٚاغتس٫يهِ ٚاختٝاضنِ ١ تػٓټغ٬َٝٸجط ايؿطم اٱِٖ أن ّٓا. إ٫ أ

١ ٚض١ٜ٩ املػتٓرلٜٔ يف ايٛقت ايطأٖ اْعهاغٗا ع٢ً ْؿػٝٸإىل  يًهًُات ـ با٫يتؿات

ٌٷٚاؾٌٝ املذلٓق ي٬ْتكاز. ٚايٓتٝذ١ ايٛسٝس٠ اييت مكٌ عًٝٗا َٔ  ٞ ٚايكاعس ـ قاب

١، ٚاييت ٌ يًؿٝع١ يف َكابٌ ايػٓٸسٝس٠ اييت تػذٻن٬َهِ ٖٛ إٔ نػط املٝع٠ ايٛ

، ؾٝهٕٛ ١، يتٓعهؼ اٯ١ٌٜ بؿتض باب ا٫دتٗاز عٓس ايؿٝع١ املػًٛم عٓس ايػٓٸتتُجٻ
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 . «١ ِٖ أٌٖ ا٫دتٗازسٕٚ، ٚايػٓٸايؿٝع١ ِٖ املتعبِّ

يت نطَاْٞ عٔ مجٝع ٖصٙ اٱؾها٫ت ايج٬ث١ اييت ٚقس أداب ايػٝس سذٸ

 َا ًٜٞ باختكاض. ٚغٓصنط تًو ا٭دٛب١ يف .يتأٚضزٖا ايسنتٛض ؾطٜع

ِٗ ٚقؿٛا يٝؼ ايه٬ّ يف أْٸ»سذٸيت يف اٱداب١ عٔ اٱؾهاٍ ا٭ٍٚ: ايػٝس قاٍ 

ٞٸيف  ٕٸ اغتُطاض اؿطن١ اٱق٬سٝٸ ،×ٚد٘ اٱَاّ عً ١ ٚإمنا يبٸ ايه٬ّ يف أ

ٞٸ ٞٸْػإ إإىل  ٚاٱغ٬ّ يف ؼٌٜٛ اٱْػإ اؾاًٖ ، ٚادتجاخ ايعٓاقط إغ٬َ

١ اييت ناْت ٫ تعاٍ ـ عػب ضغتكطاطٝٸ١ ٚا٭١ اؾاًٖٝٸجكاؾٝٸ١ ٚايخ٬قٝٸ١ ٚا٭دتُاعٝٸ٫ا

ٚقا١ٜ ٚخ٬ؾ١ إىل  ، ناْت عاد١تعبرلنِ ـ ضاغد١ يف أعُام فتُع املس١ٜٓ ايؿيتٸ

ٞٸ ٝٸَباؾط٠ّ بعس ايٓيبٸ ×اٱَاّ عً غٓؿٗس غطٛع لِ  ×ّا. ْعِ، إْٓا يٛ ػاٚظْا عً

كشاب١ َٔ املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض. ٫ ميهٔ َكاض١ْ أبٞ بهط ات ايايهجرل َٔ ؾدكٝٸ

ني ٚايػ٬طني ٚاملًٛى. ٚيهٔ َا ايصٟ ميهٓٓا ؾعً٘ ػٝاغٝٸني ٚايٚعُط بايكاز٠ ايٛطٓٝٸ

ٞٸ١ َجٌ ؾدكٝٸبعس إٔ ناْت ٖٓاى ؾدكٝٸ ٚاييت ٫ ٜػعٓا ػاًٖٗا،  ،×١ اٱَاّ عً

 . «ٜسٜهِ ًٓا إيٝ٘ ٖٞ تًو اييت ٚنعٓاٖا بنيؾهاْت ْتٝذ١ َا تٛقٻ

ٕٸ ٖصٙ اؾُاع١ »ٚقاٍ ايػٝس سذيت يف َعطض اٱداب١ عٔ اٱؾهاٍ ايجاْٞ:  إ

ٝٸ ٝٸطاييت ادتُعت يف ايػكٝؿ١ص يٛ ناْت ؼٌُ أق٬ّ قاْْٛ ّا ّا ٚأٜسٜٛيٛدٝٸّا َٚؿَّٗٛا شٖٓ

ٕٸ َٔ بني ا٭زٓيسٍٛ ْعاّ ايؿٛض٣ ؾًُاشا مل تدلِّ ١ ايباضظ٠ ض عًُٗا َٚٛقؿٗا َٔ خ٬ي٘  إ

١ ـ غ٬َٝٸز٠ يًشه١َٛ اٱع٢ً ْؿٞ ايؿٛض٣ يف قًب اٱغ٬ّ ـ نكٝػ١ قسٻٚاملتك١ٓ 

ِٗ و بٗا، ٚاؿاٍ أْٸعسّ ٚدٛزٖا يف شٖٔ ٖصٙ اؾُاع١ ا٭ٚىل. ؾًُاشا ٫ ْػتطٝع ايتُػټ

ٞٸيٛ نإ َجٌ ٖصا ايكإْٛ َٛدٛزّا عٓسِٖ يتُػٸهٛا ب٘ بؿهٌ   عًُٛا بٗا ، طبٝع

  .«ضٚا ب٘ عًُِٗٚبطٻ

ٜكٍٛ  ، سٝحن٬ّ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيتإىل  يت مل ًٜتؿتنإٔ ايػٝس سذٸٚ

اٱَاّ  إشا نإ اجملتُعٕٛ يف ايػكٝؿ١ قس اْتٗهٛا سلٸ»: ايكسض كاطبّا ايؿٗٝس

ٞٸ طمبا أضازٚا َٔ خ٬ٍ إْهاض ايؿٛض٣ ايكها٤ ع٢ً سلٸ غعس بٔ ؾ١ يف ايٛقٝٸ ×عً

ٌّيتُػټو أقشاب ايػكٝؿ١ بٗا َٔ ٖٓا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚعباز٠.  . «َٔ اٱعطاب ق

ات ايج٬خ. نإ ع٢ً ايػٝس سذٸيت ٚن٬ّ ايػٝس ايؿٗٝس ٫ ىطز عٔ ٖصٙ ايؿطنٝٸ
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ٕٸ ايكطإٓ ْؿػ٘ قس شنط  ،١ً بايؿٛض١٣ ايجا١ْٝ املتُجِّنطَاْٞ إٔ ٜبطٌ ايؿطنٝٸ يف سني أ

أٌٖ »َػأي١ ايؿٛض٣. ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜعاٍ َتٓاقهّا َع َٛقـ ايػٝس ايؿٗٝس يف نتاب٘ 

ٛټ ،ايبٝت  . «ع أزٚاض ٚٚسس٠ ٖسفتٓ

يف أَا دٛاب ايػٝس سذٸيت عٔ اٱؾهاٍ ايجايح ايصٟ أٚضزٙ ايسنتٛض ؾطٜعيت 

ٕٸ ايسنتٛض ؾطٜعيت قس خًط بني ا٫دتٗاز يف ٚا٫دتٗاز ؾٝتًدٸ ؾإٔ ايٓلٸ ل يف أ

١ قابًني ايصٟ ٫ ٜعين غ٣ٛ ايت٬عب بايٛسٞ ٚاعتباض ايهتاب ٚايػٓٸ ،َكابٌ ايٓلٸ

طا٫دتٗاز يف ا٭قٍٛص، ٚبني ا٫دتٗاز املعكٍٛ عٓس ايؿٝع١ طا٫دتٗاز يف يًتػٝرل ٚايتبسٌٜ 

 ١.خ٬ؾّا ٭ٌٖ ايػٓٸ ،ا٭بسإىل  ٚايصٟ ٖٛ َؿتٛح عٓسِٖ ،ايؿطٚعص

 

  ــــــ إجابات ايطٝد ايػٗٝد ايصدز عٔ إغهاالت ايدنتٛز غسٜعيت

ٜبسٚ َٔ بعض إؾها٫ت ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت أْٗا ناْت ْاؾ١٦ َٔ عسّ 

اٱداب١ إىل  &، َٚع شيو ؾكس بازضكسضقٝل يف ايكطا٠٤ ا٭ٚىل يهتاب ايػٝس ايايتس

ُٸٓٗا يف ايطبعات اي٬سك١ يًهتاب ،عٔ تًو اٱؾها٫ت  ، زٕٚ تػ١ُٝ قاسبٗا.ٚن

 :َا ًٜٞ ْػتعطض إدابات ايػٝس ايؿٗٝس عٔ تًهِ اٱؾها٫ت باختكاض ٚيف

ٚقسضتِٗ بسأ ايػٝس  ١ ايٓيبٸَا ٜتعًل باٱداب١ عٔ ايٓكس ا٭ٍٚ املطتبط بكشاب يف

 ْكاط: عسٸ٠ ايؿٗٝس بصنط 

ٕٸ ايؿذل٠ ايعَٓٝٸا٭ٚىل ايٓاؽ ناْت قسٚز٠ ٚقكرل٠ إىل  ١ اييت بٴعح ؾٝٗا ايٓيبٸ: إ

ايهجرل َٔ إىل  أضبع غٓٛات بايٓػب١أٚ  ٫ تتذاٚظ عؿطٜٔ غ١ٓ، بٌ قس ٫ تتذاٚظ ث٬خ

 بعس عاّ ايؿتض.   اٱغ٬ّ إ٫ٓايكشاب١، سٝح مل تسخٌ اؾُٛع ايػؿرل٠ َٔ ايكشاب١ يف

ٞٸايجا١ْٝ ٕٸ ايعطٚف اييت نإ ٜعٝؿٗا اجملتُع اؾاًٖ قبٌ اٱغ٬ّ ناْت  : إ

 ١. خاقٸ ظطٚؾّا

ٕٸ ايٓيب مل ٜهٔ َجٌ ايػٝس املػٝض ايصٟ اقتكطت ضغايت٘ ع٢ً تطب١ٝ ايجايج١ : إ

 ١دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸمياضؽ ع٬ز ايهجرل َٔ ايعٴَكس اي |ا٭ؾطاز، بٌ نإ

 ١. عػهطٜٸٚاي

١، َٔ قبٌٝ: ؿهطٜٸ: يف تًو ايؿذل٠ ناْت ٖٓاى ايهجرل َٔ املؿانٌ ايايطابع١
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 ز٠، ا٭َط ايصٟ نإ ٜأخص ايهجرل َٔ ٚقت ايٓيبٸ١ املتعسِّسٜٓٝٸَٛاد١ٗ ايجكاؾات اي

 يٲداب١ عٔ تًو املؿانٌ. 

َٔ ايصٜٔ أغًُٛا بعس  : نإ ايهجرل َٔ ايكشاب١ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸاـاَػ١

غ٣ٛ  ١ يف سسٚز ايكؿط تكطٜبّا; إش مل ٜعٝؿٛا َع ايٓيبٸسٜٓٝٸؿتض، ؾهاْت تطبٝتِٗ اياي

 ؾذل٠ قكرل٠ دسٸّا. 

ْتا٥ر نبرل٠ يف تطب١ٝ  |ل ايٓيبٸٚدٛز مجٝع ٖصٙ املؿانٌ ؾكس سٖك ٚضغِ

َٸ١ ناْت قازض٠ّ ٕٸ ا٭ ٕٸ ٖصا ٫ ٜعين أ ع٢ً اٱَػاى بعَاّ قٝاز٠ اجملتُع.  اجملتُع، بٝس أ

ٕٸ تػًٝ اجملتُع ٜتٛٓقـ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يس٣ أؾطاز اجملتُع إميإ إىل  ِ ظَاّ ايكٝاز٠إ

نُا هب  .ضاغذ َٚتني، ٚإٔ تهٕٛ يسِٜٗ إساط١ ؾا١ًَ بأسهاّ َٚؿاِٖٝ ايطغاي١

ِّع٢ً اجملتُع ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜتٛٓي ٕٸ ٢ ؾ٪ٕٚ اؿهِ إٔ ٜٴط ط قؿٛؾ٘ َٔ املٓاؾكني. إ

ٕٸ اجملتُع قس بًؼ سسٸّا َٔ ايطؾس  ١ يف اجملتُعات اـاقٸٚدٛز بعض ايؿدكٝٸ ٫ ٜعين أ

ِّ ٕٸ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز املعسٚزٜٔ ضغِ إخ٬قِٗ  ٞ قٝاز٠ أَطٙ. ع٠ّٚ٬ً٘ يتٛٓيٚايبًٛؽ ٜ٪ ع٢ً أ

ٕٸ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜتٛٓي ٢ ايكٝاز٠ هب إٔ ٜهٕٛ مل ٜهْٛٛا يٝكًشٛا ملجٌ ٖصٙ ايكٝاز٠; ٭

إْ٘ غٝٓذطف مٛ املتبٓٝات ايَكبٵ١ًٝ ؾ ١، ٚإ٫ٓغ٬َٝٸقٝطّا ظُٝع أبعاز ايطغاي١ اٱ

 . (25)بٳ١ًٝٚايَك

َا ٜتعًل ظٛاب ايػٝس ايؿٗٝس عٔ اٱؾهاٍ ايجاْٞ يًسنتٛض عًٞ  ٚيف

قس ططح ؾهط٠ ايؿٛض٣، ٚيهٔ سايت  ايكا٥ِ ع٢ً إَهإ إٔ ٜهٕٛ ايٓيبٸ ،ؾطٜعيت

ٕٸ ٖصا ا٫ؾذلاض ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ػٝاغٝٸايسٚاؾع اي ٝٸ١ زٕٚ ظٗٛضٖا، قاٍ: إ ّا عًُ

ٛٸ٭ْٸ ;ّاٚٚاقعٝٸ ٠ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ ع٢ً ٖصا ٘ َُٗا بًػت تًو ايسٚاؾع املعع١َٛ َٔ ايك

َٔ املػًُني، َُٗا بًؼ ايطػٝإ  ٚاسسٷ ٢ ٫ ٜٓكًٗا ٚيٛ ؾطزٷاملػت٣ٛ َٔ ايؿٍُٛ، ستٸ

ٞٸاي  املػًُني ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠، ٚإ٫ٓ بِّطٳمل ٜٴ . َٔ ٖٓا ْػتطٝع إٔ ْسضى إٔ ايٓيبٸػٝاغ

ٞٸاييهإ َٔ  ، نُا ٚقًت س يف ا٭سازٜح املأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸإٔ تٓعهؼ ٚتتذػٻ طبٝع

ٞٸ  . (26)×إيٝٓا ايطٚاٜات املأثٛض٠ يف سلٸ اٱَاّ عً

ٌٕ ٞٸ شنط ايػٝس ايؿٗٝس ٖصٙ املػأي١ بؿه ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٫ أتكطٜبّا. إ٫  تؿكًٝ

ٛٸع أزٚاض ٚٚسس٠ ٖسف ،أٌٖ ايبٝت»ٜٓػذِ َع َا ٚضز يف نتاب٘  شنطْا . ٚقس «تٓ
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ـ ٖصٙ امل٪اَط٠ »ايؿكط٠: ٖصٙ َا ًٜٞ ْهتؿٞ بصنط  ٚيف .دٛاْب َٔ عٛخ ٖصا ايهتاب

َٸ١ اٱ أَسٺ طٌٜٛ قبٌ ٖصا إىل  اقشٝضٷ أْٗا متتسٸ ظصٚض١ٖ ـ غ٬َٝٸامل٪اَط٠ ع٢ً ٚدٛز ا٭

َٸ ايتاضٜذ، ٕٸ ا٭ س ع٢ً إعطا٥ٗا ، ٚأٖن|١ اييت غٗط عًٝٗا ضغٍٛ اهللغ٬َٝٸ١ اٱؾإ

٢ نإ قس أيعّ ْؿػ٘ ٚأيعَ٘ ضبٸ٘ كٝٸتٗا ٚنطاَتٗا ٚٚدٛزٖا، ستٸأقايتٗا ٚؾد

ُټبايؿٛض٣ ٚايتؿاٚض َع املػًُني; ٭دٌ تطب١ٝ املػًُني تطب١ٝ ْؿػٝٸ ٌ ١، ٚإعسازِٖ يتش

ٝٸ َٸٚإؾعاضِٖ بأْٸ ،اتَِٗػ٪ٚي ُٸٌ ِٗ ِٖ ا٭ ٝٸ١ اييت هب إٔ تتش ات ٖصٙ ايطغاي١ َػ٪ٚي

١، ٚتعٝـ ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ طٚسٝٸٙ اي، ٖٚٞ تعٝـ ٖص|ؿٗا ضغٍٛ اهللاييت خًٖ

َٸّا ْٚؿػٝٸعاطؿٝٸ إىل  ١، ٚؼٌٜٛ ايٛدٛزّا، ٚبسأت دصٚض امل٪اَط٠ يًكها٤ ع٢ً ٚدٛز ا٭

 . (27)«ايػًطإ ٚاؿانِ

ٕٸ اهلل أَط ايٓيب بايؿٛض٣ ٚايتؿاٚض، ٚإٔ  ٕٸ ن٬ّ ايػٝس ايؿٗٝس ٖٓا ٜٴجبت أ إ

إىل  ٚناْت َ٪اَط٠ ايػكٝؿ١ تػع١٢. ػ٪ٚيٝٸٜطبٸٞ ا٭١َ ع٢ً ايؿٛض٣ ٚع٢ً تكبٸٌ امل

ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٜكـ ع٢ً ايططف ايٓكٝض َٔ ن٬َ٘  اؿًٝٛي١ زٕٚ شيو. َٔ ٖٓا ٜبسٚ أ

قس ؼسٸخ  نإ ايٓيبٸ ٘ ٜكٍٛ: يٛ. َٔ د١ٗ أخط٣ ؾإْٸ«عح سٍٛ اي١ٜ٫ٛ»يف نتاب 

٥ٌ: سٍٛ ايؿٛض٣ يٓكٌ شيو إيٝٓا. ٚيهٓٓا ٫ ْعاٍ ْؿٗس غٝابّا يٲداب١ عٔ ايتػا٩ٍ ايكا

ْكٌ ٖصٙ اؿكٝك١ إىل  ١ ايٓب١ٜٛ ٌٖ تبك٢ ٖٓاى َٔ ساد١َع ٚدٛز قطٜض ايكطإٓ ٚايػٓٸ

ٛٸع أزٚاض ٚٚسس٠ ٖسف ،أٌٖ ايبٝت»ساٍ ي٫ٛ عٛخ نتاب  أٜٸ١يٓا  ٚع٢ً  نإ  «تٓ

ٕٸ كسضْتٝذ١ ثابت١ َٔ خ٬ٍ أعاخ ايػٝس ايإىل  ٖٓاى إَهإ يف إٔ ْكٌ . غرل أ

ِٸ  .بكا٤ املؿه١ً ع٢ً ساشلاإىل  أز٣اخت٬ف ايبشح يف ٖصٜٔ ايهتابني  ٜٚبسٚ أْ٘ مل ٜت

 اؾٛاب عٔ ْكس ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت بعس. 

أَا اؾٛاب ايصٟ أؾازٙ ايػٝس ايؿٗٝس عٔ اٱؾهاٍ ايجايح يًسنتٛض عًٞ 

ٕٸ ا٫دتٗاز ايصٟ مياضغ٘ ايؿٝع١»ؾطٜعيت ؾٝكٍٛ:  بٌ ٚادبّا ٚدٛبّا  ،ٜٚطْٚ٘ دا٥عّا ،إ

ٞٸ  اغتٓباط اؿهِ َٔ ايٓلٸٖٛ ا٫دتٗاز يف ،نؿا٥ّٝا ، ٫ ا٫دتٗاز يف ضؾض ايؿطع

ٞٸ ايٓلٸ ُٸٓٗاايؿطع ٕٸ ٖصا غرل دا٥ع،  ،، مبع٢ٓ ايطأٟ ٜطاٙ اجملتٗس، ٚاملكًش١ ى ؾإ

ٟٸ مماضغ١ ي٬دتٗاز بٗصا املع٢ٓٚا٫تٸ ِٸ ...ذاٙ ايؿٝعٞ ٜطؾض أ ٖصا يف إٔ ْؿرل  َٚٔ املٗ

ٕٸ ايتعبټإىل  ايكسز أٜهّا ٛٸض  اؾُٛز ايصٟ ٜتعاضض َع َتط٫ًٓ ٜعين س بايٓلٸأ بات ايتط
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ٕٸ ايتعبټ َعٓاٙ نُا عطؾٓاٙ:  س بايٓلٸٚعٛاٌَ ايتذسٜس املدتًؿ١ يف سٝا٠ اٱْػإ، ؾإ

 . (28)«س بايسٜٔ، ٚا٭خص ب٘ نا٬َّ زٕٚ تبعٝضايتعبټ

ك١ باٱَا١َ، ٚيهٔ ؿات٘ بعض املػا٥ٌ املتعًٚيف َ٪ٖي كسضيكس تٓاٍٚ ايػٝس اي

ِٸ ايتعطټايبشح ايصٟ مل ٌٸإىل  ض ي٘ ـ ٖٚٛ وتاز ٜت ٖٚٛ بطبٝع١ اؿاٍ  ،ـ عح َػتك

 مبػأي١ اٱَا١َ، ؾٗٛ عح ايٓؿام. َطتبْط عحٷ

ٕٸ اجملتُع اٱإىل  ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات ٞٸايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتاضٜذ أ ـ  غ٬َ

ٝٸ١ يف املطس١ً املسْٝٸٚخاقٸ بني اٯٜات ايٛاضز٠ ٓا إشا أدطٜٓا َكاض١ْ اض ايٓؿام. ٚإْٸ١ ـ ٚاد٘ ت

بٛقؿٗا َٔ أٚا٥ٌ َا ْعٍ بعس اشلذط٠، ٚبني اٯٜات ايٛاضز٠  ;سٍٛ ايٓؿام يف غٛض٠ ايبكط٠

ٕٸ تٝاض بٛقؿٗا آخط َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ، ٜتٸ ;سٍٛ شات املٛنٛع يف غٛض٠ ايتٛب١ هض أ

ا٭نطّ. ٫ٚ ميهٔ ْػب١ ٖصٙ  ٢ ٚاْتؿط يف أٚاخط سٝا٠ ايٓيبٸايٓؿام قس اؾتسٸ ٚتؿؿٸ

ٞ بعس ايؿتض، ؾكس ناْت ٖصٙ ايعاٖط٠ َٛدٛز٠ يف إغ٬ّ اجملتُع املٓهإىل  عاٖط٠اي

ٝٸ إشاقًض اؿسٜب١ٝ أٜهّا. ؾ ع٢ً ٖصٙ  اض ايٓؿام قس اغتؿشٌ يف سٝا٠ ايٓيبٸنإ ت

ٔٸ ٞٸإىل  ايؿان١ً ؾهٝـ يٓا إٔ ْط٦ُ ٓٝت يف ايتػًٓب عًٝ٘ ؾُٝا يٛ ثٴ ×لاح اٱَاّ عً

يٝ٘ أَجاٍ ايػٝس املرلزاَاز َٔ ايكٍٛ بعسّ غعٞ أ١ُ٥ َا شٖب إ ي٘ ايٛغاز٠  ٌٖٚ ٜكضٸ

ضنٞ مبا دط٣ »: ×ًشكٍٛ ع٢ً ايػًط١; إش ٜكٍٛ يف بٝإ َٛقـ اٱَاّ عًٞيايؿٝع١ 

 . (29)«|غبكت َٔ ضغٍٛ اهلل ١ٺٟ إيٝ٘ ايكسض، ٚع٬ُّ بٛقٝٸب٘ ايكًِ، ٚتػًُّٝا ٜ٪زٸ

ٕٸ بعض أعاخ ايػٝس ايؿٗٝس قس ُطبايصنط سٜط َٚٔ اؾ سٝات٘، نُا  بعت يفأ

ٕٸ بني َا ٖٛ  .بع بعهٗا بعس اغتؿٗازٙ، ٫ٚ ٜعاٍ ايبعض َٓٗا ست٢ اٯٕ غرل َطبٛعُط ٚإ

ٝٸ َٛدٛزٷَا ٖٛ غرل َطبٛع  ٞٸ١. ّا نُٔ أؾطط١ قٛتٝٸساي ٕٸ َٚٔ ايبسٜٗ ؼًٌٝ آضا٤  أ

ٌٕ كسضٚأعاخ ايػٝس اي  ـ ع٢ً ْؿطٖا ٚطباعتٗا بأمجعٗا.ناٌَ ٜتٖٛق بؿه

 

 ــــــ أقطاّ اإلَا١َ

ُٸٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ دٗٛزّا َه١ٝٓ يف ل مبٛنٛع َا ٜتعًٖ يكس ؼ

ُٸٚٚأدابٛا عٓٗا.  ،اٱَا١َ، ٚططسٛا ايهجرل َٔ املػا٥ٌ ١ٝ َػأي١ خ٬ؾ١ ضغِ أٖ

ع ع بٛقؿ٘ َصٖبّا ٜتُتٻهاح َٛقع ايتؿٝټبعس تجبٝت َػأي١ اٱَا١َ، ٚاتٸؾإْٸ٘  |ايٓيبٸ
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ٛض يف املػا٥ٌ ا٭خط٣ أٜهّا. َٚٔ تًو املػا٥ٌ ١، تأتٞ نطٚض٠ اـخاقٸ بأٚقاف

 َا١َ.َػأي١ أقػاّ اٱ

ؾكس نإ عح  ;ُني ا٭ٚا٥ٌ مل تهٔ ٖٓاى َجٌ ٖصٙ ايهطٚض٠يف َطس١ً املتهًٚ

ِٸ ايتؿهٝو ١ ٜبشح بؿهٌ َبػٻه٬َٝٸاٱَا١َ يف ايهجرل َٔ ايهتب اي ط، ٚقًُٓا ٜت

َٳؾايؿٝع١ طٕٚ َٔ عًُا٤ بني أقػاّ اٱَا١َ. ٚأَا املتأخِّ ٕٸ ايٓيبٸ ٔٵُِٓٗ   ٜكٍٛ بأ

ٝٻ |ا٭نطّ َا ٜتعًل مبػأي١  ٔ ايعسٜس َٔ أقػاّ اؾعٌ ٚايتٓكٝب يفٖٛ ايصٟ ب

ٕٸ ٖصا ايبشح ٜططح تكػُٝات ملػأي١ اٱَا١َ، َٔ قبٌٝ:  ،اٱَا١َ  ٚبايتايٞ ؾإ

 ١. ػٝاغٝٸـ اٱَا١َ ٚايكٝاز٠ اي1

ٝٸ١ َطدعٝٸـ اٱَا١َ بٛقؿٗا 2  ١. زٜٓ

 مبع٢ٓ َٓكب ايكها٤.  ـ اٱَا3١َ

 ١. ـ اٱَا١َ ايباطٓٝٸ4

ٝٸ5 ـٸأٚ  ١،ـ اٱَا١َ ايتهٜٛٓ ٝٸ»: بتعبرل أخ  . «١اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ

ٚيف سسٚز َعطؾتٓا ٖٓاى ث٬ث١ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ عجٛا يف تكػُٝات إَا١َ أٌٖ 

 كسض.ٚاٱَاّ اـُٝين، ٚايػٝٸس اي ;، ِٖٚ: ايؿٗٝس َطٗطٟ^ايبٝت

ٕٸ عح ايػٝس  قس دٴُعت »ػِ بكطاس١ أنجط; سٝح ٜكٍٛ: ايؿٗٝس ٜتٻٜٚبسٚ أ

ٚدا٤ت ايٓكٛم  ،، عهِ ايعطٚف اييت زضغٓاٖا^تني ٭ٌٖ ايبٝتنًتا املطدعٝٸ

١ ع٢ً املطدعٝٸ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ت٪ٓنس شيو باغتُطاض، ٚاملجاٍ ايط٥ٝؼ يٓلٸ ايٓيبٸ

ٟٸ.١ سسٜح ايجكًني.ؿهطٜٸاي ٟٸعٝٸع٢ً املطد . ٚاملجاٍ ايط٥ٝؼ يًٓلٸ ايٓبٛ  ١ يف ايعٌُ ايكٝاز

ٞٸا٫  . (30)«سسٜح ايػسٜط دتُاع

َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ قايٛا بايتؿهٝو بني أقػاّ  كسضٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايػٝس اي

١، ػٝاغٝٸقػُني، ُٖٚا: اٱَا١َ ايإىل  تكػِٝ اٱَا١َإىل  سٝح عُس زلاست٘ ،اٱَا١َ

 ١. ؿهطٜٸ١ ايٚاملطدعٝٸ

ٚٸ ٕٸ أ َٳٚإ ٖٛ  ،٘ قكب ايػبل ع٢ً اؾُٝعٚنإ ي ،قاّ بٗصا ايتؿهٝو ٔٵٍ 

ٗٻ نبرل بأغتاشٙ  سسٛإىل  طّا يف ٖصٙ املػأي١ٜٚبسٚ أْ٘ نإ َتأثِّ .&طٟايؿٗٝس َط

ٟٸ  .ايػٝس ايدلٚدطز
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ٕٸ ايٓيبٸإىل  طٗطَٟشٖب ايؿٗٝس  ا٭نطّ َٔ خ٬ٍ سسٜح ايجكًني  ايكٍٛ بأ

ٝٸ١ عطٸف ا٭١ُ٥ بعسٙ بٛقؿِٗ َطدعٝٸ ّٴزٜٓ ساغِ إشا  طدعٷَ ١ َعك١َٛ َٔ اـطأ. ؾاٱَا

٫ ميهٔ إٔ متٌُ ؾٝٗا اـطأ، ٫ٚ إٔ متٌُ ؾٝٗا ا٫مطاف  قسضت عٓ٘ مج١ًْ

ُٻ ٕٸ َا ضٟٚ عٔ ايٓيبٸ»س. ٖٚصٙ ٖٞ ايعك١ُ. املككٛز ٚاملتع أْ٘ قاٍ: إْٞ  ٜكٍٛ ايؿٝع١: إ

.. .يف ٖصا املؿّٗٛ ُا ٖٛ ْلٌّإْٸ ..ٚعذلتٞ أٌٖ بٝيت. ;ؾٝهِ ايجكًني: نتاب اهلل تاضْى

َٳ ع٠ّٚ٬ ٌٸ  ٕٸ ن . ٚقس قطٸح سٜينٸّا نإ ٖٛ ايععِٝ ايزٜٓٝٸنإ َطدعّا  ٔٵع٢ً شيو ؾإ

ٕٸ أسس ا٭َج١ً ع٢ً شيو سسٜح ايػسٜط .بػٓس ايععا١َ ايٓيبٸ ا٭نطّ  ايصٟ قاي٘ ايٓيبٸ ،ٚإ

ِٸ  .(31)«ٚيف سذٸ١ ايٛزاع يف غسٜط خ

ٗٻ ٟٸٚقس ض٣ٚ ايؿٗٝس َط ٍ ، قاطٟ يف َٛنع آخط ن٬َّا عٔ ايػٝس ايدلٚدطز

ٟٸأتصٖن»ؾٝ٘:  ٕٸ ايطاسٌ ايػٝس ايدلٚدطز نإ ٜصنط ع٢ً ايسٚاّ ٖصٙ املػأي١ قا٬ّ٥:  ط أ

ٌٸ ِٸ س اـ٬ف بٝٓٓا ٚبني  ٖٓاى أَطإ هب ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بُٝٓٗا، ٚعٓسٖا غٛف ٜت

ٌٸ يف قاؿٓا. ٚشاْو ا٭َطإ ُٖا: َػأي١ اـ٬ؾ١ أٌٖ ايػٓٸ ١، ٚغٝهٕٛ شيو اؿ

ٕٸ  ١ اٱَا١َ. ٚيفٚا٭خط٣: َػأي ;ٚايععا١َ َا ٜتعًٓل باـ٬ؾ١ ٚايععا١َ ؾإْٓا ْكٍٛ: إ

ٞٸ ايصٟ هب إٔ تٓتكٌ إيٝ٘ ايععا١َ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸ ، بُٝٓا ٜصٖب أٌٖ ×ٖٛ اٱَاّ عً

ْٓا ٫ إ٘ أبٛ بهط، ٖٚصا خ٬ف. ٚاملػأي١ ا٭خط٣ ٖٞ اٱَا١َ، أٟ ايكٍٛ بأْٸإىل  ١ايػٓٸ

ٕٷ إش نإ يًٓيبٸ ;ْتشسٸخ عٔ فطٸز ايععا١َ ٚسه١َٛ ايٓيبٸ آخط  ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾأ

 ،ّٓا يٮسهاّ. ؾعًٝٓا إٔ ْأخص ٖصٙ املػأي١ بٓعط ا٫عتباضّا َٚبِّٖٚٛ نْٛ٘ ْبٝٸ ،أٜهّا

 ٔٵَٳ أٟ ،١ بٝإ ا٭سهاّطدعٝٸٟ مليف ايتكسٸ ْٚبشح عٔ ايصٟ هب إٔ ىًـ ايٓيبٸ

عض ايطٚاٜات تٓلٸ ١ٝ عًٝٓا  ثِ نإ زلاست٘ ٜكٍٛ: ٖٓاى بايصٟ تجبت ؿهُ٘ اؿذٸ

ٕٸ ايٓيبٸ ٝٸ |ع٢ً أ ٕٸ عً  ٖٛ اـًٝؿ١ ٚاٱَاّ بعسٟ. ٖٚٓاى َٓٗا َا ٜهٝـ ×ّاقاٍ: إ

ٞٸإىل  ٕٸ ايطغٍٛ ا٭نطّ قاٍ: عً . ٚعًٝ٘ ؾؿٞ َكاّ .ٖٛ املطدع يف ا٭سهاّ بعسٟ. شيو أ

ٕٸ سسٜح: إْٸ١ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸٝٸتجبت اؿذٸ ٔٵاٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: مَل تاضى ٞ   لس أ

 . (32)«١ يًعذل٠عًُٝٸ١ اي.. ٜجبت َكاّ املطدعٝٸ.ؾٝهِ ايجكًني

ٓاغب١ سًٍٛ شنط٣ عٝس ايػسٜط: نُا قاٍ اٱَاّ اـُٝين يف إسس٣ خطب٘ مب

ٕٸ اؿه١َٛ املُتعد١ بايػٝاغ١ ٖٞ اييت ثبتت ٭َرل امل٪َٓني يف ّٜٛ غسٜط خِ» .. ٚضز .إ
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ٕٸ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ يٝػت ٖٞ ٚإ ،(١ٜ٫:...ٚايٛيف بعض ايطٚاٜات: )بٴين اٱغ٬ّ ع٢ً مخؼ

ٌٸ ٟٸ عٌُ إ٫ٓ ن ٕٸ اٱَا١َ اييت ٫ ٜكبٌ أ َٔ خ٬ٍ اٱميإ بٗا ٫ ميهٔ  ١ٜ٫ٚ اٱَا١َ. ؾإ

ُٸ ،ز ٖصا اؿهِ ٚإزاض٠ ايسٚي١إٔ تعين فطٸ ٕٸ ايهجرل َٔ أ٥ تٓا مل مياضغٛا بٌ إ

ُٸ .ايػًط١.. ٕٸ ايصٟ دعً٘ اهلل تباضى ٚتعاىل، ٚثبت ٭٥ ٖٛ  ،ط ٖصا اؾع١ٌ اشلس٣ إثإ

ٕٸ ٖصٙ .اؿه١َٛ ٕٸ اؿه١َٛ قس دعًٗا اهلل ٭َرل امل٪َٓني غ٬ّ اهلل عًٝ٘، ٚإ .. إ

 . (33)«اؿه١َٛ تعين ايػٝاغ١

ٗٻ ٕٸ ايبٴعس اي &طٟٜط٣ ايؿٗٝس َطته٢ َط ٞٸأ ٌ غ٣ٛ يٲَا١َ ٫ ٜؿٚه ػٝاغ

تهب ٖصا اـطأ عًٝٓا إٔ ٫ ْط»بٴعسّا قػرلّا دسٸّا َٔ أبعاز اٱَا١َ، ٚشيو سٝح ٜكٍٛ: 

 ٢ ٜكؿع ايصٖٜٔأتٞ اؿسٜح ع٢ً شنط اٱَا١َ عٓس ايؿٝع١ ستٸ ٕٵإأبسّا. مبع٢ٓ أْ٘ َا 

ٕٸ املطاز َٔ اٱَا١َ َػأي١ اؿه١َٛإىل  ـٷ .. ٖصا خطْأ.ايكٍٛ بأ اضتهب٘ ست٢  ؾاس

ٕٸ َػأي١ اؿه١َٛ ٫ تؿٚهبعض املتهًٚ ٖاَؿّا  ٌ إ٫ُٓني ايكسا٢َ. ٖصا يف سني أ

ّا َٔ َػأي١ اٱَا١َ، ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ اـًط بني ٖاتني املػأيتني. ٚعًٝ٘ ٚسٝٸعّا قػرل

ِٸ ٕٸ َا ٖٛ املٗ اٱَا١َ ٖٞ إىل  يف ايسضد١ ا٭ٚىل بايٓػب١ ْكٍٛ: َا ٖٞ َػأي١ اٱَا١َ  إ

يف  يف بٝإ ٚتٛنٝض ايسٜٔ مبععٍ عٔ ايٛسٞ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ؾٓو َػأي١ خ٬ؾ١ ايٓيبٸ

ٕٸ ايصٟ نإ ٜٴٛس٢ إيٝ ا٭نطّ ؾكط ٚؾكط، ٚبطسًٝ٘ اْكطع ايٛسٞ  ٘ ٖٛ ايٓيبٸأ

 . (34)«ٚختُت ايطغاي١ بؿهٌ ناٌَ

ٕٸ اٱَاّ اـُٝينٸ إٔ اغتؿٗسْا ببعض ؾكطاتٗا  غبلـ يف خطب١ ايػسٜط اييت  بٝس أ

ٛٸع  ،١ يف املػا٥ٌ املططٚس١ يف نتاب٘: أٌٖ ايبٝتخاقٸ ـ ٚايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ـ تٓ

أنجط َٔ ايؿٗٝس َطٗطٟ.  «ايػٝاغ١»ٕ ع٢ً َػأي١ ساأزٚاض ٚٚسس٠ ٖسف ـ ٜ٪ٚن

سسٸ إىل  بٌ ٜصٖب ايؿٗٝس َطٗطٟ ،ٚميهٔ ايكٍٛ باغتشاي١ املكاض١ْ بني ٖصٜٔ ايطأٜني

ٕٸ َا عٓس أٌٖ ايػٓٸغٝاغٝٸإشا ناْت املػأي١ فطٸز َػأي١ »ايكٍٛ:  ٝٸ١ ؾإ ١ ١ أنجط داشب

َٳِّٝاؿانِ إٔ ٜع ٭ِْٗ ٜكٛيٕٛ: يٝؼ َٔ سلٸ ;ا عٓس ايؿٝع١مٓم ىًؿ٘، بٌ ٖصا َٔ  ٔٵٔ 

َٸ ٌٸ ٚايعكسسلٸ ا٭ ٕٸ اْتداب اؿانِ هب إٔ ٜكّٛ ع٢ً أغؼ  ،١ ٚأٌٖ اؿ ٚإ

ٕٸ يًٓاؽ ناٌَ اؿلٸ ٕٸ املػأي١ يٝػت ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ  .يف ا٫ْتداب زميكطاط١ٝ. إ بٝس أ

ٕٸ اـ٬ؾ١ املٓكٛق١ يٲَاّ  َٔ ايتبػٝط. َٔ فُٛع َا ْؿاٖسٙ عٓس ايؿٝع١ لس أ
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ُٸ ×عًٞ ٕٸ ٖصٙ  أندل بهجرل َٔ اـ٬ؾ١ ايػٝاغ١ٝ، ^١ٚغا٥ط ا٭٥ َٔ ٖٓا ْسضى أ

 . (35)«َٓٗافطٸز تؿطٜع ع٢ً َػأي١ أخط٣ أندل بهجرل ايػٝاغ١ٝ اـ٬ؾ١ 

اعتباض اٱَا١َ أٚغع َٔ شيو بهجرل، إىل  نُا ٜصٖب ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟ

ٕٸ اؿه١َٛ ٫ تؿٚه ا ٜػتطٝع ايسٜٔ إمن»ٜكٍٛ:  سٝحٌ غ٣ٛ ؾإٔ َٔ ؾ٪ْٚٗا، ٚأ

ٞٸاٱ ١ بؿطٜٸإٔ ٜططح ْؿػ٘ بٛقؿ٘ زّٜٓا نا٬َّ ـ ٜتُٓهٔ َٔ تًب١ٝ مجٝع َطايب اي غ٬َ

َٳإىل  ع٢ً مجٝع ايعكٛض عًٝٗا ـ إشا نإ وتٟٛ يف شات٘ ع٢ً  ٔٵإٔ ٜطخ اهلل ا٭ضض ٚ

١ يًُذتُع، ٖٚٞ املكاحل اييت تهٕٛ بعس ضسٌٝ ضغٍٛ ْٗر ٜهُٔ املكاحل ايهطٚضٜٸ

يًدطط ٚايتهٝٝع. ٚشيو ايٓٗر يٝؼ غ٣ٛ تٓكٝب اـًٝؿ١ اي٥٬ل ٚايهؿ٤ٛ  اهلل عطن١ّ

; (36)ع بعًِ َػتًِٗ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلصا اـًٝؿ١ إٔ ٜتُتٻشلا٭نطّ. ٜٚٓبػٞ  يًٓيبٸ

َٳ ١ ًََهيٝتُهٔ َٔ بٝإ سكا٥ل ايسٜٔ ظُٝع أبعازٙ ٚزقا٥ك٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ساق٬ّ ع٢ً 

ٝٸايٓؿػٝٸ نٞ ٫ ٜكع ؾطٜػ١ يٮٖٛا٤ ;ايعك١ُ ١، ؾ٬ ٜطتهب ؼطٜؿّا ١ ٚايؿٝطاْ

ٟٸاي |ا٭نطّ ٔ َٔ ا٫نط٬ع بسٚض ايٓيبٸعُسّٜا، ٚإٔ ٜتُٖه ، ٚإٔ ٜبًؼ ذلبٛ

كس٣ سٝٓٗا ١ ٜتٸدتُاعٝٸشا تٛٓؾطت ايعطٚف ا٫ٚإباملًتعَني أع٢ً َساضز ايهُاٍ، 

ّ، ٚبػط ١ يٲغ٬دتُاعٝٸًشهِ ٚتسبرل أَٛض اجملتُع، ٜٚعٌُ ع٢ً تطبٝل ايكٛاْني ا٫ي

 . (37)«ٚايعسٍ يف ايعامل اؿلٸ

ٞٸنُا ٜصٖب ايع٬ٓ ٘ ٫ ىٛض يف ايكٍٛ بإَاَتني، بٝس أْٸإىل  &١َ ايطباطبا٥

ٕٸ ايصٟ ٜتكسٸ٣ ؿؿغ ايسٜٔ َٔ  عح ايتٓكٝب، َٚا إشا نإ ٖٓاى تٓكٝبإ أّ ٫. إ

ٛٸ٠ ٕٸ ايصٟ وٌُ ضٚح ايٛسٞ ٚايٓب  ٜٚتكسٸ٣ ٫غت٬ّ ،قبٌ اهلل ٖٛ اٱَاّ. نُا أ

. ؾإشا نإ ايسيٌٝ املصنٛض ٜٴجبت ٖٛ ايٓيبٸ ،١ َٔ اهللػُاٜٚٸا٭سهاّ ٚايؿطا٥ع اي

ُٸ ١ أٜهّا; إش هب ع٢ً اهلل إٔ وؿغ زٜٓ٘ َٔ عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ؾإْ٘ ٜٴجبت ايعك١ُ يٮ٥

ٚقس ؼسٸخ . (38)ٚاعتباضٙ سذٸ١ عًِٝٗ ،ايٓاؽإىل  يُٝهٔ تبًٝػ٘ ;ايتشطٜـ زا٥ُّا ٚأبسّا

إشا نإ اٱَاّ ٜعٌُ ع٢ً ٖسا١ٜ »ؾكاٍ:  ،ٞ عٔ اٱَا١َ ايباط١َ١ٝٓ ايطباطبا٥ايع٬ٓ

١ يف ْػاْٝٸأعُاٍ ايٓاؽ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاٖطٟ ؾٗٛ ٜعٌُ أٜهّا ع٢ً ٖسا١ٜ ايكاؾ١ً اٱ

 . (39)«اهلل ع٢ً املػت٣ٛ ايباطينٸإىل  َػرلتٗا

عح اي١ٜ٫ٛ إىل  يف َٛنع َٔ تكػُٝات اٱَا١ََطٗطٟ  أؾاض ايؿٝذ ايؿٗٝس
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ٝٸايتهٜٛ ٟ ـ أغتاش ايػٝس إٜٴٓكٌ عٔ ايؿكٝس ايػٝس قُس باقط زضؾ٘ »سٝح قاٍ:  ،١ٓ

ـ عٓس ايدلٚدطزٟ ـ أْ٘ نإ ٜٴٓهط ٖصٙ املطس١ً ايجايج١ َٔ َطاسٌ اٱَا١َ، سٝح تٖٛق

ٕٸ ايػايبٝٸ ١ َٔ عًُا٤ املطسًتني ا٭ٚيٝني َٓٗا، ؾًِ ٜتذاٚظُٖا يف اعتكازٙ. يف سني أ

َطٗطٟ  ٖٚهصا لس ايؿٗٝس. (40)«املطس١ً ايجايج١ أٜهّاا٫عتكاز بإىل  ايؿٝع١ تصٖب

ّا ّا أعتكس بصيو، ٚأضاٙ أغاغٝٸأْا ؾدكٝٸ»ٜٚكٍٛ:  ،ٖصا املٛنٛع ثا١ّْٝإىل  ٜعٛز

ٕٸ ٖصا يٝؼ َٔ أضنإ ايتؿٝټٚدٖٛطٜٸ  . (41)«عّا، ٚيهٔ ٜبسٚ أ

١ ؼت عٓٛإ )اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓٝٸ قايف ايهًباٜهاْٞ نتابٷ يًؿٝذنُا ٖٓاى 

ٝٸٚاي٫ٛ ُٸ١ ٚايتؿطٜعٝٸ١ٜ ايتؿطٜع١ٝ( أثبت ؾٝ٘ اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ  . ^١١ يٮ٥

ٕٸ ايبشٛخ املطتبط١ مبػأي١ اٱَا١َ َتؿعِّ ب١ يًػا١ٜ. ٚايػطض َٔ تٓاٍٚ ٖصا إ

ٕٸ ايػٝس ايؿٗٝساملٛنٛع املتؿعِّ نإ َٔ  &ب يف ٖصٙ املكاي١ املكتهب١ ٖٛ إثبات أ

ني َٔ َػا٥ٌ اٱَا١َ. ٚمبٓاغب١ ٖصا ايكا٥ًني بايتؿهٝو ٚايؿكٌ بني ٖاتني املػأيت

ٔ ع٢ً ايؿٝع١ يف ايًشع١ ايطا١ٖٓ تٓاٚشلا ع٢ً ايتؿهٝو هب اـٛض يف َػا٥ٌ ٜتعٝٻ

ٞٸملػا٥ٌ ايهطٚضٜٸاْطام أٚغع. ٚضمبا ناْت ٖصٙ املػا٥ٌ َٔ  . ٖٚٞ ١ يف ايؿهط ايؿٝع

 : ايتايٞع٢ً ايٓشٛ 

 أقػاّ أخط٣ َٔ ـ ٌٖ تٓشكط اٱَا١َ بٗصٜٔ ايكػُني أّ سكٌ ايتٓكٝب يف1

َٳ ايكٍٛ باعتباض َٓكب ايكها٤ َٔ إىل  شٖب ٔٵَطاتب اٱَا١َ  َٔ باب املجاٍ: ٖٓاى 

 . (42)مج١ً َٓاقب اٱَا١َ

ـ نِ ٜبًؼ عسز َٓاقب اٱَا١َ  ٚنِ ٖٛ عسز ا٭قػاّ ايكاب١ً يًتٓكٝب  2

إىل  ل اٱقؿٗاْٞٚنِ ٖٛ عسز ا٭قػاّ اييت ٫ تكبٌ ايتٓكٝب  ؾُج٬ّ: ٜصٖب احملٚك

 . (43)ايكٍٛ بعسّ قاب١ًٝ اي١ٜ٫ٛ ايته١ٜٝٓٛ يًذعٌ ٚايتٓكٝب

ـ ٌٖ ٖٓاى إمجاع َٔ قبٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ع٢ً ٖصٙ املٓاقب بأمجعٗا أّ ٫  ٌٖٚ 3

 ا ايبشح َؿٝسّا يف ا٭غاؽ أّ ٫ .ٜٴعتدل اٱمجاع يف ٖص

ٟٸ قػِ َٔ أقػاّ اٱَا١َ تجبت ا٭قاي١ يف4 ٌٖ َا ٜتعًل بأعاخ ايتٓكٝب  ٚ ـ ٭

١ تأقٌٝ املطدعٝٸإىل  َطٗطٟ ١ يططح َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ  ٜصٖب ايؿٗٝسَٛنٛعٝٸٖٓاى 

ٝٸ بعض ا٭قػاّ ع٢ً ١ ي١. ؾإشا ثبتت ا٭قاي١ ؾُٝع أقػاّ اٱَا١َ ؾٌٗ ٖٓاى أٚيٜٛٸايسٜٓ
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 ا٭قػاّ ا٭خط٣ .

١، ؾٌٗ ًٜعّ ـ إشا ثبتت ا٭قاي١ ؾُٝع أقػاّ اٱَا١َ، ٚناْت اٱَا١َ نطٚضٜٸ5

بعباض٠ ٚل اٱَا١َ يف اـاضز ع٢ً مجٝع ا٭بعاز، ٚيف مجٝع ا٭ظ١َٓ  دٛب ؼٗكَٔ شيو ٚ

أّ  ،١ػٝاغٝٸإَاّ ؾٌٗ تٓشكط تًو اؿاد١ باٱَا١َ ايإىل  ا عاد١ٺأخط٣: إشا نٓٸ

ٝٸ١ ٚاملطدعٝٸػٝاغٝٸاٱَا١َ اي ٝٸ ،١١ ايسٜٓ إىل  ١ َٚاأّ ن٬ُٖا َع إناؾ١ اٱَا١َ ايباطٓ

 مجٝع ا٭ظ١َٓ أّ بعهٗا . ٙ اؿاد١ٌٖٚ تؿٌُ ٖص  شيو

ـ املػأي١ ا٭خط٣ َػأي١ ايعك١ُ. مبع٢ٓ أْٓا إشا قًٓا بايتؿهٝو بني أقػاّ 6

ايعك١ُ يف إىل  اٱَا١َ ؾٌٗ تؿذلط ايعك١ُ يف مجٝع أْٛاع اٱَا١َ  ؾٓشٔ قطعّا متاز

ٝٸ١ اياٱَا١َ مبع٢ٓ املطدعٝٸ ١ ٝاغٝٸػ١ ايطدعٝٸٖصٙ ايعك١ُ يف املإىل  ١ َج٬ّ، ؾٌٗ متازسٜٓ

ٝٸ١ ايطدعٝٸ١ أٜهّا ـ ع٢ً غطاض املدتُاعٝٸٚاٱَا١َ ا٫ ٕٸ ٖصا سٜٓ ١ ـ أّ ٫  ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

١ َطدعٝٸ. ؾعٓسَا تهٕٛ يًؿطز املعكّٛ ×إمنا ٜهٕٛ بػضٸ ايٓعط عٔ إَا١َ املعكّٛ

 ي٘ ايعك١ُ يف ٖصا ايٓٛع أٜهّا.  ته١ٕٛ غٝاغٝٸ

ط ايطأٖ ؾُٝا إشا قًٓا ـ تهُٔ ايؿا٥س٠ يف ططح ٖصٙ املػأي١ يف ايعك7

عٔ ن٬ ْٛعٞ  بايتؿهٝو بني أقػاّ اٱَا١َ، ٚناْت ايعك١ُ ٫ظَّا ٫ ٜٓؿٓو

ٝٸٓكٌ املياٱَا١َ، ؾٌٗ ٖٓاى إَها١ْٝ  ١ يف عكط ايػٝب١ أٜهّا  ٌٖٚ ػٝاغٝٸ١ ايػ٪ٚي

ٕٸ اٱَا١َ اي ١ يف بعض َطاسًٗا ايع١َٝٓ ت٬ظّ ايعك١ُ، ٫ٚ ػٝاغٝٸميهٔ ايكٍٛ بأ

 ١ ايٛانش١ ٚايهاؾ١ٝ.عض َطاسًٗا ا٭خط٣  هب بٝإ ٖصٙ ايٓكط١ با٭زٓيت٬ظَٗا يف ب

ٝٸ١ ايطدعٝٸـ ٌٖ امل8 ١ ٚادب١ يف مجٝع ا٭ظ١َٓ أّ أْٗا ٚادب١ يف َطس١ً قسٚز٠ سٜٓ

ٝٸ١ ايطدعٝٸؾكط  ٚإشا ناْت امل ١ يًُعكّٛ ٚادب١ يف مجٝع ا٭ظ١َٓ ؾٌٗ ملجٌ ٖصا سٜٓ

ٞٸل ايؿ٤ٞ ؼٓك ٝٸ١ ايطدعٝٸيٝػت امليكٍٛ: أّ ٫  ٌٖ ٜٴُهٔ ا خاضد ، ّاقٛضٜٸ ١ أق٬ّسٜٓ

ٝٸ ،١ )نُا عًٝ٘ ايعطؾا٤(ػٝاغٝٸ١ ايطدعٝٸ٫ٚ امل ١ ٖٞ ا٭قٌ ايصٟ بٌ اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ

١ طدعٝٸَٔ ٖٓا ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚدٛز املٚ .ميهٔ ا٫غتس٫ٍ ي٘ يف مجٝع ا٭ظ١َٓ

ٝٸ ١ إ١٫ٓ يًُعكّٛ يف عكط ايػٝبسٜٓٝٸ١ ٚايؿهطٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸاي ٕٸ اي١ٜ٫ٛ ايتهٜٛٓ ١ أ

ٝٸ  ١ َٛدٛز٠.ٚاٱَا١َ ايباطٓ
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بزرگ



 

ّٞايتفطري امل  ايصدز عٓد ايطٝد ٛضٛع

 قسا٠٤ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ

 

 يازيأانسيد محمد عهي 

 انشيخ كاظم خهف انعساويترجمت: 

 

 ــــــ ١ََكّد

خ يف أسس ايعًُا٤ ايصٜٔ غاُٖٛا بايتشسٸ &ٜعتدل ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض 

ٞٸفاٍ ايتؿػرل امل ا٤ٶ يف شيو اجملاٍ. ٚقس ، ٚمٓمٔ اغتعطض سسٜجّا بسٜعّا ٚبٓٸ(1)ٛنٛع

ٛٸ َجٌ: ايؿًػؿ١، ٚا٫قتكاز، ٚاملٓطل، ٚايه٬ّ،  ،٠ؿات٘ يف فا٫ت عسٸعت َ٪ٖيتٓ

، ٚإبساعاتات، ٚابتهاضات، ْعطٜٸٚايؿك٘. ٚي٘ يف مجٝع ٖصٙ املٝازٜٔ  ،ٚا٭قٍٛ

 ١.١ تطاؾكٗا َعًَٛات عكطٜٸٝٸعًُ، َٚكسض٠ سطن١ ْبٛؽٚ

ٕٸ  ٞٸات٘ يف فاٍ ايتؿػرل املْعطٜٸ ٚمبا أ ا٫ٖتُاّ ايهايف،  مل تًلٳ ٛنٛع

 ّاٚناْت َٛنع تسقٝل، ٚيف بعض ا٭سٝإ تهٕٛ َٛنع اْتكاز، ٚتكع قٓط

يٲؾهاٍ، ؾُٔ ايهطٚض٠ إٔ ؽهع يًتشًٌٝ ٚايبشح، ٚإٔ تهٕٛ فا٫ّ يًُكاض١ْ َع 

ٞٸعٔ َػأي١ ايتؿػرل امل باؿسٜح ايبسا١ٜٖٓا ْؿطع يف  ات ا٭خط٣. َٚٔٓعطٜٸاي  ٛنٛع

ُٸ ِٸٝٸٚأٖ بعس شيو ايبشح يف ايؿطٚقات ايٛاقع١ بني ٖصا ايتؿػرل ٚتؿاغرل ايكطإٓ  ت٘، ٜٚت

ِٸ ب٘ ٚقطٜب١ّ بايكطإٓ، ٚاييت تعتدل ؾب١ّٗٝ أغًٛب ايتؿػرل إىل  اٱؾاض٠ َٓ٘. ٚعٓس شيو تت

ٞٸامل بايُٓاشز   قس عطنت يف ٖصا اؾع٤ َكشٛب١ّ، ٚايبشٛخ ٚا٫ْتكازات اييتٛنٛع
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ٚا٭غايٝب املدتًؿ١. ثِ ٜتٓاٍٚ ايبشح ٚد١ٗ ْعط ايؿٗٝس ايكسض يف باب ايتؿػرل 

ٞٸامل ِٸٛنٛع  اْتكازات اٯخطٜٔ ي٘. ، ٚؼًٌٝ َػت٣ٛ شيو اـطاب، َٚٔ ث

َٻ  ١ اؿه١ُٝ ٔ ٖصٙ املكاي١ َٔ ضغِ قٛض٠ شلصٙ ايؿدكٝٸٌ إٔ تتُٖهَٚٔ امل٪

 ١ باٖتُاّ أندل.عًُٝٸاي احملاؾٌٗا َٔ ايتذًٌٝ، ٚإٔ ؼع٢ أؾهاضٙ يف شٓكمبا تػت

ٞٸيًتؿػرل امل  أنجط َٔ أغًٛب. ؾٗٛ يٝؼ َٔ ٖصٙ ايتؿاغرل ايذلتٝب١ٝ  ٛنٛع

ٞٸاملكشٛب١ بٓعط٠ َتأخِّ (، ٚبأغايٝب شات أثط كتًـ، ط٠ )َػبٛق١ بتؿػرل ٚاقع

ٝٸاي، ١ٚؿًػؿٝٸايػاٖات ا٫ايتؿاغرل شات أٚ  ٚا٫دتٗاز١ٜ، دتًؿ١، امل١ عًُٝٸاي١، ٚعطؾاْ

ٞٸعؿطات ايكٝؼ، يهٔ ايتؿػرل املإىل  ٚتكػِ قس دا٤ بأغًٛب ٚاسس َٓٗا ؾكط.  ٛنٛع

ٞٸ١ بني ايتؿػرل املعكًٝٸمل تهٔ امل٬ظ١َ اي طبعّا َٔ ْاس١ٝ اخت٬ف  ٚايذلتٝيبٸ ٛنٛع

ٞٸايتؿػرل امل أقشاب، ٖٚٛ إٔ ّاطبٝعٝٸ ٖصا أَطّا ا٭غًٛب، ٚإٕ عسٸ مبا ميتًهٕٛ  ٛنٛع

َٔ ٚدٗات ْعط كتًؿ١ ٫ ٜعًُٕٛ ع٢ً ؾان١ً ٚاسس٠ يف َكاّ ا٭غًٛب، ٚىتًؿٕٛ يف 

١ ْط٣ ٛنٛعٝٸططٜك١ ططح ايبشٛخ ٚططٜك١ اغتٓباطٗا. ٚبإيكا٥ٓا ْعط٠ ع٢ً ايتؿاغرل امل

ذاٖات املدتًؿ١، ٚاملعًَٛات، بٛنٛح ٖصٙ ا٭غايٝب املدتًؿ١. ؾا٭غايٝب ْاؾ١٦ عٔ ا٫تٸ

ٚأخرلّا املباْٞ املدتًؿ١ يًُؿػِّطٜٔ. ٜٚهؿٞ إٔ ًْكٞ ْعط٠ ع٢ً عس٠  ،تٚاؿػاغٝا

ٛٸَٛنٛعٝٸتؿاغرل  عٗا َٔ ْاس١ٝ ا٭غايٝب املدتًؿ١. َٚٔ أدٌ ١ َؿٗٛض٠ ؾ٬ٓسغ تٓ

 ا ٜعطٝٓا زي٬ّٝبعض ا٭َج١ً َٓٗا، مٓمإىل  ف ع٢ً بعض ٖصٙ ايتؿاغرل ْؿرل اٯٕايتعطټ

٠ تؿاغرل أغايٝبٗا، ْٚػتعطض عسٸ ع٢ً ٖصٙ ا٫خت٬ؾات، ٚع٢ً اـكٛم يف

 ١ َعاقط٠ نُجاٍ ع٢ً شيو: َٛنٛعٝٸ

 

1َّ ّٞسٟ ٚايتفطري املـ َط  ــــــ ٛضٛع

ايبشٛخ إىل  باٱناؾ١ ،نٛاطٜٔ ايصٜٔ تعطٻٜعتدل ايؿٗٝس َطٗطٟ َٔ املؿٚه 

١. ٚقس تٓاٍٚ ٛنٛعٝٸ١ املكطآْٝٸفُٛع١ ٚاغع١ َٔ ايبشٛخ ايإىل  ب١،١ املطتٻتؿػرلٜٸاي

ٝٸؿ١ بٓعط٠ ١ َهجٻزٜٓٝٸشح ٚايسضاغ١ َٛانٝع بايب  ،أبطظٖاإىل  اٱؾاض٠ ٚميهٓٓا١. قطآْ

ٖٚٞ: عح املعطؾ١ يف ايكطإٓ، ايكطإٓ َٚػأي١ اؿٝا٠، ايؿطط٠ يف ْعط ايكطإٓ، اجملتُع 

١، ٚايتاضٜذ، اٱْػإ يف ايكطإٓ، سكٛم املطأ٠، تعسټز ايعٚدات، سكٛم اجملتُع ا٭غاغٝٸ
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 ٚعؿطات املػا٥ٌ ا٭خط٣. ، ايؿطط٠،طٸٜٸ١اؿ

ٗٻ  ايٛقـ ٚايتشًٌٝ، ٖٞ إىل  باٱناؾ١ ،طٟٚايٓكط١ امل١ُٗ يف عٛخ ا٭غتاش َط

ٗٻ ؿات يف أثط إعطا٤ طٟ يف مجٝع ٖصٙ امل٪ٖيعٓكط اٱقٓاع ٚاٱضؾاز. مل ٜهٔ ايؿٗٝس َط

ٝٸأٚ  ١ ايكطإٓ َٔ َنت اٯٜات،ْعطٜٸزيٌٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ اغتدطاز  ١ ايكطإٓ ْعطٜٸٔ ٜب

١ قبٌ عطنٗا، ٚيهٓ٘ ٜطٜس إٔ ٜعطٞ ٓعطٜٸ٘ ٜكّٛ بتٓكٝض ايُازّا ع٢ً املٓٗر، ٚنأْٸاعت

١ يف َكاّ ايٛقـ، ٚملاشا شلا ا٭ٚي١ٜٛ َٔ بني ٓعطٜٸزي٬ّٝ يكطٸا٥٘ ع٢ً َا تهٕٛ عًٝ٘ اي

س٠، ض آضا٤ ٚعكا٥س اٯخطٜٔ بططٜك١ دٝٸات املدتًؿ١  يصا ؾإْ٘ غع٢ إٔ ٜٛنِّٓعطٜٸمجٝع اي

ٌٸٔ نعؿٗا. ٜٚٚبٝٸ اٯٜات اييت تتهًِ سٍٛ ٖصا املٛنٛع، َٚٔ  مل ٜهٔ ٜػع٢ ؾُع ن

ٞٸثِ ٜكّٛ ببشجٗا ٚزضاغتٗا طبل أغاؽ  ٞٸ ;بَطتٻ َٓطك نإ  ٭ٕ ٖادػ٘ ا٭قً

ايػُٛض اييت ٜهتٓـ أٚ  املػأي١،إىل  بايٓػب١ ايؿبٗات ٚاٱؾها٫ت اييت تطز أسٝاّْا

ٞٸاٚ ثكايفٸؾطح ٚتٛنٝض يف فاٍ إىل  املٛنٛع، ٚوتاز  ْؿرل :. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍدتُاع

 ايبشٛخ: أسسإىل 

 

 ــــــ ايكسإٓ َٚطأي١ احلٝا٠ 

١ اييت تٓاٚيت أقاي١ ؿًػؿٝٸب١ َٔ فُٛع١ َٔ ايبشٛخ ايٖصٙ املكاي١ َطٖن 

١ ايطٚح، ٚنٝؿ١ٝ ع٬قتٗا بايبسٕ، ٚا٫خت٬ؾات ا٭غاغ١ٝ بني املٛدٛزات اؿٝٸ

ٚقـ َٓطل ايكطإٓ يف َػأي١ اؿٝا٠، إىل  ٜؿرلٚاملٛدٛزات ؾاقس٠ اؿٝا٠، ٚيف ايٓٗا١ٜ 

ني ازٸٜٸّ شيو ع٢ً ١٦ٖٝ َكاض١ْ. ٜٚكاضٕ ايؿٗٝس َطٗطٟ يف ٖصا اجملاٍ بني َٓطل املٜٚكسِّ

اخت٬ف َٓطل إىل  ني يف َػأي١ اؿٝا٠ ٚتهاًَٗا، ٜٚؿرل أٜهّاايػا٥س َٚٓطل اٱشلٝٸ

ٛٸم يف املٛنٛع أْ٘ أؾاضاٱشلٝٸ أغباب اخت٬ف املٓطكني، إىل  ني َع َٓطل ايكطإٓ. ٚاملؿ

بكسض َا  ٚأعط٢ عٓٗا تٛنٝشّا ،َب١ُٗ ٚإىل إٔ ايكطإٓ شنط َػأي١ ايطٚح بكٛض٠ٺ

 ٜػتطٝع ايعًِ إٔ ٜأتٞ ب٘ يف َػأي١ اؿٝا٠.

ٕٸ  ٗٻ إ ٞٸطٟ عاز٠ّ يف ايتؿػرل املايًػ١ اييت ٜتبعٗا ا٭غتاش َط ١ ٚقؿٝٸ ٛنٛع

ٝٸ تٛنٝض ايكطإٓ يف ا٫ضتباط باؿٝا٠.  ططٜك١إىل  سٝح ٜؿرل ،ٖٓا ١، ٚخكٛقّاٚؼًًٝ

خ عٔ سٝا٠ املٛدٛزات شٚات ْ٘ ٫ ٜتشسٸإعٝح  ،١ّا، ٬َٚسع١ بسٓقْٚعطت٘ داَع١ دسٸ
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ٝٸ َٔ أدٌ  ;١١ ٚايٓباتٝٸاٱسػاؽ بؿهٌ زقٝل ؾكط، بٌ ٜأتٞ بؿاٖس َٔ اؿٝا٠ اؿٝٛاْ

، ٚاٱسػاؽ، ٚاٱزضاى ،ٜٚصنط آثاضٖا يف املٛدٛزات، َجٌ: ايؿِٗ ،ؾِٗ ناٌَ

 .(2)ع٢ً أْٗا زيٌٝ ع٢ً اؿٝا٠ ،ٚايػطٜع٠ ،ٚايبكط، ٚاشلسا١ٜ، ٚاٱشلاّ ،ٚايػُع

أبطظ َا يف عج٘ يف ٖصا ايكػِ ٖٛ ايتٛنٝض ايصٟ أت٢ ب٘ يف باب اخت٬ف ْعط٠  

ٕٸني َٚٓطل ايكطإٓ، سٝح ٜٛنِّاٱشلٝٸ ١ ظاٖط٠ أٜٸأٚ  ني يف َػأي١ اؿٝا٠،اٱشلٝٸ ض أ

ٚٸ ،أخط٣ ٚٸاٱْػ ٫ّٜعطِّؾٕٛ أ َٔ أدٌ ظاٖط٠ اؿٝا٠  ٍ; ٭ِْٗ ٫ هسٕٚ تدلٜطّاإ ا٭

ٕٸٗا ٚدست بٓؿد١ إشلٝٸْٸإا٭ٚىل; إش  َعًَٛاتِٗ يف ٖصا ا٭َط غايب١  ١. ٚبعباض٠ أخط٣: مبا أ

إىل  ب شلصٙ ايعاٖط٠. ِٖٚ زا٥ُّا ٜٓػبٕٛ ف٫ٛٗتِٗؾإِْٗ هعًٕٛ اهلل تعاىل ٖٛ املػبِّ

١. يصا نًُا ظاز َػت٣ٛ طبٝعٝٸٜعًُٕٛ عًًٗا اي اهلل غبشاْ٘، ٜٚصٖبٕٛ قٛب أؾٝا٤ ٫

ٌٸ تٛسٝسِٖ. ٫ٚ ٜػتدسّ ايكطإٓ ٖصا ا٭غًٛب، ٫ٚ ٜػتؿٗس أبسّا با٭َٛض  َعًَٛاتِٗ ق

١ٝ ٚاملتهاضب١ ٱثبات ايتٛسٝس، إمنا ٜػتؿٗس با٭َٛض اييت ٜهٕٛ ايٓاؽ ع٢ً عًِ ايعٓٸ

ٗٻ١، ِٖٚ أْؿػِٗ ٜؿٗسٕٚ ع٢ً شيوطبٝعٝٸَاتٗا ٚعًًٗا ايمبكسٸ طٟ يف . ٜٚكٍٛ ا٭غتاش َط

ْٗا ؾٝض َطًل ع٢ً زضد١ عاي١ٝ ٚأع٢ً َٔ أؾل اؾػِ احملػٛؽ. ٖٚصا إَػأي١ اؿٝا٠: 

. ْٚط٣ ٖصا ايُٓط (3)ايؿٝض ُأخص َٔ َٓبع ٚؾل سػاب ٚقإْٛ َٔ ا٭ؾل أضؾع َٔ اؾػِ

 َٔ ا٭غًٛب نصيو يف نتابات٘ ا٭خط٣.

ٕٸ ٚبٓا٤ٶ  ٚٸنإ أغًٛب ا٭غتاش َطٗطٟ  ع٢ً ٖصا ؾإ عباض٠ عٔ عطض  ٫ّ:أ

 ١، َٚٔ ثِ ٜططح اٱؾها٫ت اييت تططح أسٝاّْااضدٝٸَٔ ايٓٛاسٞ اـ املٛنٛع نا٬َّ

 املٛنٛع. إىل  يف أبعاز كتًؿ١ بايٓػب١

٫ ٜذلى ايبشح بسٕٚ دٛاب َػبل ٥٬َِ يف ٖصا اجملاٍ، َع ططح  :ثاّْٝا 

نعـ أؾهاض أٚ  ؿني،إؾها٫ت املداي ٚاٱداب١ عٔ ،ٚعطض املٛنٛع ،١ٓعطٜٸاي

 مبا ٜٓاغب٘. ،ايططف املكابٌ

ُٻٜطدِّ :ثايجّا  يف ايهًُات، َكاسب١ ٭ْٛاع  ّا١ ٚعُكٔ زٓقض ايبشٛخ اييت تته

ٕٛ عٔ ططٜل غدلِٖ ٚتكػُِٝٗ ططم سًٍٛ ٓطكٝٸط عٓٗا املايؿطٚض ٚا٭غ١ً٦، ٚاييت ٜعبِّ

ٚبؿهٌ  بإؾها٫ت شيو ايططح، ١، َكشٛب١ّعًُٝٸناْت أّ  ١ّْعطٜٸ ،كتًؿ١

ٞٸ  ١ ا٭ٚىل.ٓعطٜٸَع اي ، عٝح ٜهٕٛ َتٛاؾكّآَطك
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ٝٸٜتُٝٻ :ضابعّا ٝٸٖٚصٙ اي .١ع أغًٛب٘ بايعك٬ْ ٚٸعكً إىل  ١كطآْٝٸٍ ايبشٛخ اي١ ظاٖط٠ َٔ أ

 آخطٖا.

١ يف بؿطٜٸات ايؿ٬غؿ١ اؾسٜس٠، ٚايتذاضب ايٓعطٜٸإساطت٘ َٚعطؾت٘ ب :خاَػّا

ٌٸ  .١ نهٌٛدتُاعٝٸاملؿانٌ ا٫ فاٍ س

 

 ــــــٚايتجسب١ ايكسآ١ْٝ  اداع ذلُٛد ايعٍكعّب ـ2

ٕٸاز َٔ ايهتاب املكطٜٸاؽ قُٛز ايعٓكٜعتدل عبٸ  ي٘ عس٠  ني املؿٗٛضٜٔ، سٝح إ

َٚٔ مجًتٗا: اٱْػإ يف ايكطإٓ، املطأ٠ يف  ،١ يًكطإٓٛنٛعٝٸنتب يف ايبشٛخ امل

ٝٸايكطإٓ، ايؿًػؿ١ اي  ١.كطآْ

ٝٸ١ ايبؿطٜٸدٓاؽ ايا٭ (اٱْػإ يف ايكطإٓ)ٜبشح يف نتاب   ١. ؾًػؿٝٸ١ بٓعط٠ كطآْ

ِٸ ٝٸّا بٓكس ٚتطبٝل اٯضا٤ ايخاقٸ إملاَّا ؾٗٛ ًَ ١ ع٢ً ن٤ٛ َا دا٤ت ب٘ املصاٖب كطآْ

ٝٸ١ ايؿًػؿٝٸاي ٚٸ١. ٚقس تؿٖهػطب ٍ ٌ ٖصا ايهتاب َٔ قػُني; ٜعسٸز يف ايكػِ ا٭

ٝٸ٤ ايض يف ايكػِ ايجاْٞ آضا٤ ايعًُا١ يٲْػإ، ٜٚٛنِّكطآْٝٸا٭ٚقاف اي ني، ٚايؿهط ػطب

 ١.ِٖ بكٛض٠ ْكسٜٸ٤ني، ٜٚسضؽ آضااملعاقط اؿانِ ع٢ً ايؿ٬غؿ١ اؿايٝٸ

ٝٸايؿًػؿ١ اي)ٜٚتٓاٍٚ يف نتاب  ١، ناـًل، عًُٝٸفُٛع١ عٛخ  (١كطآْ

١، ٚاٱضخ، ٚتعسز ايعٚدات، ٚايع٬قات دتُاعٝٸٚا٭خ٬م، ٚاؿه١َٛ، ٚايطبكات ا٫

ٞٸتًو املػا٥ٌ. ٚاملػاض ايصٟ غًه٘ امل٪ٚي ايسٚي١ٝ، ٚايطٚح، ٚايكسض، ٚأَجاٍ ، ـ تطبٝك

ٟٸ َٔ أدٌ ؾِٗ قشٝض  ;. ٚاغتدسّ أغًٛب ايٛقـ، ٚؼًٌٝ املٛانٝعَٚكاضٕ، ٚاْتكاز

ٝٸاملكاض١ْ، ٚبتعايِٝ  يًُػا٥ٌ، ٚقاّ عٓس٥ص مبعاؾتٗا بٓكاط تػتشلٸ ع٠. ٚشنط ١ ممٝٸقطآْ

ْكٛنِٗ إىل  اض، ٚأؾاضات اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ايهبْعطٜٸيف ٖصا اجملاٍ بسا١ٜ 

ٞٸ ات اييت أٚضزٖا ايكطإٓ. َٚٔ ثِ قاّ بؿهٌ َكٕٓعٓعطٜٸايإىل  احملت١ًُ بايٓػب١  ٚعك٬ْ

ٝٸات ايٓعطٜٸبايسؾاع عٔ اي ١، ٚأداب يف ا٭َانٔ اييت ٚضزت ؾٝٗا ؾبٗات ع٢ً كطآْ

ٝٸايتعايِٝ اي  س يف آخط ايهتاب ع٢ً إٔ يٝؼ ٖصا ٖٛ ٖسيف املطًٛب يف ططح١. ٜٚ٪ٚنكطآْ

ٝٸايبشٛخ اي ١ َٔ أدٌ إثبات امل٬سعات ؿًػؿٝٸ١، بإٔ أغتؿٗس باملصاٖب ايكطآْ

ٝٸاي ٕٸ(4)١كطآْ نجرلّا َٔ ايؿ٬غؿ١ ايكسَا٤ ناْت آضا٩ِٖ َٛاؾك١ ملا دا٤ ب٘ ايكطإٓ،  ; ٭



 

 

هـ 0311م ـ  2102والعشرون ــ صيف  ــ السنة السابعة ــ العدد السابع نصوص معاصرة  

 

 بٌ نإ ٖسؾٓا تٛنٝض َا ٜطاٙ ايكطإٓ قٝاغّا مبا قس دا٤ ب٘ اٯخطٕٚ َٔ آضا٤.

ثت عٔ عًِ ْؿؼ َٔ أؾهٌ ايهتب اييت ؼسٸ (ٕاملطأ٠ يف ايكطآ)ٜٚعتدل نتاب 

١، ٚزٚضٖا يف اجملتُع، ٜٚكّٛ بتؿػرل خ٬قٝٸ١ ٚا٭طٚسٝٸاتٗا ائ خكٛقٝٸاملطأ٠، ٜٚبٝٸ

١، ٚاؿكٛم، دتُاعٝٸؾات ا١٫ َٔ ْاس١ٝ ايتكطټ١ اـاقٸكطآْٝٸ١ ايٓعط٠ ايٚتدلٜط أزٓي

 ٚايعكٛبات، ٚاٱضخ، ٚغرلٖا َٔ املػا٥ٌ.

 از نُا ًٜٞ:بؿطح ٭غًٛب ايعٓك ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ْكّٛ

 ْاس١ٝ املكاض١ْ. ـ ٜٓشٛ عَُّٛا1

١ ١ ٚزؾاعٝٸـ أَا َٔ ْاس١ٝ املعه٬ت ٚا٭غًٛب ؾكس ناْت ي٘ ْاس١ٝ إقٓاعٝٸ2

ٝٸـ  ١ قٛض٠ٺبأٜٸ ـ ا٥٘نٞ ٜجبت يكطٸ ;ايتؿػرليف ٚدٗس  ٝٸ١ ايتعايِٝ ايأؾهً  ١.كطآْ

عٔ أغًٛب  عٛنّاـ اغتدسّ يف تٛنٝض ايبشٛخ أغًٛب ايٛقـ ٚايتشًٌٝ، 3

ض يف ٖصا ا٭غًٛب ايٓكاط َٛنع ايبشح َٔ ٜهطط إٔ ٜكٛٸ ايتذُٝع ٚاؿهِ. طبعّا

 ١ ٚتعايِٝ ايٛسٞ.ْػاْٝٸٚد١ٗ ْعط املصاٖب اٱ

تًو ايتعايِٝ، إىل  ايؿب١ٗ ٚايٓكٛض املٓػٛب١إىل  ـ ٖٓا، سٝح ٜٓعط ايبشح4

ٚٸ خ عٔ بشح ايصٟ ٜتشسٻؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: يف اي .ؾطٚض ٚضٚاؾس اٱؾهاٍ ٫ّٜعاجل أ

ٓٗا ايكطإٓ بططٜك١ ٫ تكبٌ ايٓكض، ؾكس قاّ املطأ٠ مبا إٔ إسس٣ املػا٥ٌ املػاٚا٠، ٚقس بٝٸ

 . (5)بؿطح َع٢ٓ املػاٚا٠، ٚأداب عٔ ايؿبٗات املعذلن١

 

3ّٟ  ــــــٚاألضًٛب املٛضٛعٞ اجلُعٞ  ـ ذلُد تكٞ َصباح ايٝصد

كطإٓ، ٚايصٟ تٓاٍٚ ايتؿػرل اب ٚايباسجني املعاقطٜٔ يف ايٖٛ أسس ايهتٸ 

ٞٸامل ٟٸ ٛنٛع يف إطاض غًػ١ً  ،يف عٛث٘، ٚقس عح ا٭غتاش قُس تكٞ َكباح ايٝعز

َٔ مجًتٗا: َعطؾ١ اهلل، َعطؾ١ ايعامل، َعطؾ١  ،عس٠ عٛخ ،١كطآْٝٸَٔ ايبشٛخ اي

ٝٸاٱْػإ، ع٢ً أْٗا َعاضف  ا٭خ٬م يف  :ُٖا ،ني آخطٜٔل يف عجني َػتك١ًٓ، ٚسٖكقطآْ

 يكطإٓ، ٚاجملتُع ٚايتاضٜذ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ. ا

ٝٸا٭زي١ ايإىل  ٚأؾاض يف عح َعطؾ١ اهلل ٝٸ١ اي١ ٚايؿططٜٸعكً ١، ٚعح َػأي١ كطآْ

 ايتٛسٝس يف ايكطإٓ َٔ أبعاز كتًؿ١.
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ٚاغتعطض يف عح َعطؾ١ ايعامل َا دا٤ ب٘ ايكطإٓ يف فاٍ ايػُا٤، ٚا٭ضض، 

ٔٸ ز ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚنٝؿ١ٝٚتعسٸ ٞٸأٚ  ،خًكٗ ، ٚايعٛاٖط سٍٛ عطف ايهطغ

س يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح ع٢ً إٔ ٖصٙ ايبشٛخ ايعامل١ٝ، ٚقسّٚ ايًٌٝ ٚايٓٗاض. ٜٚ٪ٚن

١، ٚايككس َٔ شنطٖا تعًِٝ اٱْػإ، املٛدٛز٠ يف ايكطإٓ إمنا دا٤ت بكٛض٠ اغتططازٜٸ

ٕٸ ٚ ،ٚايتصنرل بٓعِ اهلل غبشاْ٘ أٚ  عًِ ايٓبات،ٚ أ ايكطإٓ يٝؼ نتابّا يف ايهُٝٝا٤،أ

 عًِ ا٭ضض.

١ اييت وتٟٛ عًٝٗا، ؿًػؿٝٸ١ ٚايطبٝعٝٸايبشٛخ ايإىل  اٱْػإ عًِٜٚؿرل يف عح 

 ات٘ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ. ٚأخص يف ا٫عتباض خكٛقٝٸ

أقٍٛ عًِ ا٭خ٬م املٛنٛع١، ٚع٢ً  (ا٭خ٬م يف ايكطإٓ)ٜٚططح يف نتاب 

١َ ايبشح، ٚعٓس٥ص ٜكّٛ بتطبٝل ٛإ ملكسٸ١، ع٢ً أْٗا عٓخ٬قٝٸاـكٛم املؿاِٖٝ ا٭

َٸخ٬قٝٸاملؿاِٖٝ ا٭ ت عْٓٛتٗا يف أٍٚ ايبشح. ات اييت مٓتٓعطٜٸ١ يف ايكطإٓ ع٢ً اي١ ايعا

ٞٸَٚٔ أِٖ عٛخ ايتؿػرل امل يف ٖصا ايهتاب إظٗاض ا٫خت٬ف َا بني ْعاّ  ٛنٛع

ٝٸ١ ايخ٬قٝٸ١ ٚا٭ْع١ُ ا٭خط٣، ٚتٛنٝض ايكِٝ ا٭غ٬َٝٸا٭خ٬م اٱ ٞٸ١. َٚٔ ايكطآْ  طبٝع

ٝٸإٔ تػذلعٞ اٖتُاّ ايهاتب يف ايكػِ اٯخط ا٭خ٬م اي ١ ذلبٜٛٸ١ ٚايٓكاط ايعًُ

 ١. أخ٬قٝٸٚاٱضؾاز١ٜ يف ايكطإٓ، ٚاييت دا٤ت ع٢ً مٛ تعايِٝ 

١، َٚؿّٗٛ دتُاعٝٸؾًػؿ١ ايعًّٛ ا٫ (اجملتُع ٚايتاضٜذ)ٜٚبشح يف نتاب 

ٝٸايٛد١ٗ اي اجملتُع َٔأٚ  اجملتُع، ٚأقاي١ ايؿطز ١، ٚقإْٛ تكٓني اجملتُع. َٚٔ كطآْ

ٟٸاايبشٛخ اييت تططٸم إيٝٗا ايهاتب بأغًٛب  ٞٸ غتٓاز يف ٖصا ايهتاب تأثرل  ٚؼًًٝ

١، ٚعازات دتُاعٝٸاجملتُع يف ايؿطز، ٚتأثرل ايؿطز يف اجملتُع، ٚزٚض اخت٬ف اؿٝا٠ ا٫

ٕ املعٝاض إيف ٖصٙ ايبشٛخ:  ٚعػب تعبرلٙ .١ أخط٣ادتُاعٝٸ١ أخ٬قٝٸاجملتُع، ٚأْٛاع 

ِٸ ُٸ ا٭ٖ ١ املٛنٛع ٖٛ ٚنع ايٝس ع٢ً أَانٔ ايعيٌ احملٝط١ ب٘، ٝٸَٔ أدٌ اْتداب أٖ

ططسٗا َٔ  َات اييت متٸٚا٭ع٢ً َٔ ٖصا ناْت املكسٸ .ٚايتأثرل يف ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ

 أدٌ بٝإ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ.

ٝٸِٜ املعاضف ايٖٚسف ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟ يف ٖصٙ ايتشكٝكات ٖٛ تكس  ١ كطآْ

ٌٸ ل إٔ ٜبسأ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ، ٚضبط غًػ١ً قٚك ع٢ً أْٗا شات ْعاّ، ٚبٓٛع١ٝ متٓهٔ ن
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١ َع بعهٗا، ٚيف ْٗا١ٜ ا٭َط وكٌ ع٢ً اشلسف ايصٟ ٜطَٞ غ٬َٝٸسًكات املعاضف اٱ

و ـ تًكٓٻتٴ١ إٔ كطآْٝٸ١َ املعاضف ايإيٝ٘ ايكطإٓ. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾإْ٘ اقذلح يف َكسٸ

يًتؿػرل  بٌ ٜهٕٛ َطازؾّا ،١كطآْٝٸاملٛانٝع، ٖٚصا ايتكٓٝـ ٫ ٜؿطح املعاضف اي

ٞٸامل ٌٸ١ٛ، َٚٔ ثِ ٜخاقٸ ّ ٖصٙ املٛانٝع ع٢ً أغاؽ أْع١ُٚتٴكسٸ ،ٛنٛع  نع يه

 ،هض ايػُٛض ايصٟ وٝط اٯٜاتك١ ب٘ ظاْب بعهٗا ايبعض، ؾٝتٻَٛنٛع اٯٜات املتعًٚ

 . (6)اي٬سك١ شلاأٚ  بكٗااٯ١ٜ اييت تػإىل  ٚشيو بايطدٛع

َعاضف )يف فاٍ تكٓٝـ اٯٜات ٜططح ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟ يف نتاب  

ّ ب٘ ٖٛ ٜٚعطض اقذلاح ث٬ث١ أعاخ أخط٣. ؾايعطض ايصٟ تكسٸ ،٬ّعجّا َؿكٻ (ايكطإٓ

ث٬ث١ قاٚض، ٖٞ: ايعكا٥س، ٚا٭خ٬م، ٚا٭سهاّ; ٚمنٛشز إىل  تكػِٝ َٛانٝع ايكطإٓ

ٌٸ ٚمنٛشز اؽاش اهلل ععٸ ٞٸْػاْاملصٖب اٱ ٘ احملٛض يًهٕٛ. ٜٚطدِّض عٓس٥ص إٔ ع٢ً أْٸ ٚد

ٞٸ ٚضبط  ٜهٕٛ قٛض ايهٕٛ ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل; نٞ ٜطاع٢ ايذلتٝب املٛنع

 ١.كطآْٝٸَع ايتٛدٝٗات اي ٚنٞ ٜتُاؾ٢ أٜهّا ،املٛانٝع مبا ٖٛ أؾهٌ

 نُا ًٜٞ:  ْٚٛضز أغًٛب ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟ عَُّٛا

١ يف فُٛع ٜٚعتُس ع٢ً عٛخ أنازميٝٸ .ًٛب تؿػرل اؾُع ٚايتشهِٝـ أغ1

 ١.١ ٚا٫عتكازٜٸه٬َٝٸاملطايب املٛدٛز٠ يف ايهتب اي

ٚباملكاض١ْ َع  .١ـ ألع ٖصا ايبشح يف قايب ايتؿػرل، ٚبكٛض٠ اضتهاظٜٸ2

ٞٸ  بٝٓٗا. ايتؿػرلٜٔ ايػابكني ٜٛدس ٖٓاى اخت٬ف أغاغ

 ط١.٠ َؿػٸؾًػؿٝٸـ تػتٓس ايبشٛخ ع٢ً َعًَٛات 3

٢ أسٝاّْا فاٍ عطض املٛنٛع، ٜٚتدص ْاس١ٝ ايتطبٝل، ٚباملع٢ٓ ايصٟ ـ ٜتدٓط4

ِٸ ٝٸإثبات ايؿهط٠ ايعاٖط٠ عٔ ططٜل ا٭زي١ اي ٜت ١، َٚٔ ثِ ٜبشح عٔ زيًٝ٘ عكً

ٞٸاي  .(7)كطآْ

ٝٸـ ايتأنٝس ع٢ً ايهًُات ٚا٭يؿاظ اي5  :١ ٚتٛنٝض اؾٌُ. ٚبعباض٠ أخط٣كطآْ

ٞٸايتؿػرل املإىل  إٕ نإ َٔ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ يٓؿؼ نجرلّاٜهٕٛ أٚقع يف ا  .ٛنٛع

١، ٚاملكاض١ْ بٝٓٗا، ٚع٢ً اـكٛم ؿًػؿٝٸات ايٓعطٜٸ١ اغتعُاٍ ايـ ٬ٜسغ ق6ًٓ

ٝٸاي ِٸػطب ٝٸْكس ٚؼًٌٝ نًُات ايؿ٬غؿ١ ايإىل  مايتططٸ ١ َٓٗا. ٚبٗصا ايسيٌٝ مل ٜت ني ػطب
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ِٸ ،ل باهلل غبشا١ْ٘ اييت تتعًٓا٭زٓييف اجملا٫ت املدتًؿ١، ٚع٢ً اـكٛم يف   ٚمل ٜت

ٝٸايط٣٩ ايإىل  ضايتعطٸ  ١ املؿطؾ١ ع٢ً ٖصٙ ايؿبٗات.كطآْ

 

 ــــــ باشزنإـ عبد ايعًٞ 4

ٞٸٜعتدل أسس أع٬ّ ايتشكٝل اي  ّ آثاضّا نجرل٠ ًٕٛ ايب٬ز، سٝح قسٻميجِّ ٔايصٜ كطآْ

ٝٸ١ ٚايعًّٛ ايتؿػرلٜٸشٛخ ايايبإىل  ١. ٚقس ططح، باٱناؾ١كطآْٝٸيف فاٍ ايبشٛخ اي ١ كطآْ

شاز ايكطإٓ يف نتاب )ْعاّ ايكطإٓ(، ٚإعطا٤ ايسيٌٝ ع٢ً ؾِٗ يف فاٍ تطتٝب ٚاتٸ

ٞٸ١ّ يف ايتؿػرل املعٛثّا َػتكًٓ ،ايكطإٓ يف نتاب )ايتهٝټـ يف تسبط ايكطإٓ(  ،ٛنٛع

١ سهط٠ إبطاِٖٝ(، ناٱْػإ ايهاٌَ يف ايكطإٓ يف نتاب )ايتعطٜـ بؿدكٝٸ

يف ايكطإٓ(. ٖصٙ ايبشٛخ تأتٞ يف ايعاٖط ع٢ً ١٦ٖٝ تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓ،  طٸٜٸ١ؿٚ)ا

أٚ  ٞ ي١ٰٜ،ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اٯٜات ا٭خط٣ َٔ أدٌ ؾِٗ ايًؿغ، ٚاؾ١ًُ، ٚاملع٢ٓ ايهًٓ

٘ قاّ بصيو َٔ أدٌ ايتٛنٝض ٚإظاس١ ايػتاض ست٢ تطتٝب املٛنٛع، أَا يف اؿكٝك١ ؾإْٸ

ط نُٓٛشز َٔ ١. ٜٚططح أسس عٛخ ايهتاب أغًٛب ايتسبټٝٸكطآْعٔ ٚدٗات ايٓعط اي

ٞٸايتؿػرل امل  . (8)ٛنٛع

١ ٛنٛعٝٸ١ عٔ ايتؿاغرل املتؿػرلٜٸٚؽتًـ ططٜك١ ٚأغًٛب ٖصٙ ايبشٛخ اي 

١ يف عًُٝٸٗات ايا٭خط٣; ٚشيو إٔ ا٭غاؽ يف ٖصٙ ايبشٛخ ٜهٕٛ َكاسبّا يًتٛدٸ

١، ٚعًِ ايؿًعات، َٚكازض املٝاٙ ايباطٓٝٸإىل  : عح سطن١ ايػؿ١ٓٝ إؾاض٠ايتؿػرل. َج٬ّ

ٚسطن١ تػبٝض ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ ٖصا ايكبٌٝ  .ايطبٝع١، ٚانتؿاف َٓؿأ اؿٝا٠

ٞٸ. َٔ ايأٜهّا إٔ ٖٓاى مناشز أخط٣ يعًِ ايطبٝع١ ٚانتؿاف َٓؿأ اؿٝا٠، ٚطٝـ  طبٝع

س تٸِ تٓاٚشلا ١، قأخ٬قٝٸ١، ٚاعتكاز١ٜ، ٚتاضىٝٸ٠ ؾعٌ ايبؿط، ٚأَٛض أخط٣ ايػًٛى ٚضزٸ

 ذاٙ شات٘.ٚا٫تٸ ،ْؿؼ ايػٝاميف  أٜهّا

ٞٸٚباٱَهإ إٔ لُع أغًٛب٘ يف ايتؿػرل امل  بايتايٞ: كّاًَدٻ ٛنٛع

ٞٸـ ٜبسأ عج٘ عَُّٛا سٍٛ ايتؿػرل امل1 ١، كطآْٝٸَعتُسّا ع٢ً ايهًُات اي ٛنٛع

 ايكطإٓ َٚبٓاٙ َٚعٝاضٙ ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ ٜٓبع َٔ املؿاِٖٝ ٚايهًُات اييت ٚضزت يف

١، ٜبسأ ظُع : يف عح سطن١ ايػؿ١ٓٝ، ٚاييت تعتدل آ١ٜ َٔ اٯٜات اٱشلٝٸايهطِٜ. َج٬ّ



 

 

هـ 0311م ـ  2102والعشرون ــ صيف  ــ السنة السابعة ــ العدد السابع نصوص معاصرة  

 

إىل  ايهًُات سٍٛ تًو اؿطن١، ٚبعس تٛنٝض املٛاضز ٚاؾ١ٗ اييت تػتعٌُ بٗا ٜكٌ

َط٠ اغتعًُت ؾٝٗا ن١ًُ ؾًو دا٤ت  23ٖصٙ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥، ٖٚٞ إٔ َٔ فُٛع 

اغتٓتاز إىل  ١ٌ، ٚقس تٛقٻٗا آ١ٜ َٔ اٯٜات اٱشلٝٸَط٠ ع٢ً أْٸ 16ن١ًُ سطن١ ايػؿ١ٓٝ 

ٌٸ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ املٛاضز َٔ خكٛقٝٸ ٟٸَا يه ٞٸ ات، ٚبأ ١ سازث١ ، ٚبأٜٸغرل ْعٚي

 قس ٚقعت. ،١ثكاؾٝٸ١ ٚتاضىٝٸ

ٚانش١  ـ ؼتٟٛ اػاٖات٘، ٚع٢ً اـكٛم يف اختٝاضٙ يًبشٛخ، ٚبكٛض٠ٺ2

ٌٸ عح قاّ بتكسمي٘، ٚايصٟ ٜٓشٛ َٓش٢ٶ  ، ستٸ٢ يف١ذلبٜٛٸايٓٛاسٞ اٱضؾاز١ٜ ٚاي ّا عًُٝٸأق

١ قطؾ١ ت٪خص بعني ا٫عتباض. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ايبشح سٍٛ ْعطٜٸست٢ عٛخ أٚ  عتّا،

َٔ غٛض٠  28ٚ 27املعازٕ اييت دا٤ شنطٖا يف ايكطإٓ، ٚاٯٜتني إىل  ايعًٌ، ٚايصٟ ٜؿرل

ح ٖصٙ ايبشٛخ، َع ايتأنٝس ع٢ً أْٛاع ٜٚكٍٛ: إٕ طط .ؾاطط تعتدل منٛشدّا ع٢ً شيو

ٛٸ َٔ  ١ اـًل يف نٌٛز ا٭يٛإ ايٛانش١ يف نٝؿٝٸع ٚتعسٸٚأيٛإ ٖصٙ اٱَهاْات، ٚايتٓ

سٝح إٕ ايعًُا٤ ىؿٕٛ تًو اٯٜات.  ،ٔ ٖصٙ املها١ُْا ٜبِّا٭ضنني ايج٬خ ا٭ٚىل، إْٸ

از، ْٚعٍ َٔ أدٌ ٚعٓس٥ص ٜكٍٛ يف عح َٔ ايبشٛخ: َع إٔ ايكطإٓ نتاب ٖسا١ٜ ٚإضؾ

ٞٸايعًِ اي ٕٸ ،ّ ايعًّٛ٘ َع تكسټَا أْٸ ض بططٜك١ٺ، ٚيهٔ ٖصٙ ايع٬َات تٛنٸطبٝع  ؾإ

 . (9)بعس ّٜٛ ط َّٜٛاا٭ضنإ ٚضَٛظٖا اؾسٜس٠ ؼع٢ با٫ٖتُاّ ٚايتسبټ

ِٸ3 ك١ باملٛنٛع. َٚٔ بػرل ايٓعٍٚ، ٚبسا١ٜ اٯٜات املتعًٚ ٜٸّادسٸ اٖتُاَّا ـ نإ ٜٗت

ٌٸاملػًِٓ إٔ  ١. ؾكس اعت٢ٓ عٓا١ٜ ٛنٛعٝٸاٖتُاّ يف ايتؿاغرل امل ٖصا ا٭غًٛب سعٞ بأق

إىل  َٔ أدٌ ؾِٗ املٛنٛع، باٱناؾ١ ;١ يف مجٝع نتب٘ بٗصا ا٭غًٛب َٔ ايبشحٜٸدسٸ

غرل )نتاب  :َجٌ ،ؿ٘ ي٘ ٚايسٙ املٗٓسؽ باظضنإ َٔ نتب٘ اعتُس ع٢ً َا خًٖأْٸ

ٝٻ ايصٟ، (ؼٍٛ ايكطإٓ ٛٸعٍٚ، ٚمنط ؼٛٸٔ غرل تطتٝب ايٓب ٖٚبٛط  ٍ ايه٬ّ، ٚعً

١ اييت شلا ع٬ق١ باٯٜات املططٚس١، ػٝاغٝٸٚاي ١ ٚاؾػطاؾ١ٝتاضىٝٸايبٝإ، ٚاملػا٥ٌ اي

 .(10)ٚتدلظ زٚضٖا يف ؾِٗ َٛقع ايه٬ّ

ٕٸ4 ٞٸايككس َٔ ايتؿػرل اي ـ نُا قس أؾطْا يف بسا١ٜ اؿسٜح ؾإ ٚا٫غتؿاز٠  عًُ

يف ايتؿػرل  يؿِٗ َعاْٞ ايكطإٓ. ٖٚصٙ ايطغب١ َتُج١ً أٜهّا ُا ١ٖٛ إْٸعًُٝٸَٔ ايعطا٤ات اي

ٞٸٚامل ايذلتٝيبٸ يف أغًٛب ايتشكٝل، ْٚٗر ايبٝإ، ٚنجط٠ ا٫غتٓباط. ٚمل ٜهٔ  ٛنٛع



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

١، اييت قس اختكت عذِ نبرل َٔ ٛنٛعٝٸض ٖصا ا٭غًٛب يف ايتؿاغرل املٜتكٛٸ

١ املٛدٛز٠ يف ايكطإٓ، ٚاهلل قٝٸخ٬ني. ؾاملؿاِٖٝ ا٭ٛنٛعٝٸطٜٔ املايبشٛخ َٔ قبٌ املؿػِّ

غبشاْ٘ ٚاٱْػإ يف ايكطإٓ، يف فا٫ت عًِ املعاْٞ، َٚٝازٜٔ ايع٬ق١ بني ٖصٙ 

ٞٸُا ٖٞ ؾعٌ ايؿِٗ املايهًُات، إْٸ ، عٝح ٜتابع فُٛع ا٭غايٝب أزمٸ ٛنٛع

 املدتًؿ١ يف ايهؿـ، ٚإظاس١ ايػتاض، ٚا٫غتٓتاز. 

 

ّٞايتفطري امل  ــــــ يػٗٝد ايصدزَٔ ٚج١ٗ ْعس ا ٛضٛع

ٞٸْعط ايؿٗٝس ايكسض يف باب ايتؿػرل امل ١قسز تٓاٍٚ ٚدٗيف مٔ اٯٕ   ، ٛنٛع

ٚؼًٌٝ املها١ْ اييت أ٫ٖٚا شيو ايعامل يًبشح، ٚاملٛانٝع املُتاظ٠ اييت مت عجٗا 

 ٚتسقٝكٗا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ.

ها٤ ٚاغع ُا ٖٛ ؾٚقتٓا اؿانط إْٸإىل  يًبشح دٹص َٛنٛعّاإٕ َا اتټ بسٕٚ ؾٓو 

ٜعٗط َٔ سٝح املٛقـ ٚا٫ػاٙ شلصا ايؿٗٝس شٚ املكاّ ايطؾٝع، ٚماٍٚ إٔ ْػاعس يف 

ات ايؿٗٝس ايكسض بٓشٜٛٔ ْعطٜٸإٜكاٍ قٛض٠ ٚانش١ عٔ تًو ايبشٛخ. ٚهب إٔ تكٝٻِ 

ٚٸ :ا٭ٍَٚتؿاٚتني:  َات يف ايتؿػرل َكسٸ)صٜٔ ٚضزا يف ًيني ايعباض٠ عٔ ايسضغني ا٭

ٞٸامل عؿط اي٬سك١ يف فاٍ  ثينايسضٚؽ ا٫ ٖٛ :ٚاٯخط ;(11)(١كطآْٝٸسضغ١ ايامل)ٚ (;ٛنٛع

ٞٸَات يف ايتؿػرل املَكسٸ)١ يف ْؿؼ نتاب تاضىٝٸايػٓٔ اي ، سٝح ناْت آخط (ٛنٛع

١ يف ايٓذـ، ٚاييت اعتدلت ا٭غايٝب عًُٝٸزضٚؽ ٖصا ايؿٗٝس ايععِٝ يف اؿٛظ٠ اي

ٝٸٚاملٓاٖر اي  . ٞٸٛنٛع١ يًؿٗٝس يف ايتؿػرل املعًُ

ٕٸإىل  َاتَا اغتٓتذٓاٙ َٔ فُٛع ٖصٙ املكسٸ  أغايٝب  ايٛقت اؿانط ٖٛ أ

ٞٸطٜٔ كتًؿ١ يف َػأي١ ايتؿػرل املاملؿػِّ ٠ َٛاضز ق١ًًٝ بصنط عسٸ انتؿٞ. َٚع أْ٘ ٛنٛع

ٚبإ ؾطم  ،إ٫ أْ٘ ٜٛدس ٖٓاى ايهجرل َٔ ايُٓاشز اييت قس ٚنض بٗا ا٫خت٬ف

١ ؿكٗٝٸٓباط، ٚا٫غتٓتاز. ٚشيو إٔ أغًٛب ايتؿاغرل ايا٭غايٝب يف َٓٗر ايبشح، ٚا٫غت

١ ايٓكٝب ٚآٜات ا٭سهاّ يف ايػابل شلا قبػ١ اضتهاظ١ٜ، ٚتأخص املٛنٛعات اؿٜٝٛٸ

اٯٜات، ٚقًُا  إىلا٭ٚؾط َٔ ايبشح، ٚا٭َٛض اييت ناْت تتٓاٍٚ يف ايبشح تػتٓس 

  .ايتشًٌٝ ٚايٛقـإىل  ض املٛانٝعتتعطٸ
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ٝٸاٯٜات ايع ٜٝتٓاٍٚ ايبعض مج  ثِ  ،١ اييت تتُشٛض سٍٛ ن١ًُ ٚاسس٠ ؾكطكطآْ

ؼًٌٝ ٚتٛنٝض إىل  ٜتعطنٕٛ ٔٵٖٚٓاى ايكًٌٝ مٖم .ّآَطكٝٸ ٜكّٛ بتكٓٝؿٗا ٚتطتٝبٗا تطتٝبّا

ٚقس ٚنعٛا ْكب أعِٝٓٗ فُٛع١ أخط٣ تتٓاٍٚ ايتؿػرل  ،اتٓعطٜٸاملٛانٝع، ٚٚقـ اي

ٞٸاي ٞٸامل عًُ ٝٸ١ اؾسٜس٠ َع ايهًُات ايعًُٝٸايٚعًٝ٘ ؾبُكاض١ْ املٛدٛزات  .ٛنٛع ١ كطآْ

اييت تتٓاٍٚ ن١ًُ ٚاسس٠، ٖٚٞ َػأي١ اـًل، ٚعامل ايٛدٛز، َٚٔ أدٌ تٛنٝض أسس 

ٞٸايتكٓٝـ ايأٚ  نإسكا٤ ايهًُات، ،املٛانٝع أسٝاّْا ٞٸاي طٜان ١ ٝٸيًػٛض املٓه تاضى

ٝٸ  . ٚأخرلّا(12)١خاقٸ ْط٣ أْٗا تتٓاٍٚ ْتا٥ر ،١، اييت تتشسخ سٍٛ َٛنٛع ٚاسسٚاملسْ

ايٝٗٛز يف نتاب )، ٚ(ا٭ْبٝا٤ يف ايكطإٓ)أَجاٍ: عؿٝـ طباض٠ يف نتاب  ،ٖٓاى ايبعض

ٚشيو ؾكط َٔ أدٌ تٛنٝض ا٭سساخ  ;قس ٚنع اٯٜات َتكاضب١ َع بعهٗا (،ايكطإٓ

نُا ؾعٌ ايكطناٟٚ يف أٚ  ،ّآَطكٝٸ ك١ بأْبٝا٤ ايػًـ، ٚإعطا٥ٗا ْعاَّا١ املتعًٚتاضىٝٸاي

ٌٸ(ايٓكٌ يف ايكطإٓ)ٚنتاب  (، يف ايكطإٓايكدل)نتاب  ايهًُات  ، سٝح مجع ن

ُٸ ،املطتبط١ بٗصٜٔ املٛنٛعني  بعهٗا ايبعض.إىل  ٗاٚن

ٟٸ  آضا٥٘ بكٛض٠ إىل  إٔ ْتعطض قبٌ إٔ ْؿكٸٌ آضا٤ ايؿٗٝس ايكسض َٔ ايهطٚض

 ١:ايٝٸإمج

ٞٸـ ٜعتدل ايتؿػرل امل1  ِّ ٛنٛع ط عٓ٘. ٚيٛ بٌ ٖٛ َتأخِّ ،يًتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٬َّه

ٞٸؾًٝؼ يًتؿػرل امل مل ٜهٔ ٖٓاى تؿػرل تطتٝيبٸ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ  .َٔ أثط ٛنٛع

ٞٸايتؿػرل امل  . (13)٫ ٜٓؿٞ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٛنٛع

ٞٸـ باملكاض١ْ بني ايتؿػرلٜٔ ٬ْسغ إٔ يًتؿػرل امل2  قاغٔ ٚممٝعات  ٛنٛع

عٝح إْٗا غٛف ئ  ،تعٝٛب ٚإؾها٫ نجرل٠، بُٝٓا ٜٛدس يف ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ

ٞٸبايتؿػرل امل تطتؿع إ٫ٓ ِٸٛنٛع ٘ ٫ أْٸٖٛ ٖصٙ اٱؾها٫ت اييت ت٪خص عًٝ٘  . َٚٔ أٖ

ْعط ايكطإٓ سٍٛ املٛنٛع، ٚتؿػرل آ١ٜ إىل  ض اـطاب ايٓٗا٥ٞ ٚاؾاَع بايٓػب١ٜٛنِّ

ِٸٜٚاسس٠ َٔ ايكطإٓ ٫  ٞٸتٓاقً٘ يف مجٝع اـطاب اي عطٝٓا املع٢ٓ ايصٟ ٜت ، يف كطآْ

ٞٸتبٝني اـطاب ايإىل  ايٛقت ايصٟ متاز ٞٸ كطآْ َع ٬َسع١ ؾُٗ٘ يف مجٝع  ايٓٗا٥

 .(14)اٯٜات املؿذلن١

ٞٸـ أغًٛب ايتؿػرل امل3  ٖٛ ايططٜل ـ سػب َا ٜطاٙ ايؿٗٝس ايكسض ـ  ٛنٛع
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١ يف َٛانع ات ايكطإٓ ا٭غاغٝٸْعطٜٸنٞ مكٌ ع٢ً  غًٛن٘ع٢ً ايصٟ ْكسض ايٛسٝس 

 . (15)اؿٝا٠ املدتًؿ١

ٞٸـ ٫ ٜػتعطض ايتؿػرل امل4  ؾكط املٛانٝع ايكطو١ ٚاملؿ١َٛٗ يف  ٛنٛع

 ،ع٢ً مجٝع املٛانٝع اييت ٖٞ يف فاٍ ايسٜٔـ سػب ْعطٙ ـ بٌ ٜؿتٌُ  ،ايكطإٓ

 .(16)ٚتسٚض سٛشلا أغ١ً٦ ٚإؾها٫ت ،١ْػاْٝٸيف غًػ١ً اؿٝا٠ اٱ ٚتكبٸ

ُٸ5  ٞٸ١ يف اػاٙ ايتؿػرل املـ َٔ ا٫خت٬ؾات املٗ  ـ بٓعط ايؿٗٝس ايكسض ـ ٛنٛع

ٞٸاشلسف. ؾٗٛ ٜط٣ أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ْطًل عٓٛإ ايتؿػرل امل عٓكطٴ  ١ع٢ً أٜٸ ٛنٛع

. ٚبإَهإ ّاخاقٸ ّامجعٗا َع بعهٗا، ٚتتٓاٍٚ َٛنٛع متٸ اييتفُٛع١ َٔ اٯٜات 

ٞٸايتؿػرل امل املػا٥ٌ ا٫عتكاز١ٜ، أٚ  إٔ ٜتٓاٍٚ أسس املٛانٝع اؿٝات١ٝ، ٛنٛع

ْطٜسٙ مٔ َٔ زضاغ١ بعض  ؾُا ٚواٍٚ إٔ ٜبشح ضأٟ ايكطإٓ; ٚإ٫ٓ ١،دتُاعٝٸٚا٫

٫  ،١، َٔ أدٌ َعطؾ١ ٚنؿـ َها١ْ ايكطإٓ يف تًو اجملا٫تكطآْٝٸعٛخ ايعًّٛ اي

ٞٸتؿػرل )ميهٔ إٔ ٜطًل عًٝ٘  ٘ ٜٓؿأ َٔ خًط ايتؿػرل . َٚجٌ ٖصا ايتٛدټ(17)(َٛنٛع

ٞٸامل ٝٸبايعًّٛ اي ٛنٛع ٟٸ١، ٜٚٓب٧ عٔ ػاْؼ قكطآْ ١ َع بعهٗا ٚأيٛإ ظاٖطٜٸ ٛض

 ايبعض.

 

 ــــــ ايصدز ايطٝدتفصٌٝ ٚج١ٗ ْعس 

ٞٸط ايتؿػرل املـ عٓسَا ٜططح ايؿٗٝس ايكسض َػأي١ تأخټ1  شسخ اييت ٜتٸ ،ٛنٛع

ايتؿػرل  ع٠ٔ ْكاط عٓٗا يف باب ايؿٛا٥س اييت تعٛز َٔ شيو ايتؿػرل، ٚاَتٝاظٙ بعسٸ

ٕٸايذلتٝيب، ٜ٪ٚن ُا ّ ٚاظزٖاض ٚتهاٌَ، ٚنًٓيف ساي١ تكسٸ ١ زا٥ُّاٜٸبؿطاي س بسٚضٙ ع٢ً أ

ٟٸتهاٌَ ايعًِ اي ٛٸ بؿط ض ٚاظزٖاض. ٚا٭غ١ً٦ اييت تططح تأخص بعني ٜهٕٛ يف ساي١ تط

ْٗا أغ١ً٦ ايػاع١. إ١، أٟ ا٫عتباض إْػإ ٚقتٓا اؿانط، ٚتهٕٛ دسٜس٠ غهٸ

ط َعٝؿت٘، ٚتططأ ٚتػٝٸط ع٢ً أغًٛب سٝا٠ اٱْػإ، ٪ثِّٜإٔ اظزٖاض ايعًّٛ إىل  ٚباٱناؾ١

مجٝع تًو  ٔٚع٢ً ايسٜٔ إٔ هٝب ع ،َجٌ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ املدتًؿ١ قػطّا ع٢ً ا٭شٖإ

ٝٸاملػا٥ٌ اي ٚاؿاي١ ٖصٙ إٔ ٜؿٞ  ٔ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ، ٫ٚ ٜتُٖهسٜينٸ١ َٔ َٛقع٘ ايسٜٓ

، ٜبك٢ ايططٜل ايٛسٝس ٖٛ ا٭غ١ً٦ اييت ْكّٛ بعطنٗا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ،بٗصا ايسٚض
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ٕٸ ٚبسٕٚ ؾٓو .١ ع٢ً ١٦ٖٝ غ٪اٍ ٚدٛابكطآْٝٸات، ٚٚدٗات ايٓعط ايٓعطٜٸْٚػتدطز اي  ؾإ

إٔ  ،ايصٟ ٖسؾ٘ إظٗاض املسيٍٛ ايًؿعٞ ،َجٌ ٖصا ايعٌُ ٫ ميهٔ يًتؿػرل ايذلتٝيبٸ

ٕٸٜ٪زٸ ٟٸ ٜ٘. َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ؾإ ٞٸٚايط٥ٝؼ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايتؿػرل امل ا٭َط ايهطٚض  ٛنٛع

ٌٸ ،١ًا٭غ٦ ٖٔٛ اٱداب١ ع  . (18)١املؿانٌ ايعكطٜٸ ٚس

ٝٸ  ١ قس ططست ٖصٙ ايبشٛخ ٜعتكس ايبعض إٔ نجرلّا َٔ ايتؿاغرل ايذلتٝب

تؿػرل ٚ ،يطؾٝس ضنا (،املٓاض): تؿػرل ؾُج٬ّ .١ مبٓاغب١ تؿػرل آ١ٜ َٔ اٯٜاتٛنٛعٝٸامل

ٞٸ (،املٝعإ) ٜعتدلإ َٔ ٖصا ايكبٌٝ. شلصا ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ َٝع٠  ،يًع١َ٬ ايطباطبا٥

ٞٸيًتؿػرل امل ٕٸإىل  . ٚيهٔ هب إٔ ْٓتب٘(19)ميتاظ بٗا ع٢ً ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٛنٛع  أ

، بٌ ايؿٗٝس ايكسض مل ٜهٔ ٜككس عٔ ططٜل ٖصا ايذلدٝض إٔ ٜٓؿٞ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ

ٞٸ١ تطدٝض أغًٛب ايتؿػرل امل٘ اغتعطض ؾكط أزٓيإْٸ . ٚإشا ناْت ع٢ً ايذلتٝيبٸ ٛنٛع

ٞٸْؿؼ أغًٛب ايتؿػرل امل تٓاٍٚ أسٝاّْآٖاى بعض ايتؿاغرل اييت ت ٗٛ ؾ املدتاض ٛنٛع

ٞٸزيٌٝ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ أغًٛب ايتؿػرل امل  ،ايتذع١٥أٚ  يف ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٛنٛع

 نُا دا٤ يف تعبرل ايؿٗٝس ايكسض.

ٌٕٜ٪ٚن  ٞٸَعني َٔ ايتؿػرل امل س ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً ؾه ايؿهٌ ايصٟ  ،ٛنٛع

ٞٸُأخص ؾٝ٘ ٖصا امل ١، ٚايعًّٛ بؿطٜٸٚضٚعٞ ؾٝ٘ عح ايتذاضب اي ،ٔ اـاضزَ ٛنٛع

ٝٸاٱ طٜٔ ايػابكني ع٢ً املٛنٛعات ت اػاٖات مجٝع املؿػ١ِّ. يف ايٛقت ايصٟ اْكبٸْػاْ

١ اييت ٛنٛعٝٸَٔ ايبشٛخ امل نجرٕلإىل  ناؾ١باٱاييت دا٤ت َؿاُٖٝٗا يف َنت ايكطإٓ. 

١ كطآْٝٸ٭ؾاعط٠ يف ٖاَـ عٛثِٗ اي١، ناييت دا٤ بٗا املعتعي١ ٚايف املتٕٛ ايتؿػرلٜٸ

ٚايتشايٌٝ اييت ناْت يف ٖصٙ  ١، ٚاييت ٖٞ يف اؿكٝك١ تعتُس ع٢ً ايٓلٸتؿػرلٜٸاي

ِٸ ٌٸ املتٕٛ، ٫ٚ تٗت ٝٸايتشايٌٝ اي بأق ع٢ً ٖصا نإ ايؿٗٝس  ١ ٚتكٓٝـ اٯٜات. ٚبٓا٤ٶعكً

ٞٸأ١ُٖٝ ايتؿػرل املإىل  ايكسض ٜؿرل  ّاٜطٟٛ آؾاق ٞٸٛنٛعٜٚكٍٛ: إٕ ايتؿػرل امل ،ٛنٛع

َٔ املػا٥ٌ اييت تهٛٸٕ َطس١ً تها١ًَٝ يًتؿػرل ايذلتٝيب.  نجرٕل عٔٚاغع١، ٚهٝب 

ٞٸؾًًتؿػرل امل ٕٸ ;١ْػاْٝٸَع ايتذطب١ اٱ ع٬ق١ َطتبط١ زا٥ُّا ٛنٛع ْتا٥ر ٖصا ايٓٛع َٔ  ٭

١ ْعطٜٸٚؼسز ْٛع١ٝ ايتؿهط ٚ ،١قطآْٝٸَعامل باضظ٠ ٚاػاٖات إىل  ايتؿػرل تؿرل

 . (20)ّ سٍٛ أسس َٛنٛعات اؿٝا٠اٱغ٬
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ٞٸـ ايٓكط١ ا٭خط٣ يف ايتؿػرل امل2  ٕٸ ـ سػب َا ٜطت٦ٝ٘ ايؿٗٝس ايكسضـ  ٛنٛع  أ

ٛټ١ ٚقابًٝٸغبب اَتٝاظٙ ٖٛ اؿٜٝٛٸ ط ايكسٜط ض. ٚيف ٖصٙ ايؿكط٠ ٜكاضٕ شيو املؿٚه١ ايتط

ٞٸٚامل أغًٛب٘ يف َٛنٛع ايتؿػرلٜٔ ايذلتٝيبٸ ا ب٘ يف ٚدا٩ بأغًٛب ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٛنٛع

ٞٸعٜٚكٍٛ: إشا نإ ايؿك٘ قس س ،ايؿك٘ ؾإمنا شيو  ٞ مبها١ْ دٝس٠ َٔ ايتهاٌَ ٚايطق

ٞٸَٔ سٝح اغتؿازت٘ َٔ ا٭غًٛب امل . ٚايؿك٘ إمنا ٖٛ يف اؿكٝك١ عباض٠ عٔ تؿػرل ٛنٛع

ٞٸ  يٮسازٜح ٚاٯٜات. ٚيف املكابٌ إشا َا ابتًٞ ايتؿػرل بٗصا ايطنٛز ٚاـٍُٛ َٛنٛع

ٞٸعٓسٖا ٜهٛ  . ٚيٛ انتؿ٢ ايؿك٘ بؿطح ا٭سازٜح ؾطسّإ قس اختاض ا٭غًٛب ايتذع٦ٜ

ٖصٙ املطتب١ إىل  ، ٚعؿطات ايهتب، ؾًٔ ٜكٌ(َطآ٠ ايعكٍٛ)، ٚ(ايٛايف) :َجٌ ،ضٚا٥ّٝا

ٞٸ٘ ايٌ ايتٛدټؾكس ؾٴٚه ّااييت قس ٚقٌ إيٝٗا اٯٕ. َٚبس٥ٝٸ ع٢ً أغاؽ اؿكا٥ل  ؿكٗ

 ،اؾعا٤أٚ  ؿني يف اجملا٫ت املدتًؿ١، ناملعا٬َت،ًٖأغ١ً٦ امله ع١ٔ، ٚاٱداب١ اؿٝاتٝٸ

ٟٸ ١ ا٭خط٣، ٜٚكّٛ َٛنٛع َٔ َٛانٝع ا٭سازٜح، ٚا٭زٓي ٚمجعت تًو ا٭غ١ً٦ يف شٌٜ أ

ٝٸ َا ىتلٸ ايؿكٝ٘ بتٛنٝشٗا سػب ٚد١ٗ ْعط اٱغ٬ّ يف ١. ٖٚصا بتًو ايٛاقع١ اؿٝات

ٞٸا٭غًٛب ٖٛ ْؿػ٘ أغًٛب ايتؿػرل امل ٔٵ  ،ٛنٛع  ١. ؿكٗٝٸ املػا٥ٌ اييفٚيه

إٔ ٜكَٛٛا  بس٫ّ َٔ ٕٚطٚقع يف ايتؿػرل عهؼ َا ٖٛ َطًٛب، ٚاملؿػِّيكس 

بذلتٝب آٜات ايكطإٓ ع٢ً أغاؽ املٛانٝع اييت شلا ع٬ق١ عٝا٠ اٱْػإ، ٚا٫ستٝادات 

ٕٵ١، ٚا٭غ١ً٦ اييت تطز ع٢ً أيػ١ٓ املهًٖبؿطٜٸاي أٚ  ١،عبازٜٸأٚ  ١،ناْت َعٝؿٝٸ ؿني، إ

١، ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸػاع ايتشكٝكات ا١٫، ٚإخهاعٗا يًبشح ٚايتسقٝل، ٚاتٸتٝٸَعا٬َ

بكٛض٠ قسٚز٠، ٚانتؿٛا ببشٛخ ايكطف، ٚايٓشٛ،  ِٗ تٓاٚيٛا ايتؿػرل ايذلتٝيبٸؾإْٸ

، ٚقاَٛا ّ املػتُطٸا٭يؿاظ. ٚعًٝ٘ ؾكس َٓعٛا ايتؿػرل َٔ ايتكسټ يفٚايكطا٠٤ ٚايتسقٝل 

بٌ ؾطعٛا بتٛنٝض ْكاط  ،ِْٗ مل ٜكَٛٛا بايتؿػرلإ، أٟ بتهطاض َا عًُ٘ ٖصا ايعًِ

ُٸعًُٝٸ ٞٸًتؿػرل املميهٔ ييف ايٛقت ايصٟ  ،(21)ـا ٜطٜسٙ امله١ًٖ بعٝس٠ ع إٔ  ٛنٛع

ٌٸ ١، ٚاؾٛاْب اؿٝات١ٝ املدتًؿ١، ٚايٓؿاطات عًُٝٸطات ايّٜٛ َع ايتػٝټ ٜتعاٌَ ن

ٛټ ٛانٝع اؾسٜس٠ اييت تٛاد٘ املعٔ ٫ت اييت تططأ ع٢ً سٝا٠ اٱْػإ، ٚهٝب ٚايتش

 ;ايكطإٓ يٝػت غطٜب١ عًٝ٘ سلٸيف اٱْػإ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ. ٖٚصٙ ايٓكط١ اييت دا٤ت 

ُٸ ٚٸٚشيو يته ٚبٝإ ٖصا ايؿ٤ٞ ٖٛ َا اختًؿتِ  .ّٜٛ ايكٝا١َإىل  يني ٚاٯخطٜٔٓ٘ عًِ ا٭
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ٚتعاىل : إٕ اهلل تباضى ×منُا دا٤ يف اؿسٜح ع٢ً يػإ اٱَاّ ايكازأٚ  ،(22)عًٝ٘

ٌٸ ؼتاز إيٝ٘ ايعباز، ست٢ ٫  ست٢ ٚاهلل َا تطى ؾ٦ّٝا ،ؾ٤ٞ أْعٍ يف ايكطإٓ تبٝإ ن

أٚ  ،(23)ٚقس أْعي٘ اهلل ؾٝ٘ إ٫ٓ ،يٛ نإ ٖصا أْعٍ يف ايكطإٓ :ٜكٍٛإٔ  ٜػتطٝع عبسٷ

ٕٸأٜهّا ×نُا دا٤ يف سسٜح آخط يٲَاّ ايكازم اهلل تباضى ٚتعاىل مل هعً٘  : إ

ٌٸ يٓاؽ زٕٚ ْاؽ، ؾٗٛ يف ٫ٚ ،يعَإ زٕٚ ظَإ  .(24)ظَإ دسٜس ن

ٞٸيصا ؾإٕ ايتؿػرل امل  بإَهاْ٘ إٔ ٜهٕٛ َكاسبّا ـ بكٍٛ ايؿٗٝس ايكسضـ  ٛنٛع

 ع٣ٔ يٲداب١ ، ٜٚتكسٸ، ٚغعٚ ا٭ظَات ٚاملؿان١ٌ املدتًؿ١دتُاعٝٸ١ ا٫بؿطٜٸيًشٝا٠ اي

ٚاملٛانٝع  ، بؿطط إٔ ٜػتؿاز َٓ٘، ٚتعطض تًو املػا٥ٌّاا٭غ١ً٦ املططٚس١ َٜٛٝٸ

 املططٚس١ ع٢ً ايكطإٓ.

ٞٸَٔ ايتؿػرل امل احملكٻ١ًـ نتب ايؿٗٝس ايكسض سٍٛ ايؿا٥س٠ 3  يف َكابٌ  ٛنٛع

ٕٸ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٜٛدب بطٚظ َعاضن١ ٚتٓاقهات  أغًٛب ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٜكٍٛ: إ

ٗٗا ٜٚٛدِّط بآ١ٜ ١ إٔ ٜأتٞ املؿػِّتؿػرلٜٸ١ نجرل٠، ٚشيو أْ٘ ٜهؿٞ يف املصاٖب ايَصٖبٝٸ

َٔ ايٓعاعات يف  خكٛم نجرٕليف طبل َعتكسٙ َٚا ٜطت٦ٝ٘ َصٖب٘. ٚشيو َجًُا سسخ 

اؾدل ٚايتؿٜٛض، يف ايٛقت ايصٟ باٱَهإ  :١، َٔ قبٌٝه٬َٝٸايبشٛخ ٚاملػا٥ٌ اي

ل بايتؿػرل َا ٜتعًٖ . أَا يف(25)ا٫سذلاظ عٔ ٖصا ا٭َط، َٚٓع َجٌ تًو ايٓعاعات

ٞٸامل ، ٫ٚ ميهٓ٘ بسٕٚ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸإىل  ز يف ؾِٗ ٚإزضاى آسازْٙ٘ وتاأُع ؾ ٛنٛع

ٞٸأغًٛب ايهًُات ٚاؾٌُ إٔ ٜصٖب باػاٙ ايتؿػرل امل ٌٸ ، إ٫ٓٛنٛع تٛنٝض  أْ٘ يف ظ

ٝٸ١ َٚٛنٛعٝٸمجع ٚاضتباط ٖصٙ اجملُٛع١ ع٢ً ١٦ٖٝ ضغاي١  ١ ٜػتؿاز َٔ شيو املٓع قطآْ

 أنجط.

: ٫ ميهٔ ٜٚكٍٛ ،ٖصٙ ايؿا٥س٠إىل  يٓػب١ز ايؿٗٝس قُس باقط اؿهِٝ باٜذلزٻ 

ٞٸاعتباض ٖصا املطدٻض ٚغ١ًٝ تطدٝض يًتؿػرل امل ٞٸ ع٢ً ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ٛنٛع  ;ٚايتذع٦ٜ

ؾهصيو  سٝح إٕ بإَهاْ٘ إٔ ٜٛدس اخت٬ؾات ٚتٓاقهات يف ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ إش

ٞٸبإَهاْٗا إٔ تهٕٛ يف ايتؿػرل امل ٛز اخت٬ف . ٚايسيٌٝ ع٢ً ٖصا َػأي١ ٚدٛنٛع

ت ط٠ اييت ٚنعٗا املعاقطٕٚ، سٝح مٓتٚتٓاقض يف أقػاّ نجرل٠ َٔ ايتؿاغرل املتأخِّ

ٞٸقٝاغتٗا ع٢ً أغاؽ  ٕ يًتٓاقهات . ٚيف اؿكٝك١ باٱَهإ إٔ ٜٛدس عا٬ََٛنٛع

 ُٖٚا: ،١، ٫ٚ ٜٛدس شلُا ع٬ق١ بايتؿػرل١ ٚا٫عتكازٜٸؿهطٜٸاي
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  .ط١ٜٔ يًُؿػ١ِّ ٚايعكا٥سٜٸؿهطٜٸايٚا٭خ٬م  ،املػبك١ ايؿطنٝاتأنجط  أ٫ّٚ:

ّٕ غرل َكطٚف قطؾّاٜبصٍ املؿػِّ ٚثاّْٝا: ٕٸأٚ  ،دٝسّا ط دٗسّا ٚاؾطّا يؿِٗ ن٬  أ

 ١.كطآْٝٸاٱساط١ باملهاَني ايإىل  ط ْؿػ٘ ٜؿتكساملؿػِّ

ٟٸٕ ايعا٬َاٖٚص ٞٸاضتباط بايتؿػرل امل ٕ يٝؼ شلُا أ  .(26)ٚايذلتٝيبٸ ٛنٛع

ُٔ اؾا٥ع إٔ ٜطتؿع إؾهاٍ ؾّ ايؿٗٝس ايكسض أَا بإيكا٤ ْعط٠ ع٢ً ن٬ 

١ يف ن٬ ا٭غًٛبني صٖبٝٸٕ بطٚظ ا٫عذلانات ٚتهاضب ا٭قٛاٍ املأَع  ،ايػٝس اؿهِٝ

ٕٸ ـ عٓسٙ، ٚيهٔ بسٕٚ ؾٓوايتٛٗق ػتشلٸٜ ل ايٓٛاقل ٚؼٓك ،فاٍ ٖصا اٱؾهاٍ ؾإ

ٞٸٛهض أنجط. ْاٖٝو عٔ أْ٘ يف ايتؿػرل املتتٸ ،يف ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ قسم فاٍ  نٛع

ٌٸ ، ٜهٕٛغ٤ٛ ايؿِٗ، ٚعسّ ٚدٛز ايٓعط٠ ايؿا١ًَ ، ٚإٔ طبٝعت٘ تٓطٟٛ ع٢ً أق

يف ٖصا ايٓٛع َٔ ٘ ايؿٍُٛ، ٚاملعًَٛات، ٚاٱساط١ ظُٝع اؾٛاْب، ٚع٢ً اـكٛم أْٸ

، أنجط سات ٚخكا٥ل ايه٬ّ املػتذلاحملهُات ٚاملكٝٸَٔ  تهٕٛ اغتؿازتٓا ايتؿػرل

 ٔ داْب ٚاسس.١ ايٓعط٠ َٚاستُاٍ قًٓ

َٔ املُهٔ  ٚبٗصا ايسيٌٝ نتب ايؿٗٝس ايكسض عٓس شنط ٖصا ا٭َط ٜكٍٛ:

ٞٸ ظٚاٍ نجرل َٔ ٖصٙ ايتٓاقهات اييت تكع زا٥ُّا ، ٖٚٛ ايتؿػرل يف ايتؿػرل ايتذع٦ٜ

يف اعتباضٙ فُٛع١  ٠ آٜات، ٚإمنا ٚانعّاعسٸأٚ  ايصٟ ٫ ٜكبٌ إٔ ٜهتؿٞ بآ١ٜ ٚاسس٠

 . (27)نبرل٠ َٔ اٯٜات

هض إٔ اٱؾهاٍ ايصٟ ٚضز يف ْكس ايػٝس اؿهِٝ ٖٛ أْ٘ مل ا غبل ٜتٸمٓم 

١ ايؿٗٝس ايكسض. ؾًِ ٜهٔ قكس ايؿٗٝس تطدٝض ايتؿػرل ْعطٜٸأقٌ إىل  ٜهٔ ًَتؿتّا

ٞٸامل مجٝع املٛنٛعات املٛدٛز٠ يف املنت، نٞ تعٍٚ ايتعاضنات إىل  بايٓػب١ ٛنٛع

ٝٸٚايتٓاقهات امل إمنا قكس ايؿٗٝس ، ٚعا٠ آٜات أخط١٣ عٓس ؾِٗ إسس٣ اٯٜات َٚطاصٖب

ٝٸات ايٓعطٜٸاغتدطاز اي ـ غٛف ْػتعطض ٫سكّاـ نُا ايكسض  ١ اييت شلا ع٬ق١ كطآْ

١ ْعطٜٸ: عٓسَا ماٍٚ اغتد٬م بٗا اجملتُع. ؾُج٬ّ ٢باملػا٥ٌ ٚاملؿانٌ اييت ٜبتً

ٝٸ ٛٸ١ يف باب ايسميكطاطٝٸقطآْ  ٩ٖا ايؿعب يف١، ْٚطٜس إٔ ْعًِ املها١ْ اييت ٜتب

ٚٸؾؿٞ  ،١اؿه١َٛ، ٚنٝـ ميهٔ إٔ تهٕٛ ضابطتٗا با٭سهاّ اٱشلٝٸ ٍ ا٭َط ًٜكٞ أ

١، ٚأغباب بؿطٜٸني، ٚايتذاضب ايػٝاغٝٸات ايؿ٬غؿ١ ايْعطٜٸط ْعط٠ ع٢ً املؿػِّ
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١، ٜٚكّٛ بسضاغتٗا زضاغ١ بؿطٜٸايٓعاعات يف َجٌ ٖصٙ ايكٛاْني يف اؿهَٛات اي

طت َجٌ ٖصٙ املػا٥ٌ ػُِّؾ يٛطإٓ. يصا ست٢ نا١ًَ، ٚبعس شيو ٜعطض زضاغت٘ ع٢ً ايك

بٓتا٥ر كتًؿ١ إ٫ أْٗا ٫ تهٕٛ َٔ غٓذ املٛانٝع املجرل٠ ي٬خت٬ؾات، عٝح ٜػتٓس 

 ٠ آٜات.نٞ ٜكَٛٛا بتؿػرل عسٸ ;ٕ ع٢ً آ١ٜ ٚاسس٠ٕٛ ايػابكٚطاملؿػِّ

ٕٵ  ٞٸنإ ايتؿػرل امل ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾإ  ،ٜػتؿٝس َٔ بعض ا٭خطا٤ ٛنٛع

استٛا٥٘ إىل  اٯضا٤ أساز١ٜ اؾاْب، باٱناؾ١إىل  اط٦ُٓإ أنجط بايٓػب١ ٚوتٟٛ ع٢ً

ٕٸع٢ً تؿػرل تطتٝيبٸ ِٸ ، ؾإ َع َطاعا٠ مجٝع  ،١تسقٝكٗا بكٛض٠ مجاعٝٸ املػأي١ ٜت

 ك١ بٗا.اؾٛاْب املتعًٚ

ـ نُا أؾطْا عس٠ َطات، ٚؾطسٓا يف بسا١ٜ ايبشح، مبٓاغب١ تٛنٝض عٓكط 4 

١، َٚٔ املُهٔ اعتباضٙ بكٛض٠ اضدٝٸتباضٙ َٔ املٛانٝع اـاملٛنٛع، ؾُٔ املُهٔ اع

ِٸ ع٢ً عٛخ عًِ  نٞ ٜهٕٛ َؿت٬ُّ ،١زلٝٸا٘ ٜؿتٌُ ع٢ً َؿاِٖٝ ٚعٓاٜٚٔ ْٸإ، أٟ أع

ٞٸ ٞٸ املعاْٞ املٝساْ  .ٚايؿبه

ٞٸٚامل ؾؿٞ املكاض١ْ اييت قاّ بٗا ايؿٗٝس ايكسض بني ايتؿػرلٜٔ ايذلتٝيبٸ   ٛنٛع

ٞٸٛعطٻف زيٌٝ ايتؿػرل امل ٘ ْؿٝط، َٚتهاٌَ، سٝح إٕ املٛانٝع تكؿع َٔ ع٢ً أْٸ نٛع

ٌٸاضدٝٸ١، ٚاؿٛازخ اـْػاْٝٸعُل املػا٥ٌ اٱ ّٜٛ  ١، َٚٔ ٖٓا تتذسز ٖصٙ املػا٥ٌ ن

١ املدتًؿ١، ٚتٛاد٘ اٱْػإ أغ١ً٦ عًُٝٸ١، ٚايػٝاغٝٸ١، ٚايدتُاعٝٸس يف اجملا٫ت ا٫ٚتتٖٛي

ٞٸعًِ ايتؿػرل امل ١ دسٜس٠. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜٛاد٘إدباضٜٸ املٛنٛعات  ٛنٛع

اؾسٜس٠، عٝح تأتٞ أدٛبتٗا َٔ ايكطإٓ. ٚنصيو عٓسَا قاّ باملكاض١ْ بني ايتؿػرلٜٔ 

ٞٸٚامل ايذلتٝيبٸ ُٗٗا بؿطح ا٭سازٜح، ٚايؿك٘. َٚٓعط ايتؿػرل املٛنٛعٞ يف ؾبٻ ٛنٛع

ٌٸ ٌٸإىل  ايٓعط٠ ظ ُٻ ايؿك٘ دعً٘ ق ايؿك٘ مجٝع  ٔتكِٝٝ َٚكاض١ْ، ٚقاٍ يف شيو: ٜته

ٝٸ ١، املطتبط١ باٱْػإ، ٚشيو ع٢ً عٜٓٛٸ١ ٚاملازٸٜٸ١، ٚا٫ستٝادات املَٛانٝع املػا٥ٌ اؿٝات

ٛټَٛنٛعٝٸ١٦ٖٝ  ٍ ١، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ تهٕٛ املٛانٝع َٛضز عح، ٚقاب١ً يًتش

ٚايتهاٌَ. ٚشلصا ؾإٕ املٛنٛع ٜهٕٛ سػب ْعطٙ بكٛض٠ ايتؿػرل ايصٟ تهٕٛ ي٘ 

ٝٸ ١. أَا املؿاِٖٝ ٚفا٫ت عًِ يػ١ ايكطإٓ ؾتدطز َٔ زا٥ط٠ عح دٝٸخاض١ ٚسكٝك١ شٖٓ

ٞٸايتؿػرل امل  .ٛنٛع

ب ايؿٗٝس ايكسض عٔ قٛض املؿاِٖٝ ٚايعٓاٜٚٔ، َٚع َا ميًه٘ ٖٓا سٝح ْٖكإىل  
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، ّاَٛنٛعٝٸ أْ٘ ٫ ٜعتدل شيو تؿػرلّا ١ ايكطإٓ، إ٫ْٓعطٜٸَٔ نؿـ ٚإظاس١ ايػتاض عٔ 

ٟٸايتؿػرل َؿاب٘ يًتؿػرل ايٜٚعتكس إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ  ـ ع٢ً ٭ٕ ايبشح ؾٝ٘ َتٛٚق; ًػٛ

ٟٸاملع٢ٓ، ٚاملؿّٗٛ اي ٝٸٚايًؿعٞ يف اؾٌُ اي ًػٛ تعُٝل إىل  ٟ شيو١، بسٕٚ إٔ ٜ٪زٸكطآْ

كٗا املكازٜل املطتبط١ باـاضز، ٚؾطٚط ؼٓكإىل  َٔ أدٌ ايٛقٍٛ ;ايٓعط يف ؾِٗ املع٢ٓ

املؿانٌ اؿٝات١ٝ اي١َٝٛٝ،  ٌٸعل َتعًَٚٔ ايٓاس١ٝ ايجا١ْٝ ؼكٝكٓا َٚٚهاْتٗا. 

ٕٸا٭غ١ً٦ اييت يف اـاضز. ستٸ ٔٚاٱداب١ ع ايػٝس اؿهِٝ ٜعتدل ٖصا ايٛد٘ َٔ  ٢ أ

 .(28)١ن٬ّ ايكسض َٔ مج١ً آ١ٜ اؿذاب ايتؿػرلٜٸ

َٗا ٚقٛض ؾٝٗا ايؿٗٝس ايكسض ايتؿػرل ا ًٜؿت ا٫ْتباٙ إٔ أمجٌ ْكط١ قسٸٚمٓم 

ٞٸامل ا أناؾ٘ َٔ ايٓكاط اييت ٚمٓم . هب إٔ ٜهجط اؿسٜح عٓٗاٖٞ ايٓكط١ اييت ٛنٛع

 ؼٝط بٗصا املٛنٛع:

ٕٸ ـ1 ٞٸضٙ ايؿٗٝس ايكسض عٔ ايتؿػرل املايتكٜٛط ايصٟ قٛٻ يف اؿكٝك١ إ  ٛنٛع

كني ٕ مجٝع أٚي٦و احملٚكأٜٚكٍٛ يف ٖصا ا٭َط: َع  .كٞ شيو ايتؿػرليبعض قٚك ٖٛ ْكسٷ

ٞٸَٔ ايذلتٝب امل ّاٚاسس، ٚأنؿٛا عًٝ٘ ْٛع قس مجعٛا آٜات َؿذلن١ يف َٛنٛع ، ٓطك

ُٛا َٓٗا ١، ٚمل ٜتعًٖبؿطٜٸايتذطب١ ايإىل  ٚاغتدًكٛا َٓ٘ ايٓتٝذ١، ٚمبا أِْٗ مل ًٜتؿتٛا

ٟٸ ؾ٤ٞ، ٚمل ٜعطنٛا ا٭َط ع٢ً ايكطإٓ، ٚمل ٜكَٛٛا مبكاضْتٗا ب٘، ؾإِْٗ مل  أ

ٝٸ١ ايٓعطٜٸَٛا قٛض٠ نا١ًَ عٔ ايٜػتطٝعٛا ٚا٭َط ٖصا إٔ ٜكسِّ ١. بُٝٓا نإ كطآْ

املٛنٛع َٔ املٛانٝع  ٕٸإ: أ٫ّٚٚشيو  ;١ ايؿا١ًَ يًكطإٓٓعطٜٸبإَهاِْٗ ا٭خص باي

ٝٸ ١ بؿطٜٸِ اي: تتعًٓثاّْٝا١ يف اجملتُع. عًُٝٸ١ ٚايٓعطٜٸ١ يس٣ اٱْػإ، َٚٔ املؿانٌ اياؿٝات

ٌٸ ط ٜهٕٛ املؿػِّعًٝٗا، ٚهب إٔ  ٚشيو َٔ ايتذاضب اييت متطٸ ،يف ٖصا اجملاٍ ططم اؿ

بُٝٓا  ،١١ ع٢ً قٛض٠ َكاض١ْ اغتذٛابٝٸكطآْٝٸع٢ً عًِ بٗصا ا٭َط، ٚتعتدل املٛاقع اي

 .(29)ا٭سهاّأٚ  ١دتُاعٝٸاملػا٥ٌ ا٫أٚ  ط ؾٝٗا ايٛدٛزٜهٕٛ املٛنٛع باشل١٦ٝ اييت ٜؿػٸ

َٸ  ٕٸ; ٌ ٚي٘ ْعط٠ عُٝك١ٖصا اؿسٜح نجرلّا َا ٜجرل ايتأ اٱْػإ ٜٛاد٘  ٭

ٞٸ َؿانٌ نجرل٠ ٖصٙ ايتذاضب  ِ ايهجرل َٔ ايتذاضب. ٫ٚ ؽتلٸ، ٜٚتعًٖبؿهٌ َٜٛ

١ يف بؿطٜٸ١ ٚايتذاضب ايعًُٝٸ١ٓ. ؾًطمبا تهٕٛ اـًؿٝات ايَٚٓطك١ َعٝٻ خامٸ مبشٝط

ٞٸفتُع غرل  عٓسَا  ،ٔ ٜكٛيٕٛ. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ٜٛدس ٖٓاى ايهجرل مٖمإغ٬َ
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ِ ٠ اجملتُع، ٚاؿه١َٛ اييت تتهًٖٜهٕٛ ٖٓاى َطاقب١ ع٢ً ايػًط١ يف أغًٛب إزاض

 ،ٕ ٖصٙ ا٭غايٝب دا٤ت َٔ َهإ آخطإبًػإ ايؿعب، ٚا٫ْتدابات، ٚتٛظٜع ايػًط١: 

ٌٸ ،بت يف ٖصا اجملتُعٚدٴطِّ  ١.عًُٝٸزضاغ١ َٔ ايٓاس١ٝ اي ٚناْت ق

ات املًٗه١، ٓعطٜٸُٗا ايبؿط َٔ اي: ٌٖ إٔ ايتذاضب اييت تعًٖؾٗٛأَا ايػ٪اٍ  

بٖٛا بأغايٝب كتًؿ١، قس عطنٖٛا ع٢ً ايكطإٓ، ز ع٢ً ايػًط١، ٚدطٻا ايتُطټع شلاملتٖٛق

ٝٸٚضأٚا ٌٖ إٔ ايكطإٓ قس أناف ع٢ً املطاقب١ اي آخط  ١ ٚؾطط اٱميإ ٚايتك٣ٛ س٬٘ساخً

ٞٸيٲؾطاف اـ ٕٸ   ٚأغاغّااضد ايكطإٓ كايـ شلصٙ ايتذطب١ اييت تكّٛ ع٢ً  ٌٖ أ

س ١، أّ أْ٘ َ٪ِّبؿطٜٸططم ا٭طباع ٚايعازات اي اٱؾطاف أنجط، َٚطاقب١ ايػًط١ عٔ

 شلا 

ٞٸايتؿػرل امل ٫ ٜكذلح ايؿٗٝس ايكسض َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ سطن١ ْلٸ  ع٢ً  ٛنٛع

سٝح ٜكٍٛ: هب عًٝٓا إٔ ْبسأ َٔ خاضز اؿكا٥ل اؿٝات١ٝ،  ،خ٬ف ايتؿػرل ايذلتٝيب

ٝٸْٚط٣ ٌٖ إٔ مجٝع ايتذاضب اٱ يف ٖصا ايباب عباض٠  ْت١ ٚا٭ؾهاض اييت قس تهٛٻْػاْ

ٌٸ ١ َٔ َؿانٌ  َٚا ٖٞ ْكاطٗا ْػاْٝٸٚاسس٠ َٔ املؿانٌ اٱ عٔ يػع  َٚاشا خًٓؿت ن

ْٚطًب َٓ٘ اٱداب١  ،ايكطإٓ، ْٚططح عًٝ٘ غ٪ايٓاإىل  ايػايب١ ٚاملٛدب١  عٓسٖا ْطدع

 طبني ايكطإٓ ٚاملؿػِّ قا٥ُّا (،قاٍ)ٚ (قٌٝ)عٔ  عباض٠ّ ،. ٜٚبك٢ ٖصا ايػ٪اٍ ٚاؾٛابعٓ٘

ٞٸامل  . (30)إٔ تٓهؿـ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓإىل  ٛنٛع

ٕٸ  ايتػٝرل ٜهٕٛ َٔ ساي١ ايهؿـ ٚإظاس١ ايػتاض عٔ  َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؾإ

ٛٸإىل  َؿطزات ايهًُات ٝٸات ايٓعطٜٸٍ يهؿـ ايايتش ١، ٜٚكبض ايتػٝرل َٔ كطآْ

ٟٸا٫غتدساّ اي  اغتدساّ احملازث١ ٚا٫غتذٛاب. إىل  تؿػرل

ٕٸ بعض َا عسٸ تؿػرلّا َٛنٛعّٝا ٫ ٜكضٸ إط٬م ٖصٙ ايتػ١ُٝ عًٝ٘ إ٫ بهطب  إ

يف املػاق١، نايٓاغذ ٚاملٓػٛر أٚ احملهِ ٚاملتؿاب٘ أٚ غرل شيو. ْعِ، بعض 

قطٜب١ َٔ أخص َٛنٛع ايك٠٬ يف ايكطإٓ أٚ ايكّٛ أٚ غرل شيو املٛنٛعات قس تهٕٛ 

 ٚزضاغت٘ بؿهٌ ٚافٺ.

ٞٸٛهب إٔ ْط٣ َا ٖٛ اشلسف َٔ ايتؿػرل امل ـ2   ؾإشا نإ ايككس ٖٛ نٛع

١، دتُاعٝٸ١، ٚاملؿانٌ ا٫كا٥ل املعٝؿٝٸاؿإىل  ١ ايكطإٓ بايٓػب١ْعطٜٸإىل  ايٛقٍٛ
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ٞٸؾػٛف ٜٴذبٳط ايتؿػرل امل ز ١، ٚا٭غ١ً٦ اييت تذلزٻْػاْٝٸع٢ً ا٭خص َٔ ايتذاضب اٱ ٛنٛع

 ع٢ً يػإ اٱْػإ.

ٞٸأَا إشا عطٻؾٓا ايتؿػرل امل  ِٸب ٛنٛع ٝٸات ايٓعطٜٸـ ائَ نؿ أْ٘ أع ١ يف كطآْ

ٝٸ ١، ٚايصٟ ْهًُ٘ بٓٛع َٔ عًِ املعطؾ١، ؾؿٞ كطآْٝٸ١، ٚاملؿاِٖٝ ايفاٍ املػا٥ٌ اؿٝات

ٟٸ ١، بٌ ٜهؿٞ بؿطٜٸع٢ً ايتذاضب اي إٔ ٜعتُس زا٥ُّا ٖصٙ اؿاي١ يٝؼ َٔ ايهطٚض

 عًِ ؾ٦ّٝاعٓسَا ْطٜس إٔ ْ :ايكطإٓ يف املٛانع اييت أخصت بعني ا٫عتباض. َج٬ّإىل  ايطدٛع

سٍٛ تاضٜذ ا٭ْبٝا٤ يف ايكطإٓ ٜهؿٞ إٔ لُع مجٝع آٜات املٛنٛع املصنٛض، ٚمكٌ 

٠ ؾعٌ ا٭ٖساف، ٚايدلاَر، ٚاملٓاٖر املػتع١ًُ، ٚضزٸإىل  ات املدتًؿ١ بايٓػب١ٓعطٜٸع٢ً اي

اجملتُعات ٚايؿعٛب، َٚػا٥ٌ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ْٚط٣ َا ٖٞ ا٭دٛب١ اييت تططح يف ٖصٙ 

 ٠ يف تاضىِٗ ات عسٸضت َطٸَٚا ٖٞ ايٓكاط اييت قس تهطٻاجملا٫ت  

ات ايصٟ تطتبط ٓعطٜٸايإىل  نصيو باٱَهإ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛنٛع بايٓػب١ 

ٝٸاملؿاِٖٝ اييت متتًو قٝػ١ أٚ  مبؿاِٖٝ اختكام عًِ ايكطإٓ، ٌٸقطآْ ٖصا  ١، َع ن

ٞٸرل امل١، ٚتكع يف ْطام ايتؿػبؿطٜٸَٛنع اٖتُاّ ايتذاضب اي تهٕٛ أسٝاّْا  :. َج٬ّٛنٛع

ْطٜس إٔ ْط٣ َا ٖٛ ضأٟ ايكطإٓ يف َػأي١ احملهِ ٚاملتؿاب٘  َا ٖٛ ضأٜ٘ يف باب عٓسَا 

إىل  يف باب ايتؿػرل ايعكطٟ  عٓسٖا هب إٔ ْطدع ايٓػذ ٚايبسا٤  َٚا ٖٛ ضأٜ٘ أٜهّا

ٕ ٓط٣ ٌٖ يًكطآي ;اٱساط١ بايًػ١إىل  ايكطإٓ ْؿػ٘ يف زضاغ١ ٖصٙ املٛانٝع، باٱناؾ١

ٟٸيف ٖصا اجملاٍ أّ أْ٘ اغتعٌُ ْؿؼ املع٢ٓ اي َٔ اقط٬ح خامٸ   َٚا ٖٞ املؿانٌ ًػٛ

ٝٸاٱ ١ يف باب بؿطٜٸَا ٖٞ ايتذطب١ اي :١ يف عسّ إزضاى َجٌ ٖصٙ املػا٥ٌ  َج٬ّْػاْ

١ ظاٖطّا  َٚا ٖٛ عاٌَ ايتؿاب٘ يف ٖصٙ بؿطٜٸايتؿاب٘، ٌٖٚ دا٤ ايتؿاب٘ يف ايهتابات اي

إظايتٗا  ملاشا ٜبسٚ ايتؿاب٘ يف بعض ايهتابات ظاٖطّا ٫ٚ ٜعٗط  ِٸٚنٝـ تت  ايهتابات

يف ايبعض اٯخط  عٓسٖا بإَهإ احملهِ ٚاملتؿاب٘ يف سسٚز املؿاِٖٝ إٔ هس قٝػ١ 

ٞٸايتؿػرل امل  .(31)١كطآْٝٸَع ٚدٛز قٝػ١ ايعًّٛ اي ٛنٛع

ٕٸ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا   ِٸؾإ ٞٸاملٚايععِٝ َٔ ايتؿػرل  ايكشٝض ٖٛ إٔ ايكػِ املٗ  ٛنٛع

ٌٸاضدٝٸكني يف املٛنٛعات اـعٛخ احملٓكإىل  وتاز ابت٤٬  ١، ٚاملػا٥ٌ اييت تهٕٛ ق

ٝٸات ايٓعطٜٸأضزْا إٔ ْػتدطز ْٚػتٓبط اي شاإ ،١بؿطٜٸاجملتُعات اي  ٓبػُٞا ٫ ٜن١، كطآْ
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ٞٸإٔ ْػؿٌ عٔ عٛخ املؿّٗٛ اي ٚع٢ً ـ . ٚيف اؿكٝك١ إٕ َٛانٝع عًِ َع٢ٓ ايكطإٓ كطآْ

١ ْعطٜٸٖٞ اغتدطاز  ـ ١عًُٝٸٜعتػٛ بكٛض٠ إناييت قاّ بأزا٥ٗا  ،م عًّٛ املع٢ٓاـكٛ

١ ٚمجٝع عًِ ادتُاعٝٸ١ ٚايكطإٓ سٍٛ َؿتاح املؿاِٖٝ اييت ؼتٟٛ ع٢ً مثاض عكا٥سٜٸ

 ايكطإٓ.

ٟٸ  َس٣  ٚايصٟ ْطٜس إٔ ْعطؾ٘ َا ٖٛ قكس ايكطإٓ َٔ ايهؿط ٚايٓؿام  ٚإىل أ

نإ عًِ املعاْٞ، ٚا٫ٖتسا٤، ٚايطؾاز،  َٔ أٜٜٔٚػتدسّ ايػٝب ٚايؿٗاز٠  

أْٓا ْبشح عٔ  مباشا ٜٴعطِّف ايكطإٓ ايؿػل  قشٝضٷ ْٚطٜس إٔ ْعطف أٜهّا .(32)ٚايه٬ٍ 

١ ٓعطٜٸْكّٛ باغتد٬م ايؾإْٸٓا اغتدساّ ٖصٙ املؿاِٖٝ يف ايكطإٓ، أَا يف ايٛاقع 

ٝٸاي ، ٚتٗب يٓا صٜٔ شلُا طابع َٔ اؿه١ً١ُ، ْٚهؿـ عٔ ايه١ًُ ٚاملؿّٗٛ ايكطآْ

 ْؿِٗ املٛنٛع ايصٟ ي٘ طابع سطيفٸ ضغاي١ َٔ ايٛسٞ. ٚاملؿٛٸم يف ا٭َط ٖٛ أْٓا أسٝاّْا

ض َها١ْ خطاب اهلل غبشاْ٘ يف َٛانع اغتعُاشلا، ٚع٢ً ٖصا ٚخطابٞ، ٚايصٟ ٜٛنِّ

ٞٸا٭غاؽ ايصٟ ْكٛي٘: إٕ إسس٣ ؾٛا٥س ايتؿػرل امل ٖٞ إق٬ح َٓٗر ايتؿػرل  ٛنٛع

 . (33)ٍ بني ا٭غايٝب املدتًؿ١ٚايتعاز ،ايذلتٝيب

ت ْٕ غؿ١ً ايتاضٜذ نٛٻأ ٖٞ ـ َٔ ايٓكاط ا٭خط٣ اييت ٜططسٗا ايؿٗٝس ايكسض5

ٞٸايتؿػرل امل ٞٸ. ؾُا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً ظٗٛض ايتؿػرل املٛنٛع َٚا   ٛنٛع

 .ع٢ً عًِ ايتؿػرل  عَُّٛا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ أٚدب إٔ وهِ أغًٛب ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ

ُا ٜػتؿاز َٔ بني نًُات٘ إٔ قطاس١ّ، إْٸشيو ٔ أْ٘ يف ٖصا املكطع مل ٜبِّ َعٚ

ٚقك١ ظٗٛض ايتؿػرل ناْت َٓص  ،ّاطبٝعٝٸ نإ أَطّا َػأي١ ظٗٛض ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ

إىل  ٚأقبض ٖٓاى غُٛض يف ؾِٗ ايكطإٓ، ٚناْٛا ٜطدعٕٛ ،ايبس٤ َطس١ً مبطس١ً

 ،ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗأٚ  ،أمجعنيايطغٍٛ ٚا٭١ُ٥ املعكَٛني ق٢ً اهلل عًِٝٗ 

ٚع٢ً اـكٛم  ،يف تػٝرل ايٓعاّ ايذلتٝيبٸ ؾؿ٦ّٝا يف ؾطس٘. ٖصا ا٭غًٛب غاعس ؾ٦ّٝا

ٞٸايتؿػرل املإىل  . أَا نًُات٘ بايٓػب١(34)ؾهً٘ ا٭ثطٟ ٚنٸشٗا بكٛض٠ ؾكس  ٛنٛع

املعاضف  ١، ٚمنٛٸدتُاعٝٸؾؿاؾ١، ٚاييت عطٸؾٗا ايكطإٓ ع٢ً أْٗا ْؿؼ اؿادات ا٫

ٝٸ١، ٚاْتعاض أزا٤ ايؿطا٥ض ايبؿطٜٸاي  . (35)١سٜٓ

يف ْكسٙ يٛد١ٗ ايٓعط ٖصٙ: عاٌَ  ،قاٍ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط اؿهِٝ 
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ٞٸ٫ امل ايتؿػرل ايذلتٝيبٸإىل  ايٓعع١  ،ايكطإٓ ايهطِٜ ١ ْلٸعٔ قسغٝٸ نإ ْاؾ٦ّا ٛنٛع

طٙ بايتؿػرل ِّٜٝٚطٜس إٔ ٜػ، إٔ ٜعٌُ عهؼ شيو ايذلتٝب ايصٟ مل ٜػتطع أسسٷ

ٞٸامل  . (36)ٛنٛع

ٕٸْعطْا ٚيف   ٟٸ. ٖصا املٓٗر ايّادسٸ ن٬ّ ايؿٗٝس ايكسض قشٝضٷ ؾإ  تؿػرل

ٕ عًُٛا كتاضٜٔ، ٚناْت ٚطيف ْؿؼ شيو ايعكط نإ ٖٓاى َؿػِّ ٘، سٝح إْاملٓتدب

ْاؾ١٦  ٖٓاى تؿاغرل ؼتٟٛ ع٢ً آٜات ا٭سهاّ ٚايككل. ؾُػأي١ ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ

ًٛب ايؿِٗ ٚايهؿـ ٚإظاس١ ايػُٛض عٔ املنت. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: عٔ طبٝع١ أغ

ايًُع١، ٚؾطح ايؿطا٥ع، ٚاؾٛاٖط،  :َجٌ، ١ؿكٗٝٸايؿطٚح اييت ناْت ع٢ً ايهتب اي

ؾطح َجٟٓٛ، ٚعؿطات ايؿطٚح ا٭خط٣ اييت قاَٛا  :َجٌ ،١زبٝٸٚؾطح ايهتب ا٭

١ عًٝٗا، إناؾ١ ايكسغٝٸ ١ يف أظ١َٓ كتًؿ١، مل تهٔ َٔ باببهتابتٗا بكٛض٠ تطتٝبٝٸ

، ٚاغتٝعاب املنت املٓاغب بكٛض٠ أؾهٌ َع بٌ نإ ايػعٞ َٔ أدٌ ؾِٗ ايٓلٸ

ٞٸاملطادعني. َٚٔ اي َا َٔ ٖصٙ  ١ّْعطٜٸٜطٜس إٔ ٜػتدًل  إشا نإ ٖٓاى أسسٷ طبٝع

ٟ ٖصا ُا ٜ٪زٸـ ٚايؿاعط، إْٸايهتب، ٜٚهتؿـ ٚد١ٗ ْعط ايكا٥ٌ، ٜٚهتؿـ امل٪ٚي

َجٌ:  ،. ٚقبٌ ْعٍٚ ايكطإٓ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بتؿػرل ايهتبٞٸَٛنٛعايعٌُ بأغًٛب 

بٗصا ا٭غًٛب  ،١، ٚآثاض أضغطٛزبٝٸغ١، ٚؾطح املتٕٛ ا٭تؿػرل ايهتب املكسٻ

ٟٸ  . (37)ايتؿػرل

ٕٸ ٚبٓا٤ٶ  ١ ايكطإٓ. مل ٜهٔ بسيٌٝ قسغٝٸ اْتداب ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ع٢ً شيو ؾإ

ُٸٚإشا ناْت ٖٓاى َٔ قسغ١ٝ يف ٖصا ا٭َط ؾًٝؼ ٖ ١ ٓاى َٔ أغايٝب أخط٣ َٗ

ع٢ً  نُا إٔ ايتؿػرل ايصٟ يف َكشـ أَرل امل٪َٓني عًٝ٘ ايػ٬ّ ْعٍ تكطٜطّا .َٚعٛق١

ٚؾكط تأنٝس سسٜج٘، ٖٞ ايؿطٚط  ،. يصا ايصٟ باٱَهإ تأنٝسٙ(38)أغاؽ ايذلتٝب

 إىل ٘يتٛدٸاإىل  ايكطإٓ، ٚزع٠ٛ املكًشنيإىل  ١ يًُػًُني، ٚايطدٛعدتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸاي

١، ٚايتؿسٜس ع٢ً اْتعاض اٱداب١ َٔ ايكطإٓ، غ٬َٝٸايكطإٓ ٚا٭سهاّ ٚايكٛاْني اٱ

ٌٕٛنٛعٝٸطٜٔ ع٢ً ايٓعط٠ املطٜٔ ٚاملؿػِّٚتؿٛم املؿٚه ٚاغع. َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ  ١ بؿه

 .٫ٚ ْعتكس إٔ قساغ١ ايذلتٝب تػتٛدب ايتؿػرل ايذلتٝيبٸ ،مٔ ٫ ْكبٌ ٖصا ايٓكس

ٞٸَعطؾ١ ايتؿػرل امل ع ايؿٗٝس ايكسض ع٢ًضٖن  ٝ٘ ع٢ً ث٬خ ٦مبا ٜطت ّٝانًٓ ٛنٛع
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 ضنا٥ع: 

ِٸأتٞ بٗصا املع٢ٓ: إٔ ٜٴعطٳف املٛنٛع بكٛض٠ دٝٸ١ٜ ٓعطٜٸتعٜني ٚتٓعِٝ ايـ 1  س٠، ٜٚت

ٖٚصٙ ا٭ْؿط١  .تؿكٌٝ ايٓكاط املب١ُٗ، ٚاملتساخ١ً، ٚتٴعطٻف ا٭غ١ً٦ اييت يف ٖصا ايكػِ

 ٚؽطز ايكه١ٝ َٔ ساي١ اٱبٗاّ. ،ي١غٛف تػتٛدب تعٝني مجٝع دٛاْب املػأ

ٕٸـ 2 ٞٸايتؿػرل امل مبا أ ىطٛ ع٢ً أغاؽ املٛانٝع يف فاٍ ايعكٝس٠،  ٛنٛع

ٚاجملتُع، َٚؿانٌ سٝا٠ اٱْػإ، يصا هب إٔ ٜبسأ َٔ ايٛاقع ايصٟ ٜعٝؿ٘ اٱْػإ، 

ٞٸٚاحملٝط اـ ، َٚٔ ثِ ٜٴعطض ا٭َط ع٢ً ايكطإٓ. ٚهب إٔ ؽهع مجٝع ايتذاضب اضد

١ ٚا٭ؾهاض اييت قس ٚقًت يف ٖصا ايباب يًؿشل، ٚايػ٪اٍ ٚاؾٛاب، بؿطٜٸيا

ِٸٚتؿدٻ  َطادعتٗا ع٢ً ن٤ٛ َا دا٤ ب٘ ايكطإٓ. ل ايٓكاط املٛدب١ ٚايػايب١، ثِ س٦ٓٝص تت

ط ٖصا ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب يف اؿكٝك١ إمنا ٖٛ سٛاض بني ايكطإٓ ٚاملؿػِّـ 3

ٞٸامل ٚتٓهؿـ. ٜٚػ٢ُ ٖصا ا٭غًٛب بايتؿػرل إٔ تٴعطف ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ إىل  ،ٛنٛع

١ ٚٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ، َٚٔ ْاس١ٝ بؿطٜٸدص ْٛع ايٛسس٠ بني ايتذاضب اي٭ْ٘ ٜتٻ ;ايتٛسٝسٟ

ٚتٓتعِ يف أسس  ،دص٠ ايٛسس٠أخط٣ بني املسي٫ٛت املؿذلن١ اييت ٚقًت يف ايكطإٓ، َتٻ

 ١.ٓعطٜٸايذلانٝب اي

 

ّٞملًػٗٝد ايصدز يف ايتفطري اايعًُٞ يضًٛب األ  ــــــ ٛضٛع

ز ٚقـ أغًٛب ايؿٗٝس ايكسض ٜٛع َع َا قسَٓاٙ َٔ تٛنٝض َٔ اؾا٥ع إٔ ٫ 

ٞٸاي ٝٸاملسضغ١ اي)أْ٘ يف نتاب  خكٛقّاٚ، ّادسٸ ّاقعب عًُ ١ ٓعطٜٸبعس ايبشٛخ اي (،١كطآْ

ٞٸاييت قسَٗا، تٓاٍٚ ايتؿػرل امل ٚع٢ً أغاؽ ا٭ؾهاض  .بايؿطح ٚايتبػٝط ٛنٛع

ٖصا  ٘ ميهٓٓا إٔ ٬ْسغْٸإٚ .١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓتاضىٝٸٓٔ اي١ ططح عح ايػٓعطٜٸاي

ٝٸا٭غًٛب  . ٚايصٟ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ َؿٝسّا (39)يف بعض نتابات٘ ا٭خط٣ ّاعًُ

ٜٚكًض يًبشح ٚايتشكٝل أغًٛب٘ يف نٝؿ١ٝ ايسخٍٛ ٚاـطٚز، ٚبا٫غتدساّ، ٚبتشًٌٝ 

 ٤ ا٭غًٛب.ع٠، ٚيف ْٗا١ٜ ا٭َط اٱع٬ٕ عٔ ٚؾااملٛانٝع املُٝٸ

ٞٸ  يصا ؾإْ٘ يف باب  .نإ أغًٛب٘ يف بسا١ٜ ايعٌُ إٔ ٜبٝٸٔ املٛنٛع ٚايػ٪اٍ ا٭قً

ُٸ١ ٜبِّتاضىٝٸيعّٚ ا٫غتكطاض يف اؿٛازخ اي ١ َٔ ايكطإٓ، تاضىٝٸ١ نؿـ ايػٓٔ ايٝٸٔ أٖ

ٞٸٚعٓس٥ص ٜتٓاٚشلا باملٓٗر اي ،قسزٙيف س ع٢ً ايصٟ مٔ ٜٚ٪ٚن ، ٜٚططح ٖصا كطآْ
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١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ  ٜٚػتؿٝس َٔ تاضىٝٸقٛض عطنت ايػٓٔ اي ١ٜٸايػ٪اٍ: بأ

ٝٸ ٜٚهع َكاض١ْ بني ؾطٚقاتٗا، ٖٚصٙ املكاض١ْ  ،ٚقٝاؽ املٛنٛع ،١ يًبشحايكٛايب ايبٝاْ

 َٔ أدٌ ؼسٜس ا٫خت٬ؾات. 

ُٸ  ٟٸيف ايبشح اي س عًٝٗا نجرلّاٚاييت أٖن ،١ ا٭خط٣ايٓكط١ املٗ ٖٞ  ،ٓعط

ٌٸإىل  ١ يف تكِٝٝ املٛنٛع، ٚاٱؾاض٠بؿطٜٸٚايتذطب١ ايا٫غتؿاز٠ َٔ ايعًِ  . ٖصا َٓٗر اؿ

ٌّ ك٘ ع٢ً ايكطإٓ. ؾايصٟ س ٜسضن٘، ٚباغتطاعت٘ إٔ ٜطبِّط اؾِّّا، ٚاملؿػِّدسٸ ايػ٪اٍ َٗ

َجٌ: ايكدل يف ايكطإٓ، ٚاملٝجام يف ايكطإٓ، ٚاشلسا١ٜ يف  ،ٜأخص املٛنٛع َٔ ايكطإٓ

إٔ ًٜكٞ ْعط٠  ٘ قعٛب١ يف املػأي١، أَا إشا أضاز أسسٷايكطإٓ، َٔ املُهٔ إٔ ٫ ٜٛاد

ٕٸاضدٝٸ١ٝ ٚاـع٢ً َٛانٝع اجملتُع اؿػٸ قعٛب١ ؾِٗ املٛنٛع َٚعطؾ١ ايتذاضب  ١ ؾإ

١ ع٢ً بؿطٜٸ١، ٚقس عاْت ايبؿطٜٸإسس٣ َؿانٌ اي طٸٜٸ١ناْت اؿ :. َج٬ّتعزاز تعكٝسّا

ٟٸ َطٸ نإ، ٚاؿطٚب، ٚايؿكط، ؾ٤ٞ  ايعكٛض َٔ ا٫غتبساز ٚا٫ختٓام أنجط َٔ أ

ٌٸ ٌٸٖصا إْٸ ٚعسّ املػاٚا٠، ٚاْعساّ ايعساي١، ن  ا٫غتبساز.  ُا دا٤ ؼت ظ

َعس١َٚ ؾػٛف  طٸٜٸ١َا زاَت اؿ ٖ٘ٚٞ أْ ،ٖصٙ ايٓتٝذ١إىل  ١بؿطٜٸٚقس ٚقًت اي 

ؾػٛف تهٕٛ ايػًط١ بٝس  سطٸٜٸ١٘ ٫ تٛدس ٖٓاى ئ تهٕٛ ٖٓاى عساي١، ٚمبا أْٸ

ٚغٛف ئ ٜهٕٛ ٖٓاى  ،ٜٛدب اْتؿاض ايؿػاز ٚا٫غتػ٬ٍ آني، مٓمأؾدام َعٝٻ

 ;ٚعٓسٖا باٱَهإ تكٝٝس ايػًط١ ٚتؿهٝهٗا ،إؾطاف َٚطاقب١ ؾكط َٔ زاخٌ املٓتر

ٟٸ ٖصٙ  .١دتُاعٝٸا٫ طٸٜٸ١ايتعبرل، ٚاؿ سطٸٜٸ١َكاّ نإ َع  نٞ واٍ أَاّ ؾػازٖا يف أ

 ١.بؿطٜٸٖٞ ايتذطب١ اي

كطإٓ يف شيو  ٜبشح ايؿٗٝس ايكسض املػأي١ أَا يف ٖصا ايكػِ ؾُا ٖٛ قٍٛ اي

ِٸ يف بسا١ٜ املٛنٛع باٱدطا٤ات،  بٗصٙ ايٓعط٠ يف عح ؾًػؿ١ ايتاضٜذ، سٝح اٖت

َجٌ ٖصٙ إىل  ت اٱؾاض٠ٚايكٛاْني، ٚايػٓٔ اييت يف سطنات ايتاضٜذ، ٜٚتػا٤ٍ ٌٖ مٖت

هإ َؿاٖس٠ ايكٛاْني يف ايكطإٓ  ٌٖٚ ٜٛدس عذا٥ب يف ايعًّٛ ٚا٫ػاٖات  ٌٖٚ باٱَ

ايؿبٗات  عَٔٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ هٝب  .(40)َجٌ ٖصٙ ايعذا٥ب يف فاٍ ايتاضٜذ 

ٞٸ ٚاٱؾها٫ت اييت تكع يف املػأي١، ٜٚتابع املٛنٛع بأغًٛبٺ ٞٸ ؼًًٝ  . (41)ٚٚقؿ

ع، سٝح أؾاض يف بسا١ٜ بؿهٌ َٛغٻ (اقتكازْا)يكس ٫سعٓا ٖصا ايطأٟ يف نتاب  
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َٸ ١ٝٸؾًػؿعٛخ إىل  شيو ايهتاب ٠ ات كتًؿ١ يف عسٸْعطٜٸ١ يف ا٫قتكاز، ٚؾطح عا

ٝٸٚايطأزل ;١املاضنػٝٸ :ُٖا ،تني َؿٗٛضتنيْعطٜٸْ٘ تٓاٍٚ إفاٍ، ثِ  ٚبعس  .١اي

ط١ يف إبطاظ ٚؾطح َٛنٛعُٗا، َٚػا٥ًُٗا، ٚاملؿانٌ احملٝط١ بُٗا تٛنٝشات َبػٻ

ّٸ ٞٸي٬قتكاز اٱ سػب ْعط٠ اٱغ٬ّ، بسأ بؿطح اٱطاض ايعا َٚٔ أدٌ ؾِٗ  .غ٬َ

َٸ ١، ١ ٯٜات ايكطإٓ ؾطع بؿطح َباْٞ ٖصٙ ا٭قٍٛ، َجٌ: اسذلاّ املًهٝٸا٭قٍٛ ايعا

ٞٸِ اؿان١ُ يف ا٫قتكاز اٱٝٳ١، ٚايكٹدتُاعٝٸا٫قتكاز، ٚايعساي١ ا٫ سطٸٜٸ١ٚ  .غ٬َ

ٝٸ١، ٚايتعايِٝ اٱعٜٓٛٸعٓكط ا٭خ٬م، ٚايذلب١ٝ املإىل  ٜٚؿرل ٚبعسٖا  .١غ٬َٝٸ١ اٱْػاْ

٘ يف نتاب ١. ؾا٭ؾهاض ْؿؼ ا٭ؾهاض، ٚيهٓٸقتكازٜٸٜتٓاٍٚ َٛنٛعات املػا٥ٌ ا٫

ٞٸ، ٚبأغًٛب ٜتعاٌَ يف إطاض أزمٸ (اقتكازْا) املٛنٛع  ّازٜٓٝٸأنجط، ٜٚػتٓتر  َٓطك

 .(42)١ ٚايعًّٛ املتعاضؾ١بؿطٜٸأنجط ٚأؾهٌ، َع ضعا١ٜ ايتذاضب اي

 
 

انهىامش
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 ايصدز ْٚعس١ّٜ االضتكسا٤

ّْٛاتقسا٠٤ حتًٝ  ١ًٝ ْكد١ٜ يف األصٍٛ ٚامله

 

 مهدي هادوي انطهراني انشيخ

 عهي آل دهر انجسائريترجمت: 

 

 ــــــ َكد١َ

ّٸإىل  عٔ نٌ اغتس٫ٍ ٜهٕٛ ايػرل ؾٝ٘ َٔ اـامٸ ا٫غتكطا٤ عباض٠ْ . ايعا

تعُِٝ إىل  كتدل١ٜأٚ  ١طبٝعٝٸَت٢ َا اْتكًٓا َٔ َؿاٖس٠ عس٠ ظٛاٖط  :ٚبعباض٠ أخط٣

 . «اغتكطا٤ٶ»املٛاضز املؿٗٛز٠ أٜهّا، زلٞ ٖصا ا٫غتس٫ٍ إىل  زٜل تهافٜؿٌُ َكا

 ،١زلا٤ املعطٚؾ١ يف ايؿطٚع املدتًؿ١ يًعًّٛ ايتذطٜبٝٸٜٚعسٸ ا٫غتكطا٤ ايّٝٛ َٔ ا٭

 طٌٜٛ.  ٚي٘ تاضٜذٷ

ِّ بعهِٗ إٔ  ٚضغِ َٳ ضغطٛأظ يهٔ بعض  ،(1)اغتؿاز َٔ ا٫غتكطا٤ ٔٵأٍٚ 

 ؼهٞ عٔ اٖتُاَ٘ بٗصا ايٓٛع َٔ ا٫غتس٫ٍ. ( 2)طٕٛأؾ٬ايعباضات املٓكٛي١ عٔ 

ٕٸ ىل إَٚع شيو ؾ. (3)ا٫غتكطا٤ َٔ ابتهاضات٘ ٫ ٜط٣ ضغطٛأ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإ

ٛټظَإ غرل بعٝس، سٝح مل تهٔ ايعًّٛ ايتذطٜبٝٸ ضٖا، مل ًٜشغ شاى ١ قس بسأت تط

أ ايُٓٛ ت٘. ٚقس ٖٝٸ٫ٚ ايبشح ٚايتشكٝل عٔ َاٖٝٸ ،اشلادؼ ٚاؿرل٠ يف سكٝك١ ا٫غتكطا٤

َټضنٝٸايػطٜع يتو ايعًّٛ ا٭ ا زلض بططح اٯضا٤ ، مٓماملٛنٛعٌ ٚايٓعط يف شيو ١ يًتأ

 ات ايٛاسس٠ تًٛ ا٭خط٣. ٓعطٜٸايٚ

اييت يٝؼ شلا تًو  ،ٚأسس عًُا٤ اؿٛظ٠ ،زٜينٸعّا َٔ عامٕل ٚضمبا مل ٜهٔ َتٖٛق

ـ إشا أٚ  ،قسَ٘ يف شيو املٝسإإٔ ٜهع  ،سكا١٤ ٚسػاب اٱاملعطؾ١ بايعًّٛ ايتذطٜبٝٸ
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ٞٸب٘. َٚع شيو ؾكس زخٌ ايؿكٝ٘ ا٭ ّ ضأّٜا ٜٴعتسٸإٔ ٜكسِّ ـزخٌ شيو اجملاٍ  ط ٚاملؿٚه قٛي

ٞٸل ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض ٖصا اؿكٌ اياملسٚق ـٹ ،عًُ ـ بؿهٌ َا  ٚمل ٜهت

ٞٸ ع ب٘ َٔ ْبٕٛؽٜتُتٻ  ،ايعًُا٤ يف فاٍ ا٫غتكطا١٤ ٯضا٤ ـ بسضاغ١ ْكسٜٸاز ٚشٖٔ ٚٓق اغتجٓا٥

ا٭غؼ »بايسضاغ١ ٚايتُشٝل. ٜٚعتدل نتاب  ْتا٥ر دسٜط٠ٺإىل  ٌ يف عج٘بٌ تٛقٻ

ٞٸتكطٜطّا شلصا اؾٗس اي( 4)«١ ي٬غتكطا٤ٓطكٝٸامل  ايسقٝل.  عًُ

 

 ــــــ َعطٌ االضتكسا٤

 ع٢ً ا٫عذلاف بج٬ث١ أَٛض:  َا وسخ يف ا٫غتكطا٤ َبينٌّ

ٌٸ1  (. أ١ َجٌ )عًٓإىل  ب( ؼتازسازث١ َجٌ ) ـ ن

ٖٳـ ع2ًٓ  (. أأٟ ) ،س زا٥ُّا َكذلّْا بٗا١ )ب( ٖٞ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜؿا

ٕٸ )ب( تتشٖكأٜعين ) ،١ )ب(كت عًُٓا ؼٖكـ ن3ًٓ  ل أٜهّا. (، ؾإ

ٞٸ ٕٸ ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥  ١: ٜٛاد٘ ث٬ث١ أغ١ً٦ أغاغٝٸ ٚ شلصا ايػبب ؾإ

ٌٸ ١ٺأـ ملاشا هب اؾذلاض عًٓ  اغتبعاز ا٫ستُاٍ احملض  ٚ ،ظاٖط٠ يه

ٕٸ يعاٖط٠ٺ ،َجٌ )ب( ،١ب ـ إشا ناْت ٖٓاى عًٓ ١ ايعًٓ َا، ملاشا هب اؾذلاض أ

(  ملاشا نإ استُاٍ ا٫تؿام أاملصنٛض٠ ٖٞ شيو ا٭َط ايصٟ ٜكذلٕ َعٗا زا٥ُّا، أٟ )

ٝٸ  بـ )ت(.  ـ ْٚٓؿٞ اضتباط )ب( ـ يف اؿكٝك١ ،ّاْػب

ٕٸز ـ إشا اغتطعٓا َٔ خ٬ٍ ا٫غت ـ ٝيـ )ب(، ؾه ١ْ( عًٓأ) كطا٤ ايتأنٝس ع٢ً أ

ٕٸٚا٫زٸ ،قضٸ يٓا تعُِٝ تًو ايٓتٝذ١ ٌٸ( غبب ؼٗكأ) عا٤ أ اؿا٫ت  ل )ب( يف ن

  .(5)املؿاب١ٗ

 

ّٞ  ــــــ االضتكسا٤ يف زأٟ املٓطل األزضط

ٞٸٜكػٸِ املٓطل ا٭ ّٸٝٵْٛعٳإىل  ا٫غتكطا٤ ضغط ٚا٫غتكطا٤  ;ٔ: ا٫غتكطا٤ ايتا

 ايٓاقل. 

ّٸٚ ِٸ ا٫غتكطا٤ ايتا ٌٸ ٖٛ ا٫غتكطا٤ ايصٟ ٜت ٝٸ ؾٝ٘ ؾشل ن ٖٚٛ خاضز  .اتاؾع٥

 ايبشح.  ععٔ َٛنٛ
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ِٸٖٛ ا٫غتكطا٤ ايٓاقل ٚ ٝٸ ايصٟ ٜت ٌٸ .اتؾٝ٘ ؾشل بعض اؾع٥ اٖتُاّ ٖصا  ٚن

 .(6)ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتكطا٤ ايبشح َٓكبٌّ

ٚٸ ٞٸضغطٚهٝب املٓطل ا٭ ٕٸ ع٢ً ايػ٪اٍ ا٭ ٍٷا٫تٸٍ بكٛي٘: إ ٕٸؿام احملض قا  ; ٭

ٌٸ ّا ي٘، ؾ٬ ٜعسّ ا إٔ ٜهٕٛ ايٛدٛز نطٚضٜٸَٸإٔ ث٬خ سا٫ت: عؾ٤ٞ ٫ ىطز  ن

٫ ؾ٤ٞ َُٓٗا، أٚ  ;ط٬مّا ي٘، ؾ٬ ٜٛدس ع٢ً اٱإٔ ٜهٕٛ ايعسّ نطٚضٜٸأٚ  ;ط٬قّاإ

دس يف ٚايعٛاٖط َٔ ٖصا ايكبٌٝ; ٭ْٗا تعسّ سّٝٓا ٚتٛ .ؾٝعسّ أسٝاّْا ٜٚٛدس أسٝاّْا أخط٣

ٕٸ ٖهصا أؾٝا٤ )ممهٓات( ٫ تكتهٞ ايٛدٛز ٚيهٞ  .٫ٚ تطًب ايعسّ ،سني آخط. إ

ٚهعٌ ايٛدٛز ٚادبّا ، ١ أبٛاب ايعسّؾ٤ٞ ٜػسٸ عًٝٗا نآؾإىل  ل ؾٗٞ عاد١تتشٖك

 ـ ١ٺزٕٚ عًَٓٔ ل ايؿ٤ٞ ؿام احملض ـ أٟ ؼٗكا٫تٸ إشّا١(. ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ٖٞ )ايعًٓ .بايٓػب١ شلا

ٍٷ  . قا

ني عٔ ٝٸ٥ٛضغطٜػين ا٭ ـيف ايٛاقع  ـ١ ؿًػؿٝٸاملباْٞ ايإىل  اؾٛاب املػتٓس ٖٚصا

ٌٸ ُا ٚدست )أ( ١ )ب(، ؾهًٓ( عًٓأ٭ْ٘ إشا ناْت ) ;(7)عٔ ايػ٪اٍ ايجايح دٛاب َػتك

 (. أل )٭ٕ )ب( ٫ ططٜل شلا غ٣ٛ ايٛدٛز عٓس ؼٗك ;ل )ب(هب إٔ تتشٖك

ٕٸ »١ أخط٣ تكٍٛ: ؾًػؿٝٸع٢ً قاعس٠ أَا ايػ٪اٍ ايجاْٞ ؾٝذاب عٓ٘ با٫عتُاز  إ

ز٠ ؾ٬ ( يف َٛاضز َتعسٸأ٘ إشا اقذلٕ )ب( بـ ); ٭ْٸ«٫ٚ زا٥ُّٝا ،ؿام ٫ ٜهٕٛ أنجطّٜاا٫تٸ

َٚٔ  .(8)بني ا٭َطٜٔ ٚناؾؿّا عٔ اضتباطٺ عٹًٚٞ ،ؿاقٞبسٸ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٫قذلإ غرل اتٸ

ٕٸ بإٔ  ،بُٝٓٗا ًٚٞؿـ عٔ ضبط عٹنجط٠ ا٫قذلإ بني ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ٜه ٖصا املٓطًل ؾإ

١ ٚع٢ً أٜٸ .١ ثايج١يعًٓ ٜهْٛا َع٫ًّٛأٚ  (أ١ يـ )تهٕٛ )ب( عًٓأٚ  ،١ يـ )ب(( عًٓأٜهٕٛ )

ٕٸ  ل ا٭خط٣. َُٓٗا غٝػتًعّ ؼٗك ل نٌٛؼٗك ساٍ ؾإ

ٞٸ ملؿه١ً ا٫غتكطا٤ َٔ خ٬ٍ  سٌٛإىل  ٌٜتٛقٻ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾاملٓطل ا٭ضغط

 اييت مل تجبت عٔ ططٜل ا٫غتكطا٤. ايكبٍٛ بايكهاٜا 

 ٚايكهاٜا املصنٛض٠ عباض٠ عٔ: 

ٌٸ1   .١(ٝٸ١ًَ ايعٹ١ )قهٝٸًٓايعٹإىل  ممهٔ قتاز ـ ن

  .١ ايؿٝٛع(ل املعًٍٛ )قهٝٸ١ ٜتشٖكًٓكت ايعٹُا ؼٓكـ ن2ًٓ

 ١ ْؿٞ ا٫تؿام(.)قهٝٸ ّا٫ٚ زا٥ُٝٸ ،ّاـ ا٫تؿام يٝؼ أنجطٜٸ3
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ض أدعا٥ُٗا يف اؿهِ ٜٚهؿٞ تكٛټ ،ب٬ ؾٓوٚيٝإ قشٝشتإ تإ ا٭ٚايكهٝٸ

ٕٵ ،مبؿازُٖا نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ اغتشاي١ ا٫غتس٫ٍ عًُٝٗا بٛاغط١ املٓطل  ٚإ

ٌ ٚيهٞ ٜسٚي. (9)ٚإٔ ايططٜل ايٛسٝس ٱثباتُٗا ٖٛ ا٫غتعا١ْ مبٓطل ا٫غتكطا٤ ،ٞضغطا٭

 . ُٗاقؿٜٚٓا ،ٞٸضغطتباع املٓطل ا٭أ٘ ٜصنط اغتس٫يني َٔ ع٢ً شيو ؾإْٸ

ٌٸ ،ٖٚٛ املٓكٍٛ عٔ قسض املتأشلني ،ايسيٌٝ ا٭ٍٚ سازث١  بٗصا ايؿهٌ: إٕ ن

يٝٗا َتػاٜٚإ. ؾًهٞ إَهإ إٔ ايٛدٛز ٚايعسّ بايٓػب١ َٚع٢ٓ اٱ ،ممه١ٓ ايٛدٛز

ض ٚدٛزٖا ع٢ً عسَٗا، ٫ٚ بسٸ يف ضدشإ ايٛدٛز ع٢ً ايعسّ إٔ ٜذلدٻ٫بسٸ  تٛدس اؿازث١

ض ٖٛ ض، ٖٚصا املطدِّض أسس املتػاٜٚني ع٢ً اٯخط ب٬ َطدِّض; ٫غتشاي١ تطدټَٔ َطدِّ

ٌٸ إشّا .١ايعًٓ   .(10)١ًٓشلا عٹ سازث١ٺ ؾه

ٕٸ قهٝٸ آخط عٔ  ض( ٖٛ تعبرلٷَطدِّإىل  ١ )ايطدشإ وتازٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض: إ

ٌٸقهٝٸ ١(، ؾٝهٕٛ املطًٛب قس أخص يف ايسيٌٝ يف ٖصا ًٓعٹإىل  سازث١ ؼتاز ١ )ن

  .(11)ا٫غتس٫ٍ

ٞٸؾكس ْكٌ عٔ ايع٬ٓ ايسيٌٝ ايجاْٞأَا  ٌٸ ، ٖٚٛ:١َ ايطباطبا٥ ١ ممه١ٓ َاٖٝٸ ن

ٌٸ َػاٚمٷ إشّا٫ٚ تٛدس َا مل هب ٚدٛزٖا. ؾايٛدٛز  ،بصاتٗا َا١ٖٝ  يًٛدٛب. ٚن

ٞٸبػبب  ممه١ٓ ٫ ميهٔ إٔ ػب إ٫ٓ ٌٸ إشّا .خاضد  ١ ٫ تٛدس إ٫ٓخاضدٝٸ١ َاٖٝٸ ن

ٞٸبعاٌَ    .(12)خاضد

ٞٸايكسض: ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٜٛاد٘ ْؿؼ اـًٌ املٜكٍٛ ايؿٗٝس  ايصٟ  ٓطك

ٞٸ١ ايػابك١; ٭ٕ ايؿًٝػٛف ايانتؿؿٓاٙ يف اؿذٸ ٍٸ عكً ١ ١ )املاٖٝٸع٢ً قهٝٸ ٜػتس

ٕٸ :املُه١ٓ ٫ تٛدس َا مل هب ٚدٛزٖا( بكٛي٘ ٚٳاملاٖٝٸ إ تٗا عًٓ تٵسٳدٳ١ املُه١ٓ إشا 

ٍٚ ٚضغِ شيو تٛدس. ٚا٭ ،هتػبٚإَا إٔ ٫ ت ;َٛدٛز٠ ؾإَا إٔ تهتػب َٓٗا ايٛدٛب

ٕٸ ،ٖٛ املطًٛب إش  ;تٗا ضأغّا١ًٓ املُه١ٓ َٔ اؾا٥ع إٔ تٛدس بسٕٚ عٹاملاٖٝٸ ٚايجاْٞ ٜعين أ

ايٛدٛز ٚايعسّ، داظ إٔ إىل  َع تػاٟٚ ْػبتٗا ،١يٛ داظ إٔ تٛدس يف ساي١ ٚدٛز ايعًٓ

ٚايعسّ. ٖٚهصا  ايٛدٛزإىل  َع تػاٟٚ ْػبتٗا ،١ أٜهّآًتٛدس يف ساي١ عسّ ٚدٛز ايعٹ

١ املُه١ٓ ٫ املاٖٝٸ ٕٸإ»ٚىل ايكا١ً٥: دسّ ٫ثبات ايؿكط٠ ا٭٬ْسغ إٔ ايدلٖإ ايصٟ اغتٴ

إىل  ٚساد١ ايؿ٤ٞ املُهٔ ،١ٝٸًَٓػبك١ َبسأ ايعٹ قس اؾذلض بكٛض٠ٺ «تٛدس بسٕٚ ٚدٛب
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  .(13)١ًٓايعٹ

ٔٸ ٌ بٗصا ٘ ميهٔ تكطٜط ايسيٝؾهاٍ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ايجاْٞ غرل ٚاضز; ٭ْٸاٱ يه

ٕٵ١ًٓ املُه١ٓ عٓسَا تٛدس عٹاملاٖٝٸ»ايٓشٛ:   ،تٛدس ٚمل ،مل تهتػب ايٛدٛز تٗا ؾإ

ٖٚصا ٜعين ايكبٍٛ باستُاٍ  ،ؾػٝهٕٛ ٫ظّ شيو أْٗا تهٕٛ َعس١َٚ ساٍ ٚدٛزٖا

أقٌ  إثباتٚعًٝ٘ ميهٔ  .«ٕاشاٍ إٔ هتُع ايٓكٝهادتُاع ايٓكٝهني، بُٝٓا َٔ امَل

ا٫غتكطا٤ يف ٖصٙ إىل  ٫ٚ ساد١ ،(14)اَتٓاع ادتُاع ايٓكٝهنيأقٌ إىل  ١ با٫غتٓازٝٸًٓايعٹ

 اؿاي١. 

يٝٗا يف ايسيٌٝ ايجاْٞ، أٟ أخص املعًٍٛ إْعطّا يًٓكط١ اييت ُأؾرل  ;َٚٔ د١ٗ أخط٣

ٕٸ أقٌ ايؿٝٛعت٘، ٜتٻٛدٛب َٔ عًٓاي ل املعًٍٛ ١ ٜتشٖكًٓكت ايعٹُا ؼٖك٘ نًٓٚأْٸ ،هض أ

 ١. ٝٸ١ًٓ ٭قٌ ايعٹطبٝعٝٸ مثط٠ْ ،أٜهّا

َٔ أقٌ َهإ اغتدطادُٗا إٚ ،تني ا٭ٚيٝنيعًٝ٘ ؾاٱؾهاٍ يف ايكهٝٸ ٚبٓا٤ٶ

 عسّ ايتٓاقض، ٫ ٚدٛز ي٘.

١ ايجايج١ ؾًٝػت بصيو ايٛنٛح; ٭ْ٘ ٜبسٚ يف أٍٚ ١ًٖٚ إٔ ٫ اغتشاي١ أَا ايكهٝٸ

ٞٸإٔ وسخ أَطإ يف سا٫ت نجرل٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا اضتباط عٹ ٚإٕ نإ  ،(15)ًٓ

 ٛدس أٜهّا. ُٜا ٚدست ؾإْ٘ ل بسْٚٗا، ٚنًٓت٘ اييت ٫ ٜتشٖكًَُٓٓٗا عٹ يهٌٛ

ٌّ ٞٸ ٜٚٛدس ٖٓا س ٕٸ نٌ عامل ايٛدٛز َطتبْط ،ؾًػؿ َع بعض بع٬قات  ٖٚٛ أ

ٞٸعٹ ٫ ميهٔ سكٍٛ أَطٜٔ َا مل ٜهٔ بُٝٓٗا اضتباْط إشّاؾ .ع١ًٝٓ ًٓ. 

َٔ ايتػًِٝ ٫بسٸ  ِٝ ب٘بايتػً ٘ا ٜطاز; ٭ْيهٔ ٖصا اؾٛاب ٜأتٞ بٓتٝذ١ أٚغع مٓم

ٝٸٚبُٝٓٗا ع٬ق١ عٹ َا َٔ سازثتني إ٫ٓ ٘بأْٸ ٠ ٚاسس٠. بُٝٓا ٢ يٛ نإ تكاضُْٗا ملطٸستٸ ،١ًٓ

 دٓب بعهُٗا يف سا٫تٺإىل زضانٓا يٛقٛع أَطٜٔ إْؿعط بايٛدسإ ٚدٛز ايتؿاٚت بني 

 طٌٜٛ.  ١ يف خٓطاملٛاضز اييت تػتُط تًو املعٝٸٚ ق١ًًٝٺ

 

  ــــــ ٌَٝ ضتٝٛزات١ٗ ْعس االضتكسا٤ َٔ ٚج

 ،يًٝكني إٔ ا٫غتكطا٤ َؿٝسٷ ـ٥ٛٝني ضغطنا٭ ـ (ٛاضت ٌَٝٝدٕٛ غت)ٜعتكس 

ٝٸ١ ٚايؿٝٛع، يهٔ ٖصٜٔ ايكهٝتني إىل  ٚوتاز َجٌ غا٥ط املسضنات ـ قهاٜا ايعً
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ٌٸإٚتٓهط نٌ  ،ٚا٫غتكطا٤ اؿؼٸإىل  َٚػتٓس٠ ،ػطٜب١ٝ أَٛضٷـ ١ بؿطٜٸاي  زضاى َػتك

ٜٚكٍٛ أي١ ْؿٞ ا٫تؿام، ٥ٛٝني يف َػضغطد١ٗ أخط٣ ؾٗٛ ٫ ٜكبٌ تعبرل ا٭عُٓٗا. َٚٔ 

ٚٴ إٕ ظاٖط٠ّ»َٔ شيو:  بس٫ّ ٠ ٚاسس٠ ؾػٛف ٜػتُط دست عكٝب ظاٖط٠ أخط٣ َطٸَا إشا 

سطاظ إغايٝب اييت ميهٔ يف ن٥ٛٗا ض يتٛنٝض ا٭. ثِ ٜتعطٸ«ٖصا ايتتابع بُٝٓٗا زا٥ُّا

أٚ  ططٜك١ ا٫تؿام ـ1ٝب ٜٓشكط يف أضبع ططم: غايٖهصا أَط، ٜٚط٣ إٔ فُٛع ٖصٙ ا٭

  .(16)ططٜك١ ايبٛاقٞ ـ4 ;طات املتكاض١ْططٜك١ ايتػٝټ ـ3 ;ططٜك١ ا٫خت٬ف ـ2 ;ايتٛاؾل

تٝإ بسيٌٝ قطعٞ ع٢ً ْؿٞ اٱ ـ٥ٛٝني ضغط٫ٚ ٜػتطٝع )ٌَٝ( ـ ساي٘ ساٍ ا٭

ٔٸا٫تؿام ايٓػيب، َٚا ٜكسٸ   .(17)بايع١ًٝ َ٘ ٫ ٜأتٞ بأنجط َٔ تك١ٜٛ ايع

ي٬غتكطا٤، بُٝٓا ٜط٣  ٝٸ١ ٚايؿٝٛع ْتٝذ١ًّٓيت ايعٹشيو ؾإْ٘ ٜعتدل قهٝٸإىل  ناؾ١باٱ

 ٚانض.  ٘ ٜكع يف زٕٚضٚيصيو ؾإْٸ ،يُٝٗاإا٫غتكطا٤ َػتٓسّا 

ٕٸؾإْٸ٘  ـّ ٚنُا تكسٻ ـأَا ايؿٗٝس ايكسض   ايكهٝتني املصنٛضتني ْتٝذ١ْ ٜط٣ أ

ٕٸ ا٫غتكطا٬٤غتكطا٤، يهٓٸي َٚٔ داْب آخط ؾٗٛ ٜعذلف بإٔ  ،عًُٝٗا َبينٌّ ٘ ٫ ٜعتكس أ

 . (18)١ عٔ ايتذطب١زضانات َػتكًٓإيٲْػإ 

  

  ــــــ دٜفٝد ّٖٝٛ َٚطا٥ٌ االضتكسا٤

ٕٸ .َعهً٘ ؼًٌٝ ا٫غتكطا٤ ٚؾٓو (ّٖٝٛ)ساٍٚ  اؿذط  ٜٚط٣ يف َعاؾت٘ أ

 يع٬ق١ ٚشلصا ٜػع٢ داٖسّا ٱهاز تؿػرل ػطٜيب .١ٝغاؽ ي٬غتكطا٤ ٖٛ أقٌ ايعًٓا٭

ٕٸ  :ايٓتٝذ١ ايكا١ً٥إىل  ٜٚكٌ يف ْٗا١ٜ املطاف .١ٝايعًٓ ١ ًٗا ؾهط٠ ايعًٓايهطٚض٠ اييت متجِّ»إ

ٞٸ ٚاْطباعٷ ،ٚاملعًٍٛ ٖٞ ؾ٤ٞ قا٥ِ يف ايصٖٔ ض ، ؼكٌ بػبب تهطټيٝؼ إ٫ٓ ،ْؿػ

 . «ايتكاضٕ بني أَطٜٔ

إىل  ٜٓتٗٞ)ب( ض٠ يتكاضٕ )أ( ٚؿاٖس٠ املتهطِّاملؾايصٟ ٜكّٛ با٫غتكطا٤ عٓس 

ٕٸاْطبإع ب اؿا٫ت اييت مل إىل  عٝح ٜكسّ ع٢ً تعُِٝ اؿهِ ،١ٝٸًٓٚعٹ بُٝٓٗا نطٚض٠ْ أ

  .(19)ىتدلٖا

ٞٸ يٝؼ يسٜ٘ ؾٙو (ّٖٝٛ)ٜٚعتكس ايؿٗٝس ايكسض إٔ  ، يف ْتا٥ر ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ٞٸبس٫ّ عٔ ايتؿػرل امل ،ُ٘ا ىتًـ عٔ اٯخطٜٔ يف أْٸْٸإٚ ٞٸ ٛنٛع دص ٜتٸ ،يًٝكني ٚايٛاقع



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

ٝٸاتٸ بس٫ّ عٔ  ،١ط ا٫غتكطا٤ ع٢ً أغاؽ ايعاز٠ ٚايٓعع١ ايٓؿػٝٸّا ٜؿػِّّا ٚشٖٓٝٸذاّٖا شات

  .(20)١ايكٛاْني ايٛاقعٝٸ

ٕٸ (ّٖٝٛ)ح بأْ٘ َع ٜٚكطِّ ١ ٫ ٜهتػب ٫ٚ ٜػتٓبط َٔ أقٌ عسّ ٝٸًٓأقٌ ايعٹ يف أ

 ـ٘ ٜعتكس ٣ ؾإْٸأخط َٚٔ د١ٗٺ، (21)٘ ٫ تٓاقض يف ؾطض سازث١ َٔ زٕٚ غبب٭ْٸ ;ايتٓاقض

ٕٸ ٖصا ا٭قٌ يٝؼ قه١ٝ  ـَجٌ ّٖٝٛ  ٝٸبأ عٝح تهٕٛ َػتػ١ٝٓ عٔ  ،١١ بسٜٗٝٸعكً

  .(22)ا٫غتس٫ٍ

 ٔ يف ْكطتني:ُهٚا٫خت٬ف بني ايؿٗٝس ايكسض ّٖٚٝٛ ٜ

ٕٸ (،ّٖٝٛـ )ٚخ٬ؾّا ي ،ْ٘ٸإ :ٚىلا٭  .(23)ثبات٘ بايتذطب١إ١ ميهٔ ٝٸًٓأقٌ ايعٹ ٜط٣ أ

ٕٸ ١:ٚايجاْٝ طّا ّا َٚعبِّايٝكني اؿاقٌ َٔ ا٫غتكطا٤ أَطّا ؾدكٝٸ ّٖٝٛ ٜعتدل أ

ٞٸ١ يًؿطز )ايٝكني ايطٚسٝٸّا عٔ اؿاي١ ايْؿػٝٸ بُٝٓا ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض ٖصا ايٝكني  ،(صات

ٞٸ١ )ٜكني ١ ٚؾطٚط عٝٓٝٸَٛنٛعٝٸَطتبطّا بعٓاقط    .(24)(َٛنٛع

 

 ــــــ ايػٗٝد ايصدز َٚعطٌ االضتكسا٤

 سٍٛ ا٫غتكطا٤ ع٢ً ث٬خ ْكاط:  تْ٘عطٜٸٜبين ايؿٗٝس ايكسض 

 ٕ ا٫غتكطا٤ يف بعض املٛاضز ٜؿٝس ايٝكني. أ ـ ٫ ؾٓو1

يتدلٜط سكٍٛ ايٝكني  ٞٸضغطـ إٕ املباز٨ املػبك١ اييت ٜططسٗا املٓطل ا٭2

ٝٸ ١، ٚعًٝ٘ ٫ تكًض إٔ بٛاغط١ ا٫غتكطا٤ )ايكهاٜا ايج٬خ( ٖٞ بصاتٗا قهاٜا اغتكطا٥

ٕٸٚشل .تهٕٛ َباز٨ ي٬غتكطا٤ يٝؼ قا٥بّا  (ٛاضت ٌَٝٝدٕٛ غت)تؿػرل  صا ايػبب ؾإ

 أٜهّا. 

ٝٸـ يٝؼ ايٝكني اؿاقٌ َٔ ا٫غتكطا٤ ٜكّٝٓا 3 ٘ يٝؼ ٜكّٝٓا نُا أْٸ .ّاّا ٚؾدكٝٸشات

ٝٸ ٞٸّا )ايٝكني املَٓطكٝٸعٝح ميهٔ ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘  ،١اضدٝٸّا ع٢ً اؿكا٥ل اـَبٓ ( ٓطك

ٞٸٝكني املآخط َٔ ايٝكني )اي ٘ غٓذٷأٜهّا. بٌ إْٸ  (. ٛنٛع

إىل  ُٜ٘ٚكػِّ ،ٌ ايه٬ّ يف أقػاّ ايٝكنيٚبٗسف تٛنٝض ايٓكط١ ا٭خرل٠ ٜؿكِّ

  :(25)ث٬ث١ أما٤

ٞٸـ ايٝكني امل1 ٞٸايأٚ  ٓطك َكطّْٚا  ،١عٔ ايعًِ بايكهٝٸ : ٖٚصا ايٝكني عباض٠ْطٜان
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ٚعًٝ٘ ٘ َٔ احملاٍ إٔ ٫ تهٕٛ ايكه١ٝ املصنٛض٠ بايٓشٛ ايصٟ ُأزضنت. بايتكسٜل بأْٸ

ُٳب َٔ عٹؾٗصا ايٝكني َطٖن ِٸ ،ٔٝٵً ايتكسٜل ايجاْٞ ٫ وكٌ ايتكسٜل  َٚا مل ٜٓه

ٚٸ  ١. ١ ٚا٫غتس٫٫ت ايطٜانٝٸٓطكٝٸٍ. ٖٚصا ايٝكني مثط٠ ايكٝاغات املا٭

ٞٸـ ايٝكني اي2 ٚقطع٘  ْػإعٔ دعّ اٱ : ٖٚصا ايٝكني عباض٠ْايؿدكٞأٚ  صات

 غٓط ّاّا ؾبَٝٗجٌ ايؿطز ايصٟ ٜط٣ خٓط ،وتٌُ خ٬ؾٗاأٚ  عٝح ٫ ٜؿٓو ،بكه١ٝ

١ اغتشاي١ يف إٔ قسٜك٘. يهٔ يف ْؿؼ ايٛقت ٫ ٜؿعط بأٜٸ ٘ خٓطٜٚتٝكٔ أْٸ ،قسٜك٘

ٕٸ عسّ  ;آخط، بايطغِ َٔ إٔ ٖهصا أَط ٫ ٜعسٸ قت٬ُّ يؿدٕل ٜهٕٛ ٖصا اـٓط ٭

 نْٛ٘ قت٬ُّ ٜعين عسّ اغتشايت٘. 

ٞٸـ ايٝكني امل3 َٔ ايتُٝٝع بني أَطٜٔ يف ٫بسٸ  ا ايٝكني: ٚملعطؾ١ َع٢ٓ ٖصٛنٛع

ٌٸ  ٜكني:  ن

 ١ اييت سكٌ ايٝكني بٗا. ايكهٝٸ أـ

 ٗا ايٝكني. ٝيإ١ اييت ٜؿرل املطتب١ ايتكسٜكٝٸ ـ ب

ل بٗا عٓسَا تسضى يف ْؿػو ايٝكني مبٛت داضى ؾإْو تٛاد٘ قه١ٝ تعًٖ إشّا

ٕٸ ،ايٝكني  ،١ َٔ ايتكسٜلقٸَٚٔ د١ٗ أخط٣ غتٛاد٘ زضد١ خا ،)ؾ٬ّْا َات( ٖٚٞ أ

ٕٸ ;طّا عٓٗاٜهٕٛ ٖصا ايٝكني َعبِّ ٌٸ متتسٸ ايتكسٜل ي٘ زضداتٷ ٭  زضدات ا٫ستُاٍ َٔ أق

 ٌ أع٢ً زضدات تًو ايػًػ١ً. ميجٸ ٚايٝكنيٴ ،اؾعّإىل 

ٔ شلا ميهٓٓا ل بٗا ايٝكني ٚزضد١ ايتكسٜل املبِّٚعٓسَا منٝٸع بني ايكه١ٝ اييت تعًٖ

 ١: بؿطٜٸػكِ يف املعاضف اي١ ٚايزضاى ْٛعني َٔ ايكشٸإ

ٚاييت  ،ل بٗا ايٝكني١ اييت تع١ًٖ ٚايػكِ َٔ اؾ١ٗ ا٭ٚىل ٜعين ايكهٝٸـ ايكشٸ1

ٞٸ١ َع ايٛاقع اـايكهٝٸ تطابلٚعسّ  تطابلٜهٕٛ ٬َنٗا   . اضد

 ١ ٚايػكِ َٔ اؾ١ٗ ايجا١ْٝ ٜعين زضد١ ايتكسٜل اؿاق١ً. ـ ايكشٸ2

ٚيهٓ٘ يٝؼ قا٥بّا َٔ اؾ١ٗ  ،٭ٚىلٚضمبا نإ ايٝكني قشٝشّا َٔ اؾ١ٗ ا

ٕٸ :ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ .ايجا١ْٝ يف َهتب١  نتابّا ْاقل ايكؿشات َٛدٛزٷ يٛ عًُٓا أ

ِٸؼتٟٛ ع٢ً ١٦َ أيـ نتاب،  ٚدعَٓا أْ٘ شيو ايهتاب،  ،نتاب َعنيإىل  ْعطْا ث
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ٕٵ ؾإْٓا ْٛاد٘ يٓا  ملاشا سكٌ :نإ ٖٛ شيو ايهتاب يف ايٛاقع ـ ا٫عذلاض ايكا٥ٌ ـ ٚإ

ٕٸ ;ٖهصا ٜكني  ْٚٛاد٘ ايػ٪اٍ عٔ ضأٜٓا بايهتاب ايجاْٞ ٚايجايح استُاٍ ايٓكل يف  ٭

ٟٸ   .1/100000 نتاب يف اؿكٝك١ تػاٟٚ قشؿات أ

ٞٸؾهط٠ ايتُٝٝع بني ايٝكني ايإىل  َٚٔ ٖصا ايباب ْكٌ ٞٸٚايٝكني امل صات  .ٛنٛع

ٞٸايٝكني ايؾ ظ يصيو ٓاى فِّيف أع٢ً زضدت٘ املُه١ٓ، غٛا٤ نإ ٖ تكسٜلٷ صات

 .ا٫عتكاز أّ مل ٜهٔ

ٞٸٌ ايٝكني املبُٝٓا ميجِّ بؿطط إٔ  ،ايتكسٜل يف أع٢ً زضدات٘ املُه١ٓ ٛنٛع

ضات تهٕٛ تًو ايسضد١ َٔ ايتكسٜل َطابك١ يًسضد١ ايتكسٜك١ٝ اييت تػُض بٗا املدلِّ

ٕٸ :ايع١ٝٓٝ يًتكسٜل. ٚبتعبرل آخط ٞٸايٝكني امل إ كتهٝٗا ٖٛ إٔ تكٌ ايسضد١ اييت ت ٛنٛع

ٝٸاملدلِّ  اؾعّ. إىل  ١ضات ايعٝٓ

ٞٸٚعًٝ٘ ؾكس وكٌ ايٝكني اي ٞٸزٕٚ ايٝكني امل صات ، نُا يف املجاٍ ٛنٛع

ٞٸل ايٝكني املٚعٓسَا ٜتشٖك ،املصنٛض ٞٸزٕٚ ايٝكني اي ٛنٛع سضد١ ايؾٗصا ٜعين إٔ  صات

ضد١ اؾعّ، ظات ايع١ٝٓٝ ٖٞ ز١ ٚاجملِّٛنٛعٝٸضات املاييت هب إٔ ؼكٌ ع٢ً ن٤ٛ املدلِّ

ٞٸغرل اي بػبب اؾٛٸ ;٫ وكٌ ي٘ اؾعّ ؾع٬ّ اـامٸ ْػإٚاٱ  ايصٟ سكٌ ي٘.  طبٝع

ٞٸٚشلصا ْسضى إٔ يًٝكني امل ١ ١ عٔ اؿاي١ ايٓؿػٝٸ١ َػتكًَٓٛنٛعٝٸخك١ً  ٛنٛع

ٞٸشاى، يهٔ ايٝكني ايأٚ  ٚاحملت٣ٛ ايػٝهٛيٛدٞ ايصٟ ٜعٝؿ٘ ٖصا ايؿطز ٜؿكض  صات

ٞٸ  يًُعطؾ١.  عٔ اؾاْب ايػٝهٛيٛد

ٞٸيًٝكني امل بعض اؿا٫ت َؿٝسٷ ؾا٫غتكطا٤ يف ٞٸ)٫ اي ٛنٛع ٞٸاملأٚ  صات  .(ٓطك

 ططح ٖصا ايػ٪اٍ: َا ٖٞ تًو اؿا٫ت  ٚاٯٕ ٜٴ

تني َٔ ا٫غتكطا٤ بٓعط ٜأخص ايؿٗٝس ايكسض َطسًٚيف اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ 

 ا٫عتباض:

 

ّٞـ َسح١ً ايتٛايد امل1  ــــــ ٛضٛع

ٚع٢ً أغاؽ قٛاعس سػاب ا٫ستُا٫ت، تعزاز زضد١ ا٫ستُاٍ  ،١ًيف تًو املطس

١، بؿطط إٔ ٜٛدس َؿّٗٛ يًٛسس٠ ٚا٫ؾذلاى بني يف ايكه١ٝ ا٫غتكطا١ٝ٥ بكٛض٠ ططزٜٸ
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  .(26)املٛاضز املػتكطأ٠

ٞٸ إٕ منٛٸ زٕٚ ا٫ضتباط  ،ٚعٝينٸ ا٫ستُاٍ وسخ يف ٖصٙ املطس١ً بأغًٛب ضٜان

 ،٣ ايؿٗٝس ايكسض يسضاغ١ سػاب ا٫ستُا٫تا ٜتكسٸ١ يًؿطز. ٚشلصباؿاي١ ايٓؿػٝٸ

 ات٘ ايبشح عٔ سكٝك١ ا٫ستُاٍ. ٚيٜٛٸأٚهعٌ َٔ 

 

 ــــــ حطاب االحتُاالت

 ،(27)١ ا٫ستُاٍ ٚقهاٜاٙ ا٭ق١ًْٝعطٜٸات ٚبعس بٝإ بسٜٗٝٸ ،يف ٖصا ايكػِ

ٔ َٔ تكسِٜ يهٞ ٜتُٖه ;(28)يًتشكٝل سٍٛ سكٝك١ ا٫ستُاٍايػٝس ايكسض ض ٜتعطٻ

ٕٸ ُٳخاضدٝٸ١ ٚسكٝكٝٸا٫ستُاٍ قؿ١  دٛابٺ قشٕٝض يًػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ إ ٌ أّ ١ يًؿ٤ٞ احملت

ٞٸ ْؿػ١ٝ ٚاْطباعٷ أْ٘ ساي١ْ ُٹ ؾدك ٌ  ٚبعباض٠ أخط٣: ٌٖ إٔ ا٫ستُاٍ يًؿدل احملت

ٞٸإىل  ْاظطٷ   ٜعين عٓسَا ْكٍٛ: عٓس قصف ١ )اؿانٞ(ايكهٝٸإىل  ( أّايٛاقع )احمله

ٕٸ ،1/2ٖٛ  َٔ ٚدٗٝٗا ٍ ٚقٛع ن١ٌٛ ؾإٕ استُاقطع١ ْكسٜٸ استُاٍ  ؾٌٗ املككٛز أ

ٞٸاستُاٍ ايٛقٛع اـ ٘أْٸأٚ  قسم ٖصٙ ايكه١ٝ ٖٛ شيو املكساض  شلصٙ اؿازث١   اضد

داب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ قس أٚدست َساضؽ كتًؿ١ يف سػاب ا ناْت اٱٚمٓل

َٸ ٬ؽ( ٜعين َصٖب )٫ب ،ٗات ٖصٙ املساضؽا٫ستُاٍ ؾكس عطض ايؿٗٝس ايكسض أ

ٌٸ١ َتَكْعطٜٸتكسِٜ إىل  ٚىًل يف اـتاّ .(29)َٚصٖب ايتٛاتط املتٓاٖٞ ،ايتكًٝسٟ  ١ٓ ؿ

 . ؾهاٍشاى اٱ

 

ّٟ  ــــــ َرٖب )البالع( ايتكًٝد

ٌٸ»ٜعطٸف ايتكًٝسٜٕٛ ا٫ستُاٍ بـ  ايٛدٛٙ  تكػِٝ عسز ايٛدٛٙ املككٛز٠ ع٢ً ن

ٕٸكع ع٢ً ا٭ٜٚكٛيٕٛ: إشا قصؾٓا قطع١ ْكٛز يت ،(30)«َهإَتػا١ٜٚ اٱ استُاٍ  ضض ؾإ

ٌٸ َهإ )ايكٛض٠ ايٛدٛٙ املتػا١ٜٚ اٱ ظٗٛض ايكٛض٠ ٜػاٟٚ عسز ظٗٛض ايهتاب١ يف ن

 . 1/2ٗا غتعازٍ ْٸإأٟ  ،ٚايهتاب١(

٘ قس ٭ْٸ ;(31)ّاز ع٢ً ظاٖط ٖصا ايتعطبـ ٖٛ نْٛ٘ زٚضٜٸايصٟ ٜٔط ؾهاٍٚاٱ

 . (32))ا٫ستُاٍ( صٟ ٫ ٜعين ؾ٦ّٝا غ٣ٛاي ،َهإ(ؿٝس ؾٝ٘ َٔ َؿّٗٛ )اٱغتٴا
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ا٫ستُاٍ( َع بسا١ٖ َؿّٗٛ ) ؾهاٍٚقس ططح بعهِٗ يف اؾٛاب عٔ ٖصا اٱ

 أقبض َٔ ايصْب!  ٖٚصا عصضٷ .(33))تػاٟٚ ا٫ستُا٫ت(

ٚا٫عذلاض اٯخط ايصٟ ٜٛادٗ٘ ٖصا ايتعطٜـ ٖٛ ايعذع عٔ تؿػرل ا٫ستُاٍ يف 

ٕٸ ْؿؼ ْتٝذ١ إىل  ػ١ًُٝ ٜٓت١ٞٗ ايٖصا ايه٬ّ يف َجاٍ ايكطع١ ايٓكسٜٸ بعض املٛاضز; ٭

ب َطات ايكٛض٠ َج٬ّ يف تًو ايكطع ع٢ً بُٝٓا تتػًٖ ،١ غرل ايػ١ًُٝايكطع١ ايٓكسٜٸ

  .(34)ا٭خط٣

 

  ــــــ االحتُاٍ ايتهساز يفَرٖب 

و بتشًٌٝ ني املصنٛضٜٔ ؾكس متػٻؾهايل ٖصا املصٖب َٔ اٱيهٞ ٜتدًٖ

ٕٸٚبس٫ّ َٔ اؿا٫ت املُه١ٓ  ،َهإػطٜيب يٲ  اؿا٫ت ايٛاقع١. إىل  ْعطٙ ؾإ

، (35)املتٓاٖٞ( ١ ايتهطاضْعطٜٸايكسض ) ض ايؿٗٝسٚيف بٝاْ٘ شلصا املصٖب ٜٛنِّ

ني ٚؾ١٦ أشنٝا٤، ؾٗٓاى ؾع٬ّ َٔ قبٌٝ ؾ١٦ َٔ ايعطاقٝٸ»ٜٚؿطسٗا َٔ خ٬ٍ َجاٍ: 

ني ٖٚٞ ؾ١٦ ايعطاقٝٸب١، اى ؾ١٦ ثايج١ َطٖنٖٓٚ ،ٖٚٓاى ؾع٬ّ أشنٝا٤ ،ٕٛعطاقٝٸ

ؾُا ٖٞ زضد١  ،عها٤ ايساخًني يف نًتا ايؿ٦تني ؾع٬ّتؿتٌُ ع٢ً ا٭ ،نٝا٤شا٭

ؾ١٦ إىل  ني َٓتُّٝاّا َٔ ؾ١٦ ايعطاقٝٸاستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ايؿطز ايصٟ نتاضٙ عؿٛا٥ٝٸ

ٖصا ايتعطٜـ إٔ زضد١ استُاٍ شيو ٖٞ عسز أعها٤ ايؿ١٦ ايجايج١  َٚؿازٴ .شنٝا٤ا٭

٭عها٤ ؾ١٦  ٞٸعسز ايهًَٓكػَّٛا ع٢ً اي ـا٤ ني ا٭شنٝأٟ ؾ١٦ ايعطاقٝٸ ـب١ املطٖن

  .(36)«نيايعطاقٝٸ

نُا  ،١َات ا٫ستُاٍ املتكسٸٜؿٞ ببسٜٗٝٸ»ٖٚصا ايتعطٜـ يف ضأٟ ايؿٗٝس ايكسض 

ٔٸ٘ ٜتدًٖأْٸ ٖصا ايتعطٜـ  ل َٔ ا٫عذلانات اييت أثطْاٖا نس ايتعطٜـ ايػابل... يه

ٌٸ ،ٜٛاد٘ اعذلانّا دسٜسّا ا٫ت اييت ميهٔ ي٬ستُاٍ اجمل ٖٚٛ أْ٘ ٫ ٜؿٌُ ن

ٞٸ  .(37)«يٝٗاإ إٔ ميتسٸ ايطٜان

ٞٸ :ِ ٖصٙ املٛاضز يف ن٤ٛ ايتُٝٝع بني استُاينيٜٚكػِّ ٞٸ ;ٚاقع ث٬خ إىل  (38)ٚؾطن

 ١: أغاغٝٸ فُٛعات

 تًو اييت وتٌُ نْٛٗا شات عهٛ ٚاسس. أٚ  ،ـ فُٛعات شات عهٛ ٚاسس1
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 رل ٚانض. خط٣ غـ فُٛعات ٜهٕٛ اؾذلانٗا َع اجملُٛع١ ا٭2

ٕٸ إ٫ٓ ،ـ اجملُٛعات اييت ٜهٕٛ اؾذلانٗا َعًَّٛا3 ْػب١ ايتهطاض ؾٝٗا غرل  أ

  .(39)ك١َؿدٻ

ٌٸ ٚٸإىل  تًو ايؿطٚض ؾكس أؾاض اٯخطٕٚ َٚٔ بني ن ٍ َٔ ايطا٥ؿ١ ايكػِ ا٭

  .(40)ا٭ٚىل

 

 ــــــ ، ايتعسٜف اإلمجايٞتعسٜف ايػٗٝد ايصدز يالحتُاٍ

ٞٸمجاٱٜػتعني ايؿٗٝس ايكسض بايعًِ   ،يتعطٜـ ا٫ستُاٍ. ؾايعًِ ي٘ َعًّٛ( 41)اي

زّا، نُا إشا عًُت بإٔ ايؿُؼ طايع١، كّا ٚقسٻَؿدٻ ّاٚاملعًّٛ قس ٜهٕٛ َعًَٛ

ٝٸ ٚيٝؼ يف نٝإ شيو  ،ٚاسس ّا. ٜٚهٕٛ َطتبطّا بؿ٤ٞٺٜٚػ٢ُ ٖصا ايعًِ عًُّا تؿكًٝ

ٍٷ  ٚا٫ستُاٍ....  يًؿٓو ايعًِ فا

ٕٸ ،ل٫ٚ َؿدٻ ،زّٛ غرل قسٻٚيف املكابٌ قس ٜهٕٛ املعً أسس  نُا إشا عًُت بأ

ِٷ ٞٸمجإ أقسقا٥و ايج٬ث١ بسٕٚ تعٝني غٛف ٜعٚضى، ؾايعًِ يف تًو اؿاي١ عً ٖٚٛ  ،اي

  .(42)أٟ ظٜاض٠ أسس أقسقا٥و ايج٬ث١ ،زٜطتبط بأَط غاَض غرل قسٻ

ٞٸمجٚايعًِ اٱ  ع٢ً مٜٛٔ:  اي

ٞٸمجـ ايعًِ اٱ1 اؾ١ٝ، أٟ ٫ وتٌُ إٔ هتُع اثٓإ ططاؾ٘ َتٓأايصٟ تهٕٛ  اي

ٕٸ نُا إشا نٓتٳ ،َٓٗا يف ٚقت ٚاسس ٚاسسّا ؾكط َٔ أقسقا٥و ايج٬ث١  تعًِ أ

 غٝعٚضى. 

ٞٸمجايعًِ اٱـ 2 ٕ َٔ احملتٌُ ادتُاع إأٟ  ،ايصٟ تهٕٛ أططاؾ٘ غرل َتٓاؾ١ٝ اي

ٕٸ ،اثٓني َٓٗا ٌٸ نُا إشا عًُت أ  ،عٚضىَٔ أقسقا٥و ايج٬ث١ غٛف ٜ ٚاسسّا ع٢ً ا٭ق

  .(43)ايج٬ث١ مجٝعّاأٚ  ،ٚوتٌُ إٔ ٜعٚضى اثٓإ َِٓٗ

ٞٸمجٚاملطاز يف ٖصا ايبشح بايعًِ اٱ ٞٸمجٖٛ ايعًِ اٱ اي ٚٸ اي . (44)ٍَٔ ايكػِ ا٭

ٌٸّ أْٸا تكسٻٜٚؿِٗ مٓم ٞٸإمجعًِ  ٓا ْٛاد٘ يف ساي١ ن  أضبع١ أَٛض:  اي

 ٞ(. ز )نًٓ: ايعًِ بؿ٤ٞ غرل قسٻأ٫ّٚ

ٌٸ: فُٛع١ ا٭ثاّْٝا ٝٸ٬ّ استعهٛ ؾٝٗا ممجِّ ططاف اييت ٜعتدل ن  ّا يًُعًّٛ. ُاي
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 ططاف. : فُٛع١ ا٫ستُا٫ت اييت ٜطابل عسزٖا عسز فُٛع١ ا٭ثايجّا

 : ايتٓايف بني أعها٤ فُٛع١ ا٭ططاف. ضابعّا

ٕٸإىل  َٔ ا٫يتؿات ٫ٚبسٸ   .(45)ق١ُٝ فُٛع١ ا٫ستُا٫ت تػاٟٚ ق١ُٝ ايعًِ أ

 ١َ ميهٔ تعطٜـ ا٫ستُاٍ بٗصا ايٓشٛ: ا٫ستُاٍ عباض٠ْملكسٸهاح ٖصٙ اٚبعس اتٸ

 .(46)عٔ ْػب١ عسز ايعًِ ع٢ً عسز أططاف ايعًِ

ٚبعباض٠ أخط٣: ا٫ستُاٍ ٖٛ ايتكسٜل بسضد١ َع١ٓٝ ْاقك١ َٔ زضدات 

ٞٸ١ ا٫ستُاٍ بؿهٌ ْعطٜٸات اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ بسٜٗٝٸ ٚاييت متٸ ،ا٫ستُاٍ  َٓطك

ٞٸ  .(47)ٚضٜان

 ١ُ َٔ ٚاسسإشا أيكٝت يف سكٝب١ عؿط نطات َتػا١ٜٚ َطٖق :جاٍٚع٢ً غبٌٝ امل

عؿط٠ ؾاستُاٍ خطٚز ايهط٠ اييت نتب عًٝٗا عسز ظٚز ٜػاٟٚ ْػب١ عسز ايعًِ إىل 

عؿط٠ ع٢ً فُٛع إىل  عساز ايعٚز َٔ ٚاسسأع٢ً عسز أططاؾٗا، ٜعين غٝهٕٛ ْػب١ 

 .(1/2=5/10تًو ا٫عساز )

٘ ا٫ستُاٍ ٖٛ ْػب١ عسز َا ؼتًٓ ٕٸأسض ٜط٣ ايؿٗٝس ايك :آخط ٚيف تعبرٕل

ٞٸمجططاف ايعًِ اٱأايهطات َٔ َطانع يف فُٛع  عها٤ فُٛع١ أع٢ً عسز  اي

ٞٸمجططاف ايعًِ اٱأ  عٔداب١ ٓ٘ َٔ اٱٜٚػع٢ يتبٝني إٔ ن٬ ايبٝاْني ميٚه .(48)اي

  .(49)س١٠ ا٫ستُاٍ بكٛض٠ دٝٸْعطٜٸبسٜٗٝات 

 

 ــــــ أَاّ ايتعسٜف اإلمجايٞ صعٛبات

ٚايكعٛب١ اييت ٜٛادٗٗا ايؿٗٝس ايكسض يف ٖصا ايططٜل ٖٞ أغًٛب تعٝني أعها٤ 

ٞٸمجفُٛع١ ايعًِ اٱ  :زلا٤أب ،أؾدام ١. ؾُج٬ّ: إشا عًُٓا إٔ ٚاسسّا ؾكط َٔ ث٬ثاي

ٞٸ ٝٸ ،، قُٛزقُس، عً    ّا(غٝأتٞ، ؾُا ٖٛ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ ايؿدل املصنٛض )عً

ٕٸ عسز أعها٤ ٖصٙ اجملُٛع١ ـ  ،َِٓٗ ٚاستُاٍ ف٤ٞ أٟٛ ،ـ ٖٛ ث٬ث١ يف ايعاٖط إ

ٞٸ فُٛعتني: اجملُٛع١ اييت إىل  ُٓاِٖ، بُٝٓا إشا قػٻ1/3ٜػاٟٚ  ،(ٚبهُِٓٗ )عً

ٚاجملُٛع١ اييت ؽًٛ َٔ سطف  ،قُٛزٚقُس  ، ِٖٚ:تهٕٛ أزلا٩ِٖ َبس٠٤ٚ بـ )ّ(

ٞٸ ، ٖٚٛ)ّ(   .(50)1/2، ؾا٫ستُاٍ املصنٛض غٝهٕٛ عً

 ايكسض ططٜكني يًدطٚز َٔ ٖصٙ املؿه١ً.  ٜٚكذلح ايؿٗٝس
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ٌّ املػانٌ ايطسٜل األٍٚ   ــــــ حل

ٞٸمجٕ تعٝني أعها٤ فُٛع١ أططاف ايعًِ اٱٜتهٛٻ  ٜٔ: أَٔ دع اي

ٚأَهٔ َؿابٗ٘ يف  ،ططاف ٚادسّا يك٬س١ٝ ايتكػِٝإشا نإ أسس ا٭ـ 1

 ،يف مجٝعٗاٜذلى أٚ  ططافإٔ ٜعٌُ ايتكػِٝ يف نٌ ا٭ بسٸططاف ا٭خط٣، ؾ٬ا٭

  .(51)ططافٚهب إٔ ٫ ٜهتؿ٢ بتكػِٝ بعض ا٭

 خط٣ا٭ ططافٚادسّا يك٬س١ٝ ايتكػِٝ، يهٔ ا٭ ططافإشا نإ أسس ا٭ ـ2

ٌٸ إَهإؾٝٗا  ٝؼي  ايصٟ ؾٝ٘ ايك٬س١ٝ.  ق٬س١ٝ ايتكػِٝ املؿاب٘، ؾٝذب تكػِٝ احمل

بُٝٓا  ،بـ )ّ(زلا٩ِٖ أا أَهٔ تكػِٝ فُٛع١ ايصٜٔ تبسأ ٚيف املجاٍ املصنٛض مٓل

ِٷ زلا٩ِٖ بـ )ّ(، ؾٝذب تكػِٝ أَؿاب٘ يف فُٛع١ ايصٜٔ ٫ تبسأ  ٫ ميهٔ تكػٝ

ٞٸمجٚعٓس٥ص غٛف ٜهٕٛ عسز أعها٤ فُٛع١ أططاف ايعًِ اٱ ،اجملُٛع١ ا٭ٚىل  اي

  .(52)ٜػاٟٚ ث٬ث١

ٕٸ ايؿٗٝس ايكسض مل ٜكتٓع بٗصا ايططٜل ٕٵ»ٜٚكٍٛ:  ،َٚع شيو ؾإ بسا ٖصا  ٚإ

َٸ ٔٸ ،ّاايططٜل تا سكا٥ل  نؿـإىل  ١٣ ا٫ستُاٍ أزٸْعطٜٸاغتُطاض ايبشح يف  يه

  .(53)«أظٗطت ْٛاقل ٖصا ا٭غًٛب

ٕٸعاخ َؿكٻأٚقس ٚنٸض تًو اؿكا٥ل َٔ خ٬ٍ  تًو  ١ً، تٴٓب٧ عٔ سكٝك١ أ

ٝٸ ز يف ساي١ قسم ٔ ٚقسٻع بٛاقع َعٝٻاييت ٫ تتُتٻ ،١١ ع٢ً ايكهاٜا ايؿططٝٸايططٜك١ َبٓ

  .(54)ايؿطط

 

  ــــــ سٜل احلٌ ايجاْٞط

ٞٸمجايعًِ اٱ أططافإشا أَهٔ تكػِٝ أسس  ايتكػِٝ املؿاب٘  إَهإزٕٚ  ،اي

ٌٸ هٕٛ عهّٛا َٔ َٝٔ ا٭ؾطاز اؿاق١ً َٔ ٖصا ايتكػِٝ غ ٚاسسٺ يًططف اٯخط، ؾه

ٞٸمجفُٛع١ أططاف ايعًِ اٱ ٝٸاي ناْت  شاهٕٛ نصيو إ١ٜ، ٫ٚ ، إشا ناْت أقً

  .(55)ؾطع١ٝ

شيو ؾؿٞ املجاٍ املصنٛض تكبٌ فُٛع١ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜبسأ ازلِٗ بـ  بٓا٤ٶ ع٢ًٚ

ٞٸمجطاف ايعًِ اٱطيف فُٛع١ أ ّاٚعهٛ ،ٚتهٕٛ أقػاَٗا أق١ًّٝ ،)ّ( ايتكػِٝ ، اي
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 ٚبايتايٞ غٝهٕٛ شلصا ايعًِ ث٬ث١ أططاف. 

ٕٸ ؾتهٕٛ قٛض ف٦ٝ٘  ،حملُس أضبع بس٫ت بُٝٓا إشا ؾطنٓا يف ْؿؼ ٖصا املجاٍ أ

ٕٸ أططاف ايعًِ اٱبًشاظ ٞٸمجٗا أضبع قٛض، ؾإ ٕٸغٛف ئ تهٕٛ غتٸ اي ٖصا  ١; ٭

ٞٸ ٞٸ ا٫ٖتُاّ ايطباع   .(56)يف تعٝني ايؿطز ايصٟ َٔ املؿذلض إٔ وهط ٚيٝؼ ي٘ زٚضٷ ،ؾطع

ٝٸؾايكػِ إْٸ غٛف  ٚإ٫ٓ ،ِل املكػٻيف تعٝني ٚؼٗك ّا إشا نإ ي٘ زٚضٷُا ٜهٕٛ أقً

ُٸّا. ٚيف املجاٍ املٜهٕٛ ؾطعٝٸ يف تعٝني ايكساق١،  س زٚضٷصنٛض غٛف ٜهٕٛ جمل٤ٞ ق

ٟٸ  يٓٛع ايبسي١ اييت ٜطتسٜٗا.  أثٕط يهٔ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

ٞٸمجٖٚٞ تعٝني أططاف ايعًِ اٱ ،ٚبصيو تطتؿع املؿه١ً ا٭ٚىل ٔٵاي يف  ، يه

ٕٵ ،ْتا٥ر غطٜب١إىل  بعض اؿا٫ت قس ْكٌ ٌٕ ٚإ  أعًُٓا ٖصٙ ايططٜك١ يف ايتعُِٝ بؿه

 قشٝض. 

ٌٸ :ُج٬ّؾ  إٕ استُاٍ نٕٛ ايٛيس شنطّا :َطأ٠ ساٌَ ميهٔ ايكٍٛا يف َٛضز ن

ٌٸ بُٝٓا ٫ ؾٓو ،1/3 خٓج٢ تػاٟٚأٚ  أْج٢أٚ  بهجرل َٔ  إٔ ٫ٚز٠ املطأ٠ ـٓج٢ أق

 ايكٛضتني ا٭خطٜني. 

ٞٸإمجٚايٓهت١ يف شيو اـطأ تهُٔ يف ايػؿ١ً عٔ عًِ  أٚغع; ٭ْٓا عٓسَا  اي

ذ٘ ض أنجط َٔ ث٬خ قٛض يًٛيس، يهٔ عٓسَا ْتٻ٫ تٴتكٛٻْكطع ع٬قتٓا َع اـاضز 

 . 1/11غا٥ط املٛايٝس ٖٞ إىل  يًتذطب١ ٚا٫غتكطا٤ لس إٔ ْػب١ ٫ٚز٠ اـٓج٢

ِٷٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾؿٞ ن٤ٛ ا٫غتكطا٤ ٜتٖٛي ٌّ س عً  َا ىلٸ دسٜس يف إمجاي

 ـ نإ ٭سس عؿط عا٬َّ إشاأْٸ٘ ـ  يف املجاٍ ـ١ ايٛيس، ْٚسضى ايعٛاٌَ ايساخ١ً يف دٓػٝٸ

ٌٷ ؾطنّا ٕٸ ـ زخ َٓٗا تعٌُ ع٢ً ْؿٞ استُاٍ نْٛ٘  عؿط٠ّ يف تهٜٛٔ ١ٜٖٛ ايٛيس ؾإ

 شتٌُ يف َٛضز املطأ٠ اؿاٌَٚشلصا ايػبب ٜٴ .َٓٗا ٜسعِ نْٛ٘ خٓج٢ ٚٚاسسٷ ،خٓج٢

ٕٸ .إٔ ٜهٕٛ ٚيٝسٖا خٓج٢ 1/11 بٓػب١  ٝٸ َٚٔ ٖٓا ٜعٗط أ ٟٸإىل  ١َعًَٛاتٓا ا٫غتكطا٥  أ

ٞٸمجٌ يف تهٜٛٔ فُٛع١ ايعًِ اٱتتسخٻ سٛس   .(57)ٚؼكٝل ا٫ستُاٍ ،اي

 بٓا َٔ اؿكٝك١. إٔ اغتكطا٤ ا٫ستُا٫ت ٜكطِّإىل  ّ ْكٌا تكسٻٚمٓم

ٔٸ ٕٸ يه  ٖصا ٫ ٜعين إٔ زضد١ ا٫ستُاٍ شلا ضابط١ َباؾط٠ َع ايتهطاض. إ

ٞٸمجا٫ستُاٍ ٜكّٛ زا٥ُّا ع٢ً ايعًِ اٱ خ٬ٍ تعُٝل ٚتٛغٝع  ٚإٕ ا٫غتكطا٤ ـ َٔ ،اي



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  ةنصوص معاصر  

 

ٞٸمجايعًِ اٱ   .(58)اؿكٝك١إىل  ٜكطِّب ا٫ستُاٍ ـ اي

ٞٸ  ـيف املطس١ً اا٭ٚىل يف ْعط ايؿٗٝس ايكسض  إٕ ْتا٥ر زضاغ١ ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

 عٔ:  ـ عباض٠ْ ١ٚاييت أزلاٖا املطس١ً ا٫غتٓباطٝٸ

عطٜـ ايصٟ ١ ا٫ستُاٍ بايتٓعطٜٸأـ ميهٔ اعتباض ٖصٙ املطس١ً تطبٝكّا زقٝكّا ي

ٟٸإىل  اخذلْاٙ. ٚايسيٌٝ ا٫غتكطا٥ٞ يف ٖصٙ املطس١ً ٫ وتاز َا عسا  ،أقٌ َػبٕل أ

 ١ ا٫ستُاٍ. ْعطٜٸأقٍٛ 

ٟٸ َا  ،ٕلأقٌ َػبٳ ب ـ ع٢ً ايطغِ َٔ نٕٛ املطس١ً ا٫غتٓباط١ٝ َػتػ١ٝٓ عٔ أ

ٝٸؾإْٸ ،١ ا٫ستُاٍْعطٜٸعسا أقٍٛ  ٞٸعٹ١ ع٢ً عسّ ايسيٌٝ ع٢ً ْؿٞ ا٫ضتباط ايٗا َبٓ ًٓ 

ٞٸمبؿَٗٛ٘ اي ٞٸٖٚصا ا٭َط ٫ ٜ٪زٸ. (59)عكً ثبات ٖهصا أقٌ إإىل  ٟ بايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ٌٕإىل  ٭ٕ ايٓؿٞ عاد١ ;ابتسا٤ٶ ٚعًٝ٘ ؾايصٜٔ . (60)زيٌٝإىل  بُٝٓا ٫ وتاز عسّ ايٓؿٞ ،زيٝ

ٞٸ١ مبؿَٗٛٗا ايٝٸًٜٓٓهطٕٚ ع٬ق١ ايعٹ ٞٸ( 61)متاَّا عكً  ٫ ميهِٓٗ تدلٜط ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

 ١. يف َطسًت٘ ا٫غتٓباطٝٸ

ٞٸ ١ مبؿَٗٛٗا ٝٸ١ ايعسَٝٸًٓبصات٘ إٔ ٜجبت ع٬ق١ ايعٹ ز ـ ميهٔ يًسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ٞٸاي   .(62)ٜعين اغتشاي١ ايكسؾ١ املطًك١ ،عكً

 

ّٝ   ــــــ ١غسٚط املسح١ً االضتٓباط

يهٞ تهٕٛ  ;ب َٝعتني١ تتطًٖٜعتكس ايؿٗٝس ايكسض إٔ املطس١ً ا٫غتٓباطٝٸ

 ك١ يف ْتٝذتٗا. ٖٛؾْادش١ َٚ

ّٕا٭ٚىل ٚاسس  : إٔ تتٛاؾط اجملُٛع١ اييت هطٟ ؾٝٗا ا٫غتكطا٤ ع٢ً َؿٗٛ

ُټٜٛه إٔ ٫ٚ ،ٚخاق١ٝ َؿذلن١ ٝٸ ّاعٕ ادتُاعٗا ػ  . ٚإع غرلٳ ّاعؿٛا٥

١ ٝٸؾطاز غاقٸؾطاز ايصٜٔ سلًتِٗ ايتذطب١ عٔ غا٥ط ا٭: إٔ ٫ ٜتُاٜع ا٭ايجا١ْٝ

 ن١ أخط٣. ذلَؿ

ٝٸيٛ  :ؾُج٬ّ ٌٸاخذلت عؿٛا٥ ْت بصيو بًس يف ايعامل، ٚتهٛٸ ّا إْػاّْا َٔ ن

، ؾ٬ ميهٓو إٔ َٔ أؾطاز ٖصٙ اجملُٛع١ بٝضٷ ُٛع١ َٔ ايٓاؽ، ٫ٚسعت إٔ عسزّاف

ٕٸ ٌٸ تػتٓتر َٔ شيو أ ٕٸ ن ٫  ،ٖصٙ اجملُٛع١ ؾ١٦ َكطٓع١ أؾطاز تًو اجملُٛع١ بٝض; ٭
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ؾإٕ  ٚاسس٠ّ َٔ ايعْٛز ؾ١ّ٦ ُٛع١ْْت فايعهؼ إشا نٛٸٚب .١ط عٔ ٚسس٠ َؿَٗٛٝٸتعبِّ

ِّإَهاْب ٌٸ ٕٸإ :ٚتكٍٛ ،ّاِ اغتكطا٥ٝٸو إٔ تع ٞٸ ن ٕٸ ظل ١ ٝٸايؿ١٦ ٖٓا شات خاقٸ أغٛز; ٭

 َؿذلن١. 

ِّ  :ٚتكٍٛ ،ِ اؿهِ َٔ فُٛع١ ايعْٛزٚيف ْؿؼ ٖصا املجاٍ ٫ ميهٓو إٔ تع

ٕٸ ٌٸ إ ٝٸْاٱيف َع ايعْٛز  ٜؿذلنٕٛ; ٭ٕ غا٥ط ايٓاؽ ايٓاؽ غٛزٷ ن ٔٸ ،١ػاْ ٚدٛز  يه

ٟٸعٝح متِّ ،١ َؿذلن١ يؿ١٦ َٔ ايعْٛزٝٸخاقٸ تعُِٝ َٔ ٖصا  عٖا عٔ غرلٖا، هعٌ أ

ٞٸايكبٌٝ غرل    .(63)َٓطك

ٕٸٚبٗصا ٜتٻ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًشاي١  ،أ١٠ املػتكطٳا٫غتكطا٤ ٜعٜس استُاٍ ايكهٝٸ هض أ

ٟٸايٓؿػٝٸ ٕٸ ١ يًؿطز أ ٕٛ زٚض يف شيو، بٌ إ ٞٸَٓط ايتكاعس ٜهٕٛ بٓش ٞٸ ك  . ٚضٜان

 

َّٞسح١ً ايتٛايد ايـ 2   ــــــ رات

ٍ ا٫ستُاٍ املذلانِ ٔ ايؿٗٝس ايكسض يف ٖصٙ املطس١ً ايؿطٚط اييت ؾٝٗا ٜتبسٻٜبِّ

)ٜكني إىل  ٜكني. ٖٚٛ ٜصعٔ إٔ ٫ غبٌٝ يًٛقٍٛإىل  اؿاقٌ يف املطس١ً ايػابك١

ٞٸ ٞٸ٫ٚ ق١ُٝ يًٝكني اي ،( َٔ ٖصا ايططٜلَٓطك َٔ ايكبٍٛ ٫بسٸ  يٓتٝذ١ٚبا .أٜهّا صات

ٞٸبايٝكني امل  . ٛنٛع

ع٢ً شيو ؾايؿٗٝس ايكسض ٜبشح عٔ اؿاي١ اييت تهٕٛ ايٓؿؼ ؾٝٗا  ٚبٓا٤ٶ

  .(64)اؾعّ ٚايٝكنيإىل  ي٬ْتكاٍ َٔ ا٫ستُاٍ املذلانِ َهطط٠ّ

ٕٸ بعض زضدات  ،ِقٌ َػًٖأَٔ ايكبٍٛ ب٫بسٸ  ٚيف بسا١ٜ ٖصٙ املطس١ً ٖٚٛ أ

ٞٸايتكسٜل امل ٚٸ ،١سٜٗٝٸب ٛنٛع ٞٸٚؼكٌ يًٓؿؼ بٓشٛ أ ٕٸي ٌٸ ; ٭ ٞٸتكسٜل  ن إَا  َٛنٛع

إٔ ٫بسٸ  ٚىل٫ ميهٔ. ٚيف اؿاي١ ا٭أٚ  ;تٓباط٘ َٔ تكسٜكات أخط٣غإٔ ميهٔ ا

ٕٔإىل  تٓتٗٞ غًػ١ً ا٫غتٓباطات   .(65)عٔ ا٫غتٓتاز تكسٜل َػتػ

ٞٸقٌ ؾإٕ زٚض ايبشح ايٚبعس ايكبٍٛ بٗصا ا٭  ٞٸييف َطس١ً ايتٛايس ا عًُ  عباض٠ْ صات

 عٔ: 

ـ قٝاغ١ ايؿهٌ ٚايكايب ا٭قًٞ ايصٟ وتاد٘ ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥ٞ يف املطس١ً 1

 يهٞ ميهٔ تؿػرل سكٍٛ اؾعّ.  ;ايجا١ْٝ
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١ ا٭قٌ يهٞ تهُٔ قشٸ ;كٗاـ ايدل١ٖٓ ع٢ً ايؿطٚط اييت هب ؼٗك2

ٞٸ ٢ً املٛاضز ع املصنٛض. ٚيٝؼ املككٛز ايدل١ٖٓ ع٢ً ْؿؼ ا٭قٌ، بٌ ايبٝإ ا٫غتس٫ي

  .تٗااييت تؿكس ؾاعًٝٸ

ل ايؿطٚط املصنٛض٠ يف املٛاضز اييت يٛسعت يف املطس١ً ـ ايدل١ٖٓ ع٢ً ؼٗك3

 . (66)ايػابك١

 

 ــــــ قايب األصٌ

ٞٸقٌ ايصٟ ٜتطًٖا٭ يف املطس١ً ايجا١ْٝ ٫ ٜطتبط بايٛاقع  ب٘ ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ٞٸاـ ٝٸ ،اضد ٟٸتبط باملعطؾ١ ٚايعًِ ايُا ٜطٚإْٸ ،٫ٚ١ وهٞ عٔ سكٝك١ عٝٓ . ٜكٍٛ بؿط

ُٸع عسزٷ»ٖصا ا٭قٌ:  ١ يف قٛض ٚاسس، ؾشكٌ ُايٝٸنبرل َٔ ايكِٝ ا٫ست نًُٓا ػ

ٕٸ ٖصٙ ايك١ُٝ ا٫ست ٛٸٍ ـ ُايٝٸٖصا احملٛض ْتٝذ١ يصيو ع٢ً ق١ُٝ نبرل٠، ؾإ ١ ايهبرل٠ تتش

ٕٸ املعطؾ١ ايٜكنٕيإىل  نُٔ ؾطٚط َعٝٸ١ٓ ـ ُٻ١ُْبؿطٜٸ، ؾهأ ك١ ٫ تتٝض شلا إٔ بططٜ ١ َك

ٟٸ ق١ُٝ استُايٝٸؼتؿغ بايكِٝ ا٫ست ٝٸ١ ايكػرل٠ دسٸّا، ؾأ ١ قػرل٠ تؿ٢ٓ ؿػاب ُاي

ٝٸايك١ُٝ ا٫ست . ٚيٝؼ ؾٓا٤ ٜكنٕيإىل  ١ ايهبرل٠ املكاب١ً، ٖٚصا ٜعين ؼٛٸٍ ٖصٙ ايك١ُُٝاي

ٝٸايك١ُٝ ا٫ست ض َٓٗا، شطټب عًٝٗا ٚايتٌ عٛاٌَ باٱَهإ ايتػًٗيتسخټ ١ ايكػرل٠ ْتٝذ١ُّاي

ٕٸ ؾٓا٤ ايك١ُٝ ايكػرل٠ ٕٸ املكازض٠ تؿذلض أ إىل  ١ ايهبرل٠ُايٝٸٚؼٛٸٍ ايك١ُٝ ا٫ست ،بٌ إ

ٞٸى ايٜكني، ٜؿطن٘ ايتشطټ  .(67)«١بؿطٜٸيًُعطؾ١ اي طبٝع

ٕٸ قٛضّا َعٝٸّٓا قس ميتلٸ اؾع٤ إىل  ٕٸ َطزٸ املكازض٠ ـ ع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايتشًٌٝ ـإ» أ

ُٸع ايكِٝ ا٫ست ا٭ندل َٔ ق١ُٝ عًِ عٔ ططٜل ١ اييت متجٸٌ شيو اؾع٤ ؾٝ٘، ُايٝٸػ

ٛٸٍ ٖصٙ ايك١ُُٝايٝٸٖٚصا ٜعين سكٛي٘ ع٢ً ق١ُٝ است َٸا إىل  ١ نبرل٠، ٚتتش ٜكني. ٚأ

ٝٸايك١ُٝ ا٫ست أَاّ تًو ايك١ُٝ  ،يهآيتٗا ;١ ايكػرل٠ املهازٸ٠ اييت مل ميتكٸٗا ؾتؿ٢ُٓاي

ٝٸا٫ست   .(68)«١ ايهبرل٠ُاي

ٞٸيصٟ اغتعٓٸا ب٘ يتٛنٝض َؿّٗٛ ايٝكني امليف َجاٍ املهتب١ ا» ٕٸ ايعًِ يف  ٛنٛع ؾإ

ٝٸَا١٥ أيـ ق١ُٝ استإىل  ٖصا املجاٍ ٜٓكػِ  .١ ا٫ستُآٍعطٜٸٚؾكّا ي ،١ َتػا١ُٜٚاي

ٌٸ ق١ُٝ َٔ تًو ايكِٝ ا٫ست .ٚفُٛع ٖصٙ ايكِٝ ميجٸٌ ايك١ُٝ ايها١ًَ يًعًِ ١ ُايٝٸٚن
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بٛقؿ٘ عهّٛا  ;ٔ َٔ نتب املهتب١َعٝٻ، ٚتطتبط بهتاب 1/100000املتػا١ٜٚ تػاٟٚ 

ٞٸيف فُٛع١ أططاف ايعًِ اٱمج ٝٸٚايك١ُٝ ا٫ست .اي ٌٸ نتاب تجبت ـ ُاي ١ املطتبط١ به

ٕٸ شيو ايهتاب ٖٛ ايهتاب ايٓاقل، ٚبٓؿؼ ايسضد١ تٓؿٞ بايسضد١ اييت ٜٴ تاح شلا ـ أ

ٟٻ .خط٣ايٓككإ عٔ غا٥ط ايهتب ا٭ تب نتاب َٔ ن ٚيصيو ؾإْٸا إشا أخصْا أ

ٕٸ ايكِٝ اييت تٓؿٞ ايٓككإ عٓ٘ ٖٞ عباض٠ عٔ فُٛع ايكِٝ  املهتب١ ؾػٛف لس أ

ٝٸا٫ست ، أٟ تػع١ ٚتػعني أيـ ٚتػعُا١٥ ٚتػع خط١٣ املطتبط١ بػا٥ط ايهتب ا٭ُاي

ٝٸ١ َٔ فُٛع َا١٥ أيـ ق١ُٝ استُايٝٸٚتػعني ق١ُٝ است ٕٸ ٖصا ُاي ١، ٖٚصا ٜعين أ

ُټ ٌ قٛضّاايهتاب ايصٟ أخصْاٙ ٜؿٚه ١ ٜػتٛعب ُايٝٸنبرل َٔ ايكِٝ ا٫ست ع عسزٺيتذ

ٌٸ قِٝ ايعًِ ا٫ست ُټ ،١ُايٝٸن ٔٸ ٖصا ايتذ ع ـ ضغِ شيو ـ ٫ غ٣ٛ ق١ُٝ ٚاسس٠. ٚيه

ٝٸٍ ايك١ُٝ ا٫ستؼٛټإىل  ميهٔ إٔ ٜ٪زٸٟ ٜكني، ٚؾٓا٤ إىل  ١ ايهبرل٠ ايٓاػ١ عُٓ٘اي

ٝٸايك١ُٝ ا٫ست ُٸُاي ٕٸ ٖصا ايتذ ع يٝؼ يف اؿكٝك١ إ٫ٓ تعبرلّا عٔ ١ ايكػرل٠ املهازٸ٠; ٭

َٔ نتب  ٚاسسٺ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ق١ُٝ عًُٓا املؿذلض بٛدٛز ْككإ يف نتابٺ

ٌٸ نتاب يف املهتب١ وع٢ استُاٍ عسّ ايٓككإ ؾٝ٘ ظع٤ٺ .املهتب١ َٔ ق١ُٝ  ٚن

ُټ ع مماثٌ. ؾؿٞ ٖصٙ ٖصا ايعًِ، ٜػاٟٚ شيو اؾع٤ متاَّا; ٭ْٸ٘ ٜؿٓهٌ قٛضّا يتذ

ُٸع ـ َُٗا نإ نبرلّا ـ إٔ اؿاي ١ ٫ ميهٔ يصيو اؾع٤ َٔ ايعًِ ايصٟ ميجٸً٘ ايتذ

ٝٸؾٓا٤ ايك١ُٝ ا٫ستإىل  ٜ٪زٸٟ ُٸع; ٭ْٸ٘ إشا أزٸ٣ُاي شيو إىل  ١ ايكػرل٠ املهازٸ٠ حملٛض ايتذ

َٸا إٔ ٜ٪زٸٟ ُٸع ؾإ ٟٸ قٛض َٔ قاٚض ايتذ ٝٸؾٓا٤ ايك١ُٝ ا٫ستإىل  يف أ ١ ايكػرل٠ ُاي

ُٸع املهازٸ٠ ؾُٝع ٚن٬ُٖا  .شيو يف قٛض زٕٚ قٛضإىل  ٜ٪زٸٟأٚ  ،قاٚض ايتذ

هب  ،َػتشٌٝ.... ؾًهٞ تهٕٛ املكازض٠ َعكٛي١، ٜٚتشٓكل ايؿطط ايصٟ ٚنعٓاٙ شلا

ٝٸإٔ ْؿذلض عًُني إمج  ني، ٚشيو بأسس ايؿهًني ايتايٝني:اي

ٚٸٍايؿهٌ  ٝٸًُإ إمج: إٔ ٜٛدس يسٜٓا عا٭ ٞٸإ: )عًِ إمجاي )عًِ (; 1ٚاي

ٞٸإمج ُٸع ايكِٝ ا٫ست .(2اي ٝٸٚتتذ . ٖٚصا احملٛض ايٛاسس ميهٔ إٔ قٕٛض ٚاسسٺ ١ يفُاي

ز َٔ أططاف )ايعًِ ط عٓ٘ تعبرلّا غًبّٝا ؾٓكٍٛ: إْٸ٘ ٜتُجٸٌ يف ْؿٞ ططف قسٻْعبِّ

ٞٸاٱمج كٍٛ: إْٸ٘ ٜتُجٸٌ يف إثبات ططف ٓؾٔ إٔ ْعبٸط عٓ٘ تعبرلّا إهابّٝا (، ٚميه1اي

ٞٸعًِ اٱمجز َٔ أططاف )ايقسٻ َٸا ْؿؼ ايكِٝ ا٫ست1اي ٝٸ(، ٚأ ُٸع١ يف شيو ُاي ١ املتذ
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ٞٸ)ايعًِ اٱمجإىل  احملٛض ؾٗٞ تٓتُٞ ط (، ٚتػتٛعب اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايكِٝ اييت ٜعب2ِّاي

ٞٸْؿؼ )ايعًِ اٱمجإىل  عٓٗا، ٫ٚ تٓتُٞ  دصت أسس أططاؾ٘ قٛضّا شلا. ( ايصٟ اتٸ1اي

ُٸع َ ُٸع ْٚؿؼ ايتذ ِٕإىل  ٓتُٝنيؾًٝؼ قٛض ايتذ ٚاسس، بٌ احملٛض ططف  عً

ُٸع ٜعبِّ ُٸع .ط عٔ دع٤ نبرل َٔ ق١ُٝ عًِ آخطيعًِ، ٚايتذ إهاز إىل  ؾإشا أزٸ٣ ايتذ

ٝٸٚإؾٓا٤ ق١ُٝ َٔ ايكِٝ ا٫ست ،ايٝكني يف شيو احملٛض ٞٸ١ اييت ميجٸًٗا )ايعًِ اٱمجُاي  ،(1اي

ٕٸ )ايعًِ اٱمج ٞٸؾٗصا ٜعين أ ٞٸ١ يف )ايعًِ اٱمجُايٝٸ( أؾ٢ٓ بعض ايكِٝ ا٫ست2اي (، ٫ 1اي

 . ا١ ْؿػُٗايٝٸَٔ قُٝ٘ ا٫ست أْٸ٘ أؾ٢ٓ ق١ُّٝ

ٝٸ١ )أ( يـ )ب( يف ن٤ٛ عًُني إمج ٝٸٚيٓطبٸل ٖصا ايؿهٌ ع٢ً غبب  ني، ُٖا: اي

ٚٸ٫ّ ٞٸ: ايعًِ اٱمجأ ٞٸ اي ٝٸ١ )أ( يـ )ب(. ؾإشا  ايصٟ وسٸز ا٫ستُاٍ ايكبً يػبب

ٕٸ ٖصا ايػبب ٖٛ )أ(اؾذلنٓا أْٸٓا نٓٸا ْعًِ َػبكّا ب ٕٸ يـ )ب( غببّا، ٚأ )ت(، أٚ  أ

ٞٸاٱمج ٚيٓعبٸط عٓ٘ بـ )ايعًِ .ؾػٛف ٜهٕٛ ٖصا ايعًِ قتّٜٛا ع٢ً عهٜٛٔ  (. 1اي

ٞٸ: ايعًِ اٱمجثاّْٝا دصْاٙ يف املطس١ً ايػابك١ أغاغّا يت١ُٝٓ استُاٍ ايصٟ اتٸ اي

ٚيٓعبٸط عٓ٘ بـ  .ايٓادش١ايػببٝٸ١، ٖٚٛ ايعًِ ايصٟ ٜػتٛعب قت٬ُت )ت( يف ايتذاضب 

ٞٸاٱمج )ايعًِ  (. 2اي

ؾإشا ناْت ايتذاضب ايٓادش١ عؿطّا نإ عسز اؿا٫ت اييت متجٸٌ أططاف 

ٞٸ)ايعًِ اٱمج ( ساي١، ٚساي١ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ اؿا٫ت سٝاز١ٜ ػاٙ ايعهٜٛٔ 1024( )2اي

ٞٸاحملتًُني يف )ايعًِ اٱمج ٌٸ اؿا٫ت ا٭1اي عهٜٛٔ )يًعًِ يف قاحل أسس اي خط٣(، ٚن

ٞٸاٱمج ٝٸ١ )أ( يـ )ب(.  ،(1اي  ٖٚٛ غبب

ٕٸ )ايعًِ اٱمج ٞٸٖٚصا ٜعين أ ِٸ )2اي ٝٸ( ق١ُٝ است1024( ٜه ٕٸ ُاي  ١1/2، ٚأ

ٝٸق١ُٝ است (1023) ُټُاي ٝٸ١ )أ( يـ زعّا إهابّٝا يف قٛض قسٻ١ َٓٗا تؿٓهٌ ػ ، ٖٚٛ غبب

ٞٸـ أٟ أسس ايعهٜٛٔ يف )ايعًِ اٱمج (69))ب( ُٸع( ـ، 1ٜٚاي انتػاب إىل  ٪زٸٟ ٖصا ايتذ

ٝٸ١ ق١ُٝ استٖصٙ ايػببٝٸ ١ نبرل٠، نُا ضأٜٓا يف زضاغ١ املطس١ً ا٫غتٓباط١ٝ َٔ ُاي

ا٫غتكطا٤. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ميهٔ تطبٝل املكازض٠ املؿذلن١ يًُطس١ً ايجا١ْٝ َٔ ايسيٌٝ 

ُټ ،ا٫غتكطا٥ٞ ٕٸ ٖصا ايتذ ٝٸ١ ٚإؾٓا٤ ايكع ٜػبِّؾٓؿذلض أ ١ ُايٝٸ١ُٝ ا٫ستب ايٝكني بايػبب

ٝٸ١ )أ( يـ )ب(، ٫ٚ ٜ٪زٸٟ ٖصا ا٫ؾذلاض ٕٸ إىل  ايكػرل٠ املهازٸ٠ يػبب ٟٸ تٓاقض; ٭ أ
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ُٸع املػبِّ ٞٸاٱمج ب يصيو ميجٸٌ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ق١ُٝ )ايعًِايتذ (، ٚايك١ُٝ 2اي

ٝٸا٫ست ُٸع يف إؾٓا٥ٗا يٝػت َٔ ب ١ٖ اييت تػبٻُاي ٝٸايكِٝ ا٫ستصا ايتذ اييت ١ املتػا١ٜٚ ُاي

ُٸٗا )ايعًِ ٞٸاٱمج ٜه ٝٸ(، بٌ ٖٞ ق١ُٝ است2اي ٞٸاٱمج )ايعًِإىل  ١ تٓتُُٞاي (، ؾ٬ 1اي

١ املتػا١ٜٚ زٕٚ ُايٝٸُ٘ ا٫ستٝٳإؾٓا٤ ايعًِ يبعض قٹأٚ  ْٛاد٘ َؿه١ً إؾٓا٤ ايعًِ يٓؿػ٘،

 ض. بعض بسٕٚ َدلِّ

ُٻٖٚهصا ٜتشٖك ٚٸٍ يتطبٝل املكازض٠: نًُٓا ػ َٔ نبرل  ع عسزٷل ايؿهٌ ا٭

ٝٸايكِٝ ا٫ست ١، ُايٝٸ١ يًعًِ يف قٛض خاضز ْطام شيو ايعًِ، ٚتػبٸب ٱؾٓا٤ ق١ُٝ استُاي

ُٸع١ ْؿػٗا.إىل  ٫ تٓتػب  ْؿؼ ايعًِ ايصٟ تٓتػب إيٝ٘ ايكِٝ املتذ

 

ٍّٚ   ــــــ غسط اضتدداّ ايػهٌ األ

ٚٸٍ يتطبٝل يهٞ ٜٴ ;ٚهب إٔ ٜتٛٓؾط ؾططإ أغاغٝإ تاح اغتدساّ ايؿهٌ ا٭

 ض٠: املكاز

ٚٸٍ ٝٸقُٝتٗا ا٫ست ٤: إٔ ٫ تهٕٛ ايكه١ٝ اييت ٜطاز إؾٓاا٭ ُټُاي ع ١ عٔ ططٜل ػ

ٝٸايكِٝ ا٫ست ٞٸٚاسس ٬َظ١َّ ٭سس أططاف )ايعًِ اٱمج ١ يف قٕٛضُاي ايصٟ تٓتُٞ  ،(2اي

ِّ ٝٸع١ ا٫ستايكِٝ املتذ ٝٸ١ )أ( يـ )ب( ُاي ٝٸ١ إشا نإ ْؿٞ غبب ١ إيٝ٘. ؾؿٞ َجاٍ ايػبب

ٕٸ  )ت(اي١ ٚدٛز ٬َظَّا ؿ ٌٸ ايتذاضب ايٓادش١، ٚنٓٸا ْعًِ بأ إشا ناْت  )ت(يف ن

ٚٸٍ  ٌٸ املطٸات ؾـ )أ( يٝؼ غببّا يـ )ب( ستُّا، ؾٗصا هعٌ ايؿهٌ ا٭ َٛدٛز٠ يف ن

ٝٸ١ )أ( يـ )ب( يف ٖصٙ اؿاي١ غٛف ٜكبض بٓؿػ٘ يتطبٝل املكازض٠ َتعصِّ ٕٸ ْؿٞ غبب ضّا; ٭

ٞٸططؾّا َٔ أططاف )ايعًِ اٱمج ّٷ2اي ّٴ (; ٭ْٸ٘ ٬َظ . ايططف ططفٷ ٭سس أططاؾ٘، ٬َٚظ

ُٸع املٓتُٞ ٞٸاٱمج )ايعًِإىل  ؾإشا أزٸ٣ ايتذ ٝٸإؾٓا٤ ايك١ُٝ ا٫ستإىل  (2اي ١ يٓؿٞ ُاي

ٝٸ١ ؾٗٛ ٜؿين ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ايك١ُٝ ا٫ست ٝٸايػبب  ْعطّا ; مجٝع املطٸات)ت( يف١ يٛدٛز ُاي

ُٹ٘ ا٫ست ايت٬ظّ بُٝٓٗا، ٚبصيو ٜكبض ايعًِإىل  ٝٳ ١ ُايٝٸغببّا يف إؾٓا٤ ق١ُٝ َٔ قٹ

ٝٳُ٘ املتػا١ٜٚ زٕٚ  املتػا١ٜٚ، ٚتٛاد٘ املكازض٠ ـ س٦ٓٝصٺ ـ َؿه١ً إؾٓا٤ ايعًِ يبعض قٹ

 َؿه١ً إؾٓا٤ ايعًِ يٓؿػ٘. أٚ  بعض بسٕٚ َدلٸض،

ٚٸٍ يتطبٝل املكازض٠ ;ـ إشّاؾ٬ بسٸ ـ  ٕٸ  ،يهٞ ٜٓذض ايؿهٌ ا٭ إٔ ْؿذلض أ
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ٜٴ ٝٸاز إؾٓا٤ قُٝتٗا ا٫ستطايكه١ٝ اييت   ٭سس أططاف )ايعًِ ١ يٝػت ٬َظ١َُّاي

ٞٸاٱمج ٕٸ ٖصا ايٓؿٞ يٝؼ إىل  (، نُا ٖٛ ايٛاقع بايٓػب2١اي ٝٸ١ )أ( يـ )ب(، ؾإ ْؿٞ غبب

ٕٸ  )ت(٬َظَّا يٛدٛز  قس تهٕٛ َٛدٛز٠ يف مجٝع ايتذاضب،  )ت(يف مجٝع ايتذاضب; ٭

ٞٸاٱمج إؾٓا٤ )ايعًَِٚع ٖصا تهٕٛ )أ( غببّا يـ )ب(، ؾ٬ ٜعين  ٝٸ( يًك١ُٝ ا٫ست2اي ١ ُاي

 ١ املتػا١ٜٚ اييت ميجٸًٗا. ُايٝٸشلصا ايٓؿٞ إؾٓا٤ٙ ٱسس٣ ايكِٝ ا٫ست

ُٸع يًكِٝ ا٫ستايجاْٞ ٝٸ: إٔ ٫ ٜهٕٛ قٛض ايتذ ْطٜس باحملٛض ١ َكطٓعّا. ُٚاي

ُِّايٝٸٖصٙ ايكِٝ ا٫ستاملكطٓع إٔ ٫ تهٕٛ  ١ ٚاسس٠ قهٝٸ ذ١ٗ نًٓٗا ٱثباتع١ َتٻ١ املتذ

ِٸ تٴٓتعع ٚبعهٗا ٱثبات قهٝٸ ،١ذ٘ بعهٗا ٱثبات قهٝٸبكٛض٠ َباؾط٠، بٌ ٜتٻ ١ أخط٣، ث

ُٸع ؾٝ٘ ايكِٝ ا٫ست ،ثايج١ َٔ ايكهٝتني َعّا قه١ْٝ   .(70)١ُايٝٸهعٌ َٓٗا احملٛض ايصٟ تتذ

ُٳ :ايؿهٌ ايجاْٞ ٚٸٍ يتطبٝل املكازض٠ ْٛاد٘ عً ٔ: ٝٵنٓٸا يف ايؿهٌ ا٭

ٝٸايصٟ ٜؿين ايك١ُٝ ا٫ست ٖٛ: أسسُٖا ٞٸ١ ٭سس أططاؾ٘، ٖٚصا ٖٛ )ايعًِ اٱمجُاي  ;(1اي

ُټ :ٚاٯخط ١ يف ُايٝٸنبرل َٔ قُٝ٘ ا٫ست ع عسزٺٖٛ ايصٟ ٜػبٸب ٖصا ايؿٓا٤ عٔ ططٜل ػ

 ١ املتػا١ٜٚ. ُايٝٸُ٘ ا٫ستٝٳٚبصيو تؿازٜٓا ؾطنٝٸ١ إؾٓا٤ ايعًِ ٱسس٣ قٹ .ٚاسس قٕٛض

ٕٸ ايعًِ ايصٟ مياضؽ إؾٓا٤ ٚيف ٖصا ايؿهٌ اؾسٜس ي تطبٝل املكازض٠ ْؿذلض أ

ُټُايٝٸايك١ُٝ ا٫ست ١ يف قٛض ُايٝٸُ٘ ا٫ستٝٳنبرل َٔ قٹ ع عسزٺ١ ايكػرل٠ عٔ ططٜل ػ

ٝٸٚاسس ٖٛ ْؿؼ ايعًِ ايصٟ تؿ٢ٓ ايك١ُٝ ا٫ست ٕٸ ايعًِ  .١ ٭سس أططاؾُ٘اي ٖٚصا ٜعين أ

ٝٸٜؿين ايك١ُٝ ا٫ست ٔٵ .١ ٭سس أططاؾُ٘اي ٕٸ إىل  شاى ٫ ٜ٪زٸٟ بٓا ٖصا ضغِ ٚيه اؾذلاض أ

 ;ض١ املتػا١ٜٚ زٕٚ بعض بسٕٚ َطدُِّايٝٸُ٘ ا٫ستٝٳٜؿين بعض قٹأٚ  ايعًِ ٜؿين ْؿػ٘،

ٕٸ ايططف ايصٟ أؾ٢ٓ ايعًِ  ٚشيو ٭ْٸٓا ْؿذلض ـ يف ٖصا ايؿهٌ يتطبٝل املكازض٠ ـ أ

ٝٸيًك١ُٝ ا٫ست ١ َػا١ُٜٚايٝٸ١ َٔ بني أططاؾ٘ مل تهٔ قُٝت٘ ا٫ستُايٝٸقُٝت٘ ا٫ست ١ ُاي

. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜٛاد٘ خط٣يػا٥ط أططاف ٖصا ايعًِ، بٌ أقػط َٔ غا٥ط ايكِٝ ا٭

ٟٸ اغتشاي١ٺ ٕٸ أٚ  َٔ ْٛع ايذلدٝض ب٬ َطدٸض، ،تطبٝل املكازض٠ أ إؾٓا٤ ايعًِ يٓؿػ٘; ٭

ٕٸ املكازض٠ ت٪زٸٟ ُ٘ ٝٳإؾٓا٤ ايعًِ يتًو ايك١ُٝ اييت ٖٞ أقػط قٹإىل  باٱَهإ اؾذلاض أ

ٝٸا٫ست ٕٸ املطدِّزٕٚ غرلٖا َٔ ايكِٝ، ؾ٬ ٜذلتٸب ع٢ً شيو ايذلدٝض ب٬ َطدِّ ،١ُاي ض ض; ٭

ايؿٓا٤ بتًو ايك١ُٝ زٕٚ غرلٖا َٔ ايكِٝ ٖٛ نْٛٗا أقػط َٔ ايكِٝ  ايصٟ خلٻ
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ُٸع ايكِٝ ا٫ستخط٣ا٭ ٕٸ ػ ١ املهازٸ شلا َٔ قِٝ ايعًِ أندل َٔ ُايٝٸ، ٖٚصا ٜعين أ

ُټ ٟٸ ططف آخط َٔ أططاؾ٘. ٫ٚ ٜذلتٸب ع املهاايتذ زٸ َٔ قِٝ شيو ايعًِ ايصٟ ٜٛادٗ٘ أ

ٕٸ ايعًِ ٫ ٕٸ ايعًِ ٜؿين ْؿػ٘; ٭ْٸٓا اؾذلنٓا أ ُ٘، ٝٳ ٜؿين إ٫ٓ ق١ُٝ ٚاسس٠ َٔ قٹأٜهّا أ

ُٸ١ُٝ اييت متجِّٖٚٞ ايك  ِ. ٝٳايكٹ١ يف تًو ٝٸٌ أقػط ن

ٌٸ ْكط١ ٚاسس٠ دٖٛط١ٜ عاد١ ختًؿت ايكِٝ تؿػرل، ٖٚٞ: نٝـ اإىل  ٚتع

ٝٸا٫ست ٔٷ ١ يصيو ايعًِ، ٚأقبض ططفٷُاي ١ أقػط َٔ ُايٝٸَٔ أططاؾ٘ ميًو ق١ُٝ است َعٝٸ

ٝٸ١ يف فُٛع١  ٕٸ ق١ُٝ ايعًِ تٓكػِ زا٥ُّا ع٢ً ا٭عها٤ ا٭قً قِٝ غا٥ط ا٭ططاف، َع أ

   ُا١ٍ ا٫ستْعطٜٸأططاؾ٘ بكٛض٠ َتػا١ٜٚ، نُا عطؾٓا غابكّا يف 

ٕٸ ٖصا ا٫ ٍٸ ع٢ً أ ١ يًعًِ ايٛاسس هب إٔ ُايٝٸخت٬ف يف ايكِٝ ا٫ستٖٚصا ٜس

ٞٸٌ عًِ إمجط ع٢ً أغاؽ تسخټٜؿػٻ   .(71)آخط اي

ٌٸ َطٸ٠ َٔ احملتٌُ إٔ  :َٚجاٍ شيو َا إشا أيكٝت قطع١ ايٓكس عؿط َطٸات، ؾؿٞ ن

ٚبهطب  .ٜعٗط ٚد٘ ايهتاب١، َٚٔ احملتٌُ إٔ ٫ ٜعٗط. ٖٚصإ ا٫ستُا٫ٕ َتػاٜٚإ

ٌٸ ض١َٝ يكطع١ ايٓكس با٫ستُايني املُهٓني يف ايطَٝات  املُهُاينيا٫ست ٓني يف ن

ٌ فُٛع١ ا٭ططاف يـ ٖٚصٙ اؿا٫ت تؿٚه .ساي١ قت١ًُ (1024)مكٌ ع٢ً  خط٣ا٭

ٞٸ)ايعًِ اٱمج  (. 1اي

١ ع٢ً ٖصٙ اؿا٫ت ُايٝٸُ٘ ا٫ستٝٳٚيٛ نإ ٖصا ايعًِ َٓؿطزّا بايتأثرل يٛظٻع قٹ

ٚىل ٚايطابع١ ٚايتاغع١ ٕ ٜعٗط ٚد٘ ايهتاب١ يف املطٸ٠ ا٭أؾُج٬ّ: ساي١  .بايتػاٟٚ

ٚايعاؾط٠ ؾكط ٚساي١ إٔ ٜعٗط ٚد٘ ايهتاب١ يف مجٝع املطٸات هب إٔ تهْٛا 

ٞٸَا زَٓا ْتهًِٓ يف ْطام )ايعًِ اٱمج ،١ُايٝٸَتػاٜٚتني يف قُٝتُٗا ا٫ست ٔٵ .(1اي  ٚيه

 اي١ ايجا١ْٝ َٔ ٖاتنيضغِ شيو ْعًِ مجٝعّا بأْٸا إشا ٫سعٓا ؾع٬ّ ٚقٛع اؿ

ٟٸ اغتػطاب إ اؿايتني ؾػٛف ْػتػطب شيو بسضد١ٺ شا نبرل٠، بُٝٓا ٫ لس يف ْؿٛغٓا أ

ٕٸ ٖٓاى عا٬َّ آخط هعٌ ق١ُٝ استُاٍ َٚع٢ٓ  .ٚىل٫سعٓا ؾع٬ّ ٚقٛع اؿاي١ ا٭ ٖصا أ

. ٖٚصا ايعاٌَ ٖٛ ايصٟ خط٣اؿاي١ ايجا١ْٝ أقػط َٔ قِٝ استُا٫ت غا٥ط اؿا٫ت ا٭

ٞٸٌ )ايعًِ اٱمجميجٸٌ تسخټ ٞٸِ )ايعًِ اٱمجٝٳ( يف ؼسٜس قٹ2اي  ؾُا ٖٛ ٖصا ايعاٌَ   .(1اي

ٞٸ ٕٸ ٖصا ايعاٌَ ٖٛ ايصٟ زعا املٓطل ا٭ضغط ٕٸ ادتُاع عسز إىل  إ ا٫عتكاز بأ
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ٌٷ ٞٸ .نبرل َٔ ايكسف املتُاث١ً َػتشٝ ٝٸ ؾكس ضأ٣ املٓطل ا٭ضغط ١ ْؿػ٘ ٜطؾض إَهاْ

ؾ٬ ٜػتػٝؼ ـ َج٬ّ ـ إٔ  .نبرل َٔ ايتذاضب تُاث١ً يف عسزٺض ايكسؾ١ بكٛض٠ َتهطټ

ٕٸ ٖٓاى َبسّأ ٜعٗط ٚد٘ ايهتاب١ يف أيـ ض١َٝ َتتابع١ يكطع١ ايٓكس. ٖٚصا دعً٘ ٜتكٛٻ ض أ

ٝٸ ٝٸعكً ٕٸ تهطټّا قبً نبرل َٔ املطٸات  ض ايكسؾ١ بكٛض٠ َتُاث١ً يف عسزٺّا وهِ بأ

  .(72)َػتشٌٝ املتتابع١ أَطٷ

 :١ٝٸضغطواٍٚ ايؿٗٝس ايكسض إٔ ٜٛدس بس٬ّٜ َٓاغبّا يًكاعس٠ ا٭ٚبٗصا ايبشح 

ٕٸ ايكسؾ١ ٫ تتهطٻ  . (73)قاعس٠ عسّ ايتُاثٌ() ٜٚػُٝٗا بـ ،ض بكٛض٠ َتُاث١ً َٚتتاي١ٝ()إ

ٚتٛنٝض ؾطٚط٘  ،١ ي٬غتكطا٤ٓطكٝٸٚبعس إٔ ٜػع٢ ايكسض يتٛنٝض املباز٨ امل

ٞٸصٖب اييًُ عطيفٸيبشح املإىل اٚقٛضٙ املٓتذ١، ٜٓتكٌ  ٚايصٟ ٫ ٜػعٓا تؿكًٝ٘ يف  ،صات

  .(74)ٖصا املكاٍ

 

 ــــــ ، قسا٠٤ ْكد١١ّٜ ايػٗٝد ايصدزْعسّٜ

 ;مبطسًتني ا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايؿٗٝس ايكسض ميطٸإٔ ا٫غتكط تًدٻل مٓما غبل

 ْتٝذ١: إىل  بٗسف ايٛقٍٛ

ٞٸَطس١ً ايتٛايس املـ 1  .ٛنٛع

ٞٸَطس١ً ايتٛايس ايـ 2   .صات

ٌٸ يهٞ  ;اتَٔ ٖاتني املطسًتني تًعّ بعض ايؿطا٥ط ٚاـكٛقٝٸ ٠ٺٚاسس ٚيف ن

ٝٸتػرل اي  ١ بؿهًٗا ايكشٝض. عًُ

 ذ٘ ا٭خط٣ؾُٝا تتٸ ،املطس١ً ا٭ٚىلإىل  ١ٓعطٜٸيً تٚدٸٗ يتذ٘ بعض ايٓكٛز ايتٸتٚ

 املطس١ً ايجا١ْٝ.إىل 

 

ّْٞكد َسح١ً ايتٛايد املـ 1  ــــــ ٛضٛع

ٞٸططني ملطس١ً ايتٛايس املٕ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ نطٚض٠ ؾأ٫سعٓا  ٚاييت  ،ٛنٛع

 ٠ ؾٝٗا.ز ق١ُٝ استُا٫ت ايكه١ٝ املػتكطأع٢ً أغاؽ قٛاعس سػاب ا٫ستُا٫ت تعزا

ٚٸ ح بعض ايباسجني َٚع شيو ؾكس قطٻ .١ٝ١ٓ َعٝٸخاقٸأٚ  اؾذلاى ا٭ؾطاز يف َؿّٗٛ :شلُاٚأ
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 ،١َٛ يٓاَٛنع ػطب١ َعً ٤ٕٞ تهٕٛ مجٝع قؿات ايؿأنٝـ ميهٔ  ّاسٓك»: قا٬ّ٥

ٕٸ ٕ أخط غرل آَط إٔ زٚض ايعًِ أ  ٌٖٚ املع١ٓٝ غرل َٓععي١ عٓ٘ كٛق١ٝاـ عٝح لعّ بأ

يٮؾٝا٤  إٕ مجٝع أٚي٦و ايصٜٔ سػبٛا  ٠ٜسسؾطض قؿات دأٚ  ٫نتؿاف ٜػع٢ زا٥ُّا

ٌٸ ٤غتكطإ َؿه١ً ا٫أ ٞٸا٫إىل  ٜصٖبٕٛ اناْٛ ٜػرل٠ ع٢ً اؿ شا إْٓا بأ عتكاز ايػطش

ُٸأاـؿب ميهٔ أٚ  ْػإع٢ً اٱدطٜٓا ايتذطب١ أ أٚ  إْػإْتٝذتٗا ع٢ً نٌ  ِٕ ْع

ٌٸ ٌْٕٸإسٝح  ،خؿب ن اـؿب ٚ ،إْػإْػإ ؾاٱ ،سدٝٸ ٓا ْعطف ٖصٙ املؿطزات بؿه

ٌٸ ،غكٔ ايٛضز ٜعطٞ ٚضزّاأٚ  ،خؿب َا  ٕ اعتباض َٛدٛزٺأَهإ، ٚغؿًٛا عٔ  يف ن

ٌّ أَطٷ خؿبّاأٚ  ّاإْػاْ  .(75)«بٓؿػ٘ اغتكطا٥

١ اييت طٜانٝٸايٚ ١ٓطكٝٸ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ايسق١ املْٸأهض يٓا َٔ ٖٓا ٜتٸ» :ٜكٍٛثِ 

ؾايؿطط ايصٟ اؾذلط٘ ي٬غتكطا٤  ،اييت تػتشل ايتكسٜطٚ ،ع بٗا ايؿٗٝس ايكسضمتتٻ

ٌٸٚ ،ل٫ ٜتشٖك ايػًِٝ ؾطْط اييت اؾذلض  ،اؾٗٛز اي٬سك١ بصيو تتعيعٍ ْتا٥ر ن

ف ع٢ً طبا٥ع ١ٝ ايتعطټإَهاْـ يف عسّ  غاغّاأٚتهُٔ َؿه١ً ا٫غتكطا٤ ـ  .غ٬َتٗا

ٕ ا٭َط نصيو ؾ٬ إسٝح ٚ .ٚقٛضتٗا ايٓٛع١ٝ املؿذلن١ ،ٚسستٗا املؿ١َٝٛٗٚ ،ا٭ؾٝا٤

ٞٸغتٓتاز ا٫ت إٔ تطقع ا٫بط٠ َُٗا زٓقإميهٔ ٭١ٜ  قاٚي١ ايؿٗٝس ايكسض ، . ْعِغتكطا٥

ٕٸ ،س٠ َٚبسع١َعٖكٚ قاٚي١ عع١ُٝ  . (76)«خطب١ َٔ ا٭غاؽّا إٔ ايساض امل٪غـ سٓك إ٫ أ

ٞٸإٔ ا٫غتكطا٤ يف َطس١ً ايتٛايس املإىل  ؾاض٫ٚ٠ ٜؿٛتٓا اٱ إىل  إمنا ٜٓتٗٞ ٛنٛع

ٔٸ ٟٸ ايع ٖصا إىل  بٗسف ايٛقٍٛ ،ٚايصٟ ٜصنط يف ٖصٙ املطس١ً بٛقؿ٘ ؾططّا ،ايكٛ

ع٢ً ا٫عذلاض املصنٛض غٓذس أْ٘ ٫  تًو ايٓكط١ يٛ أيكٝٓا ْعط٠ّإىل  با٫يتؿاتٚاشلسف. 

ٚيعَٚ٘ يف ٖصٙ املطس١ً، بٌ دا٤  طط يف ٖصا ايه٬ّ ي٬عذلاض ع٢ً ْؿؼ ايؿطأث

 بعس ايكبٍٛ بأقٌ ايؿطط.  ،ل ايؿططا٫عذلاض ع٢ً ؼٗك

هٕٛ ايتػًِٝ بعذع ا٫غتكطا٤ تٚايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ي٬يتعاّ بٗصا ا٫عذلاض غ

ٔٸستٸ ٕٸٚتك١ٜٛ استُاٍ ايكه١ٝ املػتكطأ٠، ٜعين هب ا٫عذل ،٢ يف إؾاز٠ ايع نجط٠  اف بأ

ٍٴ .ايتذاضب ٚاْهُاّ ايؿٛاٖس ٫ أثط شلا يف تك١ٜٛ استُاٍ تًو ايكه١ٝ ٫ ىتًـ  ٚسا

 قبٌ ٚبعس ايتذاضب املصنٛض٠. 

١ ع٢ً ١ املبٓٝٸغاؽ ايصٟ قاَت عًٝ٘ ايعًّٛ ايتذطٜبٝٸٚبصيو ا٫عذلاض ٜٓٗسّ ا٭
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١ ٜكٝٓٝٸ غرلّ سهاّ ايكازض٠ َٔ قبٌ أقشاب تًو ايعًٛا٫غتكطا٤. ٚغٛف ئ تهٕٛ ا٭

 ١ أٜهّا. ٝٸبٌ غٛف ئ تهٕٛ ظٓٸ ،ؾشػب

 ،سٖا ٦َات ايتذاضباييت ت٪ِّ ،ؾٌٗ إٔ ق١ُٝ ايكه١ٝ: )ايؿًعات تٓبػط باؿطاض٠(

ٟٸ ،ٛدس أسٝا٤ ع٢ً غطض املطٜذ(ٜ) :يًكه١ٝ غتهٕٛ َػا١ّٜٚ شلا  ؾاٖسٺ اييت ٫ ٜٛدس أ

 ميهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘ ! 

ايتذطٜبٝني يف ايعجٛض ع٢ً ؾٛاٖس ػطٜب١ٝ  ع٢ً شيو غتهٕٛ دٗٛز ايعًُا٤ بٓا٤ٶ

 ؾهاضِٖ غطابّا. أٚتهٕٛ  ،ع٢ً قه١ٝ َا ٖبا٤ٶ

ٌٸضنٝٸإٕ ا٭ ٫ٚ تػُض بأ١ٜ ؾطق١  ،قطط٠ ظٔٛ ١ ايػبد١ شلصا ا٫عذلاض تبتًع ن

 أق٣ٛ.  يتهٜٛٔ ظٔٛ

ٌٸإٕ طٛؾإ ٖصا اٱ :ٚبه١ًُ كتكط٠  ،ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٜطاز ًٜػٞ أغاؽ ن

ٝٸبُٝٓا ٜبك٢ أغاؽ ايعًّٛ اي ،ٚا٫ستُاٍ َٔ ايؿٓو تٌٛإىل  ٗاٚوٛٚي  ١ اييت ٫ تػتٓسعكً

ٛٸإىل  ، ؾهاٍت٘ َٚتاْت٘. ؾهٝـ ًٜتعّ ايهاتب املعذلض بٗصا اٱا٫غتكطا٤ ع٢ً ق

بٗسف تك١ٜٛ ا٭غؼ  ;١ايعًّٛ ايتذطٜبٝٸإىل  ١سٜٓٝٸآخط َكرل املعاضف اي ٜٚٛنٌ يف َٛنٕع

ٝٸاٱ ٝٸيًعبٛ ٜٚطاٖا َهطط٠ّ ،١مياْ بني »ٜٚكٍٛ:  ،١ض َٔ ٖصا املُط ايهٝل يًعًّٛ ايتذطٜب

ٝٸاملعاضف اي ٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸ١ ٚايعًُٝٸ١ ٚاملعطؾ١ ايسٜٓ ٌّ ،زا٥ِ ١ ٖٓاى سٛاضٷعطؾاْ َٓٗا  ٚن

ٚٸ .ٜٚهػب٘ َع٢ٓ ٚد٤٬ٶ ،ٌ اٯخطٜتكبٻ يف  ٍ ايصٟ ٜػتكطٸٚزا٥ُّا َا ٜهٕٛ ايٝكني ا٭

١ إٔ بؿطٜٸؾًصا ميهٔ يًُعاضف اي .٥ط َعاضؾٓاًٜكٞ بايٝكني ع٢ً غا ،ٓاقًٛبٓا ؾعاع ؾٓه

١ ٚايٝكني بٗا، َٚع شيو ؾُا ٖٛ سٜٓٝٸتهتػب َهُّْٛا َٚع٢ٓ دسٜسّا يف ن٤ٛ املعاضف اي

١، ٜعين بؿطٜٸٖٛ املعاضف اي ،ٚأٍٚ َا ٜعٗط ٜٚطغِ دػطاؾٝا املعطؾ١ ،ّ عك٬ّ ٚع٬َُّكسٻ

ٚٸ ْػإإٔ اٱ يهٞ ميهٓ٘ إٔ ٜهع  ;ْػإٚاٱض عٔ ايعامل ٫ّ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ تكٛټهب أ

ٟٸض ايٕ ايتكٛټإَهاّْا ؾٝ٘، أٟ  يًٓيبٸ شٕ بايسخٍٛ ٚدٛاظ يًعامل ٖٛ ايصٟ ٜعطٞ اٱ بؿط

ّا عٓسَا ٫ ميهٔ اؿهِ سٓك .(77)«٫ ايعهؼ ،عٔ ايعامل سٜينٸض ايا٫عتباض يًتكٛټ

عٔ  ٕض، نٝـ ميهٔ ايتٛاؾط ع٢ً تكٛټٞٸ٢ بٓشٛ ظٓٸستٸ ،خؿبّاأٚ  ّاإْػاْبهٕٛ ايؿ٤ٞ 

 ؾٝ٘ !  َٛنعٷ يهٞ ٜهٕٛ يًٓيبٸ ;ْػإايعامل ٚاٱ

ٛټ  ،بٌ اؾؿا٤ ،ْكافعسّ اٱ»ـ ع٢ً ٚايتأغټ ،ٙ با٫عذلاضٚس٦ٓٝص ملاشا ايتؿ
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ٝٸايصٟ سسخ ٚوسخ يف اؿٛظات اي ١ بؿطٜٸ١ ػاٙ ايعًّٛ ٚاملعاضف ايعًُٝٸ١ ايسٜٓ

ؼ ي٘ قساض٠، ٚيٝؼ ٖٓاى ٚيٝ ،٫ يعًِ ايتاضٜذ َٓعي١»٘ ٚايؿه٣ٛ َٔ أْٸ .(78)«اؾسٜس٠

 .(79)«١ املعطؾ١ اؾسٜس٠ْعطٜٸٚعًِ ا٫دتُاع ٚ ْػإَٔ خدل عٔ عًِ ايطبٝع١ ٚعًِ اٱ

ٌٸٚٳَأ  يٝؼ ا٫غتكطا٤ ٜعٜس ؾ٦ّٝا ٚٳَأايتذطب١ ٚا٫غتكطا٤  إىل  ٖصٙ َػتٓس٠ يٝؼ ن

 ،ٚق١ُٝ ١ ع٢ً ٖهصا قسضبؿطٜٸضف اؾسٜس٠ اي  ؾهٝـ ؼكٌ تًو املعاع٢ً ايؿٓو

ٞٸ ايٓيبٸ ٕٸإعٝح   ،أٜهّا هب إٔ ٜػتشكًٛا َٓٗا ع٢ً اعتباضِٖ َٚٓعيتِٗ ٚايٛق

ٔٸ عٝح تبك٢ عادع٠ّ ،١ ٚايتشكرلٚأسٝاّْا تتٓعٍ يف سهٝض املصٓي  ست٢ عٔ ؼكٌٝ ايع

 أٜهّا. 

ثبات ٱ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾٗصا املعذلض عٓسَا ٜهٕٛ يف قسز ايبشح عٔ ططٜٕل

بأَطٜٔ: املٓطل )أٟ املعطؾ١ ايسقٝك١ و يف َٛنع آخط ٜتُػٻ ْعطٜت٘ ايس١١ٜٝٓ قشٸ

ٞٸ ;ؾهاض َع بعهٗا(بهٝؿ١ٝ اضتباط ا٭ اضف عمبانٞ امل ٚايتاضٜذ )أٟ ايعًِ ا٫غتكطا٥

ٝٸاي ٝٸ١ ٚغرل ايسٜٓ  .(80)(١سٜٓ

ِٕ ٘ سٍٛ اـؿب، ٚيهٓٸ ٞٛنًٓ نٝـ ٜهٕٛ ا٫غتكطا٤ عادعّا عٔ سه

َٸ ،ٚببعض ايؿٛاٖس ،ببػاط١  ١ ـ ٚاييت أَطٖا أسسٸبؿطٜٸيّا سٍٛ املعطؾ١ اٜجبت قاّْْٛا عا

١ ْعطٜٸْكاش )إٚعٓسَا ٜهٕٛ املٓطل عادعّا عٔ   !ـ ٠ٚأعُل َٔ اجملطٸ ،َٔ ايؿعط٠

يف بعض ٚشيو  ،سّابٛقؿ٘ َ٪ِّ ،١( ٜٴهتؿ٢ با٫غتكطا٤ ؾكطسٜٓٝٸتهاٌَ املعطؾ١ اي

ٞٸشيو ا٫غتس٫ٍ امل بط٬ٕع٢ً ؾطض » ٜ٘ٚكطٸح بأْٸ ،١عطؾٝٸاملٛاضز امل )املٛغّٛ  ٓطك

ٛٸ٫ٚ تٓكل شضٸ ،بتٓاقض ايتأٜٝس( ٫ ٜٛدب خ٬ًّ يف اغتس٫يٓا ع٢ ايصٟ ٠ شيو املسٻ٠ َٔ ق

ٝٸ١ ٚاملعطؾ١ ايبؿطٜٸٜط٣ ايتٛاؾل بني املعطؾ١ اي  .(81)«١سٜٓ

ٕٸإىل  ٌ با٫غتكطا١٤ َعطؾ١ إٔ ٜتٛقٻْعطٜٸيكاسب »نٝـ ميهٔ  ؾِٗ ايعًُا٤  أ

ٔٸ ،(82)«مبعًَٛاتِٗ ا٭خط٣ عٔ ايؿطٜع١ َػبٛمٷ ٞٸ ٚيه ٫ ٜػتطٝع َٔ ٖصا  ايؿٝعٜا٥

ِٸ ٕٸ ٖٚٞ  ،تًو املع١ًَٛ ايبػٝط١إىل  ٌَٔ ايتذاضب ايتٛقټ ايه )ايؿًعات تٓبػط أ

 . !(83)باؿطاض٠(

ٚاعتدلْا  ،١ٝٸخاقٸأٚ  ؾطاز يف َؿّْٗٛٓا عٓسَا اؾذلطٓا اؾذلاى ا٭إ ٚباختكإض

ٕٔكٗا غرل ممؼٗك ٕٸ بسٸ، ؾ٬ه ٔٸا٫غتكطا٤ ٫ ٜؿٝس ستٸ إٔ ْعذلف أ ٫ٚ ٜتذاٚظ  ،٢ ايع
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 ،١ تعكٝسّابؿطٜٸ. ٚإشا نإ نصيو ؾهٝـ ؾأْا إيٝ٘ يف أنجط املعاضف ايؿٓوايَطس١ً 

   !١ املعطؾ١ْعطٜٸأ٫ ٖٚٞ 

َټْٸإ :٫ٚ ٜؿٛتٓا ايكٍٛ ل َٔ ايؿطط ايتشٗك إَهإهض ٌ ٜتٸ٘ بكًٌٝ َٔ ايتأ

ٕٵ ،ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫غتكطا٤ ،املصنٛض ٝٻ ;أٚغع ١ أنجط ٚفا٫ّاغتًعّ زٓق ٚإ ٔ يهٞ ٜتب

ّٸبط٬ٕ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٱ  ١.بؿطٜٸسٍٛ املعطؾ١ اي ثبات سهِ عا

 

ّْٞكد َسح١ً ايتٛايد ايـ 2   ــــــ رات

ٞٸأنجط يف َطس١ً ايتٛايس اي ايكسض اعذلاناتٺ ١ْعطٜٸ تيكس ٚادٗ اييت  ،صات

 ٜكني. إىل  ض ا٫ْتكاٍ َٔ ا٫ستُاٍ املتعاٜستٛنِّ

ّٕ تؾها٫انتؿت بعض ٖصٙ اٱ ٕٸ به٬ عٔ ؾطح ايؿٗٝس  ّاغُانإؾٝ٘  نأ

ٕٵ»: ؾهاٍنتؿ٢ بعهِٗ باٱاؾ .ايكسض ٚتٛنٝش٘ شلصٙ املطس١ً ناْت نجط٠  ٚإ

ٔٸإىل  ايتذاضب ت٪زٟ ٕٵ ،ٖصا ا٫ستُاٍ تهعٝـ استُاٍ اـ٬ف، يه  ،نإ نعٝؿّا ٚإ

 .(84)«غٝهٕٛ َاْعّا َٔ سكٍٛ ايٝكني

ٕٸ ٔ سكٍٛ )ايٝكني َ اـ٬ف َاْعٷاستُاٍ  بُٝٓا ٜعذلف ايؿٗٝس ايكسض بٓؿػ٘ بأ

ٞٸامل ٞٸيٝ٘ ٖٛ )ايٝكني املإع٢ ايٛقٍٛ سٻٚايصٟ ٜٴ .(ٓطك ٚيٝؼ شيو يف مجٝع  ،(ٛنٛع

 ُا يف ساي١ ٚدٛز ؾطٚط َع١ٓٝ. املٛاضز ٚاؿا٫ت، ٚإْٸ

ٕٸإؾٌٗ ميهٔ  ٚاييت مل ميهٔ  ،ٖٓاى بعض ايكهاٜا ايٝك١ٝٓٝ ٚاؾع١َٝ ْهاض أ

ٕٵ ،أٟ عٔ ططٜل ا٫غتكطا٤ ،اضب اي١َٝٛٝعٔ ططٜل ايتذ يٝٗا إ٫ٓإايتٛقٌ  ناْت  ٚإ

ٟٸ بٓشٕٛ ٗا ؼذلم  ٌٖٚ أْ٘ إشا أزخٌ ٜسٙ يف ايٓاض ؾإْٸ ٜؿٓو إْػإ  ؾٌٗ ٖٓاى ٫ ؾعٛض

ٗا  ٦ٜسخٌ ٜسٙ ايباضز٠ يف َا٤ ؾسٜس ايدلٚز٠ ٚقطٜب َٔ ا٫لُاز يهٞ ٜسٓؾ إْػإٜٛدس 

ٕٸ ؾًُاشا ٫ ٚاملا٤ ايكطٜب َٔ  ،طمايٓاض ؼ ؼسخ ٖهصا أَٛض  َٚٔ أٜٔ عطؾٓا أ

اييت تكّٛ  ،٦َٚات اؿا٫ت َٔ ايٝكني املؿاب١ٗ شلا ،ز  ٖصٙ ا٭َٛض اؾع١َٝا٫لُاز ٜدلِّ

 عٔ ططٜل ا٫غتكطا٤   مل ؼكٌ إ٫ٓ ،ٚايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ْػإعًٝٗا سٝا٠ اٱ

 ،ت َطٸت بايكطب َٔ أعاخ ايؿٗٝس ايكسضؾها٫ٚايبعض اٯخط َٔ اٱ

ِّ .ظٚاٜا كتًؿ١ ٚساٚيت تكُٝٝٗا َٔ  ،َٓٗا ع٢ً سس٠ ٚاسسٺ ٚيصا هب إٔ ْتعطض يه

 ْٚكّٛ بسضاغت٘ ٚؼًًٝ٘. 
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 ت: ؾها٫َٚٔ أِٖ تًو اٱ

 عسّ ايتُٝٝع بني املٓطل ٚعًِ ايٓؿؼ. ـ أ 

ٟٸ ا٫غتكطا٤ ـ ب    .ايسٚض

 

 ــــــ عدّ ايتُٝٝص بني املٓطل ٚعًِ ايٓفظأـ 

١ بس٫ّ َٔ ايهطٚض٠ ايػاٜهٛيٛدٝٸ ٘ أخصع٢ً ايؿٗٝس ايكسض أْٸ ؾهٌ أسٝاّْاُأ

ٕٸٚ ،عا٤ أندل٫زٸ ّاض أغاغٚدعٌ ٖصا ايتكٛټ ،(85)١ٓطكٝٸايهطٚض٠ امل )آخط اخذلام  ٖٛ أ

ٞٸهب ع٢ً ايؿًػؿ١ ايتدًٗ  .(86)(ل َٓ٘ ٖٛ ايبشح ايػاٜهٛيٛد

ٌٸ٫بسٸ  ٖٚٓا ثِ  ،ايؿاقٌ بني املٓطل ٚعًِ ايٓؿؼ ٔ اؿسٸؾ٤ٞ إٔ ْعِّ قبٌ ن

ٕٸ٣ يًشه١َٛ ْتكسٸ ايؿٗٝس ايكسض ٌٖ أخص عًِ ايٓؿؼ بس٫ّ عٔ املٓطل  ثِ ْبشح  يف أ

 .ُا ٖٛ اـًٌ ٚايهعـ ايصٟ ٜطاؾك٘ ؾٖهصا أَط  ع٢ً ؾطض ٚقٛع ٘أْٸ

 

  ــــــ ايفاصٌ بني املٓطل ٚعًِ ايٓفظ احلّد

ٕٸايتكٛټ ٕٸ ض ايطا٥ر أ  ،يف املٓطل أٜهّا» ايتؿاٚت بني املٓطل ٚعًِ ايٓؿؼ ٖٛ أ

ٝٸسٝا٠  ،ؿؼنُا يف عًِ ايٓ سهاّ ٚا٫غتس٫٫ت، ضات ٚا٭ٜٚٴبشح عٔ ايتكٛټ ،١عكً

ٕٸ َع تؿاٚتٺ ثبات إعًِ ايٓؿؼ ٜهتؿٞ بتٛقٝـ اؿٛازخ ؾكط، ٚايػطض َٓ٘  ٖٛ أ

إٔ وهِ  ْػإنٝـ هب ع٢ً اٱيف املٓطل ٜعني ، بُٝٓا ْػإاٱط نٝـ ٜؿٚه

ٍٸ ـاط١٦. ٚاـ٬ق١ أْ٘ ع أٜهّا بني أسهاَ٘ ٚاغتس٫٫ت٘ ايكشٝش١ ٚاٚميِّ ،ٜٚػتس

ٚيٝؼ ْعط  ،َٔ سٝح ايك١ُٝ ٚايكسض ٚاملطتب١ ْػإسهاّ ٚاغتس٫٫ت اٱأع بني ميِّ

ٞٸامل  .(87)«ض َا ٖٛ ا٭ؾهٌَا هب إٔ ٜهٕٛ، ٜٚكطِّإىل  بٌ ،َا ٖٛ َٛدٛزٷإىل  ٓطك

ٕٸ ٜع٢ٓ بتشًٌٝ ايعٛاٖط  ،ض ٜط٣ إٔ عًِ ايٓؿؼ عًُّا تٛقٝؿّٝاٖهصا تكٛټ إ

 ،ّا١ ايتؿهرل، بُٝٓا ٜهٕٛ املٓطل َٔ ٖصا املٓعاض عًُّا َعٝاضٜٸعًُٝٸ كـٜٚ ،١ؿهطٜٸاي

ُٸ  ت٘ تبٝني َا هب إٔ ٜهٕٛ. َٗ

ٚيف  ،١ٓطكٝٸعاخ املظاٖط ا٭ ض مل ًٜشعٛا إ٫ٓٚايصٜٔ ٜكبًٕٛ بٗهصا تكٛټ

ِٗ يٛ ْعطٚا يهٓٸ .هب( )َا ٫ٚ ؾٗصا ايعًِ فُٛع١ َٔ )َا هب( .َػتٛاٖا ا٫بتسا٥ٞ
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ٞٸيٛدسٚا إٔ )َا هب( امل أنجط بعُٕل ( يف ايؿهط )َا ٖٛ َٛدٛزٷ ـٖٛ تطمجإ ي ٓطك

 ٚايصٖٔ. 

ِٷ :ٚبعباض٠ أخط٣ ٞٸ املٓطل أٜهّا عً ٘ ٜكـ ْؿؼ ايؿهط ٚشات٘، ، يهٓٸتٛقٝؿ

١ يف ْػاْٝٸٚزضاغ١ ايٓؿؼ اٱ ،١طٚسٝٸ٢ ؼًٌٝ ايؿعايٝات ايخ٬ؾّا يعًِ ايٓؿؼ ايصٟ ٜتٛٓي

ٚاملٓطل ٜسضؽ  ،ٓؿؼ ٜسضؽ )ايعاقٌ(ايزضاى. ؾعًِ ٚاٱ ايؿهط :َٚٓٗا ،سا٫تٗا املدتًؿ١

ٔٸٌ ايصٖٔ، ٚاملٓطل وًٚ)ايعكٌ(. عًِ ايٓؿؼ وًٚ ؾإٕ  ٌ ايصٖٓٝات. ٚباقط٬ح أٌٖ ايؿ

 ٚعًِ ايٓؿؼ عٔ املعك٫ٛت ا٭ٚىل.  ،خ عٔ املعك٫ٛت ايجا١ْٝاملٓطل ٜتشسٻ

َ٘ املٓطل َٔ إشا ٚدس يف املٓطل )هب( ؾٗصا ايٛدٛب خ٬ق١ ٚعكاض٠ ملا قسٻ

ّٸ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً اؿسٸ»صا ٜكاٍ: يَٛدٛز(. ٖٚٛ )َا  َٔ  بسٸَا ؾ٬ يؿ٤ٞٺ ايتا

ـٷ .ايتٛاؾط ع٢ً اؾٓؼ ايكطٜب ٚايؿكٌ ايكطٜب ؿكٝك١  ٖٚصا ايكإْٛ يف اؿكٝك١ تٛقٝ

ٕٸ ،١شٖٓٝٸ ٟٸض َعطؾ١ نٓ٘ )تكٛٸ ٖٞ أ يف ن٤ٛ َعطؾ١ أدعا٥٘ ـ أٟ  ( ٫ وكٌ إ٫ْٓعط

 . (88)«ـ ؿكٌ ايكطٜباؾٓؼ ٚاي

 

 ــــــ ٜهٛيٛجٞ يف ْعس١ّٜ ايصدزاايط طؤاٍاياإلجاب١ عٔ 

ٕٸ ٞٸ ١ ايؿٗٝس ايكسض عحٷْعطٜٸ ٌٖ أ ٞٸ أّ ؼكٝلٷ غاٜهٛيٛد    َٓطك

ٞٸزٚض ايبشح ايَاٖٝٸ١ ف ع٢ً إٔ ْتعطٻ٫بسٸ  داب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍيف اٱ يف  عًُ

ٞٸَطس١ً ايتٛايس اي ٕٸ ع ٌٖٚعٓسٖا ميهٔ إٔ منِّ ،صات ٌٷ أ ٞٸ ايبشح ؼًٝ أّ  غاٜهٛيٛد

ٞٸ ؼكٝلٷ    َٓطك

ٕٸغبل ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض ـ نُا  ٞٸزٚض ايبشح اي ـ أ ٞٸيف َطس١ً ايتٛايس اي عًُ  صات

ٞٸٖٛ  ٚايدلٖإ  ،يف تًو املطس١ً بٝإ اٱطاض ا٭غاغٞ ايصٟ وتاد٘ ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ٛاضز اييت تسضؽ نُٔ ل ايؿطٚط املصنٛض٠ يف املٚع٢ً ؼٗك ،ع٢ً ؾطٚط شيو ا٭قٌ

ٞٸَطس١ً ايتٛايس اي  .(89)صات

ٞٸع٢ً شيو ؾإْ٘ يف َطس١ً ايتٛايس اي ٚبٓا٤ٶ إٕ  :قٌ ايكا٥ٌ، بعس ايكبٍٛ با٭صات

ٞٸبعض زضدات ايتكسٜل امل ا٫ستُاٍ ؾٝٗا ٍ ١، ٜبشح عٔ اؿاي١ اييت ٜتبسٻبسٜٗٝٸ ٛنٛع

ف ع٢ً زضاغتٗا ايتعطټاؾعّ. ٚعٓسَا تعطف تًو اؿاي١ ميهٔ َٔ خ٬ٍ إىل  املذلانِ
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ل تًو ايؿطٚط يف اؿا٫ت اييت اختدلت يف َطس١ً ايتٛايس بعس ؼٗك ٚشيو ،ؾطٚطٗا

ٞٸاي  . صات

ُٸ٘ ايعجٛض  ،يف ٖصٙ املطس١ً يتشًٌٝ عٌُ ايصٖٔ ٚقس اْدل٣ ايؿٗٝس ايكسض ٚدعٌ ٖ

ٔٸ  املتٓاَٞ.  ع٢ً ايهابط١ ايكشٝش١ ؿكٍٛ ايٝكني َٔ ايع

ٞٸتكًٝسٟ عٔ ططم ؼكٌٝ ايٝكني املٚيصا ؾهُا ٜبشح املٓطل اي ٕٸ ٓطك َٓطل  ؾإ

ٞٸايٝكني املإىل ا٫غتكطا٤ ٜبشح ططم ايٛقٍٛ   . ٛنٛع

 (90)«ؾهاض ؾُٝا بٝٓٗا١ تطابط ا٭املعطؾ١ ايسقٝك١ بهٝؿٝٸ»٘ ٓا املٓطل بأْٸؾؾإشا عطٸ

ٟٸ  ؾإٕ ٖصا ايتعطٜـ غٝكسم ع٢ً َٓطل ا٫غتكطا٤ نكسق٘ ع٢ً املٓطل ايتكًٝس

ٟٸ  . ٚاملٓطل ايطَع

١ ي٬غتكطا٤( ٓطكٝٸع٢ً شيو ؾإٕ ايؿٗٝس ايكسض يف نتاب )ا٭غؼ امل ٚبٓا٤ٶ

ٔٸ .١ ي٬غتكطا٤ٓطكٝٸعٔ ا٭غؼ امل نإ باسجّا عٛل ٕٸ ٫ٚ ٜٓبػٞ ايع اغِ ايهتاب » أ

غعٞ »عا٤ إٔ َٚٔ غرل اي٥٬ل ا٫زٸ .(91)«ٕ خاط١٦ٛبصات٘ ميهٔ إٔ ٜكبض أغاغّا يعٓ

ٌٸامل٪ٚي ١ َٓطكٝٸثبات عسّ ٚدٛز أغؼ إىل إذ٘ ايهتاب اتٻما٤ أ ـ احملذلّ يف ن

 . (92)«ملؿه١ً ا٫غتكطا٤

ٟٸ ـ ٚيٝؼ ٖٛ نصيو ـ يهإ  ْعِ، يٛ نإ املٓطل َكتكطّا ع٢ً املٓطل ايتكًٝس

ٍٷ  قات. ملجٌ تًو ايتدطټ ٖٓاى فا

ّا ؾُا ٖٛ ايهعـ ٚاـًٌ ١ ايؿٗٝس ايكسض عجّا غاٜهٛيٛدٝٸْعطٜٸٚيٛ ناْت 

 ايصٟ ٬ٜظَٗا  

ٕٸؾً َا  َا قاّ ب٘ ايؿٗٝس ايكسض ٜكع نُٔ ٚظٝؿ١ عًُا٤ ايٓؿؼ ؾبشٛل ٛ ؾطنٓا أ

 ايهرل يف شيو  ٖٛ 

إٔ    ٫ ؾٓوأطًل ع٢ً شيو ايبشح اغِ )املٓطل(ٌٖ إٔ ا٫عذلاض عًٝ٘ ٭ْ٘ 

 ـ يٝػت َككٛز٠.  ١ يف ا٫قط٬حَؿاسٸ ،بتعبرل املؿٗٛضٖٞ، ـ ٚاييت  ٖهصا َ٪اخص٠

يصٟ ٫ ٜػتؿط ٖٛ اـًط بني )عًِ ايٓؿؼ( ٚايك١ُٝ ٚضمبا نإ اـطأ ايهبرل ا

تًو ايًٛث١ اييت هب  ،)َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ(ٚ ٚاـًط بني )َا ٖٛ نا٥ٔ( ،١(ٓطكٝٸ)امل

  .ٙ عٓٗاع٢ً ايؿًػؿ١ ايتٓعټ
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عًٝٗا  اييت ٜكطٸ ،َٚع شيو إشا غههٓا ايططف عٔ أقٌ زع٣ٛ ا٫ْؿكاٍ

١ أّ أخ٬قٝٸ١ ـ كٝكٝٸٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ( اؿتباع٘، ٚأضدأْا إثبات إٔ )َا أٚ (ناضٍ بٛبط)

س َط٠ أخط٣ بسٸ إٔ ْ٪ٚنؾطق١ أخط٣، ؾ٬إىل  ١ يـ )َا ٖٛ نا٥ٔ(َٓطكٝٸذ١ ٝـ ْت ١ؾكٗٝٸ

ؾٝ٘ )َا ٜٓبػٞ( ٚ ،ّا١ ٖٞ إٔ املٓطل عًِ تٛقٝؿٞ، ٚيٝؼ عًُّا أَطٜٸغاغٝٸأع٢ً ْكط١ 

 ٖٞ تطمج١ يـ )َا ٖٛ نا٥ٔ(. 

)َا ٜٓبػٞ إٔ ٚ )َا ٖٛ نا٥ٔ(ٚ ،يكِٝبني ايعًِ ٚا ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٛدس خًْط

ٕٵ نإ )َا ٖٛ نا٥ٔ( يف عًِ ايٓؿؼ غرل )َا ٖٛ نا٥ٔ( يف املٓطل.  ٜهٕٛ(، ٚإ

ِٷ :ٚبعباض٠ أخط٣ ١ ـ عًُٝٸباملع٢ٓ املُكطًض ـ أٟ فُٛع١ َٔ اؿكا٥ل اي إٕ )املٓطل( عً

 ٚيٝؼ قٛاعس عٌُ ٚفُٛع١ َٔ ايكِٝ. 

ٞٸ ٔ ؼكٌٝ غٓسٺبس٫ّ َ، ٚضمبا ٜكاٍ: إٕ ايؿٗٝس ايكسض  ،يتًو ايؿهط٠ َٓطك

ٞٸ  .(93)أت٢ بسيًٝٗا ايػاٜهٛيٛد

بٛاعح سكٍٛ ساي١ ش١ٖٝٓ ـ ْؿػ١ٝ ٚ فطز إسكا٤ عٛاٌَ ٕٸأٌٖ  :ٚاملطاز بصيو

 ١ تًو اؿاي١ ع٢ً قشٸ زي٬ّٝٚ ،ّآَطكٝٸ غّإ ٜهٕٛ َػِّأميهٔ 

يٓؿػٞ ميهٔ ٚؾل ايٓٗر اٚ ،ؾبٓٛ اٱْػإ ٜعتكسٕٚ ايهجرل َٔ اـطاؾات أٜهّا

إىل ل طبٝع١ ا٭سساخ اييت تسؾع ْؿدِّٚ ،عتكاز بتًو اـطاؾاتايعجٛض ع٢ً َدلضات ا٫

ْٕٕٸأ ٫ٓإ ،١و بٗصٙ ا٭ؾهاض ايُٖٛٝٸيتُػټا ٕ ايعجٛض ع٢ً أ إٔ مػب ٘ َٔ ايبط٬ٕ مبها

ؿٗٝس ايتعبرل  ع٢ً سسٸٚ ،ع١ٝٓٝٚ ١عًُٝٸٕ نإ بططٜك١ إٚ ـ ٖا٤سكاإٚ تًو ايعٛاٌَ

زضغٓا بٛاعح ٚ ًٓاَُٗا سًٖٚ عتكاز بتًو اـطاؾات.ٜػُض يٓا با٫ ـ ١َٛنٛعٝٸ :ايكسض

ِّٕؽأاؿا٫ت ٫ ميهٔ  ٕ أيهٞ ميهٔ  ;١ تًو اؿا٫تيكشٸ ٕ ْػتشكٌ َٓٗا ع٢ً َػ

ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: إىل  يًؿدل ايصٟ ٜ٪َٔ باـطاؾات، ٜعين ميهٔ إٔ ْٓتٗٞ ّاْعطٞ سٓك

َاَ٘ أ١ مل ٜهٔ ٛنٛعٝٸاملٚ ١صٖٓٝٸٕ شيو ايؿدل ايصٟ نإ ٜعٝـ تًو ايعطٚف ايإ

تعبرل  ع٢ً سسٸـ ١ طبٝعٝٸٕ سطن١ شٖٓ٘ ايإٚ ،عتكاز بتًو اـطاؾ١ا٫ ٫ٓإَٔ غبٌٝ 

٫ ٚ ،ّا. ٚضغِ شيو يٝؼ سٓك١عتكاز بتًو اـطاؾا٫إىل  ت ب٘زٻأٖٞ اييت  ـ ؿٗٝس ايكسضاي

 .(94)ضّاَدلٻ أَطّاٚ ّاسٓك بؿهٌ َتٓاغبست ٕ مػب تًو اـطاؾ١ اييت تٖٛيأ ،َٓاغبّا

ٜٳ ّا قس تٓاٍٚ ايبشح ع٢ً ايؿٗٝس ايكسض يٛ نإ سٓك زٴٔطٖٚصا ا٫عذلاض إمنا 
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 ط٘ عٔ ايعاقٌ ٚاملؿٚهٌ يف عجْ٘ يٛ نإ ايػٝس ايؿٗٝس قس تٛقٻإّا. أٟ غاٜهٛيٛدٝٸ

ٍٷإىل  ي٬عذلاض عًٝ٘ إشا  إٔ بعض اؾعّٚ ؼكٌ يف ظطٚف َع١ٓٝ يهإ ٖٓاى فا

ٔٵا١ْٝ ؾهط٠ َٚأثبت سٓك ٘ بسضاغ١ ؾإْٸغابكّا ـ نُا قًٓا ـ  هُْٛٗا بٗهصا ؼًٌٝ. يه

قسز تبٝني ايعطٚف اييت ٜٓتكٌ ؾٝٗا ايصٖٔ َٔ ا٫ستُاٍ يف ْؿؼ ايؿهط ٚشات٘ نإ 

٘ٷأْٸ اؾعّ. ٚاؿلٸإىل  املتعاٜس َټصباملٓطل ايتكًٝسٟ اي ٘ ؾبٝ ٌ يف ايؿهط إٔ ٟ واٍٚ بايتأ

٠ َٔ املعًَٛات ايػابك١. ٚنُا إٔ املٓطل ْتٝذ١ دسٜسإىل  ٌٔ ؾطا٥ط ايتٛقټٜبِّ

ٗٻ ـ ع٢ً ضعا١ٜ ؾطٚط س عُا١ٜ ايؿهط َٔ اـطأ، بٌ إٕ شيو َتٛٚقايتكًٝسٟ ٫ ٜتع

)َٓطل ٜط٣ هصيو ؾ٠ ايكشٝش١، َٔ املازٸا٫غتؿاز٠ ٚ ،١ٓ يف ١٦ٖٝ ايؿهطَعٝٻ

ٕٸ ٔٸقشٸ ا٫غتكطا٤( أ ـ ع٢ً ضعا١ٜ اؾعّ ٚايٝكني َتٛٚقإىل  املذلانِ ١ ا٫ْتكاٍ َٔ ايع

ٕٸ٫ٚ ٜسٻ ،مج١ً َٔ ايؿطٚط  ١ ا٫ْتكاٍ. يف قشٸ ز ايعًِ بٗصٙ ايؿطٚط نافٺفطٸ عٞ أ

ٕٸ ٟٸـ )َٓطل ا٫غتكطا٤(  ٚاـ٬ق١ أ ِّـ ( َجٌ )املٓطل ايتكًٝس ٔ نٝؿ١ٝ ا٫ضتباط ٜب

 ؾهاض. بني ا٭

 

ّٟاالضتكسا٤ ايب ـ   ــــــ دٚز

ٕٸ ؾهاٍاٱ ٝٸ١ ايؿٗٝس ايكسض ٖٞ بْعطٜٸ اٯخط أ ٕٸ ;١صاتٗا قه١ٝ اغتكطا٥ )َا  ٭

ٕٸ ٜكٛي٘ َٔ عا٤ ٖٛ بصات٘ ازٸ «٘ إشا تٓاٚيٛا ايػصا٤ ؾإِْٗ غٝؿبعٕٛاؾُٝع ع٢ً ٜكني أْٸ» أ

ٞٸ ٕٸ٘ ٜتُتٻيسٜٓا أْٸ . ٫ٚ ؾٓواغتكطا٥  ع بٗهصا ٜكني، يهٔ َٔ أٜٔ سكٌ ي٘ ايٝكني أ

ٌٸ تًو ايسضد١ َٔ إىل  ٖٓاى أؾداقّا مل ٜكًٛا اٯخطٜٔ ٜؿاضنْٛ٘ بٗهصا ٜكني  يع

يًُٓاؾؼ َٔ املٝسإ  ٚعسّ اعتباض ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام أغٜٛا٤ َٚتٛاظْني إخطازٷ، ايٝكني

دطز اي٬عبٕٛ َٓاؾػِٝٗ بػ٬ح بأغًٛب ٫ ٜٓػذِ َع قٛاعس ايًعب١. ؾؿٞ تًو املباضا٠ ٜٴ

ٞٸٗاَِٗ باملٓدٛيٝا ٚاشلٛؽ اياملٓطل، ٫ باتٸ   .(95)«عكً

، ٚخطط ببايٞ ايه٬ّ ايكا٥ٌ: )ايكاحل هاٍؾٖصا اٱ بت عٓسَا ضأٜتٴتعذٻٚقس 

ٝٸ١ تهاٌَ املعطؾ١ ايْعطٜٸيف َكابٌ  (مبا عٓسِٖ ٚايطاحل دازٚا تُاّ ىتًـ بايٚ ،١سٜٓ

ٞٸيتٛانعِٗ اي ;عطؾٛا سطَتٗا ٔايصٜ ،ايصات سػاب احملػٓني ٚطاٖطٟ ٚادتٗسٚا  ،عًُ

بني ب٬ تهػِّعٔ سػاب َطن٢ ايكًٛب ٚاؿاقسٜٔ ٚامل ،يف ْكسٖا ٚتبٝٝٓٗا ٚتٗصٜبٗا
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 ،يػبابعٛا باتصضٻٚ ،ٗاّطبعِٗ قكًٛا غ٬ح ا٫تٸأٚ  ايصٜٔ مبكته٢ عازتِٗ ،ضأؽ َاٍ

ٌٸٗٵٚمل ٜأيٛا دٴ عسِٜ  غبٸابٺؾػاز ٚاؾذلا٤. ٚن٬َٓا َع شٟٚ ايعكٍٛ ٫ َع  سّا يف ْؿط ن

  .(96)ايهطاّ ايهاتبنيإىل  ٘سػابٳ ٓاًِايصٟ أَٚن ،اؿٝا٤

ٕٸ قشٝضٷ ٕٸ إ ايؿٗٝس ايكسض اعتدل أ ٕٸ ْهاضٳأ ٜتٓاٍٚ ايطعاّ  ٔٵَٳ ايعًِ ٚايٝكني بأ

َٸ ،(97)يف ا٫عتكاز ؾطاْطإٜؿبع  ٫ ٜط٣ إٔ اغتكطا٤ بعض ايؿٛاٖس َٔ ٖٓا ٖٚٓاى َٳٔ  اأ

َٸْعطٜٸٱثبات  نافٺ ٝٸ١ باغِ )تهاٌَ املعطؾ١ اي١ عا ًٝؼ َٔ احملػٓني ٚطاٖطٟ ؾ١( سٜٓ

ْٚاؾط  ،َٚؿذل ،أؽ َاٍب ب٬ ضَٚتهػِّ ،ٚساقس ،بٌ ٖٛ َطٜض ايكًب ،ايكًٛب

 .زلعٗا ٚػاٚظٖاا قٛاعس ايًعب١ ٖٞ ٌٖ ٖصٙ  .عسِٜ اؿٝا٤ غبٸابٚ ،يًؿػاز

ٕٸ ؾهاٍٚيف اٱداب١ عٔ اٱ ٟٸ١ ٖٞ اغتكطا٥ٝٸٓعطٜٸاي بأ ايتأنٝس  ١ َٔ ايهطٚض

ٟٸع٢ً أْٸ ٞٸعح  ٓا يف أ يهٞ  ;ُاتٕ يًكبٍٛ ببعض ايكهاٜا نُػًَٖٚهططٸ عًُ

إٔ تهٕٛ أَٛضّا ٚانش١ ٫بسٸ  ُاتل. ٚتًو املػًٖح ٚايتؿشټٔ َٔ ايؿطٚع يف ايبشْتُٖه

١( ٫ غبٌٝ شلساٜت٘ ٫ٚ ايذلزٜس. ؾًٛ أْهط ؾدل )أقٌ ايٛاقعٝٸ ،ؾٝٗا ٫ فاٍ يًؿٓو

ٕٸ )اغتشاي١ ادتُاع أٚ  ،١(ا٫عذلاف بـ )أقٌ ايٛاقعٝٸ بأزٚات اؿه١ُ، ٚنُا أ

ٌٕإ٫ ميهٔ  ،ايٓكٝهني( ٕٸ ثباتٗا بسيٝ ٕٸ ؾإ ٌٸ ايٝكني بأ ٜتٓاٍٚ ايطعاّ ٜؿبع ٫  ٔٵَٳ ن

٫  ٚانضٷ ٗا أَطٷ٭ْٸ ;ا٫غتس٫ٍ أق٬ّإىل  ميهٔ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا أٜهّا، ٚيٝػت عاد١ٺ

  .ْهاض ٚايؿٓوٜكبٌ اٱ

ٕٸ ٜٚعتدلٙ  ،يف ا٫عتكاز( ّاايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ َٓهط ٖصٙ ا٭َٛض )َؿطط ٚشلصا ؾإ

ٕٸْٸإأٟ  .(98)١ْعرلّا يًؿًٝػٛف املجايٞ ايصٟ ٜٓهط ايٛاقعٝٸ أَجاٍ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز  ٘ ٜط٣ أ

ٚايذلزٜس ؾٝ٘. ٖٚٞ تًو اؿاي١ اييت  ٚايذلزٜس يف َا ٫ ٜٓبػٞ ايؿٓو ٜؿططٕٛ يف ايؿٓو

ُٸ اؾطبع٠ ٖٞ خطٚز ايك٠ٛ » :ٚقايٛا يف تعطٜؿٗا ،ٝٗا اؿهُا٤ املػًُٕٛ )اؾطبع٠(ٜػ

ٝٸاي   .(99)«ؾطاطاٱإىل  ا٫عتساٍ ١ َٔ سسٸعكً

ٕٸ :ٚبعباض٠ كتكط٠ ٜٳ إ ـ يف ايكبٍٛ ببعض اؾعّٚ سٸ ايتٛٗقعٴايؿٗٝس ايكسض 

ٝٸ ّاٖٛغأٚ  ٫ َٓدٛيٝا ،يف ا٫عتكاز ّاؾطاطإـ  ا٫غتكطا١ٝ٥ ـ نايػؿػط١  . ّاعكً

بٌ  ،ٕٛ ع٢ً ٖصا ايًٕٛ َٔ ايٝكني بٝػطؾطاز ٫ وكًٖٓاى بعض ا٭»ٚضمبا قٌٝ: 

ٛټ ِٗ ا٤ ايٓابٗني املعاقطٜٔ ٖٞ أْٸ٫ت ايٓؿػ١ٝ ايبسٜع١ اييت سكًت يس٣ ايعًُإٕ أسس ايتش
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ٝٸ اٚؾكسٚ ،ق٬ًّٝ ٫ وكٌ يسِٜٗ ايٝكني إ٫ٓ  ،١دطأ٠ ا٫عتُاز ع٢ً ايتعُُٝات ا٫غتكطا٥

 ٟ:بٞ ايع٤٬ املعطٸأٜٚكٛيٕٛ َع 

   ٚ ــ٬ ٜكــــــني  ــٝكني ؾــــ ــا ايــــ ــاْٸإأَــــ  ُــــ
 

ٕٵ أ  ٔٻ  قك٢ ادتٗـازٟ أ (100)«سسغـا أٚ أظـ
 

 

 َٔ ا٫غتس٫ٍ.  ْٕٛع ٟٸأغًل ايباب ع٢ً أ ٖصا اؿسٸإىل  ؾإشا ٚقٌ ايه٬ّ

ٕٸ»ـ ايكٍٛ:  ٚاٯٕ نٝـ ميهٔ ـ َع ٖهصا ؾٛو عامل املعطؾ١ عٓسَا ؾِٗ عٔ  إ

ٕٸ  َػبٛمٷ ـ غٛا٤ نإ قٛابّا أّ خطّأـ ؾِٗ ايعًُا٤ بايؿطٜع١  ططٜل ا٫غتكطا٤ أ

يهٞ ٜعطف ايػبب ٚضا٤  ;مبعًَٛاتِٗ ايػابك١ اْدل٣ يًتشكٝل يف غطٸ شيو ا٭َط

ٛټإٔ ٜٴػأٍ: ٌٖ أْٸؾ٬ بسٸ  ،(101)«شيو ٍ ايٓؿػٞ ايبسٜع ايصٟ و مل تكـ ع٢ً شيو ايتش

ٞٸٚشلصا تعًٖ ،عًُا٤ ايعكط ايٛاعنيع٢ً ططأ   . !كت بايتعُِٝ ا٫غتكطا٥

ٕٸ ، (بٛبط) :أَجاٍ ،ٍ بسٜع ٫ ىتل بعًُا٤ ٖصا ايعكطٖهصا ؼٛټ ٫ٚ ىؿ٢ أ

ًٜٚكٕٛ  ،زضانٗاإأٚ  ،١بٌ نإ ايهجرل َٔ سهُا٤ ايْٝٛإ ايكسَا٤ ٜٓهطٕٚ ايٛاقعٝٸ

. ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ سهِ ابٔ غٝٓا ـ غًطإ ا٫غتس٫ٍ يف عط ايؿٓوز تطزټ أْؿػِٗ ب٬

ٕٵ٭ْٸ ;(102)ِٗ ٚنطبِٗـ بهِّ ٚايدلٖإ ٕٸ !ؾٝا٤ ٚعسَٗا٫ ؾطم بني ا٭ ِٗ ٜعتكسٕٚ أ  ؾٌٗ أ

  ! سلٌّ َا ٜكٛيْٛ٘

ْٚكٍٛ:  ،ع آخطؾُٔ اؿػٔ مبهإ إٔ لطٟ ٖصا ايتعُِٝ يف َٛن»ٚضمبا ٜكاٍ: 

ٕٸإسٝح   ا٫غتكطا٤ ٜؿٝس ايٝكني ؾٗصا نافٺ ْٓا لس يف أْؿػٓا سهٛضّا ٚؾٗٛزّا بأ

ٕٸ ٌٸ يٓشهِ بأ ٌٸ ٚعٓس٥صٺ ،ٜكّٝٓا َٔ ٖصا ايكبٌٝ ؾطزٺ يس٣ ن تًو ايدلاٖني  ٫ ساد١ يه

 .(103)«١ يًتسيٌٝ ع٢ً ا٫غتكطا٤عطؾٝٸاملٚ ١ايطٜانٝٸٚ س٠املعٖك

ٕٸ  .ٚعٌُ بٗصٙ اٱؾاض٠ ،غاض ع٢ً شيو املٓٗر ايؿٗٝس ايكسض قس ٚاؿكٝك١ أ

ٕٸ غبلٚنُا  ٌٸإىل  ا٫غتكطا٤ يف بعض املٛاضز ٜٓتٗٞ ؾكس اعذلف بأ  اؾعّ، ٚناْت ن

ع٢ً أغاؽ  ،ضّاَػاعٝ٘ يتٛنٝض ايؿطٚط ٚاؿا٫ت اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا شيو ا٫ْتكاٍ َدلٻ

 . طبعّا َٓطل ا٫غتكطا٤

 

ُّ ّٔعدّ تع   ــــــ ايٝكنيإىل  انِاملرت ٔ ْكط١ االْتكاٍ َٔ ايع

ٜعين  ،ز١ ايػٝس ايكسض غرل قسٻْعطٜٸايهجرل يف  اؿسٸ ٕٸإ»ٚقس ٜكاٍ أسٝاّْا: 
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َا  :خط٣أبعباض٠ ٚ، ندلستُاٍ ا٭ ا٫يفٜٔ ٜؿ٢ٓ ا٫ستُاٍ ايكػرل أٚ َت٢ ٚانشّايٝؼ 

 .(104)«َ٘ٔ أدًقػط ا٭ باؿسٸ ٞهشٸيهٞ ْ ;ا٫ندل ٚسذُ٘ سٸاؿٖٛ 

ٚيٝؼ »ٚقاٍ يف اٱداب١ عٓٗا:  ،تًو ايٓكط١إىل  ًَتؿتّا يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض

ٟٸ ٞٸ َٔ ايهطٚض ز زضد١ ايذلانِ ـ إٔ ؼسٻ يًُكازض٠ ـ اييت وتادٗا ايسيٌٝ ا٫غتكطا٥

ُٸتٗا ـ إٔ تكطٸض َٔ إىل  اييت ت٪زٸٟ تًو ايٓتا٥ر، بٌ ٜهؿٞ ـ يهٞ ت٪زٸٟ املكازض٠ َٗ

ٕٸ تطانِ ايكِٝ ا٫ست ٚاَتكاق٘ ؾع٤ أندل ؾأندل َٔ  ،ٕٛض١ يف قُايٝٸسٝح املبسأ أ

١ ايهبرل٠ ايٓاػ١ عٔ ٖصا ُايٝٸؼٛٸٍ ايك١ُٝ ا٫ستإىل  زضد١ ت٪زٸٟإىل  ق١ُٝ ايعًِ، ٜكٌ

ٕٸ ٖصٙ ايسضد١ َٛدٛز٠ إ١ ايكػرل٠ املهازٸ٠، ُٚايٝٸٚؾٓا٤ ايك١ُٝ ا٫ست ،ٜكنيإىل  ايذلانِ

ؿل ع٢ً  ا٫غتكطا٤ات املتٻ١ يف١ يف قٛض ايكه١ٝ ا٫غتكطا٥ٝٸُايٝٸيف تطانِ ايكِٝ ا٫ست

 .(105)«لاسٗا

ٔٸ ِ تعٝني سسٛ٘ يٝؼ َٔ احملتٻؾإْٸ ٚباختكإض إىل  املذلانِ بعٝٓ٘ ي٬ْتكاٍ َٔ ايع

ِٸ ١ٓ. ٫ٚ ٜٓكهٞ ايعذب َعٝٻ ك٘ يف سا٫تٺٚؼٗك ،تجبٝت ٚدٛز ٖهصا سسٛ ايٝكني، بٌ املٗ

ٕٸٜٚعٓٸ ،َٕٛ بصيو٫ ًٜتعِٖٚ بعٝٓ٘ َٔ اٯخطٜٔ  َٔ املطايبني بتعٝني سٛس اٱتٝإ  ٕٛ أ

١ ْعطٜٸٚتكٜٛطٙ بعٓٛإ  ،ببعض ايؿٛاٖس املتٓاثط٠ ٜهؿٞ ٱثبات َا قاي٘ اٯخطٕٚ

ٞٸ  .(106)دسٜس٠ ٚؾهط إبساع

 

ّٓ ّٝظ   ــــــ ١ اجملُٛع١ٝ١ جاَع

١ اجملُٛع١، أٟ ١ٝ داَعٝٸ١ ايؿٗٝس ايكسض ٖٛ ظٓٸْعطٜٸٚا٫عذلاض اٯخط ع٢ً 

ٞٸمجايعًِ اٱ أططافع عسّ متٝټ  .اي

غاؽ أف ايؿٗٝس ايكسض ا٫ستُاٍ ع٢ً عطٻ: ؾهاٍقٌٝ يف تكطٜط ٖصا اٱٚقس 

ٞٸمجايعًِ اٱ ٞٸمجعها٤ فُٛع١ ايعًِ اٱإٔ أإىل  ٚشٖب ،اي تهتؿـ عٔ ططٜل  اي

عها٤ اجملُٛع١ عٔ ططٜل أمكٌ ع٢ً  ٤بسيف ايْٓا إٜٚكٍٛ:  ،٤ا٫غتكطاٚ املؿاٖس٠

ٞٸايتكػِٝ اي عها٤ أسس أ ع٢ً ٚسُٝٓا مهِ ٜكّٝٓا ،١ايتذطٜبٝ سضاغ١ايأٚ  ،عكً

ٌٻ ،عها٤ع ٖصا ايٝكني ع٢ً مجٝع ا٭اجملُٛع١ غٛف ٜٛظٻ ِٷغ عهٕٛ ٜٚكٝب ن ع٢ً  ٗ

طقِ ع٢ً ايسٚاّ ي َػاّٜٚا ٜٚهٕٛ فُٛع ٖصٙ ا٫ستُا٫ت ستُّا ،١ َٔ ا٫ستُاٍايػٜٛٸ
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ِٸ ،ٛاسس(ايٝكني )اي  طب١ٖٓا ٖٛ: ٌٖ ميهٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايتذ ٚا٫غتؿٗاّ املٗ

 .(107)«ٜسٜٓا بأسكٌ قس عها٤ اجملُٛع١ أمجٝع  ٕٸأب ٕا٫ط٦ُٓاٚ ،٤ا٫غتكطاٚ

ٔٸ امل٪غـ سٓك»ثِ أدابٛا عٓ٘ بكٛشلِ:   ّا إٔ ٫ ٜهٕٛ يسٜٓا اط٦ُٓإ يف ن٬ يه

ْطٜس ٚ ،ايصٟ ْعاْٞ َٔ عسّ نؿاٜت٘ ،ؾا٫غتكطا٤ شات٘ ،بٓشٛ ايتعٝنيٖصٜٔ ا٭َطٜٔ 

أٟ إٔ وكٌ  ،لاظ ٖصٙ امل١ُٗإٌ عسّ ٜتهٖؿ ،خٝاٍ إٔ ْكُٝ٘ ع٢ً غامٚ بأيـ س١ًٝ

 .(108)«.يٓا ع٢ً فُٛع١ داَع١..

ٕٸ ،أٜهّا ؾهاٍٖصا اٱإىل  ٚقس أؾاض ايؿٗٝس ايكسض ْؿػ٘ تعٝني  ٚاعذلف بأ

ًع اييت مل ْٖط ،١ايٝٸمجٚاسس َٔ فُٛعات ايعًّٛ اٱ ١ يعهُٕٛايٝٸَطًل ايك١ُٝ ا٫ست

ٕٸ ،ع٢ً عسزٖا ٕٸ ٝٓٗا ايٓػيبٸتعٝ غرل ممهٔ. َٚع شيو ؾإ  قُٝتٗا َػا١ٜٚ ـ أٟ َعطؾ١ أ

ٕٛ. (109)ـ ممهٔ أقػط َٔ ق١ُٝ ا٭خط٣أٚ  أندلأٚ  زقٝل  ٚعٓسٖا عح تًو املػأي١ بٓش

 يٝ٘. إا هسض ايطدٛع مٓم ،(110)ٌ يف سا٫تٗا املدتًؿ١َٚؿكٻ

 

  ــــــ ايطعف قباٍ املػايط١

ٕٸ ٟٸايؿٗٝس ايكسض مل ٜكسٸ قٌٝ: إ خطط  ذلظ َٔم ٕأا ميهٔ َٔ خ٬شلقاعس٠  ّ أ

 . (111)ض َهإ َا بايصات(عطخص َا بايأ)

ٔٵ ،ب )َا بايصات( تٛؾرل ٬َى َٚعٝاضٖٓا ٜتطًٖ ٕٸ عٓسَا ٜٛدٻ ٚيه ٘ ا٫عذلاض بأ

ٟٸ١ ايتهاٌَ ايْعطٜٸَج١ً ٫ ٜهؿٞ ٱثبات ببعض ا٭ تٝإاٱ ٝٸيًُعطؾ١ اي ٓعط ١ سٜٓ

ٟٸ)ايبػط ٚايكبض اي ٕٸ»بـ ذاب يًؿطٜع١( ٜٴ ٓعط  تٝإٚاٱ، َكازٜل بايصاتتًو  أ

 . (112)«مبكازٜل بايصات ٜهؿٞ ٱثبات املطًٛب

ٟٸ ِّ ـ ؾاملعٝاض ملا بايصات َٚا بايعطض تكسٜٕط ٚع٢ً أ  ـ ٔ يف املٓطل ايتكًٝسٟٚنُا بٴ

ٕٸ ،عٚممٝٻ ٚانضٷ  باـٛامٶ زاّ ا٭َط َطتبطّا ٖصا ايؿطط ميهٔ ضعاٜت٘ َا» ٖٚٛ أ

َا أ، غتكطا٤ ايػٛز ع٢ً ايبٝضاِٝ ْتٝذ١ ُب تعـ ػٓټ ُٝهٔ ـ َج٬ّؾ .١َ ٚاملؿاٖس٠ٛعًامل

شا إٜٓبػٞ عًُ٘  ٟصاي ؾُا ،١َعًَٛ ٫ٚ ،٠غرل َؿٗٛزايؿاضق١ اشا ناْت اـكٛق١ٝ 

٫ت ت َعسٻشا ناْإ ،٠١ قؿات ٚضاث١ٝ خاقٸعسٸٚادس٠ ي ناْت اجملُٛع١ َٛنع ايتذطب١

ٛٸإ ،َعني سسِّٗا أع٢ً َٔ ايسّ نًٓ يف ايهٛيػذلٍٚ ٞٸشا ناْت ق يف  ٠ اجملاٍ املػٓاطٝػ
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طات آ٫ف املتػِّنصا ٚ ،خط٣َع ايٓكاط ا٭ ايٓكط١ َٛنع ايتذطب١ َتؿاٚت١ اغتجٓا٤ٶ

ٝٸٕ تهٕٛ أا٭خط٣ اييت ميهٔ   .اييت مل ؽطط ست٢ اٯٕ بباٍ أسس ٚ ،ط٠َ٪ثِّٚ ١زاخً

تٛدٝٗٗا ٚ ،ختباضطب١ ٚا٫ذ١ ايتذ١ ع٢ً ْتٕٝ استُاٍ تأثرل ٖصٙ ايعٛاٌَ اـؿٝٸإ

 ؾُا ايصٟ ٜٓبػٞ ؾعً٘  . (113)«زا٥ُّا ٘يساقا٥ِ ع٢ً  ذاٙ خامٸاتٸ قٛب

ؾطاز َتػاٜٚٔ يف أ٠ عسٸإىل  ض ايتذطب١ بايٓػب١إْٓا عٓسَا ْهطِّ .اؾٛاب ٚانضٷ

ٌٸ١ٝ َٚؿّٗٛ ٚسٝس، ؾإْٸٚيف خاقٸ ،ايعاٖط ْتٝذ١ إىل  ٚايتٛقٌ ،ػطب١ ْادش١ ٓا َع ن

ٌٸ استُاٍ ايتؿ ،تؿب٘ ْتٝذ١ ايتذطب١ ايػابك١ ٞٸٜك بني ا٭ؾطاز َع بعهِٗ  اٚت اـؿ

ٚاؾعّ بٛسس٠ ايٓتٝذ١  ،ايكؿطإىل  ـ إٔ ٜكٌ ـ يف ظطٚف َع١ٓٝإىل  ،ؾطاز املؿابٗنيٚا٭

ت٘. ٚيف ْعطٜٸٓ٘ ايؿٗٝس ايكسض يف ٚنُا بٝٻ ،ب٢ يف املٛاضز اييت مل ػطٻستٸ ،ٚثبٛتٗا

ا٫ْتكاٍ ٌ بٝإ ؾطٚط ٖصا ًب دٗٛز شيو ايطدٌ ايععِٝ تتهٖؿغاؿكٝك١ ؾإٕ أ

 يٝؼ ؾ٦ّٝا ظا٥سّا ع٢ً أقٌ َؿه١ً ا٫غتكطا٤.  ؾهاٍت٘. ٚعًٝ٘ ؾٗصا اٱٚنٝؿٝٸ

ٕٸ ٗط عؾػٛف ت ا٥ُّازٖٛ ايكٝـ  اؾٛٸ يٛ نإ»ْكاف إٔ ٜكاٍ: َٔ غرل اٱ ٚإ

ٝٸاي كٌغتعٓسٖا ٚ ،ايطبٝع١ بٛد٘ خامٸ ٝٸق١ُٝ استإىل  ١سكا١ٝ٥ اـاقٸات اٱعًُ ١ ُاي

 ايًٌٝٚ بؿطايٚ ا٭ؾٝا٤ٚ ٌٖ غتبك٢ ا٭ؾذاضٚطعّا... قايٝكني  تهتػبٚ، ّانبرل٠ دسٸ

ٞٸ يٛ ٕايٓٗاض نُا ٖٞ اٯٚ  .(114)«ا٭ضض  أططافَٔ  ضؾعٓا اجملاٍ املػٓاطٝػ

ٟٸأٚ  ع٢ ايؿٗٝس ايكسضٌٖٚ ازٸ ٕٸ أ ٢ يٛ قٛاْني ايطبٝع١ تبك٢ ثابت١ ستٸ عامل آخط أ

ٜٚكؿِٗ باؾٌٗ  ،ٜٗادِ اٯخطٜٔ ٔٵّا مٖمدسٸ ٖٚصا ايه٬ّ عذٝبٷ  !طت ايعطٚفتػٝٻ

ٝٸ١ تهاٌَ املعطؾ١ ايْعطٜٸيعسّ ؾهطِٖ ضٜازت٘ يف فاٍ  ;١بايعًّٛ ايتذطٜبٝٸ  .(115)١سٜٓ

  

  ــــــ اخلالص١

ٝٸ ٜٛاد٘  ،ٚايصٟ ٜػ٢ُ با٫غتكطا٤ ،اتٝٸايهًٓإىل  اتإٕ ا٫ْتكاٍ َٔ اؾع٥

 .١سكٝكٝٸَعه١ً 

١ ٓطكٝٸغؼ املِ )ا٭ٚقس قاّ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض يف نتاب٘ ايكِّ

 ،بعس ْكس اؿًٍٛ املططٚس١ شلصٙ املؿه١ً ،َٚٔ خ٬ٍ عح طٌٜٛ ٚزقٝل ،ي٬غتكطا٤(

ـ ٚايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تبعّا  ٌ ايططٜل ايٛسٝس يٓذا٠ ا٫غتكطا٤ميجِّ ٚبسٜٕع بتكسِٜ سٌٛ دسٜسٺ
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 ـ َٔ تًو ايٛضط١ املًٗه١.  ي٘

ٕٸ ٚا٫غتٓباط بُٓط٘ ظٗٛض عًّٛ دسٜس٠ ٫ ٜٓشكط بايكٝاؽ  ٚأؾازت أعاث٘ أ

ْتاز عًِ دسٜس يف إايصٟ ميهٓ٘  ،آخط ٖٛ ا٫غتكطا٤ ّإ ٖٓاى ططٜكإايتكًٝسٟ، بٌ 

 ظطٚف َع١ٓٝ. 

َٚٔ اي٥٬ل بايباسجني  .ٚشلصا ؾايهتاب املصنٛض ميهٔ اعتباضٙ طًٝع١ َٓطل دسٜس

َټ ٚطاييب اؿلٸ  .ٚايعٌُ ع٢ً تٛغعت٘ ٚتػسٜسٙ ،ٌ يف أعاث٘ايبشح ٚايتأ
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ّٝايػٗٝد ايصدز ٚإصالح احلٛش٠ اي  ١عًُ
 َطايع١ يف ايسؤ٣ ٚاألعُاٍ

 

 سماعيهيإسماعيم إانشيخ 

 صانح انبدراويترجمت: 

 

 ــــــَكّد١َ 

١( يٝؼ سسٜجّا سٜٓٝٸ)اؿٛظات اي ١سٜٓٝٸاؿسٜح عٔ إق٬ح ب١ٝٓ َساضؽ ايعًّٛ اي

ع٢ً أشٖإ ٚأؾهاض  ١سٜٓٝٸؾكس اغتشٛشت ؾهط٠ إسساخ ايتػٝرل يف اؿٛظات اي ;دسٜسّا

ٚأقبشت ؾػًِٗ ايؿاغٌ َٓص أَس بعٝس.  ،١عًُٝٸاملكًشني ٚاؿطٜكني يف اؿٛظات اي

ٚتٓاَٞ ا٭ؾهاض أٚضٚبا،  ١ املتػاضع١ يفػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸايتش٫ٛت ا٫ عٵٚمل تسٳ

ًّٛ ٚايكٓاعات يف ٚا٫ْط٬ق١ ايػطٜع١ يًع ،١ تبعّا يصيوغ٬َٝٸاؾسٜس٠ يف اجملتُعات اٱ

ٍٕ عٵمل تسٳ ،طٕٚ ا٭خرل٠ايك ٕٸ يف يًؿٓو أز٢ْ فا ٌٸ ،١عًُٝٸاؿٛظات اي أ َا ؼًُ٘ َٔ  به

يٛ  ،١غ٬َٝٸَٚا متتًه٘ َٔ َها١ْ باضظ٠ يف اجملتُعات اٱ ،١ثكاؾٝٸ١ ٚعًُٝٸّ ٚخًؿ١ٝ سٳقٹ

ٕ تًعب أٗا إَها١ْ نؿ٠٤ٛ ٚؾاع١ً ٭قبض بط ع٢ً تٓعِٝ زقٝل ٖٚٝهًٝٸناْت تتٖٛؾ

ِٸ  ستٸ٢كت٘ ا سٖكلاظات أبعس ٚأعُل مٓمإل ْتا٥ر ٚٚؼٓك ا يعبت٘،مٓم بهجرل أزٚاضّا أٖ

 اٯٕ. 

١ يف ؾِٗ ايسٜٔ عًُٝٸشيو ؾايطغاي١ اييت وًُٗا ضداٍ اؿٛظات ايإىل  ـٵأنٹ

ايعٌُ ع٢ً إق٬ح اجملتُع ٚ ،ايٓاؽإىل  ٚإٜكاٍ أسهاّ اهلل تعاىل ،بؿهٌ عُٝل

ٞٸ ٚتٗصٜب٘، ٌٸَٔ أزا٤ زٚضٙ يف ٚمتهني ايسٜٔ اٱشل ٕ تتُاؾ٢ أتػتٛدب  ،ظَإ  ن

ٓٗا َٔ إعساز ػات متٚهط ع٢ً بطاَر َٚ٪غٻٕ تتٖٛؾأ١ َع ايعَٔ ٚعًُٝٸاؿٛظات اي

كني ا٭نؿا٤ شلصٙ ٚاجملتٗسٜٔ ٚايباسجني ٚاحملٚك ،ايطاقات ٚايهؿا٤ات املًتع١َ ايؿان١ً
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ُٸ  ١. املٗ

ٚأغايٝبٗا  ،اٚبدلافٗ ،بذلنٝبتٗا ايكسمي١ ،١عًُٝٸَٚٔ ايٛانض إٔ اؿٛظات اي

َٸ ايكٝأّ َٔ ئ تتُٖه ،١ ايبػٝط١تبًٝػٝٸ١ ٚايسضاغٝٸاي  ١ بػٗٛي١. بأزا٤ ٖصٙ ايطغاي١ اشلا

ٟٸ ـ ١عًُٝٸٚاؿٛظات اي ُٸ ،١ أخط٣عًُٝٸػ١ َ٪غٻ نأ ١ٝ ايطغاي١ املًكا٠ بٌ بػبب أٖ

يػطض احملاؾع١ ع٢ً اظزٖاضٖا  ;ٜٔاٱق٬ح ٚايتشسٜح املػتُطٸإىل  عاد١ـ ع٢ً عاتكٗا 

ٛٸ صيت ايهجرل َٔ اؾٗٛز اؿجٝج١ َٔ قبٌ ايعًُا٤ اؿطٜكني ضٖا. ٚيف ٖصا ايػٝام بٴٚتط

ٛټعًُٝٸٚاملكًشني ايهباض يف اؿٛظ٠ اي ٚضؾع املػت٣ٛ  ،ض١ ع٢ً ططٜل إسساخ ايتػٝرل ٚايتط

ٞٸاي ٞٸٚاي عًُ ٝٸ١ ايعًُٝٸيًُساضؽ اي عًُ ز٠ يف ٖصا اجملاٍ. ٚيف تكسِٜ بطاَر َتعسِّ ٚمتٸ ،١سٜٓ

ٛټسٝح اتٻ، ٛات ا٭خرل٠ايػٓ أغطع  ١ بٛترل٠ٺػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ٫ت ا٫ػُت سطن١ ايتش

ٍ ١ ٚإهاز ؼٛټعًُٝٸإق٬ح ب١ٝٓ اؿٛظ٠ ايإىل  انتػبت اؿاد١ ،ا ناْت عًٝ٘مٓم

ٟٸ ُٸ دصض ٚأقبض اؿسٜح عٔ إق٬ح اؿٛظ٠ ٖٛ سسٜح  ،١ٝ أندل َٔ شٟ قبٌؾٝٗا أٖ

ٕ ٜبك٢ باب اؿٛاض أات. َٚٔ ٖٓا هب ٠ َطٸٚي٘ يعسٸتسا ٚمتٸ ،١عًُٝٸايػاع١ يًشٛظات اي

١ ى مٛ سٛظ٠ منٛشدٝٸايتشطټ َهإيهٞ ٜكبض باٱ ;ٚايٓكاف َؿتٛسّا ع٢ً ايسٚاّ

 ١. بؿهٌ أنجط ْهذّا ٚزٓق

عٕ ٚشٚ ْعط٠ َٚكًض َتٻ ،ٚمٔ يف ٖصا املطنع ايصٟ اؾتتض باغِ ضدٌ نبرل

ع٢ً ؾهطٙ  غًٓكٞ ْعط٠ خاطؿ١ّ ،أ٫ ٖٚٛ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض ،سلٛي١ٝ

ٞٸ ١ تًب١ٝ عًُٝٸطٜٔ َٔ ضدا٫ت اؿٛظ٠ اي٢ يًعًُا٤ ٚايباسجني ٚاملؿٚهيٝتػٓٸ ;اٱق٬س

َٔ ٌَٓٗ أؾهاض ٖصا ايعامل  ،ٚؼسٜس َعامل ططٜل ايػس ،بات عكطَِٖتطًٖ

ٕٵ ،اؿهِٝ  ؾا٤ اهلل تعاىل.  إ

 

  ــــــ  ايصدز يف عصس أٚضاع حٛش٠ ايٓجف األغسف

ٝٸا نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜٛاقٌ زضاغت٘ ايعٓسَ ١ يف سٛظ٠ ايٓذـ ا٭ؾطف مل سٜٓ

 .س٠ساي١ دٝٸيف تهٔ اؿٛظ٠ ايكاخب١ يف ايٓذـ آْصاى 

ٛټ ١ ٚاملػا٥ٌ اييت ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ٫ت ا٫ؾػهٛت اؿٛظ٠ ٚعسّ َبا٫تٗا بايتش

ٟٸإإش  ;ؼسخ خاضز اؿٛظ٠ ناْت تًكٞ بع٬شلا ايجك١ًٝ عًٝٗا أْٛاع ا٫ٖتُاّ  ْٛع َٔ ٕ أ
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ٝٸ١ ايػٝاغٝٸبا٭َٛض اي ٝٸ١ اـاضد١ عٔ زا٥ط٠ اٖتُاَات اؿٛظ٠ ٚضغاي١ امل٪غػ١ ايعًُ ١ سٜٓ

أَطّا َٓاؾّٝا يًكِٝ ٚا٭خ٬م اؿٛظ١ٜٚ. ؾايذلٜٚر يًعًّٛ ٚايؿٕٓٛ اؾسٜس٠  سټعٳنإ ٜٴ

غتُاع ٚا٫ ،تٚقطا٠٤ ايكشـ ٚاجمل٬ٓ ،ٚتعًِ ايًػات ا٭دٓب١ٝ ،١كٓاعٝٸلاظات ايٚاٱ

 . سٜينٸَٔ ا٭َٛض اييت ٖٞ زٕٚ ؾإٔ ايعامل اي سټعٳنإ ٜٴ ،، ٚغرلٖا نجرليًُصٜاع

ٖعمي١ ايجٛض٠ إىل  ايتساعٝات امل٪مل١ اييت أؾهت ٕٸإشيو ؾإىل  ٚباٱناؾ١

كت اْتكاضاتٗا ظٗٛز ضداٍ ايسٜٔ َٚطادع ايٓذـ اييت سٖك ،١ يف إٜطإايسغتٛضٜٸ

 ،١ عٔ ايػٝاغ١سٜٓٝٸػ١ ايباضظ يف ابتعاز امل٪غٻ تأثرلٷ نإ شلا ،ا٭ؾطف ٚقٝازتِٗ يًجٛض٠

 َٓٗر ا٫ْعٚا٤ ٚا٫ْهؿا٤.  اٚاختٝاضٖ

سٕٚ ع٢ً عكِ املُاضغات َا ٜ٪ٚن ني ناْٛا نجرلّاِٖ املتدٓؿ٩املػتعُطٕٚ ٚع٬ُ

ِّ ،١ ٚعسّ ؾا٥ستٗاػٝاغٝٸاي ٚتأقًٝٗا يف  ،دٕٛ يؿهط٠ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ٜٚط

جرلّا َٔ ضٚح ايٝأؽ ٚاملًٌ اييت زبٸت يف أٚغاط اؿٛظ٠ يف َػتؿٝسٜٔ ن ،اجملتُع

 ايٓذـ. 

ؾات اؿٛظ٠ ٜٚؿاٖس تكطټ ،ٚنإ ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً َكطب١ َٔ تًو ا٭سٛاٍ

ٖٓاى  نإيٛ أْٸ٘ ِ َٔ ؾطط أٚناعٗا غرل املٓٓع١ُ. ؾكس نإ ٜط٣ ٜٚتأٖي ،غرل املدلف١

ٚٻ ٚيٛ ناْت ٖٓاى أغايٝب  ،يطًب١ٕ ٚقػٛب يف سٛظ٠ ايٓذـ ٫غتكطاب ابطْاَر َس

ٝٸ١ ٚزضاغٝٸ١ ٚتعًُٝٝٸ ١ زضاغٝٸَٚٓاٖر  ،با٫غتؿاز٠ َٔ أغاتص٠ أنؿا٤ ،١ دسٜس٠عج

ٚٻٚبطْاَر قسٻ ،َٓاغب١ ٕٸ ،ٕز َٚس ِٸ تٵَيٚٵ١ َأعًُٝٸاؿٛظ٠ اي ٚيٛ أ اشلا٥ٌ  اٖتُاَٗا بايه

ٛټ ٞٸ ايعامل اٱ٫ت اييت ناْت ؼسخ يفَٔ املػا٥ٌ ٚايتش ٞٸٱٚغرل ا غ٬َ  ،غ٬َ

ِٸإٓت َٔ تكسِٜ يتُٖه ٞٸٚأنجط ؾاع١ًٝ يًعامل اٱ لاظات أٖ  ،٠ أقكطخ٬ٍ َسٸ ،غ٬َ

ٌٸ  . ٚبتهايٝـ أق

ُٻ  ك١ ٚاؾٗٛز امله١ٝٓ يطدا٫ت اؿٛظ٠ َٔ ٚؾٗس ايؿٗٝس ايكسض ا٭عاخ املع

ٝٸ١ ٚا٭ؿكٗٝٸأدٌ ؾِٗ املػا٥ٌ اي غِ بايط ،س٠ ٚسًٓٗا يف أدٛا٤ ايٓذـ ايػاخ١١ٓ املعٖكقٛي

٠ َٔ إٔ ِ بؿسٸ٘ نإ ٜتأٖيْٸأ إ٫ٓ ،١١ ٚاـسَٝٸات ٚايٛغا٥ٌ ايذلؾٝٗٝٸَهأَْ اْعساّ اٱ

ٖصٙ اؾٗٛز ايهجرل٠ مل ٜهٔ بٛغعٗا إٔ تعطٞ ايجُاض املطًٛب١ َٓٗا بسٕٚ ايتدطٝط 

١ ١ ٚايكاْْٛٝٸػٝاغٝٸ٬ع ع٢ً ايعًّٛ اؿسٜج١ املعاقط٠ ٚاملساضؽ ايٚبسٕٚ ا٫ٓط ،ايٛانض
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ز٠ يًعامل بات املتذسِّٚبسٕٚ ا٫ٖتُاّ باملػا٥ٌ املػتشسث١ ٚاملتطًٖ ،١ املدتًؿ١قتكازٜٸٚا٫

ٞٸاٱ ٌٸإعٝح  ،غ٬َ إزخاٍ  نطٚض٠َ ،اّ ؾباب٘ ا٭ٚىلَٓص أٜٸ ،ٚنٕٛح ْ٘ أزضى به

ٚاغتشٛشت ؾهط٠ إعاز٠  .١عًُٝٸ١ ع٢ً ٖٝهٌ اؿٛظ٠ اياٱق٬سات ايب١ٜٛٝٓ اؾصضٜٸ

ٛټعًُٝٸٕ اظزٖاض َساضؽ ايعًّٛ ايإٚشٖٓ٘. ؾهطٙ ع٢ً ١ عًُٝٸتأٌٖٝ اؿٛظ٠ اي ضٖا ١ ٚتط

ٌٸ ل إ٫ٓمل ٜهٔ يٝتشٖك ،نإ ميجٌ يًؿٗٝس ايكسض ٖسؾّا غاَّٝا إق٬ح ايٛنع  يف ظ

 ٠ أخط٣. ٚإعاز٠ ايتأٌٖٝ َطٸ ،ٚؼسٜح املػاض ،املٛدٛز

ٝٸ يؿٝذعٓسَا أٓيـ ا ٖـ1384ٚيف عاّ  ١ نتاب )ؾك٘ اٱَاّ قُس دٛاز َػٓ

دسٜس٠ ٚأغًٛب سسٜح  بط١ٜ٩ٺ ،)عًِ أقٍٛ ايؿك٘ يف ثٛب٘ اؾسٜس( ٚنتاب ،ايكازم(

ُٸ  ،ٖصا ايؿعٌ دا٤ قسٚزّا ٕٸأ ٚضغِ. سٜينٸني بايؿإٔ ايأؾطقت باضق١ أٌَ يف قًٛب املٗت

ٞٸٚسكٌ نُٔ إطاض داْب َٔ املٓٗر اي فطٸز ٖصا املكساض عسٸ  ٕٸأ إ٫ٓ ،يًشٛظ٠ تعًُٝ

َٸ شيو ايٛقت اعتدل ايؿٗٝس ايكسض قسٚض َجٌ  ١ ع٢ً ططٜل إق٬ح اؿٛظ٠. ٚيفخط٠ٛ ٖا

ٝٸك١ يَٖٛؾ ٖصٙ ايهتب بسا١ّٜ ٌٕ َٚبعحٳ، ١ ايتػٝرلعًُ  ،سٜينٸيًعاًَني يف ايٛغط اي أَ

ٌٸ ،١٭غتاش َػٓٝٸيؿٝذ اٖصا اـكٛم بايف ي٘  ٚأؾاز يف َكاي١ٺ ٍٕ به يهػطٙ  ;إد٬

  .(1)ٚتكسِٜ املٓاٖر اؾسٜس٠ ،سادع ايكُت

ٝٸ :ٕ أعُا٫ّ َٔ قبٌٝإض ؾٚسػب ض١ٜ٩ ايؿٗٝس ايكس  ،١َا قاّ ب٘ قُس دٛاز َػٓ

ٚاؾتتاح  ،ط يف نتاب١ عًِ ا٭قٍٛ بأغًٛب دسٜسَٚا قاّ ب٘ ايؿٝذ قُس ضنا املعٖؿ

ٌ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ع٢ً ططٜل ٕ متجِّأٗا إَهاْنإ ب ،١ٝ ايؿك٘ يف ايٓذـ ا٭ؾطفنًٓ

 ١. عًُٝٸإق٬ح اؿٛظ٠ اي

 

ّٝٛش٠ ايإصالح احلآزا٤ ايػٗٝد ايصدز يف   ــــــ ١عًُ

ط٠ ملدتًـ يكس ناْت يًؿٗٝس ايكسض ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ ٚاملبتَه

طّا دسٜس٠ يًتطبٝل. ؾكس أعط٢ أؾهاضّا ُطّ يًهجرل َٓٗا ُأٚقسٻ ،١عًُٝٸدٛاْب اؿٛظ٠ اي

ٞٸٚؾتض ايططٜل يف فاٍ ايٓعاّ اي  ،ٚنٝؿ١ٝ قبٍٛ ايطًب١ ،ٚإزاض٠ أعاخ ايتبًٝؼ ،تعًُٝ

١ يف دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸنجرل َٔ ٖصا ايكبٌٝ. َٚٔ خ٬ٍ ططح املػا٥ٌ اي وشي ٚغرل

ايػاس١ إىل  ٚغشبٗا ،١سٜٓٝٸػ١ ايسٛظ٠ ايٓذـ ا٭ؾطف لض يف تطغٝب امل٪غٻ
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ٝٸ ،١طدعٝٸ١ املْعطٜٸٚططح  ،١ػٝاغٝٸاي ٚنصيو ططم تسعِٝ  ،تٗاٚضؾع َهاْتٗا ٚؾاعً

 ١. طدعٝٸ١ ٚزمي١َٛ املاملطنعٜٸ

٬ٕ املطتهعٜٔ ا٭غاغٝني يعًّٛ ٔ ٜؿٚهٜايًص ،٘ ٚا٭قٍٛٚيف فاٍ ايؿك

ٌٸ ْعرلٖا يف ٖصا اجملاٍ. ؾكس اْدل٣ مبؿطزٙ يف  ،١عًُٝٸاؿٛظ٠ اي قسٸّ ْتادات ْٛع١ٝ ق

١ ؿازٜٸ١ ٚاٱازٸٜٸات املٓعطٜٸٚتعطٸض بايٓكس يً ،س١ٜٔ َع املًشٹكٝكٝٸاملٛاد١ٗ اؾازٸ٠ ٚاؿ

َٸ ٚإساط١ٺ ،ثاقب مبا ميتًه٘ َٔ شنا٤ٺ ،يًؿطم ٚايػطب ١ بايؿًػؿ١ ٚا٫قتكاز تا

 ٚقسٸّ أغايٝب دسٜس٠ يف زضاغ١ ايؿًػؿ١ ٚاملٓطل.  ،ٚضزٸ ع٢ً ؾبٗاتِٗ ،نيغ٬َٝٸاٱ

ْ٘ نإ إإش  ;١عًُٝٸؾإٔ إق٬ح اؿٛظ٠ اييف ٕ ْػتؿٝس َٔ سع١َ آضا٥٘ أٚميهٔ 

ٝٸ١ ٚامل٪غػ١ ايعًُٝٸٜكسٸّ إق٬ح ث٬ث١ قاٚض يف اؿٛظ٠ اي  ،اقٌ ا٭خط١٣ ع٢ً املؿسٜٓ

ٞٸٍ ل ؼٛټْ٘ يٛ ؼٖكأٚنإ ٜعتكس  ١ عًُٝٸأَٛض اؿٛظ٠ اي ٕٸإيف ٖصٙ احملاٚض ايج٬ث١ ؾ سكٝك

 : ٖٞ احملاٚض ايج٬ث١ ٖٚصٙنبرل.  سسٛإىل  غتٓتعِ

ٟٸ ـ1  ١. عًُٝٸيًشٛظ٠ اي إق٬ح ايٓعاّ اٱزاض

ٞٸإق٬ح ايٓعاّ اي ـ2  . تعًُٝ

 ١. عًُٝٸإق٬ح ثكاؾ١ اؿٛظ٠ اي ـ3

 

ّٟإصالح ايٓعاّ اإلـ 1 ّٝيًخٛش٠ اي داز   ــــــ ١عًُ

ٝٸأزٸت َساضؽ ايعًّٛ اي ٚخًٓؿت  ،١ ضغايتٗا ع٢ً أسػٔ ٚد٘ َٓص بس٤ ْؿ٥ٛٗاسٜٓ

 ،يٓا إضثّا مثّٝٓا َٔ عًّٛ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ٚايتؿػرل ٚاؿسٜح ٚغرلٖا

ٞٸاجملتُع اٱ تٵطٳثٵَٚأ طٜٔ ٚايؿ٬غؿ١ ٚاملؿػِّ نبرل َٔ ايؿكٗا٤ ٚاؿهُا٤ بعسزٺ غ٬َ

دني َٔ أسهإ ٕ ايعًُا٤ املتدطِّإني ٚغرلِٖ. ُني ٚايطٜانٝٸثني ٚاملٓذُِّني ٚاحملسِّٚاملتهًٚ

ٞٸٚاٱضخ اي، ١عًُٝٸاؿٛظ٠ اي ٕٕ ،ايصٟ خًٓؿٛٙ يٓا عًُ عٝح  ،َٔ ايك١ُٝ ٚاملٓعي١ مبها

ٌٸ ٕٸإ :ميهٔ ايكٍٛ ُا ٖٛ ١ ايّٝٛ إْٸٝٸسٜٓػ١ اي١ ٚامل٪غٻعًُٝٸَا متتًه٘ اؿٛظات اي ن

 ١ ايطق١ٓٝ ٭ٚي٦و ايعًُا٤ ايهطاّ. عًُٝٸٚاٯضا٤ اي ،بؿهٌ أعُاشلِ ٚدٗٛزِٖ

ٕ ٖصا اٱضخ ايععِٝ ٖٚصٙ اٱلاظات ايهبرل٠ مل تهٔ أؾٝ٘  ا ٫ ؾٓوٚمٓم

١ سٜٓٝٸل ع٢ً اٱط٬م َٔ ايؿطاؽ ٚاْعساّ ايتدطٝط. ؾكس ناْت ملساضؽ ايعًّٛ اييتتشٖك
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ٝٸاي ػ١ػات امل٪غٻَٚ٪غٻ ػاتٗا ٕ َ٪غٻأ ٚضغِبٗا َٓص ايبس٤.  ١ إزاضتٗا ْٚعاَٗا اـامٸسٜٓ

ٔٵ ،دسّا ٚبسا١ٝ٥ ٚأغًٛب إزاضتٗا ناْت بػٝط١ّ بػبب اٱخ٬م ٚايكسم ٚايعٖس  ٚيه

ِٸ كؿت ١ ؾكس اتٻعًُٝٸزا٥ُّا أدٛا٤ ٖصٙ املطانع اي ٚايطٗاض٠ ٚايطٚسا١ْٝ اييت ناْت تع

ٝٸٖصٙ امل٪غٻ  بايتكسٜط يف تًو ايؿذلات ٚاملطاسٌ.  دسٜط٠ٺ ،رل٠ٺ١ نبػات ايبػٝط١ بؿاعً

ٟٸٕ اٱقطاض ع٢ً ٚدٛب اٱق٬ح ٚإسساخ ايتػٝرل يف ايٓعاّ اٱإَٚٔ ٖٓا ؾ  زاض

ُا ٜٓطًل َٔ عسّ ايتٓاغل ٚعسّ ١ َٔ قبٌ ايؿٗٝس ايكسض إْٸعًُٝٸٚاشلٝهًٞ يًشٛظ٠ اي

ٚيٝؼ َٔ  ،املعاقط٠ باتتساعٞ ا٭ؾهاض ٚايدلاَر ايبػٝط١ ايػابك١ يًشٛظ٠ َع املتطًٖ

ٟٸأَٓطًل  ٝٸأٚ  بطْاَر ٕ اؿٛظ٠ مل تهٔ متتًو أ  غبلَا  ٓٸا يفتٓعِٝ يف عًُٗا. ٚنُا ب

ٛټؾإ ٚتٛغع  ،١ املتػاضع١ ٚاملص١ًٖ يف عكطْاكٓاعٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚايعًُٝٸ٫ت ايٕ ايتش

ٝٸ١ ٚعًُٝٸاؿٛظ٠ اي  ٚبؿهٌٛـ تػتٛدب  ،َٛاظا٠ شيويف ١ عًُٝٸات اؿٛظات ايَػ٪ٚي

ٞٸ بات املًشٸ١ يعكطْا يف اؿٛظات ػات ٚايدلاَر املٓػذ١ُ َع املتطًٖب٢ٓ امل٪غٻإٔ تٴ ـ طبٝع

ٟٸتػٝرل ايٓعاّ اٱإىل  كاضٕ ٜٴأٚ ،١عًُٝٸاي ٕ املٗاّ ايهبرل٠ إايػابل ٚإق٬س٘.  زاض

ػات ايبػٝط١ امل٪غٻَٔ خ٬ٍ ١ ايّٝٛ ٫ ميهٔ ا٫نط٬ع بٗا عًُٝٸيًشٛظات اي

 ب املعٜس َٔ ايتدطٝط ايسقٝل ٚايتٓعِٝ ا٭ق٣ٛ. ْٗا تتطًٖأيٛانض َٚٔ ا ،ٚايبسا١ٝ٥

ٜٚط٣ يف إقاَتٗا  ،١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱيف ط يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜؿٚه

ٛټ ٫بسٸ نطٚض٠ّ ٕٸ .١بؿطٜٸض ايَٓٗا يتط ل بسٕٚ ٖصٙ امل١ُٗ ٫ ميهٔ إٔ تتشٖك َٚٔ ايٛانض أ

١ ايكازض٠ بؿطٜٸإعساز ٚتسضٜب ايهٛازض ايٚ ،ٚايتدطٝط ايؿاٌَ ،١عًُٝٸإق٬ح اؿٛظ٠ اي

١ يٝػت غ٬َٝٸ...اؿه١َٛ اٱ» ؽ:ؼ ايكاعس٠ ايطق١ٓٝ شلصا ايكطح املكسٻٕ ت٪غِّأع٢ً 

; ٭ْٗا ايططٜل إش ؾه٬ّ عٔ شيو ؾٗٞ نطٚض٠ يًشهاض٠ أٜهّا ;١زٜٓٝٸفطز نطٚض٠ 

ٞٸايٛسٝس ايكازض ع٢ً تؿذرل طاقات اٱْػإ يف ايعامل اٱ إىل  ل بٗاٚايتشًٝ ،غ٬َ

ا تعاْٝ٘ َٔ ض مٓمٚتتشطٻ ،١ْػاْٝٸ١َ يًشهاض٠ اٱيتهٕٛ قاعس٠ َتكسِّ ،١طبٝعٝٸَهاْتٗا اي

  .(2)«ـ ٚأيٛإ ايؿػازت ٚايتدًٗايتؿتټ

ع٢ً أغاؽ اي١ٜ٫ٛ ـ بطأٟ ايؿٗٝس ايكسض ـ ٚاْط٬قّا َٔ إٔ ٖصٙ اؿه١َٛ تكّٛ 

ِٸل ايعٝين شلا ٫ ميهٔ إٔ ٜٕ ايتشٗكإاملطًك١ يًؿكٝ٘ ؾ يف ظٌ اٱغٓاز ايهاٌَ  إ٫ٓ ت

ٞٸعًُا٤ ايسٜٔ ٚاملٗتُني بايؿإٔ اٱإىل ٚايؿاٌَ  ٞٸ. َٚٔ ايغ٬َ تٛؾرل إىل  كاضإٔ ٜٴ طبٝع
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ُٸضنٝٸا٭ ٚايكٝاّ بإعساز ايطاقات ايهؿ٠٤ٛ يف  ،١عًُٝٸ١ يف اؿٛظات اي١ اي٬ظ١َ شلصٙ املٗ

ٕ اَت٬ى اؿٛظات شات٘ ٫ ميهٔ ؼكٝك٘ بسٚ سسٸيف ٖٚصا ا٭َط  .كتًـ اجملا٫ت

ّٕ ،ػاتَٚ٪غٻ ،١١ ٱزاض٠ قٜٛٸعًُٝٸاي ٟٸ ْٚعا بات ايطا١ٖٓ. َتُاغو َٚٓػذِ َع املتطًٖ إزاض

ٚخًل ايهٛازض اي٬ظ١َ يًبشح ٚايتبًٝؼ  ،ٚاٖتُاّ ايؿٗٝس ايكسض بإعساز ايطًب١ ايؿباب

ٞٸٚايػعٞ يتعُٝل ٚعِٝٗ اي ،ٚغرل شيو ٞٸٚا٫ ػٝاغ ُا ٜأتٞ يف إْٸ ،ٚتٛدٝٗ٘ دتُاع

 ايػٝام شات٘. 

ٌٕ ١ َٔ ططاظ سٛظ٠ عًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايزاضٜٸٕ إق٬ح ايب١ٝٓ اٱأٚانض  ؾكس أزضى بؿه

ٌٸ ،ايٓذـ ٕ أبٌ هب  ،غرل ممهٔ بؿهٌ ثٛضٟ أَطٷ ،َا نإ شلا َٔ خكٛق١ٝ به

ٞٸ َٔ خ٬ٍ إعساز  ،١ املٓاغب١ يصيوضنٝٸٚت١٦ٝٗ ا٭ ،وكٌ شيو بؿهٌ تسضه

ٚططح َؿانٌ ايعامل  ،اؿٛظ٠إىل  ض اؾسٜس٠ٚإزخاٍ ا٭ؾها ،ايطاقات ايؿابٸ١

ٞٸاٱ  ١ ٚاملٓاقؿات. يف احملانطات ايسضاغٝٸ غ٬َ

خكٛم إق٬ح ْعاّ اؿٛظ٠ يف ٚمل ٜططح ايؿٗٝس ايكسض بطْافّا ٚانشّا 

بٗسف تكٜٛتٗا  ;ٚتكسمي٘ ملؿطٚع زقٝل ،١طدعٝٸػ١ املاٖتُاَ٘ مب٪غٻ ٕٸأإ٫  ،١عًُٝٸاي

إمنا  ،١ ايكػرل٠ ٚايهبرل٠عًُٝٸاملٛا١ُ٥ بني اؿٛظات اي ٚايتأنٝس ع٢ً ،ٚتؿعٌٝ زٚضٖا

 ،١عًُٝٸدا٤ يف إطاض ٖصا ا٭َط; ٭ْ٘ ٫ ميهٔ إسساخ ايتػٝرل يف نٝإ اؿٛظ٠ اي

١ َع عًُٝٸٚتعانس اؿٛظات اي ،١طدعٝٸػ١ املَ٪غٻإىل  بسٕٚ ا٫يتؿات ،ٚايتدطٝط يصيو

١ غٓكّٛ بسضاغ١ ٚتكِٝٝ ٖاتني عًُٝٸٚشلصا ؾؿٞ غٝام إق٬ح اؿٛظ٠ اي .بعهٗا ايبعض

 املػأيتني َٔ ٚد١ٗ ْعط ايؿٗٝس ايكسض:

 

١ّٝ املْعسّٜأـ   ــــــ ١سجع

 .ع٢ً أسس ١ يٝػت خاؾ١ّٝعًُٝٸ١ يف اؿٛظات ايُطدعٝٸاملها١ْ املطَٛق١ يً

٣ َطدع ايتكًٝس َكاّ اٱؾتا٤ ٚاٱداب١ ع٢ً اغتؿتا٤ات ايٓاؽ ٜتكسٸإىل  ؾباٱناؾ١

ٕ أخص ا٭َٛاٍ ايؿطع١ٝ إإش  ;ٚتطب١ٝ ٚإعساز ايطًب١ ،١عًُٝٸظات اي١ إزاض٠ اؿٛػ٪ٚيٝٸمل

َع  ،ٕ ايؿٗٝس ايكسضإٚشلصا ؾ .ٔ ٖٛ اٯخط ٖصا ا٭َط١ ٜبِّعًُٝٸٚتٛظٝؿٗا يف اؿٛظات اي

ْ٘ أنإ ٜط٣  ،١عًُٝٸ١ يف اؿٛظات ايطدعٝٸتأنٝسٙ ع٢ً نطٚض٠ اؿؿاظ ع٢ً َها١ْ امل
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ّٕ ٫بسٸ  ١ ؾه٬ّ ممٓٗذّا. دص ٖصٙ ايطعا١ٜ ايتكًٝسٜٸيهٞ تتٻ ;زقٝل شلا َٔ اٱتٝإ بٓعا

ٕٸ  ،ايصٟ ٜأخص ع٢ً عاتك٘ ظعا١َ ايؿٝع١ ،َطدع ايتكًٝس َٚٔ ايٛانض أ

٫  ،١ ٚاجملتُععًُٝٸأؾل عًُ٘ يٝؿٌُ اؿٛظ٠ اي ٚميتسٸ ،١عًُٝٸٚاٱؾطاف ع٢ً اؿٛظ٠ اي

ٕٜٛتُٖه زٕٚ اَت٬ى َٓع١َٛ ٚ ،س بعٝسّا عٔ ايتدطٝط ايػًِٝدِّ ٔ َٔ أزا٤ أعُاي٘ بٓش

ػ١ يػطض تؿعٌٝ زٚض َ٪غٻ ;ْ٘أػات١ٝ َٓػذ١ُ. َٚٔ ٖٓا نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ َ٪غٻ

ّٕإىل  ٚايٛقٍٛ نصيو ،١طدعٝٸامل ٟٸ ؼكٝل ْعا َٔ  ٫بسٸ ،١عًُٝٸغًِٝ يًشٛظ٠ اي إزاض

 ١. طدعٝٸػ١ املإق٬ح َ٪غٻ

ٛظ٠ َٚٔ أدٌ ايتٛنٝض ايكشٝض شلصٙ املػأي١ يف اؿ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ابتهط ايؿٗٝس ايكسض يف ا٭عٛاّ  ،ٚتٛؾرل ا٭دٛا٤ اي٬ظ١َ ٱق٬ح اؿٛظ٠ ،١عًُٝٸاي

َػأي١ »ٚبسأ بتسضٜؼ َاز٠ ؼت عٓٛإ  ،أغًٛبّا دسٜسّا يف عًُ٘ ٖـ1393ـ  1390

ٌٕ ،جملُٛع١ َٔ ت٬َصت٘ «١طدعٝٸامل  ،٠ أغابٝعيعسٸ عًُٞٛ ٚأخص ٜبشح ٖصا املٛنٛع بؿه

 ز٠. تعسِّٚتٓاٚي٘ َٔ ظٚاٜاٙ امل

ـ ايؿٗٝس ايكسض أسس ت٬َصت٘ بهتاب١ ٚيف بسا١ٜ ايؿطٚع بٗصا ايبشح نًٖ

ٚقاّ شيو ايؿدل بسٚضٙ بتٓؿٝص َا أٚقاٙ  ،مجٝع املٛانٝع اييت تططح يف ٖصٙ ايسضٚؽ

ٚٻ ،ا٭غتاش ب٘ ْ٘ يٮغتاش. ٚقاّ ا٭غتاش ٚبعس اْتٗا٤ زضٚؽ ايبشح قسٸّ ايتًُٝص َا ز

 َٗا بتٗصٜب ٚتؿصٜب دسٜسٜٔ بعٓٛإٚقسٻ ،ايتكطٜطات بإعاز٠ تكطٜط داْب َٔ تًو

 . (3)«١طدعٝٸ١ املْعطٜٸ»

ٝٸ١ ايطدعٝٸات املَػ٪ٚيٝٸٚنُٔ إسكا٥٘ ٭ٖساف ٚ ٔ ايؿٗٝس ١ يًؿٝع١ ٜبِّسٜٓ

 َٓٗا.  ػات ٚايسٚا٥ط ٚاـطط اي٬ظ١َ يتشكٝل نٌٛايكسض يف ٖصا املؿطٚع امل٪غٻ

يف يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض »يكسض: ٖصا ايكسز ٜكٍٛ أسس ت٬َص٠ ايؿٗٝس ايف ٚ

ٞٸَطنعّا يٲؾعاع اٱ ٭ٕ ٖصٙ اؿٛظ٠ تعسٸ ;١ يف ايٓذـعًُٝٸقسز تٓعِٝ اؿٛظ٠ اي  غ٬َ

 سٸعٳيف دع٤ نبرل َٔ ايعامل. ؾهإ تٓعِٝ ٖصٙ اؿٛظ٠ ٚتٛدٝٗٗا مٛ اؾٗاز ٚايٓهاٍ ٜٴ

ُٸ ٌٕٝٸأَطّا يف غا١ٜ ا٭ٖ ٔ قبٌ ايؿٗٝس َباؾط ٚغرل َباؾط َ ١. ٚسكٌ ٖصا ا٭َط بؿه

 ايكسض. 

١ أدٗع٠ طدعٝٸيهٞ متتًو امل ;١ اييت ؽططُطدعٝٸ١ يًٛنٛعٝٸ١ املٓعطٜٸٚٚنع اي
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 ١ متٸٓعطٜٸ٢ بعس َٛت املطدع ايصٟ قاّ بتأغٝػٗا. ٖصٙ ايعٝح تبك٢ ستٸ ،َتها١ًَ

١ يف إٜطإ بكٝاز٠ اٱَاّ غ٬َٝٸ١ بعس اْتكاض ايجٛض٠ اٱعًُٝٸتؿعًٝٗا يف اؿٛظ٠ اي

٘ٺ  ،&اـُٝينٸ  . َٓ٘ ٚبتٛدٝ

إعساز ٚتطب١ٝ فُٛع١ َٔ إىل  ٚؾه٬ّ عٔ شيو ؾكس غع٢ ايؿٗٝس ايكسض

١ ٚتٛدٝٗٗا مٛ عًُٝٸيٝؿاضنٛا يف تٓعِٝ اؿٛظ٠ اي ;ا٭ؾدام ايٛاعني ٚايٝكعني

 .  (4)«اؾٗاز ٚايٓهاٍ

ـ ع٢ً ا٫ٖتُاّ ّا ٜتٖٛق١ إزاضٜٸعًُٝٸٕ تٓعِٝ ٖٝه١ًٝ اؿٛظات ايإع٢ً شيو ؾ ٚبٓا٤ٶ

كا٫ت َػتُط٠ َع ١. ٚيف ٖصا ايػٝام ناْت يًػٝس ايؿٗٝس ايكسض اتٸطدعٝٸه١ٝ املبك

تٓعِٝ إىل  ١ يف ايٓذـ ا٭ؾطف. ؾكس نإ ٜػع٢عًُٝٸَطادع ايتكًٝس يف اؿٛظ٠ اي

 ١ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ. ٚغاقٸ ،١ َٔ خ٬شلِعًُٝٸاؿٛظ٠ اي

ٖصا يف  ،اؿهِٝ قػٔلٌ ايػٝس  ،ٜكٍٛ ايػٝس قُس باقط اؿهِٝ

اٙ ٖٛ تعب١٦ املطادع يًؿٗٝس ايكسض يف املٛقـ ايصٟ تبٓٸ ٞاشلسف ا٭غاغ»ايكسز: 

 ،اؿهِٝ ايػٝس١. ٚنإ يٝكع١ عًُٝٸٚتٛدِٝٗٗ مٛ اؾٗاز ٚاملكاضع١ ٚتٓعِٝ اؿٛظ٠ اي

ٌّ  زٚضٷ ،ٚؽطٝط ايؿٗٝس ايكسض ؾذل٠ إىل  ١ يف ايٓذـعًُٝٸيف تطٜٛط ٚنع اؿٛظ٠ ايَٗ

ٟٸاي َا قبٌ ٚقٛع ا٫ْك٬ب ٖـص . ٖصا ا٫ْك٬ب ايصٟ 1388ّ ط1968متٛظ  17يف  عػهط

ٝٸ ٞٸاغتطاع ايبعج ل يف ٜتًدٻ ٕٛ َٔ خ٬ي٘ اغت٬ّ اؿهِ يف ايعطام نإ ٖسؾ٘ ا٭غاغ

١ طدعٝٸكت مباييت ؼٖك ،١ يف ايٓذـ ا٭ؾطف َٚٓذعاتٗاعًُٝٸايكها٤ ع٢ً اؿٛظ٠ اي

 .(5)«ٚؽطٝط ايؿٗٝس ايكسض ،اؿهِٝ ايػٝس

  

 ــــــ حلٛشات املٓطج١ُب ـ ا

ايتاضٜذ َٔ أدٌ ٖسف  ١ ايكػرل٠ ٚايهبرل٠ تعٌُ ع٢ً َطٸعًُٝٸناْت اؿٛظات اي

ٗا مل تهٔ شات ٚيهٓٸ .ٚاْتٗذت أغًٛبّا ٚاسسّا يف إعساز طًبتٗا ٚإزاض٠ ؾ٪ْٚٗا ،ٚاسس

ّٕ ٕ إبٌ  ،ٚشٚم ٚاسس ،ٜٚػٝٸطٖا ؾهط ٚاسس ،متتًو ؾٝ٘ بطاَر َٓػذ١ُ ع٢ً مٕٛ ٜٛ

ٌٸ ـ ع٢ً َعاز ايعامل ايهبرل ػاتٗا ٚبٓٝتٗا ايتٓع١ُٝٝ ناْت تتٖٛقسٛظ٠ َٚ٪غٻ إزاض٠ ن

ِٷ عًُا٤ تًو املس١ٜٓ. َٚٔ ٖٓا مل ٜهٔ ٖٓاى بطْاَرٷأٚ  ،ٚؾهطٙ يف  َٚٛسٸسٷ َٓػذ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 ،ٚيف نٝؿ١ٝ قطف ايطٚاتب ايؿٗط١ٜ ،تٓعِٝ ايع٬ق١ بني ظعُا٤ ٖصٙ اؿٛظات ٚايطًب١

 ،ٚاختٝاض ايطًب١ ٚقبٛشلِ ،ٚططٜك١ ا٫َتشإ ،١ٚايهتب ايسضاغٝٸ ،ٚإزاض٠ املسضغ١

ٌٸ ،ٚغرلٖا، ١اْبٝٸٚايسضٚؽ اؾ  ١. عًُٝٸاؿٛظات اي عٝح ٜػٛز ع٢ً ن

ٚيف غٝام اـطط ٚايدلاَر اؾسٜس٠ ٚا٭ٖساف ايهبرل٠ اييت نإ ٜطُض إيٝٗا 

ٟٸخكٛم إق٬ح ايٓعاّ اٱيف  ١ نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ إٔ عًُٝٸيًشٛظات اي زاض

َٔ  ٚدٛز ْٕٛعإىل  ٟٕ تهٕٛ بايؿهٌ ايصٟ ٜ٪زٸأ١ ايهبرل٠ هب عًُٝٸاؿٛظات اي

١ ايكػرل٠; ٭ٕ مجٝع تًو عًُٝٸايذلابط ٚا٫ْػذاّ ايسقٝل بٝٓٗا ٚبني اؿٛظات اي

َٛسٸس  تطبٝل بطْإَرإىل  كاضٕ ٜٴأٚهب  ،١ ٖٞ مبٓعي١ فُٛع١ ٚاسس٠عًُٝٸاؿٛظات اي

  .(6)١ُٝٸعًٚع٢ً مجٝع اؿٛظات اي ،يف مجٝع اجملا٫ت

ٕٵ١ ايهبرل٠ ًَعٳعًُٝٸٕ اؿٛظات ايأٚايٛاقع  تكّٛ بتػط١ٝ مجٝع اؿٛظات  ١َ بأ

ٕ تطبٝل بطْاَر َٔ أؾاٌَ. َٚٔ ايٛانض  َٔ خ٬ٍ تطبٝل بطْإَر ،١ ايكػرل٠عًُٝٸاي

ع ١ ايكػرل٠ يف ايتُتټعًُٝٸْ٘ ٜعٛز بايٓؿع ع٢ً اؿٛظات ايأؾه٬ّ عٔ  ،ٖصا ايكبٌٝ

 ،ػاِٖ أٜهّا يف اؿ٪ٍٚ زٕٚ إٖساض ايطاقاتٜٴ ،١ ايهبرل٠عًُٝٸيباَتٝاظات اؿٛظات ا

ٝٸٜٚعٜس َٔ عطا٤ َطانع ايعًّٛ اي ،اتَهاْٚاغتٓعاف اٱ  ١. سٜٓ

 

ّٞإصالح ايٓعاّ ايـ 2   ــــــ تعًُٝ

ُٸ ١ َها١ْْعًُٝٸيًتعًِٝ يف اؿٛظات اي ١. ؾكس أٚىل املكًشٕٛ أنجط ١ٝ خاقٸٚأٖ

أٚ  ١ املباضن١غ٬َٝٸٗٛزِٖ قبٌ اْتكاض ايجٛض٠ اٱاٖتُاَاتِٗ شلصا اؾاْب. ٚناْت د

هض َٔ ْتادات ايؿٗٝس ايكسض ذاٙ تٓعِٝ ٚإق٬ح ٖصا اؾاْب. نُا ٜتٸبعسٖا تػرل باتٸ

ٌٕ ٞٸ ٚنتب٘ بؿه ٞٸٕ ايٓعاّ ايأ دً  ،١عًُٝٸٚططم ايتعًِٝ املتساٚي١ يف اؿٛظ٠ اي ،تعًُٝ

تأتٞ يف  ،ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛض ،١ إدطا٤ ا٫َتشاْاتٚنٝؿٝٸ ،١ٚايهتب ايسضاغٝٸ ٚاملٛازٸ

ُٸ  ١. ٝٸايكساض٠ َٔ سٝح ا٭ٖ

ٞٸٚنإ ايؿٗٝس ايكسض ٜعتدل ايدلْاَر اي ٫ٚ  ،١ غرل نافٺعًُٝٸيًشٛظ٠ اي تعًُٝ

 ،َٔ تػٝرل ٖصا اؾاْب بايهاٌَ ْ٘ ٫بسٸأٜٚعتكس  ،ٜؿٞ بايػطض َٔ كتًـ ايعٚاٜا

كاقات ٚايعًّٛ ١ دسٜس٠ ٚداَع١ يف مجٝع ا٫ختزضاغٝٸٚايكٝاّ بتأيٝـ نتب 
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  .١ اؾسٜس٠تعًُٝٝٸٚا٫غتؿاز٠ يف ْؿؼ ايٛقت َٔ ا٭زٚات اي ،١غ٬َٝٸاٱ

ٞٸٕ ٜهٕٛ اؾاْب ايأيكس نإ ٜأٌَ ب» نبرل  ١ ع٢ً قسٕضعًُٝٸيًشٛظات اي تعًُٝ

ٚا٭غاتص٠ ٚطًب١ ايعًّٛ  ،ز٠ٕ تهٕٛ ؾذل٠ ايتعًِٝ ٚغاعات ايسضٚؽ قسٻأٚ ،َٔ ايتٓعِٝ

ٕ تهٕٛ ايسضٚؽ ٚا٫َتشاْات أٚ ،ز١٠ احملسٻٚقات اـاقٸهٕٛ با٭َٚتُػِّ ،َٓتعُٕٛ

نٞ ٫ تهٝع  ;١ اؾسٜس٠عًُٝٸٚا٫ختباضات َٚعطؾ١ ايٓتا٥ر ٚؾكّا ملا هطٟ يف املطانع اي

 ،بػبب اْعساّ ايتدطٝط ;َا ٖٛ ٚادبِٗ ا٫ ٜعطؾٛٚ ،باؿرل٠ اٜٚؿعطٚ ،دٗٛز ايطًب١

ٕٷأزٕٚ  ،ٛشلِؾٛا ٚؾكّا ٭ٖٛا٥ِٗ ٚضغباتِٗ َٚٝٚيهٞ ٫ ٜتكطٻ ٚبطْاَر  ٕ ٜهٕٛ شلِ قاْٛ

 . (7)«ٚتت٬ؾ٢ ؾتصٖب ؾطم اؿٝا٠ غس٣ٶ ،ٚانض

ٞٸٕ ؾهط٠ تػٝرل ايٓعاّ ايإ ْاز٣  ،ٚنطٚض٠ ايكٝاّ بٗا ،١عًُٝٸيف اؿٛظات اي تعًُٝ

ٚناْٛا ٜططسٕٛ أسٝاّْا بعض ا٭ؾهاض  آخطٕٚ غرل ايؿٗٝس ايكسض أٜهّا، بٗا أؾطازٷ

ِٸٚايط٣٩ يتطٜٛطٖا. ٚا٭َط امل ُٸ ٗ ـٹأ١ ٝٸايصٟ وع٢ با٭ٖ  ،بإبسا٤ ٚد١ٗ ْعطٙ ْ٘ مل ٜهت

داش بعض بٌ أقسّ ع٢ً اتٸ ،١ املٛدٛز٠ ٚضؾهٗا ؾشػبتعًُٝٝٸْٚكس ا٭غايٝب ٚا٭مناط اي

 . ١ يف ٖصا اؾاْب أٜهّاعًُٝٸاـطٛات اي

نايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚايؿًػؿ١ ٚا٫قتكاز ٚايتؿػرل  ،ؾكس زضٸؽ ايعًّٛ اؿٛظ١ٜٚ

١. ؾهتب ايؿًػؿ١ ٚا٫قتكاز تعًُٝٝٸٚع٢ً أغاؽ بطاف٘ اي ،دسٜس ٛبٺبأغً ،ٚغرلٖا

 ،ني ٚأؾهاضِٖ يف ايؿًػؿ١ازٸٜٸات املْعطٜٸٚططح  ،َٚٓٗر دسٜسٜٔ ٚزضٸغُٗا بأغًٛبٺ

ٌٸ٤ٚبٝٸٔ خٛا ٛٸ ٖا ٚنعؿٗا به ني ايؿاَذ غ٬َٝٸس قطح ا٫قتكاز ٚايؿًػؿ١ اٱٚؾٝٻ ،٠ق

 ا١ٜٚ. ١ اـؿازٜٸاتِٗ اٱْعطٜٸع٢ً أْكاض ٚضناّ 

ٝٸٚأسسخ تػٝرلّا ًَؿتّا يف أغًٛب نتاب١ ايطغاي١ اي  ،ٚططح اٯضا٤ ٚايؿتا٣ٚ ،١عًُ

ٝٸٚقسٸّ ضغايت٘ اي ز )ايؿتا٣ٚ ايٛانش١(. ٚمبذطٻ :١ يًُ٪َٓني بإخطاز دسٜس ؼت عٓٛإعًُ

ُٸ٪ٕ ايؿطق١ باتت َأ طٳعٳإٔ ؾٳ ٞ ايتدًٓإىل  ١ زضاغ١ ايكطإٓ ٚايتؿػرل بازضٝٸات١ٝ ٱظٗاض أٖ

 ٚاغتبسشلُا بسضؽ ايتؿػرل.  ،ضٚغ٘ يف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛعٔ ز

ٝٸٚيػطض تؿذرل طاقات طًب١ ايعًّٛ اي  ،يعًّٛ ا٭خط٣إىل اٚتٛدٝ٘ ا٭ْعاض  ،١سٜٓ

ٌټأأٚق٢ ت٬َصت٘ ب ،١عًُٝٸٚضؾع َهاْتٗا يف اؿٛظ٠ اي َِٓٗ  ؾدٕل ٕ ٜكّٛ ن

ٜكتكطٚا ع٢ً ايعًّٛ  ٕ ٫ٚأ ،١غ٬َٝٸ١ٓ َٔ ايعًّٛ اٱ٠ َعٝٻبايتسضٜؼ ٚايتشكٝل يف َازٸ
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 ١ يف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ. املتساٚي١ ٚاملٛاز ايتكًٝسٜٸ

١ املٓاغب١ ضنٝٸٕ ٧ٜٝٗ ا٭أٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اؿطن١ ايصنٝٸ١ ايطق١ٓٝ ٚمتٖه

كني ٚأقشاب ايطأٟ إعساز املتدكِّ شيو َٔ ؾتُهٓت َٔ خ٬ٍ ،١عًُٝٸأَاّ اؿٛظ٠ اي

 ،يه٬ّ ٚا٭خ٬م ٚايػٝاغ١ ٚغرلٖايف عًّٛ ايتؿػرل ٚاؿسٜح ٚايؿًػؿ١ ٚايتاضٜذ ٚا

١. ٚقاّ ايت٬َص٠ بسٚضِٖ بٛنع تٛدٝٗات ا٭غتاش َٛنع داْب زضٚغٗا ا٭غاغٝٸإىل 

ٌٸ ،ايتٓؿٝص  .َِٓٗ ٱنُاٍ زضاغات٘ يف إسس٣ ٖصٙ ا٫ختكاقات ٚاسسٺ ٚاْدل٣ ن

ٔٵ ٍٳـ يٮغـ ـ  ٚيه ٜٔ ٚايسَٜٛني يف ايعطام زٕٚ ايعٓـ ٚاغتبساز اؿهاّ املػتبسٸ سا

ٌٵ ،ٖصا ايػطؽ اؾسٜس ٚاْبجاق٘ ٛٸمن ٚغطقت سٛظ٠  ،مٖصا ايعٌُ اـ٬ٓ ٚمل ٜهتُ

ٚٸا١َ ايب٬ٜا ٚايؿنتعًُٝٸايٓذـ اي   .(8)قت أٚقاٍ ؿُتٗاٚمتعٻ ،١ يف ز

١ تعًُٝٝٸف ع٢ً اٯضا٤ اٱق٬س١ٝ يًؿٗٝس ايكسض يف اجملا٫ت ايملعٜس َٔ ايتعطټٚ

 ع٢ً تًو اٯضا٤:  خاطؿ١ّ غًٓكٞ يف ٖصا اؾع٤ َٔ املكاي١ ْعط٠ّ

 

  ــــــ ـ أصٍٛ ايفك٘ ٚضسٚزات اإلصالحأ

ٚاييت  ،١ يعًِ ا٭قٍٛسضاغٝٸخكٛم ايهتب اييف ٚضز ايهجرل َٔ ايه٬ّ 

ٚيٛ ػاٚظْا ايهجرل َٔ  ٚستٸ٢ ايّٝٛ.بعٝس  ١ َٓص أَسٺعًُٝٸناْت َتساٚي١ يف اؿٛظات اي

ٚظٜاز٠ بعض  ،عباضاتقعٛب١ اي :َٔ قبٌٝ ،اٱؾهايٝات ٚايٓٛاقل املٛدٛز٠ ؾٝٗا

ٕ بعض أيف  ؾٓو ٬ؾ ،ٚغرلٖا نجرل ،ٚقٹسٳّ أغًٛب ايتأيٝـ ٚايهتاب١ ،املٛانٝع

بٔ ايًؿٝض سػٔ  ،(َعامل ا٭قٍٛ)َجٌ:  ،١عًُٝٸايهتب اييت تسضٸؽ يف اؿٛظات اي

 يٰخْٛس ،(نؿا١ٜ ا٭قٍٛ)ٚ ;يًؿٝذ ا٭ْكاضٟ ،(ؾطا٥س ا٭قٍٛ)ٚ ;ايجاْٞ ايؿٗٝس

ِٸ ،اـطاغاْٞ ٞٸ أْٸ٘ َٓٗا بعٓٛإ تأيٝـ أٟٛ مل ٜت ٞٸأٚ  نتاب زضاغ بٌ ٖٞ  ،َٓٗر زضاغ

زضٚؽ ايبشح اـاضز اييت نإ ًٜكٝٗا أقشابٗا، ثِ قاغٖٛا يف يف ايػايب عباض٠ عٔ 

ٚٻٕ، ٖٚٞ ت بعٝس. ٖٚصٙ َػأي١ ٫ ميهٔ ايسؾاع عٓٗا  عٛز يػٓني َهت َٓص أَسٺَنت َس

ٟٸ  ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ.  بأ

ٚٸ ؾؿٞ ايعكط ايصٟ تػٝٸط ٚؼسخ ؾٝٗا  ،ٍؾٝ٘ ايعًّٛ املدتًؿ١ يباغٗا أ٫ّٚ بأ

ٌٸ  ّ ايعًُا٤ ٚاـدلا٤ ٚايباسجٕٛ آضا٤ دسٜس٠ يف نٌٜٛٚكسِّ ،عاّ تػٝرلات دٖٛط١ٜ يف ن
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ٜكبض  ،ط بػطع١ َص١ًٖٚتتػٝٻ ،ايتشاٚض َٔ أدٌ إتكاْٗا ٚتؿعًٝٗاإىل  ٜٚبازضٕٚ ،َٓٗا

ٝٸعًُٝٸي١ يًشٛظ٠ اسضاغٝٸاٱقطاض ع٢ً إبكا٤ املٓاٖر اي  ،١١ ع٢ً ساشلا أَطّا يف غا١ٜ ايػًب

ٝٸ ٔٵٚاْععا٫ّ عٔ اؿهاض٠ ٚاملسْ ٚعسّ  ،ٕ عسّ نؿا١ٜ ٖصٙ ايهتبأَٔ ايٛانض  ١. ٚيه

ٞٸنُٓٗر  ٤َتٗا،٬َ ُٸ٫ ٜعين ع٢ً اٱط٬م أْٸ زضاغ  ;١ٝ ٚايك١ُٝ بؿ٤ٞٗا يٝػت َٔ ا٭ٖ

ايػا١َٝ يًعًُا٤ ٖٞ ْتاز ا٭ؾهاض  (ايطغا٥ٌ)ٚ (ايهؿا١ٜ)ٕ نتبّا َٔ ططاظ إإش 

ٞٸ ّٝٛ،ٚاي، املؿٗٛضٜٔ يف عكطِٖ َا تعاٍ ٖصٙ ايهتب  ،عكٛز َٔ ايعَٔ ٚبعس َه

 ني ايباضظٜٔقٛيٝٸ٠ ٚقٌ امل٦ات َٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭ٚخ٬ٍ ٖصٙ املسٸ ،ؼاؾغ ع٢ً َهاْتٗا

 َكاّ اٱؾتا٤ ايطؾٝع با٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايهتب. إىل 

 (،ايكإْٛ)ٚ ;يًؿٝذ ايبٗا٥ٞ (،اتايطٜانٝٸ)َٔ ا٭ٚقات نإ نتاب  ؾؿٞ ٚقتٺ

ِٸسٸعٳٜٴ ،يًؿٝذ ايط٥ٝؼ ات طٜانٝٸتٞ اي١ يف َازٸبؿطٜٸلاظات اياٱ إ َٔ أسسخ ٚأٖ

ٔٵ .ٚايطبٸ ٕ تًو أشات املها١ْ املصنٛض٠. نُا يف اعتباضُٖا  اي٫ّٛٝ ميهٔ  ٚيه

 أٚ اتطٜانٝٸ١ يعًِ ايتعًُٝٝٸ١ ٚزضاغٝٸنتبّا  تهٕٕٛ أ ايّٝٛٚغعٗا يف ايهتب يٝؼ 

َجٌ:  ،١ يعًِ ا٭قٍٛسضاغٝٸ. ْٚؿؼ ٖصا ا٭َط ٜٓطبل أٜهّا ع٢ً ايهتب ايايطبٸ

 ٚغرلٖا.  (،ايطغا٥ٌ)ٚ (،ايهؿا١ٜ)

تٓعِٝ ايهتب إىل  كاضٕ ٜٴأض٠ هب ١ املتطِّسضاغٝٸْاٖٝو عٔ شيو ؾؿٞ ايٓعِ اي

ٌٸسضاغٝٸٚاملتٕٛ اي ِّ ١ يه ٕ أيف سني  ،ٌ بعهٗا بعهّاعًِ َٔ ايعًّٛ بؿهٌ ٜه

١ ٫ تكـ عٓس عسّ اَت٬نٗا شلصا ايعٓٛإ عًُٝٸ١ يٮقٍٛ يف اؿٛظ٠ ايسضاغٝٸايايهتب 

ِٸ ٜٚطزٸ عًٝٗا! ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ:  ،ٕ ٜٓكس بعهٗا بعهّاأإىل  اٖابٌ تتعسٸ ،ؾشػب املٗ

ٚٸ (،َعامل ا٭قٍٛ) تأيٝؿ٘ يف ايكطٕ  متٸ ،ؽ يف عًِ ا٭قٍٍٛ ايصٟ ٜسضٻٖٚٛ ايهتاب ا٭

ٔ; أٟ يف ايكطٕ ٝٵتأيٝؿ٘ بعس ٖصا ايهتاب بكطْٳ متٸ (ايكٛاْني)ٚنتاب  ،ايعاؾط اشلذطٟ

ٞٸَٚٔ اي ،ايجاْٞ عؿط ٜٚكسح يف ايهجرل َٔ آضا٤  ،ٕ ٜؿتٌُ ع٢ً آضا٤ دسٜس٠أ طبٝع

ٚيف املطس١ً ايجايج١ ، (املعامل)ؽ يف املطس١ً ايجا١ْٝ بعس َٚع شيو ٜسضٻ (،املعامل)قاسب 

ِٸ ٕٕ ،اضٟيًؿٝذ ا٭ْك (،ؾطا٥س ا٭قٍٛ)تسضٜؼ  ٜت َٔ  ٚايصٟ دا٤ بعسٙ عٛايٞ قط

أنجط سساث١. ٚيف املطس١ً ا٭خرل٠ َٔ تسضٜؼ عًِ  ؾتٓاٍٚ ا٭قٍٛ بأغًٛبٺ ،ايعَٔ

ِٸ َٔ تأيٝـ  ق١ًًٝٺ ايصٟ دا٤ تأيٝؿ٘ بعس ؾذل٠ٺ (،نؿا١ٜ ا٭قٍٛ)تسضٜؼ  ا٭قٍٛ ٜت

اـطاغاْٞ.  يٰخْٛسٖٚٛ يف اؿكٝك١ خ٬ق١ زضٚؽ ايبشح اـاضز  ،ايطغا٥ٌ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 . (ايطغا٥ٌ)ع٢ً آضا٤ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ يف  اٯخْٛسيف ايٛاقع ٖٛ سٛاؾٞ  (هؿا١ٜاي)ٚ

ٕٸ ١ غرل عًُٝٸأٚناع تسضٜؼ ا٭قٍٛ يف اؿٛظات اي ٜٚط٣ ايؿٗٝس ايكسض أ

ٌٸ ثِ ٜطؾهْٛٗا يف املطس١ً  ،١١ٓ آضا٤ٶ َعٝٻزضاغٝٸَطس١ً  َٓتع١ُ. ؾايطًب١ ٜسضغٕٛ يف ن

 .١ اي٬سك١سضاغٝٸاي

طايؿٗٝس ايكسضص ٜط٣  ١ نإسضاغٝٸل بايهتب ايَا ٜتعًٖ يف» :ٜكٍٛ أسس ت٬َصت٘

يٛ أيكٝتِ »ٚنإ ٜكٍٛ:  (،ايهؿا١ٜ)إىل  (املعامل)َٔ  ،١سضاغٝٸٚدٛب تػٝرل املٓاٖر اي

ات ايّٝٛ طٜانٝٸاي ٚقاضْتِ ،ات َج٬ّطٜانٝٸناي ،ْعط٠ خاطؿ١ ع٢ً غا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣

٫ٚ َع٢ٓ ايّٝٛ  ،د٘ يًُكاض١ْ بُٝٓٗا٫ ٚػتذسٕٚ إٔ ات ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ ؾضٜانٝٸَع 

س ثِ ْعٛز ؾٓؿِّ ،٤ٙس آضاٚيف ايػ١ٓ ايكاز١َ ْؿِّ ،يًكٝاّ بتسضٜؼ نتاب ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ

بع يف ْٚططح ٚدٗات ْعط دسٜس٠. ٖصا ا٭غًٛب غرل َتٻتًو اٯضا٤ يف املطاسٌ ا٭ع٢ً، 

ٟٸ ٔٵ أ ِٸعًُٝٸيف اؿٛظات اي عًِ َٔ ايعًّٛ. ٚيه ٚبعس  ،يف ايبسا١ٜ (عاملامل)تسضٜؼ  ١ ٜت

ٚتٴعطض آضا٤ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ع٢ً  ،اتْ٘عطٜٸ٠ غٓٛات تصنط ا٭خطا٤ املٛدٛز٠ يف عسٸ

ٚتٴعطض آضا٤ قاسب  ،ْكس آضا٥٘ ٚإثباتٗاإىل  كاض٠ غٓٛات أخط٣ ٜٴٚبعس عسٸ ،ايط٬ب

٠ أخط٣ يف َطس١ً َطٸ (ايهؿا١ٜ)ْكض أقٛاٍ قاسب إىل  َٚٔ ثِ ٜعٛزٕٚ (،ايهؿا١ٜ)

ٟٸ ،طٜٜٔٚصنطٕٚ آضا٤ ايؿكٗا٤ املتأخِّ ،بشح اـاضززضٚؽ اي يكس  .«أغًٛب ٖصا  ؾأ

إعساز ٚنتاب١ آخط اٯضا٤ يف نٌ إىل  كاضْ٘ هب إٔ ٜٴأنإ ايؿٗٝس ايكسض ٜعتكس 

ٚتٛنع يف َتٓاٍٚ  ،ٚايعاي١ٝ ;ط١ٚاملتٛغِّ ;َات١: املكسٸسضاغٝٸٚملدتًـ املطاسٌ اي ،ؾذل٠

ِٸأث٬ثني غ١ٓ هب أٚ  ات بعس عؿطٜٔعطٜٸٓط ايأٜسٟ ايطًب١. ٚعٓسَا تتػٝٻ تأيٝـ  ٕ ٜت

ٚيصيو باؾط بٓؿػ٘ بتأيٝـ اؿًكات ايج٬ث١. ٚنإ ٜكٍٛ  .نتب دسٜس٠ َط٠ أخط٣

ٝٸ١ ٚا٭ؿكٗٝٸٕ تهٕٛ املباسح ايأزا٥ُّا: يٝؼ َٔ اي٥٬ل  َٔ ٖصٙ  ١ َػتجٓا٠ّقٛي

  .(9)«ايكاعس٠

ع٢ً نطٚض٠ اغتبساٍ س ا ا٭َط نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜ٪ٚنصٖإىل  ٚاغتٓازّا

ٟٸأٜٚعتكس  ،١ يٮقٍٛسضاغٝٸايهتب اي  ٕ ٖصا ا٭َط إشا نإ ٜػتًعّ إدطا٤ تػٝرل دٖٛط

١ سضاغٝٸتػٝرل ايهتب ايإىل  كاضٜٚٴ ،ٕ وكٌ شيوأ١ ؾٝذب عًُٝٸيف اؿٛظ٠ اي

  .(10)يٮقٍٛ
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ٕ أع٢ً  ،١ ٚٚدٛب ايكٝاّ بإعاز٠ ايٓعط ؾٝٗا زا٥ُّاسضاغٝٸٕ قه١ٝ ايهتب ايإ

ٌّ ،ططم ٚاٯضا٤ اؾسٜس٠تتهُٔ اي ١. ٖٚصٙ عًُٝٸيًُعاٜرل اي َٚطابلٷ ٖٛ ن٬ّ َٓطك

ُٸ ١ يف ايعامل عًُٝٸ١ٝ اي٬ظ١َ يف مجٝع املطانع اياملػأي١ ؼع٢ يف ايٛقت اؿانط با٭ٖ

١ً َٔ أقشاب ايطأٟ إش تٛدس يسِٜٗ ؾ١ٓ َؿٖه ;١سضاغٝٸٚيف كتًـ املطاسٌ اي ،تكطٜبّا

ٌٸ ٌٕعً ٚاـدلا٤ ايهباض يف ن بإعاز٠ ؾشل ايهتب  َػتُطٛ ِ َٔ ايعًّٛ تكّٛ بؿه

ٌٕ ،١ ايعا٥س٠ شلاسضاغٝٸاي ٌٕ ٚتكّٛ باغتبساشلا بؿه ٌٸَطٸ ناَ   .(11)٠ أعٛاّعسٸ ٠ ٚاسس٠ ن

َٔ ٖصٙ  إٔ تهٕٛ َػتجٓا٠ّٚغعٗا يف ١ يٝؼ عًُٝٸٕ اؿٛظات ايأيف  ؾٓو ٫ٚ

١ ٚأعُاٍ ايؿشل ٕ وكٌ شيو. ؾُجٌ ٖصٙ اٱدطا٤ات ايسقٝكأ٫ٚ ٜٓبػٞ  ،ايكاعس٠

ٞٸٕ ؼكٌ يف ايٓعاّ ايأ ١ ٫بسٸايسٚضٜٸ نبرل يف  ٚشلا تأثرلٷ ،١ أٜهّاعًُٝٸيًشٛظات اي سضاغ

 ١. عًُٝٸعطا٤ اؿٛظ٠ اي

ٚ)ؾطا٥س  ،)نؿا١ٜ ا٭قٍٛ(: َجٌ ،٘ ملٔ زٚاعٞ ايسٖؿ١ إٔ لس نتبّاْٸإ

ٕٕ ،ا٭قٍٛ( ٌٕ ٚبعس َطٚض سٛايٞ قط ب١ ع٢ً تػتدسّ َٔ قبٌ ايطً ،ع٢ً تأيٝؿٗا ناَ

إىل  عاد١ ـ ؿٝٗا يف شيو ايٛقت٢ َٔ ٚد١ٗ ْعط َ٪ٚيستٸ ـ ٚقس ناْت ،قٛضتٗا ا٭ٚىل

 ١. زضاغٝٸيػطض اغتدساَٗا نُٓاٖر  ;تٗصٜب َٚطادع١

ٕ ٜططح أض )ايطغا٥ٌ( َٔ املكطٻ ٚعٓسَا ضأ٣ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ إٔ نتاب٘

ٞٸ نهتابٺ طًب َٔ  ،أقبًٛا ع١ً٘ٝ عًُٝٸٕ ضداٍ اؿٛظ٠ ايأٚ ،١عًُٝٸيف اؿٛظ٠ اي زضاغ

ٚهعً٘ خًٝكّا  ،ٕ ٜكّٛ بسضاغت٘ َٚطادعت٘ ٚؾكّا شلصٙ ايط١ٜ٩أاملرلظا ايؿرلاظٟ 

 َٔ خ٬ٍ تؿصٜب٘ َٚطادعت٘.  ،بايتسضٜؼ

ٕٸ گبزرا غٜٚٓكٌ ايؿٝذ آ املرلظا  ايطٗطاْٞ عٔ ايػٝس قسض ايسٜٔ ايكسض أ

ٚاييت شنطت  ،ضٟايؿرلاظٟ أطًعين ع٢ً آضا٥٘ ٚسٛاؾٝ٘ ع٢ً ؼكٝكات ايؿٝذ ا٭ْكا

ٞ زلاس١ ايؿٝذ َطته٢ يف أٚاخط أٜاّ طًب َٓٸ»ٚقاٍ:  ،إدابات ايؿٝذ أٜهّا ؼتٗا

ٞٸ شيو عسٸ٘ نطٻْٸأش٘. ٚبايطغِ َٔ ٚأْٚك ،)ايطغا٥ٌ( ٕ أضادع نتاب٘أسٝات٘  ٠ َطات ض عً

  .(12)«اسذلاَّا يٮغتاش ;ٞ اَتٓعت عٔ قبٍٛ شيويهٓٸ

َٸ...»إش ٜكٍٛ:  ;ّ أٜهّاٚيًػٝس قػٔ ا٭َني َا ٜؿب٘ ٖصا ايه٬  ؿاتَ٘٪ٖي اأ

 تسضٜؼ َساض عًٝٗا اييت (،ضغا٥ً٘) خكٛقّا ،نجرلّا ايتٓكٝضٚ ايتٗصٜبإىل  ؾُشتاد١ْ
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ٕٕ يف اٱهاظ َٔ ؾؿٝٗا ;ا٭قٍٛ  نُجٌـ  آخط يف ايتطٌٜٛ َٔٚ ،ايتطٌٜٛ يعّٚ َع َها

 إعاز٠ بعس ٫إ ٤ٞٺؾ إخطاز ٫ هب نإ ْ٘إ :قٌٝ َاٚ .اٱهاظ يعّٚ َعـ  ا٫ْػساز زيٌٝ

 َطايب٘ ٕأ َع احملبٛب شلصا ايٛقت ػعٜتٻ َت٢ ٚيهٔ ،نصيو ؾٗٛ ايتٓكٝضٚ ايٓعط

  .(13)«...َبتهطات أنجطٖا

ٕ ايتٗصٜب ٚتؿصٜب ايٓٛاقل ٚإعساز ايهتب أس ايػٝس قػٔ ا٭َني ٜٚ٪ٚن

ٚتتطًب ع٬ُّ مجاعّٝا  ،١ ؾدل ٚاسسَػ٪ٚيٝٸأندل َٔ  (،ايطغا٥ٌ) :َجٌ ،١سضاغٝٸاي

ايكازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ بتٗصٜب  ،طٜٔ بعس ؾذل٠ ايؿٝذٕ ايعًُا٤ املتأخِّأؾطقّٝا. ٚامل٪غـ ٚ

ًٛا تأيٝـ ايهتب ٚؾهٻ ،مل ٜؿعًٛا شيو ،ٚتٓكٝض شيو ايهتاب ٚإعسازٙ بكًٌٝ َٔ ايٛقت

  .(14)٤ِٖاييت ؼٌُ أزلا

ٕ ايؿِٗ أّا َِٓٗ ظٓٸ ;١ ع٢ً ساشلاسضاغٝٸٚأقطٸ ايبعض ع٢ً إبكا٤ ايهتب اي

 (ايطغا٥ٌ)ٚ (ايهؿا١ٜ)عٔ ططٜل زضاغ١  تٗازٟ يٮقٍٛ ٫ ميهٔ بًٛغ٘ إ٫ٓا٫د

ُٸِْٗ ٜكَٕٛٛ بايتٛغټأ٢ ستٸ، ؾشػب  ،١ٝع ٚاٱطاي١ يف تسضٜؼ بعض املٛانٝع ق١ًًٝ ا٭ٖ

 ،٘ يف بعض ايهتبا تػتشٓكأنجط مٓم إيٝٗام ايتططټ ٚاييت متٸ ،ٚغرل ايهطٚض١ٜ أسٝاّْا

ٕ تًو املٛانٝع ظا٥س٠ ؾاٱنجاض َٔ أمل ْكٌ  ٕٵإسني  يف (،ايطغا٥ٌ)ٚ (ايهؿا١ٜ)َجٌ: 

ٌٸ ايتطٌٜٛ ٚاٱغٗاب ئ ٜعٛز عًٝٓا إ٫ٓ   .(15)تكسٜط بإت٬ف ايعُط ٚنٝاع٘ ع٢ً أق

ٞٸ، ٜكٍٛ ايػٝس  يف بسا١ٜ زضؽ ايبشح يف إٜطإ، ١ غ٬َٝٸقا٥س ايجٛض٠ اٱاـا٦َٓ

 :ث٬ث١ يٝؼ شلا ْٗا١ٜ» ٕٸإ :يٝؼ َٔ ايكشٝض ايكٍٛ»ٖصٙ ايٓكط١: إىل  َؿرلّا ،اـاضز

ٚمل  ،َٛدٛزّا (ايطغا٥ٌ)ؾصات ّٜٛ مل ٜهٔ ، «(هؿا١ٜ)ايٚ (،هاغب)املٚ (،طغا٥ٌ)اي

َجٌ ايؿٝذ. ٚشات ّٜٛ مل ٜهٔ  ٚيهٔ ظٗط يٓا عاملٷ ،َٛدٛزّا (املهاغب)ٜهٔ 

ٛټأٛا َجٌ اٯخْٛس. ؾ٬ تعٓٸ ٚيهٔ ظٗط يٓا عاملٷ، َٛدٛزّا (ايهؿا١ٜ) ض ْ٘ ٫ غبٌٝ يًتط

ْٚهع بني  ،ٕ ْهتؿـ عٝٛب ٖصا ايهتابأبٌ هب  ،ططٜل ٖصٙ ايهتب إ٫ عٔ

  .(16)«أٜسٟ ايطًب١ نتابّا ٫ عٝب ؾٝ٘

١ ٗا خٹعاْات ماغٝٸ١ ٚنأْٸعًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايسضاغٝٸدعٌ َٔ ايهتب اي ٖٚٓاى ؾطٜلٷ

ٟٸ ،قسمي١ قه١ُ تػٝرل يف ٖصٙ ايهتب غ٣ٛ اغتبساٍ اـعاْات  ٫ ٜؿُٕٗٛ إدطا٤ أ

ٝٸ يٝؼ املطاز أْٸ٘ ٕ ٜهٕٛ َعًَّٛا أٚيهٔ هب  .١ه١ُ عاٜٚات ب٬غتٝهٝٸ١ احملاملعسْ
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بٌ املطاز  ،ت١١ اغتبساشلا بهتب نعٝؿ١ َ٪ٖقعًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايسضاغٝٸبإق٬ح ايهتب اي

قٓع أٚضام ضقٝك١ ْٚاع١ُ َٔ شيو ايٓشاؽ ٚايؿ٫ٛش بٓؿؼ إىل  كاض ايّٕٝٛ ٜٴأبصيو 

ٚيف ْؿؼ ايٛقت  ،أزٚات مج١ًٝ ايكٓع ضقٝك١ٜٚكٓع َٓٗا أٚاْٞ ٚ ،ْع١َٛ قؿش١ ايٛضم

١ املٓاغب١ َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ سضاغٝٸ١ أٜهّا. ْٚكّٛ بتأيٝـ ايهتب ايقه١ُ ٚقٜٛٸ

ٟٸ ا٭ؾهاض املطَٛق١ يًؿٝذ  ٚنصيو  (،ايهؿا١ٜ)ٚاٯخْٛس يف )ايطغا٥ٌ(، يف ا٭ْكاض

ٚا٭خص بٓعط  ،سِٖني ايباضظٜٔ ايصٟ دا٩ٚا َٔ بعقٛيٝٸأؾهاض ايعؿطات َٔ ايعًُا٤ ٚا٭

 ا٫عتباض كتًـ ايعٚاٜا ا٭خط٣. 

 (ايطغا٥ٌ)ٖصا ا٭َط َٓص بسا١ٜ املطاسٌ ا٭ٚىل يتسضٜؼ إىل  ٚاْتب٘ ايؿٗٝس ايكسض

نعـ ايهتب إىل  ٜٚٓبٸ٘ يف كتًـ املٓاغبات ،بٌ َٓص َطس١ً زضاغت٘ شلا (،ايهؿا١ٜ)ٚ

ٝٸ١ ا٭سضاغٝٸاي ٔ يت٬َصت٘ املٛانٝع ايعا٥س٠ بٝٻٚ ،١ ٚعسّ نؿاٜتٗاعًُٝٸ١ يف اؿٛظ٠ ايقٛي

ِ عًِ ا٭قٍٛ. ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايط٣٩ ٚاـدلات ٚغرل ايهطٚض١ٜ اييت تػببت يف تهدټ

 (،املعامل اؾسٜس٠)ٚايتذاضب اييت انتػبٗا َٔ خ٬ٍ ايتسضٜؼ قاّ ؾُٝا بعس بتأيٝـ 

 ١. عًُٝٸيًتسضٜؼ يف اؿٛظ٠ اي (;زضٚؽ يف عًِ ا٭قٍٛ)ٚ

ايهجرل َٔ ايكعٛبات ٚايتعكٝسات املٛدٛز٠ إىل  تاب ا٭خرل١َ ايهٚأؾاض يف َكسٸ

ٖٚٛ َٔ  ،ض زلاس١ ايػٝس عبس ايػين ا٭ضزب١ًٞٝ يعًِ ا٭قٍٛ. ٚقطٻسضاغٝٸيف ايهتب اي

ض قطٻ ،َٚٔ ت٬َص٠ ايؿٗٝس ايكسض ايباضظٜٔ ،١ يف ايٓذـ ا٭ؾطفعًُٝٸؾه٤٬ اؿٛظ٠ اي

ٞٸبأغًٛب  ع ايتطبٝلسِّإىل  ايكٝاّ بإخطاز آضا٤ ا٭غتاش  ،يتسضٜؼ عًِ ا٭قٍٛ زضاغ

َػكط ضأغ٘ يف َس١ٜٓ إىل  َٚٔ ٖٓا عاز .ع٢ً آضا٥٘ ١ بٓا٤ٶ١ منٛشدٝٸعًُٝٸؼ سٛظ٠ ٜٚ٪غِّ

ُټبعس أ ،أضزبٌٝ  ،ص ٚايسضاغ١ عٓس ايؿٗٝس ايكسضٕ أَه٢ سٛايٞ عؿطٜٔ غ١ٓ َٔ ايتً

َات اي٬ظ١َ أ املكسٸٖٚٝٸ ،١ يف ايٓذـ ا٭ؾطفعًُٝٸٚايتشكٝل ٚايتسضٜؼ يف اؿٛظ٠ اي

 ١ ع٢ً غطاض شيو. عًُٝٸيتأغٝؼ َسضغ١ 

ٛانٝع ا٭قٍٛ ٕ ٜهتب ي٘ َأَٔ ايؿٗٝس ايكسض ا٭ضزبًٝٞ ٜٚطًب ايػٝس 

ُٸ ;١زضاغٝٸيف فُٛع١  ،ٖٛبا٭غًٛب ايصٟ ٜطاٙ  املسضغ١ اؾسٜس٠ اييت إىل  ٗايٝه

ٞٸنتاب  :بعٓٛإ ،ػٗا يف أضزبٌٝأغٻ وع٢  َٚا ،َتابعت٘ شلصا املٛنٛع ت. ٚناْزضاغ

ٕ ٜٛاؾل ايؿٗٝس ايكسض ع٢ً أايػبب يف  ،ب٘ َٔ َها١ْ َٚٓعي١ يس٣ ايؿٗٝس ايكسض
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١ عٝٛب ايهتب ايػابك١ يف عًِ ض َٔ نآؾتأيٝـ نتاب ؾاٌَ َٖٚٓكإىل  ٜٚبازض، طًب٘

 ٠ قكرل٠. ٚأنٌُ تأيٝؿ٘ خ٬ٍ َسٸ ،ا٭قٍٛ

)زضٚؽ يف عًِ  ١َ نتابٖصا ايكسز نتب ايؿٗٝس ايكسض يف َكسٸيف ٚ

ايصٟ  ،ايٛيفٸ صا ايطايب ايؿصٸشلٚإٖسا٤ ايهتاب  َط،يس٣ شنطٙ ٖصا ا٭ ،ٍٛ(ا٭ق

 عبس ايػينٸ ايػٝسأٟ ط ي٘ نإ ؾًكس»دٛاض ضب٘: إىل  نإ يف شيو ايٛقت قس اْتكٌ

 يف إخطادٗاٚ نتابتٗا ع٢ً ٞسجٸ يف ايبًٝؼ ايسٚض ايطاٖط٠ ضٚس٘ ايًٓ٘ قسٸؽص ا٭ضزبًٝٞ

 يف ن٬ًّ ٫ٚ ٬ًَّ ٜعطف مل ايصٟ ،ايطاٖط باب٘ٚؾ ايهبرل٠ ْؿػ٘ ناْتٚ ،ٚقتٺ أغطع

 ـ اؾٛاْب ١ََتٗسٸ ؾٝدٛخ١ ؾب٘ يف ٚأْاـ  تينسٸأَ اييت ايطاق١ ،ٚاؿلٸ ايًٓ٘ خس١َ

 باغتُطاض يننإ وجٸٚ ،ايعَٔ َٔ ؾٗطٜٔ يف اؿًكات ٖصٙ ٌٸدٴ ألع ٕأ ع٢ً بايععمي١

 َٔ اٖاٚغصٸ ،بٓؿػ٘ ؿأٖاأْ اييت ١،ايؿتٝ سٛظت٘ يف تسضٜػٗا ٜٔسؾِّ يهٞ ;ا٭غطع ع٢ً

 زضاغتٗا يف ١منٛشدٝٸ سٛظ٠ تهٕٛ يهٞ طخٖطٚ ،ايهطاّ آبا٥٘ َٛاطٔ يف ،ضٚس٘

ٌٸٚ   .(17)«...١طٚسٝٸٚاي ١ًكٝٸاـ دٛاْبٗا ن

ٔٸ سايت زٕٚ ؼكٝك٘ يٮٖساف  ا٭ضزبًٝٞ ط٠ يًػٝس عبس ايػينٸايٛؾا٠ املبهٹ ٚيه

ع سِّٝإىل  خطاز آَاي٘ ٚأَٓٝات٘ايػا١َٝ ايٓب١ًٝ اييت نإ وًُٗا. ؾًِ هس فا٫ّ ٱ

ٞٸايتطبٝل اي )زضٚؽ يف عًِ  ٜٚسضٸؽ عًِ ا٭قٍٛ يًط٬ب َػتؿٝسّا َٔ نتاب ،عًُ

 يًؿٗٝس ايكسض.  ،ا٭قٍٛ(

٫ٚق٢ نتاب٘  ،ٚآتت أنًٗا ،دٗٛز ايؿٗٝس ايكسض مل تصٖب غس٣ٶ ٕٸأ إ٫ٓ

 ،ملسٕ ا٭خط٣َٚٔ ثِ يف سٛظ٠ قِ ٚا ،١ يف ايٓذـ ا٭ؾطفعًُٝٸتطسٝبّا يف اؿٛظ٠ اي

ٞٸهتاب نٚاغتدسّ ؾٝٗا  ٚأؾٝس ب٘ َطاضّا َٔ قبٌ نباض أغاتص٠ اؿٛظ٠  ،زضاغ

ضغِ ا٭ٚناع امل١ُٓٝٗ ع٢ً  ،ملا عًٝ٘ َٔ سػٔ ايتٓعِٝ ٚايتٗصٜب ايبسٜع ;١عًُٝٸاي

ٛا ٜكطٸٕٚ ع٢ً تسضٜؼ اْؿٓه ٚٚدٛز بعض ا٭ؾطاز ايصٜٔ َا ،١ آْصاىعًُٝٸاؿٛظات اي

ِ ـ ايكِّٝٛا ٖصا املكٓٻعٴسٳمل ٜٳٚايصٜٔ  ،ؿؼ ا٭غايٝب ايػابك١ٚبٓ ،ْؿؼ ايهتب ايكسمي١

ٞٸٜأخص َهاْ٘ اي ٌٕعًُٝٸٜٚٓؿط ظ٬ي٘ ع٢ً اؿٛظات اي ،طبٝع  ٚؾاٌَ.  دازٛ ١ بؿه

 

  ــــــ ، املػانٌ ٚاملعٛقاتتدزٜظ ايفك٘ب ـ 

ٙ يف ٤َا آضا سسٛإىل  تؿب٘ ،يًؿٗٝس ايكسض بعض اٯضا٤ يف فاٍ تسضٜؼ ايؿك٘
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١ سضاغٝٸخ َطاضّا عٔ َٛاطٔ ايهعـ املٛدٛز٠ يف ايهتب ايقٍٛ. ؾكس ؼسٻعًِ ا٭

١ ؿكٗٝٸ١ ٚتعًِٝ ا٭سهاّ ايعًُٝٸشيو ؾؿٞ فاٍ نتاب١ ايطغا٥ٌ ايإىل  ـٵيًؿك٘. أنٹ

ٚشلصا  .عٔ ايٓكل ّابعٝس ّامنٛشدٝٸ ّايًٓاؽ مل ٜهٔ ٜط٣ ا٭غًٛب ايؿا٥ع ٚاملتساٍٚ أغًٛب

 ٚمنطٺ ،دسٜس بأغًٛبٺ ، ضغاي١ باغِ )ايؿتا٣ٚ ايٛانش١(١ يفؿكٗٝٸٙ ٚؾتاٚاٙ اي٤أقسض آضا

١ يف ايٓذـ عًُٝٸِ يف اؿٛظ٠ ايـ ايكِّط. ٚسعٞ قسٚض ٖصا املكٓٻسسٜح َٚبتَه

َٸ ٌ يسِٜٗ خط٠َّٛٚجٻ ،ٚاغع َٔ قبٌ اـدلا٤ ٚأٌٖ ايطأٟ بذلسٝبٺ إش  ;١ يف ٖصا ا٫ػاٖٙا

ٞٸتعِٗ ناْٛا باْتعاض سسٚخ ايتػٝرل يف ايٓعاّ ايْٸإ  ١. عًُٝٸيًشٛظ٠ اي ًُٝ

َٸإىل اٚباٱناؾ١  ٞٸ١ يف ايتبٜٛب اييتػٝرلات اشلا ٚتطتٝبٗا ٚتٓعُٝٗا بؿهٌ  ؿكٗ

ٞٸ ٝٸايؿٗٝس ايكسض بقاّ  (18)إبساع َٸ يتعًُ  تني يف ٖصا ايهتاب: إق٬ح ٖا

عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ: )املطغٌ( ٚ)ايطغاي١( ؼت  ،١عكا٥سٜٸـ َا عطن٘ َٔ ا٭قٍٛ اي1

ٚتٓاغب َػت٣ٛ ايؿِٗ  ،ٚبطاٖني عُٝك١ ٚضق١ٓٝ ٚبػٝط١ ،ت غ١ًٗٚبعباضا ،ٚ)ايطغٍٛ(

  .(19)سٜٔيس٣ املكًٚ

ُّا َٚؿٝسّا عٔ ا٫دتٗاز ّ ؾطسّا قِّتٛنٝض ا٭سهاّ قسٻإىل  ـ قبٌ ا٫ْتكا2ٍ

 سٕٚ. ٚاملٛانٝع اييت وتادٗا املكًٚ ،ؿنيٚٚادب املهًٖ ،ٚايتكًٝس

أبٛاب ايعكٛز ٚاٱٜكاعات  ١ٚغاقٸ ،زضاغ١ ايؿك٘ ٕٸأٜٚط٣ ايؿٗٝس ايكسض 

١ ؿهطٜٸ٬ع ع٢ً املٛانٝع اؿكٛق١ٝ يف املساضؽ ايبسٕٚ ا٫ٓط ،ٚاملٛانٝع اؿكٛق١ٝ

ٕ أنُا ٜٓبػٞ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾكس نإ ٜعتكس  املعاقط٠ يف ايػطب يٝؼ َؿٝسّا

ٌٕ ;١ َكاض١ْؾكٗٝٸزضاغ١ إىل  )ؾك٘ ايعكٛز( ٚ)ؾك٘ املعا٬َت( عاد١ٺ  يتتهض يٓا بؿه

ٛټ غًِٝ ٞٸم ايؿك٘ اٱَٛاطٔ تؿ ٚنع إىل  ٜٚكاض ،ع٢ً قٛاْني ايػطب َٔ د١ٗ غ٬َ

ط٠ َٔ د١ٗ أخط٣. ْٚك٬ّ عٔ بعض ت٬َص٠ ايؿٗٝس ايتػا٫٩ت املعاقٹ ٔاٱدابات ع

عٝح عٓسَا  ،َٔ اٱقطاض ع٢ً ٚدٛب إلاظ ٖصٙ امل١ُٗ بسضد١ٺ &ايكسض ؾكس نإ

ٟٸ١ يًٓذـ ا٭عًُٝٸْ٘ ٫ ٜٛدس يف اؿٛظ٠ ايأضأ٣  ٕ أض ذاٙ قطٻٖصا ا٫تٸيف ى ؼطټ ؾطف أ

  .(20)ّا بتأيٝـ نتاب يف ؾك٘ املعا٬َتٜكّٛ ؾدكٝٸ

اييت تػتدسّ  ،١ؿكٗٝٸٚؾه٬ّ عٔ شيو ؾكس قاّ بؿطح ايهجرل َٔ املكطًشات اي

ٝٸانططاضّا يف ايطغا٥ٌ اي  .سٜٔ قعبّاٚيطمبا ٜهٕٛ ؾُٗٗا َٔ قبٌ ايهجرل َٔ املكًٚ، ١عًُ
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ٌٸ ٌٕ بابٺ ٚقاّ يف بسا١ٜ ن ٕ أإىل  غاعّٝا ،قكرل٠ بتٛنٝض املطاز بتًو املكطًشات يف مج

  .(21)مجٌٝ ٚضقنيٚ بػٝطٺ أزبٞٛ ٜهٕٛ شيو بأغًٛبٺ

 

  ــــــ ٚاملٓطل ٚغريُٖا ج ـ ايًػ١

ٞٸ٬ٕ عُاز ايٓعاّ ايٕ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ميجِّإ  إ٫ٓ ،١ ٚأغاغٗاعًُٝٸيف اؿٛظ٠ اي سضاغ

ٕٸ  ،ا٭زب :َٔ قبٌٝ ،َاتبعٓٛإ عًّٛ املكسٸ ُٗا،داْب إىل أخط٣ تسضٸؽ ّآٖاى عًَٛ أ

ٝٸايسضٚؽ اؾأٚ  ،ٚاملٓطل  ٚغرلٖا.  ،ٚايسضا١ٜ ،ٚايطداٍ ،ٚاؿسٜح ،َجٌ: ايتؿػرل، ١اْب

ٕٸ ٚاغتدساّ ا٭غايٝب  ،١سضاغٝٸَعاٜرل ٚدٛب إق٬ح ايهتب اي َٚٔ ايٛانض أ

نإ ايؿٗٝس  إشاٚتؿاٖس ٖٞ ا٭خط٣ يف ٖصٙ ايعًّٛ أٜهّا.  ،اؾسٜس٠ يف ايتسضٜؼ

ٌٸإىل  مايكسض مل ٜتططٻ ٌّ ،١سضاغٝٸٚدٛاْبٗا اي ،ٖصٙ ايعًّٛ ن ْ٘ أ إ٫ٓ ،ع٢ً سس٠ ن

َٸ  ،١عًُٝٸ١ يف اؿٛظ٠ ايسضاغٝٸخكٛم إق٬ح ايدلاَر اييف ١ ٜػتؿاز َٔ آضا٥٘ ايعا

ٝٸٓٗا يف املٓاٖر اي ْ٘ ٜط٣ ٚدٛب إدطا٤ قطا٠٤ دسٜس٠ أ ،١ يٮقٍٛسضاغٝٸٚايٓٛاقل اييت ب

١. ؾهتب ايكطف ٚايٓشٛ عًُٝٸ١ ؾُٝع ايعًّٛ املتساٚي١ يف اؿٛظ٠ ايسضاغٝٸاملٓاٖر اييف 

 ،١ ٖٞ ْؿؼ ايهتب ايكسمي١عًُٝٸؽ اٯٕ يف اؿٛظات ايٚاملٓطل َٚعاْٞ ايبٝإ اييت تسضٻ

 (َػين ايًبٝب)ٚ (ايبٗذ١ املطن١ٝ)ٚ (َاتداَع املكسٸ)ٕ ايطغا٥ٌ اجملتُع١ يف أيف سني 

ٖٞ ٫ متتًو اـكا٥ل  ،ؾه٬ّ عٔ قعٛب١ ايعباضات ،ٚغرلٖا (كتكط اؿاؾ١ٝ)ٚ

ِّ ٞٸط عًٝٗا املٓٗر ايٕ ٜتٖٛؾأ٬ت اييت هب ٚامل٪  . سضاغ

عًّٛ ايتؿػرل ٚاؿسٜح ٚايطداٍ ٚايسضا١ٜ ٚايؿًػؿ١ ٚايٓذّٛ ٚاشل١٦ٝ 

 ،١ يف ايٛقت اؿانطعًُٝٸاييت ٫ ؼع٢ بصيو ا٫ٖتُاّ يف اؿٛظات اي ،اتطٜانٝٸٚاي

١ سضاغٝٸ٠ يًُٓاٖر اي١ ٚدازٸسكٝكٝٸَطادع١  ٓاٗا بٗصٙ ايكاعس٠. ؾًٛ أدطٜنًٓ َؿُٛي١ْ

٠ ؾطاغذ بعسٸ ط٠َْٚتأخِّ ظا٥س٠ْ ايّٝٛايهجرل َٔ َٛانٝعٗا  ٕٸأهض يٓا يًعًّٛ املصنٛض٠ غٝتٻ

ٛټ ٌٸعٔ ايتط  ٚاسس َٔ تًو ايعًّٛ.  ض اؿاقٌ يف ن

ِٸ ٌٸ ٚا٭ٖ ٞٸشيو يف ايٓعاّ اي َٔ ن ٝٸ١ ايعًُٝٸاؿٛظات اي املٛدٛز يف تعًُٝ ٕ أ١ سٜٓ

ٌٸ ٚتكٓٝؿٗا َٔ سٝح  ،١اْبٝٸَات ٚايعًّٛ اؾٚاسس َٔ عًّٛ املكسٸ َها١ْ زضاغ١ ن

ٌٖٚ هب زضاغتٗا  ،زضاغت٘ َٓٗاإىل  كاضٕ ٜٴأٚنصيو املكساض ايصٟ هب  ،ا٭ٚي١ٜٛ
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ٌټ  ،زضاغ١ قػِ َٓٗاأٚ  ٗانًٓ مجٝع إىل نُا ٜٓبػٞ بايٓػب١  و يٝؼ ٚانشّاشي ن

ايٓعاّ ايسقٝل ٚاملدلَر ٖٛ ايٛسٝس ايكازض ع٢ً إعطا٤ ا٫ٖتُاّ ايهايف  ٕٸإٚ .ب١ايطً

ٌٸ  . يعًّٛٚاسس َٔ ٖصٙ ا يه

ٕٸ شيو ا٫ٖتُاّ بٗا إىل  ١عًُٝٸإشا مل تبازض اؿٛظ٠ اي َاٖٚٓاى َٔ ايعًّٛ ايّٝٛ  ؾإ

ٞٸاْععاشلا عٔ ايطنب ايإىل غٝ٪زٟ  ا ٫ٚ ٜؿِٗ يػتٗا ايٓاؽ يف عكطْ ،يف ايعامل عًُ

ػٕٛ ٔ املبًٕٚ ٫ ٜتُٖهأأٚ  ،١عًُٝٸٚغاق١ أٚي٦و ايصٜٔ زضغٛا ٖصٙ املٛاز اي ،ٖصا

 ،ٚعًِ ايٓؿؼ ،َجٌ: عًِ ا٫دتُاع ،ٚاملطؾسٕٚ َٔ إٜكاٍ ضغايتِٗ بايؿهٌ املطًٛب

 ٚغرلٖا.  ،١ املدتًؿ١ٚاملساضؽ ايؿهطٜٸ، ١ٚايًػات ا٭دٓبٝٸ ،ٚا٫قتكاز

يف  (ؾًػؿتٓا)ٚ ،يف املٓطل (١ ي٬غتكطا٤كٝٸٓطا٭غؼ امل)ٚقس أٓيـ ايؿٗٝس ايكسض 

 ،َػتؿٝسّا يف شيو َٔ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ،ٚغرلٖا ،يف ا٫قتكاز (اقتكازْا)ٚ ،ايؿًػؿ١

 ٚضغِني. ػطبٝٸٚنصيو َٔ خ٬ٍ املكاض١ْ َع اٯضا٤ اؾسٜس٠ يًعًُا٤ اي ،دسٜس ٚبأغًٛبٺ

ِٸأ ْؿِٗ َٓٗا بؿهٌ ٕ أميهٔ  ؾإْٸ١٘ زضاغٝٸتأيٝؿٗا نُٓاٖر  ٕ ٖصٙ ايهتب مل ٜت

١ شلصٙ ايعًّٛ يف اؿٛظ٠ سضاغٝٸخكٛم املٓاٖر اييف س طبٝع١ آضا٤ ٖصا ايعامل اؾًٌٝ دٝٸ

 َٚا ٖٞ املػاؾ١ ايؿاق١ً بني ايٛنع املٛدٛز ٚايٛنع ايصٟ ْطُض إيٝ٘.  ،١عًُٝٸاي

 

١ّٝ   ــــــ أضًٛب ايدزاضات اجلُاع

١ عًُٝٸ٫ّ يف اؿٛظات ايٚٳ١ نإ َتساغ٬َٝٸإدطا٤ ايسضاغات يف كتًـ ايعًّٛ اٱ

َٸإىل  ٚيهٔ بػبب قعٛب١ ايٛقٍٛ ،َٓص ايكسّ ٚنصيو عسّ اَت٬ى  ،١املهتبات ايعا

مل تهٔ أنجط ٖصٙ ا٭عاخ  ،ايٛغا٥ٌ ٚا٭زٚات اي٬ظ١َ ٱدطا٤ ا٭عاخ ٚايسضاغات

ٚأدطٜت با٫غتؿاز٠ َٔ ايكسضات ٚاٱَهاْات  ،١ؾطزٜٸبٌ ناْت يف ايػايب  ،مجاع١ٝ

َٚٔ ٖٓا ؾؿٞ ايؿذلات اييت نإ ؾٝٗا فُٛع١ َٔ عًُا٤ ايسٜٔ  .احملسٚز٠ ١ايؿدكٝٸ

 ،١قطٜبني َٔ َطانع ايػًط١ ٚاؿهِ أقبًٛا ع٢ً ا٭عُاٍ اؾُاع١ٝ ايؿطقٝٸ

ٞٸ ٝٸايصٟ قاّ بإنُاٍ  ،نايع١َ٬ اجملًػ  (عاض ا٭ْٛاض)١ تأيٝـ ٚتسٜٚٔ َٛغٛع١ عًُ

 . نيايكؿٜٛٸيف عٗس 

ٞٸ ،ٕ ٖٓاى أؾطازّا آخطٜٔأنُا  أعُا٫ّ  ألعٚا أٜهّا ،غرل ايع١َ٬ اجملًػ

 .مجاع١ٝ
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١ ايػابك١ مل عًُٝٸٕ ا٭عاخ ٚايسضاغات اؾُاع١ٝ يف اؿٛظات ايأَٔ ٖٓا لس 

ٚٳ تهٔ أَطّا ٕ قطب ايطس٢ ؾٝٗا نإ ٜسٚض ع٢ً تًو إٚ .٫ّ ع٢ً ْطام ٚاغعؾا٥عّا َٚتسا

نإ  ٕٵإٚـ ١ ؿطزٜٸضاغات ايٕ ْتا٥ر ايسأيف  ؾٓو ١. ٫ؿطزٜٸاحملا٫ٚت ٚايسضاغات اي

َػت٣ٛ ايسضاغات إىل  ٕ تطق٢ أبسّاأ٫ ميهٔ  ـغني كٗا َٔ ايٓدب١ ٚاملتُطِّقٚك

 كاضٕ با٭عُاٍ اؾُاع١ٝ َٔ سٝح اٱتكإ ٚايٓهر. ٕ تٴأ٫ٚ ميهٔ  ،اؾُاع١ٝ

ٞٸٕ ٖصا اؾاْب َٔ ايٓعاّ ايأَٚٔ ٖٓا نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣  ٞٸاي سضاغ  تعًُٝ

ٚمل ٜهٔ ٜط٣ نؿا١ٜ ا٭غايٝب  ،اٱق٬حإىل  ٖٛ اٯخط ١ عاد١ٺعًُٝٸيف اؿٛظ٠ اي

 ا٠. ا٭ٖساف املتٛخٸإىل  يًٛقٍٛ ;بع١ يف ايسضاغات ٚايتشكٝكاتاملتٻ

ٞٸ ٕ ػط٣ بأغًٛبٺأ١ هب عًُٝٸا٭عاخ يف اؿٛظات اي ٕٸأٚنإ ٜعتكس   .مجاع

١ّٕ يٓععًُٝٸؼ إزاض٠ اؿٛظ٠ ايل ٖصا ا٭َط عٓسَا ت٪غِّٜٚتشٖك ٞٸ ا  .داَع ٚؾاعٌ زضاغ

١ َٓػذ١ُ ٚزقٝك١ تٓتكٞ ا٭ؾطاز ا٭نؿا٤ َٔ بني طًب١ اؿٛظ٠ ٚنصيو َٔ خ٬ٍ خٓط

ط ٚتٛٚؾ ،كني١ اي٬ظ١َ بني ايباسجني ٚاحملٚكداش اٱدطا٤ات ايتٓػٝكٝٸٚتكّٛ باتٸ ،١عًُٝٸاي

َٸٚتٗٝٸ ،ا٭زٚات ٚاملػتًعَات اي٬ظ١َ شلصا ايعٌُ ٌٸ٧ املهتبات ايعا  ،ٝحس ١ َٔ ن

ٚتهع  ،كني١ اؾسٜس٠ يف َتٓاٍٚ احملٚكعًُٝٸٚتهع ايهتب ٚاٱقساضات ٚاملعًَٛات اي

ٌٕعًُٝٸتًو املطانع اي   .(22)ناٌَ ١ ؼت إؾطاؾٗا ٚتٛدٝٗاتٗا بؿه

نُا ٖٛ ؾأْ٘ يف  ،ٚبازض ايؿٗٝس ايكسض يف ايبسا١ٜ بٓؿػ٘ يف ٖصا اجملاٍ أٜهّا

ٜٚكَٛٛا  ،يٝؿهًٛا ايًذإ ٚاْتسب فُٛع١ َٔ ت٬َصت٘ ،فاٍ تسضٜؼ ا٭قٍٛ

١ ١ ٚاملػا٥ٌ ايؿكٗٝٸقتكازٜٸ١ ٚا٫ؿًػؿٝٸ١ املٛانٝع ايٚغاقٸ ،بسضاغ١ املٛانٝع املطًٛب١

ٟ ٓٛا َٔ ايتكسٸيٝتُٖه ;َٔ خ٬ٍ اؿٛاض ٚايٓكاف املؿذلى ،ث١١ املػتشسٳه٬َٝٸٚاي

ٌٸ  ،ؿطم ٚايػطب١ ايكاز١َ َٔ ايؿازٜٸملٛد١ ا٭ؾهاض اٱ ،١ٚبأزي١ ضق١ٓٝ ٚقٜٛٸ ،ثك١ٺ به

 .نياييت اغتشٛشت ع٢ً أشٖإ ٚأؾهاض ايهجرل َٔ اؿٛظٜٚٸ

ْ٘ أَط ت٬َصت٘ أ...أشنط »ٖصا ايكسز ٜكٍٛ أسس ت٬َص٠ ٖصا ايعامل اؾًٌٝ:  يفٚ

ٕ هتُعٛا ٜٚٓاقؿٛا ٖصٙ املٛانٝع. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً أٚاَطٙ بسأْا بسٚضْا بأسس أشات ّٜٛ ب

ا ْٓاقـ ٚبُٝٓا نٓٸ ،اّ أسس ا٭ٜٸٚيف .ٚمل ْهٔ ْتذاٚظ بهع١ أؾدام ،املٛانٝع

ِٸ ،بعهٓا ُا نًٓ»ٚقاٍ:  ،بٚمٔ يف غا١ٜ ايتعذټ ،إيٝٓا يف ٚقت ا٫دتُاع إشا ب٘ ٜٓه
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ٕٕ ؾهطتٴ ٞٸ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض مل أدٹ بأقطب َها يصيو  ،أؾهٌ َٔ ٖصا املهإ سٵإي

ِٻ قطضتٴ عٓا ٜٚطٓغبٓا بٗصٙ . ٖٚهصا نإ ٜؿذِّ«إيٝهِ ٚأؾاضنهِ إٔ أْه

  .(23)«عاملٛانٝ

أقطب »ٚنصيو اغتدساَ٘ ؾ١ًُ:  ،تٛادس ايؿٗٝس ايكسض َع ايؿه٤٬ ٕٸإ

ٌُٕا ٜعبِّإْٸ ،يف تبذًٝ٘ يعًُِٗ «َهإ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض عٔ َس٣ اٖتُاّ  دًٞٛ ط بؿه

 ١. عًُٝٸ١ يف اؿٛظ٠ ايػاع ضقع١ ايسضاغات اؾُاعٝٸٛدٛب اتٸبٖصا ايطدٌ اؾًٌٝ ٚضغبت٘ 

ِٸ يكسض نإ ٜطًب أسٝاّْا َٔ ت٬َصت٘ إٔ ٜعطٛا ٕ ايؿٗٝس اأَٔ شيو  ٚا٭ٖ

خكٛم أعُاي٘ ٚأعاث٘. نُا دا٤ يف طًب ايؿٗٝس ايكسض عٓس تأيٝؿ٘ يف ضأِٜٗ 

إش ْطاٙ ٜطًب َٔ تًُٝصٙ ايػٝس قُس باقط  (;ؾًػؿتٓا)ٚ (;اقتكازْا)٘ ايجُٝٓني: ٝٵيهتابٳ

  .(24)نٛعَٚػاعست٘ يف تٗصٜب ٚتكِٝٝ املٛ ،ٔٝٵٔ ايهتابٳٜٵاؿهِٝ َطادع١ ٖصٳ

: ٞٵَٔ ا٭َٛض اييت أؾتدط بٗا َػاُٖيت يف تأيٝـ نتابٳ...»قاٍ اؿهِٝ: 

يطاملا ٜٓعط  ،. ؾُؿاضنيت ناْت بكؿ١ تًُٝص َٔ ت٬َصت٘(اقتكازْا)ٚ (;ؾًػؿتٓا)

ٝٸإيٝ٘ باعتباضٙ تًُٝصّا شنٝٸ  ،ٔ َعّاٝٵٔ ايهتابٳٜٵا ْكطأ ٖصٳ١. ؾكس نٓٸّا ٚيسٜ٘ ايكابً

نجرلّا  سٝح اغتؿستٴ ،ؾُٝٗا ،ٚأغًٛب ايتأيٝـ ،املططٚس١ؾإٔ ا٭ؾهاض يف ْٚتٓاقـ 

ٞٸغٛا٤ َٔ اؾاْب اي ،َٔ ٖصٙ املػأي١ ٞٸَٔ اؾاْب ا٭أٚ  عًُ ٞٸٚاي خ٬ق   .(25)«...ػًٛن

ُٸ ١ تعًِٓ ٚنٝؿٝٸ ،١ٝ١ ايسضاغات ٚا٭عاخ اؾُاعٝٸٚيف غٝام ايتأنٝس ع٢ً أٖ

ٚٳٕ ا٭غأنإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣  ،ٚتكطٜطٖا ،زضٚؽ ا٭غتاش ٍ يف اؿٛظات ًٛب املتسا

ٚشلصا  .ٚايصٟ ٜكّٛ ايطايب مبٛدب٘ بتكطٜط زضٚؽ ا٭غتاش مبؿطزٙ يٝؼ ناؾّٝا ،١عًُٝٸاي

ٕ أبٌ عًِٝٗ قسض املػتطاع  ،١ؿطزٜٸنإ ٜطًب َٔ ت٬َصت٘ إٔ ٫ ٜهتؿٛا بامل٬سعات اي

ٌٸ ،ًٛا ؾطٜكّا شلصا ايػطضٜٚؿٚه ،١سضاغٝٸٜعكسٚا اؿًكات اي أسسِٖ ّٜٛ ٜكّٛ  ٚيف ن

إىل  َٚٔ ثِ ٜكاض ،١ بٓكسٙ ٚزضاغتٜ٘ٚكّٛ ايبكٝٸ شلِ،بتكطٜط زضؽ ا٭غتاش ٚؾطس٘ 

  .(26)تكطٜط ْتٝذ١ ايبشح بايتؿاٚض ٚإبسا٤ ايطأٟ َٔ قبٌ اؾُٝع

ٕ تطب١ٝ ٚإعساز ايعؿطات َٔ ايعًُا٤ ايهباض ٚاجملتٗسٜٔ ايباضظٜٔ يف اؿٛظ٠ إ

ٝٸ١ يًؿٗٝس ايكسض أثبت عًُٝٸاي ُٸ١ ّا َس٣ قشٸعًُ  ١. ١ٝ ايتكطٜطات اؾُاعٝٸٚأٖ

١ اغتدساّ أؾهٌ ايططم عًُٝٸٚسػب ضأٟ ايؿٗٝس ايكسض هب ع٢ً اؿٛظات اي

ٕ تطًب أٚإشا اغتًعّ ا٭َط ؾعًٝٗا  .ٚأغايٝب ايتعًِٝ يف َػأي١ ا٭عاخ ٚايسضاغات
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١ ا٭خط٣ يف ٖصا اجملاٍ. َٚٔ ٖصا املٓطًل عٓسَا عًُٝٸاملػاعس٠ ٚايعٕٛ َٔ املطانع اي

ل املكطٟ املعطٚف عبس ايؿتاح عبس املككٛز سٍٛ ايػٝس٠ نتابّا يًهاتب ٚاحملٚك ضأ٣

ت٘ يف تٓعِٝ املٛانٝع ٚتكُٝٝٗا ٕ أغًٛب٘ يف ايتشكٝل ٚزٓقأٚدس  ÷ؾاط١ُ ايعٖطا٤

إىل  ١ يف ايٓذـ بازض َباؾط٠ّعًُٝٸاؿٛظ٠ ايإىل  ٘ططَٜك ٚيهٞ هس ٖصا ا٭غًٛبٴ .دسٜسٷ

 طبع٘ ْٚؿطٙ زٕٚ تأخرل. 

ف ا٭غتاش عبس ايؿتاح شيو ٚنع املكازض ٚاملطادع اي٬ظ١َ ؼت تكطټإىل  ـٵأنٹ

  .(27)١ أندلٜٸعطٸ ْاؾع١ٺ ٖهصا أعاخٺإىل  يهٞ ٜبازض ;عبس املككٛز

 

١ّٝ يًخٛش٠ ايايتػٝري يف ايجكاف١ ايعاَّـ 3   ــــــ ١عًُ

ٟٸإ ٌٸ بطْاَر يف اجملتُع عاد١ٺ ٕ أ املػاعس٠ ١ جكاؾٝٸ١ ايضنٝٸا٭إىل  ؾ٤ٞ قبٌ ن

ْؿعّا َا  سٟذٵْٗا ئ تٴإس٠ ٚؾاع١ً ؾ١ ايتدطٝط ٚايدلف١ دٝٸعًُٝٸٱلاظٙ. َُٚٗا ناْت 

َٸ ٗټ١ يًُذتُع َػتعسٸمل تهٔ ايجكاؾ١ ايعا ًٗا. ٚايدلاَر ٚاملؿاضٜع ُٗا ٚتكبټ٠ يتؿ

ٛټإ١ غرل َػتجٓا٠ ٖٞ ا٭خط٣ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠. عًُٝٸاٱق٬س١ٝ يف اؿٛظ٠ اي ض ايب١ٝٓ ٕ تط

ٚنصيو تػٝرل أغًٛب ايتعًِٝ: ايتشكٝل ٚايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات  ،١عًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايزاضٜٸاٱ

ٟٸ ،١عًُٝٸ١ ٚايسضاغٝٸاي ٞٸ ٚلاح أ ٕٷ ،آخط بطْاَر إق٬س ٟٸ َطٖٛ ؾ٤ٞ بٛدٛز ثكاؾ١  قبٌ أ

َٸ  َػت٣ٛ تًو اٱق٬سات. إىل  ١ تطق٢عًُٝٸ١ يف اؿٛظ٠ ايعا

ع٢ً أغاؽ ؼكٝل ا٭ٖساف  ا١ُْ٥ٕ ٖصٙ اـطط ٚاملؿاضٜع قأٚاْط٬قّا َٔ 

ٞٸايػا١َٝ يًسٜٔ اٱ ٞٸٚإقا١َ اؿهِ اٱ ،ٚؼهِٝ زٜٔ اهلل تعاىل ،غ٬َ ؽ املكسٻ غ٬َ

ٚا٭سساخ ١ ػٝاغٝٸ١ باملػا٥ٌ ايعًُٝٸؿٛظات ايإىل اٚعٞ املٓتػبني  ٕٸإؾ ،يف اجملتُع

ٞٸاؾاض١ٜ يف ايعامل اٱ ٝٸٚأْع١ُ اؿهِ غرل اي ،غ٬َ ٌٕبٌ خٛنِٗ ؾٝ ،١سٜٓ  ٗا بؿه

١ ػٝاغٝٸٕ ايٛعٞ ٚايٓؿاطات ايأ٫ٚ ميهٔ اؿٝاز عٓ٘. نُا  ،َٓ٘ أَطٷ ٫بسٸ ،َػتُطٸ

ٞٸ١ ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا بسٕٚ ايتٛادس يف َٝسإ ايٓهاٍ ايدتُاعٝٸٚا٫  ػٝاغ

ٞٸٚا٫ ِٸ ،دتُاع ـٹ ،١ع٬َٝٸيٛغا٥ٌ اٱَٔ ااشلا٥ٌ  ٚتػدرل ايه ع املدتًؿ١ سٳٚايسضا١ٜ با

 يساخٌ ٚاـاضز. ٭عسا٤ اٱغ٬ّ َٔ ا

ٝٸأسّا ٚقس أزضى ايؿٗٝس ايكسض دٝٸ خكٛم إق٬ح اؿٛظ٠ يف ١ ٕ أؾهاضٙ املبس٥
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١ ضنٝٸأَطّا يف غا١ٜ ايكعٛب١ زٕٚ ايتُٗٝس ٚت١٦ٝٗ ا٭ سٸعٳ١ ع٢ً كتًـ ا٭قعس٠ ٜٴعًُٝٸاي

ٗا يف إق٬ح ايجكاؾ١ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ط نًٗكٳتٳدٵاييت تٴ ،١ املٓاغب١ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸا٫

 ١ َٚٓتػبٝٗا. عًُٝٸؿٛظ٠ ايا

١ يًؿٗٝس دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸأنجط ايدلاَر ٚاؾٗٛز ٚايٓؿاطات اي ٕٸإَٚٔ ٖٓا ؾ

 ُا دا٤ت يف إطاض ٖصا ايػٝام. ايكسض يف ايٓذـ ا٭ؾطف إْٸ

ٚغع٘ َٔ أدٌ ْبص ا٭ؾهاض اـاط١٦ اييت ناْت غببّا يف يف ٚنإ ٜبصٍ َا 

١ ع٬َٝٸٚابتعازِٖ عٔ ايٛغا٥ٌ اٱ ،١عًُٝٸ٠ ايني يف اؿٛظسطَإ ايهجرل َٔ املعٓٝٸ

ٞٸيًتعطٜـ بايسٜٔ اٱ ،ٚايكشـ ٚاجمل٬ت ٚإبعاز تًو  ،١كطآْٝٸْٚؿط املعاضف اي ،غ٬َ

ٕ ٜعٌُ ع٢ً أق١ًُ ٖصا أ ايؿٗٝس ايكسض أضازيكس ١. عًُٝٸا٭ؾهاض عٔ أٚغاط اؿٛظ٠ اي

 ،عٔ اجملتُع ٚايػٝاغ١ إٔ ايععٚف ٖٚٛ ،١عًُٝٸايُٓط َٔ ايتؿهرل يف ثكاؾ١ اؿٛظ٠ اي

أْٸ٘ َٔ ٚ ،ؿّاغٝهٕٛ َهًٹ ،ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣ ،ٚفاؾا٠ عامل اٱع٬ّ املكط٤ٚ

ضؾع  ١ املدتًؿ١ ٫ غبٌٝ أَآَا إ٫ٓػٝاغٝٸٟ يٮؾهاض َٚٛاد١ٗ ا٭سساخ ايايتكسٸ أدٌ

ٞٸٚاي جكايفٸاملػت٣ٛ اي ٞٸٚايتٛادس يف املٝسإ ا٫ ،عًُ ٞٸٚاي دتُاع ؾع٤ . ٚيف ٖصا اػٝاغ

 ،دٛاْب َٔ دٗٛز ايؿٗٝس ايكسض اييت دا٤ت يف ٖصا ايػٝامإىل َٔ املكاي١ غٓؿرل 

 ٖصا اـكٛم:يف ٙ ٩ٚنصيو آضا

 

 ــــــ عدّ اْفصاٍ ايدٜٔ عٔ ايطٝاض١أـ َبدأ 

ٚبعباض٠  ،َع ايػٝاغ١ ٚايػًط١ سٜينٸى ؾٝٗا ايعامل ايتساخٌ ايػاس١ اييت ٜتشطٸ

ٚانض; ٭ٕ عًُا٤ ايسٜٔ ِٖ محا٠  أَطٷ ،ٝاغ١عسّ إَها١ْٝ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػ :أخط٣

ٕٚ يف عكط ايػٝب١. ؾِٗ املتكسٸ ^٭ٌٖ ايبٝت ٚاملٛاقًٕٛ يططٜل ا٭١ُ٥ جكايفٸاٱضخ اي

ٝٸيٓؿط املعاضف اي ١ ٖٞ ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸٚاؿهٛض يف املٝازٜٔ ا٫ ،١ ٚتعًُٝٗا يًٓاؽسٜٓ

١ سٜٓٝٸَساضؽ ايعًّٛ ايٕ أضغايتِٗ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜ٪َٔ ب

ٞٸٕ تهٕٛ َٛدٛز٠ يف قًب اؿسخ ايأهب  ١ عٔ سٜٓٝٸٕ اْؿكاٍ اؿٛظات ايأٚ ،ػٝاغ

 ١. غ٬َٝٸايػٝاغ١ ٫ ٜٓػذِ َع املباز٨ اٱ

ٞٸإٔ تباؾط ْهاشلا اي١ عًُٝٸْ٘ هب ع٢ً اؿٛظ٠ ايأٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض » ، ػٝاغ
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ُٸ ،ٖٚصا ٖٛ َٓٗر اٱغ٬ّ ا٭قٌٝ ٕ ْٓٗض يًسؾاع عٔ أب عًٝٓا ٚه ،^١َٚٓٗر ا٭٥

  .(28)«اٱغ٬ّ ٚعٔ نٝاْ٘

ٚواؾغ ع٢ً  ،ع٢ً غشب بػاط٘ َٔ املا٤ سٜينٸ٫ ٜكتكط تهًٝـ ايعامل اي

ٛټ يف ِ عًٝ٘ إٔ ٜػشب بػاط اٯخطٜٔ َٔ املا٤ أٜهّا. ٚيٝؼ بٌ ٜتشتٻ ،خْؿػ٘ َٔ ايتً

 ،ات يف اجملتُعًبٝٸات ٚايػهابٝٸٕ تكـ َهتٛؾ١ ا٭ٜسٟ إظا٤ اٱأ١ عًُٝٸٚغع اؿٛظ٠ اي

يف  ،١ َٔ عسّ تطبٝكٗاغ٬َٝٸٚتطبٝل ا٭سهاّ اٱ ،أنسازٖاأٚ  ٚغٝاز٠ ايكِٝ

١ ٖٞ ضغاي١ عًُٝٸعسّ ق٬سٗا. ؾطغاي١ اؿٛظ٠ ايأٚ  ٚق٬ح اؿهَٛات ،اجملتُع

 َٚٓكطعّا عٔ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ املػا٥ٌ.  ،عاف بعٝسّا عٔ ايٓاؽ ٚيٝؼ َٔ ْيبٛ ،ا٭ْبٝا٤

ٌ يف ايػٝاغ١ يف مجٝع ا٭ٚقات ٚا٭سٛاٍ ٕ ايتسخټأطبعّا ٚيهٔ َٔ ايٛانض 

ٌٷدتُاعٝٸا٫ ٛٸ ،ٚدعض ٚي٘ َسٌّ ،ثابتٷ ١ املدتًؿ١ يٝؼ ي٘ ؾه عػب َا  ،ٚنعـ ٠ْٚق

ٞٸ ٞٸ ٜكتهٝ٘ ايعطف ايعَاْ ٌٸأ. ٫ٚ ميهٔ ٚاملهاْ ا٭ظ١َٓ  ٕ ْهتب ٚقؿ١ ٚاسس٠ يه

 ،كته٢ ايطغاي١ اييت وًُْٛٗاٚمب ;١ ٚعًُا٤ ايسٜٔعًُٝٸٕ اؿٛظات ايأاملِٗ  .ٚا٭َانٔ

ٚغرل َبايني  ،١ػٝاغٝٸٕ ٜهْٛٛا بعٝسٜٔ عٔ ا٭سساخ ٚايكهاٜا ايأ٫ ٜٓبػٞ شلِ 

 ،٫ٚ ؾإٔ شلِ باؿه١َٛ اييت ؼهُِٗ ،مبكرلِٖ َٚكرل اجملتُع ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘

ٕٕغ٬َٝٸ١ اؿهَٛات ٚايسٍٚ اٱٚببكٝٸ ٢ ثٛض٠ اٱَاّ ٚستٸ ،ناٌَ َه٢ ١. ٚخ٬ٍ قط

ٝٸ ايعاض١َ ع٢ً ْعاّ ايعًِ ٚاٱاـُٝين ٞٸنإ ايٛعٞ اي ،١١ ايعاملٝٸَدلٜاي يف  ػٝاغ

ٞٸ ٫ٚ ٚدٛز يٓؿاطٺ ،١ نعٝؿّا خا٬َّعًُٝٸاؿٛظات اي ٓٛا ًَؿت يًٓعط. ؾكس متٖه غٝاغ

١. ٖصا اـٍُٛ ٚا٫بتعاز عٔ ا٭سساخ عًُٝٸَٔ سكٔ ايهعـ ٚاـٍُٛ يف ضٚح اؿٛظ٠ اي

 إيٝٗا،م ٫ ٜػع اجملاٍ ٖٓا يًتططټ ،ايهجرل َٔ ايسٚاؾع١ ناْت ي٘ ػٝاغٝٸٚايكهاٜا اي

١ يف إٜطإ ٚبا٤ٶ ٖصا ايٝأؽ ٚاٱسباط أقبض بعس ؾؿٌ ايجٛض٠ ايسغتٛضٜٸ ٚيهٔ باختكإض

 ١. عًُٝٸأملٻ باؿٛظات اي

ٝٸ١ ايطدعٝٸٖصٙ ايجٛض٠ اييت اْتكطت بتهشٝات امل  ،١عًُٝٸ١ ٚاؿٛظات ايسٜٓ

 ،ٚبكٝازتٗا املباؾط٠ ايؿا١ًَ شلا ،غ١ يف ايٓذـ ا٭ؾطف١ املكسٻعًُٝٸ١ اؿٛظ٠ ايٚغاقٸ

باغتػ٬شلِ  ;ٓٛاط٠ بايػطب َٚطتعقتِٗ. ؾكس متٖهغكطت ؾُٝا بعس بأٜسٟ ايعٓاقط املتأثِّ

طت بؿهٌ سطن١ ٚيٲَهاْٝات اشلا١ً٥ اييت تٖٛؾ ،ات١ٝ٪املانط اـازع شلصٙ ايؿطق١ امل
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ٝٸ١ ايطدعٝٸامل ذاٙ تك١ٜٛ َطتهعات تػدرلٖا باتٸَٔ  ،يػاس١١ ٚتٛادسٖا املٝساْٞ يف اسٜٓ

 ٚؾتض ثػط٠ يسخٍٛ املػتعُطٜٔ.  ،١سٜٓٝٸػ١ ايٚقاضب١ اٱغ٬ّ ٚامل٪غٻ ،غًطتِٗ

١ َٔ سٜٓٝٸػ١ ايط٠ بايػطب َٔ إخطاز امل٪غٻٔ ايعٓاقط املتأثِّٚيهٞ تتُٖه

١ ع٬َٝٸٱَٔ اشلذُات ا ٛا َٛد١ّؾٓٸ ،١ املٓاغب١ يػًب١ أغٝازِٖضنٝٸٚت١٦ٝٗ ا٭ ،ايػاس١

ٚأقسَٛا  ،ؾِٗاملعاز١ٜ يًسٜٔ يف ايكشـ ٚاجمل٬ت ٚاٱقساضات اييت ناْت ؼت تكطټ

ؾاْهؿأ عًُا٤ اؿٛظ٠  ،ٚا١ٖٝ ٚاؾذلا٤اتٺ ِٵٗٳع٢ً اغتٝاٍ ايهجرل َٔ ايؿدكٝات بتٴ

خٛؾّا َٔ ٖصٙ ا٭َٛض ايس١٦ْٝ. ؾاجملتٗس ايهبرل يًُس١ٜٓ  ;بٝٛتِٗ إىل١ ايٓذبا٤ عًُٝٸاي

 ،س ٚاملػاْس ي٬غتبسازْ٘ امل٪ِّأبعٓٛإ  ،ّ ؾٓكّاسٹعٵٓٛضٟ ُأايؾهٌ اهلل  ايؿٝذ ايؿٗٝس

 يكٛا ستؿِٗ ؾاغتؿٗسٚا. أٚ  ،ا بايهجرلٜٔ يف ايػذٕٛ ٚايٓؿٞٛٵَكِيَأٚ

ٌٸ ّٸعًُٝٸتًو ايعطٚف ناْت اؿٛظات اي ٚيف ظ ٕ ايػُاط أعٝٓٗا  ١ تؿاٖس بأ

ٚا٫غتعُاض ايصٟ أخطدٛٙ َٔ ٕ ا٫غتبساز أٚ ،ايصٟ اؾذلؾٛٙ دًؼ عًٝ٘ أعسا٤ اٱغ٬ّ

٠ ٖٚا ِٖ وهُٕٛ ٖصٙ املطٸ ،اىزخٌ َٔ ايؿبٸ ،بتهشٝاتِٗ بايػايٞ ٚايٓؿٝؼ ;ايباب

ٚ)غًط١ ايسغتٛض(. ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ  ،(طٸٜٸ١)اؿ: ٚؼت عٓٛإ ،يًٓاؽ خازٕع بطزا٤ٺ

ظٗٛض ساي١ ا٫ْععاز ٚا٫سل٦عاظ َٔ ايػٝاغ١ ٚايٓؿاطات يف بت ا٭سساخ املطٸ٠ تػبٻ

ٚع٢ً ٚد٘  ،١عًُٝٸٚايتؿا٩ّ ايؿسٜس َٔ َكٛي١ ايػٝاغ١ يف اؿٛظات اي ،١ػٝاغٝٸيا

 ١ يف ايٓذـ ا٭ؾطف. عًُٝٸاـكٛم يف اؿٛظ٠ اي

َٔ أدٌ أق١ًُ ؾهط٠ ؾكٌ  ;ًٝعٟلاؾٗٛز املتٛاق١ً ٚايس٩ٚب١ ي٬غتعُاض اٱ

أْع١ُ ْٗا أؾهٌ أْٛاع أٚتكسِٜ ا٭ْع١ُ ايعًُا١ْٝ ع٢ً اعتباض  ،ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١

ٚايٝأؽ َٔ  ،ظازت ٖٞ ا٭خط٣ َٔ ْػب١ عسّ املبا٠٫ ،١غ٬َٝٸاؿهِ يف ايبًسإ اٱ

لاظات ا٫بتعاز عٔ اٱإىل  ّا٣ تسضهٝٸ١ أزٸػٝاغٝٸا٫بتعاز عٔ املػا٥ٌ اي ٕٸإايػٝاغ١. 

ٝٸاي  ،١ع٬َٝٸ١ ٚايٛغا٥ٌ اٱدتُاعٝٸٚست٢ عٔ ايٛغا٥ٌ ٚأزٚات ايتٛاقٌ ا٫ ،١ػطب

َكٛي١ إىل عٝح أخصٚا ٜٓعطٕٚ  ،ت ٚغرلٖاٜٕٛ ٚايكشـ ٚاجمل٬ٓنايطازٜٛ ٚايتًؿع

ٚكايـ  ،غًيبٌّ ْٗا أَطٷأ١ يف ايٓذـ ع٢ً عًُٝٸ١ يف اؿٛظ٠ ايػٝاغٝٸايػٝاغ١ ٚا٭عُاٍ اي

  .(29)ِٝٳيًكٹ

١ يف ايٓذـ عًُٝٸ١ ا٭ٚىل يًؿٗٝس ايكسض يف اؿٛظ٠ ايسضاغٝٸٚتعآَت املطس١ً اي
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ٌٕ آخط. ؾؿٞ ايػٓٛات ا٭ٚىل يسضاغت٘ ؾعط بابتعاز ٚ مبا ٜؿب٘ ٖصٙ ا٭سساخ بؿه

ٞٸ١ يف ايٓذـ ٚعسّ َبا٫تٗا بكهاٜا ايعامل اٱعًُٝٸاؿٛظ٠ اي سّا َا آٍ ٚأزضى دِّ ،غ٬َ

ٚغٝابٗا عٔ املٝازٜٔ  ،١ عٔ ايػٝاغ١سٜٓٝٸػ١ اي١ ٚامل٪غٻعًُٝٸإيٝ٘ ابتعاز اؿٛظ٠ اي

ٞٸَٔ ْتا٥ر َ٪مل١ ع٢ً اجملتُع اٱ ،١ػٝاغٝٸاي إىل  كاضٕ ٜٴأٚناْت ايػبب يف  ،غ٬َ

ٚٳ٠ ع٢ً اٱبكا٤ ع٢ً ا٭غايٝب ايتكًٝسٜٸايتأنٝس بؿسٸ ١ اجملا٫ت ي١ يف نآؾ١ املتسا

ٟٸ ،١ ٚغرلٖاع٬َٝٸ١ ٚاٱزاضٜٸ١ ٚاٱتعًُٝٝٸاي ١ ق٬سٝٸإسطن١  ٚايكها٤ متاَّا ع٢ً أ

  .(30)١عًُٝٸممه١ٓ يف اؿٛظ٠ اي

َٸَٚٔ ٖصا املٓطًل نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ نط ١ ٚض٠ إق٬ح ايجكاؾ١ ايعا

ٟٸعًُٝٸايػا٥س٠ يف اؿٛظ٠ اي ٚايكٝاّ بإظاي١ ايؿهط٠ اـاط١٦ ايكا١ً٥  ،ؾ٤ٞ آخط ١ قبٌ أ

ٌٕ تٵ١ اييت أؾهٳٓعطٜٸتًو اي ،١عًُٝٸبؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ َٔ أٚغاط اؿٛظ٠ اي  بؿه

١ ا٫عتهاؾٝٸ ٚمنٛ ا٭ؾهاض ،١ عٔ اجملتُع ٚايٓاؽسٜٓٝٸػ١ اياْؿكاٍ امل٪غٻإىل  طبٝعٞٛ

ٝٸ ٝٸٚا٫ْععاي ١ أَاّ سٜٓٝٸػ١ اي١ ٚامل٪غٻعًُٝٸٚتصنرلِٖ بطغاي١ اؿٛظ٠ اي ،١١ ٚايطٖباْ

١ اؾاض١ٜ يف ػٝاغٝٸٚإظٗاض ٚعِٝٗ با٭سساخ اي ،ًِٗ يف ايػٝاغ١ٚبهطٚض٠ تسخټ، اجملتُع

ٞٸايعامل اٱ  . غ٬َ

ؾكس ٚقـ ١ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ ٓعطٜٸ١ ياضبت٘ ايؿهطٜٸإىل قٚباٱناؾ١ 

 :َٚٓٗا ،١جكاؾٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١َٚ َٔ خ٬ٍ تٛادسٙ يف املٝازٜٔ اي٪ٖصٙ اـسع١ املؿ نسٸ

 ،ٚإقساض ف١ً )ا٭نٛا٤( ،١ يف ايٓذـعًُٝٸ)مجاع١ ايعًُا٤( يف اؿٛظ٠ اي تؿهٌٝ

١ يف ايٓذـ َٔ ساي١ عًُٝٸز اؿٛظ٠ اياخطإٚ ،١(غ٬َٝٸ)سعب ايسع٠ٛ اٱ ٚتأغٝؼ

 إىلٚا٫ْهؿا٤  ،ٕ ا٫بتعاز عٔ ايػٝاغ١ ٚاجملتُعأقّا َٔ ايػهٕٛ ٚايطنٛز. ٚاْط٬

ِٸ ْ٘ أغًٛبٷأٓعط إيٝ٘ ع٢ً نإ ٜٴ ،ايبٝت ٚاؿٛظ٠ عٔ ايعٖس ٚايتك٣ٛ ٚايطٗاض٠ ؾكس  ٜٓ

ٟٸ ٕٸأنإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣  ٕٷ أ كاٍ ايكطٜب با٫تٸ لاح ٚتٛؾٝل يف ٖصا اجملاٍ َطٖٛ

يػٝس باكاٍ زا٥ِ َٔ ٖٓا ؾكس نإ ع٢ً اتٸٚ .١ ايهباضعًُٝٸَع املطادع ٚعًُا٤ اؿٛظ٠ اي

 ،٠ َكا٫ت يف ف١ً )ا٭نٛا٤(ٚنتب عسٸ ،املطدع ا٭ع٢ً يًؿٝع١ ،قػٔ اؿهِٝ

بات ١ َٚتطًٖعًُٝٸؾٝٗا ضغاي١ اؿٛظ٠ اي ّٓاَبِّ ،َػتؿٝسٓا يف شيو َٔ تٛدٝٗات٘ ٚإضؾازات٘

 اٱغ٬ّ. 
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ّٝاحله١َٛ اإل َػسٚع ـ ب  ــــــ ١ضالَ

١ يف غ٬َٝٸإزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُع ٚإقا١َ اؿه١َٛ اٱ ٕٸإ١ٜ ايؿكٝ٘ ؾطبكّا ملبسأ ٫ٚ

ِٸ سٸعٳعكط ايػٝب١ ٜٴ لاظ ٖصٙ إْ٘ ٫ ميهٔ أٚادبات عًُا٤ ايسٜٔ. َٚٔ ايٛانض  َٔ أٖ

ُٸ ١ دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸٚاَت٬ى ايط١ٜ٩ اي ،١١ زٕٚ إدطا٤ ايتػٝرلات اؾٖٛطٜٸاملٗ

 ،١عًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايؾاٱق٬ح يف ايب١ٝٓ ايؿهطٜٸَٚٔ ٖٓا  .ٚاملعًَٛات ايٛاغع١ ،ايكشٝش١

ٞٸٚايٛعٞ اي جكايفٸٚضؾع املػت٣ٛ اي َٔ  سٸعٳايصٟ ٜٴ ،ضأٟ ايؿٗٝس ايكسضـ يف  ػٝاغ

ُٸ ٖٛ أَطٷـ سٜٔ ا٭قٜٛا٤ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ طٜٔ ٚامل٪ِّاملٓٚع  ١ٝ. يف غا١ٜ ا٭ٖ

ػٗا مبا ١ ت١٦ٝٗ ْؿعًُٝٸ٘ هب ع٢ً اؿٛظات ايْٸأٚنإ ايؿٗٝس ايكسض ٜط٣ 

ٕٸ ٝٸ أٚتٝت َٔ غطع١ يذلمج١ ٖصا ا٭َط ع٢ً أضض ايٛاقع; ٭ ١ اؿهَٛات ايطاغٛت

ٟٸ، ايعامل١ ٚع٢ً  ،١غ٬َٝٸٚؾكّا يًط١ٜ٩ اٱ َٚطؾٛن١ْ باط١ًْ ،َػ٢ُ ناْت ٚؼت أ

ٚايعسٍ ع٢ً مجٝع  ٚتطبٝل قإْٛ اهلل ٚسه١َٛ اؿلٸ ،ٟ شلا ٚقاضبتٗاايٓاؽ ايتكسٸ

ٝٸ١ ايطدعٝٸص ع٢ً أٜسٟ املٕ ٜٖٓؿأهب ٖٚصا ا٭َط . دٛاْب اؿٝا٠ ١ عًُٝٸ١ ٚاؿٛظات ايسٜٓ

 يف ظَٔ ايػٝب١. 

 ايجٛض١ٜ ١اؾٗازٜٸ ضٚس٘ أَا»ٖصا ايكسز: يف ٜٚكٍٛ أسس ت٬َص٠ ايؿٗٝس ايععٜع 

 ٚايٛثب١ ،ايباطٌ ع٢ً يًجٛض٠ إعسازٖا ٖٛ ،دسٜس بؿ٤ٞٺ اؿٛظ٠ ع٢ً تطًع ناْت ؾكس

 ايصٟ ؾأْٗا ؾٗٛ ،ـ اؾُاٖرل ٚتعب١٦ ايٛعٞ حٸبٚ اٱغ٬ّ ْؿط بعس ـ ايطاغٛت ع٢ً

 َٓٗر تػٝرل َٔ ٖسؾ٘ ندلأ ٖٛ ٖصا نإٚ .ٜ٘ت٪زٸ إٔ ًٜعَٗا ايصٟ ٚؾطنٗا ،ي٘ ًكتخٴ

  .(31)«دسٜس٠... بطٚح بٓا٥ٗا ٚإعاز٠ َػرلٖا ٚػسٜس اؿٛظ٠

ِٸأإىل  ٚػسض اٱؾاض٠ س عًٝٗا ايؿٗٝس ايكسض يف اييت يطاملا أٖن ،ٕ ايٓكط١ ا٭ٖ

ٌٸ ايسٜٔ باعتباضٙ ايٓعاّ ايهاٌَ إىل  ٖٛ ايٓعط ،ؿات١ٜٚ٘ َٔ ظٚاٜا نتابات٘ َٚ٪ٖيظا ن

 ٚايدلْاَر ايكشٝض ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُع.  ،يًشٝا٠

ُا دا٤ يف ١ إْٸعًُٝٸٕ إقطاضٙ ع٢ً إق٬ح ايهجرل َٔ إخؿاقات اؿٛظ٠ ايأٚايٛاقع 

١ ايهبرل٠ يف عًُٝٸيٕ عًُا٤ املػًُني ٚاؿٛظات اأ٘ نإ ٜط٣ إطاض ٖصا ايػٝام; ٭ْٸ

ُٸ ٕ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ أٜٚعتكسٕٚ  ،ٕٛ بسضاغ١ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ؾكطايٓذـ ٚنطب٤٬ ٜٗت

ُٸ ،ٚتٓعِٝ ع٬ق١ ايؿطز باهلل تعاىل ،١ؿطزٜٸإ با٭ؾعاٍ ايَعٓٝٸ ١ٝ يًعٚاٜا ٫ٚ ٜعرلٕٚ أٖ
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ٞٸ١ يًسٜٔ اٱدتُاعٝٸا٫  ،َٚع ايػًط١ ،ٚتٓعِٝ ع٬ق١ ا٭ؾطاز بني بعهِٗ ايبعض ،غ٬َ

ٍٕيف ِ يصيو. ٚشلصا ؾطع ؾهإ ٜتأٖي ،ٚغرل شيو ،َٚع اجملتُعات ا٭خط٣  ;ٚاغع١ أعُا

 ،١عًُٝٸٚاقت٬ع٘ َٔ قٝط اؿٛظات اي ،ض اـاط٧َٔ أدٌ ايكها٤ ع٢ً ٖصا ايتكٛټ

ٞٸايبعس ا٫إىل  ٚتٓبٝ٘ عًُا٤ ايسٜٔ ١ يف إقا١َ عًُٝٸٚضغاي١ اؿٛظ٠ اي ،يًؿك٘ دتُاع

ٚططح َٛنٛع١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ يف اؿٛظ٠  ،ٝل أسهاّ اهللٚتطب ،١غ٬َٝٸاؿه١َٛ اٱ

٘ َٔ أٚا٥ٌ ايعًُا٤ يف اؿٛظ٠ يعًٓ» . ٜكٍٛ أسس ت٬َصت٘:١ يف ايٓذـ بؿهٌ دازٸعًُٝٸاي

ٕٸ ١ يف ايٓذـ ايصٜٔ اعتدلٚا عًُٝٸاي ١ ١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ تكّٛ ع٢ً قاعس٠ ؾكٗٝٸْعطٜٸأ

َٸإنُا نإ  ،قشٝش١ ٕٸٜٚعتك ،ٜط٣ شيو ١ أٜهّاَاّ ا٭ املٓٗر ايكشٝض يًجٛض٠  س بأ

ٚع٢ً ٖصا  ،قا٥ُّا ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ٜهٕٛ ١ هب إٔ غ٬َٝٸٚاملٓٗر ايجٛضٟ يًجٛض٠ اٱ

  .(32)«ا٭قٌ

َٚٔ ٖصا املٓطًل عٓسَا ططح اٱَاّ اـُٝين َٛنٛع ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ يف اؿٛظ٠ 

أقسقا٥٘ ٚأقسض تعًُٝات٘ يت٬َصت٘ ٚ ،ؿٗٝس ايكسض بصيوايب ١ يف ايٓذـ ضسٻعًُٝٸاي

 ،١ يٲَاّ اـُٝين سٍٛ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ؿكٗٝٸٚا ايبشٛخ اي٩ٕ ٜكطأٚ ،باؿهٛض يف زضٚغ٘

ذاٙ طٚا طاقاتِٗ باتٸٕ ٜػدِّأٚ ،١بسٓق ،بات قػرل٠اييت ناْت تٓؿط آْصاى يف نتِّ

 ؼكٝل أٖساؾ٘. 

اييت ٚنعت يبٓاتٗا َٔ  ،)سعب ايسع٠ٛ( ١ػٝاغٝٸًت ايتٓعُٝات اياؿكٝك١ َجٻيف ٚ

ُٸ خط٠ّٛ ،يؿٗٝس ايكسضقبٌ ا  ذاٙ تطبٝل ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘. ١ باتٸَٗ

ٕ يف ٕٛ املػًُٛؿايؿباب ٚاملجٓك ِٖعٓٳٕ ٜٴأإىل  ؾكس نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜٗسف

ٞٸايعطام يف تٓعِٝ  ١ٜ٫ٚ  ١ ـٓط١ ايكٜٛٸدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸًٛا ايصضاع ايٜٚؿٚه ،غٝاغ

 ايؿكٝ٘. 

 

  ــــــ ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝف

ك١ باؿه١َٛ يف ايػٓٛات اييت ١ عٔ تعاطٞ املػا٥ٌ املتعًٚعًُٝٸ٠ ايابتعاز اؿٛظ

 ،ٚايصٟ أؾطْا إيٝ٘ يف ايؿكطات ايػابك١ ،ٜطإإ١ يف غ٬َٝٸغبكت اْتكاض ايجٛض٠ اٱ

ِٸأب بسٚضٙ يف تػبٻ َٸعًُٝٸك١ ع٢ً أدٛا٤ اؿٛظ٠ ائَ ايٓعط٠ ايهِّ ْٛعٷ ٕ ٜع  ،١١ ايعا
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١ َٔ ظا١ٜٚ ايتهايٝـ دتُاعٝٸ١ ٚا٫ؿكٗٝٸاٍٚ املٛانٝع ايتٓإىل  ذ٘ٚتتٻ ،١ؿكٗٝٸٚايسضٚؽ اي

ِٸؿطزٜٸاي ٚتبتعس بايتايٞ عٔ ايهجرل َٔ ايٛعٞ اي٬ظّ يف اؾٛاْب  ،١ يف ايػايب ا٭ع

شيو ْككّا  سٸعٳضأٟ ايؿٗٝس ايكسض ٜٴيف ١ ٚغرلٖا. ٚػٝاغٝٸ١ ٚايقتكازٜٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸا٫

١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قاّ بػًػ١ً عًُٝٸقاحل اؿٛظ٠ اييف ٕ اغتُطاضٙ يٝؼ إٚ ،نبرلّا

ٚضؾع َػت٣ٛ  ،١عًُٝٸ١ يًشٛظ٠ ايجكاؾٝٸ١ يف إطاض إق٬ح ايب١ٝٓ ايجكاؾٝٸَٔ ايٓؿاطات اي

ٞٸإبطاظ ايبعس ا٫إىل  ٚغع٢ ،ايٛعٞ ٚايجكاؾ١ املعاقط٠ يس٣ اؿٛظٜٚني  ،يٲغ٬ّ دتُاع

ٝٸ  . ١ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ايجطٸٚسلٛي

نُٔ  ،ٚغرلٖا (;اقتكازْا)ٚ (;ؾًػؿتٓا)١ُ: كِّـ ايؿٗٝس ايكسض نتب٘ ايٚقس أٖي

ٝٸ ;ٖصا اٱطاض ٞٸ١ قشٝش١ ٚؾا١ًَ عٔ مجٝع أبعاز ايسٜٔ اٱٚيهٞ ٜعهؼ شٖٓ  ،غ٬َ

 ١ اؿسٜج١. قتكازٜٸ١ ٚا٫ؿًػؿٝٸات ايٓعطٜٸٚاي

ٞٸٚٚدٛب تٓاٍٚ ايبعس اي ،ٚنُٔ ايتأنٝس ع٢ً سلٛي١ٝ اٱغ٬ّ  ػٝاغ

ٟٸٚا٫ ٞٸٚا٫ قتكاز : (اقتكازْا)ٜكٍٛ يف َكس١َ نتاب  ،ايؿك٘ ٚاؿه١َٛ يف دتُاع

ٝٸ املطاف ْٗا١ٜ يف يٓا يتهتٌُ...»  يف ١سٝٸ عكٝس٠ بٛقؿ٘ ،اٱغ٬ّ عٔ نا١ًَ ١شٖٓ

  .(33)«طٚايتؿٗه ايذلب١ٝ يف ّاخاقٸ َٚٓٗذّا ،يًشٝا٠ نا٬َّ ْٚعاَّا ،ا٭عُام

ب بػب ;١ؿطزٜٸ١ يف ايعكٛز ا٭خرل٠ ع٢ً اؾٛاْب ايؿكٗٝٸا٭عاخ اياقتكطت 

 كاضٕ ٜٴأٍ َٔ أدٌ بصٳٕ أنجط اؾٗٛز ناْت تٴإإش  ;١ املطٸ٠ػٝاغٝٸطات ايطٖا بايتػٝټتأثټ

ٚمل تهٔ املؿاِٖٝ  ،١ َٔ ظا١ٜٚ ع٬ق١ اٱْػإ باهلل تعاىلسٜٓٝٸزضاغ١ املعاضف ايإىل 

١ بايبشح يف ٖصٙ ايسضاغات. َٚٔ ايٛانض َا نإ ميهٔ ١ َعٓٝٸػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸا٫

 ١. عًُٝٸ١ُٓٝ ٖصا ايُٓط َٔ ايتؿهرل َٔ ْتا٥ر َ٪مل١ ع٢ً اؿٛظات ايب٘ ٖٕ تػبِّأ

ٝٸ١ ٚا٭ؿكٗٝٸق٘ يصنط بعض اؿا٫ت اييس٣ تططټ ،ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض ١ َٔ قٛي

ٟٸٖصٙ ايٓعط٠ احملسٚز٠ ايهٝك١ ٚمنط ايتؿهرل اي ا٭ٖساف احملسٚز٠ ٚتٓاٍٚ »: ؿطز

ِٷؿطزٜٸاؾٛاْب اي ٞٸٜعاْٞ َٓ٘ يف ايٛاقع اـ عٔ ايهٓو ايصٟ نإ ايؿك٘ ١ ْاد َٚٔ  .اضد

طنت املٛانٝع ٚتٴ ،١ّا ع٢ً اؾٛاْب ايؿدكٝٸٖٓا أخص ايؿك٘ ٜعتُس تسضهٝٸ

  .(34)«١دتُاعٝٸا٫

ٟٸٚايػعٞ باتٸ ،ع٢ً شيو ؾايتٛع١ٝ ٚبٓا٤ٶ  جكايفٸٚاي ذاٙ ضغِ املػاض ايؿهط
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َػتًعَات ٖٞ َٔ  ،ٚضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ يس٣ اؿٛظٜٚني ،١عًُٝٸايكشٝض يف اؿٛظات اي

َات ٫ ط ٖصٙ املكسٸ٘ بسٕٚ تٛٗؾإْٸعٝح  ،١عًُٝٸايكٝاّ عطن١ إق٬س١ٝ يف اؿٛظ٠ اي

 ميهٔ ؼكٝل ايتػٝرل املٓؿٛز.

 
 

انهىامش
                                                      

 
 

 
 

یگزند 

 
 

یگزند 

 بزرگ
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ّٝاآلزا٤ اي  ١ يًػٗٝد ايصدزفكٗ

 زصد اضتهػايف يًُدزض١ االجتٗاد١ٜ اجلدٜد٠

 

 عهي أكبر ذاكريانشيخ 

 صانح انبدراويترجمت: 

 

 ــــــ َكّد١َ

ٚضدٌ زٜٔ  ،ٚاعّٝا ّاإغ٬َٝٸطّا نإ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض َؿٚه

ِٸسٜٓٝٸٚعاملّا عاضؾّا بأٚناع ايعكط. ؾؿٞ ايسضاغات اي ،بكرلّا ظُٝع دٛاْبٗا.  ١ نإ ٜٗت

ٌٸ  .(1)ؿات قٝٸ١ُفاٍ َٔ فا٫ت ايؿهط َ٪ٖي ٚي٘ يف ن

 ١ )اقتكازْا(.غ٬َٝٸ١ اٱقتكازٜٸٚيف املػا٥ٌ ا٫ ،ـ يف ايعكا٥س)ؾًػؿتٓا(ؾأٖي

٘ٷْٸإ ٞٸط. ؾًِ ٜكـ يف ايؿهط ايثاقب ايؿهط َٚبتهٹ ٘ ؾكٝ عٓس َا قاي٘  ؿكٗ

ْ٘ أ١. ٚنإ ٜط٣ ايؿك٘ بؿكٗٝٸبٌ نإ يف غعٞ زا٥ِ يتكِٜٛ ٚإنُاٍ آضا٥٘ اي ،ايػًـ

ٚتع٢ٓ  ،١ تٓطًل َٔ سكا٥ل َع١ٓٝؿكٗٝٸٕ ايسضاغات ٚا٭عاخ ايأَعتكسّا  ،١ يًعٌُْعطٜٸ

 ات املعاقط٠. باؿاد

ٌ ؾطسّا نا٬َّ َػتٛؾّٝا يطٚاٜات ْ٘ ميجِّأع٢ً  (اؾٛاٖط)نتاب  ٓعط إىلٜٚ

 ٕٸأٚ ،(2)ّ ٚسادات شيو ايعَا٤ٕتؿػرلٖا ٚؾطسٗا مبا ٜت٬ اييت متٸ ،ايهتب ا٭ضبع١

 ٕٸأٚ ،ْٗاٛٵ١ مبا ٜٓػذِ َٚطسًتِٗ اييت وٝٳؿكٗٝٸايؿكٗا٤ آْصاى ناْٛا ٜسيٕٛ بآضا٥ِٗ اي

  .ٜٚعطنْٛ٘ ،ط ؾٝ٘ ايػًـا نإ ٜؿٚهّ شلٞ أبعس مٓماؿادات ايٝٛ

ٝٸ»: &ٜكٍٛ ٚيهٔ  ،١ تبسأ َٔ ايٛاقع ايكا٥ِؿكٗٝٸ١ ايتشكٝل يف املػا٥ٌ ايعًُ
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ٞ ل اؿًٓبات اييت ناْت َٛدٛز٠ يف عٗس ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚاحملٚكنُٔ ْطام املتطًٖ

١ٝ ساداتِٗ يف شيو ٕ ٚقا٥ع اؿٝا٠ آْصاى نإ بإَهاْٗا تًبأشيو أع٢ً اهلل َكاَُٗا; 

  .(3)«يعَآْا ناؾ١ّٝ سٵعٴٕ َػا٥ٌ شيو ايٛقت مل تٳأ إ٫ٓ ،ايعكط ؾكط

ٜٚٛغٸع َٔ زا٥ط٠  ،١دتُاعٝٸٕ ٜتٓاٍٚ ايعٛاٖط ا٫أآَا ٖصٙ ٚهب ع٢ً ايؿك٘ يف أٜٸ

 أعاث٘ ْٚؿٛشٙ. 

ٞٸإىل  ٚباٱناؾ١ ١ يف عًُٝٸات ايٓعطٜٸيف ايؿك٘ ؾكس نإ ٜػتعني باي َٓٗذ٘ ايٛاقع

ُٸعًُٝٸبايٓتا٥ر اي اٖا ممعٚد١ْاييت تبٓٸ ٚاٯضا٤ٴ. ١ؿكٗٝٸاث٘ ايأع ١ بايػ١ يف ٝٸ١ اييت شلا أٖ

 . ١ ٚضقا١ْ املػا٥ٌقشٸ

٘ ْٸأٌ َٔ اـؿب ايطأٟ ايكا٥ٌ )ايهشٍٛ( املػتشكٳ ْ٘ اختاض يف َٛنٛعأ :َٚٓٗا

ٜٚعطٞ ؾطسّا يطٝؿّا ٱثبات ٖصا ا٭َط سٍٛ ايذلانٝب  ،٫ٚ لػّا ،يٝؼ َػهطّا

ٝٸاي   .(4)ٚوكٌ َٓٗا ع٢ً ايٓتٝذ١ ،١ يًهشٍٛهُٝٝا٥

ِٷ ،َا ٜتعًل بعًِ ايؿطاغ١ يفٚ يٛ أْٸ٘ ٜط٣ .، ٚ.. ،ملعطؾ١ ق١ً ا٭ب بايٛيس ٖٚٛ عً

  .(5)ل با٭بًشٳؾايٛيس ٜٴ سكٌ ا٫ط٦ُٓإ عٔ ططٜل ايعًِ اؿسٜح أٜهّا

١ اييت عًُٝٸات ٚاٯضا٤ ايٓعطٜٸ٢ شيو ايكٓـ َٔ ايْ٘ ٜتبٓٸأإىل  ؾاض٠ٚػسض اٱ

بت ايٓعط٠ ايٛاقع١ٝ يف ٚقس تػبٻ .(6)َطس١ً اٱثباتإىل ٚتكٌ  ،٣ َطس١ً ايؿطنٝاتتتعسٸ

١ يف زضاغ١ غٓس ايطٚاٜات ٚايسٓق ،١ؿكٗٝٸٚايتكِٝٝ اـام يًُكازض اي ،١ؿكٗٝٸاملػا٥ٌ اي

 ،١ يًؿك٘ؿطزٜٸٚا٫بتعاز عٔ ايٓعط٠ اي ،١ٝ بعض أٚد٘ اٱمجاعٚايكٍٛ عذٸ ،ٚز٫يتٗا

ٞٸّ بايبعس ا٫ٚا٫ٖتُا  يف َٝازٜٔ دسٜس٠.  رٳإٔ ًٜٹيف ٗا بت نًٓتػبٻ ،يًُػا٥ٌ دتُاع

١ اؾسٜس٠ ؿكٗٝٸٕ ْػتعطض داْبّا َٔ اٯضا٤ ايأٚغٓشاٍٚ يف ٖصٙ املكاي١ 

  ، ٖٚٞ:ط٠ شلصا ايعامل اؾًٌٝ يف قاٚض أضبع١ٚاملبتَه

 ـ ايتكػِٝ اؾسٜس يًؿك٘. 1

 ١. ـ اٯضا٤ اؿهَٛٝٸ2

 ١. اعٝٸدتُـ اٯضا٤ ا3٫

 ١. قتكازٜٸـ اٯضا٤ ا4٫

١ يًػٝس ايؿٗٝس ايكسض غٓٛيٞ اٖتُآَا ا٭ندل ؿكٗٝٸٚيس٣ زضاغتٓا يٰضا٤ اي
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 (،ساؾ١ٝ َٓٗاز ايكاؿني)ٚ (،ايؿتا٣ٚ ايٛانش١)َجٌ:  ،يهتب٘ يف اٱؾتا٤ ٚايؿك٘

 . (عٛخ يف ؾطح ايعط٠ٚ ايٛثك٢)ٚ

 

 ــــــ ايتكطِٝ اجلدٜد يًفك٘أٚاًل: 

ٟٸف ع٢ً يًتعطټ ُٻ أ ٚايٛقٛف ع٢ً مجٝع  ،ك١عًِ َٔ ايعًّٛ َعطؾ١ زقٝك١ َٚع

ٟٸ ،دٛاْب٘ ؾإْٸٓا  ،َٚكساض شيو ا٫ضتباط ،دع٤ َٓ٘ باؾع٤ اٯخط ٚنٝؿ١ٝ اضتباط أ

 َهططٕٚ يًسخٍٛ إيٝ٘ َٔ ْاس١ٝ تكػِٝ شيو ايعًِ ٚتبٜٛب٘. 

بتكػُٝ٘  َٔ ايتؿهرل اييت ٫بسٸ ،ز٠ايؿك٘ َٔ ايعًّٛ ايٛاغع١ شات اؾٛاْب املتعسِّ

 ٘ نإْٸأإىل  ؾاض٠ٲملاّ ظُٝع َٛانٝع٘. ٚيهٔ ػسض اٱي ;ز٠أبٛاب َتعسٸإىل ٚتبٜٛب٘ 

ٔٸ ،ب٘ ٘ سػب استٝادات ايعكط ايصٟ ميطٸأبٛابٴ ،َٚا ٜعاٍ ،ًؿك٘ َٓص ايكسّي املِٗ  ٚيه

ٌٸيف شيو ٖٛ ايتذسټ  عكط يصيو.  ز مبا ٜٛانب ساد١ ن

دعٌ ايتبٜٛب اؾسٜس يف ايؿك٘  ٚقس ،ٔزٜايػٝس ايؿٗٝس ايكسض َٔ أٚي٦و اجملسِّ

َٔ قًب اٖتُاَات٘. ٚيػطض ايٛقٛف ع٢ً أقاي١ ٚعُل إبساع ٖصا ايعامل غًٓكٞ ْعط٠ 

 ١ ٖصا املٛنٛع. ع٢ً خًؿٝٸ

 

ّٝ ١ّٝ اياخلًف   ــــــ ١ يتكطِٝ ايفك٘تازخي

ٚٸ  .ٚاملعا٬َت ;ايعبازات :ُٖا ،قػُنيإىل  تكػُٝ٘ ٍ تكػِٝ يًؿك٘ متٸيف أ

 ،ٚاؿرٸ ،ٚاـُؼ ،ٚايكٝاّ ،ٚايعنا٠ ،ٚايك٠٬ ،ٞ ايطٗاض٠ٖؾايعبازات 

 .ٚاؾٗاز

ُٸ ،١ؿكٗٝٸ١ ا٭سهاّ ايٚاملعا٬َت تؿٌُ بكٝٸ ِٸ، املػ يف ا٠ باملعا٬َت باملع٢ٓ ا٭ع

 ايتذاض٠ ٚاملػا٥ٌ املطتبط١ بٗا.  ، َٖٚٞكابٌ املعا٬َت باملع٢ٓ ا٭خلٸ

ٚؾه٬ّ عٔ  .غٛا٤ ع٢ً سس١ٛ ٬ٜٚسغ ٖصا ايتكػِٝ بني ايعًُا٤ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ

ٖٚٓاى مج١ً َٔ  .١ أٜهّاقٛيٝٸيف ايهتب ا٭ ١ ؾٗٛ َٛدٛزٷؿكٗٝٸٚدٛزٙ يف ايهتب اي

 ،عٔ أقشاب ايطأٟ ٚايعًُا٤ قازض٠ْ ،ا٭غباب ٚايسٚاعٞ ٚايتش٬ًٝت شلصا ايتكػِٝ

 َا ًٜٞ:  غٓؿرل شلا يف
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ٜطتبطإ  ٕ عٌُ بين آزّ ع٢ً أضبع١: اثٓإ َُٓٗاأٖـ( 505ايٞ)ـ ٜط٣ ايػعٸ1

 ُٖا: عاٖط، ٚٚاثٓإ ٜطتبطإ باي; ٚاملٓذٝات ;بايباطٔ: املًٗهات

ُٸ ،: إقا١َ أَط اؿلٸا٭ٍٚايطنٔ   ٢ بايعباز٠. ٚاملػ

 ،ٓات ٚاملعافَه: ٖٛ احملاؾع١ ع٢ً ا٭زب يف اؿطنات ٚايػٻايطنٔ ايجاْٞ

  .(7)ٜٚػ٢ُ باملعا٬َت

عتباض يف بعض اٯزاب ٚا٭عُاٍ ص بٓعط ا١٫ ت٪خٳا٭ٚاَط اٱشلٝٸ ٕٸأيف  ؾٓو ٫ٚ

 ١ شلا بعسٷدتُاعٝٸٚايبعض َٔ اٯزاب ا٫ .ٖٚٞ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ؼع٢ بايك١ُٝ .املعٝؿ١ٝ

ٌّ ثكايفٸ  ٚغرل َطتبط١ بايسٜٔ.  ،ٚقَٛ

٘ يف ْٸأإَا  ْػإنُاٍ اٱ» ؿانٌ املكساز يف تؿػرلٙ شلصا ايتكػِٝ:ايـ ٜكٍٛ 2

ٕ ٜهٕٛ شيو أٚإَا  ;ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايؿا٥س٠بإبعاز ايهطض أٚ  ;اؿكٍٛ ع٢ً ايؿا٥س٠

يًُػتكبٌ ايبعٝس. ؾايؿا٥س٠ يًُػتكبٌ ايكطٜب ميهٔ اؿكٍٛ أٚ  يًُػتكبٌ ايكطٜب

 ;ل بايعبازاتٚايؿا٥س٠ يًُػتكبٌ ايبعٝس تتشٖك، عًٝٗا بايتعاٌَ ٚا٭نٌ ٚايؿطب ٚايتعاٚز

  .(8)«ٚإبعاز ايهطض بايككام َٚا ؾانٌ شيو

ُٸٕ َا وٚكإٚبايٓتٝذ١ ؾ َٚا ٜٓطٟٛ ع٢ً  ،٢ ايعباز٠ل ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ يًُػتكبٌ ٜػ

ُٸ  ٢ باملعا١ًَ. إبعاز ايهطض ٚايٓؿع ايعادٌ ٜػ

٘ٳ481بٔ ايدلٸاز)اايكانٞ عبس ايععٜع قػٸِ ـ 3 ُٳإىل  ٖـ( ايؿك  ;ٔ: ايعبازاتٝٵقػ

١ املػا٥ٌ ايؿطعٝٸ»١: ١ ع٢ً غرل ايعبازٜٸ١ ايهتب ايعبازٜٸٚتٓاٚشلا بصضٜع١ أغبكٝٸ .ٚغرلٖا

ِٷ ٚايكػِ اٯخط  ;ٖٚٞ ؾا١ًَ ،ـ بأزا٥ٗا مجٝع أؾطاز ايبؿطَٓٗا َهًٖ ع٢ً نطبني: قػ

 يٝؼ نصيو. 

 ،ٚايكّٛ ،ٚسكٛم ا٭َٛاٍ )ايعنا٠ ٚاـُؼ( ،: ٖٚٞ ايك٠٬ايكػِ ا٭ٍٚ

 .ٚاؾٗاز ،ٚاؿرٸ

ٌٸٚبكٝٸ  .ابت٤٬ اؾُٝع بٗا ١ ا٭سهاّ يٝػت ق

ٌٸأٚمبا  ١ ا٭بٛاب ؾٝذب تكسميٗا ع٢ً بكٝٸ ابت٤٬ اؾُٝع بٗا ٕ ايعبازات ق

ِٸ .١ؿكٗٝٸاي  .١ ايعبازاتٖٚصا ٜكتهٞ تكسميٗا ع٢ً بكٝٸ ،َٔ ايعبازات ا٭خط٣ ٚايك٠٬ أع

إٜكاعٗا بسٕٚ ايطٗاض٠ هب تكسِٜ نتاب ايطٗاض٠ ع٢ً بك١ٝ  ٕ ايك٠٬ ٫ ٜكضٸأٚمبا 
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  .(9)«١ؿكٗٝٸا٭بٛاب اي

ّٸٕ ؾطح ابٔ ايدلٸاز ٜبسٚ قشٝشّا بأٚبايطغِ َٔ  ايعبازات ٖٞ  ٕٸإأٟ  ،ؿهٌ عا

ٌٸ ٔٵ ،ابت٤٬ اؾُٝع بٗا ق َټَٔ خ٬ٍ ايسٓق ٚيه ٕ بعهّا َٔ أٌ ْهتؿـ ١ ٚايتأ

٫ٚ تؿٌُ  ،ُا ػب ٚؾكّا يبعض ايكٝاغات ٚاملعاٜرلإْٸ ،ٚاؾٗاز َجٌ: اؿرٸ ،ايعبازات

 أندل.  ػِ بؿُٛي١ٝٺٕ أبٛاب ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚايعٚاز تتٻأيف سني  ،ؿنيمجٝع املهًٖ

 

١ّٝتكطِٝ   ــــــ ايفك٘ عٓد فكٗا٤ اإلَاَ

١ ٚنتب ؿكٗٝٸَٛا ايعبازات ع٢ً املعا٬َت يف نتبِٗ ايٕ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ قسٻأ ضغِ

ؾٛا ٚؾكّا يتكػِٝ ٚمل ٜتكطٻ ،مل ٜؿعًٛا شيو يف تطتٝب أبٛاب املعا٬َت ؾإْٸِٗاؿسٜح 

ّٸ  . عا

ٕ شنط أبعس  (،ايهايف)( يف ؾطٚع ٖـ329)ثك١ اٱغ٬ّ ايهًٝينٸؾكس تططٻم 

َٚٔ ثِ شنط ايٓهاح ٚاٱضخ ٚاملػا٥ٌ  ،١ ٚاملعٝؿ١ٝقتكازٜٸايهتب ا٫إىل  ،ايعبازات

 املطتبط١ بٗا ٚاؿسٚز ٚايسٜات ٚايكها٤ ٚا٭ميإ. 

ايكهاٜا ٚا٭سهاّ  (٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ)( يف ٖـ381ايؿٝذ ايكسٚم)ٜٚتٓاٍٚ 

َٚٔ ثِ  ،ٓصض ٚايهؿاضات بعس ايعتل ٚاملعٝؿ١ٜٚصنط ا٭ميإ ٚاي ،بعس ا٭بٛاب ايعباز١ٜ

 ٜصنط اٱضخ.  ٚأخرلّا ،نتاب ايٓهاح

ٞٸٚقس تكطٸف  ٘ شنط ْٸأَع ؾاضم  ،نايؿٝذ ايكسٚم (ايٓٗا١ٜ)يف  ايؿٝذ ايطٛغ

 .اؿسٚز ٚايسٜات بعس اٱضخ

ٟٸاي٢ دا٤ ايكانٞ ستٸ زعا٥ِ )ٚبسأ  ،َؿيت ايسٜاض املكط١ٜ ،(ٖـ363) ٓعُإ املكط

 ٘ بأبٛاب ايكها٤. ٚأمٓت ،عبازاتباي (اٱغ٬ّ

ٚاييت أعطت تكػُٝات أخط٣  ،آضا٤ أخط٣ غرل اٯضا٤ املصنٛض٠إىل  ْٚٓتكٌ اٯٕ

 يتكػُٝات املصنٛض٠ سٍٛ تكػِٝ أبٛاب ايؿك٘: إىل اإناؾ١  ،يًؿك٘

ث٬ث١ أقػاّ: إىل  ٖـ( ايتهًٝـ ايؿطع447ٞ)أبٛ ايك٬ح اؿًيبٸِ قػٻـ 1

ٔٵ .سهاّٚا٭ ;َاتٚاحملطٻ ;ايعبازات ُٳ ٚيه  ،ٔٝٵعٓس شنط أبٛاب ايؿك٘ ٜعطنٗا يف قػ

 ٚا٭سهاّ.  ;ُٖا: ايعبازات
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ػٳِ ٚأزا٤ ا٭َاْات ؾؿٞ باب ايعبازات ٚضز شنط ايٛؾا٤ بايٓصض ٚايعٗس ٚايٛعس ٚايَك

ٚيف باب . يعبازاتإىل اإناؾ١  ،١ ٚأسهاّ اؾٓاظ٠ٚاـطٚز َٔ سكٛم اٯخطٜٔ ٚايٛقٝٸ

  .(10)٤ ٚايؿٗازاتل بابّا يًكهاا٭سهاّ خكٻ

 ٫ٚ ٬ٜسغ عًٝ٘ ايتٓاغل ٚايتٛاؾل.  ،ٕ ٖصا ايططح مل ٜهٔ داَعّاأَٚٔ ايٛانض 

ع٢ً  ،ع٢ ايعكسسٵٜٴ ،آخط ٖـ( عٓكطّا463ض)عبس ايععٜع بٔ غ٬ٓأناف ـ 2

َٸ  ١ ٭بٛاب ايؿك٘. ايعٓاٜٚٔ ايعا

ُٳإىل  ١ يف ايبسا١ٜؿكٗٝٸِ ا٭بٛاب ايؾٗٛ ٜكػِّ ِ ٜٚكػِّ .ٚاملعا٬َت ;ٔ: ايعبازاتٝٵقػ

ُٳإىل  املعا٬َت نصيو ٚا٭سهاّ. ٚطبكّا يتبٜٛب٘ ؾٗٛ ٜؿٌُ عكٛز  ;ٔ: ايعكٛزٝٵقػ

ُٸ ٚنٌ َا ٖٛ خاضزٷ ،اٱٜكاعات أٜهّا   .(11)(ا٭سهاّـ )٢ بعٔ ٖصا ايٓطام ٜػ

ٞٸُشٚكيًـ 3 ايصٟ  ،خ٬م ايٓاقط١ٜٖـ( يف ا٭672)ل اـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغ

ِٷ ،ٖـ662يػ١ٓ  ٜعٛز تاضٜذ تأيٝؿ٘  ١ دسٜطٷعًُٝٸيف ايؿك٘ يف َٛنٛع اؿه١ُ اي تكػٝ

 با٫ٖتُاّ. 

ُٳإىل  ٙ ايٛنع٩ِ ايكإْٛ ايصٟ ٜهٕٛ َبسؾؿٞ ايبسا١ٜ ٜكػِّ ٔ: َا نإ ٝٵقػ

ُٸ َٚا نإ غبب٘ ضأٟ ؾدك١ٝ  ;ٝ٘ ايعازات ٚايتكايٝسغبب٘ إمجاع ضأٟ مجاع١ ٜػ

ُٸ ،اٱَاّأٚ  نايٓيب ،نبرل٠ ث٬ث١ إىل  ِ شيوٜٚكػِّ .ايؿك٘أٚ  ١ٝٝ٘ ايٓٛاَٝؼ اٱشلٜػ

ُٸ ،١ ايٓاؽبسٕٚ إٔ ٜهٕٛ َطتبطّا ببكٝٸ ،ل بايؿدل ْؿػ٘أقػاّ: َا ٜتعًٖ ٝ٘ ٜػ

َٚا ٜتعًل باجملتُع  ;َٚا نإ ٜطتبط بأؾطاز آخطٜٔ ؾٗٛ ايٓهاح ٚاملعا٬َت ;ايعباز٠

ُٸٝ٘ اؿسٚز ٚايػٝاغاتدتُاعٝٸٚا٭ٚاقط ا٫ ٙ ٩ٕ َبسٚأَا َا نا» . قاٍ:١ ٚاملسٕ ٜػ

ُٸ ،إَاّأٚ  نٓيبٸ ،ايٛنع... إشا نإ بػبب َا ٜكتهٝ٘ ضأٟ ععِٝ ٢ بايٓٛاَٝؼ ٜػ

ٚٸٖٚٛ اٯخط ع٢ً ث٬ث١ أقٓاف:  .اٱشل١ٝ ٟٸ :ٍا٭  ،ؾدل ع٢ً اْؿطاز َا نإ ٜعٛز ٭

نايٓهاح  ،َا نإ ٜعٛز ٭ٌٖ املٓاظٍ باملؿاضن١ :ٚايجاْٞ ;نايعبازات ٚأسهاَٗا

َجٌ: اؿسٚز  ،َا نإ ٜعٛز ٭ٖايٞ املسٕ ٚا٭قايِٝ :ايحٚايج ;ٚغرلٖا َٔ املعا٬َت

ُٸ٢ٜٚٴ ،ٚايػٝاغات   .(12)«ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًِ بعًِ ايؿك٘ ػ

يف سني نإ  ،ٚمل ٜبازضٚا يًعٌُ عًٝ٘ ،باٖتُاّ ايؿكٗا٤ ٖصا ايتكػِٝ مل وَغ

 .سّا يتكػِٝ ايؿكٕ٘ ٜهٕٛ أمنٛشدّا دِّأبإَهاْ٘ 
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ٞٸكػِٝ ا٫ٖتُاّ بايبعس ا٫هاب١ٝ شلصا ايتَٚٔ ايٓكاط اٱ ٞٸٚاي دتُاع  ػٝاغ

 ٠ ا٭ٚىل. ٚايصٟ ٜبسٚ ٚنأْ٘ ٜططح ٖٓا يًُطٸ ،يًؿك٘

ٞٸٕ اؿسٜح عٔ ٖصا املؿطٚع يف نتاب إ ٚايتكػِٝ  ّا،ؾكٗٝٸٚيٝؼ  ،أخ٬ق

يتبٜٛب  (،ايؿطا٥ع)قاسب  ٖـ(،676)ٞل اؿًٓاؾسٜس ايصٟ ططس٘ َعاقطٙ احملٚك

ٟٸأأقبض ايػبب يف  ،ٚاٱبٗاّ املٛدٛز ؾٝ٘ ،ايؿك٘ عامل َٔ  ٕ ٫ ٜتٓاٍٚ ٖصا املؿطٚع أ

 .عًُا٤ ايؿٝع١

ٔٵ ٕ ايؿك٘ ايٓابع َٔ أٖٚٞ  ،ض ايٓكط١ ايتاي١ٕٝ ْٛنِّألس َٔ املٓاغب ٖٓا  ٚيه

ٌّضبٸ قٛاْني دا٤ بٗا بؿطٷ َټ تػتشلٸ اْ اٖتُاَّا  سٸعٳشات٘ ٜٴ سسٸيف ٌ ؾٝٗا. ٖٚصا ا٭َط ايتأ

ٝٸ ٞٸبأؾهً  ١. بؿطٜٸ٢ ايكٛاْني ايعً ١ ايكإْٛ اٱشل

َػتًُّٗا شيو  ،ضبع١ أقػاّأإىل  ١ؿكٗٝٸ( املػا٥ٌ ايٖـ676ل اؿًٞ)احملٚكقػٸِ ـ 4

 ;ٚاٱٜكاعات ;ٚايعكٛز ;ٖٚٞ: ايعبازات ،ًؿك٘يض َٔ ايتكػِٝ ايصٟ دا٤ ب٘ غ٬ٓ

َٚا ظاٍ ٖصا ايتكػِٝ ٖٛ املُٗٝٔ  .ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ (ايؿطا٥ع)ٚأٓيـ نتاب  .ٚا٭سهاّ

 ك٘. ع٢ً ايؿ

ٖـ( ع٢ً ٖصا ايتكػِٝ يف نتب ١َ726 اؿًٓٞ)تًُٝصٙ املُتاظ ايع٬ٓٚقس غاض 

ٚأقبض غببّا يتساٚي٘  (،َٓت٢ٗ املطًب)ٚ (تصنط٠ ايؿكٗا٤)ٚ (ؼطٜط ا٭سهاّ)

 ٚاْتؿاضٙ. 

بٗصا ايتكػِٝ  ،ٚايؿٝذ ايبٗا٥ٞ ،ؿانٌ املكسازايٚتًُٝصٙ  ،ايؿٗٝس ا٭ٍٚٚأخص 

ز٠ يف تؿػرل ٚقايٛا أقٛا٫ّ َتعسِّ .(13)(رل ايػعازتنيإنػ)ٚ (َؿطم ايؿُػني)يف بسا١ٜ 

 ٖصا ايتكػِٝ ٚسكطٙ: 

ٚٸتٓاٍٚ  ايكٛاعس )( تؿػرل ٚتٛنٝض ٖصا ايتكػِٝ يف نتاب ٖـ786ٍ)ايؿٗٝس ا٭

ْهس )( يف ٖـ826)ايؿانٌ املكسازٚاتٸبع٘ يف شيو  .ؿات١٘ َ٪ٖيٚبكٝٸ ،(14)(ٚايؿٛا٥س

ٞٸٚشٖب . (16)(ايتٓكٝض ايطا٥ع)ٚ (15)(ايكٛاعس ع٢ً َصٖبُٗا يف  ابٔ أبٞ اؾُٗٛض اٱسػا٥

َٸؿكٗٝٸاملٛانٝع اي» ، سٝح قاٍ:(17)(١ؿكٗٝٸا٭قطاب اي) بايسْٝا. أٚ  ;ل باٯخط٠ْٗا تتعًٖأا ١ إ

ٚٸ ُٸايكػِ ا٭ إىل  ٚايكػِ ايجاْٞ باملعا٬َت. ٚتٓكػِ املعا٬َت ;٢ بايعبازاتٍ َٓٗا تػ

ٕٸ َٸ قػُني; ٭ ٟٸأٚ  ;ّ ا٭ؾطازْٗا تطتبط بايتعاأا َٛانٝعٗا إ ايتعاّ. ايكػِ  يٝؼ ؾٝٗا أ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

ُٸ ٢ با٭سهاّ ٚاملٛانٝع ايكها١ٝ٥ ٚاؾعا١ٝ٥ تؿٌُ اٱضخ ايصٟ ٫ ايتعاّ ؾٝ٘ ٜػ

َٸٝٵا٫يتعاّ ع٢ً قَٓؿإىل  َٚا ٜ٪زٟ ;ٚاؿسٚز ٚايسٜات َٔ ططف أٚ  ;ا َٔ ططؾنئ: إ

ٖصٙ ايكٛاْني . ٚٚاسس ؾإٜكاعٷ َٚا نإ َٔ ططفٺ ،ٔ ؾعكٛزٷٝٵٚاسس. ؾُا نإ َٔ ططَؾ

ٚايعكٌ. ؾايعبازات  ;ٚايٓػب ;ٚاملاٍ ;ٚايٓؿؼ ;يػطض اؿؿاظ ع٢ً َكاقس مخؼ: ايسٜٔ

ٚاملعا٬َت  ،ٚا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ ٚايككام ؼاؾغ ع٢ً ا٭ْؿؼ ،ؼاؾغ ع٢ً ايسٜٔ

ٚاؿسٚز ٚايتععٜطات ؼاؾغ  ...واؾغ ع٢ً ا٭ْػاب، ٚايٓهاح ؼاؾغ ع٢ً ا٭َٛاٍ

 . «ًٝٗا مجٝعّا ٖٛ ايكها٤ ٚايؿٗازاتَٚا واؾغ ع ،ع٢ً ايعكٌ

ٞٸٚقس غذٻٌ   ،بعض امل٬سعات ع٢ً ٖصا اؿكط ايسنتٛض قُٛز ايؿٗاب

ْ٘ أـ ع٢ً ٕ ٜكٓٻأ١ ميهٔ غ٬َٝٸسهُّا َٔ ا٭سهاّ اٱ سٳذٹئ تٳ»بايكٍٛ:  ،ٚؾطس٘

ٟٸسهِ ) ٟٸأٚ  (زْٝٛ ٟٸ) ْ٘أأٚ  ،( قض)أخطٚ ٞٸ) ( أٚؾطز بٌ ػس  ،( قطفادتُاع

ٟٸسْٝايبعس اي ٟٸٚا٭ ٛ ٟٸٚنصيو ايبعس اي ،خطٚ ٞٸٚا٫ ؿطز ، يف مجٝع ا٭سهاّ. دتُاع

  .(18)«١بؿطٜٸ١ تهُٔ غعاز٠ ايٕ ايكٛاْني اٱشلٝٸأٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ أعتكس 

ٚٸٍ ايؿٗٝس ٕٸأْٚعًٓل ع٢ً قٛي٘ ٖصا باٱؾاض٠ إىل  ؿانٌ ايٚ (،ايكٛاعس)يف  ا٭

ناْا ع٢ً عًِ بٗصٙ امل٬سع١;  عٓسَا أٚضزا ٖصا ايتكػِٝ (،ْهس ايكٛاعس)املكساز يف 

ِٸ»ٚشلصا قا٫:  ُٸ َا نإ ٖسؾ٘ ا٭ٖ ِٸ ;٢ ايعباز٠اٯخط٠ ٜػ ايسْٝا  َٚا نإ ٖسؾ٘ ا٭ٖ

 . «ؾٗٛ املعا١ًَ

ِٸيف ٕ ايتعبرل با٭ِٖ ٖٓا إ ا شلا َٔ ايعبازات ع٢ً ايطغِ مٓم ٕٸأٜعين  َكابٌ املٗ

عسٖا بٴ :ٚبعباض٠ أخط٣ ،ٖٛ اٯخط٠ٕ اشلسف ا٭غاغٞ ٱهازٖا ٚدعًٗا أ ١ إ٫ٓزْٜٝٛٸؾا٥س٠ 

ٟٸا٭ ٟٸعسٖا ايّ ع٢ً بٴَكسٻ خطٚ ٚعٓس ايتعاٌَ ؾاملػأي١ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو.  ،سْٝٛ

ِٷدتُاعٝٸ١ ٚا٫ؿطزٜٸايتكػِٝ يف ايكٛاْني اي ٕٸأَٚٔ ايٛانض  ع٢ً أغاؽ َطاعا٠  ١ قا٥

ِٸ ِٸ ا٭ٖ  . ٚاملٗ

 .يف أبٛاب ايؿك٘ اٱؾهاٍ ايصٟ ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصا ايتكػِٝ ٖٛ ايهعـ اؿاقٌ

ُٳ ٔ عٔ بعهُٗا ٝٵٔ َٓؿكًَٝٵؾؿٞ َجٌ َػأي١ ايٓهاح ٚايط٬م ٜكعإ يف قػ

 ٔ ببعهُٗا.ٝٵُْٗا َطتبَطأيف سني  ،ايبعض

  ٚتسخٌ نُٔ سسٚز اٱٜكاعات. ،عٔ ايبٝع ٚايعكٛز ؾعاي١ خاضد١ْٚا
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ٌٕٔ باؾٗاز ٜٴٝٵايػبل ٚايطَا١ٜ املطتبَطٚ ٌٕ صنطإ بؿه   عٓ٘. َٓؿك

  .(19)عٓٛإ اٱٜكاع ٜؿكٌ عٔ باب ايكها٤ ٚايؿٗازاتاٱقطاض بٚ

ِٷ ٕٸإٚبايتايٞ ؾ ٞٸ ٖصا ايتكػِٝ يٝؼ ي٘ تٓعٝ  َٚذلابط.  َٓطك

ٝٸ١ ٚاؿؿكٗٝٸ( يف نتب٘ ايٖـ1090ايؿٝض ايهاؾاْٞ)عطض ـ 5 آخط  ١ تكػُّٝاسٜج

 إش ْٓعِ أبٛاب ايؿك٘ يف قػُني:  ;يًؿك٘

ٔٸ ايعبازات ٚايػٝاغات.   أـ ؾ

ٔٸ ايعازات  ٚاملعا٬َت.  ب ـ ؾ

 إ٫ٓ ،(20)ايسٜٔ( إسٝا٤ عًّٛ)ايٞ يف ط ايؿٝض ايهاؾاْٞ بططس٘ ٖصا بايػعٸٚتأثٻ

ٚقاّ بإنُاشلا. ؾاختاض ايؿٝض  ،ايٞ غرل ناؾ١ْٝ٘ اعتدل ايعٓاٜٚٔ اييت اختاضٖا ايػعٸأ

٘ ٚايعازات ٚاملعا٬َت بس٫ّ عٔ ايعازات; ٭ْٸ ،ايعبازات ٚايػٝاغات بس٫ّ عٔ ايعبازات

ٞٸ١ شات بعس ايكػِ ا٭ععِ َٔ ا٭بٛاب ايعبازٜٸ ٚدس إٔ  ،; َٚٔ شيو: اؾٗازأٜهّا غٝاغ

 ٚاـُؼ.  ،ٚايعنا٠ ،ٚاؿرٸ

ٌٸ (َؿاتٝض ايؿطا٥ع)ٚيف نتاب  يًتصنرل  َٔ ايؿٕٓٛ خامت١ّ ؾٔٛ أٚضز يف ن

 .باملػا٥ٌ املطتبط١ بصيو ايكػِ

ٔٸ ٚايٓصض  ايعبازات ٚايػٝاغات شنط ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكّٛ ٚاؿرٸ ؾؿٞ ؾ

ٚشنط يف خامت١ شيو اؾٓا٥ع ٚايٓذاغات ٚايطٗاضات  ،ٚايعٗس ٚاؿػب١ ٚاؿسٚز

ُإ ٚاملعاقٞ ٜٵاضات ٚايعُط٠ ٚايعٜاضات ٚاَ٭ٚاـُؼ ٚايكسقات ٚا٫عتهاف ٚايهٓؿ

ٚايكطبات ٚاٱؾتا٤ ٚايعجٛض ع٢ً ايًكٝط ٚايسؾاع ٚايككام ٚايسٜات ٚأسهاّ املطن٢ 

ٌٸٚايٛقٝٸ ٚٸ دع٤ َٔ َباسح ١. ٚن  ٍ. اـامت١ ي٘ ق١ً ظع٤ َٔ ايكػِ ا٭

ِٸ بكٝٸ   .(21)١ يف قػِ ايعازات ٚاملعا٬َتؿكٗٝٸ١ ايهتب ايٚن

ٞٸ تعبرل ايؿٝض ٕٸإ ٔٸ)به١ًُ  (َؿاتٝض ايؿطا٥ع)يف  ايهاؾاْ ١ٓ; َعٝٻ ١ْي٘ خًؿٝٸ (ؾ

ٕٸ ٔٸ ٭ ٢ ١ عًٓعطٜٸ١ٝ ايَكابٌ ايعًِ عباض٠ عٔ أغًٛب ايتٛاؾل ٚاغتدساّ ايكٛاعس ايهًٓ ايؿ

ّا َٔ ؾٓٸ سٸعٳايصٟ ٜٴ َٔ قبٌٝ: ايطبٸ ،أٟ اغتدساّ ايكٛاعس يف ايعٌُ ;١اضدٝٸا٭ؾٝا٤ اـ

ٞٸٚي٘ داْب  ،ٖصٙ ايعا١ٜٚ ١ ع٢ً ٓعطٜٸ. ٚايؿك٘ نصيو عباض٠ عٔ تطبٝل ايكٛاعس ايعًُ

 ١. دتُاعٝٸاملػا٥ٌ ا٫
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ُا إْٸ (22)«ايًشسإىل  ١ إزاض٠ اجملتُع َٔ املٗسْعطٜٸايؿك٘ »ٚقٍٛ اٱَاّ اـُٝين: 

١ اضدٝٸْ٘ بسٕٚ ا٫ٖتُاّ بايٛقا٥ع اـأٚ ،١ ٚايعٌُٓعطٜٸٚدٛب ايتٛاؾل بني ايإىل  ٜطَٞ

ٞٸيٝؼ باٱَهإ إعطا٤ ضأٟ  املػا٥ٌ  عٔٚتٛٓقع إعطا٤ اٱداب١  ،قشٝض ؾكٗ

 ١. دتُاعٝٸا٫

 .مل ٜٛاؾل عًٝٗا ايؿكٗا٤ ،ٚايتكػُٝات املُاث١ً ي٘ ،تكػِٝ ايؿٝض ايهاؾاْٞ

ٕ أطتٝب أبٛاب ايؿك٘ ؾٗٛ ٫ ميتًو ايتٓػٝل ايهاٌَ. نُا ٚنُا ٖٛ ٚانض َٔ ت

بٌ  ،ٔ َٔ شنط مجٝع أبٛاب ايؿك٘ ؼت ٖصٜٔ ايعٓٛاْنيايؿٝض ايهاؾاْٞ مل ٜتُٖه

ٚٸأٚ  انطط يؿتض خامت١ٺ  ٍ ٚايجاْٞ. َػتسضىٺ يًكػِ ا٭

 

ّٓ  ــــــ يًفك٘ اإلضال١َٞ تبٜٛب أٌٖ ايط

١ بني ايؿكٗا٤ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ َؿٗٛضٷ ايعبازات ٚاملعا٬َت أَطٷإىل  تكػِٝ ايؿك٘

ٚيهٔ يف  .)نُٝٝاٟ غعازت( ايٞ ٖصا ايتكػِٝ يف نتابغٛا٤. ٚأٚضز ايػعٸ ع٢ً سٛس

مبا ؾٝٗا ايعكا٥س ٚا٭سهاّ  ،١سٜٓٝٸقػِ مجٝع ايتعايِٝ ٚايكٛاْني اي ايسٜٔ( إسٝا٤ عًّٛ)

  .(23)ٚاملًٗهات ;ٚاملٓذٝات ;ٚايعازات ;ٖٚٞ: ايعبازات ،أضبع١ أقػاّإىل  ،ٚا٭خ٬م

ٚاملًٗهات تؿٌُ ايؿطى ٚاملؿاغس  .ؾاملٓذٝات تؿٌُ ايعكا٥س ٚا٭خ٬م ايؿان١ً

 ١. خ٬قٝٸا٭

ُٳٖـ505)ايٞايػعٸ ٕٸأٚايٛاقع   ;ايعبازات :ُٖا ،ٔٝٵ( شنط أبٛاب ايؿك٘ يف قػ

ٌٸ ٕٸأٚمبا  .ٚايعازات ؾكس أعط٢ ؾكٗا٤  ايؿك٘ ٖصا ايتكػِٝ مل ٜهٔ ٜػتٛعب ن

ٚع٢ً  ،١ تكػُّٝا آخط ٜػتٛعب مجٝع دٛاْب ايؿك٘غ٬َٝٸاملصاٖب اٱ١ ايؿاؾع١ٝ ٚبكٝٸ

ٚقايٛا يف تؿػرل شيو:  .(24)ٚاؾٓاٜات ;ٚايٓهاح ;ٚاملعا٬َت ;ايٓشٛ ايتايٞ: ايعبازات

َٸؿكٗٝٸاملػا٥ٌ اي» ل ١. َٚا وٚكسْٜٝٛٸبا٭َٛض ايأٚ  ;١خطٜٚٸْٗا َطتبط١ با٭َٛض ا٭أا ١ إ

يف ؼكٝل ايػعاز٠ يف ايسْٝا ع٢ً أقػاّ:  َٚا ي٘ زٚضٷ ;١ ٖٛ ايعباز٠خطٜٚٸايػعاز٠ ا٭

ُٸ ،تهٕٛ يػطض تٓعِٝ ق١ً ايٓاؽ ببعهِٗ ايبعض أسٝاّْا يػطض أٚ  ;٢ املعا١ًَٚتػ

ٟٸاؿؿاظ ع٢ً ايٓٛع اي ِٸأٚ  ;ٚتػ٢ُ املٓانشات ،بؿط باؿؿاظ  عباض٠ عٔ قٛاْني تٗت

 ٚؼٌُ عٓٛإ ،غ١ّ٬ يف اٱٖٚٞ ا٭سهاّ اؾعا٥ٝٸ ،ع٢ً بكا٤ ايؿطز ٚايٓٛع َعّا
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  .(25)«)اؾٓاٜات(

ْؿا٥ؼ )قاسب نتاب  ،(ٖـ753ٖصا ايؿطح عٔ قُس بٔ قُٛز اٯًَٞ)

َجٌ:  ،ٚؾطٜل آخط ،(27)ّاٚايبعض اٯخط سٓؿٝٸ ،(26)ّاٚاعتدلٙ ايبعض ؾاؾعٝٸ(. ايؿٕٓٛ

٘ َٔ ّا; ٭ْٸاعتدلٚٙ ؾٝعٝٸ، (29)ايطٗطاْٞ گبزرغا ٚآ ،(28)ايؿٛؾذلٟايكانٞ ْٛض اهلل 

ٝٸ ،١َ اؿًَٓٞص٠ ايع٬ٓنُٔ ت٬  ٚي٘ ن٬ّٷ ،١ اؾٛٸاي١ٚنإ وهط يف َسضغ١ ايػًطاْ

ُٸ ٍٸعٔ أ٥ ٞٸْٸأع٢ً  ١ ايؿٝع١ ٜس   .(30)٘ ؾٝع

ٞٸْ٘ تأثٻأ١ ساٍ ٜبسٚ ٚع٢ً أٜٸ . ط يف ٖصا ايتكػِٝ باـٛاد١ ْكرل ايسٜٔ ايطٛغ

يسٜٔ ٚقطب ا ،طّا يف أغًٛب تأيٝؿ٘ باـٛاد١ ْكرل ايسٜٔٚقايٛا: يكس نإ َتأثِّ

ٟٸ   .(31)ايؿرلاظ

 .١ أنجط َٓ٘ بني ؾكٗا٤ ايؿٝع١ٖصا ايتكػِٝ نإ َٓتؿطّا بني ؾكٗا٤ ايػٓٸ

١ ؿكٗٝٸٕ ٖٓاى تكػُٝات أخط٣ شنطت يف ايهتب ايأإىل  ؾاض٠ٚيهٔ ػسض اٱ

ٖٚٞ  ،أخط٣ يف نتبِٗ اؾسٜس٠ ٚقػِ املعا٬َت ي٘ تكػُٝاتٷ. (32)ايكسمي١ يًػٓٸ١

  .(33)اؾسٜس٠ ١ات اؿكٛقٝٸٓعطٜٸط٠ بايَتأثِّ

ُٳإىل  غ يف ايهتب اؾسٜس٠ تكػِٝ ايؿك٬٘سٳنُا ٜٴ  ;ُٖا: ايعبازات ،ٔٝٵقػ

 (.تٛنٝض ا٭سهاّ)نتاب  :َٔ قبٌٝ ،ٚايعازات

ايعازات ٖٛ »ٚايعازات يف ٖصا ايتكػِٝ ٖٛ املعا٬َت مبعٓاٙ ا٭ٚغع ايؿاٌَ: 

ٚاملػانٔ  ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚاملطانب، ناغتدساّ َا خًك٘ اهلل تعاىل يعبازٙ

 ;٘ اهلل ٚضغٛيََ٘ا سطٻ إ٫ٓ ،ٚدا٥ع٠ْ ٗا َباس١ْٚايكٓاع١ ٚا٫خذلاعات ٚاملعا٬َت. ٚمجٝعٴ

 . «اغتدساَٗا ًٜشل ايهطض بايسٜٔ ٚايبسٕ ٚايٓاَٛؽ ٚا٭ْػاب ٚا٭َٛاٍ ٕٸإإش 

ع ُٓٳؾ٬ ٜٴ ،ا٭قٌ يف ايعازات اٱباس١»ٖصا اـكٛم تكٍٛ: يف ٚٚنعٛا قاعس٠ 

 .(34)«٘ اهلل ٚضغٛيَ٘ا سطٸَ َٓٗا إ٫ٓ

َٸٜٚطبِّ أٚ  ايطباإىل  إشا أز٣ شيو إ٫ٓ ،١ يف ايعكٛز ٚاملعا٬َتكٕٛ ٖصٙ ايكاعس٠ ايعا

 ايهطض. 

ٞٸايؿك٘ اٱ»١ َؿازٖا: أغاغٝٸ ٚاغتٓتذٛا َٔ ايتكػُٝات املصنٛض٠ ْتٝذ١ّ  غ٬َ

ٚٸ ٕٸإٚ .١ ٚاؿكٛق١ٝسٜٓٝٸَٔ ايكٛاعس اي فُٛع١ْ ٚايكٛاْني.  يٝات ايؿطٜع١اهلل تعاىل أْعٍ أ
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١ قتكازٜٸٚنصيو ا٭َٛض ا٫ ،ايبشح يف عًِ ايؿك٘ عٔ ايعبازاتإىل  كاضيصيو ٜٴ ْٚتٝذ١ّ

 سٷَ٪ٖن ١ بايسٜٔ أَطٷدتُاعٝٸٕ اضتباط ا٭َٛض ا٫إٚ .١ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸٚاملػا٥ٌ ا٫

ٌٷ سسٸيف ٖٚصا ا٭َط . ٚٚانضٷ ع٢ً اْػذاّ ايسٜٔ َع اجملتُع ٚايػٝاغ١. نُا  شات٘ زيٝ

ٝٸيس٣ ا٭َِ َع ايعازات اي أسهاّ املعا٬َت يف املانٞ ناْت َتساخ١ًّ ٕٸأ ١ سٜٓ

ؾكٌ ايكإْٛ عٔ  :بتعبرل آخطأٚ  ،ؾهط٠ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ ٕٸإٚ .١صٖبٝٸٚامل

ٌٕ ،ايسٜٔ ٞٸ بسأ بؿه ٞٸايعامل اٱ إىلْٚؿص  ،يف ايػطب تسضه طٕٚ ٚنػط املؿٚه ،غ٬َ

  .(35)«ايؿكٌذاٙ ٖصا ايصٟ زضغٛا يف ايػطب باتٸ

 

  ــــــايصدز ٚتبٜٛب ايفك٘ 

ز ٚشٚ ؾهط َتذسِّ ،١سٜٓٝٸنإ ايؿٗٝس ايكسض فتٗسّا عاضؾّا با٭غؼ اي

ٌٸ ،َٚعًَٛات ٚاغع١ ١. ٚنإ ٜطٜس زٓق َٚٓطًعّا ع٢ً املساضؽ اؿكٛق١ٝ اؾسٜس٠ به

 ;: ايعبازاتإىل ايتكػِٝ ايؿا٥ع يًؿك٘ ، ٚيهٓ٘ نإ ٜط٣ اجملتُعإىل  إزخاٍ ايؿك٘

ُٸ نافٺ غرلٳ ،ٚا٭سهاّ ;ٚاٱٜكاعات ;ٚايعكٛز ِٸشلصٙ املٗ ٟٸبايبعس اي ١; ٭ْ٘ ٜٗت  ؿطز

ٞٸايبعس ا٫ب أنجط َٓ٘ يف ات٘ ٓعطٜٸ. ٚشلصا ٚنع إطاضّا دسٜسّا ٚأغًٛبّا دسٜسّا يدتُاع

 .ؾإٔ اؿه١َٛ ٚاجملتُع

ِٸ ٞٸ ،ز٠ يًؿكَ٘ؿطٚع٘ باؾٛاْب املتعسِّ ٜٚٗت ٞٸٚا٫ ;نايبعس اؿهَٛ  ;دتُاع

ٟٸا٫ٚ ُٻاملػا٥ٌ ايؿدكٝٸأٚ  ;١ٚاملػا٥ٌ ا٭غطٜٸ ;قتكاز ايؿتا٣ٚ )ِ نتاب٘ ١. ٚق

 .١ع٢ً أغاؽ ٖصٙ اـٓط (ايٛانش١

ٔٵ ٚٳ ٕٸأـ ي٘ ا ٜ٪غٳمٓم ٚيه ِ ٖٛ نتاب ايعبازات ًٓا َٔ ٖصا ايهتاب ايكِّقٳَا 

 ٕ ا٭دعا٤ ا٭خط٣ َٔ ٖصا ايهتاب متٸأ١ ٌٖ ٚد٘ ايسٓق ٢ٚيٝؼ َٔ ايٛانض عً ،ؾكط

 ؿٗا أّ ٫  تأيٝ

 ،١ٝٸأضبع١ أقػاّ نًٓإىل  ١ؿكٗٝٸٚمتٸ يف ٖصا املؿطٚع تكػِٝ مجٝع ا٭بٛاب اي

ٌٸٚخكٻ  ز٠: َتعسِّ ّآَٗا أبٛاب بابٺ ل يه

 ـ ايعبازات. 1

 ـ ا٭َٛاٍ. 2
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 ١. ـ ايػًٛى ٚاٯزاب ايؿدكٝٸ3

َٸ4  ١.١ ٚاؿهَٛٝٸـ ايػًٛى ٚاٯزاب ايعا

  

 ــــــ ايعبادات ـ1

 ،ٚايعُط٠ ٚاؿرٸ ،ٚا٫عتهاف ،ٚايكّٛ ،ٚايك٠٬ ،اض٠ٜؿتٌُ ع٢ً: ايطٗٚ

 اضات. ٚايهٓؿ

 

  ــــــ األَٛاٍ ـ2

َٸ َٸ١: ٖٚٞ ا٭َٛاٍ املدكٻأـ ا٭َٛاٍ ايعا َجٌ: اـطاز  ،١ك١ يًُكاحل ايعا

 .ٚا٭ْؿاٍ ٚاـُؼ ٚايعنا٠ ٚ...

ٟٸاؾاْب ا٫ ٕٸؾإ ّاعبازٜٸ ّاًدُؼ ٚايعنا٠ داْبي ٕٸأ ٚضغِ ٞٸٚامل قتكاز ُا شل اي

 أق٣ٛ. 

ٚٚضزت  ،أنجطأٚ  ١: ٖٚٞ ا٭َٛاٍ اييت شلا َايو خامٸب ـ ا٭َٛاٍ اـاقٸ

 ُٖا:  ،ٔٝٵتعًُٝاتٗا يف ؾكطتٳ

َجٌ: إسٝا٤ املٛات  ،يف ا٭َٛاٍ اـامٸ اؿلٸأٚ  و١ يًتًُٗـ ا٭غباب ايؿطعٝٸ1

 ١ املرلاخ ٚايهُاْات ٚايػطاَات ٚغرلٖا. ٚسٝاظ٠ ايكٝس ٚتبعٝٸ

١ َجٌ: بٝع ايكًض ٚايؿطن١ ٚايٛقـ ٚايٛقٝٸ ،يف ا٭َٛاٍ فـ أسهاّ ايتكطټ2

 .ٚغرلٖا

 

ّٝ ـ3  ــــــ ييت ال تستبط بايعبادات ٚاألَٛا١ٍ اايطًٛى ٚاآلداب ايػدص

ٚٴ  ٔ: ٝٵنعت يف فُٛعتٳٚ

ـًُع ٚاملباضا٠ ٚايعٗاض ٚايًعإ ٚاٱ٤٬ٜ ٚغرلٖا.  ،١طٜٸغٳأـ اُ٭  نايٓهاح ٚط٬م ا

نا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ ٚا٭يبػ١  ،ؿطز َع اجملتُعٚغًٛى اي ،١دتُاعٝٸب ـ ا٫

ِ ٚايصبض ٚا٭َط باملعطٚف ػٳٚاملػانٔ ٚآزاب املعاؾط٠ ٚأسهاّ ايٓصض ٚايعٗس ٚايَك

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚغرلٖا. 
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ّٝاآلداب ايعاَّ ـ4   ــــــ ١١ ٚاألَٛز احلهَٛ

َٸغًٛى ا٭دٗع٠ اؿهَٛٝٸٚتؿٌُ  نايكًض  ،١ يف َػا٥ٌ اؿه١١َٛ ٚايعا

َٸطب ٚايع٬قات ايسٚيٝٸٚاؿ ١ ٚايكها٤ ٚايؿٗازات ٚاؿسٚز ٚاؾٗاز ١ ٚاي١ٜ٫ٛ ايعا

  .(36)ٚغرلٖا

١ يف ٖصا ايتكػِٝ بؿهٌ قتكازٜٸ١ ٚاؿه١َٝٛ ٚا٫دتُاعٝٸٚتعٗط اؾٛاْب ا٫

ٞٸ ٍٸمٓم ،دً ؾً٘ بطاَر يًُػا٥ٌ ، ز زٜٔ عباز٠ ؾكطاٱغ٬ّ يٝؼ فطٸ ٕٸأع٢ً  ا ٜس

١ ٚايع٬قات ١ ٚيٮَٛض اؿهَٛٝٸ١ اـاقٸيو يًًُهٝٸٚنص ،١١ ٚاؿهَٛٝٸقتكازٜٸا٫

 ايسٚي١ٝ. 

ٌٕ دطا٤ ايسضاغات ٚا٭عاخ يف نٌٛإٕ إ  َػتكٌٛ َٔ ٖصٙ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ بؿه

ٌٕعًُٝٸٕ ْططح ا٭عاخ ايأٚميهٔ  ،غٝهٕٛ َؿٝسّا ٕٕ ١ اؾسٜس٠ بؿه  ،َتػاٚ َٚتٛاظ

 ذاٙ تؿعٌٝ ايؿك٘. ٚايعٌُ باتٸ

ٌٕأض نإ ٜطٜس ٕ ايؿٗٝس ايكسأٌ َٓكٜٚٴ ٕٚ ٕ ٜتٓاٍٚ أسهاّ املعا٬َت بؿه  َتػا

  .(37)١َع املػا٥ٌ اؿكٛقٝٸ

َ٘ ايؿٗٝس ايكسض غٓكّٛ اٯٕ بتٓاٍٚ آضا٥٘ ٚاْط٬قّا َٔ املؿطٚع ايصٟ قسٻ

 ط٠ يف ث٬ث١ قاٚض:اؾسٜس٠ ٚاملبتَه

 

  ــــــ ثاًْٝا: ايصدز ٚايفك٘ ايطٝاضٞ

ٱغ٬ّ ميتًو بطْافّا ٚقاّْْٛا يف ٕ اأٜط٣ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض 

ٌٸ ٞٸٕ اؿانِ اٱأٜٚعتكس  .فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ن ُٻ غ٬َ ٝٸٌ ٜتش ١ تطبٝل َػ٪ٚي

ٔٸ ات٘ ٚاغع١ْزا٥ط٠ ق٬سٝٸ ٕٸأٚ ،١ايكٛاْني ايؿطعٝٸ ايؿكٝ٘ يف عكط ايػٝب١  يًػا١ٜ. ٚيه

 ٚاَطٙ. ٚهب تٓؿٝص أ ،١غ٬َٝٸايهدل٣ ٜكـ ع٢ً ضأؽ ٖطّ ايػًط١ ٚاؿه١َٛ اٱ

 

 ــــــ دا٥س٠ ْفاذ أَس احلانِ

ضأٟ ايؿٗٝس ايكسض يف زا٥ط٠ ْؿاش سهِ اؿانِ َٔ نُٔ اٯضا٤ اييت قًُٓا 

ٌٸلسٖا بٗصا املػت٣ٛ َٔ ايٛنٛح يف نًُات ايؿكٗا٤ َٔ قبً٘; ٭ْٸ  ٗا مل تهٔ ق
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ّا ع٢ً طًب ايب٬ط ايكانٞ بهػط ؾت٣ٛ إش ضزٸ ;غ٣ٛ يف قه١ٝ ثٛض٠ ايتٓباى ،ابت٤٬

ٚعسّ اْػذاَ٘ َع ؾت٣ٛ املرلظا  ،َٔ ايؿكٗا٤ بعسّ دٛاظ شيو طِٜ ايتٓباى قاٍ ؾطٜلٷؼ

 ٕ ٖصٙ ايؿت٣ٛ قسضت نُٔ سسٚز ا٭َط املباح. أيف سني ، (38)ايؿرلاظٟ

ٞٸايكطاض ايصٟ ٜكسضٙ اؿانِ اٱأٚ  ٕ اؿهِأٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض  ع٢ً  غ٬َ

ٕ نإ إ٢ ٚستٸ ،ٚهب عًِٝٗ تطبٝك٘ ،َّا ؾُٝع ا٭ؾطازًَٔع سٸعٳأغاؽ املكًش١ ايعا١َ ٜٴ

 ،ْطام اؿهِ أٚغع َٔ املباسات ٕٸإٚ .١ْ٘ ٫ ميتًو املكًش١ ايهطٚضٜٸأايبعض ٜط٣ 

: &. قا١ٍعػهطٜٸ١ ٚايقتكازٜٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸٜٚؿٌُ َا ٜطتبط باملكاحل ا٫

َٸ ;ٚإشا أَط اؿانِ ايؿطعٞ بؿ٤ٞٺ» اع٘ ع٢ً بٚدب اتٸ ،١تكسٜطّا َٓ٘ يًُكًش١ ايعا

َٳستٸ ،ض يف كايؿت٘عصٳ٫ٚ ٜٴ ،مجٝع املػًُني ُٸأٜط٣  ٔٵ٢   .١ٝ شلإ تًو املكًش١ ٫ أٖ

ٚتطنت  ،١َت ا٫ستهاض يف بعض ايػًع ايهطٚضٜٸايؿطٜع١ سطٻ ٕٸإ :َٚجاٍ شيو

ٞٸ ضٙ َٔ ز٠ تبعّا ملا ٜكسِّٜٚأَط بأمثإ قسٻ ،إٔ ميٓع عٓ٘ يف غا٥ط ايػًع يًشانِ ايؿطع

َٸ ٞٸ ،١املكًش١ ايعا   .(39)«ت٘ ٖصٙ ٚدبت إطاعت٘ق٬سٝٸ ؾإشا اغتعٌُ اؿانِ ايؿطع

ٍٸ ٞٸات اؿانِ اٱػاع زا٥ط٠ ق٬سٝٸع٢ً َس٣ اتٸ ٖصا ايطأٟ ٜس ض ٜٚٛنِّ ،غ٬َ

ٝٸط ٚؾكّا يًعطٚف ايعَاْٝٸٕ ا٭سهاّ تتػٝٻأٖٚٞ  ،ايٓكط١ ايتاي١ٝ ٖصا  َٚعطؾ١ُ .١١ ٚاملهاْ

ٞٸٝٸَػ٪ٚيايتػٝرل َٔ   ايؿكٝ٘.  ١ ايٛي

ٌٸأٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض ٚ ٌ ٱظاي١ َؿانٌ اجملتُع ٖٛ تسخټ ٕ إسس٣ ططم اؿ

  .(40)١قتكازٜٸايسٚي١ ٚإؾطاؾٗا ع٢ً ايػٛم ٚا٭َٛض ا٫

ٟٸ٫ٚ هٝع خطَق ،ٕ ؾت٣ٛ اؿانِ ايؿطعٞ أق٣ٛ َٔ مجٝع ايكٛاْنيأٜٚط٣   ٘ ٭

 ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ اؿانِإىل  ٟ شيوخطم أَط اؿانِ غٝ٪زٸ ٘ يٛ متٸؾدل; ٭ْٸ

ِٸ ،ٚئ تٓتعِ أَٛض ايب٬ز ،َٚهاْت٘  ايؿٛن٢ مجٝع ا٭ضدا٤.  ٚتع

سهِ اؿانِ اؾاَع »: (َٓٗاز ايكاؿني)ٜكٍٛ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ يف 

إشا عًِ  إ٫ٓ ،٢ اجملتٗس اٯخط ٫ ميًو َجٌ ٖصا اؿلٸستٸ ،يًؿطا٥ط ٫ ميهٔ ْكه٘

 . «َات٘ َكسٸيف عٝح سكٌ تككرلٷ ٘ قسض ع٢ً مْٕٛٸأأٚ  ،مبدايؿت٘ يًٛاقع

 ،٫ٚ ٜٛاؾل ايؿٗٝس ايكسض يف ساؾ١ٝ َٓٗاز ايكاؿني ع٢ً ٖصا ا٫غتجٓا٤

َٸ ّاعٓسَا ٜهٕٛ اؿهِ قازض ١ّٚخاقٸ ١ ٚمماضغ١ أَٛض ع٢ً أغاؽ اي١ٜ٫ٛ ايعا
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ؾ٬  ،نُٛاضز املطاؾعات ،إشا نإ اؿهِ ناؾؿّا عٔ ايٛاقع» ، ؾٝكٍٛ:اؿهِ

ب آثاض ايٛاقع هٛظ يًعامل باملدايؿ١ إٔ ٜطتِّٚ ،٢ َع ايعًِ باملدايؿ١ستٸ ،هٛظ ْكه٘

َٸ ،ـ يسٜ٘املٓهؿٹ ١ يف ٚأَا إشا نإ اؿهِ ع٢ً أغاؽ مماضغ١ اجملتٗس ي٫ٜٛت٘ ايعا

٫ٚ هٛظ يًعامل باـطأ إٔ  ،٢ َع ايعًِ باملدايؿ١ستٸ ،ؾ٪ٕٚ املػًُني ؾ٬ هٛظ ْكه٘

  .(41)«هطٟ ع٢ً ٚؾل عًُ٘

ُٳإىل  ٖٓا ِ ايؿٗٝس ايكسض سهِ اؿانِٜٚكػِّ ٔ: اؿهِ ايهاؾـ ٝٵقػ

 إش ٜػع٢ ;ٚباب ايكها٤ ،املطاؾعات :َٔ قبٌٝ ،ٜٚكسض أَطٙ بؿإٔ َا ٖٛ ٚاقع ،يًٛاقع

ٌٸإىل  ٞٸَا ي٘ سكٝك١;  تٓؿٝص ن ايؿكٝ٘ ع٢ً أغاؽ املكاحل  ٚاؿهِ ايكازض َٔ ايٛي

َٸ  ١. ايعا

ٚٸإىل اؾبايٓػب١  ٝٸٍ ٫ هٝع ْكه٘ ؿهِ ا٭ يؿدل ٕ اأ٘ ٜط٣ ٚيهٓٸ ،ّاعًُ

يٛ أعط٢  :ـ يسٜ٘. ؾُج٬ّب آثاض ايٛاقع املٓهؿٹٕ ٜطتِّأٔ َٔ خطأ ايكانٞ ٜػتطٝع املتٝٚك

 ٕٸأآخط  ؾدلٷأٚ  تٗسٷف ضأ٣ٚ ،(أ)يًػٝس  ١ اؿلٸَايٝٸاؿانِ ايؿطعٞ يف َطاؾع١ 

بإَهاْ٘ كايؿ١ اؿهِ ايكازض ؾًٝؼ  ،ط٠ يس١ٜ٘ املتٛٚؾٚؾكّا يٮزٓي ،)ب(يًػٝس  اؿلٸ

ـٷإٜٚكٍٛ:  ،انِ ايؿطعَٞٔ قبٌ اؿ ٔٵ ،يًؿطع ٕ ٖصا اؿهِ كاي يٛ أضاز إٔ  ٚيه

، ٚؾكّا يًشهِ ايكازض ،(أ) ٚاييت ٖٞ اٯٕ بٝس ايػٝس ،ـ عًٝٗاٜؿذلٟ ايبهاع١ املدتًَ

ٕ املاٍ ايصٟ ٜعتكس يف ايٛاقع أ ،)ب(بسٕٚ َٛاؾك١ ايػٝس  ئ أتعاٌَ َعَوٜػتطٝع ايكٍٛ: 

 ي٘. 

يف  ْ٘ ٫ ميًو اؿلٸأإىل  ؾباٱناؾ١ ،ْني اؿه١َٝٛٚأَا بايٓػب١ يٮٚاَط ٚايكٛا

بٌ هب عًٝ٘ اٱشعإ  ،٫ ٜػتطٝع ايعٌُ ٚؾكّا ملا ٜطاٙ ،كايؿ١ ْٚكض شيو اؿهِ

ٞٸ  ايؿكٝ٘.  يًعٌُ ٚؾكّا ملا ٜطاٙ ايٛي

ل بسٕٚ ايعٌُ عهِ ٕ ا٫غتكطاض ٚاْتعاّ ا٭َٛض ئ ٜتشٖكأإىل  ٖٚصا ٜعٛز

 اؿانِ. 

َٸٕ اؿأؾًٛ اؾذلنٓا  ١ ؾاملؿاغس ايٓامج١ انِ أخطأ يف تؿدٝل املكًش١ ايعا

خاط٧; ٭ٕ  عٔ عسّ ايتعإٚ َع اؿانِ غتهٕٛ أندل َٔ اٱعطاض عٔ ايعٌُ بإَٔط

١ ١ قٜٛٸ١ أسهاّ اؿانِ يػًط١ تٓؿٝصٜٸٕ تؿتكس بكٝٸأإىل  ٟعسّ ايتعإٚ ٖصا ٜ٪زٸ
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 ٜٚعاْٞ اجملتُع َٔ ايؿٛن٢.  ،ٚضق١ٓٝ

ٟٸْ٘ قبٌ اتٸأإىل  ٕ ْؿرل ٖٓاأٚيهٔ هسض  ٕ ٜبسٟ أ ؾطزٺ داش ايكطاض بإَهإ أ

ٔٵ ،ط عٔ ضأٜ٘إٔ ٜعبِّ ،)ايٓكٝش١ ٭١ُ٥ املػًُني( َٔ باب ;ٜٚػتطٝع ،ضأٜ٘ عٓسَا  ٚيه

ِٸ ٟٸ داش ايكطاض ٫ ولٸاتٸ ٜت َٵٔط﴿باع أغًٛب تٸاٚإٔ ىايـ.  ؾطزٺ ٭ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ ٖٴ ٚٔضٵ )آٍ  ﴾ٚٳؾٳا

ذاٙ تٓؿٝصٙ. ذ٘ باتٸٕ ْتٻأٚيهٔ بعس شيو هب  ،ضداش ايكطا( ٜهٕٛ قبٌ اتٸ159عُطإ: 

ٞٻ»٫بٔ عباؽ:  ×ٜكٍٛ أَرل امل٪َٓني ٕٵ ،ٚأض٣ ،يَو إٔ تؿرل عً و خايؿتٴ ؾإ

  .(42)«ينعٵؾأطٹ

َٸ ١ ٚيسٜ٘ َعًَٛات خاقٸ ،١ بٓعط ا٫عتباضاؿانِ ايؿطعٞ ٜأخص املكًش١ ايعا

 .١ بعٝس٠ املس٣ هًٗٗا اٯخطٕٚٚٚدٗات ْعط خاقٸ

سهِ اؿانِ يف مجٝع ايؿ٪ٕٚ تٓؿٝص ٝس ايكسض بٛدٛب ٜٚكٍٛ ايؿٗ

 ، َٚٓٗا:١دتُاعٝٸا٫

 

  ــــــ مجع ايصنا٠ـ 1

هب ع٢ً اؾُٝع  ٕ ٜسؾعٛا إيٝ٘ ايعنا٠أيٛ سهِ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطٚط ب

 ٚيهٔ يٛ أؾت٢ ;سٜ٘ أّ ٫غٛا٤ ناْٛا َٔ َكًٚ ،ٚؾكّا يطأٟ ايؿٗٝس ايكسض ،تٓؿٝص أَطٙ

 .سٜ٘ ؾكطادبّا ع٢ً َكًٚػٝهٕٛ تٓؿٝصٙ ٚؾ بصيو

يٛ سهِ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطٚط يف عكط ايػٝب١ بإٔ ٜٴسؾع ايعنا٠ » :&قاٍ

سٜ٘ أّ ٫; ٚيهٔ يٛ غٛا٤ ناْٛا َكًٚ ،إيٝ٘ ؾا٭قطب ٚدٛب ايعٌُ ب٘ َٔ قبٌ اؾُٝع

ٞٸإأؾت٢ ؾ  .(43)«سٜ٘ ؾكطغٝهٕٛ ٚادبّا ع٢ً َكًٚ ٕ إعطا٤ ايعنا٠ يًشانِ ايؿطع

  

 ــــــ عادٕاالْتفاع باملـ 2

٭سس  ٚبايتايٞ ٫ ولٸ ،املعازٕ َٔ ا٭ْؿاٍ ٕٸأٜط٣ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ 

 .اغتدطادٗا بسٕٚ إشٕ اؿانِ ايؿطعٞ

ْ٘ ٫ ؾطم يف شيو بني أٜٚط٣  ،ٖصا ايطأٟإىل  ٜٚصٖب ايؿٗٝس ايكسض نصيو

َٸ سٸعٳٚاييت تٴ ،ا٭ضانٞ املؿتٛس١ ع٠ّٛٓ  انٞ. ٚبني غرلٖا َٔ ا٭ض ،١َٔ ا٭َٛاٍ ايعا
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ٞٸ»: &ٜكٍٛ َٔ ْاس١ٝ نٕٛ  ;املػًُني َطًكّا ٫ ٜبعس ٚدٛب ا٫غت٦صإ َٔ ٚي

 .(44)«١ ٚغرلٖأَ زٕٚ ؾطم بني ا٭ضض اـطادٝٸ ،املعسٕ َٔ ا٭ْؿاٍ

 

  ــــــ ايصًحأٚ  ـ احلٌُ ع٢ً ايطالم3

ٞٸؼسٻ  ،خ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ يف أنجط َٔ َٛنع عٔ ايط٬م بأَط اؿانِ ايؿطع

 ،(46)ٚدٕٓٛ ايطدٌ ،(45)َٚٔ شيو: عسّ زؾع ايٓؿك١ يًُطأ٠ .ع٢ً ايط٬مٚعٔ محٌ ايعٚز 

ٞٸذبٹايصٟ ٜٴ ،اٱ٤٬ٜٚ ،(47)ٚؾكسإ ايطدٌ أٚ  ايطدٌ ع٢ً ايط٬م ط ؾٝ٘ اؿانِ ايؿطع

ؾإٔ عسّ َكاضب١ ايعٚز يف ِْٗ مل ٜعطٛا سهُّا ٚانشّا أٚيهٔ ٜبسٚ  .(48)ايكًض

 .يًعٚد١

٫ ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض اؿٌُ  ،٤٬ٜيف نتاب اٱ ،ٚيف ساؾ١ٝ َٓٗاز ايكاؿني

بٌ ٜط٣ شيو يف عسّ َكاضب١ ايطدٌ يًُطأ٠ أضبع١  ،ع٢ً ايط٬م ٚايكًض يف اٱ٤٬ٜ ؾكط

ؿانِ إىل إ تطؾع أَطٖا أؾًًُطأ٠  ،عٔ غهب ايطدٌ إشا نإ شيو قازضّا ،أؾٗط

 ايط٬م. أٚ  ٕ هدلٙ ع٢ً ايكًضأٚيًشانِ ، ايؿطعٞ

ٔٵ»: &قاٍ أضبع١  ؾًِ ٜكطبٗا َٔ غرل مينٕي ،ٌ اَطأت٘إشا غانب ايطد ٚيه

ٞٸإىل  نإ شلا إٔ تطؾع أَطٖا ،أؾٗط أٚ  ؾٝذدلٙ ع٢ً إٔ ٜكاحل ،اؿانِ ايؿطع

  .(49)«لٜطًٚ

ايكًض ٖٛ أٚ  ٜط٣ ا٭قٌ يف إدباض ايعٚز ع٢ً ايط٬مإٔ ايؿٗٝس ايكسض ٚايٛاقع 

ٞٸ  .٤٬ٜٚأيػ٢ اـكٛق١ٝ عٔ اٱ ،إعطاض ايعٚز عٔ ايكٝاّ بايٛادب ايؿطع

ٔٸ س٬٘ سٸعٳٖصٙ ايؿت٣ٛ تٴ ٔٸ يًٓػا٤ اي٬تٞ تطنٗ ٜٔ غرل َػتعسٸِٖ ٚ ،أظٚادٗ

ٔٸ ٞٸ ،يط٬قٗ ملؿه١ً ٖصا  يٝػع٢ يف إهاز سٌٛ ٜٚعطٞ ايك٬س١ٝ يًشانِ ايؿطع

 ايكًض.أٚ  ٚهدل ايعٚز ع٢ً ايط٬م ،ايُٓط َٔ ايٓػا٤

  

ّٝات احلانِـ 4  ــــــ صالح

١ ملُاضغ١ ايػًط١ عٓسَا ٜسٚض اؿسٜح عٔ غٝاغٝٸا ميتًه٘ َٔ ض١ٜ٩ اْط٬قّا مٓم

ٝٸبٳعتٳ١ ٜٴايكٝاّ با٭عُاٍ اـ٬ؾٝٸ يٮؾطاز ٜعٌُ ٚؾكّا  ّاّا إدباضٜٸط اؿانِ ايؿطعٞ ٚي
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َٸ  ١. يًُكًش١ ايعا

ٌٸَا ٜتعًٖ ٞؿؾ  ،إؿام ايهطض ب٘إىل  ٟٚت٪زٸ ،ع٢ً اؾاض ل بػكٔ ايؿذط٠ اييت تط

 .قطع غكٔ ؾذط٠ اؾاض ٘إَهاْ٘ بْٸأٜط٣ ايػٝس قػٔ اؿهِٝ 

ٝٸإبأٚ  شٕ املايوإب»ٚيهٔ ايؿٗٝس ايكسض ٜكٍٛ:  ٟٸ٘ اٱشٕ ٚي اؿانِ  دباض

ٞٸ   .(50)«ض إدباضٙٚتعصټ ،ض إشَْ٘ع تعصټ ،ايؿطع

َٸْٸأٔ ٖصٙ ايؿت٣ٛ تبِّ اؿانِ  ٕٸأٚ ،١٘ ٜ٪َٔ بتٓعِٝ ا٭َٛض ٚؾكّا يًُكاحل ايعا

ٞٸاٱ ٛٸ ،ٛضٌ يف كتًـ ا٭َيف ايتسخټ ي٘ اؿلٸ غ٬َ ٠ ٚاٱدباض ٚبإَهاْ٘ اغتدساّ ايك

 .ٱقا١َ اؿلٸ

 

 ــــــ حتدٜد احلدٚدـ 5

ٞٸٚ ٕ اؿانِأؼسٜس اؿسٚز ٜط٣ ايؿٗٝس ايكسض إىل  يف املػا٥ٌ اييت ؼتاز  ٚي

ٕ أٔ يف إسس٣ ايطٚاٜات ؾرل٣ َعٝٻ ٚإشا شنط سسٌّ .عٔ شيو ػ٪ٍٚأَط املػًُني ٖٛ امل

ٕ سسٚز املػايو ٚايططم ٚسسٚز اٯباض أات٘. ؾٗٛ ٜط٣ ٚق٬سٝٸ ل بعَٔ ايٓيبٸشيو ٜتعًٖ

ٞٸ  زٖا ٚؾكّا ملكاحل اجملتُع. يٝشسِّ ،ٚايعٕٝٛ ٚغرلٖا تعٛز يطأٟ اؿانِ ايؿطع

ايططٜل  سسٸ»يف َكساض عطض ايططٜل:  (َٓٗاز ايكاؿني)ؾكس دا٤ يف نتاب 

  .(51)«ط يف املباس١ َع املؿاس١ مخػ١ أشضعاملبتَه

ٚيف ايبعض اٯخط  ،(52)ٔ ٖٛ مخػ١ أشضعٕ املكساض املعٝٻأ ٚدا٤ يف بعض ايطٚاٜات

  .(53)١ غبع١ أشضع أٜهّانُا دا٤ يف ضٚاٜات ايػٓٸ ،غبع١ أشضع

ٞٸ»ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض يف ساؾ١ٝ ٖصٙ ايؿت٣ٛ:  سػب  ;ا٭َط َا مل ًٜعّ ٚي

  .(54)«بأظٜس َٔ شيو ،املكًش١

ٚاملأخٛش َٔ  (،ايكاؿني َٓٗاز)ل عسٚز ايب٦ط ٚايعني ايٛاضز يف َا ٜتعًٖ يفٚ

ل با٫ستؿاظ مبا٤ ايٓٗط يًٓدٌ َا ٜتعًٖ ٕ ا٭قٌ يف ايهطض ٚعسَ٘ ٚيفأٜط٣  ،ايطٚاٜات

ٞٸ ا٭َط، سٝح ٜكٍٛ: ٔ ي٘ َكساض خامٸٚايعضع املعٝٻ ٖصٙ ايتكسٜطات يف » ٖٛ تكسٜط ٚي

ٝٸايٓدٌ ٚايعضع سػبٝٸ ٞٸ١ دٓب   .(55)«ا٭َط يًُكًش١ َٚكساض اؿاد١ ١ ع٢ً تكسٜط ٚي

ٞٸع٢ً شيو ؾاؿانِ اٱ ٚبٓا٤ٶ ٞٸ غ٬َ ايؿكٝ٘ ي٘ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً مجٝع  ٚايٛي
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ٚؾكّا يًُكًش١ هب  َٚا ٜكسضٙ َٔ إَٔط ،ٌ يف كتًـ ا٭َٛضٕ ٜتسخٻأٚي٘  ،املػًُني

 .ع٢ً اؾُٝع ايعٌُ ب٘

َٸٚيف املػا٥ٌ املتعًٚ ٕ ٜعٌُ ٚؾكّا أ١ ٫ هٛظ يًؿطز ك١ باؿه١َٛ ٚاملكاحل ايعا

 .ـاق١ملكًشت٘ ا

ٞٸ ١ دتُاعٝٸأَط املػًُني تؿٌُ مجٝع ايؿ٪ٕٚ ا٫ ٖٚصٙ ايك٬سٝات يٛي

ٝٸ١ ٚاؿكٛقٝٸقتكازٜٸٚا٫ ٞٸايؿك٘ اٱ ٕٸإٚ .١١ ٚايكها٥ ِٷ غ٬َ ع٢ً أغاؽ تؿهٌٝ  قا٥

ٞٸ ،اؿه١َٛ ٌٸ ٚميهٔ ايٛقٛف ع٢ً زٚض ايٛي  ،َٔ َٛانع ايؿك٘ َٛنٕع ايؿكٝ٘ يف ن

  .(56)ٚاَطٙٚتػٝرل ؾ٪ٕٚ َٚكاحل املػًُني ٚؾكّا ٭

 

6ّٝ  ــــــ ات ايتػسٜع١ٝ يًخانِـ ايصالح

ٟٸ َطاز ايؿٗٝس ايكسض ٫ ٜعين  ٕٸأٖٚٞ  ،ايٓكط١ ايتاي١ٝإىل  ا٫يتؿات َٔ ايهطٚض

ٕ غًطات ايب٬ز ٖٞ اييت أبٌ ٜط٣  ،ٌ سانِ املػًُني يف مجٝع ٖصٙ ا٭َٛضٕ ٜتسخٻأ

ٞٸت٪زٸ  ايؿكٝ٘.  ٟ ٖصا ايٛادب بإؾطاف ايٛي

ٌٸ ١ اييت ٜهٕٛ يًٓاؽ ١ ٚايتٓؿٝصٜٸٚنٛح بؿطع١ٝ ايػًط١ ايتؿطٜعٝٸ ؾٗٛ ٜكٍٛ به

ٚقبٍٛ ا٭َا١ْ اٱشل١ٝ  ،هلل ْػإَٔ خ٬ؾ١ اٱ ٖصا ا٭َط َػتُسٸ ٕٸأٚ ،يف اْتدابٗا زٚضٷ

إىل  ٕٸ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ قس أغٓست مماضغتٗاإ»: ْػإَٔ قبٌ اٱ

َٸ ٓٗا ٜعِّ اييتٔ بايططٜك١ ٝٵضغ١ ٖاتني ايػًطتٳمما يف قاسب١ اؿلٸ ٖٞؾا٭١َ  ،١ا٭

ٞٸاؿَٔ َكسض ايػًطات  َػتُسٌّ ،ضعا١ٜٚ اغتد٬ف ٖصا اؿل سلٸٚ .ايسغتٛض  ،كٝك

  .(57)«ٖٛ اهلل تعاىلٚ

١ غ٬َٝٸ١ عٔ ايكٛاْني اٱغ٬َٝٸط ايؿٗٝس ايكسض يف ضغاي١ اؾُٗٛض١ٜ اٱٜٚعبِّ

١ ٜكتكط ع٢ً ايكٛاْني ػًط١ ايتؿطٜعٝٸْطام عٌُ اي ٕٸأٜٚط٣  ،ايجابت١ بعٓٛإ ايسغتٛض

ُٸ ،ٔؾأْ٘ قإْٛ َعٝٻيف ٚيف املٛنع ايصٟ ٫ ٜٛدس  ،ط٠املتػِّ َٓطك١ ـ )ٝ٘ بٖٚٛ َا ٜػ

 (.ايؿطاؽ

ز٠ اجملتٗسٜٔ إشا ناْت يسِٜٗ آضا٤ َتعسِّ ٕٸأط٠ ٜط٣ ل بايكٛاْني املتػَِّا ٜتعًٖ ٚيف

يف »اٯضا٤ نإطاض يًكإْٛ:  ٕ ؽتاض ٚاسسّا َٔ تًوأ١ بإَهإ ايػًط١ ايتؿطٜعٝٸ
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ؾايػًط١  ،سػب ادتٗازِٖ ،٠ آضا٤ كتًؿ١ا٭سهاّ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا يًُذتٗسٜٔ عسٸ

  .(58)«ط٠ يف اختٝاض أسسٖا ٚؾكّا ملكًش١ اجملتُع١ كٝٻايتؿطٜعٝٸ

ٕٷيف ٚيف ا٭َٛض اييت مل ٜكسض  أٚ  سٍٛ ٚدٛبٗا ،َٔ قبٌ ايؿطع ؾأْٗا قاْٛ

ٞٷْأٚ  ٫ٚ ٜٛدس أَطٷ ،سطَتٗا يف ٕ تهع قاّْْٛا أ١ تػتطٝع ايػًط١ ايتؿطٜعٝٸ ،بؿأْٗا ٗ

بايٓػب١ يٮَٛض غرل املؿُٛي١ »١: دتُاعٝٸ١ ٚا٫عطؾٝٸٜٚؿٌُ شيو أغًب ا٭َٛض اي ا،ؾأْٗ

ِٕ َٸاملُجِّ ،١اؿط١َ تػتطٝع ايػًط١ ايتٓؿٝصٜٸأٚ  قاطع ع٢ً ايٛدٛب عه ٕ أ ،١ً١ يٮ

ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٫ ٜتعاضض ؾٝ٘ َع أغاؽ  ،تهع قاّْْٛا مبا تطاٙ َٛاؾكّا ملكًش١ ايٓاؽ

١. ٚسسٚز ٖصٙ ايكٛاْني تؿٌُ مجٝع ا٭َٛض اييت ٚنعٗا ايؿطع غ٬َٝٸايكٛاْني اٱ

يف سسٚز عسّ َعاضنتٗا َع  ،١ ايعٌُ بٗاٜٸـ سطٸٚأعط٢ املهًٖ ،ملكًش١ ايٓاؽ أْؿػِٗ

ٛاْني )َٓطك١ ٠ يٛنع ايكْٚػُٞ ٖصٙ املٓطك١ باملٓطك١ اؿطٸ ،غا٥ط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

  .(59)«ايؿطاؽ(

ايتؿطٜع يف )َٓطك١ ايؿطاؽ( ٜهٕٛ نُٔ إطاض  ٕٸأػتؿاز َٔ ٖصا ايه٬ّ ٜٚٴ

ٜأتٞ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطٚط ع٢ً ضأؽ تًو ٚ ،١ يًُكًش١غ٬َٝٸْعط٠ اؿه١َٛ اٱ

َّا ع قاّْْٛا ًَٔعٕ ٜؿطِّأيًؿطز  َٚٔ ٖٓا ٫ ولٸ .ٚمجٝع ايػًطات ؽهع ي٘ ،اؿه١َٛ

ِٷيأٚ  يٓؿػ٘ ٌّ ًُذتُع يف املٛانع اييت ٫ ٜٛدس ؾٝٗا سه َٔ  . ؾايتؿطٜع ْابعٷإيعاَ

ٞٸغ٬َٝٸاملكًش١ اييت ٜطاٖا اؿانِ ٚاؿه١َٛ اٱ ٖٚٛ سانِ  ،ايؿكٝ٘ ١ ٚايٛي

ٝٸ ،املػًُني  ;١ٚايتؿطٜعٝٸ ;١ٜكّٛ باغتدساّ ْؿٛشٙ َٔ خ٬ٍ ايػًطات ايج٬خ: ايكها٥

ْٚكًٗا َٔ  ،١غ٬َٝٸٜٚكّٛ بتطبٝل ايكٛاْني اٱ ،ضأٟ ايٓاؽ إىلاملػتٓسٜٔ  ،١ٚايتٓؿٝصٜٸ

ٞٸَطس١ً ايتطبٝل ايإىل  ١ٓعطٜٸَطس١ً اي  . عًُ

 

  ــــــ ثايجًا: ايفك٘ االجتُاعٞ عٓد ايطٝد ايصدز

ٞٸيسٜٔ اٱإىل انإ ايؿٗٝس ايكسض ٜٓعط  ٜٚتعاٌَ َع  ،١ادتُاعٝٸبط١ٜ٩  غ٬َ

يف ايؿك٘ َٔ ا٭َطاض. ؾايتعاٌَ َع ١ ؿطزٜٸَعتدلّا اي ،١ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚؿكٗٝٸاملػا٥ٌ اي

ٔٸ ،١١ٓ ٜعطٞ بايٓتٝذ١ ؾت٣ٛ َعٝٻادتُاعٝٸَكازض ايؿك٘ بط١ٜ٩  ١ ؾطزٜٸايتعاٌَ بٓعط٠  ٚيه

 أخط٣.  ٜعطٞ ْتٝذ١ّ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

ز٠ يف ١ َٔ ظٚاٜا َتعسٸغ٬َٝٸ١ اٱدتُاعٝٸاملػا٥ٌ ا٫يف ايؿٗٝس ايكسض ضأٜ٘ ٜعطٞ 

قُس ًؿٝذ ي ،ك٘ اٱَاّ ايكازم(ٜٚجين ع٢ً نتاب )ؾ (،ؾًػؿتٓا)ٚ (اقتكازْا)نتب 

ايؿتا٣ٚ قسضت  ٕٸأٚ ،١ يًُػًُنيدتُاعٝٸَٔ د١ٗ اٖتُاَ٘ باملػا٥ٌ ا٫ ،دٛاز َػ١ٝٓ

بت يف عطن٘ ٯضا٤ دسٜس٠ يف املػا٥ٌ ١. ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ ٖٞ اييت تػبٻادتُاعٝٸبط١ٜ٩ 

١ ٚاؿه١َٝٛ. ٚايتكػِٝ ايصٟ عطض عٔ تبٜٛب ايؿك٘ ٚتكػُٝ٘ ٜجبت ٖصا دتُاعٝٸا٫

 َٓٗا:ٚ ،س ٖصٙ ايٓعط٠ٙ يف أبٛاب ايؿك٘ ت٪٤ِّٕ آضاأ٭َط. نُا ا

 

 ــــــ صال٠ اجلُع١ـ 1

ٚاييت استاط غ٬ّ، ١ يف اٱػٝاغٝٸ١ ايدتُاعٝٸق٠٬ اؾُع١ َٔ ايتعايِٝ ا٫

ٔٸ .ايبعض يف إدعا٥ٗا عٔ ق٠٬ ايعٗط يف عكط ايػٝب١  ٕٸأايؿٗٝس ايكسض ٜط٣  ٚيه

 .(60)ؾٗٞ ػعٟ عٔ ق٠٬ ايعٗط قُٝت بؿطٚطٗاق٠٬ اؾُع١ إشا ُأ

  

ّٞايػإٔ االـ 2  ــــــ جتُاع

ُٸ ـٷ ،١ يف ايؿكَ٘ػأي١ ايؿإٔ َٔ املػا٥ٌ املٗ جاض يف ٜٚٴ ،ي٘ ٚانضٷ ٫ٚ ٜٛدس تعطٜ

 .ٚغرلٖا ،ٚيف باب ْؿك١ ا٭غط٠ ،كتًـ أبٛاب ايؿك٘: يف باب ايعٚاز

ٞٸعسّ َعطؾ١ سسٚز ايؿإٔ ا٫ ٕٸإ ٝٸ دتُاع ٜعاضض  غ٬ّاٱ ٕٸإ :١ تكٍٛخًل شٖٓ

ٟٸؼػني ٚاضتكا٤ ايٛنع ا٫  ا٭َط يٝؼ نصيو.  ٕٸأيف سني  ،يٮؾطاز قتكاز

َٓٗاز )يف  اؿهِٝ َٛنٛع ايؿإٔ يف باب اؿرٸقػٔ ٚقس أثاض ايػٝس 

 ،ا٫غتجٓا٤ َٔ اـُؼ ٕ اييت تػتشلٸ٪ٳَٔ نُٔ امُل ٚاعتدل َكاضف اؿرٸ (،ايكاؿني

أٚ  ٚادبّا نإ ،ٕ َكاضف اؿرٸ٪ٳَٚٔ مج١ً امُل» :، ؾكاٍاٖا مبا ًٜٝل بايؿإٔسّا إٜٸَكِّ

 . «ؾعً٘ ٘إشا نإ َٔ ؾأْ ،ّاَػتشبٸ

  .(61)«ٖٛ َٔ ؾإٔ املػًُني عَُّٛا»ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض يف اؿاؾ١ٝ: 

١. َٓعي١ خاقٸأٚ  ٕ لعٌ ي٘ ؾأّْاأ٫ٚ ميهٔ  ،َٔ ؾإٔ مجٝع املػًُني اؿرٸ

 ،َٔ نُٔ َ٪١ْٚ ايػ١ٓ سٸعٳَكاضؾ٘ تٴ ٕٸإؾ اؿرٸإىل  ع٢ً شيو ؾاملػًِ ايصٟ ٜصٖب ٚبٓا٤ٶ

ٕٷ  ،١ يًُػًُنيدتُاعٝٸاٖتُاَّا باملػا٥ٌ ا٫ سٸعٳشات٘ ٜٴ سسٸيف . ٖٚصا خامٸ ٚيٝؼ ي٘ ؾأ
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 .ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ٖصٙ ا٭عُاٍ

 

 ــــــ طٗاز٠ أٌٖ ايهتاب ـ3

 .عسَٗا َٔ املػا٥ٌ املتساٚي١ بني ايؿكٗا٤أٚ  طٗاض٠ أٌٖ ايهتاب

ٚأنجط ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٜؿتٕٛ بعسّ  ،ٕ بطٗاض٠ أٌٖ ايهتاب١ ٜكٛيٛؾكٗا٤ ايػٓٸ

  .(62)ٖٚصٙ ايؿت٣ٛ ؾا٥ع١ ،طٗاضتِٗ

ٍٕ ندل٣ يف ٖصا ؼٛټ ؾت٣ٛ ايػٝس اؿهِٝ بطٗاض٠ أٌٖ ايهتاب ْكط١ََجٻًت 

ٕٳ ْٳُنٔطؿٵا امُلُٳْٻٔإ﴿ :ط اٯ١ٜ ايهطمي١ايباب. ؾكس ؾػٻ  ،(63)ِٗ شٚ لاغ١مبع٢ٓ أْٸ ﴾ؼٷذٳٛ

َٸ» :&. قا١ٍنٝٸطٳٚلاغتِٗ عٳ ،ٖطِٕٚٗ طاْٸإ :ٜٚكٍٛ ٞٸأ  ،يف ْؿػ٘ ؾطاٖطٷ ا ايهتاب

ٗٻإؾ ،ٜٚٓذؼ بايٓذاغات اييت ٬ٜقٝٗا ٚهٛظ أنٌ  ،ٙ طاٖطٷط ْؿػ٘ َٓٗا ؾػ٪ضٴشا ط

  .(64)«ايطعاّ ايصٟ ٜباؾطٙ

عٛخ يف ؾطح )أٚغع يف ٖصا املٛنٛع. ؾكس دطح يف  ٚيًؿٗٝس ايكسض ْعط٠ْ

ٜٚػتؿاز َٔ  .كا١َ ع٢ً عسّ طٗاض٠ أٌٖ ايهتاب١ امُل٭زٓييف ايهجرل َٔ ا( ايٛثك٢ ايعط٠ٚ

يف طٗاض٠  ؾٓو ٫»; ٭ْ٘ ٜكٍٛ: طٗاض٠ ايهاؾط أٜهّاإىل  ٘ ٜصٖبْٸأمٛ اغتس٫ي٘ 

  .(65)«ّ يف ايهاؾط َٓ٘ع٢ً ن٬ّ تكسٻ ،ْػإاٱ

 غ٬ّايػٝس اؿهِٝ اٱ(، عٓسَا ٜعتدل ساؾ١ٝ َٓٗاز ايكاؿني)ٜٚكٍٛ يف 

َِّ   .(66)«ٙ غببّا يًٓذاغ١إشا نإ نؿطٴ»اع ايهؿط: مجٝع أْٛ ّاطط

٘ يف )ايؿتا٣ٚ ٚيهٓٸ ،(67)ٚيف باب ايٓذاغات ٜكٍٛ با٫ستٝاط يف لاغ١ ايهاؾط

ز فُٛعتني َٔ ايهاؾطٜٔ ٜٴدٔط غرل أْٸ٘ ،ايٛانش١( وهِ بٛنٛح بٓذاغ١ ايهاؾط

 ِٖٚ:  ،َٔ زا٥ط٠ ٖصا اؿهِ

 ٚاجملٛؽ.  ;ٚايٓكاض٣ ;ـ أٌٖ ايهتاب: ايٝٗٛز1

 ٠٬. ـ ايٓٛاقب ٚايػٴ2

 ،ٕٸ ٖ٪٤٫ ايػ٠٬ ٚايٓٛاقب نٓؿاضٷإؾ»ٚيف خكٛم اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ٜكٍٛ: 

َٴٛا ٜٳٚ   .(68)«اٱغ٬ّإىل  ِٗبٕٛ أْؿػٳػٹٓٵيهٓٸِٗ طاٖطٕٚ ؾطعّا َا زا

ٞٸايسٜٔ اٱإىل  ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض بطٗاض٠ مجٝع املٓػٛبني  .(69)غ٬َ
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ِٸ ٱغ٬ّ إىل اب١ م املٓتػٹطٳغ١ أٌٖ ايهتاب ٚايؿٹع٢ً ايكٍٛ بٓذا ٚيعٌ ايسيٌٝ املٗ

 ٖٛ اٱمجاع. 

 اٱمجاعل يٛ مل ٜتشٖك ٚباؾ١ًُ»ٖصا اـكٛم: يف ؽ ا٭ضزبًٝٞ ٜٚكٍٛ املكسٻ

ٝٸ ىًٛ عٔ  ٠٬ ٚايٓٛاقب ٫ٜٔ ٚاـٛاضز ٚايػٴني ٚاملطتسٸؾاؿهِ بٓذاغ١ مجٝع ايهتاب

  .(70)«إؾهاٍ

ط ٖصا اٱمجاع بٳعتٳايكسض يف اٱمجاع ٫ ٜٴ اٖا ايؿٗٝسٚٚؾكّا يًكاعس٠ اييت ٜتبٓٸ

 ٱغ٬ّ. إىل اب١ م املٓتػٹطٳؿيت بطٗاض٠ مجٝع أٌٖ ايهتاب ٚايؿٹٚشلصا ؾٗٛ ٜٴ .ثابتّا

٘ ا نإ ٜػأُيػتؿاز مٓمٜٴ»ٜٚكٍٛ يف َٛنٛع اٱمجاع يف َباسح ا٭قٍٛ: 

ُٸ  ،يٓذػ١بػبب ا٫ضتباط با٭ؾٝا٤ ا ;ٕ أٌٖ ايهتاب لؼٷأ: ٌٖ إٜٸاِٖ ١أقشاب ا٭٥

ُٸأػتؿاز َٔ شيو أّ ٫  ٜٴ ،َجٌ: اـُط ٚاـٓعٜط َٚا ؾاب٘ ١ ٕ ايجابت بني أقشاب ا٭٥

 .(71)«ٖٛ طٗاض٠ أٌٖ ايهتاب

  

 ــــــ حدٚد َٛازد ايطبام ـ4

 ،١ ايػ١ًُٝبؿطٜٸايطٜان١ إسس٣ املُاضغات املؿٝس٠ ٚاملٓؿط١ يًُذتُعات اي سٸعٳتٴ

ٚيف غ١َ٬  ،بعح ضٚح اؿُاغ١ ٚايٓؿاط ؾٝٗاٚ ،١ اجملتُعاتٚتًعب زٚضّا ؾاع٬ّ يف قشٸ

ل با٭غايٝب غرل ايكشٝش١. ٚمتٓع ايؿباب املٓسؾع ٚامل٤ًٞ بايطاق١ َٔ ايتعًٗ ،اجملتُع

ٞٸيًط١ٜ٩ اييت ميتًهٗا ايسٜٔ اٱ ٚٚؾكّا ٘ ٜعذلف ْٸإؾ ،ٚإمياْ٘ بذلب١ٝ ايطٚح ٚايٓؿؼ ،غ٬َ

ٝٻٚاْط٬قّا َٔ قٛي٘ عط١َ ايؿٛظ ٚاـػ .١ ايطٜان١بكشٸ  ،ٔاض٠ ٚعسّ دٛاظٖا ؾكس ب

ٌٕ َٚٔ مج١ً  .٘ ٫ إؾهاٍ يف ايؿٛظ ٚاـػاض٠ْٸأ١ يف بعض املٛاضز اـاقٸ ،ٚانٕض ٚبؿه

ٛٸ :شيو  يًكتاٍ ٚاملٛاد١ٗ.  ْػا٧ٕ اٱٚتٗٝٸ ،١ يًُذتُعٟ ايب١ٝٓ ايسؾاعٝٸايطٜانات اييت تك

ٌٕأٚ  ساؾٕطأٚ  خـٛ يف إ٫٫ٓ غبل »: ×ٜكٍٛ اٱَاّ ايكازم   .(72)«ْك

ٚبايتايٞ  ،ايػبل ٕٸإٔ ٚٵٜٚطٳ ،ايؿكٗا٤ َع٢ٓ اؿكط َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أنجطٴاغتؿاز 

 .٫ٚ هٛظ يف غرل شيو ،ايتكطٜض بٗا يف ايطٚا١ٜ ؾكط قشٝض يف املٛاضز اييت متٸ ،ايطٖإ

ٔٸ ١ دتُاعٝٸٚاْط٬قّا َٔ ض٩ٜت٘ ا٫ .ايؿٗٝس ايكسض مل ٜٛاؾل ع٢ً ٖصا ايطأٟ ٚيه

ٌٸأٟ ط١ باؿطب; ١ املطتبٹطٜانٝٸيٕ ا٭قٌ ٖٛ ا٭َٛض اأٜط٣  َا ٜكبض غببّا ٱعساز  ن
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ٌٕ  أؾهٌ ـٛض اؿطب.  ٚتكبض يف ساي١ اغتعسازٺ ،أؾهٌ ايطاقات بؿه

ؾإٔ املٛاضز ايكشٝش١ (، يف َٓٗاز ايكاؿني)اؿهِٝ يف قػٔ ٜٚكٍٛ ايػٝس 

ٚاـٌٝ ٚايؿ١ًٝ  اٱبٌٚ ايػٝٛفٚ اؿطابٚ ايػٗاّ يفإ ٜكشٸ ُاٚإْٸ»يًػبل ٚايطَا١ٜ: 

 . «غرل شيو يفإ ٜكشٸ ٫ٚ ،ٚايبػاٍ ٚاؿُرل

ٖٚٛ عباض٠ عٔ  ،ٔ ايؿٗٝس ايكسض يف ساؾ١ٝ ٖصٙ ايؿت٣ٛ ا٭قٌ يف ايػبلٜٚبِّ

ٌٸ ٞٸإىل  َا ٜ٪زٟ ن إىل  ٚيف بعض اؿا٫ت املصنٛض٠ ٜصٖب ،ضؾع ا٫غتعساز ايسؾاع

 ٖٞتعتدل  ٚاتا٭ززاَت ٖصٙ  َاأٚ  ١ تجبت َطًكّاٌٖٚ ايكشٸ»ا٫ستٝاط، سٝح ٜكٍٛ: 

َٸ َٚكاحل  ١عػهطٜٸايٛ بتٓؿٝط ايعٌُ ؾٝٗا ايكسض٠ ُتٓ اييت١ يًشطب ايٛغا٥ٌ ايعا

 . «ايجاْٞأسٛطُٗا ٚأقطبُٗا  ،ٚدٗإ  اؾٗاز

شيو يف غرل اؿا٫ت  ْ٘ ٫ ٜكضٸأاييت ٫ تكٍٛ ب ،خكٛم ٖصٙ ايٓكط١يف ٚ

ُٳايكشٸ»ٜكٍٛ ايؿٗٝس ايكسض:  (،َٓٗاز ايكاؿني)املصنٛض٠ يف   َا ٜػتذسٸ يف ١١ًْ قت

ٟٸايى اؿطب ٚايتشطٸ أزٚاتَٔ  ٚايكٍٛ بصيو  ،١ ٚايػٝاض٠ ٚمُٖٛانايبٓسقٝٸ ،عػهط

  .(73)«يٝؼ ببعٝسٺ

اْٞ ايهبرل تعاٌَ َع ايٓكٛم بط١ٜ٩ ٕ شيو ايطدٌ ايطبٸأٔ ٖصٙ ايؿت٣ٛ تبِّ

ٞٸ ،١ادتُاعٝٸ١ َٚٓؿتش١ ٚٚاقعٝٸ  اَات٘. شلصٙ ايؿت٣ٛ يف زا٥ط٠ اٖتُ داع٬ّ املٓطًل ا٭غاغ

 ،نُا يف باب اختٝاض ايعٚد١ ،١ يف اؿا٫ت ا٭خط٣ أٜهّاغ ٖصٙ ايٛاقعٝٸٚتٴ٬سٳ

 ،(74)ؾٗٛ ٫ ٜؿذلط َػأي١ ايٓعط بسٕٚ ضٜب١ ،ٚدٛاظ ض١ٜ٩ ايؿتا٠ اييت ٜطٜس ا٫قذلإ بٗا

ُٸ  ١. دتُاعٝٸيًتكايٝس ا٫ ٫ٚ١ّٝ ٜعرل أٖ

 

  ــــــ زابعًا: ايفك٘ االقتصادٟ عٓد ايصدز

١. ؾٗٛ غ٬َٝٸ١ اٱقتكازٜٸػٞ املسضغ١ ا٫َٔ َ٪غِّ سٸعٳايؿٗٝس ايكسض ٜٴٕ أ ؾٓو ٫

ٞٸٕ ايسٜٔ اٱأأثبت  (اقتكازْا)بتأيٝؿ٘ نتاب  ٟٸٜٓطٟٛ ع٢ً َهُٕٛ  غ٬َ  اقتكاز

ٌٸأ١ قتكازٜٸٜٚػتطٝع مبسضغت٘ ا٫ ،غينٸ ١ اييت تعاْٞ َٓٗا قتكازٜٸاملعه٬ت ا٫ ٕ و

 ١. بؿطٜٸاجملتُعات اي

أخط٣.  ١ شلصا ايطدٌ ايهبرل يف َكاي١ٺقتكازٜٸايط١ٜ٩ ا٫ ٚغٝأتٞ اؿسٜح عٔ
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 ، ٚاييت تعطٞ س٬٘ز١ شات ايبعس اجملسِّقتكازٜٸٙ ا٫أَ ؾتاٚ عسزٺإىل  ْٚؿرل ٖٓا

 ١:قتكازٜٸٕ تػاعس اجملتُع ع٢ً ؼكٝل ٚتطٜٛط أٖساؾ٘ ا٫أٚتػتطٝع  ،يًُعه٬ت

 

 املطازب١ ـــــــ 1

ُٸ١ املغ٬َٝٸاملهاضب١ َٔ ايعكٛز اٱ . ٚيف ٖصا ٚايصٟ ٜػ٢ُ باٱقطاض أٜهّا ،١ٗ

ُٸ ،آخط ٚايتذاض٠ َٔ قبٌ ؾدٕل ايعكس ٜهٕٛ ضأؽ املاٍ َٔ ؾدٕل قس ٚ. ٢ ايعاٌَٜٚػ

٫ٚ ٜكبٌ ؾٝ٘  ،ٕ ٜهٕٛ املاٍ ْكسّاأهب أْٸ٘  :َٚٓٗا ،شنط ايؿكٗا٤ ؾطٚطّا شلصا ايعكس

َا ٖٛ أٚ  ؿكا عًٝ٘ٚؾكّا ملا اتٻ ،يوِ ايطبض بني ايعاٌَ ٚاملاٜٚكػٻ ;ٔاملاٍ غرل املعٝٻأٚ  ايسٜٔ

إشا نإ  إ٫ٓ ،٫ٚ ضبض ي٘ ايعاٌَ نآَّا٫ ٜهٕٛ ٚيف ساي١ ايهطض  ;ف عًَٝ٘تعاضٳ

يف  ٫ٚ تكضٸ ،ٔٝٵيف ايصٖب ٚايؿه١ املػهَٛن ٕ ٖصٙ املعا١ًَ تكضٸأٚاملؿٗٛض  ;طّاَككِّ

 ا٭َٛاٍ ا٭خط٣ ٚايبها٥ع. 

٫ٓ إ تكضٸ ٫ٚ»، يف ؾطٚط املهاضب١: (َٓٗاز ايكاؿني)ٜكٍٛ ايػٝس اؿهِٝ يف 

 ،٫ٚ ايٓٝهٌ ،٫ٚ بايؿًٛؽ ،١با٭ٚضام ايٓكسٜٸ ؾ٬ تكضٸ ،١با٭مثإ َٔ ايصٖب ٚايؿهٸ

 . «بايعطٚض أٜهّا تكضٸ نُا ٫ ،بػرلٖا َٔ املػهٛنات املعسٚز٠ َٔ ا٭مثإ ٫ٚ

اٖط ايع»ٜٚكٍٛ يف ساؾ١ٝ املٓٗاز:  ،ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٫ ٜٛاؾل ٖصا ايطأٟ

  .(75)«اض ب٘ذا ٜكبٌ ا٫تٸبػرلٖا مٓمٚ ،تٗا با٭مثإ َطًكّاقشٸ

٫ٚ إؾهاٍ  ،ٚٚؾكّا شلصٙ ايطأٟ غتهٕٛ املهاضب١ قشٝش١ يف ايبها٥ع أٜهّا

ٚميهٔ ا٫ْتؿاع بٗا يف َػرل٠ تكِٜٛ اجملتُع  ،ٚزا٥ط٠ ٖصا ايعكس أٚغع ،ؾٝٗا

 ٚاغتكاَت٘. 

ُٸٚ  ٜكٛيٕٛ باقتكاض املهاضب١ ع٢ً س دٛاز َػ١ٝٓ َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٫ايؿٝذ ق

ٝٻ ٕٸأ ضغِٜٚكٍٛ:  ،زا٥ط٠ ٖصٙ املعا١ًَ ٚاغع١ْ ٕٸٜط٣ أٚ ،١ايصٖب ٚايؿهٸ ٓٛا ايؿكٗا٤ ب

ٌٕ ٍٷْٸأ ٚانٕض بؿه ُٸ ،ٚانض يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٘ ٫ ٜٛدس قٛ ١ ٚعٔ ا٭٥

ايسيٌٝ ايٛسٝس يسِٜٗ ٖٛ  ٕٸأٚ ،سكط املهاضب١ يف ايصٖب ٚايؿه١ يف ،^املعكَٛني

ٕٸ  ;ا٭قٌاملهاضب١ ع٢ً خ٬ف  ٕٸأب»ؾكس قايٛا  ،عاٱمجا ايطبض إٔ ٜهٕٛ  يف ا٭قٌ٭

ٖٚٛ ٖٓا  ،ايٝكني ط ؾٝ٘ ع٢ً َٛنعكٳكتٳٜٴ ا٭قٌنٌ َا خايـ ٚ ،تابعّا يطأؽ املاٍ
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  .(76)«١ايصٖب ٚايؿهٸ

 ،ٚزيٌٝ املػأي١ ٖٛ اٱمجاع ،ٗا ٚقعت خ٬ف ا٭قٌْٸأمبا  ;املهاضب١ ٕٸأٚايٛاقع 

ٌٷ ٌّ ٚاٱمجاع زيٝ  .مبا ٜبعح ع٢ً ايٝكني ٢ؿتهٜٴ ،ُيبٸ

  .(77)َٚا ٜبعح ع٢ً ايٝكني ،ٱمجاعإىل اٜٚؿرل قاسب َؿتاح ايهطا١َ 

 ؾ٬»ٜٚكٍٛ:  ،ايسيٌٝ ايٛسٝس ٖٛ اٱمجاع ٕٸأ (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)قاسب ٜط٣ نُا 

ٌٷ ٕٵإٚ ،خ٬ف بِٝٓٗ ب٬ ،بايعطٚض ٫ٚ ،بايؿًٛؽ تكضٸ غ٣ٛ زع٣ٛ  مل ٜهٔ عًٝ٘ زيٝ

  .(78)«اٱمجاع

ِٸأايبهاع١ هب أٚ  ٚشلصا قايٛا: يف املٛنع ايصٟ ػط٣ ؾٝ٘ املعا١ًَ باملاٍ  ٕ تت

  .(79)ٌ ضعّا يًعاٌَ َٔ ايعا٥سذعٳٕ ٜٴأٚ ،املعا١ًَ بعٓٛإ اؾعاي١

كٌ يف ٜٚكٍٛ: َا ْٴ ،يف ٖصا اٱمجاع (ساؾ١ٝ ايعط٠ٚ)و ايػٝس اـ٥ٛٞ يف ٜٚؿٚه

ٍٸدلٸايعٔ ايكانٞ ابٔ  (اؾٛاٖط) بايسضِٖ ٚايسٜٓاض،  املهاضب١ تكضٸ ٕٸأ٢ً ع از ٜس

ٍٸٚيهٓٸ   .(80)بػرلُٖا ْٗا ٫ تكضٸأع٢ً  ٘ ٫ ٜس

اٙ عكسّا َعتدلّا إٜٸ ،نُا أداب ايؿٝذ قُس دٛاز َػ١ٝٓ ع٢ً ؾطح ٖصا اٱمجاع

 .  (81)ٕ ٜهٕٛ اٱمجاع غٓسّاأٚقت٬ُّ  ،يًعُّٛ ٚاٱط٬قات َٛاؾكّا

١ املهاضب١ قا٬ّ٥ بكشٸ ،ص ب٘ٱمجاع مل ٜأخٴع٢ً َا ٜطاٙ ايؿٗٝس ايكسض يف ا ٚبٓا٤ٶ

 اض ب٘. ذا ٜكبٌ ا٫تٸٚبػرلٖا مٓم ،يف ا٭مثإ َطًكّا

ٟٷْٸأٜبسٚ  ،ايؿٗٝس ايكسض دٛاظ عكس املهاضب١ مبع٢ٓ خامٸؾػٻط  يكس  خامٌّ ٘ ضأ

َټ ٜٚػتشلٸ  .(82)ٌ ؾٝ٘ايتأ

 

١ّٝ املعادٕـ 2َ  ــــــ ًه

ُٸزٜٸقتكاتعتدل املعازٕ َٔ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ا٫ جط ٕ املعازٕ إشا عٴأٜٚط٣ ايبعض  .١١ املٗ

 ٔٵمَل ْٗا ًَْوأٜٚط٣ ايبعض اٯخط  ;يكاسب تًو ا٭ضض ْٗا ًَْوإعًٝٗا يف ا٭ضض ؾ

ّٸ٩ٜٚط٣ ؾكٗا .(83)ٜهتؿؿٗا ٜٚػتدطدٗا  يكاسب ا٭ضض.  املعسٕ ًَْو ٕٸأ ْا بؿهٌ عا

َٸا  ايسٚي١  ٕٸأ ضأ٣ٚ ،َٔ ٖصٙ اٯضا٤ بأٟٛؾإْٸ٘ مل ٜأخص ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض أ

ٟٸ ٫ٚ ولٸ ،١ ٖٞ اييت متتًو املعازٕغ٬َٝٸاٱ ٕٕ ٭ َٔ  ؾدل اغتدطاز املعازٕ بسٕٚ إش
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 ايسٚي١. 

 . «ملايهٗا ضض املًُٛن١ ًَْوا٭ يفاملعسٕ »: (َٓٗاز ايكاؿني)ؾكس دا٤ يف 

أٚ  سٝا٤إب ;ضض١ ا٭ز ًَهٝٸفطٻ»: (ساؾ١ٝ املٓٗاز)يف ايكسض ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس 

  .(84)«املعس١ٕ ًَهٝٸ ٞتكته ٫ ،اٱسٝا٤ع١ ع٢ً ؿطَِّت بأغباب

ٕٸإشّا   ،١غ٬َٝٸاملعسٕ ًَو ايسٚي١ اٱ َايو ا٭ضض ٫ ميًو املعسٕ املٛدٛز ؾٝٗا; ٭

 َٚٔ ا٭ْؿاٍ. 

إشا نإ املعسٕ َٛدٛزّا يف ا٭ضض املؿتٛس١ ع٠ٛٓ »: (َٓٗاز ايكاؿني)ٚدا٤ يف 

ٕٕتكطټاي ٭سسٺ ٫ٚ ولٸ ،يهٌ املػًُني ؾٗٛ ًَْو ٞٸ ف ب٘ بسٕٚ إش  . «املػًُني َٔ ٚي

ِّ ٜبعس ٚدٛب  ٫»: ؾٝكٍٛ ِ ايؿٗٝس ايكسض ٖصا اؿهِ ع٢ً مجٝع املعازٕٜٚع

 َٔ زٕٚ ؾطٕم ،ا٭ْؿأٍَ ْاس١ٝ نٕٛ املعسٕ َٔ  ;املػًُني َطًكّا ٞٸا٫غت٦صإ َٔ ٚي

  .(85)«١ ٚغرلٖااـطادٝٸ ضضبني ا٭

ٞٸٖٛ ؿاٍ َٚايو ا٭ْ ،املعازٕ َٔ ا٭ْؿاٍإشّا   ع٢ً شيو ٫ ولٸ املػًُني. ٚبٓا٤ٶ ٚي

 .١غ٬َٝٸٱااغتدطاد٘ بسٕٚ ا٫غت٦صإ َٔ ايسٚي١  ٭سسٺ

ٕٕ و متً ٫ ضضزاخٌ ا٭ يف١ْ املعازٕ املتهِّ»آخط بؿهٌ ٚانض:  ٜٚكٍٛ يف َها

  .(86)«بٝعٗا يفتسخٌ  يهٞ ،ضضو ا٭بٓؿؼ متًٗ

ُٳإىل  ض املعازِٕ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسٜكػِّ (اقتكازْا)ٚيف نتاب  ٔ: املعازٕ ٝٵقػ

ٝٸاملعازٕ ٚ ;١ايعاٖطٜٸ  ١. ايباطٓ

ٖٚٞ  .)ايصٟ نإ يف ايػابل َجٌ ايعٕٝٛ( ١ َجٌ املًض ٚايٓؿطاملعازٕ ايعاٖطٜٸ

ط اٱَهاْات ٚهب عًٝ٘ إٔ ٜٛٚؾ ،اٱَاّأٚ  ٚمتًهٗا ايسٚي١ ،عٓسٙ َٔ املؿذلنات

. ٫ٚ ميًهٗا أسسٷ ،بٗا سػب سادتِٗ ٚمبكسٚض ايٓاؽ ا٫ْتؿاع ،اي٬ظ١َ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا

 (زضٚؽ ايًُع١)ٚ (ايتشطٜط)ٚ (ايػطا٥ط)ٚ (باملٗصٻ)ٚ (ملبػٛطإىل )آػب ٖصا ايطأٟ ٜٚٴ

 .(87)(ايطٚن١)ٚ

 .١ٗا بػٗٛي١ َجٌ املعازٕ ايعاٖطٜٸٝيإاملعازٕ ايباط١ٓ اييت ميهٔ ايٛقٍٛ ٜعتدل ٚ

َٸا ا يف ٝططح ضأٜني ؾي١ يٝٗا بػٗٛإملعازٕ ايباط١ٓ اييت ٫ ميهٔ ايٛقٍٛ ٚأ

 ،َجٌ: ايهًٝينٸ ،َٚٔ ا٭ْؿاٍ ،ملٓكب اٱَا١َ ٗا ًَْوْٸإٔ ٚٵؾأْٗا: فُٛع١ ٜطٳ
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ُٸ نات ٚفُٛع١ أخط٣ ٜعتدلْٚٗا َٔ املؿذلٳ ;(88)ٚايكانٞ ،ٚايسًُٜٞ ،ٚاملؿٝس ،ٞٸٚايك

َٸ َٸ :َجٌ ،١ايعا ٞٸ ،١ؾكٗا٤ ايعا  . َِٚٓٗ: ايؿاؾع

، بٗا مجٝعّا بسٕٚ إشٕ اؿانِ فْ٘ ٫ ميهٔ ايتكطټأٚضأٟ ايؿٗٝس ايكسض 

ّٸطبٝعٝٸٕ مجٝع َكازض ايجط٠ٚ ايإٔ ْعطف أهب » سٝح ٜكٍٛ: هٛظ  ٫ غ٬ّاٱ يف ١ اـا

أٚ  ّازلاسّا خاقٸ ،ايسٚي١ بصيوأٚ  اٱَاّ ضسٝا٩ٖا َا مل ٜػُإيًؿطز ايعٌُ ؾٝٗا ٚ

َٸ   .(89)«ّاعا

 ٖصٙ املعازٕ»فًؼ قٝا١ْ ايسغتٛض يف إدابت٘: إىل  &ٚنتب اٱَاّ اـُٝينٸ

ٝٸ ْٗا ثط٠ْٚأمبا  ;طايٓؿط ٚايػاظص ٝٸ ،١ْٚطٓ ١ ايصٜٔ غٝأتٕٛ ٚتعٛز يٮدٝاٍ اؿاي١ٝ ٚاملػتكبً

ٚتػتطٝع ايسٚي١  ،١تٗا يٮ٬َى ايؿدكٝٸٝٸعٔ تبع ؾٗٞ خاضد١ْ ،ايعَٔ ع٢ً َطٸ

  .(90)«١ اغتدطادٗاغ٬َٝٸاٱ

ِٸ ٖٚٓاى ْكافٷ ٕٸ َٗ   ١ أّ ٫باملًهٝٸب ٌٖ تتػبٻ ضضا٭ ٜسٚض بني ايؿكٗا٤ يف أ

َٳأمبع٢ٓ  بٌ تهٕٛ ي٘  ميًهٗا، ّا َٛاتّا ٌٖ ٜكبض َايهّا شلا أّ ٫أضنشٝٞ ٜٴ ٔٵٕ 

 .  قاّ ب١٘ َكابٌ ايعٌُ ايصٟ ا٭ٚيٜٛٸ

َٔ ؾكٗا٤  فُٛع١ْقايت ٚ ;احملٝٞ ٜكبض َايهّا ٕٸإ :فُٛع١ َٔ ايؿكٗا٤تكٍٛ 

 :١ايؿكٗا٤ ايكا٥ًني با٭ٚيٜٛٸ١ يًُشٝٞ. َٚٔ مج١ً ا٭ٚيٜٛٸ ايػًـ ٚاملعاقطٜٔ بجبٛت سلٸ

ٞٸ از دلٸاي; ايكانٞ ابٔ (ا٫غتبكاض)ٚ (ايتٗصٜب)ٚ (املبػٛط)ٚ (ايٓٗا١ٜ)يف  ايؿٝذ ايطٛغ

; ٚايػٝس قُس عط (ايػطا٥ط); ٚابٔ إزضٜؼ يف (ايػ١ٝٓ)ٖط٠ يف ; ٚابٔ ظٴ(باملٗصٻ)يف 

ٞٸ(بًػ١ ايؿكٝ٘)ايعًّٛ يف  ٚايؿٗٝس  ;(ساؾ١ٝ املهاغب)يف  ; ٚقُس سػني ا٭قؿٗاْ

ٗٻ ا٭غتاش ٞٸبطضغٞ َباْٞ اقتكاز يف نتاب )طٟ َط زضاغ١ أغؼ ا٫قتكاز ط( إغ٬َ

ٞٸاٱ  .  (91)صغ٬َ

 .١غببّا يٮٚيٜٛٸ سٸعٳٜٴ ضضٕ إسٝا٤ ا٭أايػٝس ايؿٗٝس ايكسض َٔ مج١ً ايكا٥ًني ب

إىل  عٓسَا ٜبازض»: (َٓٗاز ايكاؿني)ع٢ً ايعباض٠ ايتاي١ٝ ايٛاضز٠ يف  تعًٝكّا ،ٚنتب

١ ا٭ٚيٜٛٸ ٜهٕٛ ي٘ سلٸ باٱسٝا٤ٚ» :«٫ ٜكبض َايهّا شلا باٱسٝا٤ ؾكط َٛاتٺ أضض

َٸٚ ،ؾٝٗا   .(92)«يٲَاّؾتبك٢ ًَهّا  ضضضقب١ ا٭ اأ

ٕٵا٭ٚي١ٜٛ  َٔ ايٓتا٥ر ايٛانش١ ؿلٸٚ َاتت بعس ؾذل٠ َٔ إسٝا٥ٗا  ضضا٭ ٕٸأيٛ  أ
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ٟٸ  ١. غ٬َٝٸٚمجٝعٗا يًشه١َٛ اٱ ،ؾٝٗا سلٛ ؾًٝؼ يًُشٝٞ أ

ٕٸَٚٔ ايٓتا٥ر ا٭خط٣ شلصٙ ايؿت٣ٛ ٖٛ اتٸ املعازٕ َٔ  هاح سهِ املعازٕ; ٭

 ي٘ سلٌّ ضضٚقٝٞ ا٭ ،٫ٚ ميًهٗا أسسٷ ،ٚا٭ْؿاٍ ؼت غٝطط٠ إَاّ املػًُني ،ا٭ْؿاٍ

٘ بسٕٚ أضنـ يف ف باملعسٕ املهتؿٳ٫ٚ ٜػتطٝع ايتكطټ ،ؾٝٗا مبكساض اؾٗس ايصٟ بصي٘

ٕٕ  َٔ سانِ املػًُني.  إش

ٌٸ (; إشَٓٗاز ايكاؿني) ساؾ١ٝ َؿٝسٷ يف ًؿٗٝس ايكسض ن٬ّٷٚي املطاز  يع

ٝٸَٚا ي٘ ق١ُٝ  ،ٖٛ ايع١ًُ املتساٚي١بايٓكسٜٔ   ٕٸأ ٚضغِ. ٜٚؿٌُ َاٍ ايتذاض٠ أٜهّا ،١َاي

ٔٸ كّا يًبشح ٚايسضاغ١ َٓطًَ سٸعٳٗا تٴأْٸ ٔ إ٫ٜٓٵاملصنٛضٳ ٖصٙ ايؿت٣ٛ دا٤ت با٫ستٝاط ٚايع

بػبب ; ٔ بايعنا٠ٝٵُْٗا َؿَُٛيأ١ أّ ٜٔ ٌٖ ٖٛ ايصٖب ٚايؿهٸٕ املطاز بايٓكسأيف 

ٝٸقُٝتُٗا امل ٕٸ ظنا٠ ايٓكسٜٔ ٌٖ ؽتلٸ يف ٖٓا ن٬ّٷ» :& . ٜك١ٍٛاي غكٛم َا  أ

ُٸ ٌٸأٚ  ،٢ بايٓكٛزٜػ ٕٸ املككٛز َٔ ايٓكسٜٔ ؾٝٗا ن بطبع٘  اَٸإ ;١ايٝٸامل يفض َا متشٻ أ

 يفٚدٛبٗا  يفؿذلط ٚيهٔ ٜٴ ،١ايتذاضٜٸ نايػًع ،يًتذاض٠ إعسازٙبعٓا١ٜ أٚ  ;نايٓكٛز

  .(93)«اؿٍٛ ع٢ً ايػًع١ بعٝٓٗا ٞٸَهـ ع٢ً ايكٍٛ ب٘ ـ تًو ايػًع 

ّٷ يًتذاض٠  سٸآخط عٔ استُاٍ ٚدٛب ايعنا٠ يف املاٍ املعٳ أٜهّا يف َٛنٕع ٚي٘ ن٬

بػكٛط ايعنا٠ بتبسٌٜ ايبها٥ع. ٜٚكٍٛ عٓس اؿسٜح عٔ ايٓكسٜٔ  سٝح ٜكٍٛ ،أٜهّا

ٟٸ ّاداشُٖا ْكساملٓاط اتٸ»: املػهٛنني   .(94)«مٛ نإ بأ

 ٕٸأ ٌٖ :ٖصا ايػ٪اٍ ٔنُا ٚضزت اٱداب١ يف اغتؿتا٤ات اٱَاّ اـُٝين ع

اٯٕ يف ايب٬ز يف ساي١ َطٚض ايػ١ٓ  ١٠ املٛدٛزيف املػهٛنات ايصٖبٝٸ ايعنا٠ ٚادب١ْ

ٟٸإىل اباٱناؾ١   ، ؾكاٍ:عًٝٗا   .(95)شلا هب زؾع ظناتٗا أٜهّا ـُؼ ايػٓٛ

ٝٸ١ يف باب املػا٥ٌ املخاقٸ ٚيًؿٗٝس قُس باقط ايكسض آضا٤ٷ ١ ٚغرلٖا َٔ أبٛاب اي

 َا ًٜٞ:  يفغطٜعّا ٗا ٝيإْؿرل  ،ايؿك٘

سٝح  ،ايكشٝض ٖٛ دٛاظ بٝعٗا»ـ ٜكٍٛ ظٛاظ بٝع املٝت١ يػطض ايؿا٥س٠ احمل١ًً: 1

  .(96)«١ً١ عك٥٬ٝٸتهٕٛ شلا ؾا٥س٠ قًٖ

ٍٸْٚطاٙ ٜكسح يف غٓس ايطٚاٜ ٜٚطاٖا غرل  ،ع٢ً سط١َ بٝع املٝت١ ات اييت تس

 َٓػذ١ُ َع غرلٖا َٔ ايطٚاٜات. 
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١َ َٔ ايصبٝش١ ٖٞ أسس عؿط ا٭دعا٤ احملطٻ ٕٸأـ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ٜكٛيٕٛ ب2

: َعتدلّا ا٭دعا٤ اـُػ١ ا٭خط٣ س٫ّ٬ ،ْ٘ ٜكبٌ بػبع١ َٓٗا ؾكطأيف سني  ،قػُّا

  .(97)«ٚخطظ٠ ايسَاؽ ٚاؿسم يٝؼ عطاًّبا٤ عٕ املؿ١ُٝ ٚايؿطز ٚايأايعاٖط »

سط١َ ايػُو ؾٗٛ نػرلٙ َٔ ايؿكٗا٤ ٜعتدل أٚ  ٝٸ١ـ ٚعٓس اؿسٜح عٔ س3ًٓ

ٌٸ ،شا ؾًؼإٔ تهٕٛ املكٝاؽ يف شيو ٖٛ  : يٝؼ املكٝاؽ نْٛ٘ شا ٚنٕٛح ٜٚكٍٛ به

ٍٷ ،ٚاٯٕ يٝؼ نصيو ،٠ َٔ ايعَٔملسٸ بٌ يٛ نإ شا ؾًٕؼ ،ؾًؼ ؾع٬ّ ٕٸ»; ؾٗٛ س٬  ٭

  .(98)«٫ ٚدٛز ايؿًؼ ؾع٬ّ ،ٝاؽ نْٛ٘ شا ؾًؼ بطبٝعت٘املك

َٔ سٝح  طاتاـُط ٚغرلٙ َٔ املػهٹبني ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٜؿكٌِّ ـ 4

 ،١َ ؾكططات قطٻ١ املػهٹبكٝٸ، ٜٚعتدل ؾٗٛ ٜكٍٛ عط١َ اـُط ٚلاغت٘ايٓذاغ١، 

ُٛع َا ل َٔ فٚقس تًدٻ»ٚبعس إٔ ٜبشح املٛنٛع ٜعطٞ ضأٜ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

ٚٸ ;طاتغرلٙ َٔ املػهٹٚ ٕٸ ايكشٝض ٖٛ ايتؿكٌٝ بني اـُطأشنطْاٙ  ِ شَهٜٴ ٍؾا٭

  .(99)«ذاغ١زٕٚ ايٓ ،ِ عًٝ٘ باؿط١َ ؾكطشَهٜٴ ٚايجاْٞ ;سطَت٘إىل  إناؾ١ ،بٓذاغت٘

 ،١ عٓسَا تػتدسّ يٮنٌ ٚايؿطب َٓٗاـ وطٸّ اغتدساّ أٚاْٞ ايصٖب ٚايؿهٸ5

ٕٸ ٜأتٞٚغٛف »غتدساَات: ١ ا٫ٝٸ١ بكٝٸ٘ ٜكٍٛ عًٓٚيهٓٸ  ٭ٚاّْٞ ا٫غتعُاٍ احملطٻ أ

 قشٝضٷ ٚعًٝ٘ ؾايٛن٤ٛ َٓٗا ،١ ٖٛ خكٛم ا٭نٌ ٚايؿطب َٓٗاايصٖب ٚايؿهٸ

  .(100)«َطًكّا

ْٗا َٔ أبايطغِ َٔ  ،يًك٠٬ ـ ٫ ٜعتدل ايعٜاز٠ يف تهبرل٠ اٱسطاّ ْػٝاّْا َبط6١ًّ

  .(101)ا٭ضنإ

أزلا٤  ٚنصيو َؼٸ ،يف غرل ايكطإٓاغِ اؾ٬ي١ ٚقؿات٘  ٕ َؼٸأـ ٜط٣ 7

ُٸ وطّ  ٫ٚ ،نتاب١ املكشـ ؼٸؾٝشطّ ع٢ً اؾٓب َ»، يٝؼ سطاَّا: ^١ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٞٸاي غرل ايٓلٸ يفقؿات٘ ٚ اغِ اؾ٬ي١ عًٝ٘ َؼٸ  ٚأزلا٤ ،املكشـ يفاملهتٛب  كطآْ

ُٸ ا٭ْبٝا٤  .(102)«١ٚا٭٥
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ّٞايفهس اي  يًػٗٝد ايصدز طٝاض

ّْٛات٘ ٚآفاقسا٠٤ يف   ٘قَه

 

 فردپىر مسعىد د. 

 صانح انبدراويترجمت: 

 

 ــــــ َكّد١َ

َٻ»ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين:  ٕ ٜٓتؿع اٱغ٬ّ نجرلّا َٔ ايػٝس أٌ يكس نإ َٔ امل٪

ٝٸ٘ ْٸأغٝٸُا ٫ٚ  ،قُس باقط ايكسض ٜٓطًع املػًُٕٛ ع٢ً  ٚآٌَ إٔ ،ط١٠ َؿٚهإغ٬َٝٸ١ عكً

  .(1)«نتب ٖصا ايطدٌ ايععِٝ

 .ّ(1934) ٖـ1353ٚيس ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض يف َس١ٜٓ ايهاظ١ُٝ غ١ٓ 

َٚٔ  ،َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ايهباض يف ايعطام ، ٖٚٛايػٝس سٝسض ايكسضٖٛ أبٛٙ 

 .أٌٖ ايعًِ ٚايتك٣ٛ

َٸ عبس اؿػني آٍ ٜاغني َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ايباضظٜٔ يف ايعطام، ايؿٝذ ٘ اب١ٓ ٚأ

 .١ٚناْت اَطأ٠ طاٖط٠ ٚتكٝٸ

٢ يف نٓـ أخٝ٘ ا٭ندل ٚتطبٸ ،ٙ يف ايجايج١ َٔ عُطٙايكسض ٚايسٳايؿٗٝس  سٳَكَؾ

 .(2)ٚخاي٘ ،ايػٝس إزلاعٌٝ ايكسض

ٚظٗطت عًٝ٘  ،)َٓتس٣ ايٓؿط( ٚزضؽ يف َطس١ً ايكبا يف املسضغ١ ا٫بتسا١ٝ٥

 .ع٬َات ايصنا٤ ٚايٓبٛؽ ايؿطٜس٠ يف ٖصٙ املسضغ١

١ٓ ايٓذـ ا٭ؾطف بطؾك١ َسٜإىل  ٖـ( ٖادط1365) ٚيف ايجا١ْٝ عؿط َٔ عُطٙ
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ٚأخص  ،١عًُٝٸٱنُاٍ َطس١ً ايسضاغ١ ايعًٝا يف اؿٛظ٠ اي ;أخٝ٘ ايػٝس إزلاعٌٝ ايكسض

اـ٥ٛٞ ٚخاي٘ ايؿٝذ قُس ضنا آٍ ٜاغني. ٚنإ ايػٝس ايكسض  ايػٝسوهط زضٚؽ 

ايسضاغ١ ٚايتشكٝل أثٓا٤ زضاغت٘. ٚبًؼ زضد١ يف عؿط٠ غاع١ يف ايّٝٛ  ميهٞ سٛايٞ غتٸ

 ،. ٚزضؽ ايؿًػؿ١ عٓس ايؿٝذ قسضا بازنٛب٠٘ َٔ عُطٙاز يف ايػابع١ عؿطا٫دتٗ

قسضا ع٢ً أسػٔ  إش نإ ٜؿطح أغؿاض امل٬ٓ ;١ ب٬ َٓاظعغ٬َٝٸأغتاش ايؿًػؿ١ اٱ

طٜٔ املعاضنني خٛؾّا َٔ املتشذِّ ;ب تسضٜؼ ايؿًػؿ١ ع١ّْٝ٬ْ٘ نإ ٜتذٓٻأ إ٫ٓ ،ٚد٘

ٖٳ بؿهٌ خامٸ ِ ايػٝس ايكسض ايؿًػؿ١يًؿًػؿ١، ٚتعًٖ  ،&ٔ ع٢ً ٜس شيو ايعاملَٚدل

 .٠ ٚدٝع٠يف ايؿًػؿ١ خ٬ٍ َسٸ ٚأقبض أغتاشّا

ٝٸتسضٜؼ ايسضٚؽ اييف ؾطع َٔ عُطٙ ٚيف اـاَػ١ ٚايعؿطٜٔ  ١ اؿٛظ١ٜٚ سٜٓ

ٞٸٚبايتسضٜر أقبض ٜتُتٻ ،ايعاي١ٝ يًطًب١ يف ١ عًُٝٸيًتسضٜؼ يف اؿٛظ٠ اي ع بأؾهٌ نطغ

 ايٓذـ. 

ٚٻ ُٸز ايػٝس ايكسض تع  ،ٖٚٞ ؾكٝك١ ايػٝس َٛغ٢ ايكسض ،َ٘ٔ إسس٣ بٓات ع

 ١ أ٫ٚز. ٚضظم َٓٗا بػتٸ ،ايط٥ٝؼ ا٭غبل يًُذًؼ ايؿٝعٞ ا٭ع٢ً يف يبٓإ

ٝٸت٘ ايَطدعٝٸس ايكسض ٚدٗازٙ املهين ؾكس ناْت دٗٛز ايػٝٸإىل  ٚباٱناؾ١ ١ سٜٓ

ٞٸع٢ً اٌ خططّا نبرلّا تؿٚه ٠ غرل َػتكطٸ ٚخًكت بايتسضٜر أدٛا٤ٶ قًك١ّ ،يٓعاّ ايبعج

ٕ ٜكّٛ ايٓعاّ بايكها٤ ع٢ً أْكاض ايػٝس ايكسض أإىل  ت ٖصٙ ايعٛاٌَيٓعاّ قساّ. ٚأزٻ

ض يصيو تعطٻ عٔ ططٜل ا٫عتكاٍ ٚايتعصٜب ٚايػذٔ ٚاٱعساّ، ْٚتٝذ١ّ ،بني َٓ٘ٚاملكطٻ

ع٢ً  ،ٖـ1399ٚ 1398ٚ 1396ٚ 1391ايػٝس ايكسض ي٬عتكاٍ ٚايػذٔ يف ايػٓٛات 

بعس إٔ قاّ بإٜكاف زضٚغ٘ يف ايبشح  ،ّا. ٚأخرلّادصت طابعّا ثٛضٜٸييت اتٻخًؿ١ٝ َٛاقؿ٘ ا

ٞٸاملٛغّٛ بايتؿػرل امل ،ايسضؽ اؾسٜسيف اـاضز ٚايؿطٚع  بٗسف خًل  ;يًكطإٓ ٛنٛع

َٓٗا غ٣ٛ أضبع١ عؿط  ٔلًِٚاييت مل ٜٴ ،١ ٚتٛع١ٝ ايٓاؽ ٚإٜكاظِٗا٭ؾهاض ايجٛضٜٸ

ٚقاقط٠ َٓعي٘ بؿهٌ  ،١ عًٝ٘ا١َ اؾدلٜٸاْتٗت ٖصٙ املطس١ً بؿطض اٱق ،قانط٠

 ٢ متٸستٸ ،ٚاغتػطقت سٛايٞ تػع١ أؾٗط ،كاٍ ب٘ ٚيكا٥َ٘ٚٓع ايٓاؽ َٔ ا٫تٸ ،ناٌَ

 بإَٔط ّ،1980ْٝػإ  6ٖـ ـ 1400ا٭ٚىل غ١ٓ  ٣مجاز 19يف  ،اعتكاي٘ يف ْٗا١ٜ املطاف

َع ؾكٝكت٘  ،ٖـ1400 ا٭ٚىل ٣مجاز 22إعساَ٘ يف  ٚمتٸ ،بػسازإىل  ٚاقتازٚٙ ،أَّ قسٸ
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  .(3)بعس تعصٜبُٗا ،بٓت اشلس٣

 

 ــــــ ١ ايٛجٛد يد٣ ايطٝد ذلُد باقس ايصدزْعسّٜ

نبرل  سسٛإىل  ١ ايٛدٛز ميهٔ تؿػرلٖإ ْعطٜٸأٜط٣ ايػٝس قُس باقط ايكسض 

ُا نإ تؿػرلْا ْ٘ نًٓأضات املطتبط١ بٗا. ٚايٛاقع َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ ٚايتػٝرلات ٚايتطٛٸ

ٞٸاي ١ غتهٕٛ ٖٞ دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸٕ َٓاٖذٓا ايإٛز ٚاؿٝا٠ ٚانشّا ؾيًٛد ؿًػؿ

ٌٸ ٌٸأ. ٜٚعتكس ا٭خط٣ بٓؿؼ ايٓػب١ َٔ ايكسض٠ ع٢ً اؿ ؾإٔ يف سهِ قازض  ٕ ن

ٞٸ١ ٜطتبط مبس٣ لاح ايتؿػرل ايبؿطٜٸ١ يًدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸايٓعِ اي يصيو ايٓعاّ  ؿًػؿ

 .(4)يف تكٜٛط اؿٝا٠ ٚؾُٗٗا

ايط١ٜ٩ ٜػع٢ ايػٝس قُس باقط ايكسض يف َٛنٛع عًِ ايٛدٛز ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ 

ٌٕي  ،يف ايٛدٛز ْػإَٚعطؾ١ َها١ْ اٱ ،أندل ًبشح يف َعطؾ١ اـايل ٚأٚقاؾ٘ بؿه

ٌٕ ،ٚايػا١ٜ َٔ خًك٘ ٕ ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يًػٝس إ :أنجط ْهذّا، ٚبعباض٠ أخط٣ بؿه

 َس٣ ع٬قتٗا ١ يفطبٝعٝٸًبشح عٔ تعطٜـ ايعٛاٖط اييقُس باقط ايكسض تػع٢ 

 ٚاضتباطٗا باٱْػإ ٚباهلل تعاىل. 

ِٸ ا٭غؼ اييت تكّٛ عًٝٗا زضاغ١ ايػٝس قُس باقط ايكسض يعًِ ايٛدٛز  َٚٔ أٖ

َػأي١ عامل ايػٝب ٚايؿٗاز٠. ؾُطازٙ َٔ عامل ايػٝب يف َٛانٝع إىل  ميهٔ إٔ ْؿرل

اى سٛاؽ َٔ زضاغ١ ايهٕٛ اـاضز عٔ َػت٣ٛ إزض ٌ دع٤ّاْ٘ ٜؿٚهأعًِ ايٛدٛز 

ٕ أٚايصٟ ٫ ميهٔ إزضان٘ بٛاغط١ اٱزضاى اؿػٸٞ املتعاضف عًٝ٘. ٚايٛاقع  ،ايبؿط

ٕ ٖصا أ مجٝع سكا٥ل ايٛدٛز املٛدٛز٠ خاضز نٝإ اٱْػإ يٝػت قػٛغ١. إ٫ٓ

١ ٚغرل ازٸٜٸ١ تٓهط ٚدٛز اؿكا٥ل غرل املا٫غتٓتاز هعٌ ايكسض أَاّ َصاٖب ؾهطٜٸ

ٕ ايٛدٛز يٝؼ ـ أعٓس ايكسض ـ ٝب عٔ ايؿٗاز٠ ٜعين احملػٛغ١. ٖٚصا ايتؿهٝو يًػ

ز عامل ٚاسس َٔ عٛامل ٕ عامل احملػٛغات ٖٛ فطٻإبٌ  ،قسٚزّا بعامل ايطبٝع١ ؾكط

ايػٝب  ٞٵ١ بني عامَلْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز اخت٬ؾات دٖٛطٜٸأايٛدٛز. ٜٚط٣ ايكسض 

ٌټ ،تٓؿطط ٕأ٫ ميهٔ  ،ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ ٚعُٝك١ بُٝٓٗا ٕٸؾإٚايؿٗاز٠  ٖٛ َا  ٚن

اهلل  سٵعٴيف عامل ايػٝب. ٚيف ض١ٜ٩ ايكسض ٖصٙ مل ٜٳ يف عامل ايؿٗاز٠ ي٘ دصٚضٷ َٛدٛزٷ
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بٌ  ،١ُ يف ايٛدٛز ؾشػبز خايل شلصا ايهٕٛ ٚيًكٛاْني ٚايػٓٔ املتشٚهتعاىل فطٻ

ِٸ ٞٸٚسػب ايتعبرل اي ،ط يًهٕٛ أٜهّا٘ املسبِّْٸأَٔ شيو  ا٭ٖ عاد١ ايعامل يٝؼ  ٕٸإ :ؿًػؿ

ٕ أإيٝ٘ يف بكا٥٘ أٜهّا، مبع٢ٓ  ب٘ ٚقتازٷ بٌ ٖٛ َطتبْط ،هلل تعاىل يف سسٚث٘ ؾشػب

 .(5)طٖا أٜهّابٌ َسبِّ ،س املٛدٛزات ؾشػبز خايل َٚٛدٹاهلل تعاىل يٝؼ فطٻ

١ ا٭خط٣ يًؿٗٝس ايكسض يف ٓطكٝٸإسس٣ ايط٣٩ امل ٖٕٛ شيو إ :ٚيعً٘ ميهٔ ايكٍٛ

ٞٸ١ َع ؾطط٠ اٱْػإ ٚقتٛاٙ ايض٩ٜت٘ ايهْٛٝٸخكٛم اْػذاّ يف  ،عًِ ايٛدٛز  .ساخً

ٞٸايسٜٔ اٱ ٕٸأؾٗٛ ٜط٣  ِٷ غ٬َ ٝٸَع ايؿطط٠ اي َٓػذ ٞٸاحملت٣ٛ ايأٚ  ١ساخً  ،يٲْػإ ساخً

ٜٚؿتٌُ ع٢ً ايجٛابت املؿذلن١ بني مجٝع أؾطاز  ،َٚع قابًٝات٘ ٚسادات٘ ٚأَٓٝات٘

ٕ أقاي١ عامل إٚ ،٢ أغاؽ اؿلٸ١ ؾايٛدٛز ٜكّٛ عًع٢ً ٖصٙ ايٓعطٜٸ ٚبٓا٤ٶ .(6)ايبؿط

ُا تهتػب َعٓاٖا يف أقاي١ خًل ايهٕٛ َٔ غع١ َع٢ٓ ١ اـًك١ إْٸايٛدٛز ٖٚسؾٝٸ

ٕٸ٢ بكٛض كتًؿ١. َٚٔ إسس٣ ػًٓٚتتذًٓ ،ٚعُك٘ ،«اؿلٸ» ايهٕٛ  ٝات ٖصٙ اؿكٝك١ أ

ٛٻ ،١ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايكٛاْني ٚايػٓٔ اٱشلٝٸ ٞٸٕ ايتكسٜط اإ :ّ بٗا، ٚبتعبرل آخطٜٚتك  ٱشل

ّٕٜتٖٛق ع٢ً  ١. ٚبٓا٤ٶخاقٸ ٚتعٌُ ظٛاٖطٙ نُٔ سسٚزٺ ،خامٸ ـ ع٢ً اْتعاّ ايٛدٛز بٓعا

ُٸ ٚؾكّا يكاعس٠  ،١ػٝاغٝٸ١ ٚيف اؿٝا٠ ايبؿطٜٸّا يف سٝا٠ ايشيو ًٜعب ايٓاؽ زٚضّا َٗ

 ٕ خًك٘ مل ٜهٔ عبجّا. أٚ ،١ يف خًل ايعاملاشلسؾٝٸ

ٟٸ ٜٚبك٢  ،َاّ ا٭ؾهاض اـا١ٜٚ ايؿاضغ١فاٍ أ َٚجٌ ٖصا اٱْػإ ٫ ٜؿتض أبسّا أ

ٞٸ١ ايؿِٗ اي٘ َٔ خ٬ٍ نٝؿٝٸْٸإ :ثابتّا ع٢ً املبسأ ايكا٥ٌ َٔ  س ْٛعٷيًٛدٛز غٝتٖٛي ؿًػؿ

ٚتٛدٝ٘ َػاض  ،ٚقٝازتِٗ ،١بؿطٜٸع٢ً ٖسا١ٜ اي اٱغ٬ّ قازضٷ ٕٸإ :١ تكٍٛايط١ٜ٩ ايهْٛٝٸ

ٚٸ .(7)سٝاتِٗ ٕ اٱغ٬ّ ٖٛ أٚشيو  ،ٛنٛعٖصا املإىل  ١عًُٝٸؿات٘ ايٍ َكٓٻٚأؾاض يف أ

َٸ ،١عكا٥سٜٸ١ ايكٝاز٠ ايٝٸَػ٪ٚيايؿهط ا٭ق٣ٛ ؿٌُ  ١ مٛ أزل٢ غ٬َٝٸ١ اٱٚتٛدٝ٘ ا٭

  .(8)ٚدعًٗا أؾهٌ ا٭َِ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ،ا٭ٖساف ٚامُلجٴٌ

١ ايٛدٛز ب١ ع٢ً زضاغ١ ْعطٜٸٕ ْكتبؼ ٖصٙ ايٓكاط َٔ ايٓتا٥ر املذلتِّأٚميهٔ 

 س ايكسض: يًػٝٸ

ِٷٕ اإأـ  ٍٷ هلل سهٝ  قض.  ٚعاز

ٍٷ  . أٜهّا قضٷ ب ـ  قؿات٘ ٚأؾعاي٘ ٖٞ عس
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ٟٸ ،ز ـ  ْعاّ ايٛدٛز ٖٛ ايٓعاّ ا٭نٌُ ٚا٭سػٔ  اعٛداز ْٚكل.  ٚيٝؼ ؾٝ٘ أ

 ضؾض اؿهِ يػرل اهلل يف اجملتُع. إىل  مز ـ  ٜتططٻ

ٟٸ١ ٚؼكٝكٗا يف اجملتُع ايدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸٕ ايعساي١ ايإٖـ ـ    .(9)ادبٚ أَطٷ بؿط

 

  ــــــ ْجسٚبٛيٛجٝا ايطٝد ذلُد باقس ايصدزأ

ٚيهٔ يٝؼ  ،ٜٔٵعسٳميًو طبٝع١ شات بٴ ْػإٕ اٱأٜط٣ ايػٝس قُس باقط ايكسض 

ٔ خ عٔ ايطبٝع١ املعزٚد١. ؾايكسض ٜبِّاييت ناْت تتشسٻ ،سػب تعبرل ايؿًػؿ١ ايجٓا١ٝ٥

ٝٸ ٟٸط عٔ اؾاْب املٜٚعبِّ ،ات اٱْػإاؾٛاْب املدتًؿ١ يس٣ تٛنٝش٘ يكابً بعباض٠  ازٸ

ٟٸٕ ٖصٙ ايعباضات تهؿـ عٔ ايبعس املإٚ .ايكًكاٍ ٚايطني اي٬ظب ٚاؿُأ املػٕٓٛ  ازٸ

ٞٸ ٝٸ١ ٚايعٜٓٛٸط عٔ ايٓطل ٚاؿاي١ املايبعس املًهٛتٞ ٜعبِّ ٕٸإيٲْػإ، ٚ ٚاؿٝٛاْ  .١عكً

ٛٸ اٱْػإ كًٛمٷ ٕٸأٜٚط٣  ِٸ ٠ ببعهٗابأبعازٙ املدتًؿ١ ٚاملطتبط١ بك  ايبعض. ٚايعاٌَ املٗ

ٝٸايطبٝع١ اي ٛيف ض١ٜ٩ ايكسض ٖ  ّاسٜٝٛٸ ّاايصات ٜعتدل أَط زٚض سبٸ ٕٸإٚ ،١ يٲْػإساخً

ُٸ  ٕٸإٔ تاضٜذ اٱْػإ ٜؿٗس ع٢ً أؾٗٛ ٜعتكس . يسٜ٘ يف تٛؾرل استٝادات اٱْػإ ّادسٸ ّاَٚٗ

طبٝع١ اٱْػإ ايصات َٛدٛزّا يف  ايصات ٖٞ غطٜع٠ أق١ًٝ. ؾًٛ مل ٜهٔ سبٸ غطٜع٠ سبٸ

ٟٸ بات نإ تٛؾرل ٖصٙ املتطًٖ ٕٸأعٙ يتٛؾرل ا٫ستٝادات. ع٢ً زاؾع وٚؿ ملا نإ يسٜ٘ أ

١ تؿهٌٝ ٚتهٜٛٔ عًُٝٸهت عٓٗا ٖٚصٙ املػأي١ متدٻ ،َٛدٛزّا قبٌ تهٜٛٔ اجملتُعات

  .(10)اؿؿاظ ع٢ً بكا٥َ٘ٔ ٗا ٔ اٱْػإ يف ظًٓيٝتُٖه ;اجملتُعات

ٟٸيبعس املا ٕٸأٜٚط٣ ايػٝس ايكسض  بات املٛدٛز٠ يف ثٓاٜا ٚظٚاٜا ي٘ بعض املتطًٖ عٓٛ

ٞٸٖصا اؾػِ ٚاحملٝط ا٫ أٚ  ٚاييت ٜؿتض ايططٜل َٔ خ٬شلا مٛ َػتكبٌ َعًِ ،دتُاع

ٖٴ ،٫ٚ ْٛض ،َٓرل باختٝاضٙ. ؾاٱْػإ بطبٝعت٘ ٫ ٖٛ ظ١ًُ ُا َٔ قٓع٘، ْٚتٝذ١ بٌ ن٬

ع اٖتُاَ٘ ع٢ً ػرلٙ يٲْػإ ٜطٚنٕ ايكسض يف تؿإاختٝاض اٱْػإ ٖٞ ا٭ق١ًٝ. 

ٞٸ احملت٣ٛ ايباطين يٲْػإ أٟ زٚض  ،١ يٲْػإ(ساخًٝٸيًطبٝع١ اي )ايعاٌَ ا٭غاغ

ٖصا يف ٜٚكٍٛ  .٬ٕ سطن١ ايتاضٜذ ٚاجملتُعٔ ٜكٓعإ ٜٚؿٚهٜايؿهط ٚاٱضاز٠ ايًص

ٟٸ ط َٔ د١ٗٺايٛدٛز ايصٖين ٜعبِّ ٕٸإ :اـكٛم  أٟ اؾاْب ايصٟ ،عٔ ايبعس ايؿهط

ُٻ ط َٔ د١ٗ أخط٣ عٔ اٱضاز٠، ٚباَتعاز ايؿهط ٚاٱضاز٠ ض اشلسف، ٜٚعبِّٔ تكٛټٜته
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ٞٸل ايكسض٠ ع٢ً بٓا٤ املػتكبٌ ٚطاق١ اؿطن١ اٱبساع١ٝ يًٓؿاط ايتتشٖك يف املٝسإ  تاضى

ٞٸا٫   .(11)دتُاع

ٜكٓع سطن١ ايتاضٜذ ٖٛ احملت٣ٛ  ٔٵَٳ ٕٸإ :َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايٛقـ ميهٔ ايكٍٛ

ٌّ ٕٸأأٟ ايؿهط ٚاٱضاز٠. ٜٚط٣ ايكسض  ،يٲْػإايباطين   اٱْػإ بٗصا ايٛقـ َسْ

ٌّ ،بايطبع ٌّ ٕٸأٚمبا  .ٚادتُاع ٛٸ َٚٓذعاتٴ .قإْٛإىل  ؾٗٛ وتاز اٱْػإ ادتُاع ٠ ايٓب

ٞٸ ٕٸأ إ٫ٓ .(12)ٖٞ ايكإْٛ ٞٸ)ا٫ بايطبع ٖصا اٱْػإ املسْ عٓسَا ـ بطأٟ ايكسض ـ ( دتُاع

ٟ تعكٝسات اؿٝا٠ ١ عٓسَا ت٪زٸاضّا ٖٚٛ ع٢ً َؿذلم ططم، ٚخاقٸدص قطٕ ٜتٻأٜطٜس 

ٚايباطٌ بايؿهٌ ايصٟ وتاض ؾٝ٘  سكٍٛ ايتساخٌ بني اؿلٸإىل  ١ػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸا٫

ٜكبض ططٜل ايٓذا٠ ايٛسٝس أَاّ  ،٬ّ يف ايتُٝٝع بُٝٓٗاٚتعٗك أنجط ايٓاؽ سه١ُّ

ٚباَت٬ى ايؿهط  ،ز٠ ٚٚانش١عس قسٻٌ يف اَت٬ى زيٌٝ اٱميإ بكٛااٱْػإ ٜتُجٻ

  .(13)ٚاٱضاز٠

ُٸأٚبعس شنط ٖصٙ ا٭ٚقاف ٜط٣ ايػٝس ايكسض  ٌ يف احملت٣ٛ ١ تتُجٻٕ ايٓكط١ املٗ

ٕ أٜط٣ ايػٝس ايكسض  .(14)١دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸَع مجٝع ايتػٝرلات اي ،يٲْػإ ايباطينٸ

َت ٜساٙ. َٚا قسٻ ْػإقٓع اٱ١ ٖٞ ٚيٝس٠ ػٝاغٝٸ١ ٚايقتكازٜٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸايعطٚف ا٫

 ٕٸإ :ؾٗصٙ اٯ١ٜ تكٍٛ ،َٔ غٛض٠ ايطعس 11ٖصا املٛنٛع يف تؿػرلٙ ي١ٰٜ إىل  ٜٚؿرل

ٟٸدتُاعٝٸتؿػرل ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ا٫ ّٕ ١ ٭ ـ ع٢ً َا قاّ ب٘ أٚي٦و ايكّٛ. ٜتٖٛق قٛ

ٞٸ ٞٸٚاؿ ؾايتػٝرل ا٭غاغ ٟٸ ٕٸإٚ ،ٖٛ ايتػٝرل ايصٟ وكٌ يف ْؿٛؽ أٚي٦و ايكّٛ كٝك  أ

ٞٸ ُا ٜػتُسٸْٸإط آخط َتػِّ ٞٸ. َٚٔ ايٚدٛزٙ َٔ ٖصا ايتػٝرل ا٭غاغ ؾاملطاز بايتػٝرل  طبٝع

ِٵ﴿: يف قٛي٘ تعاىل ٔٗ َٸ ﴾َٳا بٹَأُْؿػٹ ط عٝح ٜتػٝٻ ،١ٖٛ ايتػٝرل اؿاقٌ يف أعُام أؾطاز ا٭

َٸ احملت٣ٛ ايباطينٸ    .(15)١ ٚاسس٠يًُذتُع يٝكبض أ

 

 ــــــ زايصد عٓد١ املعسف١ ْعسّٜ

 ،نيػٝاغٝٸٕ ْهع ايػٝس قُس باقط ايكسض نُٔ فُٛع١ ايؿ٬غؿ١ ايأهب 

ٕ املعٛقات أ ١ُ ٚممٓٗذ١. إ٫ٓؿاتِٗ َٖٓعٕ تهٕٛ َٓع١َٛ أؾهاضِٖ َٚ٪ٖيأايصٜٔ ميهٔ 

ٚاغتؿٗاز ايػٝس ايكسض  ،١ ايٓعاّ يف ايعطامزنتاتٛضٜٸ :َٔ قبٌٝ ،١ٚايعطٚف اـاقٸ
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ٚتكػِٝ ايؿهط  ،ٕ ىػط ؾطق١ ايتٓؿٝصأإىل  تأزٸطٙ، َٔ عُيف ايػابع١ ٚا٭ضبعني 

ٞٸاي  . ػٝاغ

١ ع٢ً أغاؽ املباْٞ عًُٝٸإعاز٠ قطا٠٤ أؾهاضٙ ايإىل  ٚغعٝٓا يف ٖصٙ ايسضاغ١

 .اٖا ١ٖٛ اييت ٜتبٓٸٚا٭غؼ ايؿهطٜٸ

ّٸ   :١ املعطؾ١ يًػٝس ايكسض تكّٛ ع٢ً َبسأْٜٔعطٜٸ ٕٸإؾ ٚبؿهٌ عا

ٞٸ ٕٸإ :أسسُٖا ٕ أبٌ هب  ، ٜهؿٞ يٛسسٙ ٱثبات اؿكٝك٫١ ايعكٌ ا٫غتس٫ي

 .(16)ٜهٕٛ ممتعدّا َع َعاضف أخط٣

 زٳ٘ َاظٳْٸإأٟ  ،١ املعطؾ١ يًػٝس ايكسض َٔ ايٓٛع املطتبط ٚاملكاضْٕعطٜٸٕ إ :ٚاٯخط

ٝٸ ٚقاضْٗا  ،َٚٔ ثِ ضبطٗا بايٛسٞ ،١ َع باقٞ ايؿًػؿات ا٭خط٣ايؿًػؿ١ ا٫غتس٫ي

  .(17)بعكا٥س ايؿٝع١

ٌٸ دٗٛزِٖ ايع٢ً ايعهؼ َٚ ١ ع٢ً إهاز ؿهطٜٸٔ بعض ايعًُا٤ ايصٜٔ ٚقؿٛا د

ٕٸ ايؿٗٝس ايتٓاغل ٚا٫ْػذاّ بني ايؿًػؿ١ ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ؾ ايكسض مل وكط إ

ٝٸ١ ُٖا أبعس ٚأٚغع َٔ املعطؾ١ ايك١ُٝ ٚاؿذٸ ٕٸأ ، بٌ ٜط٣املعطؾ١ يف ٚغ١ًٝ ٚاسس٠

ز َعٝاض ٚسسٻ ،ًشه١ُ املتعاي١١ٝ املعطؾ١ يْعطٜٸْٗا تػتٓس ٚتكّٛ ع٢ً أٚ ،ا٭ساز١ٜ

ِٸْعطٜٸٕ إ :بتعبرل آخطٚنؿـ ايٛاقع بأضبع١ َكازض.  ؼسٜس خطٛطٗا يف  ١ املعطؾ١ ٜت

َٸ  أٟ ايعكٌ ٚايؿهط ،١عطؾٝٸٕ َكازضٖا ٚأزٚاتٗا املإٚ ،١ يًشه١ُ املتعاي١ٝاـطٛط ايعا

( ع٢ً )أقاي١ ايتذطب١ )أقاي١ ايعكٌ( ع٢ً أغاؽ َكسض ايعكٌ، ٚايتذطب١ ٚاملؿاٖس٠

)أقاي١ ايعطؾإ( ع٢ً أغاؽ  أغاؽ َكسض ايطبٝع١، ٚنصيو ايهؿـ ٚايؿٗٛز

١ ٚايهتاب )أقاي١ ايٛسٞ( ع٢ً أغاؽ َكسض ايػٓٸ َكسض ايكًب، ٚايؿطٜع١ ٚايهتاب

ٕ مجٝع ٖصٙ ا٭ن٬ع املطتبط١ َع أع٢ً  ،ٗا بكٝػ١ اؾُعاغتدسَت نًٓ ،اٱشلٞ

ٕ ٚأ ،ع٢ً ؾهٌ خطٛط َتٛاظ١ٜٕ تهٕٛ أعّا ٚاسسّا، ٚيٝؼ ٌ َطبٻبعهٗا تؿٚه

ٌٸ ٜهٕٛ يهٌٛ نُا  ،ؾذُٝع ٖصٙ ا٭زٚات بطأٟ ايػٝس ايكسض .ب٘ َٓٗا َهاْ٘ املػتك

ٌّ ،شلا قُٝتٗا ٚاعتباضٖا ،ٖٛ ضأٟ امل٬ قسضا أٜهّا  ٕٸأ إ٫ٓ ،َٓٗا اٯخط ٫ٚ ٜٓكض أ

 َٓٗا ىتًـ عٔ اٯخط.  سسٚز َٚػاس١ عٌُ نٌٛ

أقاي١ ايتذطب١ ئ تػتطٝع مبؿطزٖا خًل املعطؾ١ ٕ ايتذطب١ ٚإ :ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ
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عذع املٓطل ايتذطٜيب يف تٛنٝض املػا٥ٌ إىل  نُا ٜؿرل أٜهّا .ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٝكني

١ ؽطز ع٢ً أغاؽ املٓطل طٜانٝٸٕ َػأي١ ايٝكني يف ايكهاٜا ايأٜٚعتكس ، ١طٜانٝٸاي

  .(18)ك١ ٚغرل قػ١َٛايتذطٜيب بكٛض٠ َعًٖ

َِّدل املعطؾ١ ايتذطٜب١ٝ ٚيهٔ ايػٝس ايكسض ٜعت ٝٸيًُعطؾ١ اي ٬ّه ٜٚعتكس  ،١عكً

ُع ؾٝٗا ْتا٥ر ػاملطس١ً اييت : َعزٚد١ َطس١ًٕ املعطؾ١ يف ٖصٙ ايكٛض٠ تكبض شات أ

ٝٸط ؾٝٗا تًو ايٓتا٥ر ؿػٸتٚاملطس١ً اييت  ;ٚايتذطب١ اؿؼٸ   .(19)ّاعكً

يكازض٠ َٔ َٚٔ أنجط أْٛاع املعطؾ١ ٜكّٝٓا يس٣ ايػٝس ايكسض ٖٞ املعطؾ١ ا

بٓؿؼ ايؿهٌ ايصٟ تأخص ؾٝ٘ املعطؾ١  ،سٖا ايعكٌ أٜهّاٖٚٞ املعطؾ١ اييت ٜ٪ِّ ،ايٛسٞ

ٝٸايكازض٠ َٔ ايٛسٞ باملعطؾ١ اي ٝٸ١ ٚايعكً  .١عطؾاْ

ُټ ْػإاٱ أقبضؾؿٞ َعطؾ١ ايػٝس ايكسض  ٝٸٌ املقاب٬ّ يتش ع٢ً َا  ١ بٓا٤ٶػ٪ٚي

هب عًٝ٘  ْػإٕ اٱأٜٚعتكس  .ات ؾكطَهاْٚيٝؼ ع٢ً أغاؽ اٱ ،ميتًه٘ َٔ ايٛعٞ

ٔ َٔ ؼكٝل يهٞ ٜتُٖه ;ٜٚعٝٗا ،١ َٔ أعُام ٚدٛزٙكٝكٝٸت٘ اؿَػ٪ٚيٝٸٕ ٜسضى أ

 .(20)١ػ٪ٚيٝٸَٔ خ٬ٍ أزا٥٘ يتًو امل ،١غعازت٘ ا٭بسٜٸ

ٝٸإ :ٚميهٔ ايكٍٛ باختكاض ١ ايكٝاّ بسضاغ١ ٕ ايػٝس ايكسض نإ ٜط٣ إَهاْ

ٕٸ ;١ اؿه١ُ املتعاي١ْٝعطٜٸس٠ زضانات ٚاملعطؾ١ مبػاعَٛانٝع َػأي١ اٱ اٱطاض  ٭

ّٸ ١ يًُػًُني َا ظاٍ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ املٓطل ١ ايه٬غٝهٝٸػٝاغٝٸيًؿًػؿ١ اي ايعا

ٕ ٜػتؿٝس َٔ ايتٓعِٝ أإىل  ؾكس غع٢. َٚٔ ٖٓا ايصٟ ٜعتدل املعطؾ١ َسخ٬ّ ي٘ ،ايكٛضٟ

ٞٸاي ٕ املٓطل أٜط٣  ايػٝس ايكسض نإ ٕٸ; إش إَٚػأي١ ا٫غتكطا٤ شلصا املٛنٛع، طٜان

١ يًُعًَٛات ٚاملسضنات ؾكط. ٚع٢ً أغاؽ ٛنٛعٝٸٌ ببٝإ ايع٬قات املايكٛضٟ ٜتهٖؿ

 ي٬ًُٓ ا٭خص بأغًٛب املٓطل ايكسضا٥ٞ )ْػب١ّ ٘ يٛ متٸْٸأٖصا املدطز اعتكس ايػٝس ايكسض 

 يؿًػؿ١ اٱغ٬ّ ٌ س٬ٕ٘ ميجِّأ١ ؾبإَهإ عًِ املعطؾ١ اؾسٜس عطؾٝٸقسضا( َٚسضغت٘ امل

 ١. ػٝاغٝٸاي

ّٸ ايػٝس  ٕٸإ١ املعطؾ١ يًػٝس ايكسض: ْعطٜٸتٛنٝض يف  ،ميهٔ ايكٍٛ ٚبؿهٌ عا

 .١ دسٜس٠ تكطٜبّا يف عًِ املعطؾ١ٓعطٜٸؼ يايكسض ٜ٪غِّ

١ ١ يًػطب )ايًٝدلايٝٸػٝاغٝٸؾُٔ سٝح ا٭غؼ ىتًـ ايػٝس ايكسض َع ايؿًػؿ١ اي
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ٞٸَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾايكسض زخٌ بأغًٛب٘ اي ،١(ٚاملاضنػٝٸ ايكا٥ِ ع٢ً  عطيفٸامل عًُ

 عطيفٸزخٌ َٝسإ عًِ ايبٓا٤ امل ،قٓا إيٝ٘تططٻ ٕٵأٚايصٟ غبل  ،غًٛب املكاضٕ ٚاملطتبطا٭

ٛټ ،ٚاٱزضانات ، ١ يٲغ٬ّػٝاغٝٸع يف ايؿًػؿ١ ايايصٟ أسسخ يف ايٛاقع ؾ٦ّٝا َٔ ايتٓ

ِٸ  ؾكط مبٛانٝع عًِ ايٛدٛز سكطّا.  ايصٟ نإ ٜٗت

 

 ــــــ «ضٓٔ ايتازٜذ»أٚ  «فًطف١ ايتازٜذ» يف ١ ايطٝد ايصدزْعسّٜ

 ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ:  ٔهٝب ع يهٞغع٢ ايػٝس ايكسض يف َٛنٛع ؾًػؿ١ ايتاضٜذ 

ٚيف سطن١ ايتاضٜذ  ،ِ يف َػرل٠ ايتاضٜذ١ تتشٖهـ ٌٖ ٖٓاى قٛاْني خاقٸ1

ٟٸاي  ٚتهاًَ٘   بؿط

 ١  بؿطٜٸـ َا ٖٞ ايكٛاْني اييت تكٓع تاضٜذ اي2

 ١ ايتاضٜذ  عًُٝٸيف  زٚضٷ ـ ٌٖ يٲْػا3ٕ

دا٤ َٔ أدٌ إسساخ ايتػٝرل  ،ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ نتاب ٖسا١ٜأاْط٬قّا َٔ 

 :ٜٔٵعسٳبٴ إ ٜهٕٛ شأب ٕ ٖصا ايتػٝرل ٜتطًٖإاملطًٛب يف اٱْػإ، ؾ

ي٘ بعسّا ٜؿٛم ايبؿط  ٕٸإأٟ  ،١ ايتػٝرلعًُٝٸٜطتبط مبشت٣ٛ  :ايبعس ا٭ٍٚ

ٝٸ. ٚشلصا اؾاْب َٔ ١ اٱشلٝٸنياْٛايدلاَر ٚايكٜطتبط ؾٝ٘ با٭سهاّ ٚ ِ،ٚقسضاتٗ ١ عًُ

ٞٸ عسٷايتػٝرل بٴ  .١ط عٔ ايكٛاْني اٱشلٝٸٜٚعبِّ ،إشل

ٟٸأٟ ايبعس اي ،ايبعس ايجاْٞأَا  ١ أخط٣ يف بؿطٜٸٚا٭عُاٍ اييت تكاّٚ دٗٛزّا  بؿط

ٝٸإىل ١، ؾعٓسَا ْٓعط عػهطٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸاملٝازٜٔ ا٫ ٖصٙ  ١ ايتػٝرل َٔعًُ

ٟٸعٔ دٗس  اؾٛاْب تكبض عباض٠ّ ٝٸِ َٚٔ ثِ ٜكػِّ .(21)بؿط ١ ايتػٝرل اييت قاّ بٗا عًُ

ٟٸشات ايبعس اي ،ا٭ْبٝا٤ ُٳإىل  ،بؿط ٔ: ؾُٔ د١ٗ قًتٗا بايؿطٜع١ ٚايٛسٞ َٚكسض ٝٵقػ

ٔٵ ،ايٛسٞ ٖٞ ؾٛم ايتاضٜذ ّا ٜكاّٚ بؿطٜٸٗا دٗسّا َٔ سٝح نْٛٴ ٖٚٞ ضبا١ْٝ; ٚيه

ِ ؾٝ٘ ٚتتشٖه ،ؼهُ٘ غٓٔ ايتاضٜذ ،ّاتاضىٝٸعتدل ع٬ُّ ١ أخط٣ تبؿطٜٸدٗٛزّا 

ايهٛابط اييت ٚنعٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يتٓعِٝ ظٛاٖط ايهٕٛ يف ٖصٙ ايػاس١ 

ُٸ خ عٔ ايعا١ٜٚ ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ سُٝٓا ٜتشسٻأ١. ٚشلصا ْط٣ تاضىٝٸا٠ بايػاس١ اياملػ

ٝٸايجا١ْٝ، عٔ اؾاْب ايجاْٞ َٔ  خ عٔ أْاؽ بٛقؿِٗ بؿطّا َٔ ٜتشسٻ ،١ ايتػٝرلعًُ
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خ يف ٖصٙ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتشسٻ :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو .ٚيٝؼ عٔ ضغاي١ ايػُا٤ ،ايبؿط

ٔٳ ايٓٻأؽ﴿ٜٚكٍٛ:  ،اٯٜات َع ايٓاؽ بٛقؿِٗ أْاغّا ٝٵ ٗٳا بٳ ُٚٔي ّٴ ْٴسٳا  :)آٍ عُطإ ﴾ٚٳتٹًَِو اَ٭ٜٻا

ِٵ َقطٵحٷ َؾَكسٵ ٔإ﴿يف ْؿؼ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ:  ،قٛي٘ تعاىلأٚ  ،(140 ُٵػٳػٵُه ٕٵ ٜٳ

٘ٴ َٹجٵًُ ّٳ َقطٵحٷ  ٛٵ  . ﴾َٳؼٻ اِيَك

ٕ املطاز بٗا َا ًٜٞ: أٜٚػتٓتر ايػٝس ايكسض َٔ ٖصا ايُٓط َٔ اٯٜات ايهطمي١ 

ٞٸ ايٓكط سلٌّ ٕٸأًٛا ٫ تتدٝٻ ٞٸ ُا ايٓكط سلٌّخكٸ٘ اهلل يهِ، ٚإْٸ إشل يهِ بكسض َا  طبٝع

١ شلصا ايٓكط. ٖصٙ ايػٓٔ اييت ٜططسٗا ٖٞ ٛعٝٸٛنطٚٙ َٔ ايؿطٚط املٕ تٛٚؾأميهٔ 

خكٛم ؾدكٝتِٗ يف خكٛم ا٭ؾطاز ايٛاضز٠ يف ١ غرل ايػٓٔ ٚايهٛابط ايؿدكٝٸ

 .سكطّا

ّٷ ﴿ :َج٬ّ َٳعٵًُٛ ٗٳا نٹتٳابٷ  ٚٳَي ٜٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٔٵ َقطٵ َٹ ٖٵًَِهٓٳا  َٳا َأ َٳا  *ٚٳ ٚٳ ٗٳا  َٻ١ٺ َأدٳًَ ٔٵ ُأ َٹ َٳا تٳػٵبٹلٴ 

ٕٳ ٕٳ﴿ٚ (; 5ـ  4 ذط:)اؿ ﴾ٜٳػٵتٳِأخٹطٴٚ َٳا ٜٳػٵتٳِأخٹطٴٚ ٚٳ ٗٳا  َٻ١ٺ َأدٳًَ ٔٵ ُأ َٹ )امل٪َٕٓٛ:  ﴾َٳا تٳػٵبٹلٴ 

ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ ﴿(; 43ٚ ـٳ َنا ٝٵ ْٵُعطٚا َن ٔٷ َؾػٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾا ٓٳ ِٵ غٴ ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ َقسٵ خٳًَتٵ 

ُٴَهصِّبٹنيٳ ٔٵ َقبٵًٹ﴿(; 13ٚ)آٍ عُطإ:  ﴾اِي َٹ ٌٷ  َٳا ُنصِّبٴٛا ٚٳَيَكسٵ ُنصِّبٳتٵ ضٴغٴ َو َؾكٳبٳطٴٚا عٳ٢ًَ 

ُٴطٵغٳًٹنيٳ ٔٵ ْٳبٳٔإ اِي َٹ ٚٳَيَكسٵ دٳا٤ٳَى  ٘ٹ  ُٳاتٹ ايًٖ ٍٳ يٹَهًٹ َٴبٳسِّ ٚٳ٫َ  ْٳا  ِٵ ْٳكٵطٴ ٖٴ  ﴾ٚٳُأٚشٴٚا سٳتٻ٢ َأتٳا

٘ٹ﴿ٚأخرلّا  (;34)ا٭ْعاّ:  َٳتٳ٢ ْٳكٵطٴ ايًٖ ٘ٴ  َٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٍٴ  ٍٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُكٛ ط٠: )ايبك ﴾سٳتٻ٢ 

214) . 

 ،١بؿطٜٸز ٖصٙ اؾُاع١ اياهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜٗسِّ ٕٸإٜكٍٛ ايػٝس ايكسض: 

ٕ أ١ ايتاضٜذ، ٌٖ تطُعٕٛ َٔ غٓٸ ٕ ٜهٕٛ شلِ اغتجٓا٤ٷإٔ ٜأًَٛا يف أٜٚػتٓهط عًِٝٗ 

  .(22)َٔ غٓٸ١ ايتاضٜذ  ٜهٕٛ يهِ اغتجٓا٤ٷ

اْب ايجاْٞ ٕ اؾأايصٟ ٚنٸض ؾٝ٘  ،ٚبعس ٖصا ايتٛنٝض املدتكط يًػٝس ايكسض

ٝٸي ُٸ ١ ايتػٝرل قٓطعًُ ١ َٔ تاضىٝٸ١ٝ نؿـ ايػٓٔ اياٖتُاّ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٜططح أٖ

َٻ١، أٟ زٚقتاضىٝٸنطٚض٠ اغتكطا٤ اؿٛازخ اي، ٚٚد١ٗ ْعط ايكطإٓ ايهطِٜ ًٛا كٛا ٚتأ

 ،١تاضىٝٸخكٛم عًِ ايتاضٜذ ٚايػٓٔ اييف ١ٓ هض يهِ سكا٥ل َعٝٻطٚا يهٞ تتٻٚتسبٻ

 اغتكطا٤ ْٛاَٝؼ ايطبٝع١ ٚغٓٔ ايهٕٛ.  عٔ ططٜل

ِٵ ﴿، َٔ قبٌٝ: ٚقس زعِ ايػٝس قُس باقط ايكسض ٖصا ايه٬ّ بآٜاتٺ َأَؾًَ
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ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٘ٴ عٳًَ َٻطٳ ايًٖ ِٵ زٳ ٔٗ ٔٵ َقبٵًٹ َٹ ٔٳ  ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ اٖيصٹٜ ـٳ َنا ٝٵ ٝٳُٓعطٴٚا َن ٜٳػٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾ

ٗٳا َٵجٳاُي ٔٳ َأ ٔٵ ﴿(; 10ٚقُس: ) ﴾ٚٳيٹًَِهاؾٹٔطٜ َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٔٵ َقبٵًٹَو ٔإ٫ٖ ٔضدٳا٫ّ ْٴٛسٹٞ ٔإَي َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٚٳ

ٚٳَيسٳاضٴ  ِٵ  ٔٗ ٔٵ َقبٵًٹ َٹ ٔٳ  ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ اٖيصٹٜ ـٳ َنا ٝٵ ٓٵُعطٴٚا َن ٝٳ ِٵ ٜٳػٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾ ٌٔ اِيُكطٳ٣ َأَؾًَ ٖٵ َأ

ٕٳ ٛٵا َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ ٔٳ اتٻَك ٝٵطٷ يٹًٖصٹٜ ٖٳا ﴿ٚ (;109ٜٛغـ: ) ﴾اٯخٹطٳ٠ٹ خٳ ٖٵًَِهٓٳا ٜٳ١ٺ َأ ٔٵ َقطٵ َٹ ٔٵ  ِّ َؾَهَأ

َٳؿٹٝسٺ  ٚٳَقكٵٕط  َٴعٳٖط١ًَٺ  ٚٳبٹ٦ٵٕط  ٗٳا  ٜٳ١ْ عٳ٢ًَ عٴطٴٚؾٹ ٔٚ ٞٳ خٳا ٔٗ ُٳ١ْ َؾ ٞٳ َظايٹ ٖٹ ِٵ ٜٳػٹرلٴٚا ؾٹٞ  *ٚٳ َأَؾًَ

ْٻ ٗٳا َؾٔإ ٕٳ بٹ ُٳعٴٛ ٕٷ ٜٳػٵ ٚٵ آشٳا ٗٳا َأ ٕٳ بٹ ِٵ ُقًُٛبٷ ٜٳعٵكٹًُٛ ٗٴ ٕٳ َي ٔٵ اَ٭ضٵٔض َؾتٳُهٛ ٚٳَيهٹ ُٳ٢ اَ٭بٵكٳاضٴ  ٗٳا ٫َ تٳعٵ

ُٳ٢ اِيُكًُٛبٴ اٖيتٹٞ ؾٹٞ ايكټسٴٚٔض ِٵ ﴿(; 46ٚـ  45اؿر: ) ﴾تٳعٵ ٖٴ  ٕٕ ٔٵ َقطٵ َٹ ِٵ  ٗٴ ٖٵًَِهٓٳا َقبٵًَ ِٵ َأ ٚٳَن

َٳشٹٕٝل  ٔٵ  َٹ ٌٵ  ٖٳ ٓٳٖكبٴٛا ؾٹٞ اِيبٹ٬َزٹ  ِٵ بٳِطؿّا َؾ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ َن *َأؾٳسټ  ُٳ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيصٹِنطٳ٣ يٹ ٘ٴ ٔإ ٕٳ َي ا

ٗٔٝسٷ ٛٳ ؾٳ ٖٴ ٚٳ ُٵعٳ  ٚٵ َأِيَك٢ ايػٻ  (.37 ـ 36م: ) ﴾َقًِبٷ َأ

ّٸ ٔ ٬ع ع٢ً غٓٔ ايتاضٜذ ٖٛ ايصٟ ميٚها٫ٓط ٕٸإ :ٜكٍٛ ايػٝس ايكسض ٚبؿهٌ عا

ٜٳ١ٺ ﴿قٛي٘ تعاىل: إىل  ٜٚؿرل يف شيو .ايٓكطإىل  ٌاٱْػإ َٔ ايتٛقټ ٓٳا ؾٹٞ َقطٵ َٳا َأضٵغٳًِ ٚٳ

ٔٵ ْٳصٹٜٕط ٔإ٫ٖ َق ٕٳ َٹ ٘ٹ َناؾٹطٴٚ ِٵ بٹ ُٳا ُأضٵغٹًِتٴ ْٻا بٹ ٖٳا ٔإ َٴتٵطٳُؾٛ ٍٳ  ٚٵ٫َزّا  *ا ٚٳَأ ٛٳا٫ّ  َٵ ٔٴ َأِنجٳطٴ َأ ٚٳَقاُيٛا ْٳشٵ

ُٴعٳصٻبٹنيٳ ٔٴ بٹ َٳا ْٳشٵ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥  ٕٸأ. ٜٚط٣ ايػٝس قُس باقط ايكسض (35ـ  34)غبأ:  ﴾ٚٳ

ٛٸ ؾني يف ا٭َِ ٚاجملتُعات ناْت ٔطؾني ٚاملػايتاضٜذ ٚبني َٛقع املذلٳ ٠ ع٢ً َطٸبني ايٓب

  .(23)َٔ غٓٔ ايتاضٜذ ١ٌّ غٓٸٖٚصٙ ايع٬ق١ متجِّ .ٚتعاضض ع٬ق١ تهازٸ

 

ّٝتكطِٝ ايطٓٔ اي  ــــــ١ عٓد ايطٝد ايصدز تازخي

ٞٸعؿٛا١ٝ٥، ؾٗٞ ع٬ق١ شات طابع  ١ يٝػت ع٬ق١ّتاضىٝٸايػٓٔ اي ٫  َٛنٛع

ِٸعًُٝٸغٓٔ ايتاضٜذ طابعّا ـ. سلٛي١ٝ ٖصٙ ايكٛاْني ٚعَُٛٝتٗا تهػب تتدًٖ َا  ّا; ٭ٕ أٖ

 ـ. طاز ٚايتتابع ٚعسّ ايتد١ًٗ ٖٛ ا٫ٓطعًُٝٸميٝع ايكٛاْني اي

ا١ْٝ ٖصٙ ايػٓٔ. ؾايػٓٔ س عًٝٗا ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ ضبٸاؿكٝك١ اييت ٜ٪ٚن

 ٖٞ :ٚبعباض٠ أخط٣ ،﴾اهلل ١َٓٻغٴ﴿: ْٗا َطتبط١ باهلل تعاىلأمبع٢ٓ  ;ا١١ْٝ ضبٸتاضىٝٸاي

ٌٸأمبع٢ٓ  ،﴾اهلل اتٴُٳًٹَن﴿ ٖٚٛ قطاض  ،«ن١ًُ اهلل»قإْٛ َٔ قٛاْني ايتاضٜذ ٖٛ   ٕ ن

٢ عٓسَا ٜطٜس ستٸ أٟاْٞ. ٖٚصا ٜػتٗسف تطب١ٝ ؾهط٠ ضبط اٱْػإ باهلل تعاىل; ضبٸ

 . «ن١ًُ اهلل» بـ ٕ ٜػتؿٝس َٔ ايطبٝع١ ؾٗٛ َطتبْطأاٱْػإ 
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ايهاٌَ ملدتًـ ايػاسات  ٕ ٜػتعني بايٓعاّأٜػتطٝع اٱْػإ  :ٚبعباض٠ أخط٣

ٝٸ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ  ،ِ بايطبٝع١ٜٚػتؿٝس َٔ ايكٛاْني ٚايػٓٔ اييت تتشٖه ،١ايهْٛ

٭ٕ اهلل مياضؽ قسضت٘ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايػٓٔ، ٖٚصٙ ايػٓٔ ٚايكٛاْني  ;َٓعع٫ّ عٔ اهلل

 .(24)١ً ؿه١ُ اهلل ٚتسبرلٙ يف ايهٕٖٛٚٞ ممجِّ، «إضاز٠ اهلل» ٌمتجِّ

بعاز إإىل  ٟايطابع ايػٝيب ٚاٱشلٞ يعًِ ايتاضٜذ ٜ٪زٸ ٕٸإ :اٍَٚٔ املُهٔ إٔ ٜك

ٞٸطاض ايتؿػرل ايإايتاضٜذ عٔ  ٞٸٚامل عًُ ع٢ً ٕ ايكطإٓ ٫ ٜػبؼ أيًتاضٜذ. يف سني  ٛنٛع

ٝٸتاضىٝٸاؿازث١ اي ٜٚطبطٗا  ،يهٞ ٜكطعٗا عٔ ايطٚابط ٚايع٬قات ا٭خط٣ ;ّا١ طابعّا غٝب

 ،١ ٚاملعًًٍِٛٓ ٫ هعٌ ايك١ً باهلل بس٬ّٜ عٔ ق١ً ايعٹباهلل تعاىل َباؾط٠. ؾايكطإٓ ايهطٜ

ْ٘ ٜطبط ؾهٌ أ١ باهلل تعاىل. مبع٢ٓ تاضىٝٸ١ ايبٌ ٜطبط ايػٓٸ ،باتٚا٭غباب ٚاملػبٻ

ايع٬قات ٚأٚد٘ ا٫ضتباط باهلل تعاىل. ايكطإٓ ٜعذلف بٛدٛز ايك١ً بني اؿٛازخ 

١ ٖٞ تاضىٝٸت بني اؿٛازخ ايٖصٙ ايك٬ ٕٸإ :٘ ٜك١ٍٛ شلصا ايهٕٛ، ٚيهٓٸتاضىٝٸاي

١. تاضىٝٸيًػاس١ اي ٚبٓا٥٘ ايتهٜٛينٸ ،ٚسػٔ تسبرلٙ ٚتكسٜطٙ ،عٔ سه١ُ اهلل تعبرلٷ

ٞٸأع٢ً شيو سني ٜطٜس ايكطإٓ ايهطِٜ  ٚبٓا٤ٶ ١ تاضىٝٸع٢ً ايػٓٔ اي ٕ ٜػبؼ ايطابع اٱشل

ٞٸٕ ٜؿػِّأ٫ ٜطٜس  ٖٚٞ  ،كٝك١ ايتاي١ٝس ع٢ً اؿٕ ٜ٪ٚنأبٌ ٜطٜس  ،ط ايتاضٜذ بتؿػرلٙ اٱشل

 ١. عٔ ايكٛاْني اٱشلٝٸ ٕ ٖصٙ ايػٓٔ يٝػت خاضد١ّأ

 

 ــــــ اإلْطإ ٚاختٝازٙ حّس١َّٜطأي١ 

بٌ  ،١ يٝػت أع٢ً َٔ ٜس اٱْػإ إط٬قّاتاضىٝٸايػٓٔ اي ٕٸإ :ٜكٍٛ ايػٝس ايكسض

 ٕ َػأي١ اختٝاض اٱْػإ تًعب زٚضّاإٚ ـ. نُا ٜكٍٛ ايػٝس ايكسضـ  ػطٟ َٔ ؼت ٜسٙ

إىل  ١. ثِ ٜؿرل ؾُٝا بعسغ٬َٝٸعّا يف اٱطاض ايصٟ ٜطزل٘ ايكطإٓ ايهطِٜ يًػٓٔ اٱَتُِّ

ِّطٴ ﴿قٛي٘ تعاىل:  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ ٕٻ ايًٖ ٘ٹ ٔإ َٵٔط ايًٖ ٔٵ َأ َٹ ٘ٴ  ٘ٹ ٜٳشٵَؿُعْٛٳ ٔٵ خٳًِؿٹ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ َٴعٳٚكبٳاتٷ  ٘ٴ  َي

َٳا بٹَأ ِّطٴٚا  ّٕ سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٛٵ ٘ٹ َٳا بٹَك ٔٵ زٴْٚٹ َٹ ِٵ  ٗٴ َٳا َي ٚٳ ٘ٴ  َٳطٳزٻ َي ّٕ غٴ٤ّٛا َؾ٬َ  ٛٵ ٘ٴ بٹَك ٚٳٔإشٳا َأضٳازٳ ايًٖ ِٵ  ٔٗ ُْؿػٹ

ٍٕ ٚٳا ٔٵ  َٳا٤ٶ َغسٳقّإٵ َيٚٳَأ﴿(; 11ٚ: ايطعس) ﴾َٹ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ َٴٛا عٳ٢ًَ ايٖطٔطَٜك١ٹ َ٭غٵَك  :اؾٔ) ﴾ٛٵ اغٵتٳَكا

ُٻا َظًَ﴿ٚ (;16 ِٵ َي ٖٴ ٖٵًَِهٓٳا ٛٵعٹسّاٚٳتٹًَِو اِيُكطٳ٣ َأ َٳ ِٵ  ٔٗ ٗٵًٹهٹ ُٳ ٓٳا يٹ ٚٳدٳعٳًِ  . (59)ايهٗـ:  ﴾ُٴٛا 
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َّٝٝدإ ايطٓٔ اي   ــــــ ١تازخي

١ تاضىٝٸٕ ايػاس١ ايأ١، يهٔ ٌٖ تاضىٝٸٖصٙ ايػٓٔ ػطٟ ع٢ً ايػاس١ اي

ِ ظع٤ َٔ ٖصٙ ١ تتشٖهتاضىٝٸٕ ايػٓٔ ايأ١ أّ تاضىٝٸباَتسازٖا ٖٞ َٝسإ يًػٓٔ اي

١ عباض٠ عٔ ايػاس١ اييت ؼٟٛ تًو اؿٛازخ تاضىٝٸ١ ايٕ ايػاسأ إ٫ٓاؿٛازخ، 

ِٸ  .  بٗا امل٪ضخٕٛ ٚايكهاٜا اييت ٜٗت

يكهاٜا قه١َْٛ بايػٓٔ ٕ مجٝع اؿٛازخ ٚاأٌٖ  :ايػ٪اٍ ا٭ؾهٌ ٖٓا ٖٛٚ

 ١ تاضىٝٸاي

ٕٸ ايكشٝضٴ ّٓا َٔ ٖصٙ اؿٛازخ ٚايكهاٜا ٖٛ ايصٟ ؼهُ٘ غٓٔ دع٤ّا َعٝٻ أ

أٚ  ١دٝٸٛيٝٛٓطبل عًٝٗا قٛاْني ايؿٝعٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايكٛاْني ايؿػٚبس٫ّ عٓٗا ت ،ايتاضٜذ

ٟٸ ٝٸ أ  ١ ا٭خط٣. قٛاْني أخط٣ ملدتًـ ايػاسات ايهْٛ

ٌٸبِ غٓٔ ايتاضٜذ ٫ تتشٖه إشّا  .١تاضىٝٸايػاس١ اي ه

 ِ ؾٝٗا  ٚيهٔ َا ٖٞ املٝازٜٔ اييت تتشٖه

بني ايعٛاٖط يف َٝسإ  َٔ ايع٬ق١ ٚايك١ً ٚدٛز ْٕٛعإىل  ٖٓاايػٝس ايكسض ٜؿرل 

ايع٬ق١ ٚايك١ً املٛدٛز٠ يف بعض ايعٛاٖط يف املٝسإ »ٜٚكٍٛ:  ،١تاضىٝٸايػاس١ اي

ٞٸاي إىل  بٗسف ايٛقٍٛ ;ذاٖ٘ط باتٸٚتٓؿِّ ،ِ اؿطن١ مٛ اشلسفٖٞ ع٬ق١ تٓٚع تاضى

ُٸأٚ  ،ٖٔسف َعٝٻ ٝٸًٓٝ٘ ايؿ٬غؿ١ بايعٹَا ٜػ ٝٸًٓؾه٬ّ عٔ ايعٹ ،١١ ايػا٥ . ٖٚصٙ ١١ ايؿاعً

١ ًٓعٔ زٚض ايعٹ ٖصٙ املٝع٠ عباض٠ْ :ٚبعباض٠ أخط٣ .ايطٚابط غرل َٛدٛز٠ يف مجٝع املٝازٜٔ

ٝٸ ٘ يٝؼ ْٸإٔ ْعًِ أهب  ايعٌُ َطتبط باملػتكبٌ. ٚيف ْؿؼ ايٛقتؾ، ١ يف ايعٌُايػا٥

ٌٸأبايهطٚض٠  ٌٕ ٕ ٜهٕٛ يه ّا، ٫ٚ ميهٔ تاضىٝٸٜٚهٕٛ ع٬ُّ  ،ٚغا١ْٜ ٖسفٷ عُ

ثايح، ٚيهٞ ٜكبض ايعٌُ  عسٷبٌ ٖٓاى بٴ ،١ ػطٟ عًٝ٘تاضىٝٸاي ٕ ايػٓٔإ :ايكٍٛ

 . «عس ايجايح بٓعط ا٫عتباضٕ ٜ٪خص ايبٴأَٔ  ّا ٫بسٸتاضىٝٸ

ٝٸًٓٚايجاْٞ ٖٛ ايعٹ ،١ ايؿاع١ًًٝٓع٢ً شيو ؾايبعس ا٭ٍٚ ٖٛ ايعٹ ٚبٓا٤ٶ ٚايبعس  ،١١ ايػا٥

يهٞ  ٖٚٞ ؾطْط ،١ازٸٜٸ١ امل١ًٓ ٖٛ ايعٹتاضىٝٸَٓطك١ ايػٓٔ ايإىل  ايجايح اي٬ظّ يًسخٍٛ

 .(25)ّاادتُاعٝٸعسّا ٜأخص ايعٌُ بٴ

١ ضنٝٸس ا٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ميِّأمبع٢ٓ  ،١ يًعٌَُازٸٜٸ١ ًٌٓ عٹاجملتُع ٖٛ ايصٟ ٜؿٚه
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 املٓاغب١ يًعٌُ. 

ٜٚعتدل ع٬ُّ  ّا،تاضىٝٸ١ ْعتدل ايعٌُ دتُاعٝٸٚاْط٬قّا َٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ا٫

َٸ ٚيهٔ  ّا،ٚاسس ّاؾطز ٜهٔ املباؾط يف مج١ً َٔ ا٭سٝإ إ٫ٓمل  ٕٵإٚ ،١ ٚيًُذتُعيٮ

 .باعتباض املٛز ايصٟ وسث٘ ٜعتدل عٌُ اجملتُع

ٞٸايعٌُ اي إشّا  ايصٟ ؼهُ٘ غٓٔ ايتاضٜذ ٖٛ ايعٌُ ايصٟ ٜهٕٛ سا٬َّ تاضى

١ أٚغع َٔ سسٚز ايؿطز، شا أضنٝٸٜٚهٕٛ يف ْؿؼ ايٛقت شا  ،َع ٖسف ٚغا١ٜ يع٬ق١ٺ

  .(26)١ ي٘، ٚبٗصا ٜهٕٛ عٌُ اجملتُعَازٸٜٸ١ ًٓٔ اجملتُع عٹدص َٜتٻ َٕٛز

 

ّٝصٝؼ ايطٓٔ اي   ــــــ ١ )فًطف١ ايتازٜذ(تازخي

  ــــــ ايصٝػ١ ايػسط١ٝ ـ1

ٚيف ٖصا ايؿهٌ  .١١ ايؿططٝٸ١ ٖٛ ؾهٌ ايكهٝٸتاضىٝٸ١ ايايؿهٌ ا٭ٍٚ يًػٓٸ

فُٛعتني َٔ اؿٛازخ ٚ أ ١ تطبط بني سازثتني١ ؾططٝٸ١ يف قهٝٸتاضىٝٸٌ ايػ١ٓ ايتتُجٻ

 .١ بني ايؿطط ٚاؾعا٤ٛنٛعٝٸس ايع٬ق١ املٖٚصٙ ايع٬ق١ ت٪ٚن ،١تاضىٝٸع٢ً ايػاس١ اي

ّٕ ﴿يف قٛي٘ تعاىل: ١ َا دا٤ ١ ايؿططٝٸتاضىٝٸٚاملجاٍ ع٢ً ايػٓٔ اي ٛٵ َٳا بٹَك ِّطٴ  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ ٕٻ ايًٖ ٔإ

ِٵ ٔٗ َٳا بٹَأُْؿػٹ ِّطٴٚا  ِٵ ٕٵ َيٚٳَأ﴿ٚ، (11)ايطعس:  ﴾سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٖٴ ٓٳا ٝٵ َٴٛا عٳ٢ًَ ايٖطٔطَٜك١ٹ َ٭غٵَك ٛٵ اغٵتٳَكا

ٗٳا َؾشٳلٻ ﴿ٚ، (16)اؾٔ:  ﴾َٳا٤ٶ َغسٳقّا ٗٳا َؾَؿػٳُكٛا ؾٹٝ َٴتٵطٳؾٹٝ ْٳا  َٳطٵ ٜٳ١ّ َأ ٗٵًٹَو َقطٵ ْٴ ٕٵ  ْٳا َأ ٚٳٔإشٳا َأضٳزٵ

َٹرلّا ٖٳا تٳسٵ ْٳا َٻطٵ ٍٴ َؾسٳ ٛٵ ٗٳا اِيَك ٝٵ ّ خس١َ نبرل٠ كٛاْني تكسِّ. َٚجٌ ٖصٙ اي(16)اٱغطا٤:  ﴾عٳًَ

 ٚتًعب زٚضّا ععُّٝا يف تٛدٝٗ٘.  ،يٲْػإ يف سٝات٘ ا٫عتٝاز١ٜ

 

  ــــــ ايصٝػ١ ايكطع١ٝ ـ2

١ ايٓادع٠ ١ ايؿعًٝٸ١ ؾهٌ ايكهٝٸتاضىٝٸدصٙ ايػٓٔ ايايؿهٌ ايجاْٞ اييت تتٻ

ػـ يف ايؿُؼ عٓسَا تٓهشيو َجاٍ ٚعات. ٗا تعطض بسٕٚ ساي١ ايتٛٗقْٸإك١، أٟ احملٖك

ٞٸ ٍ َٔ ٕ ٜعسِّأٚ ،ط َٔ ظطٚؾٗإ ٜػِّأذاٙ ٖصٙ ايكه١ٝ ؾاٱْػإ ٫ ميًو اتٸ ،ايّٝٛ ايؿ٬ْ

ل غٛف تتشٖك ،١١ قطعٝٸُا ٖٞ قهٝٸٚإْٸ ،١١ ايؿططٝٸٗا يٝػت بكٝػ١ ايكهٝٸ٭ْٸ ;ؾطٚطٗا

 بايؿعٌ. 
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  ــــــ ايصٝػ١ غري ايكطع١ٝ )املس١ْ( ـ3

ِٸ ٖٚٞ ايػٓٔ  ،ايهطِٜ اٖتُاَّا نبرلّاب٘ ايكطإٓ  ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايػٓٔ اٖت

ٞٸذاٙ املكاغ١ ع٢ً قٛض٠ اتٸ ٟ ٫ ع٢ً قٛض٠ قإْٛ قاضّ سسٸٸ ،يف سطن١ ايتاضٜذ طبٝع

ٞٸايكإْٛ اي ٕٸأذاٖات ؽتًـ عٔ ايكإْٛ. ٚتٛنٝض شيو ٕ ا٫تٸأٚاملعًّٛ  .٫ ضدع١ ؾٝ٘  عًُ

ٕٸ ;ْػإتٗعّ َٔ قبٌ اٱٕ أ١ اييت ٫ ميهٔ عٔ تًو ايػٓٸ عباض٠ْـ  ضٙ عاز٠ّنُا ْتكٛٻـ   ٭

٫ٚ ٜػتطٝع اـطٚز عٔ زا٥ط٠ طاعتٗا.  ،١طبٝعٝٸٕ ٜٓكض ايكٛاْني ايأ٫ ٜػتطٝع  ْػإاٱ

ِ ٗا َع شيو قس ؼٚطيهٓٸ ،ٜٗا َٚعاضنتٗاذاٖات َط١ْ ميهٔ ؼسٸٚيهٔ ٖٓاى اتٸ

ٖٓاى بعض ايػٓٔ ميهٔ  إشّا .ّاٟ ٚتػشك٘ بػٓٔ ايتاضٜذ ْؿػٗا تسضهٝٸٖصا املتشسٸ

ٔٵسٸؼ ِٸ ،ٚيٛ ع٢ً ؾٛط قكرل ،ٜٗاذاٖات ميهٔ ؼسٸٖٓاى اتٸ ٜٗا، ٚيه ِ ؼٓط َٚٔ ث

ذاٖات ٚايتذاشبات ات ا٫تٸٟ بػٓٔ ايتاضٜذ ْؿػٗا. ٖٚصا َٔ خكٛقٝٸٖصا املتشسٸ

  .(27)ا٭ق١ًٝ يٲْػإ يف سطن١ ايتاضٜذ

 

  ــــــ يف حسن١ ايتازٜذ ْطإدٚز اإل

ٞٸاحملت٣ٛ ايأٚ  ْػإٕ اٱإ ٕ ٖٛ ا٭غاؽ ؿطن١ ايتاضٜذ. ؾشطن١ يٲْػا ساخً

ٝٸ٫ًٓ ؽهع يتأثرل قإْٛ ايعٹ ،١ايتاضٜذ ٖٞ سطن١ ٖازؾ١ غا٥ٝٸ َٚطتبط١  ،١ٝٸ١ ٚايػبب

١ ًٓاؿطن١ اشلازؾ١ شلا عٹ ٕٸأشيو  ;ْٗا َطتبط١ بٗسؾٗا أٜهّاإتٗا َٚانٝٗا ؾكط، بٌ ًٓبعٹ

ٝٸ ٬ٕ ت٘ ُٖا ايًصإ ٜؿٚهٚإضاز ْػإؾهط اٱ ٕٸأاملػتكبٌ. ٚايٛاقع إىل  ع١١ َتطًٚغا٥

ٞٸ، ٚاحملت٣ٛ ايْػإنُرل اٱ ني، يٲْػإ ٬ٜسغ يف ٖصٜٔ ايطنٓني ا٭غاغٝٸ ساخً

ٞٸع٢ً شيو ؾاحملت٣ٛ اي ٚبٓا٤ٶ  يٲْػإ ٖٛ ايصٟ ٜكٓع سطن١ ايتاضٜذ.  ساخً

ٞٸؾايبٓا٤ ا٫ ٟٸ دتُاع ِٸ ،ايعًٛ َٔ ع٬قات ٚأْع١ُ ٚأؾهاض  بهٌ َا ٜه

ٗا ع٬ق١ ْٸأيٲْػإ. ٜٚػتٓتر بعس شيو  ت٣ٛ ايباطينٸٜكّٛ ع٢ً قاعس٠ احمل ،ٚتؿاقٌٝ

ٕٸإش إ ;١ َٚعًًٍٛٓعٹأٚ  تابع َٚتبٛع، ٝٸ ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜ٪َٔ بأ ١ ايتػٝرل يف ظاٖط عًُ

َٔ بٓا٤ قتٛاٙ  ْػإٔ اٱيهٞ ٜتُٖه ;دٓبإىل  اٱْػإ ٚباطٓ٘ هب إٔ ٜػرلا دٓبّا

ٞٸ٣ٛ ايأٟ ؾهطٙ ٚإضازت٘ َٚٝٛي٘، ٖٚصا احملتايباطين،  ٕ ٜهٕٛ َٓػذُّا أهب  ساخً

ٟٸ ٞٸاـ َع بٓا٥٘ ايعًٛ   .(28)اضد
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  ــــــ يد٣ ايطٝد ايصدز ب٘اجملتُع ٚعالق١ ايفسد 

ِ ٜٚكػِّ .ٚضزٚز ا٭ؾعاٍ ْػإأعُاٍ اٱإىل  م ايػٝس ايكسض يف ايبسا١ٜٜتططٻ

 ث٬ث١ أؾهاٍ: إىل  اتػًٛنٝٸاي

ٞٸعٌُ  ـ1 ٟٸ ا٭غاؽ١ ٖٞ ١ ايؿاعًٝٸًٓتهٕٛ ؾٝ٘ ايعٹ طبٝع  اؾاْب(.  )أساز

ٟٸعٌُ  ـ2 ٝٸًٓشا عٹ ؾطز ٝٸًٓؾه٬ّ عٔ ايعٹ ،١١ غا٥ نْٛ٘ ٜكسض عٔ اٱضاز٠  ;١١ ايؿاعً

 ٔ(. ٜٵعسٳ)شٚ بٴ خامٸ ٖسفٺ اٚش

ٞٸعٌُ  ـ3 ٝٸًٓشٚ عٹ ادتُاع ٝٸًٓٚعٹ ،١١ ؾاعً أٚ  ١َازٸٜٸ١ ًٓٚنصيو شٚ عٹ ،١ ٖازؾ١١ غا٥

ٞٸ ،ط١٠ َ٪ثًِّٓعٹ  .ا٭بعاز ؾٗٛ ث٬ث

ْٓا يف أإىل  ، ثِ ٜؿرلّاادتُاعٝٸ يعٌُ ايصٟ ميتًو ايبعس ايجايح ٜكبض ع٬ُّا إشّا

ٗٳٝٵزضاغتٓا يًُذتُع يسٜٓا نٝإ بؿأْٳ ٟٸٖٛ ايؿإٔ ٚايٛد٘ اي :أسسُٖا :ٔٝٵٔ ٚٚد  ;ؿطز

ٞٸٖٛ ايؿإٔ ٚايٛد٘ ا٫ :ٚاٯخط  ١ امل٬ْٓعطٜٸٜٚططح ٖصا املٛنع با٫غتؿاز٠ َٔ  .دتُاع

اجملتُع(. أٚ  )ا٭١َ ٖٚصا ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٛ ايصٟ ٜبين .(29)ٕقسضا يف َٛنٛع ْؿؼ اٱْػا

 :يهٞ ْكٍٛ ;اجملتُع(ٚ )ايؿطز ٕ عٔ بعهُٗا باغِٕ َػتك٬ٓايٝؼ يسٜٓا ٖٓا نٝاْ إشّا

ٟٸ :أسسُٖا :بٛدٗني ّاٚاسس ّإ يٓا نٝاْإبٌ   ايؿطز أّ اجملتُع ،ُٗا ي٘ ا٭قاي١أٜټ  ;ؾطز

ٞٸ :ٚاٯخط ١ ٓعطٜٸط عٓ٘ بٜٚعبٻ ،١بؿطٜٸَٓاسٞ اؿٝا٠ اي ٚهطٟ شيو ع٢ً مجٝع .ادتُاع

 . «املجٌ ا٭ع٢ً»

ّٕ ﴿: اٯ١ٜ ايهطمي١املطاز يف ٕ إ :ٜٚٛاقٌ ن٬َ٘ بايكٍٛ ٛٵ َٳا بٹَك ِّطٴ  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ ٕٻ ايًٖ ٔإ

ِٵ ٔٗ َٳا بٹَأُْؿػٹ ِّطٴٚا  ِٵ﴿ َٔ تػٝرل ،﴾سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٔٗ ٞٸاحملت٣ٛ اي»يتعبرل عٔ ا، ﴾َٳا بٹَأُْؿػٹ  ساخً

ٌٸأٚ  ٕ تػٝرل ايؿطز ايٛاسسأشيو  ;«يًكّٛ ١ يـ املؿه١ً ا٭غاغٝٸ ايؿطزٜٔ ٚايج٬ث١ ٫ و

  .(30)«تػٝرل َا بايكّٛ»

ِٸ ٞٸٖٛ ايٛد٘ ا٫ املٗ  .ٔٝٵؾٗٛ ٜكبٌ بٛدٛز نٝإ ٚاسس بؿأْٳ إشّا .دتُاع

ٚوٌُ نُرل  ،ٕ َٔ ا٭ؾطازٕ اجملتُع ٜتهٛٻأ قشٝضٷأْٸ٘ ٜٚط٣ ايػٝس ايكسض 

ٔٸ ،كٗا ع٢ً ا٭ؾطاز١ اييت ٜطبِّملػتكًٓا٭ؾطاز ٚإضازتِٗ ا يٮؾطاز  ا٫غتك٬ٍ ايٓػيبٸ ٚيه

ى ٕ ٜتشطٻأٔ ايؿطز َٔ نُا ٜتُٖه ،ط فتُعٕ٘ ٜػِّأٔ ايؿطز َٔ . ٚيصا ٜتُٖهقؿْٛظ

ـٺ باػاٙٺ ضغُّا عٔ َػرل٠ اجملتُع ٚسطنت٘. ٖٚصٙ املػأي١ ٖٞ  ،ؿطن١ اجملتُع كاي
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َكابٌ اؾدل ، يف نبرل سسٛإىل  ٜت٘ ٚاغتك٬ي٢ً٘ سطٸع ْػإشاتٗا اييت واؾغ ؾٝٗا اٱ

 يف اجملتُع. 

 

  ــــــ خصا٥ص اجملتُع ٚعٓاصسٙ عٓد ايطٝد ايصدز

 ١. ١ خاقٸعكا٥سٜٸ١ َبس١ٝ٥ ٚؾهطٜٸ ـ اجملتُع ايهاٌَ ٖٛ ايكا٥ِ ع٢ً أغٕؼ1

َٸـ اجملتُع شٚ ٫ٚز٠ خاقٸ2 ٜٚهٕٛ  ،اجملتُعأٚ  ١١ تٓبجل َٔ خ٬ٍ َها١ْ ا٭

  ّا.سٝٸ

 ى ٚؾاعٌ. ـ اجملتُع َتشط3ِّ

 أٟ ايتاضٜذ.  ،ِ باجملتُع ٚعطنت١٘ تتشٖهٝٸـ ايػٓٔ اٱشل4

ٕٷ5 ِٷ ،ّادسٸٚاغع ٷ ـ شلصٙ ايػٓٔ َٝسا  ٚاختٝاضٙ.  ْػإاٱ سطٸٜٸ١َع  َٚٓػذ

ٞٸٜٚعين َٛت ايٛد٘ ا٫ ،١(دتُاعٝٸ)اؿٝا٠ ا٫ َٛتٷأٚ  َا ٌٷدٳـ يًُذتُع َأ6  دتُاع

 ٭ؾطاز اجملتُعات. 

ٝٸيًُذتُع  ـ7 ْكابٗا إىل  يهٞ تعٛز ايع٬قات ايباط١ً ;١١ إسهاض مجاعٝٸعًُ

 . (ّٜٛ ايتػابٔـ )ٚدا٤ ايتعبرل عٓ٘ ب ،اؿلٸ

ٌٸ8  . خامٸ نتابٷأٚ  ٌٌّذٹغٹ فتُٕع ـ يه

  ، ٖٚٞ:ض ايػٝس ايكسض عٓاقط اجملتُع ع٢ً أغاؽ آ١ٜ اـ٬ؾ١ٜٚٛنِّ

 . ْػإـ اٱ1

 ـ ايطبٝع١. 2

 تد٬ف. ا٫غأٚ  ـ ايع٬ق3١

ٞٸخكٛم ايٓعاّ ا٫يف ٜصنط ايػٝس ايكسض مخػ١ خكا٥ل  ٞٸايكٹ دتُاع  ،ٝٳُ

ٞٸاٱغ٬ّ ٖٛ ْعاّ  ٕٸإ :َٚٔ ثِ ٜكٍٛ ١ َتهاٌَ. ٜٚصنط اـكا٥ل ايكُٝٝٸ ادتُاع

ٞٸيًٓعاّ ا٫  : (ؾًػؿتٓا)ٚ (،١غ٬َٝٸاملسضغ١ اٱ)يف َكاي١  دتُاع

ٞٸ1 يٝعٗط ايططٜل  ،ٚٚدٛزٖا١ بؿطٜٸؿٝا٠ اي ـ ٜعطٞ ايتؿػرل ايكشٝض ٚايٛاقع

 ايكشٝض يًُعطؾ١. 

ٞٸـ ايٓعاّ ا2٫  ٚعٛاطؿ٘.  ْػإٜهٕٛ َٓػذُّا َٚتٛاؾكّا َع غطا٥ع اٱ دتُاع
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ٞٸـ ٜػع٢ ايٓعاّ ا3٫  ٫ٚ ٜػع٢ يتػٝرل ؾططت٘.  ،ْػإيتػٝرل ض١ٜ٩ اٱ دتُاع

ٓعاّ ١ يًٌ أسس ايطنا٥ع ا٭غاغٝٸ١ ٜؿٚهعٜٓٛٸ١ ٚاملخ٬قٝٸـ ا٫ٖتُاّ باملعاٜرل ا٭4

ٞٸا٫  ايكاحل ٚاي٥٬ل.  دتُاع

املكاحل ١ٚ ُٝٸٝٳ١ ٚايكٹَتٛاظ١ْ َٚٓػذ١ُ بني ايسٚاؾع ايؿططٜٸ ٕ ع٬ق١ّـ ٜه5ِّ

َٸدتُاعٝٸا٫  ١. ١ ايعا

ٞٸايسٜٔ اٱ» :ثِ ٜكٍٛ ايػٝس ايكسض  ،ّا نا٬َّادتُاعٝٸباعتباضٙ ْعاَّا  ;غ٬َ

  .(31)«ميتًو مجٝع ٖصٙ اـكا٥ل

 

 ــــــ يإلْطإ ١١ اخلالف١ ايعاَّْعسّٜ

ٞٸ سلٌّ»ٕ اـ٬ؾ١ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ ٖٞ أٜط٣ ايػٝس قُس باقط ايكسض   «طبٝع

ِٷ  .١ هلل تعاىلكٝكٝٸٖٚٞ شات اـ٬ؾ١ اؿ ،١ يًُايو باملًُٛىصاتٝٸَٔ ايع٬ق١ اي ْاد

ايبؿط ع٢ً أغاغ٘ َٔ إزاض٠ َكرلِٖ  ٛٔ بٓايصٟ ٜتُٖه ٖٞ شيو اؿلٸ ْػإٚخ٬ؾ١ اٱ

ِٷ ٖٚصا اؿلٸ .نذُاع١ ٚٸ ْاد  ْػإايصٟ عطض ع٢ً اٱ ،اـ٬ؾ١ اٱشل١ٝ َٔ سلٸ ٫ّأ

ٟٸ ٖٞ سلٌّ :ٚثاّْٝا ;ؾكبٌ ا٭َا١ْ ،ّؼت عٓٛإ ا٫غتد٬ف ٚا٫غت٦ُا  ْٚػيبٸ اعتباض

: اـ٬ؾ١ ْػإيف ته١ًُ عج٘ غكٛم خ٬ؾ١ اٱ ،َٚٔ ثِ ٜكٍٛ .(32)ٚقسٚز

ٝٸاٱ  ْػإض٠ خ٬ؾ١ اٱ)َطس١ً ايٛسس٠ ا٭ٚىل( ناْت بكٛ ١ ع٢ً ا٭ضضْػاْ

 ٚا٫غتد٬ف. 

)َطس١ً ايؿطق١ ٚاخت٬ف ايٓاؽ  ٚيف املطس١ً ايجا١ْٝ تأتٞ َطس١ً خ٬ؾ١ ا٭ْبٝا٤

ٚاٱؾطاف َع بعهُٗا  ْػإٚيف ٖصٙ املطس١ً تتطابل َطس١ً خ٬ؾ١ اٱ .ؾُٝا بِٝٓٗ(

 .بػبب عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ;ايبعض

ُٸ  .^اض١ ا٭طٗٚتأتٞ يف املطس١ً ايتاي١ٝ َطس١ً خ٬ؾ١ ا٭٥

 ،٠ أخط٣َطٸ «ْػإخ٬ؾ١ اٱ»ٚيف املطس١ً ايطابع١ يف عكط ايػٝب١ تأتٞ َطس١ً 

ٟٸٜٚٓتكٌ أؾطاز اجملتُع اي ٔٵ .إزاض٠ ؾ٪ِْٚٗ ٚؾ٪ٕٚ فتُعِٗإىل  بؿط ٗا ْٸأمبا  ٚيه

َٸطدعٝٸامل»ؾٗٓاى نطٚض٠ يٛدٛز إؾطاف ٚؾٗاز٠  زٜينٸ سٺعٵخ٬ؾ١ شات بٴ إىل ، «١١ ايعا

 .ْػإداْب خ٬ؾ١ اٱ
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٠ َطٸ ×ٖٚٞ َطس١ً خ٬ؾ١ اٱَاّ املعكّٛ ،تأتٞ املطس١ً اـاَػ١ رلّاٚأخ

  .(33)اـ٬ؾ١ ٚايؿٗاز٠ ثا١ّْٝ ٞٵشس ؾٝٗا يف ٚاقع ا٭َط خٖطسٝح ٜتٻ ،أخط٣

 

َّ   ــــــ ١اخلالف١ ايعا

ٜعبٸط ايػٝس قُس باقط ايكسض عٔ ٖصٙ اـ٬ؾ١ باي١ٜ٫ٛ املعطا٠ َٔ قبٌ اهلل 

ٌٕ .عٌ ايتهٜٛينٸتعاىل يٲْػإ بكٛض٠ اؾ ّٸ ٚبؿه َٸ ٕٸأٜط٣  عا ١ يٲْػإ اـ٬ؾ١ ايعا

ٗٳ  ٔ: ٝٵشات ٚد

ٞٸ )إعطا٤ ّ ا٫غت٦ُاأٚ  ،(ْػإ)خ٬ؾ١ اٱ ٖٚٛ ا٫غتد٬ف ،أـ ايٛد٘ اٱشل

 ٖٚٛ اؾعٌ ايتهٜٛين ٚايؿططٟ.  ،اٱَا١َ(

ٞٸب ـ ايٛد٘ اٱ َٸ أٚ ،ٖٚٛ ا٫غت٦ُإ ،ْػاْ  ْػا١ٕ( اييت قبًٗا اٱ)ا٭َا١ْ ايعا

 ْػإدعٌ اـ٬ؾ١ يٲ إشّابعس اغتعطان٘ يه٬ ايٛدٗني:  ،ّ َع ؾططت٘. ٜٚك٤ٍٛٚتت٬

ٝٸأٚ  ّاٚيٝؼ تؿطٜعٝٸ ،٘ عطض تهٜٛينٸْٸأٚعطنٗا عًٝ٘ ٜعين   ْػإٕ اٱأٚمبا  ّا.نػب

ُټضنٝٸميتًو يف تطنٝبت٘ ا٭ ًٗا ١ ايؿطٚط اي٬ظ١َ شلصٙ اـ٬ؾ١ ٚا٭َا١ْ ؾكس قبٌ ؼ

ٝٸ ٝٸٜٸّا ٚؾططقب٫ّٛ تهٜٛٓ َٸّا بكٛض٠ طبٝع يف  ْػا١ٕ يٲ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾاـ٬ؾ١ ايعا

ٟٸٖا ايسٹعٵبٴ َٸ»ٖٞ بؿط  .(34)«١أَا١ْ عا

 

 ــــــ ايصدز عٓد «االضتدالف، ٚاالضت٦ُاّ، ٚاالضت٦ُإ» :َٓاقػ١ املصطًخات ايجالث١

إش ; ، ٚمبع٢ٓ ا٫غتسعا٤ يًد٬ؾ١اغتدسّ ا٫غتد٬ف مبع٢ٓ ايتٓكٝب نٓا٥بٺ

 ٖٚٞ:  ،ٖصا ا٫غتسعا٤ يًد٬ؾ١ ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايع٬قات تٛدس يف

 )ايٓؿؼ(.  ْػإباٱ ْػإأـ ع٬ق١ اٱ

 )اجملتُع(.  باٯخطٜٔ ْػإاٱع٬ق١ ب ـ 

 بايطبٝع١.  ْػإاٱع٬ق١ ز ـ 

ُٻ ،أَاّ ٖصٙ املٛانٝع ايج٬ث١ َػ٪ٍٚ ْػإؾاٱ ٌ ا٭َا١ْ ػاٙ َكرلٙ ٜٚتش

 أضنإ ا٫غتد٬ف تؿتٌُ ع٢ً: ٕٸإ :ثِ ٜكٍَٛٚٔ  .َٚكرل اجملتُع ٚايطبٝع١

ٚٸ ـ عًٝ٘ دًَاملػتٳ :ثايجّا ٚضابعّا ;دًَـ()املػتٳ ْػإ: اٱثاّْٝا ;دًٹـ(اهلل )املػتٳ :٫ّأ
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ٕ ٜصنط ايعٓاقط ا٭ضبع١ أٚبعس  (.َٚا متاضؽ عًٝ٘ اـ٬ؾ١ ;اجملتُع ٚايطبٝع١)

  .(35)ٖٛ زٚض ا٫غتد٬فُا يف مماضغ١ سٝات٘ إْٸ ْػإزٚض اٱ ٕٸإ :ي٬غتد٬ف ٜكٍٛ

َٸ ٕ ب١ٝٓ اؿٝا٠ أٜط٣ ايػٝس ايكسض  ْػا١ٕ يٲٚيس٣ ؼًٌٝ َٛنٛع اـ٬ؾ١ ايعا

ٚٸ١ تتػٝٻدتُاعٝٸا٫  .(36)عٓٗا ،أٟ )اهلل تعاىل( ،ٍط ؾُٝا يٛ أبعسْا ايطنٔ ا٭

ٕ اهلل تعاىل ٖٛ أَا ٜتعًل غكٛم يؿع١ ا٫غت٦ُاّ ٜط٣ ايػٝس ايكسض  ٚيف

آخط عٔ  ا٫غت٦ُاّ ٖٛ تعبرلٷ ٕٸأكاّ اٱَا١َ يف ا٭ضض، ٚمب ْػإّ اٱايصٟ نطٻ

ٟٸس ايعٵ. ؾُٔ سٝح ايبٴْػإخ٬ؾ١ اٱأٚ  ا٫غتد٬ف  ،َٚٔ ْاس١ٝ داعٌ اـًٝؿ١ ،ػُاٚ

ٞٸَٚٔ سٝح ايبعس ا٭ ;ٜعين ا٫غتد٬ف ايٓٝاب١ ٚاـ٬ؾ١  ،ْػإَٚٔ ْاس١ٝ اٱ ،ضن

ٖٚٛ اٱَاّ  ،ٖٛ خًٝؿ١ اهلل يف ا٭ضض ْػإاٱ ٕٸإٜعين ا٫غت٦ُاّ ٚاٱَا١َ ٚايكٝاز٠، أٟ 

ّٷأسٜط بايصنط َٚٔ اؾ. ٚايكا٥س ٚاؿانِ أٜهّا ٚيٝؼ  ،تهٜٛينٌّ ٕ اٱَاّ َؿٗٛ

ٝٸ ّا،تؿطٜعٝٸ ٝٸأٟ ي٘ ساي١ تهٜٛٓ ، ١ٚخكا٥ك٘ ايؿططٜٸ ْػا١ٕ ع٢ً طبٝع١ خًك١ اٱ١ َبٓ

ّٸ ،١ٜٸأٟ ايعكٌ ٚاؿطٸ  . ّاٚيٝؼ خاقٸ ،ٚيصا ي٘ َع٢ٓ عا

 .قبٍٛ تهٜٛينٸ ٖٞإٜساع ا٭َا١ْ. ٚا٭َا١ْ أٚ  طض ا٭َا١ْا٫غت٦ُإ ٖٛ عٚ

ُٸًٗا ْػإك١، ٚا٭َا١ْ اييت قبًٗا اٱ١ َتشٚك١ إشلٝٸٚايٛاقع ٖٛ غٓٸ عٓسَا عطنت  ،ٚؼ

ٝٸً٘ شلا تكبټنإ تكبټ ،َٔ غٛض٠ ا٭سعاب 72ٚؾكّا ي١ٰٜ  ،عًٝ٘ دصت يف تٸٚا ،ّا٬ّ تهٜٛٓ

  .(37)١تاضىٝٸ١ ايايٛاقع َع٢ٓ ايػٓٸ

يف ا٭ضض ٖٞ  ْػإا٫غتد٬ف ٚإَا١َ اٱ ٕٸإ :ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝإىل  ثِ ىًل

 ،ٔ عًٝٗاَٹ٪ٵاغتٴ باجملتُع ٖٞ ع٬ق١ أَني ع٢ً أَا١ْٺ ْػإٕ ع٬ق١ اٱإٚ ،أَا١ْْ

ٓٳأ ٔٳٝٵبٳٚات ٚا٭ضض ٚاؾباٍ ؾَأاٗا ا٭َا١ْ اييت عطنت ع٢ً ايػُْٸأٚاؿكٝك١  ٗا ٕ وًُ

ٔٳ  َٓٗا.  ٚأؾؿك

 

 ــــــ ١ يًدالف١ايعاَّ ١ٓعسّٜاي 

ٚا٫غت٦ُإ  ،ت٘ ع٢ً اهلل تعاىلَػ٪ٚيٝٸٕ ا٫غتد٬ف تكع أ»ٜط٣ ايػٝس ايكسض 

ٔٸعطٳؾاـ٬ؾ١ ٚاٱَا١َ تٴ إشّا .ْػإت٘ ع٢ً اٱٝٸَػ٪ٚي  ض َٔ قبٌ اهلل تعاىل، ٚيه

  .(38)«ٜأتٞ يف إطاض ايكبٍٛ با٭َا١ْ ْػإايكبٍٛ بٗا َٔ قبٌ اٱ
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 ،١تاضىٝٸأٚ  ١غٝاغٝٸ١ ادتُاعٝٸ١ ؾعٌ ٚايعطض غٓٸا ٕٸأٜٚط٣ ايػٝس ايكسض 

  .(39)قاّْْٛاأٚ  ٚيٝؼ تؿطٜعّا

 ٕٸأٌٖ  :خكٛم ا٫غتد٬ف بكٛي٘يف ثِ ٜططح ايػٝس ايكسض ايػ٪اٍ ايتايٞ 

ّٸ   ْػإ٘ يٓٛع اٱْٸأأّ  ×ٖٛ يؿدل آزّ ا٫غتد٬ف ايعا

ْ٘ غرل أىل شيو: ٜعٗط َٔ استذاز امل٥٬ه١ ع٢ً اهلل تعا عٜٔٚكٍٛ يف اٱداب١ 

ْ٘ َٛنٛع ٜعتدل إ .ٚبإم َػتُطٸ ؾكس اعذلنت امل٥٬ه١ ع٢ً َٛنٕٛع ،×بآزّ كتٛل

ّٸ ٘ أَطٷْٸأخكٛم ا٫غتد٬ف يف نُا ٜػتٓتر  .١ ع٢ً اَتساز تاضٜذ ايهٕٛغٓٸ ، عا

ٟٸاؾٓؼ اي ٕٸأٚ ٜٚػٓس  ،َٔ قبٌ اهلل تعاىل ْػإٌ تهّٜٛٓا يهُاٍ اٱيف ايٛاقع ميجِّ بؿط

َٔ غٛض٠  69َٔ غٛض٠ ايٌُٓ، ٚاٯ١ٜ  62َا اغتٓتذ٘ َٔ اٯٜات  إىل ٖصا ايه٬ّ

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 165ا٭عطاف، ٚاٯ١ٜ 

 

  ــــــ ْطا١ٕ يإل١ اخلالف١ ايعاَّقٛاعد ْعسّٜ

، ٚايعكٌ ْػا١ٕ ع٢ً ؾطط٠ اٱٜبين ايػٝس قُس باقط ايكسض ٖصٙ ايٓعطٜٸ

ٝٸ١ ٚا٫ختٝاض، ٚاٱضاز٠ ٚايععّ، ٚاٜٸٚاؿه١ُ، ٚاؿطٸ ١ ٚايؿٛض٣ ٱميإ بايٛسساْ

 : ْػا١ٕ خ٬ؾ١ اٱٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٜػتٓتر ا٭َٛض ايتاي١ٝ َٔ ْعطٜٸ .(40)ٚايتؿاٚض

ٝٸأـ ايطبٸ   .(41)١ ٚاشلسف اي٬قسٚزاْ

  .(42)١ املطًك١()ايٓعطٜٸ أٟ ،اهللإىل  ٚق٫ّٛ ْػإب ـ ٚترل٠ تهاٌَ اٱ

ٞٸز ـ إقا١َ اجملتُع اي   .(43)ه١َٛٚتؿهٌٝ اؿ ،، ٚايسٚي١ػٝاغ

  .(44)ٚعسّ ا٫غتبساز ْػإاٱ سطٸٜٸ١ز ـ 

ٟٸ   .(45)١طبك١ خاقٸأٚ  ؿطزٺبل ْٗا ٫ تتعًٖأمبع٢ٓ  ،ٖـ ـ عَُٛٝتٗا ٚطابعٗا اؾُاٖرل

ُټ ايٓاؽ ِٖ أقشاب اؿلٸ ٕٸأمبع٢ٓ  ،ٚ ـ املػاٚا٠ ٚايتهاؾ٪ يف اـ٬ؾ١ ٌ يف ؼ

  .(46)ٚاؾُٝع َتػإٚٚ أَاّ ايكإْٛ ،ٖصٙ ا٭َا١ْ

ٞٸٚيف ايبعس ايظ ـ   ٖٞ:  ،يًد٬ؾ١ ٖٓاى ث٬ث١ أبعاز ػٝاغ

 . ـ قٝاز٠ اجملتُع ـ : اي١ٜ٫ٛأ٫ّٚ

 ١. ٝٸػ٪ٚي: ا٫غت٦ُإ ٚاملثاّْٝا
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 .(47)ٚاملؿاضن١ يف اجملتُع، : اٱؾطاف، ٚايؿٗاز٠ثايجّا

 ت٘.ٜٸٚسطٸ ْػإعٔ عكٌ اٱ ايج٬ث١ ْامج١ْٖصٙ ا٭بعاز ٚ

 

 ــــــ ْتٝج١ ايبخح

تؿػرل ايعٛاٖط إىل  ١ ايٛدٛزض ٜػع٢ يف زضاغت٘ يٓعطٜٸنإ ايػٝس ايكس

 .ٚباهلل تعاىل ْػا١ٕ َٔ خ٬ٍ ع٬قتٗا ٚاضتباطٗا باٱطبٝعٝٸاي

ٕ اهلل تعاىل يٝؼ خايكّا يًهٕٛ ٚايكٛاْني ٚايػٓٔ أ١ ٓعطٜٸٚدا٤ يف ٖصٙ اي

 .ط ٖصا ايهٕٛ أٜهّا٘ َسبِّْٸإٔ ا٭ِٖ َٔ شيو إبٌ  ،اؿان١ُ ع٢ً ايهٕٛ ؾشػب

ٌَٕٚٔ ٖص  ،َعطؾ١ اـايل، َٚعطؾ١ أٚقاؾ٘إىل  أندل ٙ ايٓاس١ٝ ؾٗٛ ٜػع٢ بؿه

 .ٚغاٜات خًك٘ ،يف ايٛدٛز ْػإمبها١ْ اٱ ٚاملعطؾ١ ا٭زمٸ

ِٸ ْػإل بعًِ اٱَا ٜتعًٖ ٚيف  ْػإايصات يس٣ اٱ بايتعاٌَ بني سبٸ نجرلّا اٖت

ٟٸٚايبعس امل ٚايػٝاغ١ ن٬ُٖا  ٕ املٓٗر ايكاحل ٚايه٬ٍ يف اجملتُعأٜٚط٣  .يسٜ٘ عٓٛ

ٌٷ ٕ ايؿهط ٚاٱضاز٠ شلُا زٚضٷأٚ ،ْػإَٔ قٓع اٱ ٌّ ؾاع ١ ػٝاغٝٸيف اؿٝا٠ اي َٚكرل

 .يًٓاؽ

َٚٔ خ٬ٍ إعاز٠  ،ٚنإ ايػٝس ايكسض ٜػع٢ يف ايٛاقع يف َٛنٛع عًِ املعطؾ١

إىل  ٜػع٢ ،ٚإدطا٤ ايتػٝرل يف ب١ٝٓ عًِ املعطؾ١ ٚاٱزضانات ،قطا٠٤ املٓطل ايكسضا٥ٞ

اييت ناْت تع٢ٓ مبٛانٝع عًِ  ،١ يٲغ٬ّػٝاغٝٸَٔ ايتػٝرل يف ايؿًػؿ١ اي خ ْٕٛعإسسا

 .ايٛدٛز ؾكط

إىل  ١ِ تكػٻتاضىٝٸايػٓٔ اي ٕٸإ :ٚقٛي٘ ،١تاضىٝٸٚيف َٛنٛع تكػِٝ ايػٓٔ اي

 ،ايٓٛع ايجايح وع٢ باٖتُاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٕٸأٜط٣  ،ٚغرل قطع١ٝ ;١ٚقطعٝٸ ;١ؾططٝٸ

 يف قٝاغ١ سطن١ ايتاضٜذ. ْػإ٘ ٜعهؼ زٚض اٱْٸأٚ

ٕٳاٱ ٕٸأٚأخرلّا ٜط٣  َٸيف ْعطٜٸ ْػا اهلل يف ا٭ضض  ١ خًٝؿ١١ُ اـ٬ؾ١ ايعا

 ١.مبٛاقؿات خاقٸ
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ّٝ  عٓد ْصس حاَد أبٛ شٜد ١ ايكسإٓتازخي

 قسا٠٤ ْكد١ٜ فاحص١

 

 أحمد انىاعظيانشيخ 

 حسن عهي مطرترجمت: 

 

  ــــــ ١ََكّد

ط ايٓلٸ مبا ٜهتٓؿ٘ َٔ ايٛاقع ١ ايٓلٸ( ع٢ً تأثټتاضىٝٸ١ ايكا١ً٥ بـ )ٓعطٜٸس ايت٪ٚن

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي  .ايػا٥س يف عكطٙ دتُاع

ٕٸ ٖصٙ املكاي١ تٓاقـ ٖصٙ اي َا  ١ اييت قسع بٗا ْكط ساَس أبٛ ظٜس يفٓعطٜٸٚإ

ٕٸ ايكطإٓ إْٸ; ١ ايكطإٓ(تاضىٝٸٜتعًل بـ ) (. َٔ ٖٓا ثكايفٸ ُا ٖٛ )ْتازٷإش ٜعتكس أبٛ ظٜس بأ

ٟٸ ْط٬قّا َٔ ٖصٙ اّا، ٚعًٝ٘ هب تؿػرلٙ تاضىٝٸَؿَّٗٛا  ٜهٕٛ )َؿّٗٛ ايكطإٓ( اؾصض

ٕٸ ايس٫٫ت اي .اؿكٝك١ ٝٸًػٜٛٸإ ١ ا٫ْهٛا٤ ؼت زا٥ط٠ )ايتأٌٜٚ ١ املٛدٛز٠ يف ايكطإٓ شلا قابً

ط إَهإ إٔ ٜٴعٝس قٝاغتٗا طبكّا يًٛاقعٝات م(، ا٭َط ايصٟ ٜتٝض يًُؿػِّاـ٬ٓ

ٕٸ ايػا١ٜ َٔ تأٌٜٚ ايكطإٓ هب إٔ تكّٛ ع٢ً ؾِٗ ًػٜٛٸ١ ٚايدتُاعٝٸا٫ ١ يعكطٙ. ٚإ

ٕٵٓعطٜٸب ع٢ً ٖصٙ ايل بعكط ايٓعٍٚ. ٜذلتٻ)املػع٣(، زٕٚ )املع٢ٓ( املتعًٚ تهٕٛ ٖٓاى  ١ أ

ٟٸٚاي جكايفٸيف ايكطإٓ أدعا٤ ٫ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ايٛاقع اي املعاقط، ٚهب  ًػٛ

 ١(. تاضىٝٸس ز )ؾٛاٖاعتباضٖا فطٻ

ِٸ ٕٸ أٖ ٗا ؼكط ايكطإٓ نُٔ ١ ْكط ساَس أبٛ ظٜس ٖٛ أْٸْعطٜٸإؾهاٍ ٜٛاد٘  إ

ٌ املهاَني ايباط١ً ا٭طط ايهٝٸك١ اييت ٜكتهٝٗا عكط ايٓعٍٚ، ٚايكٍٛ بإَهإ تػًٗ

                                                      

 
 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

إىل  بٗاٚتػطټ ايصٟ نإ غا٥سّا يف شيو ايعكط جكايفٸـ اياملٓبجك١ عٔ اؾٌٗ ٚايتدًٗ

ٟٸتهاعٝـ ايٛسٞ اي  . ػُاٚ

 

ّٝـ ايفصٌ بني 1 ١ّٝ ايفِٗ ٚتازخي  ــــــ ١ ايّٓصتازخي

ط ٚأؾك٘ ١ اييت متٓض املؿػِّات ايتؿػرلٜٸٓعطٜٸ١ اي١ ايؿِٗ نآؾتاضىٝٸإىل  تٓعع

ٞٸ ٕٸ اٱميإ غُّٗا يف إهاز املع٢ٓ عٓس ؼًٌٝ ٚقطا٠٤ ايٓلٸ املؿَٗٛ . ٚايػطٸ يف شيو أ

ٝٸبايسٚض احملٛضٟ يًكاض٨ يف   ،طيًُؿػِّ أٟ ايعامل ايصٖينٸ ـٓلٸ َؿّٗٛ اي ١ تهٜٛٔعًُ

ٕٸ ٖٛ ايصٟ ٜهِّ ـ غرل شيو َٔ ايعٓاقطإىل  ،ٚاملٓار اشلطَٓٛطٝكٞ ٕ َؿّٗٛ ايٓلٸ. ٚإ

ٟټٓلٸ َؿّٗٛ اي عٔ ايتسخٌ املهُْٛٞ  ل قبٌ ايكطا٠٤، َٚػتك٬٘ٔ ٚؼٗكتعٝټ يٝؼ ي٘ أ

ٕٸ َاٗات ٚاْتُا٤ات املؿػِّيعكا٥س ٚتٛدټ ط يٝؼ تػًٝطّا يًه٤ٛ ٜكّٛ ب٘ املؿػِّ ط. ٚبايتايٞ ؾإ

ٗٔغابل، بٌ ٖٛ ٜٴ ٔ ع٢ً مٕٛع٢ً َؿّٗٛ َتعِّ ٝٸِ إغٗاَّا َباؾطّا يف ػ ١ تهٜٛٔ عًُ

ط ٚقٝط٘ اشلطَٓٛطٝكٞ َٔ ٕٸ ا٭ؾل املؿَٗٛٞ يًُؿػِّإٚسٝح  .ٚظٗٛض َؿّٗٛ ايٓلٸ

ٕٸ ؾُٗ٘ تاضىٝٸاي١ ؿكبت٘ جكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸط٠ بايعطٚف ا١٫ ٚاملتأثِّتاضىٝٸا٭َٛض اي ١ ؾإ

ط ايعطٚف ط تبعّا يتػٝټّا، ٚإْ٘ غٝدهع ٫ قاي١ يًتػٝټتاضىٝٸغٝهٕٛ أَطّا ٓلٸ يً

ٌٸدتُاعٝٸ١ ٚا٫تاضىٝٸاي ٟٸط ا٭ؾل املتػٝټ ١، ٚيف ظ ٞٸ عٓٛ  ط. يًُؿػِّ ٚاملؿَٗٛ

ٕٸ  ٕٸ قٝاغتٗا  إ٫ٓ ،(1)١ؿًػؿٝٸ١ ايؿِٗ تبسأ باشلطَٓٛطٝكا َا قبٌ ايتاضىٝٸإ أ

ٝٸايتش  (ٖٝسغطـ )١ يؿًػؿٝٸيف اشلطَٓٛطٝكا اي ١ تدلظ ع٢ً مٛ خامٸؿًػؿٝٸ١ ٚايًًٝ

 .(غازاَرل)ٚ

ٕٸ  يف ايكٍٛ بتشسٜس ايؿِٗ  (ٖٝسغط)ٚ (ٖٛغطٍ)ٚ ٘(ْٝتؿ)ٜٛانب  (غازاَرل)إ

ٕٸ ا٭ؾل ايصٖينٸ ط ٜٛدٸ٘ املػاس١ يًُؿػِّ نُٔ سكاض )أؾل ايؿِٗ(. ٜٚكطٸ ع٢ً ايكٍٛ بأ

ٕٸ ا٭ؾل ٚايعطف  .(2)ع٢ً ايؿِٗ أٜهّا ١، نُا ٜؿطض قٝٛزّاايؿهطٜٸ َٚٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ؾإ

ك١ يٝؼ با٭َط ايجابت، بٌ ط ايٓلٸ ايٓاتر عٔ أسهاَ٘ ٚآضا٥٘ املػبٳٞ ملؿػِّطَٓٛطٝكاشل

ٝٸَٚتٛاقٌ نُٔ اي ط َػتُطٸٖٛ يف تػٝټ ٝٸ١ اٱزضانٝٸعًُ ٕٸ ايٛد٘ يف  .(3)١١ ٚايتشًًٝ إ

ٕٸ ايؿِٗ يف ٖصٙ ايط١ٜ٩ عباض٠ ػؿٝٸؿًا ايطَٓٛطٝك١ ايؿِٗ َٔ ْاس١ٝ اشلتاضىٝٸ ١ ٜهُٔ يف أ

ٞٸ ٞٸيًُؿػِّ عٔ اَتعاز ا٭ؾل املؿَٗٛ ٞٸإيًٓلٸ، ٚسٝح  ط با٭ؾل املؿَٗٛ  ٕٸ ا٭ؾل املؿَٗٛ
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ٌٸ َؿػِّ ، ٚٚاقع نُٔ إطاض نُٔ إطاض عكطٙ ٚظطؾ٘ ايعَينٸ ٚقسٚزٷ ط قكٛضٷيه

ط ٫ قاي١ بٗصٙ ا٭دٛا٤، ثٻ٘ ٜتأتعاطٝ٘ َع ب٦ٝت٘ ٚتعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ َٔ بين عكطٙ، ؾإْٸ

ٕٸ اٱزضاى ٚايتؿػرل ايٓاتر عٔ تسخټ ٌ َجٌ ٖصا ا٭ؾل ٚاملٓار غٝهٕٛ ٫ قاي١ ٚإ

  .(4)أٜهّا ٚخانعّا يًعطف ايعَينٸ ،ّاتاضىٝٸ

َٸ  ط َؿّٗٛ ايٓلٸإش تطتبط مبكٛي١ تأثټ ;( ؾٗٞ َٔ ٚازٺ آخط١ ايٓلٸتاضىٝٸا )أ

١ تاضىٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸٚايعطٚف ٚاؿكا٥ل اي ،(١historical context )تاضىٝٸ١ ايضنٝٸبا٭

 .يعكط ظٗٛض ايٓلٸ

ٕٸ ملٛنٛع  ١ أٜهّا، ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايتكطٜطات تاضىٝٸدصٚضّا  ١ ايٓلٸتاضىٝٸإ

 .املدتًؿ١ عٓٗا

ٕ ا٭قٍٛ أا٫عتكاز بإىل  ّ(1976)(ضٚزٚيـ بٛيتُإ)َٔ باب املجاٍ: ٜصٖب 

ٝٸاي ط٠ باٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ايػا٥س يف عكط تسٜٚٔ تًو غ١ َتأث١ِّ يف ايهتب املكسٻسٜٓ

ٝٸايٓكٛم اي ٟٸ  َٚٔ ٖٓا لس تًو ايٓكٛم َؿت١ًُّ .١سٜٓ ع٢ً ا٭غاطرل، ٚيٝػت شلا أ

ٝٸعًُٝٸ١ َع ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ايغٓدٝٸ ني ه٬َٝٸني اي١ ايػا٥س٠ يف عكطْا. ٚخ٬ؾّا يًٝدلاي

إىل  (بٛيتُإ) ٜصٖب ،اْبّا١ دايصٜٔ ناْٛا ٜهعٕٛ ٖصٙ ايعٓاقط ا٭غطٛضٜٸ ،ا٭ٚا٥ٌ

ٕٸ ١َُٗ ( يف ايٓكٛم املكسٻdemythologizingنطٚض٠ ْكض ا٭غاطرل ) غ١، ٜٚط٣ أ

ٖصٙ ا٭غاطرل، َٔ أدٌ اغتهؿاف )املػع٣( ٌ عدل ات املعاقط٠ تهُٔ يف ايتػًٗاٱشلٝٸ

١. ٚعًٝ٘ ١ ٚا٭غطٛضٜٸتاضىٝٸؽ َٔ ٚضا٤ ٖصٙ ايعٓاقط ايايصٟ اغتٗسؾ٘ ايهتاب املكسٻ

ٕٸ ْكض ا٭غاطرل ٜػاعس ع٢ً ؾِٗ املطاز ايهأَ ٜ هٕٛ َا قٌٝ كتًؿّا عٔ املطاز. ٚإ

  .(5)ٚضا٤ ضٚح ايٓل

١ ايٓلٸ. ؾُٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ٜعّٛ تاضىٝٸ عٔنُا ٜكسٸّ )ض٫ٕٚ باضت( تكطٜطّا آخط 

عػب  ،ايٓلٸ عدل ايتاضٜذ ٚايجكاؾات، ٜٚهتػب عدل َػرلت٘ املتٛاق١ً َعاْٞ دسٜس٠

 .١، ٜٚٓؿكٌ عٔ َعاْٝ٘ ايكسمي١تاضىٝٸ١ ٚا٫قتها٤ات ايْػاْٝٸؿطا٥ط اٱاؾػطاؾٝا ٚاي

ٕٸ ٞٸهب ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ بعٝسّا عٔ ٖصا املٓؿأ اي ايٓلٸ ٜط٣ )باضت( أ ٚغًط١  تاضى

ٌٸتاضىٝٸـ. يف ايامل٪ٚي ـ َٔ عسٸ٠ ١ تتأٖيتاضىٝٸٚثٝك١  ْلٛ ١ املٓعٛض٠ يـ )باضت( ٜعتدل ن

ٟٸ(، codeضَٛظ ٚنًُات عبٛض ) ِٸ ؾٓو ٖصٙ ايطَٛظ ٚايؿٝؿطات  ٚيٝؼ َٔ ايهطٚض إٔ ٜت

ٞٸاملٓؿأ ايإىل  بايطدٛع ٞٸٚاي )املكطع ايعَينٸ يًٓلٸ تاضى ٕٸ يعٗٛض ايٓلٸ تاضى (، بٌ إ
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ٝٸٚعٓس إدطا٤ اي ،يف ايًشع١ ايطا١ٖٓ ايٓلٸ ٜهٕٛ قاطّا بايطَٛظ  ،١١ ايتؿػرلٜٸعًُ

  .(6)شلا ٚيف ن٥ٛٗأَ خ٬ ٚايؿٝؿطات املعاقط٠ اييت هب قطا٠٤ ايٓلٸ

س بؿهٌ ١ ايؿِٗ ٜ٪ٚنتاضىٝٸإىل ْكط ساَس أبٛ ظٜس  يف ايٛقت ايصٟ ٜؿرل ؾٝ٘

ايتكطٜط يٛاظّ  ٖصاب ع٢ً ّا. ٜٚطتِّّ يصيو تكطٜطّا خاقٸ١ ايكطإٓ، ٜٚكسِّتاضىٝٸع٢ً  خامٸ

ٝٸ١ ٚعطؾٝٸَ  .١ خاقٸ١زٜٓ

َٚا  ،ْٚكك٘ ٚبٝإ ْكاط نعؿ٘ ،زضاغ١ ٖصا ايتكطٜطإىل  إٕ ٖصٙ املكاي١ تػع٢

 ب عًٝ٘ َٔ ايًٛاظّ ايباط١ً. ٜذلتٻ

 

ّٝ) حٍٛشٜد ْصس حاَد أبٛ  ْعس١ٜـ 2   ــــــ ١ ايكسإٓ(تازخي

ٕٸ  ٞٸإزضاى إىل  ١ ْكط ساَس أبٛ ظٜس تػتٗسف ايٛقٍْٛعطٜٸإ ٞٸٚ تاضى  عًُ

ٝٸيًٓكٛم اي ّا تاضىٝٸ١. ٖٚصا ٜػتًعّ يف سكٝكت٘ عجّا سٍٛ ايكطإٓ بٛقؿ٘ ْكٸّا سٜٓ

ٕٸ ٖصا ـ بععُ٘ ـ وتاز بسٚضٙيػٜٛٸٚ ّابؿطٜٸٚ ٟٸؼسٸإىل  ّا. ٚإ ٚايػا٥س يف  ٟ ايؿِٗ ايتكًٝس

إىل  ايػا٥س، نُا وتاز سٜينٸايصٟ ٜكطٸ عًٝ٘ اـطاب اي ،عًّٛ ايكطإٓ ٚاؿسٜح

ع٢ً أغؼ اٱميإ  سٜينٸ١ ٚدسٜس٠ يعًّٛ ايكطإٓ ٚطبٝع١ ايٓلٸ ايقٝاغ١ قطا٠٤ ْكسٜٸ

ٞٸايٓلٸ ١ ايكطإٓ، ٚاعتباض ايتاضىٝٸب  ّا. ثكاؾٝٸْتادّا  كطآْ

ٕٸ َا قاّ ب٘ ا٭قسَٕٛ ايدلٖإ يف )( يف ٖـ794): بسض ايسٜٔ ايعضنؿَٞٔ أَجاٍ ،إ

، َٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط يف عًّٛ ايكطإٓ( تكإاٱ)( يف ٖـ910)ػٝٛطٞٚاي (;عًّٛ ايكطإٓ

١ يًشهاض٠ جكاؾٝٸ١ ٚايؿهطٜٸيف غٝام سؿغ ايذلاخ ٚايصانط٠ اي ٜكبټ ،ساَس أبٛ ظٜس

ٓلٸ يً سٜينٸض اي١ تكّٛ ع٢ً ْٛع َٔ ايتكٛټجكاؾٝٸ١، اييت ٖٞ ضغِ قُٝتٗا ايغ٬َٝٸاٱ

ٝٸ١ ايجكاؾ١ يف ايايصٟ ٖٛ ْتاز يًٓعع١ ايطدعٝٸ ،)ايكطإٓ(  .١غ٬َٝٸ١ ـ اٱعطب

ٕٸ أز٢ْ تعطٜـ ميهٔ تكسمي٘ عٔ ٖصا ايتكٛټ ٟٸٜط٣ أبٛ ظٜس أ ٘ ٖٛ أْٸ ض ايتكًٝس

ٞٸايٓلٸ ٜؿكٌ اي ٘ ٜبعس ايكطإٓ ١، ٚبايتايٞ ؾإْٸتاضىٝٸ١ ٚاياضات ايٛاقعٝٸتٝٸعٔ ْػٝر اي كطآْ

ِّّا، ٜٚٴتاضىٝٸّا ٚثكاؾٝٸّا ْٚتادّا يػٜٛٸ١ بٛقؿ٘ ْكٸّا كٝكٝٸعٔ طبٝعت٘ اؿ ؽ أَط َكسٻإىل  ي٘ش

ٞٸ   .(7)ٚضٚساْ

ٕٸ خطاب ايتٜٓٛط يف ايعامل اٱ ٞٸَٚٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط ساَس أبٛ ظٜس ؾإ مل  غ٬َ
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ٔ َٔ ايتأغٝؼ ايػايب، ٚمل ٜتُٖه سٜينٸصٟ ؾطن٘ اـطاب ايٜػتطع نػط اؿكاض اي

ٞٸ١ اؾسٜس٠، ٚعذع عٔ قٝاغ١ ايٛعٞ ايعطؾٝٸيٰؾام امل ٞٸاي تاضى ل َا ٜتعًٖ يف عًُ

ٝٸبايٓكٛم اي ٞٸٚشيو بػبب ػاٌٖ ايبٴعس اي ;١سٜٓ إىل  ٚعسّ ا٫يتؿات ،يف ايكطإٓ تاضى

ٟٸاؾاْب اي ٞٸايٛعٞ ايإىل  ٚايٛقٍٛ ،املأظم ؾٝ٘. ٚيًدطٚز َٔ ٖصا جكايفٸٚاي بؿط  عًُ

ٞٸٚاي ٝٸبايٓكٛم اي تاضى  سٜينٸ١ املكاب١ً يًدطاب ايايهٓؿإىل  ٜتعٝٸٔ عًٝٓا ا٫ْتكاٍ ،١سٜٓ

ٝٸِ ٚايٓاطل بايٓكٛم ايايصٟ ٜعتدل اهلل ٖٛ املتهًٚ قساغ١  سٜينٸايٓلٸ ١، ٚميٓض ايسٜٓ

ع اْتبآٖا ع٢ً اؾاْب ٓا إٔ ْطٚنّا. َٚٔ ٖٓا هب ع١ًٝ، ًٜٚبػ٘ ثٛبّا َٝتاؾٝعٜكٝٸٚضٚساْٝٸ

ٞٸاي ٟٸٚاي تاضى ِٸسٜينٸايٓلٸ َٔ اي جكايفٸٚاي بؿط ٞٸبايٛاقع اي ، ْٚٗت ٞٸٚا٫ تاضى  دتُاع

  .(8)ايصٟ أساط بايٛسٞ َٔ مجٝع دٛاْب٘ جكايفٸٚاي

ٞٸايٓلٸ َٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط ساَس أبٛ ظٜس ٜعتدل اي )ْتادّا  يف شات٘ ٚدٖٛطٙ كطآْ

ٕٸ ;(9)ّا(ثكاؾٝٸ ٕ طٛاٍ أنجط َٔ ث٬ث١ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ يف قًب قس تهٛٻٓلٸ ٖصا اي أٟ إ

ٞٸٚا٫ جكايفٸايٛاقع اي ٕٸ إنؿا٤ املػش١ ايكسغٝٸ دتُاع ١ ٚايكبػ١ يعكط ايٓعٍٚ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٞٷإْٸ ١ ع٢ً ٖصا ايٓلٸاملٝتاؾٝعٜكٝٸ ٞٸٚاي جكايفٸإخؿا٤ ايٛد٘ ايإىل  ُا ٖٛ غع شلصا  تاضى

ٞٸِ اي، ا٭َط ايصٟ وٍٛ زٕٚ ايؿٗايٓلٸ ٕٸ اهلل عٓسَا أضغٌ ايٛسٞ عًُ  شلصٙ ايعاٖط٠. إ

ٟٸؾكس اختاض ايٓعاّ اي |ايٓيبٸإىل  ِ ع٢ً َػتكبٌ ايٛسٞ. ٚخ٬ؾّا يًط١ٜ٩ اؿانٹ ًػٛ

ِّ ٟٸ سٜينٸز شلا اـطاب اياييت ٜط ٕٸ اختٝاض ايًػ١ يٝؼ فطٻاملعاقط )ايتكًٝس ز اختٝاض ( ؾإ

ِٸ يٛعا٤ٺ ٕٸ ايًػ١ أٖ يٓاؽ ع٢ً ؾِٗ ايعامل ٚؼسٜس ْعاَ٘. ٚع٢ً ٚغ١ًٝ تػاعس ا ؾاضؽ. إ

ٞٸمبععٍ عٔ ايجكاؾ١ ٚايٛاقع ا٫ ٖصا ا٭غاؽ ٫ ميهٔ اؿسٜح عٔ يػ١ٺ ٕٸ دتُاع . ٚإ

٘ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َٚٔ ٖٓا ؾإْٸ ،ت٘تاضىٝٸ١ قتٛاٙ ٫ٚ ٜٓؿٞ ٚاقعٝٸٓلٸ ١ َٓؿأ ايزلاٜٚٸ

ٞٸ ١ ٚٚعا٤ٺبؿطٜٸ ثكاؾ١ٺإىل  اْتػاب٘ ٞٸٚ ادتُاع ل بايكطإٓ سٝح ٫ َا ٜتعًٖ . ٚيفخامٸ تاضى

َٴٓٔع ٞٸ٦ٍ ايطغاي١ َٚٓؿميهٔ إخهاع  ٚٚنع٘ ع٢ً طاٚي١ ايبشح، نإ َٔ  ،ٗا اٱشل

ٞٸاي ِٸ ايبشح اي طبٝع ٞٸإٔ ٜت ٞٸسٍٛ ايٓلٸ اي عًُ ٕٸ شيو  كطآْ َٔ خ٬ٍ ايٛاقع ٚايجكاؾ١. ٚإ

َٳ)ايٛاقع( ٖٛ ايعطف ايصٟ تؿٖه ا٭ٚا٥ٌ  بنيٚاملداَط ،ْعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٔٵًت ؾٝ٘ سٝا٠ 

ٕٸ  أبطظٳ ٌ ايًػ١ُبايكطإٓ، ٚأساطت ب٘ ايجكاؾ١ اييت متجِّ َعاملٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

ٞٸايٛاقع ٚايجكاؾ١ يف زضاغ١ ايٓلٸ ايإىل  ْاسٳكٵَق ٝٸ كطآْ ١. مبع٢ٓ اـٛض يف ا٭َٛض ايتذطٜب
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ِٕإىل  َٚٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭َٛض ميهٓٓا ايٛقٍٛ يعاٖط٠ ايٓلٸ  عًُٞٛ ؾٗ

 .(10)سٜينٸاي

ٞٸإٕ تأنٝس ْكط ساَس أبٛ ظٜس ع٢ً )ايبٴعس اي ٝٸ( يًٓكٛم ايتاضى ١، ٚاْتكازٙ سٜٓ

ٞٸبػبب ػاًٖ٘ ٚغؿًت٘ عٔ )ايبٴعس اي ;ايتكًٝسٟ سٜينٸيًدطاب اي ُا إْٸ ،يًٛسٞ( تاضى

ـٺ ٞٸيـ )ايبٴعس اي خامٸ ٚؾِٗ ٜكّٛ ع٢ً تعطٜ ٕٸ اـطاب ايتاضى  سٜينٸ(; إش َٔ ايٛانض أ

ٟٸايػا٥س ٚا ٞٸيًبٴعس اي سٜينٸٜسضى خهٛع ايٓلٸ اي يتكًٝس ، ٚيصيو ٜتٸِ ايبشح يف تاضى

أٚ  ٌ ضاؾع١اييت تؿٚه ،١تاضىٝٸتؿػرل ايكطإٓ ٚايؿك٘ عٔ أغباب ايٓعٍٚ ٚا٭سساخ اي

١ يٓعٍٚ اٯٜات ٚايػٛض. نُا ٜتٸِ ايبشح يف ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚتػٝرل تاضىٝٸسان١ٓ 

 .١ )تأثرل ايعَإ ٚاملهإ يف ا٫دتٗاز(تاضىٝٸ٭ٚناع ايط ايعطٚف ٚاا٭سهاّ بػبب تػٝټ

ٕٸ َطاز ْكط ساَس أبٛ ظٜس َٔ ايبٴعس اي ٞٸإ ١ تاضىٝٸ١ )سٜٓٝٸيف ايٓكٛم اي تاضى

ٕٸ َهُٕٛ َٚؿّٗٛ نًُات َٚؿطزات ايٓكٛم اي ُا ٖٞ ١ إْٸػُاٜٚٸاملؿاِٖٝ(، مبع٢ٓ أ

ٞٸبايٛاقع اـ ممتعد١ْ ١ ايًػ١ املػتع١ًُ يف ايٛسٞ، ٖٚٞتاضىٝٸبػبب  ;١تاضىٝٸ  اضد

ٕٸ َطازٙ َٔ قٝاغ١ ايط١ٜ٩ ائَ ٖٓا ٜتٻ .(11)يعكط ايٓعٍٚ جكايفٸٚاي ١ عًُٝٸ١ ـ ايتاضىٝٸهض أ

ز ايبشح عٔ اؿكا٥ل َا ٖٛ أبعس َٔ فطٻإىل  ١ ٜصٖبسٜٓٝٸَا ٜتعًل بايٓكٛم اي يف

ّ ب٘ ايصٟ ٖٛ َٔ غٓذ َا ٜكٛ ،ٚا٫ٖتُاّ عٛازخ عكط ْعٍٚ ايٛسٞ ،١تاضىٝٸاي

ٕٸاملدتكٸ  بس٫ّ َٔ ا٫غتٓاز ،َا أضازٙ أبٛ ظٜس َٔ ٚضا٤ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٕٛ يف سكٌ ايتاضٜذ. إ

١ ًػٜٛٸ١ يعكط ايٓعٍٚ، ٜكّٛ ع٢ً َعطٝات ايعًّٛ ايتاضىٝٸَعطؾ١ اؿٛازخ ايإىل 

  .(12)٫ غٝٸُا يف عح ايٓكٛم١ٚ، اـاقٸ

 

ّٝـ ْتا٥ج ايكٍٛ ب3   ــــــ شٜدأبٛ  يٓصس حاَدفكًا ٚ ،١ ايكسإٓتازخي

ٕٸ ايكٍٛ ب ٝٸ١ ايٓكٛم ايتاضىٝٸإ َ٘ ْكط طبكّا يًتكطٜط ايصٟ ٜكسِّ ،١ػُاٜٚٸ١ ٚايسٜٓ

ٝٸع ض٩ٜت٘ سٍٛ قطا٠٤ ٚؾِٗ ايٓكٛم ايب عًٝ٘ ْتا٥ر ٚمثاض متِّتذلتٻ ،ساَس أبٛ ظٜس ١ سٜٓ

بني  ٚانٕض ٠ ط٬ٕمٌ َازٸ١ ٚايػا٥س٠، ٜٚٴؿٚهٔ ايط١ٜ٩ ايتكًٝسٜٸع١ سٜٓٝٸٚتهٜٛٔ املعطؾ١ اي

 (. سٜينٸيٓكط ساَس أبٛ ظٜس ٚبني َا ٜسعٛٙ )اـطاب اي سٜينٸايؿِٗ اي

ِٸ ايٓتا٥ر اييت تذلتٻ  :ايتايٞب ع٢ً ض١ٜ٩ أبٛ ظٜس ع٢ً ايٓشٛ ٚميهٔ بٝإ أٖ
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  ــــــ )املػص٣(ٚ أـ ضسٚز٠ ايتفهٝو بني )املع٢ٓ(

ٕٸ اضتباط ايٓكٛم بايٛاقع ا٫  ٞٸدتُاعٜكّٛ اعتكاز ْكط ساَس أبٛ ظٜس ع٢ً أ

ايتؿهٝو بني ظاٜٚتني َطتبطتني إىل  ١١ ٚايتكًٝسٜٸسٜٓٝٸٟ عٓس ايتعاطٞ َع ايٓكٛم ايٜ٪زٸ

 :ببعهُٗا

ٝٸل بإزضاى ٚؾِٗ ايس٫ي١ ا٭تتعًٖ ايعا١ٜٚ ا٭ٚىل ٖٚصا ا٭َط ٖٛ َٔ غٓذ  .١قً

ٞٸايتاضٜذ مبعٓاٙ ا٫ . ٚيتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ هب ٚنع ايٓكٛم يف ْػٝذٗا دتُاع

ٞٸا٫  .١ ايػا٥س٠ يف شيو ايعكطًػٜٛٸ١ ٚايتاضىٝٸ، ٚزضاغ١ اؿان١ٓ اييفٸجكاٚاي دتُاع

َٸ ايٓػٝر إىل  ل بؿِٗ ايٓكٛم َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿاتٗا تتعًٖؾإْٸ ايعٚا١ٜ ايجا١ْٝا أ

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي ٌٷ دتُاع ١ بساعٝٸإ ٚقطا٤ت٘ قطا٠ّ٤ ،ٓلٸيً ايطأٖ، ٚايصٟ ٖٛ يف اؿكٝك١ تأٜٚ

ٞٸٚؾكّا يًٓػٝر ا٫ ٞٸٚا٫ جكايفٸط )زٕٚ ايٓػٝر اياملعاق دتُاع يعكط قسٚض  دتُاع

  .(13)ايٓلٸ(

ْعتُس ٖٓا ع٢ً ايتؿطق١ بني )املع٢ٓ( ٚ)املػع٣(، ٖٚٞ »ٜكٍٛ ْكط ساَس أبٛ ظٜس: 

ٌٕ َططٚس١ْ تؿطق١ْ ّٸ يف فاٍ ز٫ي١ ايٓكٛم بؿه ٕٵ ،عا ّ شلا تهٝٝؿّا ا غٓكسِّنٓٸ ٚإ

ٌ املؿّٗٛ املباؾط ملٓطٛم ميجِّ خاقٸّا ٜٓاغب طبٝع١ ايٓكٛم َٛنٛع ؼًًٝٓا. املع٢ٓ

، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايصٟ ٜػتٓبط٘ جكايفٸ١ يف غٝاقٗا ايًػٜٛٸايٓكٛم ايٓاتر عٔ ؼًٌٝ بٓٝتٗا اي

ٕٸ املع٢ٓ ٜٴُجِّ :َٔ َٓطٛق٘. ٚبعباض٠ أخط٣ٓلٸ املعاقطٕٚ يً ٌ ايس٫ي١ ميهٔ ايكٍٛ: إ

ع٢ٓ ٚاملػع٣ َٔ َٓعٛض ًٗا... ٚايؿطم بني املْٗا ٚتؿٗه١ يًٓكٛم يف غٝام تهٛټتاضىٝٸاي

ٚٸٔ: ٝٵٔ غرل َٓؿكًَٜٵع ع٢ً بٴعسٳزضاغتٓا ٖصٙ ٜذلٖن ٕٸ املع٢ٓ شٚ طابع  :ٍايبعس ا٭ ٞٸأ ، تاضى

ٟٸَٔ ايػٝام اي باملعطؾ١ ايسقٝك١ يهٌٛ ٫ ميهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ إ٫ٓ ٞٸاي ًػٛ ٚايػٝام  ساخً

ٞٸا٫ جكايفٸاي ٞٸاـ دتُاع ٕٵاضد املع٢ٓ، بٌ ٜٴ٬َػ٘ عٔ  نإ ٫ ٜٓؿٓو . ٚاملػع٣ ـ ٚإ

  .(14)«١ً يكطا٠٤ عكط غرل عكط ايٓلٸ٘ قكٻمبع٢ٓ أْٸ، َعاقط ٜٚٓطًل َٓ٘ ـ شٚ طابٕع

ٕٸ ْكط ساَس أبٛ ظٜس ـ نُا ٜكطِّ ح بصيو ـ قس اقتبؼ ايتُاٜع بني )املع٢ٓ( ـ إ

ـ ٚبني )املػع٣( ـ ايصٟ ٖٛ اشلسف ٓلٸ ايصٟ ٖٛ َطاز ٖٚسف ايعا١ٜٚ ا٭ٚىل َٔ قطا٠٤ اي

َا شٖب إيٝ٘ َٔ ايؿكٌ بني  يف ،عا١ٜٚ ايجا١ْٝ يكطا٠٤ ايٓلٸ ـ عٔ )إضٜو ٖرلف(َٔ اي

ٞٸ  .(15)(significance) إىل بايٓػب١ٚاملع٢ٓ (، verbal meaning) املع٢ٓ ايًؿع
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ُّ   ــــــ ٚايكٍٛ بعدّ ثبات َع٢ٓ ايٓصٛصّٓص س دالي١ ايب ـ تػ

ل ٗا تتعًٖمبع٢ٓ أْٸ ،١(يػٜٛٸ١ )ْكٛقّا سٜٓٝٸطبكّا يتشًٌٝ أبٛ ظٜس تعتدل ايٓكٛم اي

ٕٸ ايًػ١ ٚايٓعاّ ثكاؾٝٸٗا قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ قٛاْني ز، ٚأْٸٚقسٻ خامٸ ثكايفٸبإطاض  ١، ٚأ

ٟٸاي ٕٸ ًػٛ ٕٸ ايٓكٛم َتأثِّ ٜؿهٌ قٴًب ْعاَٗا املؿَٗٛٞ. ٚطبعّا ؾإ ط٠ ٖصا ٫ ٜعين أ

ٟٸطّا قهّا بايٓعاّ ايتأثټ ٕٸ ايٓكٛم نُٔ ;١جكاؾٝٸٚا٭غؼ اي ًػٛ طٖا بٛاقع ايٓعاّ تأثټ ؾإ

ٟٸاي ٝٸ ًػٛ ١، ٚبصيو تكّٛ ١ اـاقٸٚا٫ستهاى بجكاؾ١ عكطٖا تبسع َٓعَٛتٗا ايس٫ي

ت٘ يـ )غٛغٛض( يف ايؿكٌ بني ايًػ١ بإعاز٠ تهٜٛٔ يػ١ ٚثكاؾ١ عكطٖا. َٚٔ خ٬ٍ تبعٝٸ

(languet( ٚاـطاب ،)parolٜصٖب )  ٞٸإىل ٕٸ )ايًػ١( عباض٠ عٔ ْعاّ َؿَٗٛ  ايكٍٛ بأ

ٌٸ خطاب ًٜٚذ ٕٸ ن عٔ  ٞوه ْلٸ خامٸأ إيٝ٘ ايٓاؽ يف قٝاغ١ خطابِٗ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ّٸ ١ نُٔ ْعا١ّ دع٥ٝٸيػٜٛٸَٓع١َٛ  ٕٸ بني )ايًػ١(  عا نأَ يف شانط٠ ايٓاؽ، ٚإ

ٕٸ ايٓكٛم ايٚ)اـطاب( ع٬ق١ زٜايهٝتهٝٸ ٝٸ١. ٚبصيو ؾإ ١ تتعاط٢ َٔ د١ٗ َع سٜٓ

ٕٸ ز٫٫ت ايٓكٛم َؿع١ُْ ط بٗا١، ٚتتأثٻجكاؾٝٸ١ ٚايًػٜٛٸٚاقعٝتٗا اي  َٔ د١ٗ أخط٣. إ

ؾل ٚعًٝ٘ ٜٴٛدس ٖٓاى ُأ١ ايػا٥س٠ يف عكطٖا. جكاؾٝٸ١ ٚايتاضىٝٸبايٛقا٥ع ٚايعٓاقط اي

١ ٱعاز٠ قٝاغ١ ٚتػٝرل ٖصا ا٭ؾل َؿذلى يًتعاطٞ ٚايتعاٌَ، ٚيهٔ ٖٓاى إَهاْٝٸ

  .(16)١تؿػرلٜٸؾام ايط اٯ١، ٚتػٝټجكاؾٝٸ١ ٚايًػٜٛٸات ايط ايٛاقعٝٸاملؿذلى يف ظٌ تػٝټ

 سٜينٸ١ ايس٫ي١ تجبٝت املع٢ٓ ايتاضىٝٸيٝؼ َع٢ٓ ايكٍٛ ب»قاٍ ْكط ساَس أبٛ ظٜس: 

ٕٸ ايًػ١ ـ اٱطاض املعٓس َطس١ً تؿٗه ٞٸٌ ايٓكٛم، شيو أ يًتؿػرل ٚايتأٌٜٚ ـ يٝػت  طدع

ٛٸض َع ايجكاؾ١ ٚايٛاقع. ٚإشا ناْت ايٓكٛم ـ نُا  غان١ّٓ ثابت١، بٌ تتشطٸى ٚتتط

ٌ )ايه٬ّ( يف ٗا متجِّأْٸ د١ٗت اٱؾاض٠ ـ تػاِٖ يف تطٜٛط ايًػ١ ٚايجكاؾ١، َٔ غبك

ٟٸ ٛٸض ايًػ١ ٜعٛز يٝشطِّايُٓٛشز ايػٛغرل ٕٸ تط ٜٚٓكًٗا يف ايػايب  ،ى ز٫ي١ ايٓكٛم، ؾإ

  .(17)«اجملاظإىل  َٔ اؿكٝك١

ٕٸ ٖصٙ ايكابًٝٸإىل  ٜصٖب أبٛ ظٜس ٛټايكٍٛ بأ ُا ٖٞ إْٸ ٞٸط املؿٍَٗٛ ٚايتػٝټ١ ع٢ً ايتش

ٝٸ١ ايٓكٛم ايبؿطٜٸ١ ٚيػٜٛٸَٚٔ يٛاظّ  ،ٓلٸَٔ زاخٌ اي اقتها٤ٷ ٚاضتباطٗا بايٛاقع  ،١سٜٓ

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي  .ذ١َيزٵَأَٴ ٗا تؿطض عًٝٗا َٔ اـاضز نٓتٝذ١ يكطا٤تٗا قطا٠ّ٤، ٫ أْٸدتُاع

ٕٸ ا٫عتكاز بجبات َؿّٗٛ اي ٚعسّ  سٜينٸايٓلٸ بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو متاَّا، ؾإ
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ٞٸٚا٫ جكايفٸط ا٭ؾل ايطٙ بتػٝټي٘ ٚتػٝټؼٛټ ١ ًػٜٛٸطات اييًتػٝټٓلٸ ، ٚعسّ َٛانب١ ايدتُاع

ٌٷإْٸ ،١جكاؾٝٸٚاي ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكطا٠٤ ؿطٳٜٴ ُا ٖٛ تأٜٚ ض ع٢ً ايٓلٸ َٔ اـاضز. إ

( ٔٷ٫ٚ تؿػرلّا، بٌ ٖٞ )تًٜٛ ،يف اؿكٝك١ تأ٬ّٜٚيٝػت  ١ يًٓلٸ١ ٚايٓؿعٝٸا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ

 .(18)ؽًٛ َٔ اٱبساع َػطن١ْ ٚقطا٠ْ٤

 

ّٟ  ــــــّٓص يً ج ـ اضتخاي١ ايتفطري احلٝاد

ٕٸ ا٫ػاٙ اي ٟٸإ  ،ْٛع َٔ ايكطا٠٤ احملاؾع١إىل  ايصٟ ٜػًه٘ أبٛ ظٜس ٜسؾع٘ تؿػرل

١ اؿسٜج١ تؿػرلٜٸح مبٛاؾكت٘ اؿًك١ ايٜكطِّ اييت ػعٌ ايكاض٨ ٖٛ احملٛض. ؾٗٛ َٔ د١ٗٺ

١ تؿػرلٜٸٕٸ َطازٙ َٔ اؿًك١ ايأٚ ،١ يًٓلٸّ ٚدٛز قطا٠٤ سٝازٜٸعسإىل  اييت تصٖب

١ اييت تط٣ يًٓكٛم َػاس١ َؿَٗٛٝٸ ،١ املعاقط٠تؿػرلٜٸذاٖات اياؿسٜج١ ٖٛ ا٫تٸ

ٝٸ١ عٔ امل٪ٚيَػتكًٓ  ،َٚعطؾت٘ ،ط٠ بايكاض٨َتأثِّٓلٸ ٚتط٣ ايع٬قات املؿ١َٝٛٗ يً ،ت٘ـ ْٚ

أخط٣ ٜعُس ـ َٔ خ٬ٍ ْؿٞ  ٘ َٔ د١ٗٺٚيهٓٸ ط بسٚضٙ بعَاْ٘ َٚهاْ٘.املتأثِّ ،ٚٚعٝ٘

 ايتؿطٜل بني )ايتأٌٜٚ(إىل  ّا ـأٜسٜٛيٛدٝٸٓلٸ ١ يتأٌٜٚ ايعطؾٝٸجل ٚاملٓع١َٛ املزٵ٪ٳايتأٌٜٚ امُل

)ايتًٜٛٔ(، ٜٚػتًِٗ َا قاّ ب٘ ايكسا٢َ َٔ ايؿكٌ بني ايتأٌٜٚ ٚايتؿػرل املكبٍٛ، ٚبني ٚ

ٕٸ ايتأ ّٷٓلٸ ض يًٌٜٚ املػٔطايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ املصَّٛ، ؾٝكٍٛ بأ ٕٸ ْؿٞ أ، ٚ)ايتًٜٛٔ( َصَٛ

ٟٸ ٫ ٜعين ؾتض ا٭بٛاب أَاّ تًٜٛٔ ٚتأٌٜٚ ٓلٸ يً إَهإ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ اؿٝاز

  .(19)يًسٜٔ ٕضَٚػٔط أٜسٜٛيٛدٞٛ

ٕٸ اشلسف َٔ قطا٠٤ ايٓلٸ ـ  إىل  ٖٛ ايٛقٍٛـ َٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط ساَس أبٛ ظٜس إ

ٌّايصٟ ٖٛ َؿّٗٛ عك اٙ،َه١ُْٛ ٚقتٛ ِٷ ط ١ جكاؾٝٸ١ ٚايًػٜٛٸَع ا٫قتها٤ات اي َٓػذ

ٕٸ ٖصا اشلسف ٫ هب إٔ ٜكذلٕ بؿطض ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ يعكط ايكاض٨. إ٫ٓ ٕٸ ١ ع٢ً ايٓلٸأ . إ

ٞٸاملع٢ٓ ا٭إىل  كاؽ َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿاتهب إٔ ٜٴٓلٸ ؾش٣ٛ َٚهُٕٛ اي يف ٓلٸ يً قً

ٕٸ ٚدٛز ايؿش٣ٛ ٚاملهُٕٛ ايجابت ٚاحملسٻ ٌٕ َػبٕلٓلٸ ز يًظَٔ اـطاب. إ ٌ ٜؿٚه بؿه

ٌٕ ،ٓلٸسا٬ّ٥ دسٜسّا أَاّ اي  .ٕعَبسٹ ٚميٓع َٔ قطا٤ت٘ ٚتأًٜٚ٘ بؿه

ٝٸ ٓلٸ ؾٗٓاى ز٫٫ت يف اي :١ ايؿكٌ بني ْٛعني َٔ ايس٫ي١ٜٚط٣ أبٛ ظٜس إَهاْ

 .ٖٚٓاى ز٫٫ت أخط٣ تعٌُ ع٢ً إبطاظ )املػع٣ ٚايؿش٣ٛ( ;تعٌُ ع٢ً إبطاظ )املع٢ٓ(
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ِٷٝٵٔ ايس٫يتٳٝٵَٔ ٖاتٳ ُن٬٘ ٕٸإ ٕٸيف ايتأغٝؼ يس٫ي١ ايٓلٸ ٔ شلا غٗ ٓلٸ يً ، ٚنأ

ٕٸ ايس٫ي١ ايٓٗا٥ٝٸ تٓؿأ َٔ ايتأيٝـ بني ٖصٜٔ املػتٜٛني ٓلٸ ١ يًَػتٜٛني َٔ ايس٫ي١، ٚإ

 .َٔ ايس٫ي١

ٚٸٍ ميجِّ ٕٸ املػت٣ٛ ا٭ ٞٸٌ املع٢ٓ ايٚإ ٞٸٚا٭ تاضى ٌ املػت٣ٛ ٜٚؿٚه ،ٓلٸيً قً

َٸ ;ايعاٖطٟ ٣ ايجاْٞ ٚا٭عُل )َػت٣ٛ ايباطٔ( ؾٗٛ املػت٣ٛ ايصٟ ٜٓطٟٛ ع٢ً ا املػتٛٚأ

 .املهُٕٛ ٚايؿش٣ٛ

ٕٸ اي ٕٸ ٖصٙ املباْٞ اييت ٜصنطٖا أبٛ ظٜس تٓطٟٛ ع٢ً اعذلاف بأ بٛقؿ٘  ;ٓلٸإ

ٝٸ ١ يعكط دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸ١ ٚايات ايعَاْٝٸ٫ ٜٓشكط يف سسٚز ايٛاقعٝٸ ،ّاْعاَّا ز٫ي

١ تاضىٝٸ٢ً ز٫٫ت ٚعٓاقط ٫ تكتكط ع٢ً ايس٫٫ت اي٘ وتٟٛ عْٸأ، ٚقسٚض ايٓلٸ

ٝٸ ٝٸٚايعَاْ ٘ ىاطب ا٭دٝاٍ ايكاز١َ ٚايعكٛض املكب١ً، ْٸأٚ ،١ يعكط ايكسٚض١ ٚاملهاْ

ٚتأًٜٚٗا طبكّا  ،تكّٛ ع٢ً نؿـ ٖصا ايٓٛع َٔ ايس٫٫تٓلٸ ٕٸ ايكطا٠٤ املبسع١ يًأٚ

  .(20)٠زط٠ ٚاملتذس١ِّ املتػًِّػٜٛٸ١ ٚايجكاؾٝٸيًعطٚف اي

ٟٸ ٕٸ زؾاع أبٛ ظٜس عٔ عسّ إَهإ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ اؿٝاز  ُا ٖٛ ْاؾ٧ٷإْٸٓلٸ يً إ

١ ٖٛ قٛض ؾِٗ ادتُاعٝٸ١ ٚثكاؾٝٸمبا ي٘ َٔ ضٚاغب  ْػإايصٟ ٜعتدل اٱ ،عٔ ٖصا املب٢ٓ

ٕٸ ايٓكٛم ،١ ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚعًُٝٸيف ٓلٸ اي ١ نُا ٖٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛدٛزٜٸ ،مبع٢ٓ أ

١ يعكط قسٚض جكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ١ ٚاؿكا٥ل ا٫تاضىٝٸ١ ٚايًػٜٛٸايٛقا٥ع ايعٔ  َٓبجك١ْ

١ دتُاعٝٸَٔ ايٛاقعٝات ا٫ بتأثرٕل ١ إ٫ٓعطؾٝٸَٔ ايٓاس١ٝ امل٫ تٴؿِٗ ٚسسٚخ ايٓلٸ، 

 .ط١ يعكط املؿػِّجكاؾٝٸٚاي

ٌٕ ٞٸبني ا٫ػاٙ غرل اي ٜصٖب أبٛ ظٜس َٔ خ٬ٍ إهاز تكاب  ايٓلٸإىل  تاضى

ٞٸاي ٚا٫ػاٙ  سٜينٸإشا نإ ايؿهط اي»ايكٍٛ: إىل  ،ايصٟ ٜساؾع عٓ٘ ،ٓلٸايإىل  تاضى

 ْػإٞ ـ اٱٓا لعٌ املتًٓكهعٌ قا٥ٌ ايٓكٛم ـ اهلل ـ قٛض اٖتُاَ٘ ْٚكط١ اْط٬ق٘ ؾإْٸ

ٌٸ َا ٜٴشٝط ب٘ َٔ ٚاقع  ٞٸـ به ٞٸ ادتُاع ٕٸ َعه١ً  تاضى ٖٛ ْكط١ ايبس٤ ٚاملعاز. إ

١ ٚايطبٝع١ ١ عٔ ايطبٝع١ اٱشلٝٸَصٖبٝٸ١ عكا٥سٜٸضات َٔ تكٛټ ٘ ٜبسأأْٸ سٜينٸايؿهط اي

ٝٸاٱ ِٸ ٜتٓاٍٚ ايٓكٛم اي ،١ْػاْ اٖا داع٬ّ إٜٸ ،١سٜٓٝٸٚع٬ق١ نٌٛ َُٓٗا با٭خط٣، ث

تٓطل بتًو ايتكٛٸضات ٚايعكا٥س. ٚبعباض٠ أخط٣: لس املع٢ٓ َؿطٚنّا ع٢ً ايٓكٛم َٔ 
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 .(21)«خاضدٗا

 

ّٛم ايٜات االجتٗاد ايكا٥د ـ حتّد   ــــــّٓص ِ ع٢ً تف

ٕٸ ا٭غؼ اييت ٜعتُسٖا أبٛ ظٜس بؿإٔ َا١ٖٝ اي ١ جكاؾٝٸٚضبطٗا باؿكا٥ل ايٓلٸ إ

َا ٖٛ إىل  )املػع٣(، ٚإقطاضٙ ع٢ً نطٚض٠ ايصٖابٚ ١، ٚؾكً٘ بني )املع٢ٓ(دتُاعٝٸٚا٫

ٞٸأبعس َٔ املع٢ٓ اي  بٛقؿ٘ٓلٸ ٚا٫ٖتُاّ باملػع٣ ٚاملهُٕٛ ايعكطٟ يً ،ٓلٸيً تاضى

١. ٜ٪َٔ هعً٘ أَاّ ا٫دتٗاز ايػا٥س يف فتُعات أٌٖ ايػٓٸ ،اشلسف ايٓٗا٥ٞ َٔ تأًٜٚ٘

ٕٸ اـطاب اي ٟٸ سٜينٸأبٛ ظٜس بأ ٝٸ ايتكًٝس . نُا ٜ٪َٔ ١ إعاز٠ ؾِٗ ايٓلٸٜكٍٛ بإَهاْ

ٝٸايعطٚف ايعَاْٝٸإىل  يتؿات٘ َٔ خ٬ٍ ا٫أٜهّا بأْٸ ٝٸز يف ١ وكٌ ػسټ١ ٚاملهاْ ١ عًُ

ٕٸ ٖصا ا٫دتٗاز ٫ ٜتذاٚظ َػت٣ٛ ؾِٗ ايؿكٗا٤، ٭ْٸ ا٫دتٗاز، إ٫ٓ ٘ وؿط خطاب أ

ٌٸ١ ٚايتؿطٜعٝٸؿكٗٝٸيف ظا١ٜٚ َٔ ايٓكٛم اي سٜينٸا٫دتٗاز اي َٔ أْٛاع  ْٕٛع ١. ٚىايـ ن

ٝٸايككل ايأٚ  ١ا٫دتٗاز يف فاٍ ا٭َٛض ا٫عتكازٜٸ   .(22)١سٜٓ

َٸ ؾتهُٔ  سٜينٸعٛض يًدطاب ايب ع٢ً ا٫دتٗاز املٓا املؿه١ً ا٭خط٣ اييت تذلتٻأ

ٞٸب٘ ع٢ً املع٢ٓ اي٘ َٔ خ٬ٍ تكًٗ. ٚإْٸ١ يًٓلٸجكاؾٝٸ١ ـ ايتاضىٝٸيف ػاٌٖ ايٛاقع١ٝ اي  تاضى

ٞٸٚا٭ ٝٸاايٛضا٤، يٝكٌ َٔ خ٬ٍ ايػؿ١ً عٔ إىل  ٜٴعٝس اجملتُعٓلٸ يً قً ١ َع٢ٓ ْػٝاب

ٕٸ ايإىل ٓلٸ اي ١ اييت ٜٓبجل ايٛاقعٝٸ ٚنصيو ،ٓلٸايكٍٛ بجبات٘ ٚمجٛزٙ. ٚبعباض٠ أخط٣: إ

ٛٻ ،ٓلٸعٓٗا اي ٕٸ ؼٛټإىل  ٍتتش ٟٸ ١ ٚايًػ١ ٚايجكاؾ١ ٫ ٜتهٖؿٍ ايٛاقعٝٸأغطٛض٠، ٚإ ٌ بأ

ٕٸ اـطاب ايٍ َؿّٗٛ ايٓلٸتأثرل يف ؼٛټ ٚا٫دتٗاز املٓعٛض ي٘ ىهع  سٜينٸ، ٚبصيو ؾإ

 .(23)يػط٠ٛ ايٓلٸ

 

ّٝتد غٛاٖد دلسَّإىل  ١طُاٍّٜٚ بايٓصٛص ايٖـ ـ ايتٓصُّ   ــــــ ١ غري قاب١ً يًتٛظٝفازخي

آؾام إىل  ١بًشاظ إَهإ ايتأٌٜٚ املبسع ٚتٛغٝع ضقع١ ز٫ي١ ايٓكٛم املؿَٗٛٝٸ

أٚ  ،١ احملٝط١ بعكط سسٚخ ايٓلٸدتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸ١ ايٚعكٛض أبعس َٔ ايٛاقعٝٸ

ٕٸ ايٓكٛم اي ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط ساَس أبٛ ظٜس سٜٓٝٸاغتشاي١ َجٌ ٖصٙ ايتٛغع١، ؾإ

 :تٛاد٘ ث٬ث١ َػتٜٛات َٔ ايس٫ي١
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١، ٫ تكبٌ ايتأٌٜٚ تاضىٝٸنْٛٗا ؾٛاٖس  عباض٠ عٔ ايس٫٫ت اييت ٫ تعسٚ :ٍٚٸا٭

ٟٸ  .٫ٚ غرلٙ ،(24)اجملاظ

ٟٸايجاْٞٚ  .: ٜؿٌُ ايس٫٫ت اييت تكبٌ ايتأٌٜٚ اجملاظ

 جكايفٸ: ٜطًل ع٢ً ايس٫٫ت اييت ٖٞ سك١ًٝ اغتعاز٠ ايتعطٜـ بايٛاقع ايايجايحٚ

ٞٸٚا٫ ُٹ دتُاع إزضاى إىل  َٔ خ٬ٍ ايػعٞٓلٸ ٚتٛغٝع َؿّٗٛ اي ،ٓلٸٔ ع٢ً اياملٗٝ

ٟٸٚاي جكايفٸَهُْٛ٘ ٚقتٛاٙ طبكّا يًٛاقع اي  ط. املعاقٹ ًػٛ

ٚٸإىل  ٜصٖب أبٛ ظٜس ٕٸ َا ٜتعًل باملػت٣ٛ ا٭ ، سٜينٸايٓلٸ ٍ َٔ ز٫٫ت ايايكٍٛ بأ

٢ مل ستٸ ،طّا نا٬َّتػٝټٓلٸ ط قسٚض اي١ يعكجكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸط ايعطٚف ا٫سٝح تتػٝٻ

يف ايًشع١ ايطا١ٖٓ، تهٕٛ ٖصٙ املهاَني ٚاملؿاِٖٝ ٚايس٫٫ت قس  شلا َٔ أثٕط سٵعٴٜٳ

ٕٵتاضىٝٸشلا غ٣ٛ ق١ُٝ  سٵعٴأقبشت دع٤ّا َٔ ايتاضٜذ، ٚمل تٳ كاٍ: نإ ٖصا ٜٴ ١، نأ

ٕٸ ١ٚ. تاضىٝٸايٓٛع َٔ ا٭ؾهاض ٚا٭سهاّ َٛدٛزّا يف تًو اؿكب١ اي َٔ باب املجاٍ: إ

ا٭سهاّ املطتبط١ بايعبٝس أٚ  ،أخص اؾع١ٜ َٔ أٌٖ ايهتاب :أسهاَّا َٔ قبٌٝ

ٚٸ ،ٚاٱَا٤ اييت ٫ ميهٔ تطبٝكٗا  ،١سٜٓٝٸٍ َٔ ز٫٫ت ايٓكٛم ايتسخٌ يف املػت٣ٛ ا٭

١ اييت ؼهِ دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸبػبب اخت٬ف ا٭ٚناع اي ;ع٢ً ٚاقعٓا ايطأٖ

ٟٸايع٬قات املتب ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايس٫٫ت ٫ ٖٛ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ اجملاظ ٫ٚ  ،ازي١ بني ايبؿط. إ

ز ا٫غتؿٗاز ٌ يف َهاَٝٓٗا ٚؾشٛاٖا، بٌ ميهٔ ايتٜٓٛ٘ بٗا جملطٻميهٔ يٓا ايتٛٗغ

ٞٸاي ٕٸ ايع٬ق١ بني املػًُني ٚغرلِٖ يف تًو اؿكب١ اي ،تاضى ١ نإ تاضىٝٸٚايكٍٛ بأ

  .(25)هاّٜػٛزٖا ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭س

 ٔٸك١ بايػشط ٚاؿػس ٚاؾٹتكٓٝـ ايٓكٛم املتعًٚإىل  نُا ٜصٖب أبٛ ظٜس

ٚٸ ،مٓما ٖٛ َصنٛض يف ايكطإٓ ايهطِٜ ،ٚايؿٝاطني  ،ٍيف خا١ْ ز٫٫ت املػت٣ٛ ا٭

 جكايفٸ١. َٔ ٚد١ٗ ْعط أبٛ ظٜس نإ ايٛاقع ايتاضىٝٸٚاعتباضٖا َٔ قبٌٝ ايؿٛاٖس اي

َٹٓلٸ يعكط اي ٕٸ ايٓكٛم ايإىل  ٫يتؿاتٔ بايػشط. ٚباٜ٪ ١ َٔ سٜٓٝٸٖصا املب٢ٓ ايكا٥ٌ بأ

بجكاؾ١  ّٝا يًٛسٞ َطتبْطبٛقؿ٘ َتًٚك ٕٸ ايٓيبٸأ١، ٚبؿطٜٸ ١ ْكٛمٷجكاؾٝٸ١ ٚايًػٜٛٸايٓاس١ٝ اي

ٞٸُٔ ايؾعكطٙ،  ٝٸايٓكٛم ايإىل  م ٖصا املهُٕٛإٔ ٜتططٻ طبٝع ٕٸ َا قٌٝ  .١سٜٓ يف ٚإ

ٕٸ ؾإٔ ايػشط ٜكسم ع٢ً اؿػس ٚا٭ٚضاز  ٚايتعٜٛصات )َجٌ غٛض٠ ايؿًل( أٜهّا. ٚإ
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ٍٸ ع٢ً ٚاقعٝٸسٜٓٝٸٚدٛز ٖصٙ ا٭َٛض يف ايٓكٛم اي ز ؾٛاٖس ع٢ً طٻتٗا، بٌ ٖٞ ف١ ٫ ٜس

 ٚدٛزٖا يف ثكاؾ١ عكط ْعٍٚ ايٛسٞ. 

ايػشط  :سٕٚ ع٢ً ٚدٛز ظٛاٖط َٔ قبٌٝؽط١٦ ايصٜٔ ٜ٪ٚنإىل  ٜعُس أبٛ ظٜس

ٞٸايٓلٸ عًٝٗا يف اي١ ٚاؿػس جمٓلطز شنط ا٭يؿاظ ايسآي ٚا ٪ِٗ قس أخط، ٜٚكٍٛ بأْٸكطآْ

ٍٸ ٚبػبب عسّ ٚدٛز َٛقع  ;٘خ٬ق١ ايكٍٛ: إْٸٚ .(26)ٚاملسيٍٛ ؾ٦ّٝا ٚاسسّا يف اعتباض ايسا

ٕٸ تاضٜذ ق٬سٝٸبؿطٜٸَٔ اٱعطاب شلصٙ املهاَني يف ايجكاؾ١ اي ١ ايٓكٛم ١ املعاقط٠، ؾإ

ٝٸاي ّا، ٚتهٕٛ ٖصٙ ايٓكٛم دع٤ّا َٔ ٖصٙ ا٭َٛض ٜهٕٛ َٓتٗٝإىل  ١ اييت تؿرلسٜٓ

ٟٸ  ،املانٞ ّا مبا ٜتٓاغب ٚايعكط عاز٠ قٝاغتٗا َؿَٗٛٝٸ١ ٱٝٸإَهاْٚيٝؼ ٖٓاى أ

 ايطأٖ. 

 

  ــــــ ، ْكد ٚدزاض١أبٛ شٜد ْعس١ّٜـ 4

ٕٸ ؼًٌٝ ٚتكطٜط أبٛ ظٜس عٔ  ّٸ بؿهٌٓلٸ ١ ايتاضىٝٸإ  سٜينٸايٓلٸ ١ ايتاضىٝٸٚ ،عا

ِٸإىل  َا ًٜٞ ٚغٛف ْؿرل يف .ز٠َٔ دٗات َتعسٸ ْٚكسٺ ، َٛنع ْعٕطخامٸ بؿهٌ  أٖ

ٕٸ َا غٓصنطٙ ٫ ٜؿٚه دع٤ّا يف أعاث٘  ٌ إ٫ٓاٱؾها٫ت ايٛاضز٠ عًٝ٘ باختكاض، ضغِ أ

 إش ٫ تهؿٞ ٖصٙ املكاي١ يتػطٝتٗا بأمجعٗا.  ;اييت تػتسعٞ ايٓكاف

ٕٸ ٖصٙ ٕ ايعُٛز ايؿكطٟ يٛد١ٗ ْعط أبٛ ظٜس ٜتُجٻإـ أ ايٓكٛم ٖٞ ٌ يف اعتكازٙ بأ

ٟٸ(، ٚأْٗا ضغِ َكسضٖا ايثكايفٸ)ْتاز  ط٠ بايٛاقع ٗا َتأث١ِّ، ٚأْٸبؿطٜٸشات دٓب١  ػُاٚ

ٞٸاي ٞٸـ ا٫ تاضى ١ ـ عًُٝٸيعكط ْعٍٚ ايٛسٞ. َٔ ٖٓا هب إٔ تكع َٛنٛعّا يكطا٠٤  دتُاع

ٞٸ١، ٫ٚ ميهٔ تعُِٝ املع٢ٓ ايتاضىٝٸ ٞٸٚا٭ تاضى شلصٙ ايٓكٛم ع٢ً مجٝع ا٭ظ١َٓ،  قً

ٕٸ املع٢ٓ ا٭ب ٞٸٌ إ ٞٸٚاي جكايفٸشلصٙ ايٓكٛم ىهع يًٛنع اي قً يعكط ايٓعٍٚ،  تاضى

ٚغدل ؾشٛاٖا  ،ّاتعُُٝٗا ع٢ً غا٥ط ايعكٛض َٔ تأًٜٚٗا فاظٜٸأدٌ َٔ  بسٸ٫ٚ

 َٚهُْٛٗا. 

ٚٸ ٕٸ أ ٌٕإ ـٺ ٍ خً ٜٛادٗ٘ ٖصا ايتشًٌٝ ٜهُٔ يف اغتعُاٍ عباض٠ )ايٓتاز  ٚنع

سٍٛ ٖصٙ ايعباض٠: ا٭ز٢ْ تكطٜطإ ميهٔ إبسا٩ُٖا  يف اؿسٸٜٛدس  ; إش(جكايفٸاي

 .َعتسٍ :ٚاٯخط ;فَتططِّ :أسسُٖا
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ٕٸ َطاز أبٛ ظٜس يف اغتعُاي٘ شلصٙ ايعباض٠ أقطب  .فايتكطٜط املتططِّإىل  ٚإ

ٕٸ مجٝع اٯضا٤ اييت ٫ تط٣ ا٫ضتباط بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ  ٝٸإ ّا، ٚتط٣ تسخٌ شات

ٞٸايعٓكط اٱ َٔ ططٜل أٚ  ضتباط ـ غٛا٤ َٔ ططٜل ايٛنع ايتعٝٝينٸيف إهاز ٖصا ا٫ ْػاْ

١ جكاؾٝٸاؿاقٌ َٔ نجط٠ ا٫غتعُاٍ ـ تؿتض بابّا أَاّ سهٛض ايع٬قات اي ينٸايٛنع ايتعٝټ

ٟٸ١ يف اؿكٌ ايدتُاعٝٸٚا٫ ٕٸ ا٫ستٝادات ٚايع٬قات اٱًػٛ ٝٸ. إ ١ ٚايطٚابط ْػاْ

ط يف إثطا٤ املؿطزات ٚا٫غتعاضات ٪ث١ِّ تطبٝعٝٸ١ ٚغا٥ط ايعٓاقط ايجكاؾٝٸ١ ٚايقتكازٜٸا٫

ٞٸ  ،غًيبٸأٚ  ٚا٭َجاٍ، ٚططٜك١ اغتعُاٍ ايًػ١، َٚا تؿتٌُ عًٝ٘ املؿطزات َٔ ثكٌ إهاب

ٕٸ ايتػٝټًػٜٛٸشيو َٔ ا٭َٛض ايإىل  َٚا ط يف طات اؿاق١ً عدل ايكطٕٚ ٚا٭ظ١َٓ ت٪ث١ِّ. ٚإ

١ٓ ١ املتعٌِّ طبعّا يف ايٛاقعٝٸخٻٚتتس ،١دتُاعٝٸ١ ٚا٫بؿطٜٸضقع١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚابط اي

ٕٸ ايٓكٛم املتٛٚؾ ٟٸ يػ١ َٔ ايًػات. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ميهٔ ايكٍٛ: إ ٟٸ يػ١ٺ٭ َٔ  ط٠ يف أ

ٞٸط عدل املػاض ايايًػات تتأثٻ طات اؿاق١ً يف تًو ايًػ١ بايجكاؾ١ ٚايع٬قات يًتػٝټ تاضى

ٌٕدتُاعٝٸا٫ بكّا شلصا ايتكطٜط املعتسٍ ٫ ٜٛدس غرل َباؾط. ط ١ ايػا٥س٠ يف اجملتُع بؿه

ٕٸ ٖصا دتُاعٝٸات ا٫ٚبني ايجكاؾ١ ٚاملتػِّطٓلٸ َباؾط بني اي ٖٓاى اضتباْط ١، بٌ إ

ٕٸ تًو ايعٓاقط اي ،ُا وكٌ َٔ ططٜل ايًػ١ا٫ضتباط إْٸ ١ اييت دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸمبع٢ٓ أ

ٌٸ ايٓلٸيًشهٛض ٚايعٗٛض يف  ٓت َٔ ايتأثرل يف ايًػ١ غتذس َػاس١ّمتٖه ٕٸ ن ; ٭

بػ١ٝ إٜكاٍ  ;يٓكٌ املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ تٛظٝـ ايًػ١ بٛقؿٗا أزا٠ّإىل  ِ ٜعُسَٚتهًٚ بٺناتٹ

١ ات ٚا٫قتها٤ات ٚايكِٝ اـاقٸَطازٙ، ٚإشا ناْت ايًػ١ ؼتٟٛ ع٢ً بعض احملسٚزٜٸ

 ط٠. ٗا ٫ قاي١ غتعٗط يف ايٓكٛم املتٛٚؾؾإْٸ

 ١ يف ايٓكٛم ؾٝصٖبدتُاعٝٸؾ١ ٚايع٬قات ا٫ف يتأثرل ايجكاأَا ايتؿػرل املتططِّ

ٌٸ إىل  ٕٸ ن ١ ٚاملعتكسات جكاؾٝٸُا ٖٛ يف ا٭غاؽ اْعهاؽ يًع٬قات ايإْٸْلٸ ايكٍٛ بأ

ٜٓػذِ ٜٚٛانب ٓلٸ ٕٸ ناتب ايأ١ ؿسٚخ ايٓلٸ، ٚتاضىٝٸايػا٥س٠ يف املطس١ً اي

٫ ميهٔ إٔ  ٓلٸٕٸ ايإ، عٝح تكسات ٚايع٬قات ايكا١ُ٥ يف عكطٙبايهطٚض٠ تًو املع

 .يعكطٙ ثكايفٸ ٜهٕٛ ؾ٦ّٝا آخط غرل ْتإز

سٝح لسٙ  ;فٖصا ا٫ػاٙ املتططِّإىل  ؿِٗ َٔ طٝات ن٬ّ أبٛ ظٜس أْ٘ ميٌٜٝٴ

، َٚٔ ٕ ايٓلٸَٔ ايٛاقع تهٛٻ .٫ٚ غبٌٝ ٱٖساضٙ ،ٖٛ ا٭قٌ إشّاايٛاقع »: ـ َج٬ّـ ٜكٍٛ 
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ُٴ ٝٸا٘، َٚٔ خ٬ٍ سطنت٘ بؿعٸيػت٘ ٚثكاؾت٘ قٝػت َؿاٖٝ ؾايٛاقع  .ز ز٫يت١٘ ايبؿط تتذسٻي

ٚٸ   .(27)«ٚايٛاقع ثاّْٝا، ٚايٛاقع أخرلّا ،٫ّأ

ٝٸإشا ناْت ايٓكٛم اي»آخط:  ٜٚكٍٛ يف َٛنٕع ١ عهِ بؿطٜٸ١ ْكٛقّا سٜٓ

ز٠ ـ ٖٞ ؾذل٠ تؿهًٝٗا ٚإْتادٗا ـ ؾٗٞ ١ قسٻتاضىٝٸاْتُا٥ٗا يًػ١ ٚايجكاؾ١ يف ؾذل٠ 

ٕٸ ز٫يتٗا ٫ تٓؿٓو ١، مبع٢ٓتاضىٝٸ بايهطٚض٠ ْكٛمٷ ٟٸعٔ ايٓعاّ اي أ ايصٟ  جكايفٸاي ًػٛ

  .(28)«َطدع ايتؿػرل ٚايتأٌٜٚ جكايفٸٌ ايًػ١ ٚقٝطٗا ايسٸ دع٤ّا َٓ٘. َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ متجِّعٳتٴ

ِٸ يف ٖصا ايتكطٜط املتططِّٚبصيو ٬ٜسغ أْٸ ف ا٫ْتكاٍ َٔ زٚض ايجكاؾ١ ٚاجملتُع ٘ ٜت

ٟٸاحملٛض امل، ١ٚ يًٓلٸيف ايع٬قات املؿَٗٛٝٸ ١ ـ جكاؾٝٸايٛقا٥ع ايإىل ٓلٸ ـ ٚاييًُ٪ٚي عٓٛ

ٞٸٚا٫ جكايفٸط ايتابعّا يًُتػِّٓلٸ ، ٚتػسٚ ز٫ي١ اي١ يعكط قسٚض ايٓلٸتاضىٝٸاي . دتُاع

ٕٸ ايٛاقع اي ٞٸٚا٫ جكايفٸٚع٢ً سسٸ تعبرل ْكط ساَس أبٛ ظٜس: إ ٖٛ ايصٟ ٜهٛٸٕ  دتُاع

ٌٸ ٕٸ ٖصا ايتكطْلٸ  ن ٟٸ زيٌٝ. إىل  ف ٫ ٜػتٓسٜط املتططِّظُٝع تؿاقًٝ٘. إ  أ

ز تأثرل ايعٓاقط ٘ مل وسِّع٢ً ٖصا ايتكطٜط ٖٛ أْٸ زٴاٱؾهاٍ اٯخط ايصٟ ٜٔطٚ

ٌٕجكاؾٝٸ١ ٚايتاضىٝٸاي  .َهبٛط ١ بؿه

َٔ قبٌٝ: ايػشط ٚاؿػس  ،لس ْكط ساَس أبٛ ظٜس ٜٓتكٞ بعض ا٭َج١ً :ؾُج٬ّ

ٜٚعتدلٙ اْعهاغّا يًعٓاقط  ،َصنٛض يف ايكطإٓا ٖٛ مٓم ،ٚايؿٝطإ ٔٸٚايطبا ٚايطٸم ٚاؾٹ

ايػا٥س يف عكط ْعٍٚ ايٛسٞ، يف سني ٖٓاى عٓاقط أخط٣ يف ايطقع١  جكايفٸٚايٛاقع اي

ٝٸ ِٸا٫عتكاز١ٜ يًٓاؽ يف تًو اؿكب١ ايعَٓ با٭َج١ً  م إيٝٗا أغ٠ّٛايتططټ ١، ؾًُاشا ٫ ٜت

ٗا َٔ مج١ً ا٭َٛض اييت نإ ٜعتكس ، ٚايعباز٠، ؾإْٸايػابك١  َٔ باب املجاٍ: اهلل، ٚايطبٸ

ٖٚٞ  ،. ؾكس قطٸح ايكطإٓ ايهطِٜ بٗصٙ اؿكٝك١|ا٭نطّ بٗا ايٓاؽ يف عكط ايٓيبٸ

ٕٸ أٌٖ اؿذاظ ٚاملؿطنني املعاقطٜٔ يًٓيبٸ ناْٛا ٜعتكسٕٚ باهلل بٛقؿ٘ خايكّا  أ

ٚٳا﴿يًػُاٚات ٚا٭ضض، قاٍ تعاىل:  ُٳا ٔٵ خٳًَلٳ ايػٻ َٳ ِٵ  ٗٴ ٔٵ غٳَأِيتٳ ٘ٴٚٳَي٦ٹ ٔٻ ايًٖ ٝٳُكُٛي ٚٳاَ٭ضٵضٳ َي  ﴾تٹ 

ٝٸ (،25يكُإ: ) ِٗ ناْٛا ١. ٚعًٝ٘ ؾإْٸؾهاْت َؿهًتِٗ تهُٔ يف ؾطنِٗ يف ايطبٛب

ٌٸ أَٛض ايعامل ٚايؿ٪ٕٚ املطتبط١ باٱْػإ ٚغا٥ط أٚ ،١ٜ٪َٕٓٛ بأقٌ ايطبٛبٝٸ ٕٸ ن

ٝٸاملدًٛقات ٚايعٛاٖط تكع ؼت ايكَُٝٛٝٸ ضغِ ابت٥٬ِٗ  ١،١ يٛدٛز ايصات اٱشلٝٸ١ ٚايطبٛب

ٝٸبايكٍٛ بتعسټ ١ ١، ؾامطؾٛا عٔ تٛسٝس اهلل ٚسكط ايطبٛبٝٸز ا٭ضباب ٚايؿطى يف ايطبٛب
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ٕٸ ٚضٚز َهاَني َٔ قبٌٝ: اهلل ؾٝ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل. ٚع٢ً ٖصا ٌٖ ٜكضٸ  ;ايكٍٛ بأ

ٝٸ يف ايكطإٓ ايهطِٜ نإ ْاؾ٦ّا َٔ نْٛ٘  ،١١ ٚاملطبٛبٝٸبٛقؿ٘ خايكّا، ٚايطبٛب

ٚايؿٝطإ  ٔٸايجكاؾ١ ايػا٥س٠ يف عكط ايٓعٍٚ، ع٢ً غطاض ٚدٛز يؿغ اؾٹاْعهاغّا عٔ 

 يف ايكطإٓ ! 

ٕٸ اعتباض  ضٙ ْكط ساَس أبٛ ظٜس ١ ايٛسٞ ع٢ً مٛ َا ٜكطِّتاضىٝٸ١ ٚبؿطٜٸب ـ إ

ٜؿٗس ايعكٌ ٚايٓكٌ ع٢ً بط٬ْٗا ٚعسّ  ،ٚانش١ ١ْن٬َٝٸب عًٝ٘ قاشٜط تذلتٻ

ٕٸ َٔ أِٖ تًو احملاشقٛابٝٸ ايكطإٓ، يف إىل  ب ا٭باطٌٝ ٚا٭َٛض اـاط١٦ٜط تػطټتٗا. ٚإ

ٔٵ ﴿سني ٜكٍٛ اهلل تعاىل يف قهِ نتاب٘ ايععٜع:  َٹ ٚٳ٫َ  ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳسٳ ٝٵ ٔٵ بٳ َٹ ٌٴ  ٘ٹ اِيبٳاطٹ ٜٳِأتٹٝ  ٫َ

ُٹٝسٺ ِٕ سٳ ٔٵ سٳهٹٝ َٹ ٌٷ  ٘ٹ تٳٓٔعٜ ٕٸ قسٚض ايهصب  .(42ؾكٸًت: ) ﴾خٳًِؿٹ نُا وهِ ايعكٌ بأ

ـٷٚايباطٌ َٔ د١ٗ اهلل غب  ؿهُت٘.  شاْ٘ ٚتعاىل كاي

ٕٸ ا٫قطاض ع٢ً نٕٛ ايكطإٓ )ْتادّا  ٕٸ ايٛاقع ثكاؾٝٸاحملصٚض اٯخط ٖٛ أ ّا(، ٚأ

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي ، ٫ ٜٓػذِ َع ا٫عتكاز بٛدٛز اؿكٝك١ سٜينٸايٓلٸ ٕ يًٖٛ املهِّ دتُاع

ٝٸاي ٕٸ أبٛ ظٜسكطآْ ٞٸ ،١ ٚضا٤ ا٭يؿاظ. ٚإ ْؿٞ إىل  ٜصٖب ،إٓيًكط ضغِ اعتكازٙ باملٓؿأ اٱشل

ٟٸ ٚدٛزٺ ٕٸ ايكطإٓ ايصٟ أٚسٞيًكطإٓ، ٜٚطؾض ٖصٙ املػأي١ ا٫عتكازٜٸ ٕلَػبٳ أ  ١ ايكا١ً٥ بأ

ٕٸ َا ْعٍ ع٢ً قًب٘ ١ عاي١ٝ ٚضٚساْٝٸٜؿتٌُ ع٢ً َطاتب ٚدٛزٜٸ |ايطغٍٛإىل  ١، ٚإ

 .١ٍ عٔ تًو املطاتب ايٛدٛزٜٸُا ٖٛ ْتٝذ١ يًتٓعټايؿطٜـ إْٸ

ٕٸ اي»َعٓاٙ:  قاٍ ْكط ساَس أبٛ ظٜس َا ٞٸايٓلٸ إ ، ثكايفٸ يف شات٘ ٚدٖٛطٙ ْتازٷ كطآْ

ٕٸ ٖصا اي أٟ ٠ ٭نجط َٔ ث٬ث١ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ. ٕ طٛاٍ ٖصٙ ايؿذل٠ املُتسٸقس تهٛٻٓلٸ إ

ٞٸ .ٝك١ ٫ غباض عًٝٗاكٖٚصٙ س  ايػابل يًكطإٓ إ٫ٓ َٚا قاٚي١ إنؿا٤ ايٛدٛز املٝتاؾٝعٜك

١ املعطؾ١ غًب إَهاْٝٸإىل  بايتايٞ غٝ٪زٸٟ شيوٱخؿا٤ ٖصٙ اؿكٝك١ ايٛانش١. ٚ قاٚي١ْ

ٞٸايٓلٸ ١ يعاٖط٠ ايعًُٝٸاي ٞٸكطآْ ٕٸ اٱميإ باملٓؿأ اٱشل ٟٸٚاي . إ ٚتبعّا يصيو  ،يًكطإٓ ػُاٚ

٫ تتعاضض ٚزضاغ١  يف ايجكاؾ١ ٚايٛاقع، َػأي١ْ ايكٍٛ بايٛدٛز ايػابل يًٛدٛز ايعٝينٸ

ٞٸايٓلٸ اي   .(29)«ٜتٓػب إيٝٗا ايكطإَٓٔ ططٜل َعطؾ١ ايجكاؾ١ اييت  كطآْ

ٕٸٚ ايٓاظٍ ٜؿتٌُ ع٢ً أقٌ  ايكطإٓ ٖٓاى َٔ اٯٜات َا ٜهؿـ عٔ سكٝك١ أ

١َ ٚغابك١ ع٢ً ايكطإٓ املًؿٛظ ٗا َٔ ْاس١ٝ ايطتب١ ٚاملٓعي١ َكسٸ١ أزل٢، ٚأْٸَٚطتب١ ٚدٛزٜٸ
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ِٷ﴿ايصٟ ْعٍ بايتسضٜر، َٔ قبٌٝ قٛي٘ تعاىل:  ٕٷ َنٔطٜ ٘ٴ َيُكطٵآ ْٻ ٕٕؾٹٞ نٹتٳابٺ  * ٔإ  * َٳِهٓٴٛ

ٕٳ ٗٻطٴٚ ُٴَط ٘ٴ ٔإ٫ٖ اِي ُٳػټ ُٹنيٳ * ٫َ ٜٳ ٔٵ ضٳبِّ اِيعٳاَي َٹ ٌٷ  ٕٷ ﴿ٚ(; 80ـ  77ايٛاقع١: ) ﴾تٳٓٔعٜ ٛٳ ُقطٵآ ٖٴ ٌٵ  بٳ

َٳشٵُؿٛظٺ *َٳذٹٝسٷ  ٛٵٕح  ْٻ﴿ٚ(; 22ـ  21ايدلٚز: ) ﴾ئف َي ٓٳاٙٴ ُقطٵآّْأإ ًِ ٝٸ ا دٳعٳ ٕٳ ّاعٳطٳبٹ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ  َيعٳًُٖه

٘ٴ ؾٹ * ْٻ ِٷٚٳٔإ ٌّ سٳهٹٝ ٓٳا َيعٳًٹ ٜٵ ِّ اِيهٹتٳابٹ َيسٳ   .(4ـ  3ايعخطف: ) ﴾ٞ ُأ

ٝٸَٚٔ ايٓاس١ٝ اي ٌٸ ٚدٛز يف ْؿأت٘ امل١ ؾكس ثبت يف قًٓعكً ٕٸ يه ١ َطاتب ازٸٜٸ٘ أ

ط عٓ٘ بتطابل عٛامل ايصٟ ٜعبٻٖٛ ٚايٛدٛز ا٭زل٢  ،١ أزل٢ يف عامل املجاٍ ٚايعكٌٚدٛزٜٸ

ٞٸعكايٛدٛز. طبكّا شلصا املب٢ٓ اي ٕٸ ايكطإٓ نصيو وتٟٛ ع٢ً َطاتب ٚٚدٛزات أزل٢  ً ؾإ

ٟٸـ اؿكا٥ل املتعاي١ٝ يًكطإٓ ايٓاظٍ. ٚع٢ً ٚأع٢ً ت٪ٚي ٍٕ أ ٕٸ زع٣ٛ اعتباض ايكطإٓ  سا ؾإ

ٟٸ دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸْتادّا يًشٛازخ ٚايٛقا٥ع اي ١ يعكط ايٓعٍٚ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلا أ

ـٷ ،١غابك١ َاٖٜٛٸ  يكطٜض ايعكٌ ٚايٓكٌ.  كاي

ٕٸ ايؿطنٝٸإىل  ز ـ أؾطْا ٝٸ١ ا٭أ ١ يٓكط ساَس أبٛ ظٜس تكّٛ ع٢ً زضاغ١ قً

ٝٸايٓكٛم اي ١ تاضىٝٸ١ ٚبؿطٜٸ١. ٚغاٜت٘ ـ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بتاضىٝٸ١ ـ عًُٝٸ١ زضاغ١ سٜٓ

ٕٸ املؿّٗٛ ا٭إىل  ـ ايٛقٍٛ سٜينٸايٓلٸ اي ٞٸا٫عتكاز بأ ايٛاقع إىل  ٜٓتُٞ سٜينٸايٓلٸ يً قً

ٞٸدتُٚا٫ جكايفٸاي ١، ٜٚهٕٛ تاضىٝٸقؿ١ ٓلٸ يعكط ايٓعٍٚ. َٔ ٖٓا ٜهٕٛ يً اع

ٟٸٚاي جكايفٸقكٛضّا زاخٌ إطاض ايٛاقع اي يعكطٙ. ٚعًٝ٘ هب عًٝٓا يف ايعكط ايطأٖ  ًػٛ

ٞٸٚا٫ جكايفٸـ ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘ ظطٚؾّا كتًؿ١ عٔ ايٛاقع اي ايصٟ نإ غا٥سّا يف  دتُاع

ـ  جكايفٸمبا ٜٓػذِ َع ايٛاقع اي سٜينٸلٸ ايل ايٓـ إٔ ْطبِّ سٜينٸايٓلٸ عكط سسٚخ اي

ٞٸا٫   .(30)يعكطْا دتُاع

ٞٸبس٫ّ َٔ ا٫نتؿا٤ باملع٢ٓ ا٭ ،ٚعًٝٓا ٞٸٚاي قً ، إٔ ْبشح عٔ َػع٣ تاضى

ّا. ٚقس ٖصا املػع٣ ٚايؿش٣ٛ َٔ خ٬ٍ تأٌٜٚ ز٥٫ٌ ايٓلٸ فاظٜٸإىل  ايٓلٸ، ٚإٔ ْكٌ

ايؿكٌ بني املع٢ٓ ٚاملػع٣ َٔ )إضٜو  ٘ قس اغتعاض َػأي١قطٸح ْكط ساَس أبٛ ظٜس بأْٸ

 ٚايكؿشات ا٭ٚىل َٔ نتاب٘ )ا٫عتباض يف ايتؿػرل(.  ،ٖرلف(

ع٢ً ؾِٗ ْكط ساَس أبٛ ظٜس يه٬ّ )إضٜو  :أسسُٖا :ْكسإ ع٢ً ٖصا ا٭َط زٴٔطٜٳ

ٟٸإىل  ١ ايٛقٍْٛعطٜٸل بأقٌ ٜتعًٖ :ٚاٯخط ;ٖرلف(  .املػع٣ َٔ ططٜل ايتأٌٜٚ اجملاظ

ٕٸ ؾكٌ أبٛ ظٜس بني )املع٢ٓ( ٚ)املػع٣( ًَٖا ٜتع أَا يف ل بايٓكط١ ا٭ٚىل ؾٓكٍٛ: إ
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ٟٸ اْػذاّ َع ايؿكٌ ايصٟ ٜطاٙ ٖرلف بني املع٢ٓ ) أٚ  ( ٚبني ايس٫يmeaning١يٝؼ ؾٝ٘ أ

ٕٸ َا ٜكٛي٘ ٖرلف بؿإٔ املع٢ٓ ;(significanceاملػع٣ )  verbalاملع٢ٓ ايًؿعٞ )أٚ  ؾإ

meaningٝٸت٘، ؾٗٛ أَطٷ٪ٚيز ٚؾكّا يككس امل( ٜتشسٻ ايتبسٌٜ، أٚ  ٫ ٜكبٌ ايتػٝرل ثابتٷ ـ ْٚ

٘ طبكّا يتكٜٛط أبٛ ظٜس ٫ لس يـ يف سني أْٸ ،ـٚيٝؼ ي٘ أز٢ْ ق١ً مبا ٚضا٤ قكس امل٪ٚي

ٟٸ َػاس١ يككس ) ٱضٜو ٖرلف ميٓض  َػاٜط٠ٺ ٚيف ْكط١ٺ .ـ( امل٪ٚيintention)املع٢ٓ( أ

ٞٸيًٛاقع ا٫ ١ّقٛضٜٸ  .، ٚنصيو ؾِٗ املعاقطٜٔ يًٓلٸجكايفٸيٚايٓػٝر ا دتُاع

تعطٜـ ْكط ساَس أبٛ ظٜس يـ إىل  هض ٖصا ا٫خت٬ف ميهٔ ايطدٛعٚيهٞ ٜتٻ

ٌ املؿّٗٛ املباؾط ملٓطٛم ايٓكٛم ايٓاتر عٔ ؼًٌٝ املع٢ٓ ميجِّ»سٝح ٜكٍٛ:  ،)املع٢ٓ(

َٔ ٓلٸ ً، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايصٟ ٜػتٓبط٘ املعاقطٕٚ يجكايفٸ١ يف غٝاقٗا ايًػٜٛٸبٓٝتٗا اي

ٕٸ املع٢ٓ ميجِّ :َٓطٛق٘. ٚبعباض٠ أخط٣ ١ يًٓكٛم يف تاضىٝٸٌ ايس٫ي١ ايميهٔ ايكٍٛ: إ

  .(31)«ًٗاْٗا ٚتؿٗهغٝام تهٛټ

ٕٸ املع٢ٓ َٔ ٚد١ٗ ْعط  ٝٸ١  ٘ َطتبْطثابت ٚغرل غٝٸاٍ; ٭ْٸ أَطٷ (ٖرلف)إ بككس ْٚ

 .يف ؿع١ إهازٙ يًٓلٸ ٪ٚيـامل

ٕٸ املع٢ٓ عباض٠ عٔ ؾ٤ٞ غٝٸاٍ ٚغرل أَا َٔ ٚد١ٗ ْعط ْكط ساَس أبٛ ظ ٜس ؾإ

ٕٸ ز٫ي١ َع٢ٓ ايٓلٸ عٓسٙ َطتبط١ْ يف ْػٝر ايٛاقع  ٕ إ٫ٓبس٫٫ت مل تتهٛٻ ثابت; ٭

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي ٞٸٚا٫ جكايفٸ. ٚعًٝ٘ ؾُٔ خ٬ٍ تػٝرل ايٛنع ايدتُاع ٜػطٟ ٖصا  دتُاع

ٟٸَسيٍٛ َٚهُٕٛ تًو ايس٫٫ت. ٚع٢ً إىل  طايتػٝټ ٕٸ  أ ؾِٗ ْكط ساَس أبٛ ظٜس ساٍ ؾإ

 يًُع٢ٓ.  (ٖرلف)يًُع٢ٓ ىتًـ اخت٬ؾّا نا٬َّ عٔ ؾِٗ 

ٕٸ ض١ٜ٩ ْكط ساَس أبٛ ظٜس يـ )املػع٣( ٫ تتٓاغب ٚض١ٜ٩  أَا ا٭َط اٯخط ؾٗٛ أ

 .أٜهّا ٚاملػع٣يًس٫ي١  (ٖرلف)

)املطاز ٓلٸ تهٕٛ مجٝع ا٭َٛض اييت ؼسخ ملع٢ٓ اي (ٖرلف)ؾُٔ ٚد١ٗ ْعط 

 ٪ٚيـتػٝرل املإىل  ٚق٫ّٛ ،س ايؿطاؽ َٓ٘، ابتسا٤ٶ َٔ ايٓكس ٚايتكِٝٝ ٚاؿهِ( بعُ٪ٚيـيً

إىل  نُٔ زا٥ط٠ )املػع٣(، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ زاخ١ًّ ،ؾإٔ ْكٸ٘ املتكسٸّيف يطأٜ٘ 

ات ٚتطبٝل َعٓاٙ ع٢ً ايعطٚف ٚايؿطٚط ٚاملٛقعٝٸ ،)اغتٓطام ايٓل( :أَٛض َٔ قبٌٝ

 .ْطام )املػع٣( اؾسٜس٠، سٝح تسخٌ بأمجعٗا يف
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َٸ ا )املػع٣( عٓس ْكط ساَس أبٛ ظٜس ؾٗٛ يٝؼ ؾ٦ّٝا َطتبطّا باملع٢ٓ، بٌ ٖٛ أ

١ ٖرلف ايكا١ً٥ باعتباض )املػع٣( َػبٛقّا بـ ٓعطٜٸ. ٚخ٬ؾّا ياشلسف ٚايػا١ٜ َٔ قطا٠٤ ايٓلٸ

 بعس ايؿطاؽ َٔ ؼسٜس ٚتعٝني املع٢ٓ، املػع٣ إ٫ٓإىل  ٘ ٫ ميهٔ ايٛقٍٛٚأْٸ ،)املع٢ٓ(

أٚ  ١ّ، ؾ٬ ٜ٪َٔ بتكسټعسّ ا٫عذلاف مبجٌ ٖصٙ ا٭غبكٝٸإىل  ٜصٖب ْكط ساَس أبٛ ظٜس

٘ ٜط٣ ست٢ ١ َتبازي١ بُٝٓٗا، بٌ إْٸط املػع٣ عٔ املع٢ٓ، ٜٚكِٝ ع٬ق١ زٜايهتٝهٝٸتأخټ

ٌ انتؿاف ايس٫ي١ ايعٛز٠ ميجِّ»سٝح ٜكٍٛ:  ،نؿـ )املع٢ٓ( سطن١ تبسأ َٔ )املػع٣(

املػع٣ اشلسف ٚايػا١ٜ َٔ ؾعٌ ايكطا٠٤.. إىل  ٌ ايٛقٍٛيف سني ميجِّا٭قٌ، إىل  ٚايطدٛع

ٕٸ ايتأٌٜٚ سطن١ َتهطِّ  ،بني )ايس٫ي١( ٚ)املػع٣(أٚ  ،)ا٭قٌ( ٚ)ايػا١ٜ( ٟٵض٠ بني بٴعسٳإ

ٝٸ ٗا سطن١ تبسأ َٔ ايٛاقع طاملػع٣ ٚاسس. إْٸ ذاٙٺٚيٝػت سطن١ يف اتٸ ،١سطن١ بٓسٚي

ِٸ٫نتؿاف ز٫ي١ ايٓلٸ ٚتعسٌٜ ْكط١ ايبسا١ٜ.  ،تعٛز ايس٫ي١ يتأغٝؼ املػع٣ ص املانٞ، ث

ٝٸ ٚتتباعس ايكطا٠٤ عٔ  ،١ بني املػع٣ ٚايس٫ي١ ٜتبسٸز ن٬ُٖاٚبسٕٚ ٖصٙ اؿطن١ ايبٓسٚي

ٟٸ ،أؾل ايتأٌٜٚ ٕٸ املػع٣ ايصٟ ميجِّ يتكع يف ٖٚس٠ ايتًٜٛٔ.. َٚٔ ايهطٚض ٌ ٖٓا ايتأنٝس أ

ٞٸ طبكّا ملا  ،اٱثباتأٚ  ايٓؿٞأٚ  قابٌ يًتعسٌٜ ٝينٸدٓ ْكط١ ايبس٤ يف ايكطا٠٤ َػع٣ٶ اؾذلان

  .(32)«تٓتذ٘ ايكطا٠٤ َٔ ز٫ي١ٺ

ٕٸ املؿه١ً يف املػع٣ ايصٟ ٜطٜسٙ ْكط ساَس أبٛ ظٜس تهُٔ يف أْٸ إىل  ٘ ٜٓتٗٞإ

ٚٸ٘ ; ٭ْٸَٔ ايتؿػرل ايػٝٸاٍ ٚايٓػيبٸ ْٕٛع  ،ٓلٸ: ميٓض يًكاض٨ إشّْا بتٛغٝع َع٢ٓ اي٫ّأ

ٟٸٚاي جكايفٸ١، ٚؼطٜطٙ َٔ سكاض ايٛاقع ايتاضىٝٸايٚؽًٝك٘ َٔ ايس٫ي١  يعكط  ًػٛ

 .تهٜٛٔ ايٓلٸأٚ  ايٓعٍٚ

١ ايكاب١ً يًتأٌٜٚ مبا ٜٓػذِ ٚايٛاقع ًػٜٛٸ: ٜػُض ي٘ بتأٌٜٚ تًو ايس٫٫ت ايٚثاّْٝا

ٞٸٚا٫ جكايفٸاي ٜطًل عًٝٗا  ،(١ يًٓلٸ)قطا٠٤ عكطٜٸإىل  يًعكط ايطأٖ، ٚايًذ٤ٛ دتُاع

 .(لٸتػ١ُٝ )َػع٣ ايٓ

ٛٻٓلٸ ٚعًٝ٘ ؾإٕ َػع٣ اي ١ جكاؾٝٸط عػب ايكاض٨ ٚاْتُا٤ات٘ ايٍ ٜٚتػٝٻٜتش

ٛټتاضىٝٸٚاي  .١ًػٜٛٸضات اي١، ٚعػب ايتط

َ٘ أبٛ ظٜس عٔ املػع٣ ٫ ميهٔ يٓا إٔ ْٓػب َا ٜعتدل ٚيف ٖصا ايتكطٜط ايصٟ ٜكسِّ

 سٜينٸايٓلٸ قاسب اياهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚإىل  ١ َٔ ايكطا٠٤ٚايػا١ٜ ايٓٗا٥ٝٸٓلٸ َػع٣ اي
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ٟٸ َٝعإ ط يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ اشلسف إٔ ْػتٓبٓلٸ قبٸإ. عًٝٓا يف َٛاد١ٗ َع٢ٓ ايأٚ  بأ

ٞٸ ٞٸ١ ٚاملٓار اٱسٜٓٝٸِ َٔ ن٬َ٘ يف ا٭دٛا٤ اييًُتهًٚ ايٓٗا٥ ٘ طبكّا ٚاؿاٍ أْٸ ،مياْ

٘ ع٢ً ٚتطبٝك ،ٓلٸيتكطٜط ْكط ساَس أبٛ ظٜس ٫ ٜهٕٛ املػع٣ ؾ٦ّٝا آخط غرل تأٌٜٚ اي

ٛټيعكط ايكطٸا٤ املتعسِّ جكايفٸايٛاقع اي ١. تاضىٝٸطات اي٫ت ٚاملتػِّزٜٔ ٚايهجٴط يف َٗس ايتش

ٕٸ إقطاض أبٛ ظٜس ع٢ً ٚدٛب تعاطٞ املػع٣ َع املع٢ٓ ٚعسّ ا٫بتعاز نجرلّا عٔ  ،إ

ٞٸايتأٌٜٚ ايهاؾـ عٔ املػع٣ َٔ املع٢ٓ ا٭ ٞٸٚاي قً ٌٸ َؿه١ً ا٫ْتػاب،  ،تاضى ٫ و

 اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل. إىل  ٜٴجبت ايٛد٘ ايصٟ ميهٔ َٔ خ٬ي٘ ْػب١ ٖصا املػع٫ٚ٣ 

ٕٸ َٔ ا٭َٛض اييت تسعٛ ايعذب يف ن٬ّ ْكط ساَس أبٛ ظٜس تأنٝسٙ إىل  ز ـ إ

ٞٸع٢ً عسّ ايٛدٛز اـ ٞٸٚاؿ اضد ٚايؿٝاطني  ٔٸَٔ قبٌٝ: ايػشط ٚاؾٹ ٭َٕٛض كٝك

ٕٸ ٖصٙ ا٭َٛض ـ َٔ  .يف ايكطإٓ ايهطِٜا ٚضز مٓم ،شيوإىل  ٚاؿػس ٚايتعٜٛصات َٚا ٚإ

ٌ دع٤ّا َٔ يهْٛٗا َٔ ا٭َٛض اييت ناْت تؿٚه ٚد١ٗ ْعطٙ ـ مل تصنط يف ايكطإٓ إ٫ٓ

٘ وهِ ع٢ً مجٝع َٚٔ ٖٓا ؾإْٸ .|كسات ايٓاؽ يف عكط ايطغٍٛ ا٭نطَّعت

ع٤ّا َٔ ٚتهٕٛ د ،١تاضىٝٸايؿٛاٖس ايإىل  ٗا تٓت١ُٞ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض بأْٸاٯٜات ايسآي

ٌٸ ايبعس عٔ ٖصٙ  ٟٸ َهُٕٛ ٜٓؿع اٱْػإ املعاقط ايبعٝس ن املانٞ، ٚئ ٜهٕٛ ؾٝٗا أ

ٝٸ ٝٸ١ يف سٜٓٝٸ١، ٫ٚ ميهٔ تٛظٝـ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓكٛم ايا٭َٛض اـٝاي ١ ايتأٌٜٚ عًُ

ٟٸ   .(33)املػع٣إىل  يًٛقٍٛ اجملاظ

ٌٷ ٕٸ ٖصا ايه٬ّ باط ٞٸٚغرل  إ  :َٔ دٗتني َٓطك

ٟٸ زيٌٝ ع٢ً عسّ ٚاقعٝٸ٘ مل : إْٸا٭ٚىل ١ ٖصٙ ا٭َٛض. ٚإشا قاض ايبٓا٤ ع٢ً ٜكسٸّ أ

ٌٸ َا ٫ ىهع يًتذطب١ ٚاٱسػاؽ  ،عتُازّا ع٢ً غًب١ ايتذطب١ا ;عسّ ا٫عتكاز بٛدٛز ن

يعسّ اٱميإ بأنجط  نبرلٷ ػعٷ١، نإ ٖٓاى َتٻٚاْط٬قّا َٔ اٱميإ بايؿًػؿ١ ايٛنعٝٸ

َٔ  ،١َازٸٜٸيهْٛٗا ٚدٛزات غرل  ;تٗا بايعنئَ ٖصٙ ا٭َٛض اييت ٫ ميهٔ َؿاٖس

١ ٚاؾشِٝ ٚاملعاز، َٚطًل )ايػٝب( يف قباٍ اؾٓٸإىل  ٚق٫ّٛ ،قبٌٝ: اهلل ٚامل٥٬ه١

ٚبصيو ٜتعٝٸٔ ع٢ً أَجاٍ ْكط ساَس أبٛ ظٜس إْهاض ٖصٙ ا٭َٛض بأمجعٗا.  ،)ايؿٗاز٠(

ٕٸ اؿٹ َهاؾّا إىل  إيٝٗا ٫ ؼتهط يٓؿػٗا سلٸ ١ املػتٓس٠عًُٝٸؼٸ ٚايتذطب١ ٚاملعطٝات ايأ

١ ايها١َٓ كٝكٝٸَت٬ى )يػإ اؿكط(، ٫ٚ ميهٓٗا إٔ تٓؿٞ ايٛدٛزات ٚايطٚابط اؿا
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ٝٸ ٕٸ نؿـ ايطٚابط ايتذطٜب ١ ٫ ازٸٜٸ١ بني ايعٛاٖط املٚضا٤ ْطام ايتذطب١. َٚٔ ٖٓا ؾإ

 ،١از٠ اٱشلٝٸَٔ قبٌٝ: ايسعا٤ ٚاملعذع٠ ٚاٱض ،١ازٸٜٸميهٓ٘ إٔ ٜٓؿٞ تأثرل ايعٓاقط غرل امل

ٟٸع٢ً سٛازخ ايعامل امل  . ازٸ

ط ٖصٙ املعتكسات َٔ قبٌ مجاع١ ٘ ٫ اعتكاز مجاع١ َٔ ايٓاؽ، ٫ٚ تػٝټْٸإ :ايجا١ْٝ

عسّ ٚدٛزٙ. ؾ٬ إميإ أٚ  ميهٔ إٔ ٜعتدل َٝعاّْا َٚعٝاضّا ٱثبات ٚدٛز ؾ٤ٞ ،أخط٣

ٌ زي٬ّٝ ٚؾاٖسّا ايؿٝاطني، ٜؿٚهأٚ  ٔٸَٔ قبٌٝ: اؾٹ ،غرل قػٛغ١ املانني بإَٔٛض

ني املعاقطٜٔ شلصٙ ا٭َٛض ػطبٝٸع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ا٭َٛض، ٫ٚ إْهاض ؾطو١ نبرل٠ َٔ اي

ّا ع٢ً عسّ ٚدٛز ٖصٙ ا٭َٛض. ٚعًٝ٘ َٔ ايعذٝب إٔ هعّ ْكط َٓطكٝٸٌ زي٬ّٝ ٜؿٚه

ٌٕ ٞٸغرل  ساَس أبٛ ظٜس ـ ٚبؿه ٌٸ ٖصٙ  ،ـ بعسّ ٚدٛز ٖصٙ اؿكا٥ل َٓطك ضغِ قطٜض ن

ٝٸياٯٜات ا ٕٸ ١ بٛدٛزٖا. ٚنأْٸ١ ٚغرل ايٓبٜٛٸ١ ٚا٭سازٜح ايٓبٜٛٸكطآْ ٘ غؿٌ عٔ سكٝك١ أ

نإ َػبٛقّا  ،ٚيف عكط ْعٍٚ ايكطإٓ ،ى ايصٟ نإ ٜعٝـ يف اؿذاظاجملتُع املؿٔط

َٔ اعتكازات ايٓاؽ آْصاى ناْت تعٛز  ٕٸ مج١ًّأ١، ١ٚ ٚإبطاُٖٝٝٸبأزٜإ تٛسٝسٜٸ

ٕٸ ٖٓاى َؿاِٖٝ ٚايتٛسٝسٜٸ١ تًو ايطٚاغب اٱشلٝٸإىل  ظصٚضٖا ١. نُا قطٸح ايهجرل بأ

ٟٸض٥ٝػ١ يف ايٓلٸ اي ٝٸاعٓس ايعطب يف أٜٸ ناْت َعٗٛز٠ّ ػُاٚ  ،١ ٚعكط ايٓعٍّٚ اؾاًٖ

ٚايؿؿاع١ ٚايتك٣ٛ  ٔٸ١ ٚاؾشِٝ ٚامل٥٬ه١ ٚاؾٹٚايكٝا١َ ٚاؾٓٸ َٔ قبٌٝ: اهلل ٚايٓيبٸ

ايسْٝا ٚاٯخط٠ ّٜٚٛ اؿػاب، ٚايهطا١َ ٚايهؿط ٚاٱغ٬ّ ٚاٱميإ ٚايٛسٞ ٚايػٝب ٚ

ٞٸ٢ بعض َؿطزات ايؿك٘ اٱٚستٸ ٕٸ ايكطإٓ يف شيو نإ َتأثِّ .(34)غ٬َ طّا ٖٚصا ٫ ٜعين أ

١ يف تًو ا٭ضض، ض ا٭زٜإ ايتٛسٝسٜٸػصټإىل  بجكاؾ١ عكطٙ، بٌ ٜعٛز غبب٘ ـ با٭سط٣ ـ

ٛٸات ٚا٭زٜإ ايتٛس ٕٸ ايكطإٓ قس ْعٍ يف غٝام اغتُطاض غًػ١ً ايٓب  ١ ايػابك١. ٝسٜٸٚإ

خاط٧ عٔ ْتا٥ر  ٖـ ـ تؿتٌُ بعض عباضات ْكط ساَس أبٛ ظٜس ع٢ً تكٜٕٛط

ٕٸ ايكٍٛ »قٛي٘: إىل  ْعطا :َٔ باب املجاٍٚ .ت٘بؿطٜٸٚعسّ  سٜينٸايٓلٸ ١ ايػُاٜٚٸا٫عتكاز ب إ

ٕٸ ايبؿط عادعٕٚ  ،١ تًوٚاٱقطاض ع٢ً طبٝعتٗا اٱشلٝٸ ،١ ايٓكٛمبإشلٝٸ ٜػتًعّ أ

اقات خاقٸ١ ط١ بٖٛب بعض ايبؿط َا مل تتسخٸٌ ايعٓا١ٜ اٱشلٝٸ ،ُٗٗامبٓاٖذِٗ عٔ ؾ

ٛٻٖٚصا بايهبط َا ٜكٛي٘ املتكِّ .ِٓٗ َٔ ايؿِٗمتٚه  ١سٜٓٝٸٍ ايٓكٛم ايؾ١. ٖٚهصا تتش

ٟٸ ْكٕٛمإىل  ٚتكبض ؾؿط٠  ،ـ َككس ايٛسٞ ٚغاٜت٘ ـ َػتػًك١ ع٢ً ؾِٗ اٱْػإ ايعاز
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ٛٸ٠ إشلٝٸ ١ ٫ ؼًٓٗا إ٫ٓإشلٝٸ ٕٸ اهلل ٜه١ًٚ خق ٜٚٓادٞ  ،ِ ْؿػ٘اقٸ١. ٖٚهصا ٜبسٚ ٚنأ

ٝٸشات٘، ٚتٓتؿٞ عٔ ايٓكٛم اي   .(35)«١ قؿات )ايطغاي١( ٚ)ايب٬ؽ( ٚ)اشلسا١ٜ( ٚ)ايٓٛض(سٜٓ

ِٗ ٫ ًعني ع٢ً أعاخ ايعطؾا٤ ٚعًُا٤ اٱغ٬ّ ايباضظٜٔ أْٸ٫ ىؿ٢ ع٢ً املٖط

ٚعسّ إَهإ ؾُٗ٘  ،ايكطإٓ ظٛاٖطإىل  ٌ املتعاضفٜكٛيٕٛ أبسّا بعسّ إَهإ ايتٛقټ

 ،ٚاؾتُاي٘ ع٢ً سكا٥ل عاي١ٝ غابك١ ،١ ايكطإٓػُاٜٚٸبػبب ايكٍٛ ب ;ني َٔ ايٓاؽيًعازٜٸ

ٕٸ  ،١ ايعاي١١ٝ َٔ املطاتب ايٛدٛزٜٸكطآْٝٸٍ تًو اؿكٝك١ ايٚتٓعټ ٚاؾتُاشلا ع٢ً ايبطٕٛ. بٌ إ

ٔ ايٓاؽ ؾِٗ اؿكا٥ل ٕٛ ٚاملتعاضؾٕٛ َسٕٚ عًٝ٘ ٖٛ اغتشاي١ إٔ ٜبًؼ ا٫عتٝازٜٸَا ٜ٪ٚن

ٝٸايباطٓٝٸ ١َ ايػٝس قُس لس ايع٬ٓ :َٔ باب املجا١ٍٚ ؿكٝك١ ايكطإٓ. ١ ٚاملطاتب ايؿٛقاْ

١ يًكطإٓ سػني ايطباطبا٥ٞ ـ ٖٚٛ َٔ ايعطؾا٤ ا٫تكٝا٤ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ بٛدٛز سكا٥ل باطٓٝٸ

ٟٸ» ـ ٜكٍٛ: ٕٸ ايكطإٓ مٓما ٜٓاي٘ ايؿِٗ ايعاز ٕٸ ايكطإٓ ٜصنط ق»; ٚ(36)«إ ُا ٘ إْٸطاس١ أْٸإ

  .(37)«ىاطب ايٓاؽ ٜٚهًُِٓٗ ببٝإ ٜكطب َٔ أؾل عكٛشلِ

ٕٸ تكطٜط ْكط ساَس أبٛ ظٜس يٝؼ ٖٛ ٚسسٙ ايتكطٜط املُهٔ يف اـتاّ ْصٚنٚ ط بأ

ٕٸ َا قٌٝ يف ْكسٙ يٝؼ ٖٛ ايٓكس ايٛسٝس ايصٟ ميهٔ  .(١ ايٓلٸتاضىٝٸيبٝإ ) نُا أ

ايٓكس يف  س أعطنٓا عٔ بعض َا ٜػتشلٸؾك ;١ ْكط ساَس أبٛ ظٜسْعطٜٸإىل  تٛدٝٗ٘

يف  ع٢ً أٌَ إٔ تهٕٛ ٖٓاى نؿا١ْٜ ،ي٬ختكاض ضعا١ّٜ ;١ ايكطإٓ(تاضىٝٸنًُات٘ سٍٛ )

 َا قٌٝ. 

 

  ــــــ االضتٓتاج

ٌٕ ؾٗٛ ٫ قاي١ ْاظطٷ .س َٔ ايؿطاؽَٜٛي ْلٌّيٝؼ ٖٓاى  غرل أٚ  َباؾط ـ بؿه

ٞٸٚا٫ جكايفٸايٛاقع اايإىل  َباؾط ـ  .طٙيعك دتُاع

ٕٸ تأثرل ايٛاقع اي ميهٔ إٔ ٜأتٞ َٔ ٓلٸ ع٢ً قت٣ٛ ايٓلٸ يعكط ظٗٛض اي جكايفٸإ

ٟٸ١ يف ايٓػٝر ايجكاؾٝٸططٜل ايًػ١ )تٛٓؾط بعض ايعٓاقط اي ٢ َٔ ططٜل (، نُا ٜتأتٸًػٛ

١ دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸباملكتهٝات اي ٪ٚيـذاٖات اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املط املعتكسات ٚا٫تٸتأثټ

 يعكطٙ. 

ٟٸؾإٔ ايٓلٸ اييف ٖصٙ املػأي١  زٴٔطٚتٳ ٘ٺ َٔ ايٛدٛٙ ٘ ْاظطٷْٸإأٜهّا; إش  ػُاٚ  بٛد
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٘ ْعٍ يػا١ٜ ٖسا١ٜ ْٸإسٝح  ;ّاادتُاعٝٸّا ٚثكاؾٝٸأسساخ عكط ايٓعٍٚ ٚٚاقع ٖصا ايعكط إىل 

 جكايفٸٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓؿك٬ّ عٔ ايٛاقع اي ،بني ٚإضؾازِٖ ٚتطبٝتِٗاملداَط

ٞٸٚا٫ ٕٸ ٖصا ا٫ضتباط ٚا٫ٖتُاّ مبػا٥ٌ  بني ٖٚساٜتِٗ. إ٫ٓاٚضت٘ املداَطيف ق دتُاع أ

ٞٸْلٸ )أٚ  (ثكايفٸفطز )ْتاز إىل  ٍ ايكطإٓ ايهطِٜعكط ايٓعٍٚ ٫ ٜعين ؼٛټ  ،(تاضى

١ احملسٚز٠، زٕٚ إٔ تهٕٛ ل ٚاؿكب١ ايعَٓٝٸعٝح ٜٴشؿط يف ْطام شيو ايعكط ايهِّ

 ،إٔ ٜؿتٌُ ع٢ً َػا٥ٌ باط١ً ٚغرل قا٥ب١أٚ  ٣،يٮدٝاٍ ٚايعكٛض ا٭خط ؾٝ٘ َٓؿع١ْ

 ١. تاضىٝٸايصٟ نإ َُّٗٝٓا ع٢ً تًو اؿكب١ اي جكايفٸـ ايْاػ١ عٔ اؾٌٗ ٚايتدًٗ

ٓلٸ ١ ايتاضىٝٸيكس شٖب ْكط ساَس أبٛ ظٜس َٔ خ٬ٍ تؿػرلٙ اـاط٧ يـ )

ٟٸاي ٔ ٜٵع٢ً شيو احملصٚضٳبّا ّا( يعكط ايٓعٍٚ، َطتِّثكاؾٝٸاعتباض ايكطإٓ )ْتادّا إىل  (ػُاٚ

 ت ٖصٙ املكاي١. أ َطٸ ْكسُٖا بايتؿكٌٝ يف طٝٸٜٵايًصٳ ،ٔٝٵاٯَْؿ

ٕٸ ايكطإٓ  ٟٸ ،يهطِٜاإ ، مل ٜهٔ ضغِ اٖتُاَ٘ مبػا٥ٌ ٚأسساخ ايعكط ايٓبٛ

ٞٸَتأثِّ ايتعاطٞ إىل  ، بٌ غع٢طّا بايعٓاقط ايباط١ً املٛدٛز٠ يف ايجكاؾ١ ٚاجملتُع اؾاًٖ

ٞٸ٘ َع٘ َٔ خ٬ٍ ايتٛدټ  ٚايعٌُ ع٢ً َٛاد١ٗ َا ؾٝ٘ َٔ ا٭باطٌٝ.  ،اٱق٬س
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ٞ بادٟ ٚايٓـصاع األ آضـرت اإل ٟ ٚاأل صـٛي ٚتداعٝاتـ٘   خبـاز

 يف نتب ايرتاجِ املتأخس٠
 

 حميد رضا شريعتمداري د.

 انسّيد مهدي انطباطبائي

 عماد انهالنيترجمت: 

 

  ــــــ متٗٝد

ٛٸٜػتؿٝس ايهتٸاب املػًُٕٛ يتشًًِٝٗ  ٌٕعًُٝٸضات ايايتط ٚاغع َٔ نتب  ١ بؿه

ِٸ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ سٝا٠ ا٭ؾدام ت٪ثِّ ٝٸط يف ايذلادِ، ٚبصيو ٜت ١ ؼًٌٝ عًُ

ِٸ اغتدطاز ايعطٚف اؾػطاؾٝٸأٚ  ١،ؿهطٜٸذاٖاتِٗ اياتٸ  .١ شلِ َٔ ٖصٙ ايهتبٜت

ايهتب يػطض بٝإ ؼ٬ًٝت  ٙميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ املعًَٛات ايٛاضز٠ يف ٖص

ٌٕ ٞٸعٔ ايؿهٌ ايهًٓ َٔ أدٌ تكسِٜ تكٜٛط ;١ٝٸُٸن ّٸ يًُذتُع بؿه ٚايطبكات  ،عا

ٌٕعًُٝٸاي  .خامٸ ١ بؿه

قبٌ أضبع١ قطٕٚ  ّاز طبعَٚتؿسِّ دسٜسٺ ططح يف قايبٺ َا٬ت َٝٔ ٖصٙ ايتشًٚ

ُٸس أَني اٱ« ايكطٕ اؿازٟ عؿط» ٚقس خًٓـ ٖصا ايؿهط تأثرلات ٟ. غذلآبازبٛاغط١ ق

 .ّع قبٌ َا١٥ عاٚنإ ٖٛ ايؿهط ايػا٥س يف عامل ايتؿٝټ ،ا بعسٙعُٝك١ يف عكطٙ َٚ

ٟٸؼ املصٖب ا٭ٟ أسٝاّْا بٛقؿ٘ َ٪غِّغذلآبازٜٚططح اٱ أخط٣  ّاٚأسٝاْ ،خباض

َٸا َا ٖٛ ايًكب املٓاغب ي٘ .بٛقؿ٘ احملٝٞ شلصا املصٖب  ،«احملٝٞ»أٚ  «ؼامل٪غِّ» ،أ
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ٟٸؾرلتبط بط٩ٜتٓا يًُصٖب ا٭ ثين بساٜات عكٛض ا٫إىل  بتاضى٘ يف نْٛ٘ ميتسٸ خباض

ٞٸ .عامل ايتؿٝټدسٜس٠ يف ع أْٸ٘ ظاٖط٠ْأٚ  ايػٝب١، ١ بعس عكطٜٸعؿط ٕٸ َٚٔ اؾً  ايؿهط أ

ٟٸا٭  ايػا٥س يف شيوا٫دتٗاز ٚ ؾها٫ت٘ مٛ أقٍٛ ايؿك٘إ١ ٚدٸ٘ يف عكط ايكؿٜٛٸ خباض

ٙ يف نتاب٘ ٩ٚغاقٸ١ آضا ،ٟغذلآبازعكا٥س اٱإىل َٚٓؿأ ٖصا ايػذاٍ ٜعٛز  .ايعكط

ٝٸ١»  .«ايؿٛا٥س املسْ

ٟ ع٢ً غذلآباززضاغ١ ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ َس٣ تأثرل اٱإىل  ٖٚصٙ املكاي١ تٗسف

ٞٸايؿهط ا٭ ٞٸـ اي قٛي ٞٸ ؿكٗ ني خباضٜٸَتساز ايٓعاع بني ا٭اٚ ،يف عكطٙ ايؿٝع

ٕٕقٛيٝٸٚا٭ ٕٸ ٖصا املٛنٛع  ،«ايكطٕ اؿازٟ عؿط»ٚاسس  ني يف ؾذل٠ قط ٚشيو َٔ د١ٗ أ

ٚٻُا بٴقًٓ غ١ٓ  150إىل  ،ٟغذلآبازغرل٠ ٚأسٛاٍ اٱ ْات اييت ؽلٸشح يف ايهتابات ٚاملس

 بعس ٚؾات٘. 

١ٓ بسٕٚ ا٭خص بٓعط اؿػبإ غا٥ط أبعازٖا ظاٖط٠ َعٝٻإىل  ٜعتدل ايٓعط

ٌٸ ؼكٝل ٚزضاغ١ ٟٸ ،ٚتساعٝاتٗا املدتًؿ١ آؾ١ تكٝب ن  ٚتذلى آثاضٖا املدطب١ ع٢ً أ

ٞٸ عحٺ ات يسٜٔ ٜكذلٕ ا٭خص بايعاٖط ؾكط، ٚبػبب ٚدٛز خكٛقٝٸٚيف فاٍ ا. عًُ

ٕٸ ايتؿهرل كطآْٝٸس اٯٜات ايَٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ت٪ٚن. ١ٓٚأخطاض َعٝٻ ١ٓ، بآؾاتٺَعٝٻ ١ ع٢ً أ

ُٸ١ يف فاٍ ٖسا١ٜ ايبؿط،ط ٚايتعٗكٚايتسبټ ٕٸ إىل  ٌ َٔ مج١ً ايتعايِٝ اٱشلٝٸ١ املٗ زضد١ أ

 .يف ايكطإٓ ٠زض يف آٜات َتعسِّاملع٢ٓ تهطٸ اٖص

ٕٸ اٱْػإ بسٕٚ تعض اٯٚتكطِّ سٸ َٔ أغٛأ ايها٥ٓات ٚا٭سٝا٤: عٳٌ ٜٴٗكٜات ايؿطٜؿ١ أ

ٕٳ﴿ ٔٳ ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ ِٴ اٖيصٹٜ ِټ اِيبٴِه ٓٵسٳ اهللٹ ايكټ ٚٳابِّ عٹ ٕٻ ؾٳطٻ ايسٻ  .(22 :)ا٭ْؿاٍ ﴾ٔإ

ٝٸ١ ا٭سازٜح يف زٳضٳٚٳأٜهّا ٚ عٔ  ^ٚأٌٖ ايبٝت |اٱغ٬ّ يطغٍٛ ايٓٛضاْ

َٳ١»يسٜٔ: ا أغاؽ ٚضنٔب٘ ايعكٌ ٚقُؿ ِّ ؾ٤ٞٺ زعا ٔٔ ،ٚيه َٳ١ُ ايسِّٜ ٌٴ ٚزعا  . (1)«ايعك

ٕٸ ا٭خص بايعٛاٖط نإ ٖٛ ايػا٥س يف املصاٖب ٚايؿطم  َٚٔ اؾسٜط بايصنط أ

ٝٸ ضّاٚقس خًٓـ آثا ،١ أٜهّاغ٬َٝٸاٱ ٞٸع٢ً فٌُ ايؿهط اٱ ١ّغًب  .غ٬َ

ٞٸ املصٖب ٚقس بسأ ٖصا ايؿهط يف أدٛا٤ ٞٸ املايه ٕٸ َٓٗذٝٸ ;ٚاؿٓبً ١ ٭

يكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ١ إىل اٌ يف ا٫غتٓاز ا٫غتٓباط يس٣ ٖصا املصٖب ناْت تتُجٻ

ات ٖصا ايُٓط َٔ ايتؿهرل أْٸ٘ ٫ ٜػُض يًعكٌ ٚايؿهط ٚخكٛقٝٸ. ١ ايؿطٜؿ١ايٓبٜٛٸ
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 .ٌ يف فاٍ ا٫غتٓباطبايتسخټ

ذاٙ ْط٣ مناشز َٔ ٖصا ا٫تٸـ ضى٘ َتساز تااع٢ً ـ ع اٱَاَٞ أٜهّا ٚيف ايتؿٝټ

ٛټ ;أٜهّا ُٸٔ عسٸ٠ تط ٕٸ َصٖب ايؿٝع١ اٱَاَٝٸ١ ته ُٸ١ يف بٓٝت٘ اي٭ ا٭َط  ،١ؿهطٜٸضات َٗ

ٌّ نإ ي٘ زٚضٷ ايصٟ ِٸ. طاتيف ٖصٙ املتػِّ َٗ كٌ با٫خت٬ف طات َا ٜتٻٖصٙ املتػِّ ٚأسس أٖ

ٞٸبني املٓٗر ا٭ ٞٸـ اي قٛي ٞٸٚاملٓٗر اؿ ه٬َ ٟٸا٭ ـ سٜج يف فاٍ ططٜك١ ا٫غتٓباط  خباض

 .(2)١سٜٓٝٸَٔ ايٓكٛم اي

ٝٸ ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٜٔ ايت ٚأغباب  ،اضٜٔٚقس عجت أغباب ٚعٛاٌَ ظٗٛض ن

َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ْػتطٝع بٛنٛح تؿدٝل . اٯٕ ستٸ٢ات عسٜس٠ َطٸ ،ايػذاٍ بُٝٓٗا

ٗٸ  .١ يعٗٛض ٖصا ايٓعاعدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸسات اياملُ

ٝٸ ٟٸا٭ اضٜٚعتدل ايت ٟٸْٚعاع٘ اي خباض ٟ َٚا غذلآبازني يف عكط اٱقٛيٝٸَع ا٭ ؿهط

ِٸ ٝٸ بعسٙ َٔ أٖ ُٸ١ إىل  اضات اييت تػتٓسايت ايعٛاٖط، ٚاييت خًٓؿت تساعٝات ٚتأثرلات َٗ

ٞٸ  .يف ايكطٕ اؿازٟ عؿط َٚا بعسٙ ع٢ً ايؿهط ايؿٝع

ُٸس أَني اٱسٝا ٚيف ٖصٙ ايسضاغ١ غٓتعطف بسا١ّٜ  ؼ٘ َ٪غِّبٛقؿ ،ٟغذلآباز٠ ق

ٟٸقٝٞ املصٖب ا٭أٚ  ب١ ع٢ً آضا٥٘ املذلتِّ تايتساعٝا املكاٍ، ْٚػتعطض يف ْٗا١ٜ خباض

 ايذلادِ. ايٛاضز٠ يف نتب 

 

ُّد أَني اإل ّٟٟ ٚتأضٝظ املرٖب األضرتآبادذل   ــــــ خباز

ٕٸ املٓابع اي ضغِ ٕٸ عٔ َٛطٓ٘ ٚغرل٠ سٝات٘ ١ غانت١ْتاضىٝٸأ أدسازٙ ناْٛا  ؾإ

ٝٸٓطك١ ايؿٜعٝؿٕٛ يف امل ٚقس ٖادط يف بسا١ٜ . (4)(3)«إغذلآباز»١ َٔ إٜطإ، أٟ َٓطك١ ُاي

ٞٸ ٚزضؽ ع٢ً ٜس أبطظ ،ايٓذـإىل  سٝات٘ ُٸس بٔ عً بٔ  عًُا٤ شيو ايعكط، أٟ ق

 .ٖـ(1009)«قاسب املساضى»املؿٗٛض بـ  ،اؿػني ايعاًَٞ

ٝٸ١»ٟ يف نتاب غذلآبازٜكٍٛ اٱ باب عٓسَا يف عٓؿٛإ ايؿ نٓتٴ«: ايؿٛا٥س املسْ

 ٙ)ٖٚٛ ايؿدل ايصٟ ٜعتدل ىٖـ ع٢ً إداظ٠ َٔ قاسب املساض1007يف عاّ  سكًتٴ

ٚٸٍ غذلآبازاٱ   .(5)(غتاش ي٘ يف عًِ ا٭قٍٛ ٚايطداٍأٟ أ

ٔٸغذلآبازٚإشا نإ سكٍٛ اٱ ايعؿطٜٔ عاَّا،  ٟ ع٢ً ٖصٙ اٱداظ٠ ٖٚٛ يف غ
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ٕٸ ، ؾُٝهٔ ؽُني (6)ٖـ1009يف عاّ  ٞقاسب املساضى تٛٓؾ َٚع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض أ

 ٖـ.980ٟ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايعكس غذلآباز٫ٚز٠ اٱ

َساضى »ٟ ع٢ً غذلآبازٖـ( ساؾ١ٝ اٱ1186)ٚقس َسح ٜٛغـ ايبشطاْٞ

ٕٸ اٱ .(7)«ا٭سهاّ ٟ نتب ٖصٙ اؿاؾ١ٝ ؼت ْعط قاسب املساضى، غذلآبازْٚعتكس أ

 .(8)ب ٖصا ا٭َط يف سكٛي٘ ع٢ً َطس١ً اٱداظ٠ٚقس تػبٻ

ٖـ(، 1011)َٔ ايؿٝذ سػٔ ابٔ ايؿٗٝس ايجاْٞ ٚقس سكٌ ع٢ً َكاّ اٱداظ٠

ؾًٛ قشت ٖصٙ املعًَٛات  .(9)ايصٟ نإ يف شيو ايعَإ َؿتػ٬ّ بايتسضٜؼ يف ايٓذـ

ٕٸ سكٍٛ اٱ ، ٜعين ٖـ1007ٚيف غ١ٓ  ،ٚىلبعس إداظت٘ اُ٭ ع٢ً ٖصا املكاّ ٟغذلآبازؾإ

ٕٸ  ،ٖـ1011ؾٝ٘ عاّ  ٓؾٞٛ املهإ ايصٟ تٖٛٚ ،يبٓإإىل  (املعامل)قبٌ عٛز٠ قاسب  ؾإ

يػطض املؿاضن١ يف  ٖـ;1010ًٗذط٠ مٛ ؾرلاظ يف عاّ ى يؼطټ ع٢ًنإ  ٟغذلآبازاٱ

ٌٸ(10)ٖـ(1019)اب١ُٸس تكٞ ايسٜٔ ايٓػٸزضؽ ق أضبع غٓٛات يف ٖصٙ  ، ٚقس بكٞ ع٢ً ا٭ق

ٕٸ اٱ :ٚميهٔ ايكٍٛ. املس١ٜٓ ٚٸٍ غذلآبازإ ٌٕعًُٝٸنتب٘ ايٟ نتب يف ٖصٙ املسٸ٠ أ  ١ بؿه

إىل  ٖـ1014ٟ عاّ غذلآباز٘ اٱٚقس تٛدٻ .(11)«املباسح ايج٬ث١»سع٢ ٚايصٟ ٜٴ ،َػتكٌٛ

ٖـ عًِ ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚايطداٍ ع٢ً ٜس آخط 1015ٚزضؽ يف بسا١ٜ عاّ  ،َٓه١

ُٸس عًٞ اٱ»ٖٚٛ  ،صت٘تغاأ ٚع٢ً  .(12)(ايطداٍ)قاسب  ،ٖـ(1028)«ٟغذلآبازاملٝعضا ق

ٖصا ٖٛ ايصٟ اقذلح عًٝ٘ إسٝا٤  (ايطداٍ)ٕٸ قاسب ؾإٟ غذلآبازاٱ أغاؽ نًُات

ٟٸاملصٖب ا٭ كٌ َا ٜتٻ أنجط يف ٚؼكٝكاتٺ َطايعاتٺإىل  ٖٚصا املٛنٛع وتاز .خباض

ٓا ْػتطٝع ٚيعًٓ .ٟ ملٛنٛع ٖصا اؿسخ ايهبرل ايصٟ ٚقع يف سٝات٘غذلآبازبٛقـ اٱ

ٟٸ١ ايؿهط ا٭أضنٝٸايعجٛض ع٢ً  ّٸَا ٜتٻ ٟ يفذلآبازغيس٣ اٱ خباض  .ني ي٘قٛيٝٸا٭ كٌ بص

ٞٸ١ يف َٓٗذِٗ ايٟ عٔ امطاف ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸغذلآبازٜكٍٛ اٱ ُٸ١  عٔ خٓط ؿكٗ ا٭٥

ٕٵإىل ...»املعكَٛني:   ،ّاٚأؾسٸِٖ إمياْ ،دا٤ أعًِ أٌٖ ظَاْ٘ يف عًِ اؿسٜح ٚايطداٍ أ

ُٸس اٱ ،غتاش يف مجٝع املٛنٛعاتأٚأعًِ  قاسب  ،&ٟازغذلآبٖٚٛ املرلظا ق

ُٸس ٚبعس إٔ عًٓ (.ايطداٍ) ِ ٖصا ايعامل مجٝع أقٍٛ اؿسٜح شلصا ايؿطز اؿكرل )ق

ٌٸ ؾوٛ ،نيخباضٜٸٟ( طًب َٓ٘ إسٝا٤ ططٜك١ ا٭غذلآبازأَني اٱ تطزٜس ؾُٝع ٚ ٚإظاس١ ن

ٔٸ ،ٖصٙ ايططٜك١ تٵٝٳػٹا ْٴاملدايؿني، ٚقاٍ: ضمب  .اهلل تعاىل أضاز إسٝا٤ٖا بكًُو ٚيه
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 ،يف املس١ٜٓ عسٸ٠ غٓٛاتٺ غاتص٠، بكٝتٴٖٚٛ أعًِ ا٭ ،مجٝع ايعًّٛ َٓ٘ تٴُٵتعًٖٚبعس إٔ 

 ، ٚقطأتٴ|َٚطايع١ سا٫ت قشاب١ ايٓيبٸ ،اهلل تعاىلإىل  عط ٚايتهطټَؿػ٫ّٛ بايتؿٗه

ِٸ ؼطٻ نت بًطـ اهلل َطٸ٠ أخط٣ ا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف نتب ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ١، ث

ُٸ١  |َٚع١ْٛ ايٓيبٸ باع ٖصٙ اٱضاز٠ ت يٞ ع٢ً َػت٣ٛ اتٸاييت ػًٖ ،املعكَٛنيٚا٭٥

ٝٸ١»ع٢ً تأيٝـ نتاب  ٚععَتٴ ،اٱشلٝٸ١ ـ  (ايطداٍ)ٚبعس إٔ قطأ قاسب  .«ايؿٛا٥س املسْ

ٞٻ ايهتابٳ ـ ٖصا  . (13)«بػبب تأيٝؿ٘ ;أث٢ٓ عً

ٚنإ َٔ مجًتِٗ قاسب نتاب  ،بازٟ ٖصا ايه٬ّآغذلٚقس اْتكس كايؿٛ اٱ

ٕٸ ن٬ّ اٱ .«ٓه١ٝايؿٛاٖس امل» ٚٸٍ خطٚز عٳٟ ٜٴغذلآبازٜٚعتدل قاسب ٖصا ايهتاب أ سٸ أ

يعًُا٤، إىل اٟ ٖصا ايه٬ّ غذلآبازنٝـ ٜٓػب اٱ، ٜٚكٍٛ: ي٘ عٔ َػرل اؿلٸ

 .(14)ًع عًٝ٘ ايعًُا٤ؾُٝا مل ٜٖط ،ًع ع٢ً مجٝع ايهتب ٚا٭خباضٓطاٚنأْٸ٘ قطأ ٚ

ٕٸ املعطٝات اي ٕٸتاضىٝٸٚبايطغِ َٔ أ ٚزؾٔ  ،يف َٓه١ ٟٞ تٛٓؾغذلآبازاٱ ١ تجبت أ

ٕٸ ،(15)ٖٓاى ٚٸٚتكطِّ .ظَإ ٚؾات٘ ايسقٝلإىل بايٓػب١ يف اٯضا٤  ّا١ اخت٬ؾمثٸ ؾإ ٍ مجاع١ ض أ

ٕٸ غ١ٓ ٚ (16)يف ؾطح ساي٘ ٚغرلت٘ ٜٛغـ ايبشطاْٞ  ٜصٖبيف سني ، (17)ٖـ1036ؾات٘ عاّ أ

ٕٸ غ١ٓ ٚؾات٘ عاّ إىل  ٕٸ ايتاضٜذ املصنٛض، ٖٚـ1033أ  .(18)غرل قشٝض ّاغابك ٜعتكس بأ

ٕٸ اٱإىل  ٚيهٔ َع ا٫يتؿات ايطغاي١ يف طٗاض٠ اـُط »ٟ أضغٌ نتاب٘ غذلآبازأ

ٟٸإىل  «ٚلاغتٗا ٚٸٍ أقضٸ ٖـ1034يف عاّ  ايػًطإ ايكؿٛ ٕٸ ايتاضٜذ ا٭ َٔ  ٜبسٚ أ

ٕٸ اٱ(19)اٯخط  غ١ٓ.  50ٟ بًؼ َٔ ايعُط غذلآباز، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

ْٚػتعطض يف ٖصا املٛضز . غ١ٓ َٔ سٝات٘ 30تب٘ ط١ًٝ ٟ نغذلآبازٚقس أٓيـ اٱ

  :١ املدتًؿ١غ٬َٝٸز٠ يف فا٫ت ايعًّٛ اٱَٔ نتب٘ املتعسِّ ّاعسز

ٚمل  .ايصٟ ٜؿٌُ ث٬ث١ عٛخ يف عًِ ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١ ،«املباسح ايج٬ث١» ـ1

ٕٸ ٖصا ايهتاب َٔ مج١ً نتب اٱ عجت غرل٠ سٝات٘ اييتتصنط ايهتب   .ٟغذلآبازأ

ٚقس متٸ تأيٝؿٗا يف  ،ٖـ١1014 َٛدٛز٠ يف َس١ٜٓ َؿٗس تعٛز يعاّ ٝٸقس ٚضز يف ْػد١ خٓطٚ

 . (20)ؾرلاظ

ُٻ .«ايؿٛا٥س ا٫عتكاز١ٜ» ـ2  ،يف ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ّأ عجٖٚصا ايهتاب ٜته

 أٜهّاٖٚصا ايهتاب  .«املباسح ايج٬ث١»ٜٚؿٌُ بعض املٛنٛعات املؿاض إيٝٗا يف نتاب 

ٔٸ ،زض غرل٠ سٝات٘ط يف َكاصَنمل ٜٴ ل ٚاييت تتعًٖ ،ٝٸ١ شلصا ايهتابايٓػد١ اـٓط ٚيه
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 . (21)متٸ تأيٝؿ٘ يف َٓه١قس ، َٚٛدٛز٠ْ ،ٖـ1017بػ١ٓ 

ٌ أقشاب ايؿٗاضؽ يف َٔ قٹبٳ ٖٚصا ايهتاب َصنٛضٷ .«ايؿٛا٥س املهٝٸ١» ـ3

ٟٸ َٓٗا غ٣ٛ  ٚمل ٜبلٳ ،١ن٬َٝٸ١ ٚؾًػؿٝٸ، ٜٚؿٌُ َٛانٝع َهتب١ ايكسؽ ايطنٛ

 . (22)ٟ يف َٓه١غذلآبازٚقس أٓيؿ٘ اٱ .ٖـ1018إىل  ٜعٛز تاضىٗا ،ٚاسس٠ٺ ْػد١ٺ

ٝٸ» ـ4 ٝؿ٘ يف ؾٗط أمتٸ تأي . ٚقسٟغذلآبازؿات اٱَٔ أبطظ َ٪ٖي سٸعٳٜٚٴ .«١ايؿٛا٥س املسْ

ٚٸٍ عاّ  ؿ٘ ٕٸ بعض َكاطع ٖصا ايهتاب أٖيؾإ ّاؿٚنُا تكسٸّ آْ ٖـ.1031ضبٝع ا٭

 ،شلصا ايهتاب ٝٸ١ نجرل٠ْخٓط ٖٚٓاى ْػذٷ (.داٍايط)يف سٝا٠ قاسب  ٟغذلآبازاٱ

ٞٸيٓؿط اٱػ١ اٚقاَت َ٪غٻ .(23)ي٘ ١ْسذطٜٸ ٚتٛدس طبع١ْ  ،بطبع ْٚؿط ٖصا ايهتاب غ٬َ

ع٢ً نتاب  ّاْكس سٸعٳايصٟ ٜٴ، ايسٜٔ املٛغٟٛ ايعاًَٞ ًػٝٸس ْٛضي ،«ايؿٛاٖس املهٝٸ١»َع 

ٝٸ١»  . «ايؿٛا٥س املسْ

أخط٣ ٫ ٜٴعًِ ايتاضٜذ ايسقٝل  ١ نتبٷُٸايهتب املصنٛض٠ ؾجإىل  ّاَٚهاؾ

ٔٸ ٝٸ١»ٖصٙ ايهتب متٸ تأيٝؿٗا بعس إمتاّ  يتأيٝؿٗا، ٚيه )أٟ ط١ًٝ ا٭ضبع « ايؿٛا٥س املسْ

 ٖٚٞ نايتايٞ:  ،ٟ(غذلآبازغٓٛات ا٭خرل٠ َٔ عُط اٱ

ٟ بايًػ١ غذلآبازٖٚٛ ايهتاب ايٛسٝس ايصٟ أٓيؿ٘ اٱ .«ؾاٖٞ ٘زاْؿٓاَ» ـ5

ٟ غذلآبازٖٚصا ايهتاب أٓيؿ٘ اٱ .١ن٬َٝٸ١ ٚؾًػؿٝٸ َٛانٝع ٜٚبشح يف ،١ايؿاضغٝٸ

ُٸس قطب ؾاٙ ُٻ .«زٳَنٔ»سانِ َٓطك١  ،حمل ٔ املٛانٝع ايٛاضز٠ يف نتاب ٜٚته

ٝٸ١»  . (24)«ايؿٛا٥س املسْ

ٖٚصا ايهتاب مبجاب١ ضغاي١ يف َٛنٛع:  .«ضغاي١ يف طٗاض٠ اـُط ٚلاغتٗا» ـ6

 ،يف طٗطإ ٚايٓػد١ اـطٝٸ١ شلصا ايهتاب َٛدٛز٠٠ْ لػ١ أّ ٫  ٌٖ ٜعتدل ايؿطاب َازٸ

 . (25)«ايؿٛا٥س املسْٝٸ١»إمتاّ نتاب إىل  ٚقس أؾاض يف ٖصا ايهتاب .ٚمل ٜصنط تاضىٗا

 . (26)تبشح يف َٛنٛع قسض٠ اهلل يف تػٝرل إضازت٘ ٖٚٞ .«ضغاي١ يف ايبسا٤» ـ7

أدٛب١ َٔ  ٖٚٛ فُٛع١ْ .«ايعاًَٞ ايعٗرلٟ نيدٛاب َػا٥ٌ ؾٝدٓا سػ» ـ8

 . (28)(27)ايعٗرلٟ نيٟ يتًُٝصٙ سػغذلآبازاٱ

ٕٸ  ،عًِ تاضٜذ تأيٝؿٗاٟ مل ٜٴغذلآبازٚتٛدس أعُاٍ أخط٣ يٲ  ٚوتٌُ أ

ُٻ ،ٟ أٓيـ ٖصٙ ايهتب يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ َٔ عُطٙغذلآبازاٱ ع٢ً  ّأ ؾطٚسٚتته
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 ١ املؿٗٛض٠: سٜجٝٸنتب٘ اؿ

ٚٸٍ َٔ نتاب أقٍٛ ل بؿطح املٜٚتعًٖ .يًهًٝينٸ «ؾطح ايهايف» ـ9 كطع ا٭

 . (29)ايهايف

 . (30)يًؿٝذ ايطٛغٞ «ؾطح ايتٗصٜب» ـ10

َٳ» ـ11  . (31)يًؿٝذ ايكسٚم «٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵساؾ١ٝ ع٢ً 

 .ٟ ٱمتاَ٘غذلآبازيًؿٝذ ايطٛغٞ، ٚايصٟ مل ٜٛٓؾل اٱ «ؾطح ا٫غتبكاض»ـ 12 

ٞٸ طٸٜٚكٍٛ اُؿ ايؿٛا٥س »ٟ يف نتاب زغذلآباٚقس أؾاض إيٝ٘ اٱ .(32)أْٸ٘ ضآٙ ايعاًَ

ٝٸ١ يف « ا٫غتبكاض»ٚ« ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ»ٚ« ايهايف»ؾطٚح إىل  . ٚأؾاض(33)«املسْ

 . (34)«ايؿٛا٥س املسْٝٸ١»نتاب 

 : ٖٟٛ اييت مل ٜٴعًِ تاضٜذ تأيٝؿٗا غذلآبازٞ َٔ أعُاٍ اٱٚاملتبٓك

 . (35)«(ٞيًُشٓكل اؿًٓ) ساؾ١ٝ ع٢ً َعاضز ا٭قٍٛ» ـ13

 . (36)ٟغذلآبازيٲ َٓػٛب١ْ «عاضفُٛع١ أؾ» ـ14

َٔ قٹبٌ نتٸاب ايؿٗطغ١ يف َهتب١  َصنٛضٷ ،«ؼكٝل ا٭َني» نتاب ٜسع٢ ـ15

ٟٸ ع٢ً بعض نتاب د٬ٍ ايسٜٔ ايسٚاْٞ يف  ّاٌ ؾطسٖٚصا ايهتاب ميجِّ .ايكسؽ ايطنٛ

 . (37)املٓطل

 مبطٚض ايعَٔ، ٚضغِ أْٸٗا شنطت يف فُٛع١ تٵَؿًٹٟ تٳغذلآباز١ أعُاٍ يٲٚمثٸ

 : ٖٞٚط، ْٸ٘ مل ٜعجط شلا ع٢ً أثؾإؾطح ساي٘ ٚسٝات٘ 

ٞٸ .«ايؿٛا٥س زقا٥ل ايعًّٛ ٚسكا٥كٗا» ـ16 ٝٸبايًػ١ اي ٖٚٛ نتاب ؼكٝك ٚقس  .١عطب

ٝٸ١»ؾرل إيٝ٘ يف نتاب ُأ  . (39)(38)«ايؿٛا٥س املسْ

ايسٜٔ  ع٢ً ؾطٚح قسض ٖٚٛ ضزٌّ .«نتاب يف ضزٸ َا اغتشسث٘ ايؿان٬ٕ» ـ17 

 ،«ػطٜس ا٫عتكاز»ع٢ً نتاب ٖـ( 908)ٍ ايسٜٔ ايسٚا٬ْٞٚد ٖـ(903)ايسؾتهٞ

ٕٸ ٖصا ايهتاب مل ٜعجط عًٝ٘ بؿهٌ  .(40)ٖـ(672)ايسٜٔ ايطٛغٞ يًدٛاد١ ْكرل ٚضغِ أ

ٕٸ  َػتكٌٛ نتابٺ يف  ٟ ع٢ً ؾطٚح ايسؾتهٞ ٚايسٚاْٞ َٛدٛز٠ْغذلآبازاْتكازات اٱؾإ

ٕٸ اٱ .١ه٬َٝٸايهتب اي يف يًسٚاْٞ يف ٖصا ايهتاب  ت٘٘ اْتكازاٟ ٚدٻغذلآبازٜٚبسٚ أ

 ايػايب. 
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ٌٷٚمثٸ ـ18  «متٗٝس ايكٛاعس»ع٢ً نتاب  ت٘ساؾٖٝٛ ٚ ،ٟغذلآبازآخط يٲ ١ عُ

 . (42)(41)«اؿاؾ١ٝ ع٢ً أقٍٛ ايهايف»ؾرل إيٝ٘ يف نتاب ُأ، ٚقس ٖـ(965)يًؿٗٝس ايجاْٞ

ٕٸ ٖصا ايهتاب َٔ أقسّ نتب ُٳشتٳٜٚٴ .«اؿاؾ١ٝ ع٢ً املساضى» ـ19  ٌ أ

ُٻ ،َػتك٬٘ ّاٖٚصا ايهتاب يٝؼ نتاب .ٟبازغذلآاٱ ع٢ً نتاب  ٘ٔ تعًٝكاتبٌ ٜته

ٔٸ .«َساضى ا٭سهاّ» ٕٸ ٖصا ايهتاب غرل َٛدٛز، ٚيه ٜٛغـ ايبشطاْٞ ضآ٣  ٜٚبسٚ أ

 . (43)َٓ٘ ْػد١ّ

ٍٷغذلآبازايؿٗطغ١ يهتب ٚأعُاٍ اٱ ٙٚيف ٖص ُٻ ٟ تٛدس أعُا ٔ َػاس١ تته

١ ٚايه٬ّ ٚأقٍٛ ايؿك٘ ٚضغا٥ٌ يف ؾطٚح ٚاغع١ َٔ ايعًّٛ املدتًؿ١ يف ايؿًػؿ

ٟ تهُٔ يف ايؿك٘ غذلآباز١ ؾطاؽ أغاغٞ يف َعطؾ١ عامل نبرل ناٱٚمثٸ .ا٭سازٜح

ُٻ .ٚايتؿػرل  نياؿػ َٓ٘ ٚقس طًب .س يف عسّ تأيٝـ نتاب يف ايؿكٜ٘ٚبسٚ أْٸ٘ تع

ٔٸ ّاإٔ ٜهتب نتاب (44)ٖـ(1051 عاّ عاف ايصٟ)ايعٗرلٟ ٟ ازغذلآباٱ يف ايؿك٘، ٚيه

َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ اَتٓع عٔ ٖصا  .١ ططٜل ايكسَا٤َٛاقًأْٸ٘ ٜككس إىل  أؾاض يف دٛاب٘

أٚ  بٌ انتؿٛا ظُع ،يف ايؿك٘ ّامل ٜهتبٛا نتب ، سٝحايكسَا٤ ؾعٌنُا  ،ايعٌُ

غًٛب أ١ اْتكازات٘ ٫دتٗاز ايؿكٗا٤ ٚٚخاقٸ ،ٟغذلآبازْٚط٣ آضا٤ اٱ .(45)ؾطح ا٭سازٜح

٢ بعض ت٬َصت٘، ٚقس تٛٓي .(46)«ايؿٛا٥س املسْٝٸ١»نتاب يف َطاٟٚ  ،عٌُ اجملتٗسٜٔ

ٟٸ ٟٸ١ ْؿط ٚإؾاع١ املصٖب ا٭َػ٪ٚيٝٸ، ايٛاضز٠ أزلا٩ِٖ يف تطادِ ايعكط ايكؿٛ  .خباض

ٕٸ اَتساز ٚإؾاع١ املصٖب ا٭ ٟٸَٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ؾإ إىل  ٖ٪٤٫ ايت٬َٝص دٗٛزإىل  ٜعٛز خباض

 .(47)نبرل سٛس

 

 ــــــ ِايرتاجٚ طري٠ايايتخكٝل يف نتب 

َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  ،ٟغذلآباز١ يٲخباضٜٸزضاغ١ اٯضا٤ ا٭إىل  ٖصا ايتشكٝل ْاظطٷ

ٚايٛاضز٠ يف ايهتب اييت تبشح يف غرلت٘ ٚتطمج١ سا٫ت٘  ،١ ب٘املساخٌ املدتكٸ

 .، يف ايعكط ايكؿٟٛ ٚبعسٙ(48)ايذلادِ(أٚ  )ايطبكات

ٕٸ عسّ شنط ايع٬ق١  ٟ غذلآبازبني اٱٚيف ٖصا اجملاٍ ٜط٣ بعض املػتؿطقني أ

ٟٸٚاملصٖب ا٭ ٕٸ اٱ ٜٛسٞ َا ٜكطب َٔ ظَإ ٚؾات٘إىل  يف نتب غرلت٘ خباض ٟ غذلآبازبأ
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ٟٸيف تأغٝؼ ٖصا ايتٝاض اي مل ٜهٔ ي٘ زٚضٷ  .(49)ؿهط

ٕٸ اٱ :ٚع٢ً ؾطض قش١ ٖص ايتشًٌٝ ميهٔ ايكٍٛ ف عطٳٟ مل ٜهٔ ٜٴغذلآبازإ

ٟٸؼ املصٖب ا٭مب٪غِّ  .(50)خباض

ٕٸ أؾهٌ ن٬ّ ٜطط ٕٸ اٱٚنأ ؼ سطن١ ٟ َ٪غِّغذلآبازح يف ٖصا املٛنٛع ٖٛ أ

ٕٸ َكطًض  ;١خباضٜٸ١ يٮػسٜسٜٸ ٚٸعٳٜٴ« َصٖب»٭ ٞٸسٸ يف ظاٖطٙ ا٭  ،يف ايٛقـ ّاإغطاق ي

ٟٸق٬سات يف زاخٌ ْطام ايؿهط ا٭ٜٚتذاٚظ ساي١ اٱ ١ أغايٝب بسٜع١ يف ٚمثٸ .خباض

ٞٸٟ يًُٓٗر ا٭غذلآبازاْتكازات اٱ ٞٸٚاي قٛي ب يف شيو ايٛقت تسعْٛا ٫غتدساّ ايػاي ؿكٗ

ٕٸ اٱ ،«١خباضٜٸز ا٭فسِّ»َكطًض   .(51)ٟ ْؿػ٘ ٜعذلف بٗصٙ اؿكٝك١غذلآبازنُا أ

ٕٸ املصٖب ا٭ :ٚبعباض٠ أخط٣ ٟٸإ  َٔ ا٭قٍٛ تٓتٗٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ غًػ١ًٺ ،خباض

ٕٸ ؾِٗ ايكطإٓ ىت ;١ ايكطإٓغٓسٜٸٚ ١ٝٸٝٸ١ ايعكٌ ٚسذٸإْهاض سذٸإىل  بأٌٖ بٝت  لٸبصضٜع١ أ

ٕٸ اٱمجاع ٖٛ بسع١ َٔ أٌٖ ايػٓٸ١، ٚبايٓيبٸ ٕٸ مجٝع ا٭خباض ايٛاضز٠ يف زٸا، ٚأ عا٤ أ

يف  ّاأع٢ً مٓما نإ َٛدٛز ّاضبع١ قشٝش١ َٚعتدل٠، ٫ ٜط٣ يٓؿػ٘ ططسايهتب ا٭

 . (52)ايكطٕ اؿازٟ عؿط اشلذطٟ

َٸا املٓٗذ١ٝ اـاقٸ١ با٭ ٭غايٝب اييت ١ ؾُٝهٔ ض٩ٜتٗا يف فُٛع١ َٔ اخباضٜٸأ

ُٸٔ آضا٤ َتؿاٚت١ عٔ زٚض ايكطإٓ بٛقؿ٘ َكسض يًؿك٘، ٚاْتكازٙ يًشسٜح  ّاٚأغاغ ّاتته

 .(53)١َ يف ايٓكٛم ايؿطع١ٝٚا٭غايٝب اؾسٜس٠ املػتدسٳ

ٕٸ ؾكسإ اٱؾاض٠ يٲ  تٟ يف نتاباغذلآبازٚيٛ نإ ٖصا ا٭َط قشٝشّا ؾإ

 .ٝض أنجطتٛنإىل  نني يؿطح غرلت٘ ؼتازخني ٚاملتعطِّامل٪ضِّ

ٕٸ نتب تطادِ يف ٕٸ ٖصا ا٭َط، ٖٚٛ أ َا ٜكطب َٔ عكط  َٚٔ املػًِٓ أ

ٟٸٟ ٫ تكؿ٘ بأْٸ٘ غذلآبازاٱ ٔٸ، قشٝضٷأخباض  زضاغ١ٺإىل ٖصٙ املػأي١ ؼتاز  ، ٚيه

 يف ٖصا اجملاٍ.  ١ٺايٝٸإمج

ٌٕعًُٝٸٜػتؿٝس ايهتٸاب املػًُٕٛ يتشًًِٝٗ ايتطٛضات اي َٔ نتب  ٚاغٕع ١ بؿه

ِٸ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛاتٺٚب .ايذلادِ ٝٸط يف عٔ سٝا٠ ا٭ؾدام ت٪ثِّ صيو ٜت ١ ؼًٌٝ عًُ

ِٸ اغتدطاز ايعطٚف اؾػطاؾٝٸأٚ  ١،ؿهطٜٸذاٖاتِٗ اياتٸ ٚيف  .١ شلِ َٔ ٖصٙ ايهتبٜت

ٌٕ ٞٸ ٖصٙ ايهتب ٫ ًٜتؿت بؿه ٝٸبٝإ ا٭ٖساف ا٭أٚ  يسضاغ١ ب١ٝٓ ايؿهط أغاغ ١ قً
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ٝٻ ايهتب يػطض بٝإ  ٙملعًَٛات ايٛاضز٠ يف ٖصٚميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا. ١ٓؾُاع١ َع

ُٸ ٌٕ ٞٸَٔ أدٌ تكسِٜ تكٜٛط عٔ ايؿهٌ ايهًٓ ;١ٝٸؼ٬ًٝت ن ّٸ يًُذتُع بؿه  ،عا

ػتؿاز َٔ ٖصٙ ايهتب ملعطؾ١ سا٫ت ٚسٝا٠ ٚنصيو ٜٴ. خامٸ ١ بؿهٌعًُٝٸٚايطبكات اي

ِٸ بٝإ املساخٌتاضىٝٸ١ ٚايعًُٝٸَهاْتِٗ ايأٚ  ايعًُا٤ ٚتأثرلِٖ، ك١ بايعًُا٤ املتعًٚ ١، ٜٚت

ٞٸذلتٝب اييف نتب ايذلادِ ب كّٛ ع٢ً أغاؽ شنط اغِ ايعا١ً٥، ٜ ٚايصٟ ،عاز٠ّ ا٭يؿبا٥

ٌٸ َسخٌ ي٘ إطاضٷٜٚٴ ٕٸ ن  .َٔ املعًَٛات ٚقا١ُْ٥ خامٸ ػتؿاز َٔ نتب ايذلادِ أ

ُٸ  عٔ:  ٠ْٓٗا ٖصٙ ايكٛايب عباضٚايعٓاقط اييت تته

  .ا٭يكاب ٚايكؿات اؿػ١ٓ يًعًُا٤ ـ1

  .ؾٗطغت أعُاٍ ايعًُا٤ ـ2

  .َؿاٜذ ا٭غاتص٠ ّاٚأسٝاْ، غاتص٠ؾٗطغت ا٭ ـ3

  .غاتص٠بصيو ايتؿاٚت املصنٛض يٮ ،ايت٬َٝص ـ4

ٝٸ ـ5   .ات كتكط٠ عٔ أغؿاض ايعايٹِدع٥

 تاضٜذ َٚهإ ٫ٚز٠ ٚٚؾا٠ ايعايٹِ.  ـ6

ٌٸ ٕٸ تطتٝب ن ٚاسس َٔ ٖصٙ ايعٓاقط ايٛاضز٠ يف نتب غرل٠ ٚسٝا٠ ايطدٌ  إ

١ عٔ ٖصٙ ايعٓاقط ٔ ايهاتب َٔ مجع املعًَٛات اـاقٸؾإشا مل ٜتُٖه .(54)تؿاٚت١َ

ِٸ سصف شيو ايعٓكط ٕٸ ٖصٙ ايعٓاقط َطتٻإىل  ّاَهاؾ. ؾػٛف ٜت ب١ ع٢ً أغاؽ تطتٝب أ

أخط٣ َٔ غرل٠ سٝات٘  نٝؿت َعًَٛاتٷأيٛ ٚ .أعُاٍ ٚسا٫ت ا٭ؾدام املذلدٳِ شلِ

 . (55)اب اٯخطٕٚتٻطٖا ايُهتًو ايعٓاقط اييت شنإىل  ؾػٛف تهاف

ِٸ تؿدٝل آضا٤ شيو ايعايٹِ اي   ،١عًُٝٸَٓتٛدات٘ ايإىل  ١ بايٓعطؿهطٜٸٖٚهصا ٜت

ِٸ .١عًُٝٸَٚهاْت٘ يف املطتب١ اي ات اييت يعّ شنطٖا، َٔ قبٌٝ: ا٭عُاٍ اـكٛقٝٸ ٚأٖ

ٝٸا٭ ايتشكٝل، ٔ زٚضٙ ٚتأثرلٙ يف سؿغ َٓاٖر مٓما ٜبِّ ،٠ يًعايٹِصغاتص٠ ٚايت١َ٬، ا٭زب

٢ ايعكا٥س ٚستٸ ،١عًُٝٸ١، ايع٬قات غرل ايؿطزٜٸ١ )اـكٛقٝات ايٚاملٛنٛعات ايؿدكٝٸ

ِٸ شنطٖا ؾُٝا يٛ ناْت َ٪ثِّ ،١ ي٘(ايبسعٝٸ  ّا. ُط٠ بٛقؿ٘ عايٹإْٸُا ٜت

ٌَٕٚع ايتعطټ ٞٸ ف بؿه ات ميهٔ ٚقـ زٚض ايعٓاقط ع٢ً ٖصٙ اـكٛقٝٸ دع٥

سٝات٘، ٚنصيو َٛاضز ايجٓا٤ ٚايتُذٝس َٔ ؾطح غرلت٘ ٚ خامٸ املدتًؿ١ يف َسخٌ
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ْٚؿاطات٘ يف  ،١عًُٝٸات٘ ايٚخكٛقٝٸ ،١عًُٝٸَٔ د١ٗ زضدت٘ اي ،ك١ مبها١ْ ايعايٹِاملتعًٚ

ُٸ ٫ت٘ يػطض بٝإ ؼٛټ ;١عًُٝٸ١ َهتػبات٘ َٚٓتٛدات٘ ايٝٸفاٍ تعٝني ٖصٙ ايسضد١، ٚأٖ

 ،ٚأغاتصت٘ ،٬قاتْ٘ٚٛع ٚسذِ ع ،َٚٝعإ تأثرلٙ يف تًو املطس١ً ،يف َػرل٠ سٝات٘

ٚيهٔ اؾٛاب عٔ ٖصا  .١ تًو املعًَٛاتمٓما ٜؿٗس بكشٸ ،ٚاؿٛازخ ايٛاقع١ يف سٝات٘

ٍٕإىل  ١ٺعاد ،دصت ٖصٙ املعًَٛات شيو ايكايب نٝـ اتٻ :ٖٚٛ ،ايػ٪اٍ  آخط.  فا

 

ّٟٟ ٚاملرٖب األضرتآباداإل  ــــــ يف ضري٠ حٝات٘ ٚأعُاي٘ خباز

ٟ يف غذلآباز١ اٱأخباضٜٸملاشا مل تٴصنط  :ٕٸ ايػ٪اٍات ؾإَع َا تكسٸّ َٔ خكٛقٝٸ

ٟٸ ٕٸ  .با٫ٖتُاّ اي٬ظّ َغشٵٜٳ  مل غرل٠ سٝات٘ ٚآثاضٙ يف ايعكط ايكؿٛ َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ؾإ

ٝٸايٓعاعات اي ٕٸ تسٜٚٔ . خط١٣ هب إٔ تبشح يف َهاْٗا املٓاغب يف أعُاي٘ ا٭ساخً إ

بعٓٛإ  ،١ؿهطٜٸذات ايعًُا٤ ايبٝإ َٓتإىل ايهتب يف بٝإ غرل٠ سٝات٘ تٗسف ؾكط 

َٸا َٛنٛع ع٬ق١ . ٚزٚضِٖ يف سؿغ ايتؿاغرل املعتدل٠ بني املػًُني ،طبك١ يف ايتاضٜذ أ

١ ٚا٫ٖتُاّ بٗصا املٛنٛع ؾٝٓبػٞ ايبشح عٓ٘ يف ايهتاب ايصٟ خباضٜٸٟ با٭غذلآبازاٱ

َٚٔ . ٔ غرل٠ سٝات٘عٔ ايهتب اييت تبِّ ّابعٝس ،١ ؾكطعًُٝٸٜبشح عٔ َٓتذات٘ اي

ٚسصف بعض  ،ضداعاتإٔ ٜكّٛ أسس ايهتٸاب عصف مجٝع اشلٛاَـ ٚاٱ ّااملُهٔ طبع

ٞٸذاٙ ا٭َٔ ا٫تٸ يػطض بٝإ ْٕٛع ;املعًَٛات ٕٸ ع٬قات  ٖٞ خط٣ٚايٓكط١ ا٭ .قٛي أ

ى بعض أتباع ؼطټإىل  أزٸت ،ٚنصيو عكا٥سٙ ،بٟ٘ َع أغاتصت٘ ٚط٬ٓغذلآبازاٱ

ٟٸ١ يف أٚاخط ايعكط ايكخباضٜٸا٭ . ٚنإ بعهِٗ َٔ نتٸاب ٖصٙ ايهتب ،ٜطإإيف  ؿٛ

ٕٸ عًُا٤ ا٭ ٕٸ إىل اٟ ناْٛا ميًٕٝٛ غذلآباز١ بعس اٱخباضٜٸٚيف ٖصا اجملاٍ ؾإ يكٍٛ بأ

َتسازِٖ أَ أدٌ إثبات  ;ظَإ عًُا٤ ايؿٝع١ ا٭ٚا٥ٌإىل  يف املانٞ تاضىِٗ ميتسٸ

ٞٸاي ٕٸ ايبشح عٔ ؾدكٝٸ .(56)تاضى ٟٸَٚصٖب٘ ا٭ ٟغذلآباز١ اٱٚيصيو ؾإ ٚٚدٛز  خباض

ٔٵ .ٖصٙ ايع٬ق١ َٔ ؾأْ٘ ايتأثرل ع٢ً ٖصٙ ايعكٝس٠ ٕٸ عًُا٤ إٔ ْتكٛٻ ٜؿهٌ ٚيه ض أ

ٍٸ ع٢ً  ١ ؾٛاٖس ق١ًًْٝٚمثٸ (.ٕٛأخباضٜٸايؿٝع١ ا٭ٚا٥ٌ ٜطًل عًِٝٗ يف شيو ايعكط أْٸِٗ ) تس

ٕٸ ا٭أٚ  أْٸِٗ اختاضٚا بأْؿػِٗ ٖصا ايًكب،أٚ  ،ٖصا املٛنٛع طٜٔ ناْٛا ملتأخِّني اخباضٜٸأ

َٸا . (57)ايعًُا٤ ا٭ٚا٥ٌ َع١ قٛيٝٸٜؿذلنٕٛ يف املٓاٖر ا٭ ٕٸٚأ َكاّ  اؿسٜح عٔ أ
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ٞٸٟ ايغذلآبازاٱ ١ يًؿٝع١ عًُٝٸأْٸ٘ نإ ٜعٝـ خاضز اؿٛظ٠ ايأٚ  ،َٓدؿضٷ عًُ

ٌٸ. ؾًٝؼ َٓاغبّا ططس٘ ٖٓااٱَاَٝٸ١،  َٔ  ّاإٔ ْعتدلٙ دع٤ ٖٛيف ٖصٙ املػأي١  ٚططٜل اؿ

 .(58)ٚيف شات ايٛقت ْػتطٝع ايتكًٌٝ َٔ تأثرلات٘ ايٛانش١ ع٢ً ا٭ؾهاض ،ٓع١َٖٛصٙ امل

ٌٸ يٓاَٚا ططح  ٛٸض ؾهطٟ يف سٝات٘، ٜٚػتطٝع إٔ و  ٖٓا ٜبٝٸٔ سكٍٛ تط

كٌ بؿطح أؾهاض َا ٜتٻ ايتعاضض بني ا٭خباض املٛدٛز٠ يف نتب غرل٠ سٝات٘ ٚغرلٖا يف

يع٬ق١  عسّ ٚدٛز إؾاض٠ٺ عٔ عاضض عباض٠ْٖٚصا ايت .١خباضٜٸٟ ٚع٬قت٘ با٭غذلآبازاٱ

غ١ٓ بعس ٚؾات٘، ٚاٱقطاض  150إىل  ١ يف نتب تطادِ سٝات٘خباضٜٸٟ با٭غذلآبازاٱ

ٚٳأٚ  ؼايؿسٜس ع٢ً ٖصٙ ايع٬ق١ بٛقؿ٘ )امل٪غِّ  ،يف َٛاضز أخط٣ َٔ أعُاي٘ زٳضٳاحملٝٞ( 

ٕ ٜكطب َٔ عكط ٚاييت متٸ تأيٝؿٗا يف ظَا ،أقٍٛ ايؿك٘ ٚنتب ايؿطم ٚاملػا٥ٌ :َجٌ

 ٟ. غذلآبازاٱ

ٞٸ طٸيًؿٝذ اُؿ ،«أٌَ اٯٌَ»نتاب ٜعتدل   ايصٟ ٜعتدل َٔ أتباع املصٖب  ـ ايعاًَ

ٟٸا٭ ٚٸ كازضَٔ امل ـ ٖـ1104عاّ  ٞٚتٛٓؾ ،خباض ٝٸا٭ ٞٸ طٸاُؿ طٵؿٹٚمل ٜٴ .(59)١ي يف ٖصا  ايعاًَ

ِٷ ٟغذلآبازّا، ضغِ أْٸ٘ ٚقـ اٱأخباضٜٸٟ غذلآبازنٕٛ اٱإىل  ايهتاب  بأْٸ٘ عايٹ

٘ٷ ل، ٚعاضفٷَتدكِّ ٕٸ اُؿ .(60)قسٸخٷ بايسٜٔ، ٚؾكٝ ٞٸ طٸٚايعذٝب أ ايصٟ ٜكـ  ،ايعاًَ

ٟٸبأْٸ٘  ّاْؿػ٘ عًٓ ني قٛيٝٸايٓعاع بني ا٭إىل  «أٌَ اٯٌَ»يف  طٵؿٹمل ٜٴ ،(61)أخباض

ٌٸ فًٖيف فًٖ« أٌَ اٯٌَ»نتاب ٜكع . نيخباضٜٸٚا٭ س َٔ ٖصا سٜٔ، ٚقس شنط يف ن

ٞٸب أزلا٤ ايعًُا٤ ايهتا خ عٔ عًُا٤ َٓطك١ دبٌ س ا٭ٍٚ ٜتشسٻ، ٚاجملًٖبايذلتٝب ا٭يؿبا٥

ٌٸ ٝٸ ّاس ايجاْٞ ٜتدص طابع٫ٚزت٘(، ٚاجملًٖ عاٌَ )ق س مل ٚيف ٖصا اجملًٖ. أنجط ّانً

ضغِ أْٸ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜػتٓتر ايؿدل، َع  ،ٟغذلآبازٜصنط َسخ٬ّ يف َٛضز اٱ

، ٜٔثني ٚاجملتٗس١ يف ٖصا املكطع عٔ ايعًُا٤ احملسِّٚقاف ايطَعٜٸا٭خص بٓعط ا٫عتباض ا٭

ٕٸ ٖصٙ ا٭ٚقاف إؾاض٠ْ ٔٵ. ٖصا ايٓعاعإىل  أ ٕٸ عسّ إؾاض٠ اُؿ ٚيه ٞٸ طٸٜبسٚ أ  ايعاًَ

ٕٸ  ;١ ْؿػٗاخباضٜٸَٔ ض٩ٜت٘ ا٭ ٧ٷ١ ْاؾخباضٜٸيٮ ّاػٟ بٛقؿ٘ َ٪غِّغذلآبازيٲ ٭

ٚيف ٖصٙ ايكٛض٠ ٜهٕٛ  .(62)١خباضٜٸؼ ا٭عتدل َ٪غِّني ٫ ٜخباضٜٸٟ يف َٓعاض ا٭غذلآبازاٱ

ٞٸبإسٝا٤ ايؿهط ا٭يف ايٛاقع قاّ قس ٟ غذلآبازاٱ ٞٸـ اي قٛي ١ يعًُا٤ اٱَاَٝٸ ؿكٗ

ٟٸَني َٚٓٗذِٗ اياملتكسِّ ٟٸٖٚصا ا٭َط ٫ ٜبِّ .(63)ؿهط ٕٸ إىل  إؾاض٠ يف نتب ايػرل٠ ٔ أ أ
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ٟٸ، قٝٞأٚ  ؼٟ َ٪غِّغذلآبازاٱ ٚبصيو ْط٣ . ب٢٘ ي٘ ع٬ق١ خاقٸ١ ستٸٚ أ املٓٗر ا٭خباض

ف ْؿػ٘ بكطاس١ ٟ ٜعطِّغذلآبازايتعاضض ايؿسٜس يف نًُات٘ ٚعباضات٘ يف نتب٘، ؾاٱ

ٟٸبأْٸ٘ قٝٞ املٓٗر ا٭ ٖصا املع٢ٓ يف َكطع َٔ إىل  نُا ٚضزت اٱؾاض٠ ،خباض

ٞٸ طٸٚيف ٖصا املٛضز ٜٓتكس ايؿٝذ اُؿ .(64)نتاب طّا، َتبشِّ ّاأخباضٜٸبٛقؿ٘  ;ايعاًَ

« أٌَ اٯٌَ»، ٚيهٓٸ٘ يف نتاب (65)بػبب امطاؾ٘ عٔ املػاض ايكشٝض ;ٟغذلآبازاٱ

 . (66)١َع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض ايعٓاقط ايعازٜٸ ،ٜجين عًٝ٘

متٸ  ايصٟ ،ٖـ(1120)ًػٝٸس عًٞ خإ املسْٞي ،«غ٬ؾ١ ايعكط»نتاب ٜعتدل 

يف  ؾٝٗا ٟغذلآبازٚضز اغِ اٱاملٛدٛز٠ اييت  كازضَٔ أٚا٥ٌ امل، (67)ٖـ1082تأيٝؿ٘ عاّ 

ٚبٛقؿ٘ أسس أبطظ عًُا٤ عكطٙ، ٚيهٔ َع  ،ؾٗطغت أبطظ عًُا٤ ايؿطؽ )يف عكطٙ(

 . (68)ّاأخباضٜٸبهْٛ٘  ـٵشيو مل ٜٛقٳ

 ،ٟغذلآباز١ اٱأخباضٜٸإىل ( ٖـ1130)يٮؾٓسٟ ،«ضٜاض ايعًُا٤»ٜٴؿٹطٵ نتاب ٚمل 

ٞٸ طٸَٔ نتاب اُؿ ٚانتؿ٢ بصنط َكطٕع ، ٚأناف إيٝٗا بعض «ٌَأٌَ اٯ» ايعاًَ

تًو ايطا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ إىل  ٚيف ٖصا ايهتاب ٚضزت إؾاضات .(69)١ْعطات٘ ا٫ق٬سٝٸ

ٟٸ ،١خباضٜٸايصٜٔ ٜكؿٕٛ أْؿػِٗ با٭ ٝٸأثط يًٓعاع بني ا٭ ٚيهٔ ٫ ٜٛدس أ ني قٛي

ٕٸ ا٭ؾٓسٟ ٫ ٜط٣ ْؿػ٘ َٔ ا٭. ني ؾٝٗاخباضٜٸٚا٭ ع ٫ ىؿٞ ع٬قت٘ َ ؾإْٸ٘ نيقٛيٝٸَٚع أ

ٝٸايعًُا٤ ا٭ ُٸس باقط ايػبعٚاضٟ :َجٌ ،نيقٛي ا غآ :َجٌ ،ٚايؿ٬غؿ١ ،ٖـ(1090)ق

(، مٓما ٜعٜس َٔ ٖـ1098)ُٸس بٔ اؿػٔ ايؿرلٚاْٞٚق ،ٖـ(1098)سػني اـٛاْػاضٟ

ٝٸآضا٤ ا٭إىل  استُاٍ ٌَٝ ا٭ؾٓسٟ ٚايؿاٖس ايصٟ ميهٔ اٱؾاض٠ إيٝ٘ اْتكازٙ  .نيقٛي

ٝٸا٭إشا نإ ا٭ؾٓسٟ َٔ ٚ. (70)«يعًُا٤ضٜاض ا»ني يف نتاب خباضٜٸيٮ ني ؾُٔ قٛي

ٌٳ ايعاًَٞ ٚاؾٌٝ ايصٟ غبك٘ يف عسّ اٖتُاَ٘ مبٛنٛع  طٸاُؿ ايػطٜب إٔ ٜهٕٛ َج

ني يف نتابات٘، ْٚط٣ يف نتاب ا٭ؾٓسٟ أزلا٤ عًُا٤ خباضٜٸني ٚا٭قٛيٝٸايٓعاع بني ا٭

ٝٸٜٚٓسض ٚقؿِٗ با٭ ،بٛقؿِٗ فتٗسٜٔ ٕٸ اي .(71)نيقٛي ٕٸ ٖصٚضغِ أ ا ايعٓٛإ عاٖط أ

كٌ َا ٜتٻ ٫ٚ ٜطتبط بط٩ٜتِٗ ٚآضا٥ِٗ يف ،١ يًعًُا٤عًُٝٸيبٝإ املٗاض٠ اي ّاٜعتدل َعٝاض

ٝٸبايٓعاعات امل ٕٸ ايػ٪اٍ ،١صٖب ِٸ :ؾإ  «ضٜاض ايعًُا٤»ا٭ؾٓسٟ يف نتاب  ملاشا مل ٜٗت

ٖصٙ  ا ناْت نجط٠ٚضمب ٜبك٢ غاَهّا،  نيخباضٜٸني ٚا٭قٛيٝٸبايتشكٝل يف ْعاع ا٭
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ُٸ١ َٔ قٹبٳتٚعسّ اي ،ايبشٛخ ٚاملٛانٝع يف شيو ايعَإ ٌ شكٝل يف املٛنٛعات املٗ

 .(72)ٚايتكًٌٝ َٔ ؾأْٗا ،ع ؾٝٗاطت ع٢ً َػاعٝ٘ يف باب بٝإ ا٭َٛض املتٓاظٳأثٻ ،ا٭ؾٓسٟ

َٸا  ٚٸٗٛ ؾ ،ٖـ(1186)يٝٛغـ ايبشطاْٞ ،«ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»نتاب أ ٔ ٍ نتاب ٜبِّأ

 .١خباضٜٸٟ ا٭غذلآبازْؿاطات اٱإىل  ٚقس أؾاض يف ٖصا ايهتاب .تطمج١ غرل٠ ايعًُا٤

ُٻ ٖٛ نتابٷ« ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»ٚنتاب  ب غاتص٠ ٚايط٬ٓٔ ع٬قات ا٭يف ايذلادِ، ٜٚته

ٚقس اغتؿاز . ا٭ؾدام ايػابكنيإىل  أٜهّا ٖٚصٙ ايع٬قات ْاظط٠ْ .)فٝع ـ فاظ ي٘(

عًَٛات عٔ غرل٠ سٝا٠ ايعًُا٤ ع٢ً َٔ بٝإ امل« ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»ايبشطاْٞ يف نتاب 

ٚٸٍ إؾاض٠ باغِ ايعامل  ّاتاضىٝٸ ّاب٘ ٖصا ٜػًو َٓٗذٚبايٓتٝذ١ نإ نتا. أغاؽ أ

ُٸ١إىل  َٔ أغاتصت٘ ّاَعهٛغ ُٸٔ  ّاعًُٝٸ ّاأثطٖصا ايهتاب ٜعتدل ٚ .أقشاب ا٭٥ ٜته

ٕٸ املسخٌ املتعًٚ. ٔ َٔ اٱداظ٠ٝٵْٛعٳ ٜكع يف ٖصا ٟ غذلآبازل باٱٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

ُٸس بٔ اؿػٔ ايؿٗٝس ايجاْٞ ـ اٱاٱ ٟ ـ غذلآبازغٓاز: اؿط ايعاًَٞ ـ ظٜٔ ايسٜٔ بٔ ق

ٞٸ (،ايطداٍ)قاسب  ُٸس بٔ عً خطإ ٜكعإ يف آ١ ازلإ ٚمثٸ .(73)ٟغذلآبازاٱ ٖٚٛ ق

ٚٸاغٓاز، ٚآخط ٖصا اٱ ٜٚكٍٛ ايبشطاْٞ، ايصٟ . ٚقعا َٛضز ايتشكٝل ٘،يزلإ ٜكعإ يف أ

ٕٛ ّاخباضٜٸأٜعتدل  ٚٸٍ ؾدل غذلآبازٜعتدل اٱ» ٟ:غذلآباز، عٔ اٱ(74)َٔ ا٭ما٤ بٓش ٟ أ

 ١ٜعين ايؿٝع١ اٱَاَٝٸـ ٚقػٸِ املصٖب املٛدٛز يف شيو ايعَإ  ،أعًٔ كايؿت٘ يًُذتٗسٜٔ

 . (75)«ٚفتٗسٜٔ ;نيأخباضٜٸطا٥ؿتني: إىل  ـ

َٔ ايجٓا٤ ٟ بأٚقاف غذلآباز١ يٲعًُٝٸات ايٚشنط يف ٖصا ايهتاب اـكٛقٝٸ

ٝٸ، املسبٸط، املاٖط يف ا٭لل ب٘ )احملٓكٚايتُذٝس يف بسا١ٜ املسخٌ املتعًٚ ني(، ٚيهٓٸ٘ قٛي

ٕٸ اٱإىل  أؾاض يف غٝام ن٬َ٘ ٗاَ٘ شلِ بتدطٜب ٚاتٸ ،باْتكازٙ اجملتٗسٜٔ ;ٟغذلآبازأ

كايؿت٘ يط١ٜ٩ إىل  ٚقس أؾاض ايبشطاْٞ أٜهّا .(76)امطف عٔ َػرل اؿلٸ ،ايسٜٔ

 ;(77)ٟ ؾكطغذلآبازٱإىل ا ٚيٝػت ٖصٙ ا٫ْتكازات ْاظط٠ّ. ٟ يف نتب٘ ا٭خط٣آبازغذلاٱ

آخطٜٔ ناْٛا َٛضز  ْط٣ ٚدٛز عًُا٤« ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»٭ْٸ٘ َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ نتاب 

 .(79)ا٫ْتكازات املدطب١إىل  (78)ى َٔ اْتكازات ١ُ٥٬َٖٚصٙ ا٫ْتكازات تتشطٻ. اْتكازٙ

ٌٕ . نيخباضٜٸ١، ايؿ٬غؿ١، ا٭عٔ: ايكٛؾٝٸ عباض٠ْ خامٸ ٚايعًُا٤ ايصٜٔ اْتكسِٖ بؿه

 .دسٸّا عذٝبٷؾاْتكازٙ يًطا٥ؿ١ ايجايج١ أَا ّا، ٚعًُٝٸ ّأ اْتكازٝٵٝٳَٚياْتكس ايطا٥ؿتني اُ٭ ٚقس
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ي٪ي٪٠ »ٌ يف نتاب ٚتٛقٻ ،١خباضٜٸا٫َتساز ايػطٜع يٮإىل  ا ايتؿت ايبشطاْٞٚضمب

ٕٸ اٱإىل  «ايبشطٜٔ  ّاٚطبع .(80)بٛا يف إنطاض نبرل٠ يًُذتُعني تػبٻاضٜٸخبٟ ٚا٭غذلآبازأ

ٕٸ املٛنٛع ا٭ ٕٸ ٖصٙ املػأي١ يٝػت ٖٞ ايػبب يف اْتكاز ايبشطاْٞ، بٌ إ ٞٸؾإ ٕٸ  قً ٖٛ أ

ٕٸ املٓٗر  ;ايبشطاْٞ شنط ٖصٙ ا٫ْتكازات يف نتاب تطادِ ايعًُا٤ ٚؾطح غرل٠ سٝاتِٗ ٭

ػل َٔ ايٓدب كسِٜ تكٜٛط َتٻايكشٝض يف تكسِٜ املعًَٛات يف نتب ايذلادِ ٖٛ ت

 ١. عًُٝٸاي

ٍٷ ٍٷ ٚقس ظٗط َٓص عكط ايبشطاْٞ غذا ٌ يف بٝإ غرل٠ سٝا٠ ايعًُا٤، ٚميجِّ ٚدس

ٞٸٖصا ا٭َط ايعٓكط ا٭  ّاتابع« ي٪ي٪٠ ايبشطٜٔ»ٜٚعتدل نتاب  .يف ايهتب املصنٛض٠ قً

ٟٸاييهتب ايػرل٠ يف  ٚقس  .ايعًُا٤ٚايصٟ ٜػتؿاز َٓ٘ يف َعطؾ١ ايٓعاع بني  ،عكط ايكؿٛ

ؾُٝا  ّاضزلٝٸ ّاٚقاض َٓٗذ ،بسأ ٖصا املٓٗر اؾسيٞ يف ٖصٙ ايهتب بهتاب ايبشطاْٞ

 .(81)نيبعس يف عكط ايكاداضٜٸ

 يًتٓهابين، (82)«قكل ايعًُا٤»َا لسٙ يف نتاب  :ع٢ً غبٌٝ املجاٍٚ

إ ني يف بٝقٛيٝٸب٘ َٔ اْتكازات ا٭تٗطټإىل  يًدٛاْػاضٟ، مٓما ٜؿرل «ضٚنات اؾٓات»ٚ

ني خباضٜٸٟ )ٚا٭غذلآباز١ باٱكٌ با٭بٛاب اـاقٸَا ٜتٻ تطمج١ ٚغرل٠ ايعًُا٤ يف

 .ذاٖٙصا ا٫تٸإىل  ٜؿرل ،اٯخطٜٔ(

ٕٛ يٝػٛا ِٖ ا٭ؾدام ايٛسٝسٜٔ ايصٜٔ ٚقعٛا َٛضز ايٓكس يف ٖصٙ خباضٜٸؾا٭

، ٚا٭ؾدام ايصٜٔ (83)١ُني، ٚايؿٝدٝٸٚايؿ٬غؿ١، ٚاملٓذِّ ،١ايهتب، بٌ ايكٛؾٝٸ

 «ي٪ي٠ٛ ايبشطٜٔ»بعس نتاب  ،ٚيصيو ْط٣. ١بؿطٜٸ غرل َت٬نِٗ يكسضاتٺاعٕٛ سٻٜ

ٕٸ ٖصا ا٭َط قاض عازٜٸ ،يًبشطاْٞ يف نتب ايذلادِ، ٚقس شنط ٖصا املٛنٛع يف  ّاأ

 شلصا ا٭َط َا ًٜٞ:  كازضَٚٔ مج١ً امل .ايهتب اي٬سك١ يًؿٝع١

ُٸس بٔ غًُٝإ ايتٓهابين ،«قكل ايعًُا٤» ـ1 ٚقس شنط يف ٖصا  .ـ(1302ٖ)حمل

ٕٸ إٖاْت٘ يًُذتٗسٜٔ ْاؾ١٦ َٔ  ،ايهتاب ؼكٝكات ايبشطاْٞ َطٸ٠ أخط٣ ٚأناف أ

 . (84)ٟغذلآبازغؿا١ٖ اٱ

ُٸس عًٞ ايهؿُرلٟ ،«لّٛ ايػُا٤» ـ2 ايهتاب ٜٚططح يف ٖصا  .ٖـ(1309)حمل

ٕٸ اٱ ٕٸ أغًب املساخٌ يف ايذلمج١ ا ّاٚطبع .نيخباضٜٸٟ ض٥ٝؼ ؾطق١ ا٭غذلآبازأ ١ يؿاضغٝٸؾإ



  

 

هـ 0311م ـ  2102السابع والعشرون ــ صيف  ــ السنة السابعة ــ العدد نصوص معاصرة  

 

 . (85)ٟغذلآبازكٌ باٱَا ٜتٻ َٔ نتابات ايبشطاْٞ يف

ُٸس باقط اـٛاْػاضٟ ،«تضٚنات اؾٓا» ـ3 ُٻ ٖٚٛ .ٖـ(1313)حمل ١َ ٔ َكسٸٜته

ْػب١ إىل  ٚيف ٖصا ايهتاب ٜػع٢ ايهاتب .ٟغذلآبازكٌ باٱَا ٜتٻ ط١ًٜٛ يف

 . (86)ٌٝ أٌٖ ايػٓٸ١ٌ عُٟ، َٚٔ شيو أْٸ٘ ميجِّغذلآبازٱإىل اات اـاط١٦ ػًٛنٝٸاي

ًٝع لكٕٛ اٱٚاعتُس احملٚك .(87)ايكطٕ ايعؿطٜٔإىل  ت ٖصٙ ايتشكٝكاتٚقس اغتُطٻ 

ٟٸع٢ً يف ؼكٝكاتِٗ  يف ٚقؿِٗ يًٓعاع  أعُاٍ ٚنتابات ٖصٙ ايذلادِ يف ايعكط ايكاداض

بعٝس٠ عٔ  ،أٜهّا يف ٖصا اجملاٍ أخط٣ ١ نتبٷٚمثٸ .(88)نيقٛيٝٸني ٚا٭خباضٜٸا٭بني 

ٞٸيٓعاع ا٭إىل ا بػٝط١ْ ٚؾٝٗا إؾاضاتٷ ،ب ايذلادِايهت ٟٸا٭ قٛي ُٸس  .خباض ٜٚؿرل ق

ٞٸ ٞٸ1070)تكٞ اجملًػ يًؿٝذ  (89)«٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵَٳ»َٔ نتاب  ٖـ( يف ايؿطح ايؿاضغ

ٞٸغذلآبازاٱإىل  ايكسٚم ٚٸٍ ٟ، ؾاجملًػ اختؿا٤ بعض نتب إىل  ٚبعس إؾاضت٘ ،ا٭

اخت٬ف اٯضا٤ إىل  ٜؿرل ،سٜح بني عًُا٤ اٱَا١َٝٚبايتايٞ نعـ عًِ اؿ ،ا٭خباض

ُٸس إىل إٔ دا٤ قبٌ ث٬ثني غ١ٓ ايؿانٌ املتبشِّ»، ٜٚكٍٛ: سٍٛ ايؿك٘اؾسٜس٠  ط ٫َْٛا ق

ُٸ١ املعكَٛني&ٟغذلآبازأَني اٱ  ،، ايصٟ نإ َؿػ٫ّٛ مبكاض١ْ َٚطايع١ أخباض ا٭٥

ّٸ ُٸ١ٚقطٻ ،اٯضا٤ ٚاملكاٜٝؼ ٚش ايؿٛا٥س »ٚنتب نتاب  ،املعكَٛني ض ططٜك١ أقشاب ا٭٥

ٝٸ١ ا ع٢ً ٛٵٚأنجط أٌٖ ايٓذـ ٚايعتبات ايعايٝات أثٓٳ .ٖصا ايبًسإىل  ٚأضغً٘ ،«املسْ

ٕٸ َا قاي٘ سلٌّ ٚاؿلټ .٭خباض ٚايطٚاٜاتاإىل  ٚضدعٛا ،ططٜكت٘  . (90)«أ

ٞٸ  ٕٸ اٱ ،ٖٚصا ايه٬ّ يًُذًػ يطدٛع إىل اٟ زعا ايعًُا٤ غذلآبازٚاعتباضٙ أ

ٞٸاملػرل اؿإىل  ٠ٚايعٛز ٕٸ اٱ كٝك ُٸ١ املعكَٛني، ٜجبت يٓا بٛنٛح أ ٟ يٝؼ غذلآبازيٮ٥

 ٚاملػاعس ع٢ً اظزٖاضٖا.  ،بٌ ٖٛ احملٝٞ شلصا املٓٗر ،١خباضٜٸؼ ا٭َ٪غِّ

ُټإىل  ٖـ(1091)ٜٚؿرل ايؿٝض ايهاؾاْٞ  ،ٟغذلآبازصٙ ع٢ً اٱزضاغت٘ ٚتً

 .با٫غتؿاز٠ َٓ٘ ايططٜل ايكشٝض وػًيٓ ;ٟ باب ٖصا املٓٗرغذلآبازٜٚكٍٛ: يكس ؾتض اٱ

 . (91)ايعَإ وات عًُا٤ شيْعطٜٸَع آضا٤ ٚ ّادسٸ ٶَتؿاٚت١ ٩ٙات٘ ٚآضاْعطٜٸٚناْت 

ٞٸ ُٸس باقط اجملًػ ، (92)ثنيٟ بٛقؿ٘ ض٥ٝؼ احملسِّغذلآبازعٔ اٱ ٚقس ؼسٸخ ق

ٝٸ» ٞٵَٔ نتابٳ« عاض ا٭ْٛاض»ٚاغتؿاز يف تأيٝـ نتاب  س ايؿٛا٥»ٚ «١ايؿٛا٥س املسْ

 «. ٝٸ١املٓه
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 ــــــ ايٓتٝج١

ٕٸ ايتشكٝكات تؿرل ٕٸ ايؿهٌ ايهًٓإىل  إ ١ ميهٔ عًُٝٸيهتابات املػًُني اي ٞٸأ

 .َٔ نتب ايػرل٠ )ايذلادِ( ،ٚمبكته٢ اؿاد١ ،نبرل سسٛإىل  اقتباغٗا

ٕٸ اٱ ١ ٚايكسمي١ بساع ٚا٫غتؿاز٠ َٔ املٓاٖر اؾسٜس٠ يف َكابٌ املٓاٖر ايتكًٝسٜٸإ

يف ؼًٌٝ  نبرلٷ نإ شلا زٚضٷ ، ٚقسط١ًٝ َطاسٌ ٚعكٛض كتًؿ١ ٕإٔ تهٛميهٔ 

ٚىتاض ايهاتب ْٛع املكسض ايصٟ ٜبشح عٔ غرل٠  ،١ ايعًُا٤ يف نتب ايذلادِؾدكٝٸ

ط ع٢ً بٌ َٓٗذ٘ ٚب١ٝٓ ايهتاب أٜهّا ت٪ثِّ ،ٚيٝؼ ؾكط ٍَٝٛ ايهاتب ،سٝا٠ ايعًُا٤

 .١ املعًَٛات املػتدطد١ َٔ ٖصٙ ايهتبْٛعٝٸ

ُٸس أَني اٱإىل  تشكٝل ٜٗسفٖٚصا اي  ،ٟغذلآبازبٝإ َعطٝات َٚٓتذات ق

ٟٸؼ يًُصٖب ا٭امل٪غِّأٚ  بٛقؿ٘ احملٝٞ  .خباض

ٕٸ اٱ  . «١خباضٜٸا٭»ع٢ بـ سٵٜٴ ّايف ايٛاقع َٓٗذ اأسٟٝ غذلآبازٚقس ثبت يف قًٓ٘ أ

ٚٸ  .ٟغذلآباز١ يٲعًُٝٸٍ َٔ ٖصا ايتشكٝل متٸ بٝإ اٯثاض ايٚيف املكطع ا٭

يف نتب ايذلادِ يًٓعاع بني  عسّ ٚدٛز إؾاض٠ٺإىل  املكطع ايجاْٞ مٓتت اٱؾاض٠ ٚيف

 .نيخباضٜٸني ٚا٭قٛيٝٸا٭

ني يف نتب ايذلادِ يف تًو خباضٜٸٟ ٚا٭غذلآبازايع٬ق١ بني اٱإىل  ٚعسّ اٱؾاض٠

 .ٜٟٔ ٚايعًُا٤ اٯخطغذلآبازايؿذل٠ ٫ ٜبٝٸٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ بني اٱ

ٌٕ ٚٸٍ َا ُطإىل  دع٥ٞٛ ٚقس أؾطْا بؿه ُٸس أَني أ طح َٔ نتب ايذلادِ سٍٛ ق

ٝٸٚايٓعاع بني ا٭ ،ٟغذلآبازاٱ ٟٸإىل  مٓما ٜؿرل ،نيخباضٜٸني ٚا٭قٛي تٓاغل  عسّ ٚدٛز أ

 .١خباضٜٸيٮ ّاػيف فاٍ ايع٬ق١ بني قبٍٛ زٚضٙ بٛقؿ٘ َ٪غِّ

ٕٸ ايهتٸاب يهتب ايذلادِ بعس اٱ ;ٚايػبب يف شيو ٚانضٷ ناْٛا  ٟغذلآباز٭

ٟٸَٔ أْكاض املصٖب ا٭ ١ تاضىٝٸهٕٛ بساٜتِٗ ايت، َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٫ ميًٕٝٛ يف إٔ خباض

 . ٟغذلآبازَٓص ظَإ اٱ

أٚ  ؼامل٪غِّأٚ  ،١خباضٜٸٟ بٛقؿ٘ احملٝٞ يٮغذلآبازك١ بكبٍٛ اٱاملتعًٚ كازضٚامل

يف نتب  ميهٔ َؿاٖستٗا ٚايبشح عٓٗا ،٢ املصٖبأٚ ستٸ ،١خباضٜٸايععِٝ يًٍُٝٛ ا٭

 .ٟ ْؿػ٘غذلآبازأخط٣ تتشسٸخ عٔ أعُاٍ اٱ
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ٌ شلا، ٚنإ أْكاضٙ ٜعتكسٕٚ املؿعِّأٚ  ١خباضٜٸٟ ٜط٣ ْؿػ٘ احملٝٞ يٮغذلآبازؾاٱ

 .بٗصا ايطأٟ ط١ًٝ ث٬ثني غ١ٓ

يف َكابٌ املػايو ٚاملٓاٖر  ّادسٜس ّاأٜهّا تٗسٜسٟ ٜعتدلْٚ٘ غذلآبازاملٓتكسٕٚ يٲٚ

 )قاسب بسع١(. ّاعٕٛ عٓ٘ يف نتبِٗ بٛقؿ٘ َبتسٹٜٚتشسٸث ،١ يف عكطٙؿكٗٝٸاي

ٟٸإىل  ٟغذلآبازٚاغتُط ٖصا ايُٓط َٔ ايتؿهرل عٔ اٱ  .ايعكط ايكؿٛ

ٛټ ض يف نتب ايذلادِ عٔ ض٩ٜتِٗ ٚيف ايعكٛض اي٬سك١ ْط٣ بعض ايتط

ايصٟ ٜعتكسٕٚ أْٸ٘ ، ز٠ سٍٛ ططٜكت٘ َٚٓٗذ٘ظٗاض آضا٤ َتؿسِّإَٔ خ٬ٍ  ،ٟغذلآبازيٲ

ٞٸغذلآبازٚبصيو ٚاد٘ تأثرل اٱ .ؼ ي٘امل٪غِّ ٞٸ ٟ ع٢ً ايؿهط ايؿٝع غذا٫ّ ٚدس٫ّ  اٱهاب

ٟ، غذلآبازَع َا ْعطؾ٘ عٔ اٱ ٖٚصا ا٭َط ٜكع ع٢ً َػت٣ٛ ايتبأٜ ٚايتهازٸ .ؾسٜسّا

ُٸ١ يف بػط ٚاَتساز ا٭ؾهاض ايؿٝعٝٸ ٌٸ ّإٸ قػُإ عٝح١، ٖٚٛ َػاُٖت٘ املٗ  ع٢ً ا٭ق

ٔٷغذلآباز١ ٚاؿسٜج١ بعس اٱٝٸقٛي١ ٚا٭ؿكٗٝٸَٔ ايبشٛخ اي ١ ؿهطٜٸملػاعٝ٘ اي ٟ َسٜ

مٓما دعٌ ايؿهط  ،اييت تػرل يف ٖصا اـٓط، ١خباضٜٸب عًُا٤ ا٭تٴُٚن ،ٚأعُاي٘

ٟٸا٭  َعزٖطّا. خباض

 
 

انهىامش
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ّٝأصٍٛ احلطاز٠ اي  ١ػسب
 َطايع١ حت١ًًٝٝ ْكد١ّٜ

 

 د. ُهدي انعهىي

 اقد عبد انرّزمحّمترجمت: 

 

 ــَكّد١َ ــــ

ٝٸ َٚتـعاٜس، َع غطع١  ١ َٔ اْتؿاض ٚاغٕعبات َٔ ايٛانض َا ألعت٘ املعًَٛات

ّا. ٚنصيو ٫ ىؿ٢ ١، عاملٝٸقتكازٜٸ١، ٚا٫ػٝاغٝٸ١، ٚايجكاؾٝٸٖا١ً٥، يف تٓاقٌ ا٭خباض اي

١ َٔ ْؿٛش ٚغٝطط٠ ع٢ً عكط ػطبٝٸيف ٖصا ايػٝام َا ٭غايٝب ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اي

 املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت.

ٝٸٚيًُ كاٍ ايّٝٛ ايٓكٝب ا٭ٚؾط يف َا ٜططأ ع٢ً اجملتُعات ١ ٚٚغا٥ٌ ا٫تٸعًَٛات

 عٔ ٖصٙ ايكاعس٠. ١ خاضد١١ّ اٱٜطاْٝٸغ٬َٝٸ١ اٱٍ. ٚيٝػت اؾُٗٛضٜٸَٔ تػٝرل ٚؼٛټ

ْتا٥ر َطًٛب١ سٍٛ ايجكاؾات ٚاملؿاِٖٝ املدتًؿ١ إ٫ٓ إىل  ٚمٔ ٫ ميهٓٓا ايٛقٍٛ

ػا٥ط ايعكا٥س ٚا٭قٍٛ املبت١ٝٓ عًٝٗا تًو ايجكاؾات. ١ َػبك١ يإشا ناْت يسٜٓا خًؿٝٸ

ْٳ ٚزٕٚ ؾٛو ١ ايطنا٥ع ا٭غاغٝٸ تٵ٫ ٜتشٓكل ٖصا إ٫ٓ بسضاغ١ اؾصٚض ٚاملباْٞ اييت نٛٸ

ٝٸيًشهاض٠ اي  ١.ػطب

١ إط٬ي١ غطٜع١ ع٢ً َػاض تبًٛض املباْٞ ٚايكٛاعس احملٛضٜٸإىل  ٚتطَٞ ٖصٙ املكاي١

 ١.ٝٸػطباييت ْؿأت عٓٗا اؿهاض٠ اي

ٞٸٚبإيكا٤ ْعط٠ عابط٠ ع٢ً تأضٜذ ايجكاؾ١ ٚايؿهط اي ميهٓٓا اغتدطاز  ػطب

 ايتكػِٝ ايتايٞ شلا:
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 ايكطٕ ايطابع َٔ امل٬ٝز(.إىل  ـ ايعكط ايكسِٜ )َٔ قسِٜ ايعَا1ٕ

 ايكطٕ ايطابع عؿط(.إىل  ـ ايكطٕٚ ايٛغط٢ )َٔ ايكطٕ ايطابع2

 ايػابع عؿط(.ايكطٕ إىل  ـ عكط ايٓٗه١ )َٔ ايكطٕ ايطابع عؿط3

 ايكطٕ ايعؿطٜٔ(.إىل  ـ عكط اؿساث١ )َٔ ايكطٕ ايػابع عؿط4

 َٜٛٓا ٖصا(.إىل  ـ عكط َا بعس اؿساث١ )َٔ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿط5ٜٔ

ٞٸ ٕٸ ٖصٙ أْٸ ٚايبسٜٗ ٘ ٫ ميهٓٓا اغتككا٤ مجٝع ٖصٙ ايعكٛض يف ٖصا املٛدع. ٚإ

ٝٸ ٚٸي ط ايٓاػ١ عٔ عكط ايٓٗه١، ُطاُ٭أٚ  ١ يٮقٍٛاملكاي١ يٝػت غ٣ٛ قاٚي١ يكطا٠٤ أ

 ١ يًؿهط اؿسٜح يف عكط اؿساث١.ٚبعس شيو تطغِٝ املطاسٌ ا٭غاغٝٸ

ٛٳزټ إٔ ْٴصٚنط بعكط ايٓٗه١، َٚا خًٓـ َٔ  ْٳ يهٔ قبٌ ايٛيٛز يف ايتؿاقٌٝ 

 بكُات ع٢ً عكط اؿساث١.

 

ّٝعصس ايٓٗط١... فهس٠ إمج  ــــــ ١اي

ٕٕ ٚاغتدساَات:ٜٛٸًػَٔ ايٓاس١ٝ اي «ايٓٗه١»ٜعتُس َكطًض   ١ ع٢ً أضبع١ َعا

١ اييت ـ اٱسٝا٤، ايُٓٛ، ٚت١ُٝٓ ايؿٕٓٛ ٚايتعًِٝ، املتأٚطط٠ با٭طط ايه٬غٝهٝٸ1

 ظٗطت يف ْٗاٜات ايكطٕٚ ايٛغط٢ يف إٜطايٝا.

ٝٸ١ شلصٙ ايـ ايؿذل٠ ايعَٓٝٸ2  ١ أع٬ٙ.عًُ

ٞٸـ ايجكاؾات ٚغٴبٴٌ ايتهاٌَ ايؿين ٚا٭3 ك٢...إخل، ، َٔ ضغِ، ٚعُاض٠، َٚٛغٝزب

 عاٜس.تاييت ظٗطت يف ٖصٙ ايؿذل٠، ٚأخصت تُٓٛ ٚت

ٌٸ ظاٖط٠ 4ٚ ٝٸـ ن  .(1)ػسٜس ٚت١ُٝٓ َٔ ٖصا ايكبٌٝأٚ  ١ إسٝا٤،عًُ

أٚ  ٗا عكط ايتذسٜس، ٚإعاز٠ اؿٝا٠ ٚتطٜٛطٖا،ايٓٗه١ بأْٸ «زٖدسا»ٚقس عطٸف 

 .(2)٫ٚز٠ دسٜس٠

ٕٸ عكط ايٓٗه١ ٖٛ ١ ـًػٜٛٸ١ ساٍ ميهٔ ايكٍٛ ــ بًشاظ املعاْٞ ايٚع٢ً أٜٸ ـ: إ

اؿاقٌ يف أٚضٚبا َا بني ايكطٕٚ ايٛغط٢، ٚقبٌ عكط اؿساث١ )َٔ  جكايفٸايٓٗٛض اي

ٝٸايطأزل»ايكطٕ ايػابع عؿط(، ٚايصٟ ْؿأ عٓ٘ ظٗٛض إىل  ايكطٕ ايطابع عؿط بعس  «١اي
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 يف ايكطٕٚ ايٛغط٢. «ايهٓٝػ١»ٚ «١اٱقطاعٝٸ»تؿٝٝسٖا ع٢ً أْكاض 

ٕٸ ١ ــ أٚاخط ايكطٕٚ ايٛغط٢ ــ َٔ ازٸٜٸ١ ٚاملعٜٓٛٸاٍ اؿطن١ املاْتك ٚبعباض٠ أخط٣: إ

ايػٛاسٌ يف اؾاْب اٯخط َٔ إىل  ؾطم ا٭ضض ٚغٛاسٌ املتٛغط يف سلاٍ إؾطٜكٝا

ايبشط املتٛغط. ؾايؿعٛب اييت غازٖا ايطنٛز ٚايعذع يكطٕٚ عسٜس٠ يف ايؿذل٠ املع١ًُ 

ٙ ايؿذل٠ َٔ ايعَٔ اغِ ايٓٗه١ قس أبكطت زْٝا دسٜس٠. ٚشلصا ايػبب أطًكٛا ع٢ً ٖص

ٝٸ١ ٚاٱعًُٝٸإسٝا٤ ايكِٝ ايإىل  ٗٛا ؾٝٗاٚعكط ا٭ْٛاض، ٚتٛدٻ أٚ  سٜينٸ١، ٚاٱق٬ح ايْػاْ

 ١.إشا قضٸ ايتعبرل: إق٬ح ايتعايِٝ ٚايسٜا١ْ ايعٝػٜٛٸ ٌٵُقأٚ  إق٬ح ايهٓٝػ١،

ٕٸ انتؿاف قاضٸ  ٠ أَطٜها، ٚبعٚؽ ا٭ٌَ يف ايكطٕ اـاَؼٚميهٔ ايكٍٛ: إ

ٞٸعؿط، قس أسسخ ؼٛټ . ٚقس أنؿت بعض ايعٛاٌَ ــ َٔ قبٌٝ: ٫ّ يف ا٫قتكاز ايعامل

ٝٸ ٝٸ١ ٚايعًُٝٸ١، ٚاٱخؿام يف أزا٤ ايهٓٝػ١، ٚاْعساّ ايك١ُٝ اياؿطٚب ايكًٝب ١ عًُ

 ١ آْصاى.قتكازٜٸ١ ع٢ً ايتشٛٸ٫ت ا٫ن٬َٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ ــ َػش١ ػٝشٝٸيًتعايِٝ امل

١ ٚغرلٖا جكاؾٝٸ١ ٚايعكا٥سٜٸ١ ٚايقتكازٜٸَٔ ايعٛاٌَ ا٠٫ ؾُٝهٔ إشّا اعتباض عسٸ

 َٓؿّأ يعٗٛض عكط ايٓٗه١.

ٕٸ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً َكازض ايجط٠ٚ، ٚاتٸ ١ ز ططم املٛاق٬ت ايتذاضٜٸػاع ٚتعسټثِ إ

١ با٫ْتؿاض ايٛاغع، ٚايػٝطط٠ ع٢ً ايك٣ٛ املهازٸ٠ شلا، ايٝٸاؾسٜس٠، قس زلض يًطأزل

 . (3)١ٚخكٛقّا اٱقطاعٝٸ

ٌٸيف ٛټ  ظ ايٓٗه١ ٚاٱق٬ح ٜأخص  ٞٵ٫ت بسأ ْؿاط سطنتٳٖصٙ ايعطٚف ٚايتش

ٝٸ ني ضْٚكٗا اؾسٜس، ٜٚٴشطٸض أشٖاِْٗ َٔ ايتكًٝس َػاضٳٙ، ٚأخص ٜعطٞ سٝا٠ ا٭ٚضٚب

 ا٭ع٢ُ يًهٓٝػ١.

ٛټغٝاغٝٸ١ ٚاقتكازٜٸ٫ت ٚضاؾل اْك٬ب عكط ايٓٗه١ ؼٛټ ٍ ١، دا٤ت ْتٝذ١ يًتش

٫ت يف ١ يًكطٕٚ ايٛغط٢، ٚاييت ناْت غببّا يف إهاز ؼٛټعطؾٝٸٚايتػٝرل يف املباْٞ امل

ٛټْػاْٝٸمجٝع دٛاْب اؿٝا٠ اٱ َٸ١. ٖصٙ ايتش ٞٸ١ سعٝت بكبٍٛ اٱْػإ اي٫ت ايعا ; ػطب

ٕٸ إخؿام ايهٓٝػ١ ٚأضبابٗا مل ٜذلى فا٫ّ يًتؿهٝو يف قبٍٛ ا٫ْك٬ب  شيو ٭

 .(4)اؾسٜس، ٚا٫ْكٝاع ي٘

ٟٸ ٚبإيػا٤ مجٝع َباْٞ عكطّا  املعطؾ١ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢ ضغِ اٱْػإ ايٓٗهٛ
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 ١.بؿطٜٸدسٜسّا يٓؿػ٘، َطايبّا بايتذسٜس يف ؾتٸ٢ فا٫ت اؿٝا٠ اي

ٕٸ ٖصا ايتذسٜس ــ بعس َطاسٌ ايت١ُٝٓ ٚايتكسټّ ايػطٜع ــ قس ْتر عٓ٘ يف آخط  ثِ إ

إىل  مططٻغٛف ْت «اؿساث١»إىل  . َٚٔ خ٬ٍ ْعط٠ غطٜع١«عكط اؿساث١»املطاف 

 ١ شلا.عطؾٝٸا٭غؼ ٚاملباْٞ امل

 

 ــــــ احلداث١ ٚايتجدٜد... ْبر٠ رلتصس٠

ٟٸ ٕٸ تعطٜـ َكطًض اؿساث١  ٜصنط قاَٛؽ اقط٬سات أٚنػؿٛضز ايعكط أ

ٌٸ ا٭ؾهاض ٚا٭غايٝب  ٖٛ: فُٛع١ َٔ ا٭ؾهاض ٚا٭غايٝب اؾسٜس٠ اييت سًٓت ق

ٌٸ دٛا«١ايتكًٝسٜٸ»١ ايه٬غٝهٝٸ ّا ــ ادتُاعٝٸّا ٚؾطزٜٸْب اؿٝا٠، ، ٖٚٞ تؿٌُ ن

ٞٸاي إىل ايؿطزبايٓػب١  ٔٸ ٚمجسٜينٸــ، ٚخكٛقّا اؾاْب اي ػطب ٝٸ، ٚايؿ  .(5)ت٘اي

ٕٸ اؿساث١ ٚايعكطٜٸػٝاغٝٸٜٚصنط قاَٛؽ ايعًّٛ اي ١ ١ أٜهّا يف تعطٜؿ٘ يًشساث١ أ

 ض٠.ض ايعًّٛ ٚاؿها١ ٚتطٛټٖٞ قاٚي١ يٛنع تطابط ٚتٓػٝل بني ا٭ْع١ُ ايتكًٝسٜٸ

ٕٸ اؿساث١ ٖٞ املعٗط  ٚيف ٖصا ايكاَٛؽ أٜهّا، ٚؼت َكطًض ايتذسٜس، ْكطأ: إ

ٞٸاـ ٝٸٌ ايعٓاقط ايؿهاض٠ ايػطب اؾسٜس٠. ٚايتذسٜس ٜؿٚه اضد ١ ؿهطٜٸ١، ايساخً

١ املذلابط١ ؾُٝا ١، يًشساث١، ٚي٘ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ا٭غاغٝٸجكاؾٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸٚاي

 .(6)بٝٓٗا

ٕٸا تكٜٚتًدٻل مٓم ١ يف خاقٸ تعين اقط٬سّا ـ أغايٝب «اؿساث١»ن١ًُ  سّ أ

اؿٝا٠ ٚاجملتُع، ٚقس ظٗطت بعس ايكطٕ ايػابع عؿط يف أٚضٚبا، ٚأخصت تهتػب 

 .(7)ّا١ تسضهٝٸؾه٬ّ َٔ ايػٝطط٠ ايعاملٝٸ

ٕٸ ايتكسټ ّ ايػطٜع يف فاٍ إشّا ؾاؿساث١ عكط ٤ًَٞ بايٓك٬ت ايٓٛع١ٝ، ؾإ

ٗا نإ غببّا يٓٗه١ غطٜع١ يف باقٞ اجملا٫ت. ٔظزٵ ع٢ً شيو ٫ٚز٠ ٫تايتهٓٛيٛدٝا ٚؼٛټ

ِٸ ٌٸ شيو ٖٛ إٔ مجٝع  أقٍٛ دسٜس٠، ؼٌُ أؾها٫ّ دسٜس٠ يًُذتُع. يهٔ املٗ يف ن

١ عطؾٝٸ١، ناْت َبت١ٝٓ ع٢ً أغؼ َػٝاغٝٸ١ ٚايقتكازٜٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ٫ت، ا٫ٖصٙ ايتشٛټ

ّا خاضدٝٸ٣: ميهٔ اعتباض اؿساث١ ْتادّا . ٚبعباض٠ أخط«ايتذسټز١ٜ»َػتذسٸ٠، ازلٗا 

١ َٔ عكط ايٓٗه١ َٚا ٫ت٘ ا٭غاغٝٸّا يًتذسٜس، ايصٟ اغتًِٗ ٖٛ بسٚضٙ ؼٛټٚاغتعطانٝٸ
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 أعكبٗا.

ٕٸ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ قس ضزلت ا٭طط ا٭غاغٝٸ ١ إشّا ميهٔ ايكٍٛ: إ

ٞٸذاٙ اٱيكٛض٠ اؿساث١، َٔ قبٌٝ: ا٫تٸ ٝٸزٜٸؿط١، اي، ايعك٬ْٝٸْػاْ ١، ١، ايعًُاْ

ٝٸايسميكطاطٝٸ ٝٸ١، ٚايطأزل١، ايًٝدلاي ١. ٚيف َا ًٜٞ غٓتساضؽ ث٬ثّا َٔ ٖصٙ املؿطزات، اي

 بكسض َا تتػع ي٘ َػاس١ ايبشح.

 

ّٞأٚاًل: املرٖب اإل  ــــــ (Humanism) ْطاْ

 ــــــ ـ تعـسٜف1٘

ٚٴيٹست ٚمنت يف ايعامل اي Humanismمبا إٔ   ٞٸظاٖط٠   ا ايطدٛعٜتشتٸِ عًٝٓ ػطب

ٝٸاملعادِ ايإىل  ٕٸ اٱ «بٌٝ إزٚاضزظ»ؾـ ١ يؿِٗ َعٓاٖا. ػطب ٝٸٜكٍٛ يف شيو: إ ١ يف َعٓاٖا ْػاْ

ٞٸ ٞٸ، ٖٚٛ َؿّٗٛ ايبسا٥ ّا يًٓٗه١، ْؿؼ ايساؾع ايصٟ ، ناْت زاؾعّا ٚضنّٓا أغاغٝٸتاضى

ٞٸعح املؿٚهطٕٚ َٔ خ٬ي٘ عٔ ايهُاٍ اٱ  يف عامل ايطبٝع١ ٚايتأضٜذ. ْػاْ

 تؿػرل َع٢ٓ اٱْػإ.إىل  ًٛاايططٜل تٛقٻ ٚعٔ ٖصا

(، ايصٟ نإ يف Humanitas( بٗصا املع٢ٓ َؿتٓك١ َٔ )Humanismؾه١ًُ )

ٝٸ ٕٛ ظَٔ )غرلٕٚ( ٚ)ؾاضٚ( مبع٢ٓ ؼكني اٱْػإ مبؿاِٖٝ نإ ٜكطًض عًٝٗا ايْٝٛاْ

 .(8)ٜسٜا(، أٟ ايجكاؾ١پا)

ٞٸإشّا ؾا٫ػاٙ اٱ ٝٸ١ ؾًػؿٝٸسطن١  ْػاْ يف إٜطايٝا يف ايٓكـ ايجاْٞ ١، بسأت أزب

١. ٚتٴعتدل ٖصٙ اؿطن١ إسس٣ باقٞ ايسٍٚ ا٭ٚضٚبٝٸإىل  َٔ ايكطٕ ايطابع عؿط، ٚاْتكًت

١ تكهٞ بٛنع ق١ُٝ َٚٓـعي١ ؾًػؿٝٸايعٛاٌَ يف ايجكاؾ١ اؾسٜس٠، ؾٗٞ عباض٠ عٔ ؾهط٠ 

ٌٸ ،يععٸ٠ اٱْػإ ١ ْػاْٝٸاٱ ؾ٤ٞ. ٚبعباض٠ أخط٣: ٖٞ اختٝاض ايطبٝع١ ٚتتٸدٹصٙ قٛضّا يه

ّٸ  .٥٬َُٚاتٗا ن٬ُى يف ايتكِٝٝ ايعا

ٝٸاٱ»٘ ميهٔ اعتباض ا تكسٸّ أْٸصٜٚعٗط مم سطن١ّ بسأت ْؿاطٗا بعس  «١ْػاْ

١ اٱْػإ، ٖٚٞ اييت دعًت ١ اٱي٘ مبشٛضٜٸعكط ايٓٗه١، اؿطن١ اييت أبسيت قٛضٜٸ

ايكطٕٚ ايٛغط٢ ــ َٔ اٱْػإ َٝعاّْا يف تكِٝٝ مجٝع املػا٥ٌ، يف سني نإ شيو ــ يف 

 ٜذلٓنع ع٢ً ايهٓٝػ١ ٚتعايُٝٗا ؾكط.
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 ــــــ ـ َساحٌ ايتبًٛز2

ٞٸيٛ أضزْا إٔ ْتتبٸع ايبصٚض ا٭ٚىل يٓؿأ٠ )املصٖب اٱ َٔ َطايع١  بسٸ( ؾ٬ْػاْ

 ايعطٚف ٚا٭دٛا٤ اييت نإ ٜعٝؿٗا اٱْػإ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢.

ٝٸطّا َٚ٪زٵَيذّا، ٫ ميًو ؾاٱْػإ آْصاى نإ َػٝٻ  ١ يف أَطٙ.أٜٸ١ اغتك٬ي

ٝٸ ١ َطًك١ ١ ــ يف باز٨ ا٭َط ــ أقبشت شلا سانُٝٸٚبعس غٝطط٠ ايهٓٝػ١ ايٓػب

ٌٸ أَٛض اؿٝا٠، ست٢ َا ٜتعًٓل باٱَدلاطٛض ْؿػ٘. ؾكس غًبت أسهاّ ايهٓٝػ١  ع٢ً ن

ات َٔ اجملتُع. ؾاملهاٜك١ يف ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ قبٌ ايكػاٚغ١ ايتعػټؿ١ٝ أبػَط اؿطٜٸ

١ ؾهطٜٸ١ ٜٸتهطط اؾُٝع ٱطاعتِٗ ٚا٫ْكٝاع إيِٝٗ. ٚعًٝ٘ مل تهٔ ٖٓاى سطٸناْت 

 إط٬قّا، ٖٚصا َا نإ ٜعطقٌ َػرل٠ املؿٚهطٜٔ ٚايعًُا٤.

ٕٸ ػاٌٖ اٱْػإ َٚطايب٘، ٚاْػساز باب ايعًِ يف ٚد٘ ايعًُا٤، ٚإُٖاٍ سكٛم  إ

ايهٓٝػ١  ١ أٜهّا، عٛاٌَ غاعست ع٢ً إثاض٠ غهب ايٓاؽ ع٢ًؿطزٜٸاٱْػإ اي

 ٚأغاقؿتٗا.

ٚبعباض٠ أخط٣: نإ اٱْػإ يف ايعكٛض ايٛغط٢ َتصبصبّا بني َس١ٜٓ ايطبٸ 

َٚس١ٜٓ ايؿٝطإ، ست٢ أضٖك٘ ايتٗاؾتٴ يف شيو. ٖٚٓاى ؾطٚم عسٜس٠ بني ٖاتني 

 اؾبٗتني، ٖٚٛ َا ٜٓؿأ َٓ٘ ايؿكٌ بني َع٢ٓ ايػُا٤ ٚا٭ضض يف نْٝٓٛتُٗا.

َا أعط٢ أ١ُّٖٝ يٓؿػ٘، ٚاعت٢ٓ ظػُ٘، أَا إْػإ ايكطٕٚ ايٛغط٢، إشا 

ٝٸ ٞٸؾػٛف تٴػًَب َٓ٘ ايطبٸاْ إٔ ٫  ١، ٚتٓكطع ع٬قت٘ مبس١ٜٓ ايطبٸ، إش ٜٴؿذلض َٔ ايطبٸاْ

ُٸ ١ مبس١ٜٓ ايؿٝطإ، ٚا٭َٛض ايطٚساْٝٸ ١ كتكٸ١ْازٸٜٸ. ؾا٭َٛض امل(9)١ّ يبسْ٘ٝٸٜعرل أٖ

 مبس١ٜٓ اٱي٘. كتكٸ١ْ «١زٜٸايتذطټ»

ْػإ تًو ايعكٛض إقا١َ ع٬ق١ َع ضبٸ٘ إ٫ٓ بٛاغط١ ا٭غاقؿ١ مل ٜهٔ ميهٔ ٱ

ٝٸٜٸٚايكػاٚغ١ يف ايهٓٝػ١. ٖٚصا اْتٗاى قاضرٷ ؿطٸ  .(10)ت١٘ اٱْػإ ٚاغتك٬ي

ٚاستٝادات٘، نإ ٫بسٸ َٔ  ْػإشلصٙ ايعطٚف ايكاغ١ٝ، َٔ ػاٌٖ يٲ ْٚتٝذ١ّ

إىل  ، يتكٌزٜينٸ ق٬ٕحبإ «اؿطن١»ات املكازٳض٠. ؾبسأت ٜٸظٗٛض سطن١ تػذلدع اؿطٸ

ٌٸ َا ميتٸ ٌٸ َا زْٸػت٘ ايهٓٝػ١ ٚأضبابٗا قس قت إىل  إْهاض ن ايسٜٔ بك١ً. ؾه

ٝٸاٱ»ايػباضٳ عٓ٘ سطن١ْ باغِ  ٞٸ، ٚاملصٖب اٱ«١ْػاْ اٱْػإ َانٝ٘ إىل  ، ٚأعازتْػاْ

 ٚاي٬زٜٔ. «ايؿطى»ايكسِٜ، ٚبعباض٠ أخط٣: ظَٔ 
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ٕٸ اٱْػإ يف تًو ضّا عٔ ايسٜٔ ا٭ظَإ نإ َتشطِّ ؾِٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ أ

ٝٸ ٌٸ ا٫عتُاز ع٢ً قابً ٕٸ ٖصا ٜتشٖكات٘ ايؿدكٝٸٚايهٓٝػ١، َعتُسّا ن  ل بايطدٛع١. ٚأ

ٞٸإىل  ٟٸ» ايجكاؾ١ ٚا٭زب ايه٬غٝه  .(11)، ٚا٫غتعا١ْ بُٗا«ايتكًٝس

 

 ــــــ ـ األفهاز ٚايٓػاطات3

ٞٸنإ أقشاب املصٖب اٱ عاقطٚا غكطاط;  ٔٵني مٖميًْٝٛاْٝٸ يف غبط١ٺ ْػاْ

١ سٜٓٝٸٌ يف املػا٥ٌ اي١ ٚايتسخټٜٸ٭ْٸِٗ يف ظَٔ غكطاط ناْٛا ميًهٕٛ ناٌَ اؿطٸ

 ١.ػٝاغٝٸٚاي

ٕٸ ٔٸ نإ ٖ٪٤٫ ٜععُٕٛ يف بسا١ٜ ْؿاطِٗ أ ، ٚتكسِٜ ؾٕٓٛ ا٫ْؿػاٍ بايؿ

ٔٸ ايصٟ نإ  كتًؿ١، نايطغِ، ٚايٓشت...إخل، َٔ أؾهٌ ايػبٌ يًؿكٌ بٝٓ٘ ٚبني ايؿ

ٔٸ يف ايكطٕٚ ٞٸيف املصٖب اٱ ايٛغط٢; إشٵ مل ٜعس ايؿ ِٸ ْػاْ بايػٝب ٚاٯخط٠، بٌ إْٸ٘  يٝٗت

ٌٸ ٝٸ ٜطغِ ن ط بٓـععات٘ ١. ٖٚهصا أخص ٜؿلٸ ططَٜك٘ يٝ٪ثَِّا ٜؿاٖسٙ عكٝكت٘ ايعٝٓ

ٝٸاٱ ٚٸٍ أضباب ايهٓٝػ١ انطاطّا ْػاْ ١ ع٢ً بعض أقشاب ايهٓٝػ١ أْؿػِٗ. ٚنإ أ

ٞٸيف ايػًو اٱ ١ ، ايصٟ نإ ٜذلى املٓاقب ايطٚساْٝٸ«اـاَؼْٝهًٔ »ٖٛ  ْػاْ

 .(12)١عًُٝٸيٮؾانٌ َٔ أٌٖ ايعًِ، ٜٚكِٝ ٚظّْا ملهاْتِٗ اي

ٝٸا أْتذت٘ ايؿًػؿ١ اٱٖٚٓاى ؾًػؿات عسٜس٠ يف ايػطب اعتدلٖٚا مٓم ١، ْػاْ

 ١.، ٚايؿدكاْٝٸ«١ا٫ْتٗاظٜٸ»١ ١، ٚايدلاغُاتٝٸنايؿٝٛعٝٸ

ٞٸذاٙ اٱتٸأَا إشا أضزْا َطايع١ ا٭ؾهاض يف ا٫ ٚأقٛي٘ ٚآضا٥٘ ؾٓػتٓتر  ْػاْ

 ايٓكاط ايتاي١ٝ:

ٚٸ ٕٸ اٱْػإ ٖٛ املبسأ ا٭ ٌٸ ؾ٤ٞ، ٚامل٬ى يف ايتكِٝٝ.أ ـ إ  ٍ ٚا٭خرل يف ن

ٝٸ ايجكاؾ١ ايكسمي١. إىل  ات املانني ٚتُٓٝتٗا هب ايطدٛعب ـ َٔ أدٌ إسٝا٤ قابً

 ني.١ يس٣ ايْٝٛاْٝٸل بسضاغ١ اٯزاب ايتكًٝسٜٸٖٚصا ٜتشٖك

 ١.١ اٱْػإ ا٫ختٝاضٜٸٜٸز ـ ايتأنٝس ع٢ً سطٸ

 َٔ قبٌٝ: ايكػاٚغ١، ٚا٭غاقؿ١. إْهاض ايٛغا٥ط بني ايطبٸ ٚاٱْػإ، ز ـ

 ـ سكط ايكسض٠ يف تعٝني املكرل باٱْػإ شات٘، باعتباضٙ قٛضّا يًعامل. ٖـ

ٝٸٚ ـ اؾذلاض املعازي١ بني ايٓؿؼ اٱ  ١.١ ٚايطبٸاْٝٸْػاْ
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ٕٸ ايعكٌ غٝكٛ  ١، بعس إقكا٤ ايسٜٔ عٓٗا.بؿطٜٸز ايظ ـ إ

ٝٸ  ١ يٮؾطاز زٕٚ إمياِْٗ باهلل.١ ايهؿا٠٤ ٚاؾساض٠ ايؿدكٝٸح ـ إَهاْ

 

ّٝ  ــــــ ١ثاًْٝا: ايعًُاْ

 ــــــ ـ تعسٜفٗا1

ٝٸ  ٟٸ١Secularism )ايعًُاْ (، seculum) َٔ أقٌ ٫تٝينٸ َؿتلٌّ ( َكطًض إلًٝع

 ١ٓ َٔ ايعَٔ.أٟ ايؿذل٠ املعٝٻ

، َٓٗا: عسٜس٠ّ ( َطازؾاتٺsecularيف َعاْٞ ) «ايٓؿط اؾسٜس»ِ ٜصنط َعذ

َټ  .(13)١سْٜٝٛٸ١ ايازٸٜٸ١، ٚاملايطبٸا١ْٝ، ايعٴطؾٝٸ ، نسٸسٜينٸط ايايتص

ٝٸ ٟٸ١; بعهٗا ٜٓعط َٔ َٓعاض ٖٓاى تعاضٜـ كتًؿ١ يًعًُاْ شلا، ؾُج٬ّ:  ؾهط

ٝٸ»ٜكٍٛ بعهِٗ:  ّٷايعًُاْ ّٸ ١ ٖٞ ْعا ٞٸ عا ع٬ق١ بني ا٭سعاب، ، تهٕٛ ؾٝ٘ ايعك٥٬

 .«َٓػذِ عكًٞٛٚا٭ؾطاز َع ايسٚي١، َبت١ٝٓ ع٢ً أغاؽ 

ب١. يصا ؾإْٸ٘ ١ املتؿعِّداْب ٚاسسٺ َٔ دٛاْب ايعًُاْٝٸإىل  ٖٚصا ايتعطٜـ ْاظطٷ

ـٷ  غرل ناٌَ. تعطٜ

ٝٸ املػاض ايتهٜٛينٸإىل  ٚبعض ايتعاضٜـ تٓعط ١، اييت ٜٴؿذلض خ٬شلا يًعًُاْ

ٝٸا٭ْع١ُ غرل ايإىل  ات ايهٓٝػ٢،١ ق٬سٝٸ، ٚستٸاْتكاٍ اؿكٛم ٚايٛظا٥ـ  ١.سٜٓ

ٝٸ ّا َذلابطّا، ظٗط بعس عكط ايٓٗه١ ؾهطٜٸ١ ْعاَّا ٚتعتدل تعاضٜـ أخط٣ ايعًُاْ

ٝٸأٚ  نُؿّٗٛ ّا عٔ املؿاِٖٝ اؿان١ُ يف ايكطٕٚ ١، ىتًـ اخت٬ؾّا دصضٜٸض١ٜ٩ نْٛ

ٝٸايٛغط٢، ٜٚتُشٛض سٍٛ اٱ  ع٢ً ٖصا ؾٗٓاى إؾاض٠ْ ٚبٓا٤ٶ ١، ٚايتذطب١.١، ٚايعك٬ْٝٸْػاْ

ٌٕإىل   .(14)ٌ أسسُٖا يف اٯخط إط٬قّاٜهُٔ عسّ تسخټ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ بؿه

 

ّٝـ ايع2  ١ ــــــٛاٌَ املؤثِّس٠ يف ْػ٤ٛ ايعًُاْ

ات َع إقكا٤ ايهٓٝػ١، ٚػاٌٖ اؿتُٝٸ ناْت بساٜات عكط ايٓٗه١ َتعا١َّٓ

ٝٸ١ اياٱشلٝٸ  ١.سٜٓ

ٕٸ اي ١ ٖٞ اٱخؿاقات شاتٗا اييت عاؾتٗا عٛاٌَ اييت بًٛضت ايعًُاْٝٸؾؿٞ اؿكٝك١ إ
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 ايكطٕٚ ايٛغط٢، ْٚصنط َٓٗا:

 

ّٝأ ـ قصٛز ايتعايِٝ ٚاألحهاّ امل  ــــــ ١طٝخ

 َطًك١ٺ غًط١ٺإىل  ١ ــ يف بسا١ٜ ايكطٕٚ ايٛغط٢ ـيت غًط١ ايهٓٝػ١ ايٓػبٝٸؼٛٻ

ٗا قس ض أْٸاغتعُاٍ ايك٠ٛ، يف تكٛټايطػٝإ ٚا٫غتبساز بإىل  ؾُٝا بعس، ٖٚصا مٓما دطؾٗا

ٕٸ ايتكسټ ٞٸّ ايأطًل شلا ايعٓإ يف اؿهِ، يف سني أ ٟٸٚاي عًُ ٛٸ ؿهط ٠ يف ٚد٘ قس ٚقـ بك

 ٖصا ايتشسٸٟ.

ٝٸ ٕٸ ؾُع تهاؾط ايط٣٩ ايهْٛ ١، ٚاتػاع باب املعطؾ١، أعًٔ كاَطبٛ ايهٓٝػ١ أ

ٌٸ َا تططس ٘ ايهٓٝػ١ َٔ َٔ ؾطٚط سه١َٛ ايسٜٔ عًِٝٗ تكسِٜ اغتس٫ٍ ع٢ً ن

 َعتكسات ٚقٛاْني. ٖٚصا َا ضؾهت٘ ايهٓٝػ١.

ٞٸ ٛٸ يكس غًب عسّ ٚدٛز ْعاّ َٓػذِ ٚعك٥٬ ٠ ايسؾاع عٔ ْؿػٗا َٔ ايهٓٝػ١ ق

١ َٔ اجملتُع. ٔظزٵ ع٢ً شيو ايتٓاقض ػٝشٝٸ١. ٚيصيو طايب ايٓاؽ عصف املٛنٛعٝٸمب

يٓؿػٗا، بسٕٚ  ايصٟ ناْت تعٝؿ٘ ايهٓٝػ١، سٝح إْٸٗا تٓؿطز باؿكا٥ل ٚايس٥٫ٌ

ٞٸ ٬َىٺ بٗا ايتشطٜـ; ٚاـطاؾات ايهجرل٠ اييت بسأت تتهاؾط ع٢ً سكني هِّ ضبٸاْ

ٛټ  ض ٚايت١ُٝٓ.ايسٜٔ، ا٭َط ايصٟ عطقٌ َػرل٠ ايتط

ٞٸٚبعس َطٚض ؾذل٠ َٔ ايعَٔ نإ َٔ اي إٔ تؿكس ايهٓٝػ١ َهاْتٗا يف  طبٝع

 دسٜس٠ ؼذلّ َطايبِٗ ايبشح عٔ َصٖب ٚقٛاْنيإىل  ٘ ايٓاؽاجملتُع، ٚإٔ ٜتٛدٻ

ا٫غتط٬ع،  بٸ١، نشٴ١. ؾكس ناْت ايهٓٝػ١ تتذاٌٖ أبػط اؿكٛم ايػطٜعٜٸايؿططٜٸ

ٌٸ إْػإ. ٌّ عٓس ن ٌٷ طبٝع  ٚايبشح عٔ اؿكٝك١ ٚايسيٌٝ، ٖٚٛ َٝ

ٝٸٚمٓلا مل تهٔ ايهٓٝػ١ متتًو ايكسض٠ ع٢ً بحٸ ٚتًكني َؿاُٖٝٗا اي  ١، إناؾ١ّسٜٓ

عٔ تًب١ٝ استٝادات اجملتُع املتٓا١َٝ، مٓما أؾكسٖا قُٝتٗا قكٛض ْؿؼ ٖصٙ املؿاِٖٝ إىل 

ٌٸ شيو اْعهؼ غًبٝٸ ّا ع٢ً ايهٓٝػ١، ؾهاْت ضزٸ٠ ايؿعٌ إٔ ػاٌٖ عٓس ايٓاؽ، ن

 إقكا٥ٗا عٔ اجملتُع متاَّا.إىل  ايٓاؽ ايهٓٝػ١ شاتٗا، َٚٔ ثِ عُسٚا

 

 ــــــ دٜيّنب ـ اإلصالح اي

ٝٸاي»١ ايٓٗه١ اٱق٬سٝٸ نإ عا٬َّ َٔ عٛاٌَ إقكا٤  ض٠ عٔ ْؿاطٺٖٞ عبا «١سٜٓ



 

 

هـ 0311م ـ  2102السابع والعشرون ــ صيف  ــ السنة السابعة ــ العدد نصوص معاصرة  

 

َاضتٔ يٛثط »ٔ شلصٙ اؿطن١ طٜٓٚعّا. ٚنإ َٔ أٚا٥ٌ املايسٜٔ عٔ اجملتُع تسضهٝٸ

، ×، ؾكس ططح آضا٤ٶ دسٜس٠ َٔ أدٌ إق٬ح ٚؼػني ؾطع١ املػٝض«ّ(1546ــ  1483)

ٕٸ ٌٻ ؾدٕل ٚإقا١َ ا٫غتكطاض ؾٝٗا. ٚقس أٓنس ع٢ً ؾهط٠ أ (، َٔ ٝؼٴ ْؿػ٘ػِّقٹ )ن

 ١ اييت نإ ٜكبٛ إيٝٗا. ٚشلصا ايػبب تطدِ اٱلٌٝؿطزٜٸع ع٢ً ايس ٜٚؿذِّسٝح إْٸ٘ ٜ٪ِّ

ات٘ املططٚس١ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١. ٚنإ ٜط٣ ْعطٜٸ١. ٚنإ َٔ مج١ً ا٭ملاْٝٸإىل 

ٕٸ املًٛى ٜػتُسٸ ٕٸ أ ٝٸٕٚ قسضتِٗ َٔ اهلل َباؾط٠ّ، ٚأ ١ ايهٓٝػ١ تٓشكط يف َػ٪ٚي

 ١ ؾشػب.طٚسٝٸ١ ايعٜٓٛٸاْب املا٫ٖتُاّ باؾٛ

ٕٸ ايٓٗه١ اٱق٬سٝٸٚع٢ً أٜٸ ١ ناْت عا٬َّ َ٪ثِّطّا يف ظٗٛض منط ١ ساٍ ؾإ

ٟٸ  ١ دسٜس٠.غٝاغٝٸدسٜس. ٚقس غاعست ع٢ً اْسساض ايهٓٝػ١، ٚظٗٛض ؾًػؿ١  ؾهط

١ ؾُٝا بٝٓٗا، مٓما سٜٓٝٸٚنإ َٔ عٛاقب ٖصٙ اؿطن١ أٜهّا تٓاسط ايؿكا٥ٌ اي

 .(15)١سٜٔ، َٚٔ ثِ متٗٝس ايططٜل يًعًُاْٝٸغبٻب ٖتو سط١َ اي

ني، ٚنػا٥ط ظ٥٬َ٘ مل ٜهٔ ٜعتكس ػٝشٝٸنإ )َاضتٔ يٛثط( َٔ ايكػاٚغ١ امل

ٕٸ بإَهإ اٱْػإ إٔ  بًعّٚ ٚغاط١ ايكػاٚغ١ يؿِٗ ا٭ْادٌٝ ا٭ضبع١، بٌ نإ ٜعتكس أ

ٌٸعكًٝٸٝؼ بٓؿػ٘، ٚمبع١ْٛ َا أٚتٞ َٔ ض٣٩ ػٸٟ زٚض ايكٹٜ٪زٸ إْػإ. يصا  ١ ٜتُتٸع بٗا ن

 ايهٓٝػ١ ٚايسٜٔ.إىل  قطٸض إٔ ٜكـ يف ٚد٘ ايتشسٸٜات ٚاـطاؾات املؿتع١ً اييت ْٴػبت

ايٓاؽ، ٚٚقـ يف ٚغط املس١ٜٓ، سا٬َّ بٝسٙ إىل  َٚٔ ٖٓا ؾكس خطز شات ّٜٛ

، َٚعٻقٗا أَاّ املٮ «قهٛى ايػؿطإ»فُٛع١ َٔ أٚضام ؾطا٤ ٚبٝع اؾ١ٓ ٚايٓاض 

ّٸ ٝٸ إىل ، ٚزعا ايٓاؽايعا  ١.ؼهِٝ عكٛشلِ يؿِٗ ايسٜٔ باغتك٬ي

ٔٸ َټت، يه ٕٸ )َاضتٔ يٛثط( قس ساضب عباز٠ اـطاؾات ٚايتـع ايتُازٟ  ٚاؿكٝك١ أ

املؿٔطط يس٣ ايهٓٝػ١ مل ٜذلى فا٫ّ يٲق٬سات زاخٌ ايهٓٝػ١، ٚمل ٜبلٳ أَاَ٘ 

 تٵَأٗٝٻػات اييت تطتبط بايسٜٔ. ٚبٗصٙ ايططٜك١ تغ٣ٛ ايكها٤ ع٢ً ا٭ْع١ُ ٚامل٪غٻ

ٝٸ  ١.ا٭دٛا٤ يعٗٛض ايعًُاْ

 

3ّٝ ّٞـ ايكٛاعد األضاض  ــــــ ١ يًفهس ايعًُاْ

ّٞجاٙ اإلأ ـ االّت  ــــــ ْطاْ

ٜٸ١ اؾسٜس٠ اييت تبٓٸاٖا ايؿهط اي  ٔٛ ٞٸا٫ٖتُاّ باٱْػإ ٖٛ اشُل دصت ٖصٙ . ٚاتٻػطب
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ٛنٛع يف َا ١ َٔ اٱْػإ ن٬ُىٺ يف ايتكِٝٝ. ٚقس َطٸ تؿكٌٝ املؿهطٜٸ١ ايٓعطٜٸاي

ٞٸغبل، عٓس اؿسٜح عٔ املصٖب اٱ  .ْػاْ
 

ّٞجاٙ ايب ـ االّت ّٝ عكً  ــــــ ١()ايعكالْ

ٝٸا٭قاي١ اي عٔ َٓض  ١، ٖٚٞ عباض١٠ْ ايتابع١ يًعًُاْٝٸؿهطٜٸ١ َٔ املصاٖب ايعكً

ٞٸق٬سٝٸ ايعكٌ إىل  ١ ٜطدعبؿطٜٸيف اؿٝا٠ اي ١ يًعكٌ يف زضى اؿكا٥ل. ؾاؿهِ ايٓٗا٥

ٌٸ عٔ ايٛسٞ ٚاٱضؾازات ٓعطٜٸب ٖصٙ اي٫ غرل، عػ ١. ٚاملككٛز بايعكٌ َا اغتك

ٝٸاي  ١.سٜٓ

ُٸ ١ يف خاقٸ ١ٝٸيكس ناْت يًعكٌ ٚايؿهط ــ يف َا قبٌ عكط ايٓٗه١ ــ َٓـعي١ ٚأٖ

ٔٸ َككٛزِٖ َٔ ايعكٌ شيو ايطغٍٛ ايباطينٸ ، أٟ ايعكٌ َع تسخٸٌ ا٭زٜإ ا٭خط. يه

ٌٸ١. سٜٓٝٸٚاغط١ ٖٞ ايٛسٞ ٚاملعاضف اي ١، ايكان١ٝ بًعّٚ ا٭ٚاَط اٱشلٝٸ يف سني تسٚيٌ ن

ُٸط ايهٕٛ ٚإعُاٍ ايعكٌ، ٚايٓٗٞ عٔ ايتشذټتسبټ ١ بايػ١ يف ٝٸط، ع٢ً َا يًعكٌ َٔ أٖ

ٞٸايسٜٔ اٱ  .غ٬َ

ٝٸ ٝٸ١ يف عكط ايٓٗه١ ٚباقٞ املصاٖب ايٜٚبك٢ ايؿاضم بني ايعك٬ْ ١ ٖٛ عكً

ٝٸ ٕٸ ايبؿط يف غ٢ٓٶ عٔ ايك٣ٛ ١ ايعكٌ عٔ ايٛسٞ ٚايسٜٔ، أٟ ايتأاغتك٬ي نٝس ع٢ً أ

ب ١، ٚميهِٓٗ إٔ ٜطزلٛا َؿاِٖٝ سٝاتِٗ بٛاغط١ ايعكٌ ٚسسٙ. ٖصا ايتعكټايػٝبٝٸ

ٟٸاي ػاٙ ايسٜٔ نإ َٔ ْتٝذ١ إخؿاقات ايهٓٝػ١ ٚأضبابٗا، ٚػاًِٖٗ شلصا  ؿهط

ِٸ )ايعكٌ(، ٚزٚضٙ يف تٛاظٕ سٝا٠ اٱْػإ.  ايعٓكط املٗ

ٕٸ ٢ ، ستٸ«ايسٜٔ»ع يف َكابٌ ٛنٳعكط ايٓٗه١ نإ ٜٴ يف «ايعكٌ» ٚاؿكٝك١ أ

ٞٸ١ ايؿهط ايأقبض أغاغّا يف آيٝٸ  .ػطب
 

ّٝثايجًا  ــــــ ١: ايًٝرباي

 ــــــ ـ تعسٜفٗا1

ٞٸ»يف املعادِ املتساٚي١ غابكّا نإ ٜٴكاٍ يًؿدل:  باعتباضٙ ايؿطز املتشطِّض  «يٝدلاي

ٞٸدتُاعٝٸ١٫ ٚاقتكازٜٸٚاملٓاقٹط ٱيػا٤ ايكٝٛز ٚاؿٛادع ا٫ . ٚايّٝٛ ١ يف ايعكط اٱقطاع

اؿسٸ أٚ  ٌ ايسٚي١،١ ــ عسّ تسخټقتكازٜٸل ع٢ً ايؿدل ايصٟ ٜ٪ٜٸس ــ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫ٜٴطًَ
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ٞٸَٔ ايطقاب١ ع٢ً ايٓؿاطات. ٚبعباض٠ أخط٣: ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٜ٪ِّ ، س ا٫قتكاز اؾُع

ُٹس ع٢ً ا٭غٛام اؿطٸ ٞٸ١. َٚٔ اؾاْب ايازٜٸقتك٠، ٚاؿسٸ َٔ املهاٜكات ا٫املعت  ػٝاغ

 .(16)١ؿطزٜٸات ايٜٸ١، ٚاؿطٸسّا يًشه١َٛ ايدلملاْٝٸٜهٕٛ َ٪ِّ

ٝٸ ١ اْتؿاضّا، ٚأقسَٗا. ؾؿٞ ػٝاغٝٸ١ ٚايؿًػؿٝٸات ايٓعطٜٸ١ ٖٞ َٔ أنجط ايٚايًٝدلاي

ٞٸايكاَٛؽ اي ١ يف ايكطٕ كٓاعٝٸتٴطًل ع٢ً ايؿذل٠ اييت ؾٗست عٓؿٛإ ايجٛض٠ اي ػٝاغ

ٝٸ ايجأَ عؿط. ٚقس ٕٸ ٜٸ١ سٝٓٗا اؿطٸنإ ؾعاض ايًٝدلاي ١ يف ايتذاض٠ ٚا٭َٛاٍ. ٚمبا أ

ٌ عٹ١ ايعٌُ ؾكس دٴٜٸ١ ُٖٚٝٓتٗا املطًك١ ناْت تؿٚهٌ سادعّا يف ططٜل سطٸاٱقطاعٝٸ

ٝٸ ؾعاضٴ ٞٸ١ ايايًٝدلاي ، (17)١عٔ ا٫ْتدابات ايدلملاْٝٸا٫غتبساز، ٚايسؾاعٳ  كايؿ١َ ػٝاغ

 ١.ات ايبٴطدٛاظٜٸٜٸٚزعِ اؿطٸ

ر ١ َٔ قبٌ امل٪ضِّبعس ايجٛض٠ ايؿطْػٝٸ «١ايًٝدلايٝٸ»ٚقس اغتٴعًُت ٖصٙ ايه١ًُ 

ٞٸاي ٞٸ ػٝاغ  .(18)ّ(1874ـ  1787ؾطاْػٛا دٝعٚ ) ايؿطْػ

 

2ّٝ ١َِّ يًٝرباي  ــــــ ١ـ األضظ املك

ٝٸ ١ مبع١ْٛ َؿٚهطٜٗا، أَجاٍ: )دٕٛ يٛى(، ٚبأمناط ؾتٸ٢ يف بطظت ايًٝدلاي

ٝٸ١، ٚايٝٸجكاؾكتًـ اجملا٫ت اي ِٸقتكازٜٸ١، ٚا٫سٜٓ ع٢ً ؼطٜط  ١. ٚنإ تطنٝعٖا ا٭ٖ

 ١.١ ٚايكاْْٛٝٸدتُاعٝٸ١ َٔ قٝٛز ايهٓٝػ١، َٚهاٜكاتٗا ا٫ْػاْٝٸاٱ

ٛٸأت بعض ا٫تٸ ١ ــ َٛاقعٗا ١، ٚايسميكطاطٝٸ١ ــ نايًٝدلايٝٸؿهطٜٸذاٖات اييكس تب

َٔ قبٌ ايهٓٝػ١،  يف أشٖإ أٚي٦و ايصٜٔ أضٖكتِٗ اٱضٖاقات ٚايكٝٛز املؿتع١ً

ٝٸٚا٭ْع١ُ اي ٞٸ١. ؾكس تعاطـ ايؿطز ايسٜٓ ٌٸ ضساب١ ـ َع تًو ا٭ؾهاض  ػطب ـ ٚبه

َٹايتشطټضٜٸ ٝٸ٬ّ ا٫ْعتام َٔ ا٫يتـعاَات اي١، آ  ١.سٜٓ

١، سٜٓٝٸساظ ٖصا ايتؿهرل، ٚخكٛقّا يف بسا١ٜ ايتدًٓٞ عٔ ايسٜٔ ٚايعٓاقط اي

ٝٸضتٝب يف أشٖإ اي ع٢ً ْػٕل ٌٸ َهاْت٘ يف اجملتُعات ايني. ٚعًٝ٘ ؾػطب ١. ػطبٝٸكس است

ٔٵ ١. ٜٸ١ إٔ ٜكٓع إْػاّْا ناٌَ اؿطٸؿهطٜٸٔ ٖصا ايُٓط َٔ املؿاِٖٝ ايمل ٜتُٖه يه

ؾطغِ أْٸ٘ قس اغتطاع مبشا٫ٚت٘ ايٌٓٝ َٔ ايهٓٝػ١ ٚايسٜٔ، ٚظععع١ َٓـعيتُٗا يف 

ٞٸاجملتُع، إ٫ٓ أْٸ٘ قس أخؿل بعس شيو، عٓسَا متاز٣ اٱْػإ اي يف طػٝاْ٘ ع٢ً  ػطب
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ٝٸت٘; يٝكسِّإْػاْٝٸسػاب  ١ ّ أع٢ً َػتٜٛات ايؿػاز ٚايطش١ًٜ يف اجملتُع. ؾايًٝدلاي

ٝٸ١ ٚا٭ممٝٸٚايسميكطاطٝٸ ٞ عٔ ايك٣ٛ ١، ٚايتد١ًٓ، َٓؿ٪ٖا اٱباسٝٸ١ نًٓٗا ْتا٥ر غًب

 .(19)١ايػٝبٝٸ

ٞٸٜٴعتدل قٛض ايًٝدلايٝٸ ١ ٜٸٛ سطٸـ ٚنُا بٝٻٔ ٖٛ ْؿػ٘ ـ ٖ «دٕٛ يٛى»عٓس  ١ ا٭غاغ

ٝٸ١ )ايتشطټطبٝعٝٸايبؿط اي ٘ بكٞ يف ٚضط١ قٛاْني ايطبٝع١، ١(، يف سني أْٸض َٔ ايك٣ٛ ايػٝب

ضٜٔ َٔ ايك٣ٛ ــ ٜط٣ إٔ ٜهٕٛ ايبؿط َتشطِّ ١; ؾٗٛ ــ َٔ د١ٗٺٜٸٚايسع٠ٛ املتٓاقه١ يًشطٸ

ـٹ أقٍٛ ايتكٓني ٚايٓعاّ عٔ سطٸ١، يهٓٻايػٝبٝٸ  .(20)ت٘ ٖصٙ. ٖٚصا عني ايتٓاقضٜٸ٘ مل ٜٓ

ٝٸ ُٸ «يٛى»١ عٓس نإ ايسٚض ايصٟ يعبت٘ ايًٝدلاي ١ ٚايتأثرل يف بًٛض٠ ٝٸيف غا١ٜ ا٭ٖ

ٞٸ»ايؿهط  ٞٸ ايًٝدلاي يف ايكطْني ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜٔ يف ايػطب;  «ــ ايسميكطاط

ٕٸ ا٭َطٜهٝٸإىل  ٚخكٛقّا يف أَطٜها، ضغٍٛ »اغِ  «يٛى»ني قس أطًكٛا ع٢ً سسٸ أ

 .(21)«ايجٛض٠ يف أَطٜها

 

3ّٝ  ــــــ ١ـ أصٍٛ ايًٝرباي

ٝٸ»يكس اغتٴدسّ َكطًض  ١ يف )إغباْٝا( ؼت يف بسا١ٜ ايجٛض٠ ايؿطْػٝٸ «١ايًٝدلاي

ٛٸ٠(. ٚبعس شيو أخص ٜتبًٛض نؿًػؿ١، َٚصٖب ٜٸؾعاض )اؿطٸ ٞٸ١، املػاٚا٠، ا٭خ ، غٝاغ

 ٕٛ َٔ أؾهاض. ْتٝذ١ ملا ططس٘ ايًٝدلايٝٸ

ٝٸ  ١ مبا ًٜٞ:ٚميهٔ تًدٝل أقٍٛ ايًٝدلاي

 

 ــــــ ١Individualism فسدّٜأ ـ اي

ٟٸاي ا٫ػاٙ ٞٸٖٛ َكطًض يف َكابٌ ا٫تٸ ؿطز (. Collectivism) ذاٙ اؾُاع

ٟٸٚاملككٛز َٔ املصٖب اي ٍِّ  ؿطز ٖٛ ايؿهط ايصٟ ٜط٣ يف ايؿطز أغاؽ ايتكِٝٝ، يٝٴ٪

١، ؾطزٜٸ إضاز٠ ايؿطز. ٚأٜهّا ا٫عذلاف عكٕٛمإىل  ١تاضىٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸتؿػرل ايعٛاٖط ا٫

 ١.ايعٝـ، ٚايتًُٗو، ٚايعٚدٝٸ نشلٸ

أقٌ َٓاٖه١ إىل  ١ ٜطدع ـ يف ايٛاقع ـؿطزٜٸٚايػطض َٔ ؾهط٠ ا٭قاي١ اي

١ ع٢ً أغاؽ ؿطزٜٸات ايٜٸت١ُٝٓ اؿطٸإىل  ١، ٖٚٞ تطَٞات ايؿدكٝٸٜٸايتهٝٝل ع٢ً اؿطٸ



 

 

هـ 0311م ـ  2102السابع والعشرون ــ صيف  ــ السنة السابعة ــ العدد نصوص معاصرة  

 

 ١ اجملتُع.١ ايؿطز ع٢ً ضؾاٖٝٸتؿهٌٝ ضؾاٖٝٸ

ٞٸ ذاٜٙٚكابٌ ٖصا املع٢ٓ ا٫تٸ ، ايصٟ ٜٓلٸ بسٚضٙ ع٢ً سؿغ اؿكٛم اؾُاع

 ١.ؿطزٜٸ١، ٚتكسميٗا ع٢ً اؿكٛم ايدتُاعٝٸا٫

١، ٜٸل اؿطٸّا يف ؼٗكؾططّا نطٚضٜٸ «١١ ايؿدكٝٸاملًهٝٸ»١ ؿطزٜٸٚقس اعتدلت اي

ٟٸٚطايبت بتهٝٝل غًطإ ايسٚي١ يف اجملاٍ ا٫ ٞٸٚا٫ قتكاز ، ٖٚٞ ٫ تػُض دتُاع

 ١ ايؿطز.ٜٸاؿؿاظ ع٢ً سطٸٌ ايسٚي١ إ٫ٓ َع بتسخټ

 

ّٞايعكد اال»ب ـ أصاي١ ايكبٍٛ ٚ  ــــــ «جتُاع

ٕٸ َؿطٚع١ٝ ايػًط١ ٫ تتشٖك ل زٕٚ َٛاؾك١ ايٓاؽ عًٝٗا، ٜٓلٸ ٖصا ا٭قٌ ع٢ً أ

ٕٸ ايؿًػؿ١ ايًٝدلايٝٸ ٕٸٚتأٜٝسِٖ شلا. ٜٚٴصنط أ ( ١Legitimacy اؿه١َٛ )ؾطعٝٸ ١ تط٣ أ

١ ْعطٜٸني َٔ ػطبٝٸطٜٔ ايِ شلا. ٚقس اغتؿاز بعض املؿٚهل إ٫ٓ بطنا ايٓاؽ ٚقبٛشل٫ تتشٖك

ٞٸايعكس ا٫»  ل َٔ قبٍٛ ايٓاؽ َٚٛاؾكتِٗ.نسيٌٝ ع٢ً ٚدٛب ايتشٗك (22)«دتُاع

ٝٸٜٚتشٖك ١ مبؿاضن١ ا٭ؾطاز يف ا٫ْتدابات ل ٖصا ايكبٍٛ يف ايبًسإ ايًٝدلاي

َٸ ايٓاؽ َٔ ايٓعاّ ١; باعتباض ا٫ْتدابات ٚغ١ًّٝ ٬َٚنّا ٜعهؼ َس٣ قٓاع١ ايعا

ٞٸاي  .ػٝاغ

 

 ــــــ ١Freedomas choice االختٝاز ّٜج ـ حّس

ض أنجط; يٝكطِّأٚ  ١ ا٫ختٝاض بني ؾطزٜٜٔٸع اٱْػإ عطٸطاز بٗصا ا٭قٌ ٚدٛب متتټٜٴ

ٞٸ َهطٸ٠. ؾٝعٗط َٔ ٖصٙ أٚ  ، َٚا ٜٴؿدِّك٘ َٔ ْؿعسػب َا ٜطت٦ٝ٘ َعاد٘ ايؿدك

ٕٸ١ أْٸٓعطٜٸاي َٔ إٔ ٫بسٸ  قٌ، ٚميهٓ٘ تؿدٝل َكًشت٘ بعكً٘، إشّااٱْػإ عا ٘ مبا أ

ٞٸٜهٕٛ َػتك٬٘ يف اؾاْب اي ١ يف اْتداب ايعٌُ، ٚاْتداب اؿانِ ٜٸأٜهّا. ؾاؿطٸ عًُ

ؾ٬طٕٛ، اييت ٜكٍٛ أ١ ْعطٜٸ١. ٖٚٞ ؽايـ ٓعطٜٸٚاؿه١َٛ، َٔ مج١ً َكازٜل ٖصٙ اي

ٕٸ َٸ ؾٝٗا: إ ، بٌ تهٕٛ قطاضاتِٗ ــ يف ُٕٛ عكٛشلِ يف قطاضات١ِٗ ايٓاؽ ٫ وٚهعا

ٔٸ املؿٚه ني طٜٔ ايًٝدلايٝٸا٭غًب ــ ع٢ً سػاب َؿاعطِٖ، َٚا متٌٝ إيٝ٘ عٛاطؿِٗ. يه

ٕٸ أنجط ايٓاؽ ميًهٕٛ عك٫ّٛ يٝتٻ  ١.عكًٝٸدصٚا قطاضاتِٗ سػب اٱضؾازات ايٜكٛيٕٛ: إ
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Feudalism

Feudlity
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Social Contract



 

 

ّٞ   ايتفطري ايسٚا٥

ّٟ ّٟ ٚايبٓا٤ ايسَص  يًكسإٓ ايهسِٜ ٚاإلغاز

 

 محمد كاظم شاكر. د

 نظيرة غالبترجمت: 

 

 ــــــ ــ َكّد1١َ

١ يف أٚغاط تؿػرل ايكطإٓ ٚدٛز َٓاٖر ايتؿػرل َٔ ا٭َٛض اييت أثاضت نذٸ

ٟٸ ٝٸ١ ع٬ق١ . تًو املٓاٖر اييت تػشب َٓا أٜٸايباطينٸأٚ  اٱؾاض ٓلٸ ١ بايؾٝٸطٵعٴأٚ  ١عكً

ٞٸاي ٌٸ ضَٛظٙ، ٚبايتايٞ ٫ َبِٗ َٚطَٛظ،  ْلٛ، بٌ ػعًٓا يف َكابٌ كطآْ ٫ منًو ؾؿط٠ ؿ

ٝٸ ٗا أَٛضٷميهٓٓا ؾِٗ َعاْٝ٘; ٭ْٸ  ايطاغدٕٛ يف ايعًِ.  ١، ٫ ٜعًِ نٓٗٗا إ٫ٓباطٓ

ٟٸ خ فُٛع١ َٔ ا٭سازٜح اييت تتشسٻ ٚايتؿػرل ايباطينٸ َٓؿأ ايتؿػرل اٱؾاض

ملكاي١ زضاغ١ عٔ ظٗط ٚبطٔ ايكطإٓ، عٔ ايتٓعٌٜ ٚايتأٌٜٚ. َٔ ٖٓا أضزْا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا

١ اييت ٜٛدب عًٝٓا َهُٕٛ تًو ا٭سازٜح، ٚؼًٌٝ خطابٗا. ٚيعٌ ا٫غتؿٗاَات املبس٥ٝٸ

ٞٸَٓطل ايبشح اي  ططسٗا ٚبطف١ ٖصٙ املكاي١ ٚؾكٗا:  عًُ

آخط غرل ايتؿػرل املتعاضف  خ عٓ٘ ٖصٙ ايطٚاٜات ؾ٤ٞٷـ ٌٖ ايتؿػرل ايصٟ تتشسٻ1

ٟٸف ايطٵيف ايعٴ ًٌٕػٛ ٙ ايطٚاٜات ٌٖ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أضاز َٔ أٚنض: طبل ٖص   ٚبؿه

ٟٸٝٵٔ كتًَؿٜٵايكطإٓ ايصٟ أضغً٘ ٖسا١ّٜ يًٓاؽ ٚدٛزٳ ٞٸأٚ  ،; ٚباطينٸٔ: ظاٖط ; تٓعًٜ

ٞٸ    ٚتأًٜٚ

ز٠، ظاٖط ٚباطٔ، تٓعٌٜ ٚتأٌٜٚ، ؾُا ُٓا بٛدٛز ٖصٙ ايٛدٛزات املتعسِّـ إشا غ2ًٖ

 ١َٓطكٝٸٛدٛزات  ٌٖ ٖٓاى ع٬ق١ ٖٞ ايع٬ق١ اييت متهِ إيٝٗا يف ايتعاٌَ َع ٖصٙ اي
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ٞٸايٓلٸ ١  ٚإشا اْعسّ بٝٓٓا ٚبني اييػٜٛٸأٚ  ٟٸ كطآْ ْٛع َٔ تًو ايع٬قات، ٚإشا أقطضْا  أ

ٞٸايٓلٸ ١ اي١ ع٬ق١، أيٝؼ ٖصا تجبٝتّا ملكٛي١ ضَعٜٸباْتؿا٤ أٜٸ   كطآْ

ٕٸإىل  س زضاغات يف املٝسإ دٓٛح ايبعضت٪ٚن يًكطإٓ ضغِ ؾهً٘  ا٫عتكاز بأ

ٞٸ يفٸطٵعٴ ٖط، ايصٟ ٜٛسٞ بٛدٛزٺايعا ، ٚدٛزّا آخط َا ٚضا٤ ايهًُات ٚايػطٛض، ٚعك٥٬

 ايٓيبٸ بايعكٌ. ٖصا ايٛدٛز ايصٟ ىؿ٢، ٫ٚ ٜسضى نٓٗ٘ إ٫ٓأٚ  ٚدٛزّا ٫ ع٬ق١ ي٘ بايًػ١

ُٸ |نطّا٭ ، ايصٜٔ ميًهٕٛ ٚسسِٖ ؾؿط٠ ؾٓو ضَٛظٙ. ٖٚٛ ^١ املعكَٕٛٛٚا٭٥

، ؾِٗ املطزِّزٕٚ ٘ ايباطينٸ١ ٭قشاب ايتٛدټعًُٝٸ١ ٚايٓٝٸسَٜصٖب ٜطٜس إعطا٤ ايؿطع١ٝ اي

، ٚإٕ ا٭يؿاظ ناْت ع٢ً غبٌٝ يفٸطٵعٴملكٛي١: إٕ اهلل أضاز َٔ ايكطإٓ سكٝك١ غرل املع٢ٓ اي

ني، ٚتساؾع عٓ٘. اٙ سطن١ اٱزلاعًٝٝٸ٘ ايصٟ تتبٓٸ. ٖٚٛ ْؿؼ ايتٛدټ١ يٝؼ إ٫ٓايططٜكٝٸ

ٕٵ خباضٜٸ. نصيو ٜصٖب ا٭(1)ز ضَٛظ ٚإؾاضاتؾايكطإٓ عٓسِٖ فطٸ ٕٛ ٖصا املصٖب ٚإ

ٌٕ ٝٸ بؿه ٘ ٫ أسس غرل أٌٖ ايبٝت ٜػتطٝع ني، سٝح ٜكٛيٕٛ: إْٸكتًـ عٔ اٱزلاعًٝ

٘ ع٢ً ٖاتني ايؿ٦تني، بٌ ٖٓاى ؾِٗ َعاْٞ ايكطإٓ َٚطازات آٜات٘. ٫ٚ ٜكتكط ٖصا ايتٛدټ

ٕٸ ٔٵ ٜط٣ أ َٳ ـٷ  تأٌٜٚ ايكطإٓ َٔ املعاقطٜٔ  . َٚٔ ^ع٢ً أٌٖ ايبٝتَٚعطؾ١ باطٓ٘ ٚق

ٕٸ ُٳ ٖٓا ؾإ ٚٸٔ: ٝٵَعاضف ايكطإٓ ع٢ً قػ ١، اييت شلا ًػٜٛٸَعاضف تبتين ع٢ً املعاْٞ اي ٍ:ا٭

ٌٸًػٜٛٸ١ ٚا٫غتعُا٫ت ايؾٝٸطٵعٴاضتباط باٱط٬قات اي  ١. ٖٚصا ايكػِ ميهٔ ؼكًٝ٘ يه

ّٷ ٔٵ نإ ي٘ إملا ٌّ َٳ ٝٸبايًػ١ اي تا ٌٸعطب ُات املػًٖإىل  اؾ١أبٛابٗا، باٱن ١، ٚايب٬غ١ به

ٝٸؾٝٸطٵعٴاي ايعٗٛض أٚ  ١. ٖٚٛ ايكػِ ايصٟ أؾرل إيٝ٘ يف ايطٚاٜات بعاٖط ايكطآ١ٕ ٚايعك٥٬

ٞٸ ٟٸف ايطٵٚايعٴ ايًؿع  .ًػٛ

١ ٚايعٗٛضات، بٌ ؾٝٸطٵعٴٖٚٛ قػِ َٔ املعاضف ٫ ٜكّٛ ع٢ً اٱط٬قات اي ايجاْٞ:

َا أؾرل إيٝ٘ يف ايطٚاٜات ١ ٫ ٜٓاشلا غ٣ٛ ايطاغدٕٛ يف ايعًِ. ٖٚٛ خاقٸ ٖٛ ططٜك١ْ

 بباطٔ ايكطإٓ.

ٚٸ ِٸيصا ؾايكػِ ا٭ َٸ ٍ ٜت ِٸتٓاٚي٘ يف فاٍ ايتؿػرل; أ  ا ايكػِ ايجاْٞ ؾٗٛ ايصٟ ٜت

 .(2)تٓاٚي٘ يف فاٍ ايتأٌٜٚ

ٕٸ تأًٜٚ٘ خامٌّ بايطاغدني يف ايعًِ، ايبابٳ أَاّ  ؾتض ا٫عتكازٴ بباطٔ ايكطإٓ، ٚأ

ٔٵ شلِ ْؿشاتٷ َٳ ٞٸ خبٝج١ يًتعطٜض بعض  ُٸباملصٖب ايؿٝع قس  س سػني ايصٖيبٸ. ؾٗصا ق
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ٕٸ»نتب ٜكٍٛ:  ١ اييت دا٤ ايباطٔ ايصٟ أؾاض إيٝ٘ اؿسٜح ـ ٜطٜس ا٭سازٜح ايٓبٜٛٸ ٭

عٔ ايتأٌٜٚ ايصٟ  ؾٝٗا شنط باطٔ ايكطإٓ ـ، ٚقاٍ ب٘ مجٗٛض املؿػِّطٜٔ، ٖٛ عباض٠ْ

ٞٸوتًُ٘ ايًؿغ اي باطٔ ايصٟ ٜكٍٛ ب٘ ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ َسي٫ٛت٘. أَا ايكطآْ

ٞٸؿل َع أشٚاقِٗ َٚؿاضبِٗ، ٚيٝؼ يف ايًؿغ ايٜتٻ ايؿٝع١ ؾؿ٤ٞٷ ٍٸ كطآْ  ايهطِٜ َا ٜس

 .(3)«عًٝ٘، ٚيٛ باٱؾاض٠

ُٸا شٖبت إيٝ٘ بعض ؾطم ايؿٝع١ يف ايكٍٛ  نُا نتب قُس أبٛ ظٖط٠ َتشسِّثّا ع

ٕٸ»بباطٔ ايكطإٓ، ٚبايتأٌٜٚ بسٍ ايتؿػرل:  ًكطإٓ ظاٖطّا ي تعتكس بعض ؾطم ايؿٝع١ أ

ٌٸ ف ع٢ً ٘ ٫ ميهٔ ايتعطټغبع١ أبطٔ. نُا قايٛا بأْٸإىل  باطٔ باطٔ، ٚباطّٓا، ٚيه

بعس إزضاى ٖصٙ ايبطٕٛ ايػبع١. ٖٚصٙ ايبطٕٛ ايػبع١ يٝػت يف َتٓاٍٚ  َعاْٞ ايكطإٓ إ٫ٓ

ٌٸ ٌ إيٝٗا، بٌ ٖٞ َٔ اختكاقات اٱَاّ ايٓاؽ قازضٜٔ ع٢ً ايتٛقټ اؾُٝع، ؾًٝؼ ن

ٚٸاملعكّٛ،  ٍ عٓس ضغٍٛ اهلل، ايصٟ أٚزعٗا ايصٟ عٓسٙ َؿاؼٗا ٚأغطاضٖا، ٚأقًٗا ا٭

ٞٸ يف ٜس  ٢ تػتكطٸبٔ أبٞ طايب َٔ بعسٙ، ٚأٚقاٙ إٔ ٜٓاٚشلا يٲَاّ َٔ بعسٙ، ستٸ عٓس عً

 .(4)«اٱَاّ ا٭خرل اٱَاّ ايػا٥ب

ٕٸ ٜٚط٣ ايصٖيبٸ ـ تأٌٜٚ ايكطإٓ ع٢ً قٍٛ ايؿٝع١ بايباطٔ، ٚاعتكازِٖ بتٛٗق أ

ُٸ باع تِٗ، قس أغًل إَهإ ؾِٗ ايكطإٓ أَاّ ايٓاؽ، ٫ٚ غبٌٝ أَاَِٗ يؿُٗ٘ غ٣ٛ اتٸأ٥

ُٸ  .(5)تِٗتأ٬ٜٚت ٚتؿػرلات أ٥

ٕٸ ١ ١ ايكطإٓ ٚباطٓٝٸايكٍٛ بطَعٜٸ ٚمٔ غٓشاٍٚ يف طٝٸات ٖصٙ املكاي١ إٔ ْجبت أ

ٕٸ يٝؼ ٢ عٔ ططٜل ايتأٌٜٚ، ايططٜل ايٛسٝس يػدل َهْٓٛات٘ تتأتٸ َعاْٝ٘ َٚعاضؾ٘، ٚأ

أٚ  ١ ْػب١َٔ ا٭ؾهاض اييت تكّٛ عًٝٗا َعاضف أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ، ٚيٝػت شلِ بٗا أٜٸ

ثت عٔ باطٔ ايكطإٓ، ٚعٔ َٔ تبٝني ز٫ي١ ايطٚاٜات اييت ؼسٻ ع٬ق١. َٔ ٖٓا ٫بسٸ

 ايتأٌٜٚ ٚايتطبٝل، ٚبعس شيو ْعٌُ ع٢ً تبٜٛبٗا ـ ٚؾل َسي٫ٛتٗا ـ نُٔ طبكات.

 

2ّٞ  ــــــ ٔ يف بعض ايسٚاٜاتْٜٚايباطٔ ايٛازَد يًعاٖس ـ املساد ايدالي

ِّٝٔ املطاز (6)ٚضزت ضٚاٜات ايباطٔ ٚايعاٖط يف نتب اؿسٜح عٓس ايؿطٜكني . ٚقس بٴ

ٕٸ ايعاٖط أضٜس ب٘  َٔ ايعاٖط ٚايباطٔ يف ايهجرل َٓٗا. ٚامل٬سغ يف ٖصٙ ايطٚاٜات أ
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 َعٓٝإ:

 أـ أيؿاظ ايكطإٓ اييت ٖٞ َٛضز ايكطا٠٤ ٚايت٠ٚ٬.

ٟٸب ـ  ٟٸ)اي يفٸطٵعٴايصٟ ٜػتؿاز َٔ ا٫غتعُاٍ اي املع٢ٓ ايعاٖط ( ٚبا٫غتعا١ْ ًػٛ

 بأغباب ٚؾإٔ ايٓعٍٚ.

ٝٳ ٔ بعني ا٫عتباض غٝهٕٛ املطاز بايباطٔ كايؿّا شلُا. يصا لس ٝٵٚإشا أخصْا املعٓ

ٕٸ ٟٸ أ يٝؿٌُ املعاْٞ  ٚميتسٸ َع٢ٓ ايباطٔ َطًل ايباطٔ، ايصٟ ٜبتس٨ َٔ املع٢ٓ ايعاٖط

ٌٸُٻاملع ١ اييت يٝػت َٔ دٓؼ املعاْٞ اـؿٝٸ ك١، يٝكبض يف املع٢ٓ ا٭خرل َؿتٛسّا ع٢ً ن

ٟٸ  يٰٜات.  املع٢ٓ ايعاٖط

ز أبٛاب ايطٚاٜات يف ٖصا املهُٕٛ عٝح تهٕٛ ايطٚاٜات ع٢ً يصا تتشسٻ

 ايطبكات ايتاي١ٝ:

ٚٸايطبك١ ا٭ٚىل  ٍ يًعاٖط ٚايباطٔ. َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜات:: طبل املع٢ٓ ا٭

 .(7)ظاٖطٙ أْٝل، ٚباطٓ٘ عُٝلـ 1

 .(8)ـ ظاٖطٙ قهِ، ٚباطٓ٘ عُٝل2

 .(9)ـ ؾعاٖطٙ ايت٠ٚ٬، ٚباطٓ٘ ايؿ3ِٗ

املطاز َٔ ايت٠ٚ٬ يف ايطٚا١ٜ ا٭خرل٠ قطا٠٤ ا٭يؿاظ ٚاؿطٚف. ٚاملطاز َٔ ايسضا١ٜ 

ا ل بعاٖط ا٭يؿاظ; يٝؼ شلُا تتعًٖإزضاى املعاْٞ. ٚبٗصا ؾإٕ ايكطا٠٤ ٚايت٠ٚ٬، اييت إْٸ

ٝٸ ١ يف ؾِٗ َعاْٞ اٯٜات; بس٫ي١ ٬َظ١َ ايكطا٠٤ يعاٖط ايًؿغ. ٚإشا تعًٖل ايعاٖط َسخً

ٕٸ ٞٸ بايًؿغ ؾإ َٔ اٯٜات. ؾتكبض  ايباطٔ ي٘ اختكام باملعاْٞ ٚإزضاى املطاز اٱشل

ٍٸ باملسيٍٛ، ٖٚٞ ايع٬ق١ اييت تسسض  ّا ْعطٜٸايع٬ق١ بني ايعاٖط ٚايباطٔ ع٬ق١ ايسا

 .١ ايكطإٓضَعٜٸ

 طبل املع٢ٓ ايجاْٞ يًعاٖط ٚايباطٔ. َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜات: ايطبك١ ايجا١ْٝ:

 .(10)ـ ظاٖطٙ سهِ، ٚباطٓ٘ ع1ًِ

 .(11)أعُاشلِ مبجٌ عًُٛا ايصٜٔ بطٓ٘ٚؾِٝٗ،  ْعٍ ايكطإٓ ايصٜٔ ظٗط ـ قاٍ:2

ٌٕٔضزٵيف ٖصٙ ايطٚاٜات ُأ ٌّ َٔ ايعاٖط ٚايباطٔ نُٔ املع٢ٓ. ٚبؿه ٕٸ ز ن  آخط ؾإ

ِٷ يًعاٖط ٚايباطٔ يف ايطبك١ ايجا١ْٝ. ايباطٔ يف اي َٳكػٳ طبك١ ا٭ٚىل )َطًل املع٢ٓ( 
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ػاعّا، ١، بُٝٓا ايباطٔ أنجط عُكّا، ٚسسٚزٙ أنجط اتٸؾايعاٖط َتعًٚل باملعاْٞ ايػطشٝٸ

 ؾٗٛ ٫ىتلٸ مبٛاضز ايٓعٍٚ.

ٕٸ ايعاٖط ؾكط ٜٓطبل ع٢ً َٛاضز ايٓعٍٚ، أَا  ٚطبل ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ا٭خرل٠ ؾإ

ؾٗٛ املعاْٞ اييت تتذاٚظ َٛاضز ايٓعٍٚ، يتدتلٸ مب٬نات ايٓعٍٚ اييت َع َٛاضز  ايباطٔ

ٕٕ تٓطًل ايٓعٍٚ. ٚيٝؼ ايباطٔ طبل ٖصٙ ايطٚاٜات ا٭خرل٠ َعاْٞ َطَٛظ٠، ٚيهٓٸ ٗا َعا

ٟٸ  يٮيؿاظ.  َٔ املع٢ٓ ايعاٖط

 ات: ل بايتٓعٌٜ، ٚايباطٔ بايتأٌٜٚ. َٚٔ ٖصٙ ايطٚاٜ: ايعاٖط ٜتعًٖايطبك١ ايجايج١

 إ٫ٓ َا َٔ ايكطإٓ آ١ْٜ»عٔ قٛي٘:  ×٘ غأٍ اٱَاّ ايباقطـ عٔ ؾهٌٝ بٔ ٜػاض أْٸ1

ظٗطٙ تٓعًٜ٘، ٚبطٓ٘ تأًٜٚ٘، َٓ٘ َا قس َه٢، َٚٓ٘ َا »: ×  ؾكاٍ«ٚشلا ظٗط ٚبطٔ

 .(12)«مل ٜهٔ، هطٟ نُا ػطٟ ايؿُؼ ٚايكُط

ٕٛ، ؾعٗطٙ إٕ ايكطإٓ شٚ ؾذٕٛ ٚؾٕٓٛ، ٚظٗٛض ٚبط»٘ قاٍ: ـ ٚعٔ ابٔ عباؽ أْٸ2

 .(13)«ٌٜٚأايتٓعٌٜ، ٚبطٓ٘ ايت

ٚٸ ٫ّ يف َع٢ٓ ايتٓعٌٜ ٚايتأٌٜٚ ٚي٬قذلاب أنجط َٔ َطاز ٖصٙ ايطٚاٜات ْبشح أ

 ايصٟ متٸ شنطٙ يف ايطٚاٜات.

 

3ّٞ  ــــــ يًتٓصٌٜ ٚايتأٌٜٚ ـ املع٢ٓ ايدالي

ُٸ أ أقط نٓتٴ»اض: أطًل ايتٓعٌٜ يف بعض ايطٚاٜات ع٢ً أيؿاظ ايكطإٓ. قاٍ َٝجِ ايت

 .(14)، ٚنإ ٜعًُٚين تأًٜٚ٘×ايتٓعٌٜ ع٢ً أَرل امل٪َٓني

ٕٸ ٖٚصا ٚانضٷ املعاْٞ ٫ تأتٞ بايت٠ٚ٬ ٚايكطا٠٤، ؾٝهٕٛ املككٛز بايتٓعٌٜ  يف أ

أيؿاظ ايكطإٓ، ٜٚكابٌ ايتٓعٌٜ يف ا٫غتعُاٍ يؿغ ايتأٌٜٚ، يٝهٕٛ ايتأٌٜٚ َسيٍٛ 

ِٸ ُټَٔ ز٫ي١ املطابك١ ٚا٫يتعاّ  ا٭يؿاظ َٚعٓاٖا، أع ٔ. ٚايطٚا١ٜ ايتاي١ٝ ت٪ِّس َا ٚايته

اؽ ضغاي١ ٜٓٗاٙ عٔ شنط َٓاقب أضغٌ َعا١ٜٚ ٫بٔ عبٸ»شٖبٓا إيٝ٘ يف َع٢ٓ ايتأٌٜٚ: 

ٞٸ ، ؾأداب٘: أتٓٗاْا عٔ تأٌٜٚ ايكطإٓ  ؾكاٍ ي٘: ْعِ، ؾكاٍ ^ٚأٌٖ ايبٝت ×اٱَاّ عً

 .(15)«!ًٛ ايكطإٓ ٫ٚ ْصنط َا ع٢ٓ اهلل ب٘ تٵْٳاؽ: َأابٔ عبٸ

 ٗا دعًت ايتأٌٜٚ مبع٢ٓ َا ع٢ٓ اهلل ب٘.يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ أْٸ ٬ٜسغ
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 نٓتٴ ٔٵَٳ: »|ّٜٛ ايػسٜط، بعس إٔ قاٍ ضغٍٛ اهللعٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ: يف 

ٌّ  ٔٵَٳ»: |ٜا ضغٍٛ اهلل، َا تأٌٜٚ ٖصا  ؾكاٍ، غأٍ ضدٌ: «٫َٛٙ ٫َٛٙ ؾٗصا عً

ٌّْبٝٻ نٓتٴ  . (16)«ٙأَرلٴ ٘ ؾٗصا عً

ٕٸ ، سٝح دا٤ اؾٛاب «َٛىل»ػا٥ٌ نإ سٍٛ املطاز َٔ غ٪اٍ اي ؾايٛانض أ

ِّّٝٓا املطاز َٔ ايه١ًُ ا٭ٚىل  ، ٚيف ايجا١ْٝ أضٜس بٗا ا٭َرل.ؾكس قكس بٗا ايٓيبٸ ،َب

ٞٸ ٘ٹ ﴿يف تأًٜٚ٘ ي١ٰٜ ايهطمي١:  ،×ٚ يف سسٜح آخط عٔ عً ٝٵ ْٻا ٔإَي ٚٳٔإ ٘ٹ  ْٻا يٹًٓ ٔإ

ٕٳ ٕٸ156)ايبكط٠:  ﴾ضٳادٹعٛ  . (17)ٓا ضاسًٕٛ ستُّا عٔ ٖصٙ ايسْٝاٚإْٸ يٓا، اهلل َايْو (: إ

َٸ«تٕٛٓا َِّٓا ًَْو هلل، ٚإْٸإْٸ»١ شلصٙ اٯ١ٜ ٖٞ ايس٫ي١ املطابكٝٸ ١ ا ايس٫ي١ ا٫يتعاَٝٸ. أ

١ يطدعتٓا إيٝ٘ ٖٞ املٛت تٓا هلل ؾٗٞ ًَو اهلل يٓا، ٚايس٫ي١ ا٫يتعاَٝٸتٓا ٚممًٛنٝٸيعبٛزٜٸ

. يصا ؾاملع٢ٓ ايصٟ يف تأٌٜٚ اٯ١ٜ نإ اغتعُاٍ زاض اٯخط٠إىل  ٚايطس١ً عٔ ٖصٙ ايسْٝا

ٞٸ  .َسيٛشلا ا٫يتعاَ

ٞٸ قٛي٘ تعاىل ع٢ً يػإ سهط٠ ، يف تأٌٜٚ ×ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٔ عً

ٖٹبٷ﴿: ×إبطاِٖٝ ٘ قكس ايػعٞ ٚا٫دتٗاز يف (، أْٸ99)ايكاؾات:  ﴾ضٳبِّٞإىل  ٔإِّْٞ شٳا

ٞٸيصٖاب ايصٖاب اؿ. ٚيٝؼ املطاز با(18)إيٝ٘ ٘عباز٠ اهلل ٚإخ٬م ايتٛدټ ، ايصٟ كٝك

 ٜهٕٛ بتشطٜو أعها٤ ايطدٌ.

َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ:  61، يف تأًٜٚ٘ ٯ١ٜ املبا١ًٖ، اٯ١ٜ ×قاٍ اٱَاّ ايهاظِٚ

ٓٳا٤ٳ﴿تأٌٜٚ  ْٹػٳا٤ٳ﴿، ٚتأٌٜٚ ’اؿػٔ ٚاؿػني ﴾ْٳاَأبٵ ، ٚتأٌٜٚ ÷ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ﴾ْٳاٚٳ

ْٵ﴿ ٓٳاٚٳَأ ٞٸ ﴾ُؿػٳ ٕٸ×اٱَاّ عً اٯ١ٜ متٸ َٔ خ٬ٍ اغتشهاض ا٭ؾطاز تأٌٜٚ  . ؾايٛانض أ

سٝح مل ا٭نطّ أثٓا٤ ٬َقات٘ يٛؾس لطإ َٔ أدٌ املبا١ًٖ،  ايصٜٔ ناْٛا َع ايٓيبٸ

آخط غرل أٌٖ بٝت٘، ِٖٚ ٖ٪٤٫ ايٓؿط ايصٜٔ شنطتِٗ  سسٷأ |ٜهٔ يف قشب١ ايٓيبٸ

 اٯ١ٜ بأبٓا٥ٓا ْٚػا٥ٓا ٚأْؿػٓا.

ٕٸ َٔ ططف أٌٖ أٚ  ا٭نطّ، ايٓيبٸ اغتعُاٍ ن١ًُ ايتأٌٜٚ َٔ ططف ٚايٓتٝذ١ أ

ُا أضٜس بٗا تبٝني املع٢ٓ، ٚاٱؾكاح عٔ َطاز املتهًِٚ، ايكشاب١ ٚايتابعني، إْٸأٚ  ايبٝت،

٘ أضاز أْٸأٚ  اغتعُاٍ اؿكٝك١ ٚاجملاظأٚ  ١ا٫يتعاَٝٸأٚ  ١ٚايصٟ قس ٜهٕٛ بايس٫ي١ املطابكٝٸ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

 ١ ٚاٱؾاض٠. ايه٬ّ مٛ ايطَعٜٸاـطٚز بأٚ  أسس املكازٜل، ٫ٚ ٚدٛز يًتؿػرل باملطَٛظ

 

 ــــــ ١تفطريّٜـ أْٛاع ايسٚاٜات اي4

ًت ايطٚاٜات اييت نإ َٛنٛعٗا تؿػرل بعض ايكطإٓ ايكػِ ا٭ندل َٔ ؾٖه

ُِّٝت اقط٬سّا ١، ستٸايتؿاغرل ا٭ثطٜٸ ٢ دعًت ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ اختكاقٗا، ٚغٴ

ُاٍ ططم كتًؿ١ يف ايتؿػرل. ١. ٖصٙ ايطٚاٜات يٛسغ ؾٝٗا اغتعتؿػرلٜٸبايطٚاٜات اي

فُٛعات، عٝح ٫ ميهٔ دعًٗا مجٝعّا يف َطتب١ ٚاسس٠. ٖٚصٙ إىل  ٚميهٔ تكػُٝٗا

 اجملُٛعات:

 ٔ:ٝٵـ ايطٚاٜات اييت ؾػٻطت اٯٜات بايعاٖط. ٚتهٕٛ باغتعُاٍ أغًٛبٳ1

ٝٻ  ٓت املعاْٞ ايعاٖط٠.أـ ايطٚاٜات اييت ب

 خ٬ٍ ا٫عتُاز ع٢ً ظاٖط اٯٜات. ب ـ ايطٚاٜات اييت بٝٻٓت املكازٜل، َٔ

 ٔ أٜهّا:ٝٵـ ايطٚاٜات اييت ؾػٻطت اٯٜات بايباطٔ. ٚتهٕٛ باغتعُاٍ أغًٛبٳ2

ٝٸ  ١.أـ ايطٚاٜات اييت بٝٻٓت املعاْٞ ايباطٓ

ٝٸ  ١.ب ـ ايطٚاٜات اييت بٝٻٓت املكازٜل ايباطٓ

ٕٕ يًطٚاٜات اي ِٕ ثا  ١: تؿػرلٜٸٚميهٔ اغتعُاٍ تكػٝ

ِٷ اجملُٛع١ ا٭ٚىل: ٓت َعاْٞ ا٭يؿاظ. ١ اييت بٝٻتؿػرلٜٸَٔ ايطٚاٜات اي ٖٚٞ قػ

ُٳ  ٔ: ٝٵٚتهٕٛ ع٢ً قػ

 ـ املعاْٞ ايعاٖط٠.1

ٝٸ2  ١ )بايباطٔ(.ـ املعاْٞ ايباطٓ

ِٷ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ: ٓت َكازٜل ا٭يؿاظ. ١ اييت بٝٻتؿػرلٜٸَٔ ايطٚاٜات اي ٖٚٞ قػ

 ٔ: ٝٵٖٚٞ ع٢ً ْٛعٳ

 ٍ ظاٖط ا٭يؿاظ.تعٝني املكازٜل َٔ خ٬ ـ متٸ1

 تعٝني املكازٜل َٔ خ٬ٍ باطٔ ا٭يؿاظ.  ـ متٸ2

ٚٸ  ٍ ْتٓاٚي٘ بايتشًٌٝ بأْٛاع٘ ا٭ضبع١: بايٓػب١ يًتكػِٝ ا٭
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َّٓت املعاْٞ باضتعُاٍ ايعاٖس ٍّٚ: ايسٚاٜات اييت ب  ــــــ ايٓٛع األ

َ٘ ِ )امُلداطٹب( َٔ ن٬املطاز باملع٢ٓ يف ٖصٙ ا٫غتعُا٫ت متاّ َطاز املتهًٚ

ِٸ :إىل )املنت، اٯٜات(. ٚاملع٢ٓ بٗصا ا٫غتعُاٍ ٜٓكػِ  َع٢ٓ ظاٖط; َٚع٢ٓ باطٔ. ٜٚت

ٞٸتبٝني َسيٍٛ املتهًٚ ٞٸأٚ  ِ املطابك ُټأٚ  ا٫يتعاَ ، ٖٚٞ املسايٌٝ اييت ٜطًل عًٝٗا ينٸايته

ِٸ ُٸَٔ خ٬ٍ اغتعُاٍ املسايٌٝ ايج٬ث١ ؾٝٴ املع٢ٓ ايعاٖط. ٚأَا املع٢ٓ ايصٟ ٫ ٜت ملع٢ٓ ٢ اػ

ٟٸ ٕٵ نإ يٝؼ ظاٖطّا يف اؿكٝك١، ٚإْٸايعاٖط  . ُا ٜطًل عًٝ٘ املع٢ٓ ايباطينٸ، ٚا

ٚ تسخٌ يف ٖصا ايٓٛع ايطٚاٜات اييت تطؾع بعض اٱبٗاَات اييت ميهٔ إٔ تهٕٛ 

ّٸ يف َعاْٞ بعض ا٭يؿاظ، نايطٚاٜات اييت ؽكِّل أٚ  تكِّس َطًك٘،أٚ  ايكطإٓ، عا

 يطٚاٜات ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط ـ: تبِّٔ فًُ٘. ْٚصنط بعض ا

 

 ــــــ أـ آ١ٜ ايٛض٤ٛ

ِٵ﴿قاٍ تعاىل:  ُٵتٴ ٓٴِٛا ٔإشٳا ُق َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ِٵ إىل  ٜٳا َأ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ايكٻ٠٬ٹ ؾاِغػٹًُِٛا 

ِٵ ٜٵسٹٜٳُه ِٵإىل  ٚٳَأ ٚٳَأضٵدٴًَُه ِٵ  َٵػٳشٴٛا بٹطٴ٩ٴٚغٹُه ٚٳا ُٳطٳاؾٹٔل   (.6ا٥س٠: )امل ﴾...اِيَهعٵبٳنٔيإىل  اِي

ٍٸ ٌٸ ٌٖ تس بعض ايطأؽ  اٱبٗاّ اٯخط املٛدٛز يف أيؿاظ أٚ  ايطأؽ ع٢ً َػض ن

ٕٸأٚ  ٔٝٵاٯ١ٜ ٖٛ: ٌٖ املطاز َػض ايطدًَ أتت  «أضدًَهِ»يؿغ  غػًُٗا ; ٚشيو ٭

ٗٳَٓكٛب١ّ  ٔ: ٝٵ، ٖٚٞ بٗصا ؼتٌُ ٚد

، ٚسهِ ا٭ٜسٟ ٖٛ ايػػٌ، ؾتهٕٛ «ِٵُهٜٳسٹٜٵَأ»ـ ايعطـ ع٢ً ظاٖط يؿغ 1

ٕٔا  ايٛادب ؾٝٗا ٖٛ ايػػٌ.  ٭ضدٌ َجًٗا يف اؿهِ، أٟ إ

ٌٸـ عطؿٗا ع٢ً 2 ٕٸ«ِٵٚغٹُه٩ٴضٴ» ق ٌٸ ; ٭ ْكب َؿعٍٛ ب٘. ٚيف  ض٩ٚغهِ يف ق

ٖصٙ ايكٛض٠ ٜهٕٛ سهُٗا سهِ ايطأؽ يف ايٛن٤ٛ، ٖٚٛ املػض، ؾٝهٕٛ ايٛادب 

 يف ا٭ضدٌ املػض، ٚيٝؼ ايػػٌ. 

َطاز اهلل تعاىل يف آ١ٜ ايٛن٤ٛ، ٚضؾع  تبٝني متٸ ×يف ضٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايباقط

ٞٸبٗصا اٱبٗاّ عٔ َعاْٞ أيؿاظٗا. ؾؿٞ ايهايف:  ُٸ ;بٔ إبطاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ عً س بٔ ٚق

 ،ظضاض٠ سطٜع، عٔ عٝػ٢، عٔ بٔ ازمٓح ، عٔمجٝعّا ،ؾاشإ بٔ ايؿهٌإزلاعٌٝ، عٔ 

ٕٸ: ٚقًتٳ عًُتٳ أٜٔ َٔ ؽدلْٞ أ٫: ×طدعؿ ٭بٞ قًت: قاٍ  ايطأؽ ببعض املػض إ
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 ايهتاب ب٘ ْٚعٍ، |اهلل ضغٍٛ قاٍ ،ظضاض٠ ٜا: قاٍ ثِ ،ؾهشو ايطدًني  ٚبعض

ٌٸ ععٸ اهلل ٕٸ٭ ،اهلل َٔ ِٵ﴿: ٜكٍٛ ٚد ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٕٸ ؾعطؾٓا ،﴾ؾاِغػٹًُِٛا   ٜٓبػٞ ٘نًٓ ايٛد٘ أ

ِٵ﴿: قاٍ ثِ ،ٜػػٌ إٔ ٜٳُه ٜٵسٹ ُٳطٳاؾٹٔلإىل  ٚٳَأ َٵػٳشٴِٛا ﴿: ؾكاٍ ايه٬ّ بني ؾكٌ ثِ ،﴾اِي ٚٳا

ِٵبٹ ِٵ﴿: قاٍ سني ؾعطؾٓا ،﴾طٴ٩ٴٚغٹُه ٕٸ ﴾بٹطٴ٩ٴٚغٹُه ايبا٤،  ملهإ ;ايطأؽ ببعض املػض أ

ِٵ﴿ ؾكاٍ: ،بايٛد٘ ايٝسٜٔ ٚقٌ نُا ،بايطأؽ ايطدًني ٚقٌ ثِ إىل  ٚٳَأضٵدٴًَُه

ٕٸ بايطأؽ ٚقًٗا سني ؾعطؾٓا ،﴾اِيَهعٵبٳنٔي  ضغٍٛ شيو طؾػٻ ثِ ،بعهٗا ع٢ً املػض أ

ُٴٛاَؾًَ﴿: قاٍ ثِ ،عٛٙؾهٝٻ ،يًٓاؽ |اهلل ُٻ ٝٳ َٳا٤ َؾتٳ َٵػٳشٴٛا َطِّٝبّا قٳعٹٝسّا ِٵ تٳذٹسٴِٚا   َؾا

٘ٴ ٓٵ َِّ ٜٵسٹُٜهِ  ٚٳَأ ِٵ  ٖٹُه ٛٴدٴٛ ُٸ ،﴾بٹ ٕٵ ايٛن٤ٛ ٚنع اؾً  ايػػٌ بعض أثبت املا٤ ػسٚا مل إ

ِٵ﴿: قاٍ ٘٭ْٸ ;َػشّا ٖٹُه ٛٴدٴٛ ٜٵسٹُٜهِ﴿ بٗا ٚقٌ ثِ ،﴾بٹ ٘ٴَٹ﴿: قاٍ ثِ ،﴾ٚٳَأ أٟ  ،﴾ٓٵ

ٕٸ عًِ ٘٭ْٸ ;ِايتُٝ شيو َٔ  ايكعٝس شيو َٔ ٜعًل ٘٭ْٸ ;ايٛد٘ ع٢ً هٔط مل أمجع شيو أ

ـٸ ببعض ٝٵُهِ﴿: قاٍ ببعهٗا، ثِ ٜعًل ٫ٚ ،ايه ٌٳ عٳًَ ٝٳذٵعٳ ٘ٴ يٹ ٔٵ ( ايسٜٔ يف) َٳا ٜٴٔطٜسٴ ايًٓ ِّ

 .(19) ايهٝل ٚاؿطز ،﴾سٳطٳٕز

 

 ــــــ ب ـ آ١ٜ ايطسق١ ٚدلاشاتٗا

ٚٳايػٻأضَق١ُ َؾ﴿ ُٳا دٳعٳا٤ٶٚٳايػٻأضمٴ  ٗٴ ٜٳ ٜٵسٹ ُٳا َنػٳبٳا ْٳَها٫ّ اِقَطعٴِٛا َأ ٘ٴ  بٹ ٚٳايًٓ ٘ٹ  ٔٳ ايًٓ ِّ

ِٷ   (.38)املا٥س٠:  ﴾عٳٔعٜعٷ سٳهٹٝ

 ٖصٙ اٯ١ٜ ٜٛدس بعض اٱبٗاّ سٍٛ َعاْٞ بعض ا٭يؿاظ: إىل بايٓػب١ 

ٌٸ ا٭ٍٚ:  غطق١ تًبٻؼ بٗا ايػاضم ٚايػاضق١   ٌٖ املطاز بايػطق١ ن

 ز بايٝس اييت تكع عًٝٗا عكٛب١ اؿسٸ  َا ٖٛ املطاايجاْٞ: 

ٚٸإىل ابايٓػب١  قٝٛزّا تًشل  ^١ عٔ أٌٖ ايبٝتٓت ايطٚاٜات املطٜٚٸٍ بٝٻيػ٪اٍ ا٭

يف نتاب٘  &ٚقس اغتٓبط اٱَاّ اـُٝينل. بايػطق١، ٚباملتًبِّؼ بٗا، عٝح ُقِّس املطًَ

َٔ مجًتٗا: ايبًٛؽ، ايػطق١ ٚاملتًبِّؼ بٗا، ٚ مثا١ْٝ ؾطٚط يف سسٸ «ؼطٜط ايٛغ١ًٝ»

 .(20).ٚايعكٌ، ٚا٫ختٝاض، ٚعسّ ا٫نططاض، ٚإسطاظ املػطٚم يف سٛظ٠ ايػاضم..

َٸ  يػ٪اٍ ايجاْٞ ؾكس ٚضز أٜهّا عٔ أٌٖ ايبٝت ؼسٜس ايٝس يف سسٸإىل اا بايٓػب١ أ

طاز بٗا َٔ ض٩ٚؽ ٘ بس٫ي١ املطابك١ تطًل ايٝس ٜٚٴايػطق١ با٭قابع ا٭ضبع١; ٚشيو ٭ْٸ
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َٸىل إ ا٭قابع ُټايهتـ. أ ٝٸا بايس٫ي١ ايته ٕٸٓ طاز بٗا بعهٗا. ٚنُجاٍ: ايٝس تطًل ٜٚٴ ١ ؾإ

ٕٸ ٕٸطست ٜسٴطست أقابع٘ ٜكاٍ ي٘: دٴدٴ ٔٵَٳ ؾإ ٟٸ ٙ. يصا ؾإ َٔ ايٝس ميهٔ إٔ  دع٤ٺ أ

ُټأٚ  ١ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايٝس، ٚغٛا٤ بس٫ي١ املطابكٝٸ ٝٸايته ١، ؾه٬ُٖا سلًتا تعطٜـ أٌٖ ٓ

 ايػطق١.  سٸايبٝت ؿسٸ ايٝس يف س

ٝٻ ٕٸَٔ ٖٓا ٜتب ٟٸ ٔ أ  يٮيؿاظ، غٛا٤ٷ ٖصٙ ايطٚاٜات مل ؽطز عٔ املع٢ٓ ايعاٖط

ُټأٚ  ١أنإ بايس٫ي١ املطابكٝٸ ٝٸايته  ١. ا٫يتعاَٝٸأٚ  ١ٓ

 

َّ ّٟايٓٛع ايجاْٞ: ايسٚاٜات اييت ب  ــــــ يآلٜات ٓت املصادٜل باالعتُاد ع٢ً املع٢ٓ ايعاٖس

ٞٸ اضدٝٸعات اـاملككٛز باملكازٜل املٛنٛ ١ اييت ٜٓطبل عًٝٗا املؿّٗٛ ايهًٓ

 يًُع٢ٓ.

ٕٸ ١ ناْت يف بٝإ َكازٜل اٯٜات تؿػرلٜٸأغًب ايطٚاٜات اي ٚهب ايكٍٛ: إ

ٝٸاي َكازٜل َعاْٞ أٚ  ١. ْعِ، يف بعض ايطٚاٜات اييت نإ َٛنٛعٗا بٝإ َكسامكطآْ

َټا٭يؿاظ ٜػتسعٞ ا٭َط َعٜسّا َٔ ايسٓق ا٭يؿاظ. َٚجاٍ ٖصا ايٓٛع: ٌ يف َعاْٞ ١ ٚايتأ

ٔٵ﴿ي١ٰٜ:  ×ايتؿػرل املٓكٍٛ عٔ اٱَاّ ايكازم َٳ ُٳ١َ  )ايبكط٠:  ﴾ٜٳؿٳا٤ ٜٴ٪تٹٞ اِيشٹِه

 .(21)٘ يف ايسٜٔ(، سٝح قاٍ: املطاز باؿه١ُ املعطؾ١ ٚايتؿٗك269

. ٚقاٍ (22)«َعطؾ١ اٱَاّ»، ٚ«إطاع١ اهلل»طت اؿه١ُ يف بعض ايطٚاٜات بـ ٚؾػِّ

ٗا يف قسز تبٝني املكسام ٗا نًٓاطبا٥ٞ يف ؾإٔ ٖصٙ ايطٚاٜات: إْٸ١َ ايطبايع٬ٓ

ٞٸاـ  .(23)اضد

ٟٸٚبٝإ ٖصا إٔ اؿه١ُ يف ا٫غتعُاٍ اي ، مبع٢ٓ (24)«املٓع يٲق٬ح»تعين  ًػٛ

ٌٸأْٸ ايػًٛى ٜهٕٛ َٔ ؾأْ٘ إق٬ح ايٓاؽ، َٚٓعِٗ عٔ أٚ  ْٛع َٔ ايكٍٛ ٗا تؿٌُ ن

ٕٸ اؿه١ُ بٗصٙ ايؿُٛي باملػًِ، بٌ ميهٔ إٔ تهٕٛ  ١ٝ ٫ ؽتلٸايؿػاز. ٖٚٓا ؾإ

بعض َكازٜكٗا عٓس غرل املػًِ، نايهاؾط، ٚاملٓاؾل. ٖٚصا َا ٬ٜسغ يف ٖصٙ 

ٕٸ(25)«اؿه١ُ ٚيٛ َٔ أٌٖ ايِّؿام صٵخٴ»ايطٚا١ٜ:  َعطؾ١ اٱَاّ ٚإطاع١  . َٚٔ ا٭نٝس أ

ٔٵ ِٖ يف طابٛضٙ، يصا ؾ٬ ميهٔاهلل ٫ ميهٔ إٔ ٜسٓي َٳ ايكٍٛ: إٕ  ٓا عًٝٗا ايهاؾط ٚ

١ ملع٢ٓ يؿغ اؿه١ُ ايٛاضز يف اٯ١ٜ بكسض َا ناْت يف تؿػرلٜٸايطٚاٜات ا٭ٚىل ناْت 
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ٕٸقسز إعطا٤ بعض َكازٜكٗا. ٬ٜٚسٳ ١ ػعٌ تؿػرلٜٸايهجرل َٔ ايطٚاٜات اي غ أ

ٕٸت١ ملعاْٞ أيؿاظ اٯٜااضدٝٸأؾداقّا بعٓٛإ نِْٛٗ املكازٜل اـ تًو  . ٫ٚ ٜعين ٖصا أ

ٕٸ ايطٚاٜات ناْت ٖٓاى َا وكط املكسام  ؾكط يف قسز تعٝني بعض املكازٜل; ٭

ٞٸ دسٜس. َٔ  ي١ٰٜ، ٫ٚ ميهٔ ػاٚظٙ يػرلٙ بعٓٛإ نْٛ٘ بٝاّْا ملكسإم ايٛسٝس ٚايٛاقع

١ٓ يًُع٢ٓ، ٚيٝؼ يًُكسام. َٚجاشلا: َا دا٤ ٖٓا تسضز ٖصٙ ايطٚاٜات يف خا١ْ ايطٚا١ٜ املبِّ

عاب، سٝح سكطت املكازٜل يف ؾاط١ُ ايعٖطا٤ َٔ غٛض٠ ا٭س 33يف تؿػرل اٯ١ٜ 

ُٸ ٞٸأٚ  ،^١ ا٭طٗاضٚا٭٥  . ×بٔ أبٞ طايب تؿػرل آ١ٜ اي١ٜ٫ٛ بأَرل امل٪َٓني عً

 

َّ  ــــــ ٓت املعاْٞ باضتعُاٍ ايتفطري ايباطيّنايٓٛع ايجايح: ايسٚاٜات اييت ب

ٝٸ ١. ايعاٖطٜٸ ١ ططٜك١ يف تٛغٝع َػاس١ املعاْٞضمبا ٜهٕٛ اغتعُاٍ املعاْٞ ايباطٓ

ٞٸباـطاب اي ٫ٚ ٜكتكط اغتعُاٍ ايتؿػرل ايباطينٸ ٌٸإىل  اٙ، بٌ تتعسٸكطآْ خطابات  ن

ٕٸ ٔٵ ايٓاؽ. ؾاملعطٚف أ ٫  ايٓاؽ ٜػتعًُٕٛ ايهتاب١ يف ايتعبرل عٔ خطاباتِٗ، ٚيه

ٌٸ ٗا ؾكط دع٤ َٔ طّا يف املع٢ٓ ايعاٖط، ٚميهٔ ايكٍٛ: إْٸن٬َِٗ َٓشكٹ هعًٕٛ ن

ات ٝٸعباضات ؼٌُ يف غرل اؾاْب ايعاٖط َٓٗا نًٓأٚ  ، بٌ هعٌ نًُاتَِطاز املتهًٚ

١ ٚاملعاْٞ ايٛاغع١ ٖٞ َا ٜكطًض ٝٸَٚعاْٞ أندل ٚأؾهاض أٚغع. ٖصٙ ا٭ؾهاض ايهًٓ

ٝٸ»عًٝ٘  ٕٸٚ «.١املعاْٞ ايباطٓ ٝٸأٚ  َٓؿأ املعاْٞ ايباط١ٓ نُا ٬ٜسغ ؾإ ١ ٖٞ ْؿػٗا ايباطٓ

 املعاْٞ ايعاٖط٠.

ـٸ٤ املع٢ٓ ايباطٔ ع٢ً املع٢ٓ ايعاٖط: يٛ قاٍ َعًٚٚنُجاٍ ع٢ً بٓا  ِ يت٬َص٠ ايك

ـٸ»ا٫بتسا٥ٞ:  . ؾٗصٙ اؾ١ًُ ع٢ً «َٔ ؾهًهِ، ٫ تًكٛا با٭ٚضام امل١ًُٗ يف ايك

بػاطتٗا ؼٌُ َع٢ٓ ظاٖطّا ٚآخط باطّٓا. ٚإزضاى املعٓٝني ٜتٖٛقـ ع٢ً قسضات شٖٔ 

ٕٸ ٔٵ غٝؿِٗ أ َٳ ـٸ ِ َٓشكطٷطًب املعًٚ ايت٬َٝص; ؾٗٓاى   ؾكط يف ا٭ٚضام امل١ًُٗ، ؾٝه

ـٸ ع عٔ إيكا٤ ظٚا٥سٙ يف ٘ عٓسَا ٜدلٟ قًِ ضقاق٘ ٫ ٜتٛضٻ، ٚيهٓٸعٔ إيكا٥ٗا يف ايك

ـٸ ٕٸ، ٚإشا اعذلض عًٝ٘ املعًٚايك ٕٸ ِ ؾإ ُا قاٍ: ا٭ٚضام امل١ًُٗ; املعًِ إْٸ دٛاب٘ غٝهٕٛ أ

ٔٵ غُٝتٓع عٔ إيكا٤ ا٭ٚ َٳ ـٸٚقس ٜٛدس بني ت٬َص٠ ايكـ  ٔٵضام يف ايك ٕٵ ، ٚيه  َا إ

ٕٸىطز َٓ٘ ستٸ ُا ناْت يف ِ إْٸتٛق١ٝ املعًٚ ٢ ٜطَٞ بٗا يف غاس١ املسضغ١، ؾكس ؾِٗ أ
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ـٸ ٕٸقٝط ايك ِ مل ٜهٔ ٖٛ املع٢ٓ َطاز املعًٚ ، ٚيٝؼ خاضد٘. ٚنُا ٬ٜسغ ؾإ

ٌٸ ٤ أْٛاع ايعباي١ ٚايعٚا٥س يف ا٭ضض، غٛا ايعاٖط، بٌ أضاز إٔ ٫ ٜطَٞ ايت٬َٝص به

ٕٸأٚ  ايؿاضعأٚ  أضض املسضغ١ ِ يًت٬َٝص بعسّ إيكا٤ ا٭ٚضام تٛق١ٝ املعًٚ ايبٝت. يصا ؾإ

ـٸ دٛا ٫ تٛغِّ»شلا َع٢ٓ ظاٖط، ٚشلا َع٢ٓ باطٔ، ٜٚكبض املع٢ٓ ايباطٔ  امل١ًُٗ يف ايك

١ يؿع١ َٔ أيؿاظ اؾ١ًُ اييت ، ٖٚٛ املع٢ٓ ايصٟ مل تٴؿٹطٵ إيٝ٘ أٜٸ«قٝط ب٦ٝتهِ

ِ ٜٛدس يف املع٢ٓ ايعاٖط، ٚيهٔ ٫ ٜٛدس يف ز٫ي١ ا٭يؿاظ ِ. ؾُطاز املعًًٚٚاغتعًُٗا املع

 املػتع١ًُ.

ٕٸ ٕٸؾِٗ ظاٖط اـطاب ٜتٖٛق ٚ٭ ل ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ ٜكًٚ ـ ع٢ً ؾِٗ ا٭يؿاظ ؾإ

ِٗ غرل َتػاٜٚٔ ٌ إيٝ٘. يهٓٻَٔ ٚدٛز ؾٛاضم يف املطتب١ بني ايٓاؽ يف إزضان٘ ٚايتٛقټ

ٕٸٞ ايباطٓٝٸيف ؾِٗ املعاْ ـ ع٢ً ؾِٗ باطٔ ايه٬ّ ٜتٖٛقإىل  ٌايتٛقټ ١ يًدطاب; ٭

ٝٸ١ ٚايعطؾٝٸايكسضات امل ِٴعكً ٌّ ١. ٚايؿٗ  ٠ ٚايهعـ.بني ايؿسٸ بٗصا ايًشاظ تؿهٝه

يًتٛؾٝل بني املع٢ٓ ايعاٖط ٚاملع٢ٓ ايباطٔ  يف قاٚي١ٺ ،طٜٔٚقس قاٍ بعض املؿػِّ

ٕٸ ٌٸ يكطإٓ بًػ١ٺاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْعٍ ا يًكطإٓ: إ  أْٛاع ايؿِٗ، َأزب١ّ تتٓاغب ٚن

ّٸ َؿتٛس١ّ ٔٵٚاـٛامٸ يًعٛا ط أيؿاظٗا ٚغ٬غتٗا ؾٗٞ ؼٌُ َعاضف ػٵضغِ ٜٴ ، يه

ٜطؾع سٴذٴبٗا، ٜٚهؿـ عٔ  ٔٵَٳإىل  َعاْٞ عُٝك١ غرل َٓهؿؿ١، ؼتازٚ عاي١ٝ،

ٔٵ ت َٳ  ٛقً٘ قسضاتَ٘عاْٝٗا. ٖٚصا ايكطاط ٜتؿاٚت ؾٝ٘ ايٓاؽ طبل اؿاٍ ٚاملكاّ; ؾُِٓٗ 

ٔٵ وع٢ بععِٝ َعاْٝ٘، ِٖٚ ؾٝ٘ زضداتٷإىل  َٳ  .(26)ٜػرل مثاضٙ; َِٚٓٗ 

ٌٸتبِّ ٚضٚاٜاتٷ يف عامل اٱثبات ٖٓاى آٜاتٷٚ  ٔ اْؿتاح يػ١ ايكطإٓ ع٢ً ن

ِ ايٓاؽ إْٸا َعاؾط ا٭ْبٝا٤ ْهًٚ»: |ا٭نطّ ايطبكات، َٚٔ بٝٓٗا: َا ضٟٚ عٔ ايٓيبٸ

ٓٳاٙٴ ُقطٵآْ﴿اهلل تعاىل يف قهِ نتاب٘:  . نصيو ٜكٍٛ(27)«ع٢ً قسض عكٛشلِ ًِ ْٻا دٳعٳ  ّأإ

ٝٸ ٕٳ ّاعٳطٳبٹ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ِٷ * ٖيعٳًُٖه ٌّ سٳهٹٝ ٓٳا َيعٳًٹ ٜٵ ِّ اِيهٹتٳابٹ َيسٳ ٘ٴ ؾٹٞ ُأ ْٻ  (.4ـ  3)ايعخطف:  ﴾ٚٳٔإ

ّٸٖٚصٙ اٯ١ٜ تتشسٻ  ايهتاب بًػ١ٺ خ عٔ تٓعٌٜ املعاضف ٚاملعاْٞ اييت ناْت يف أ

َٸ ١، ٜػتػكٞ َٓٗابػٝط١ ٚغًٗ  ١ ايٓاؽ طبل ايكسض٠; يهٞ ٜٗتسٚا بٗا ٜٚٓٛبٛا بٗاعا

ٜهؿـ اؿذاب  ٔٵاهلل، يهٔ ٚضا٤ تًو املعاضف َعاضف أخط٣ أعُل ٚأع٢ً، ٖٞ مَلإىل 

 عٓٗا، ٜٚطؾع غتاض اؿذب عٔ ْٛضٖا.
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ٝٳعبٸٚ  ٔ ايعاٖط ٚايباطٔ ايعاضف املٛيٟٛ يف قٛي٘:ٝٵط عٔ تٛادس املعٓ

ـــ  ٕٸ ايكــــــــــــ ٓٻٔ أ ــ ــاٖطٙ ٫ تعـــــــــــــ ــط ظـــــــــــــ  طإٓ ؾكـــــــــــــ

ــط      ــِ ٚايٓعــ ــب ايؿٗــ ٔٷ ٜػًــ ــاط ــاٖط بــ ٌٸ ظــ ــ ـــ نــ  ؾدًــ

ــح    ــط ثايـــــــــــ ــاطٔ آخـــــــــــ ــصا ايبـــــــــــ ـــ ٖـــــــــــ  ٚخًـــــــــــ

ــط     ــبٸ ٚايٓعـ ــ٘ ايًـ ــاض يف َعاْٝـ ــط ٚوـ ــسٖـ ايؿهـ  (28)ٜـ

 

 

ٞٸش٘ ايع٬ٖٓٚصا َا ٜٛنِّ بصنط أَج١ً عٔ ٚدٛز املعاْٞ ايباط١ٓ  ١َ ايطباطبا٥

ٝٵ٦ّا ٫َ تٴؿٵٔطُنٛا﴿يف قٛي٘ تعاىل: »خًـ املعاْٞ ايعاٖط٠، قا٬ّ٥:  ٘ٹ ؾٳ ( 36)ايٓػا٤:  ﴾بٹ

ٚٸ ٞٸايؿِٗ ا٭ ايصٖٔ; بًشاظ ا٭يؿاظ، سط١َ عباز٠ ا٭قٓاّ ٚا٭ٚثإ، إىل  ايصٟ ٜتبازض ي

آخط، َؿازٙ سط١َ إطاع١ غرل اهلل بسٕٚ إشٕ  ٔ ٜسضى ايكاض٨ َع٢ٓٶَٔ ايتُعټ ٚبؿ٤ٞٺ

٣ٖٛ ايٓؿؼ، أٚغع َٔ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ٜؿِٗ ايكاض٨ ي١ٰٜ سط١َ اتٸباع  اهلل، ٚيف ْعط٠ٺ

ٜهٝـ ٚ .(29)غرلٙإىل  سط١َ ايػؿ١ً عٔ اهلل ٚا٫يتؿاتإىل  أنجط عُكّا يٝكٌ يف ْعط٠ٺ

ٞٸقا٬ّ٥: ٖٚصٙ ايذلاتبٝٸ ايصٟ وكٌ َٔ  ١ يف ظٗٛض املعاْٞ ٚال٥٬ٗا، املع٢ٓ ا٫بتسا٥

ٌٸ آخط أٚغع َٓ٘ إىل  َٟع٢ٓ ٜ٪زٸ ظاٖط اٯ١ٜ، ثِ سكٍٛ املع٢ٓ ايجاْٞ، ثِ ايجايح، ٚن

ٌٸ ٚأعُل، ٚٸ هطٟ يف ن ط يف ٖصٙ آخط آ١ٜ. ٚايتسبټإىل  ٍ آ١ٜ يف ايكطإٓاٯٜات، َٔ أ

ٞٸاملعاْٞ هعًٓا ْسضى املع٢ٓ اؿ ٕٸ»: |يكٍٛ ايطغٍٛ ا٭نطّ كٝك يًكطإٓ ظٗطّا  إ

 .(30)«غبع١ بطٔإىل  ٚبطّٓا

ٕٸإىل  َٔ خ٬ٍ ايتٛنٝشات ايػابك١ نًل ١ تؿػرلٜٸبني ايطٚاٜات اي ايكٍٛ: إ

ٝٸأٚغع يبعض اٯٜات اي أعطت َع٢ٓٶْؿػٗا ضٚاٜات  ١، ٖٚٞ اييت ْكطًض عًٝٗا كطآْ

ٜٳػٵَأُيْٛٳَو ﴿باملع٢ٓ ايباطٔ. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصا: َا دا٤ يف خكٛم اٯ١ٜ ايهطمي١: 

ٚٳَي ٚٳاِيشٳرِّ  ٛٳاقٹٝتٴ يٹًٓٻأؽ  َٳ ٞٳ  ٖٹ ٌٵ  ٖٹ١ًٖٹ ُق ٔٔ ا٭ ٛٵاعٳ ٕٵ تٳِأتٴ ٗٴٛٔض ٝٵؼٳ اِيبٹطټ بٹَأ َٹٔ ُظ ٝٴٛتٳ  ٔٻ اِيبٴ ٚٳَيهٹ ٖٳا 

ٚٳ ٔٔ اتٻَك٢  َٳ ٗٳا تٴٛاِااِيبٹطٻ  ٛٳابٹ ٔٵ َأبٵ َٹ ٝٴٛتٳ  ٕٸ﴾اِيبٴ املع٢ٓ ايعاٖط شلصٙ اٯ١ٜ مكٌ عًٝ٘  ، ؾإ

ٝٸ دعًٛا ثكبّا  ١ ناْٛا إشا أسطَٛا ٜطٜسٕٚ اؿرٸبًشاظ أغباب ايٓعٍٚ، ؾؿٞ ظَإ اؾاًٖ

، ض ط١ًٝ ؾذل٠ اؿرٸيف سا٥ط بٝٛتِٗ، َٓٗا ٜسخًٕٛ ٚىطدٕٛ، ؾ٬ ٜػتعًُٕٛ باب ايسا

ٔٸ(31)ؾٓعيت اٯ١ٜ تٓٗاِٖ عٔ ٖصا ايؿعٌ ٕٸ . يه اٱْػإ  املع٢ٓ ايباطٔ شلصٙ اٯ١ٜ ٖٛ أ
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ٕٛأخطٜٚٸأٚ  ١زْٜٝٛٸهب إٔ ٜأتٞ أَٛضٙ،  ٞٸ ١، بٓش َا أؾاض إيٝ٘  . ٖٚصاقشٝض ٚعك٬ْ

ٕٵ»سني قاٍ:  ×اٱَاّ قُس ايباقط ٟٸ ا٭َٛض  ٜعين أ ٜأتٞ ا٭َٛض َٔ ٚدٗٗا، أ

 . (32)«نإ

ٕٸ ٔٷ ي١ٰٜ ٖٛ َع٢ٓٶ ×املع٢ٓ ايصٟ شنطٙ اٱَاّ ٬ٜٚسغ أ  ، ٖٚٛ تٛغٝعٷباط

ٕٸ ٟٸ يًُع٢ٓ ايعاٖط، ٚيٛ أ  ّا. يػٜٛٸيؿغ َٔ أيؿاظ اٯ١ٜ ٫ ٜعطٞ ٖصا املع٢ٓ  أ

 

ِّ  ــــــ ٔ َصادٜل باط١ٓايٓٛع ايسابع: ايسٚاٜات اييت تب

ٕٸ ٝٸايخ عٔ َكازٜل يعاٖط اٯٜات تتشسٸ يسٜٓا ضٚاٜاتٺ نُا أ ١ نصيو تٛدس كطآْ

َا ميهٔ تػُٝت٘ مبكازٜل املعاْٞ ايباط١ٓ، أٚ  يٰٜات، ضٚاٜات تبِّٔ َكازٜل باط١ّٓ

ٔٵطٵٚاييت ٫ ميهٔ عسټٖا عٴ َا زاّ املع٢ٓ ايباطٔ ٖٛ  ؾّا َٔ َكازٜل ظاٖط اٯٜات. ٚيه

ٕٸ تٛغٝعٷ ايػايؿ١ املع٢ٓ ايعاٖط ٜؿًُٗا. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصا: اٯ١ٜ  يًُع٢ٓ ايعاٖط ؾإ

ٗٳا تٴٛاِاٚٳ﴿ايصنط:  ٛٳابٹ ٔٵ َأبٵ َٹ ٝٴٛتٳ  ؾبعس املع٢ٓ ايعاٖط ٚاملع٢ٓ ايباطٔ ٖٓاى   .﴾اِيبٴ

يف َا ضٟٚ عٓ٘، سٝح قاٍ:  ×ايباطٔ أؾاض إيٝٗا اٱَاّ ايكازم َكازٜل يًُع٢ٓ

ٌٸ، ٚبِٗ استرٸٔط٢، ٚي٫ِٖٛ َا عٴ٪تٳا٭ٚقٝا٤ ِٖ أبٛاب اهلل اييت َٓٗا ٜٴ»  ف اهلل ععٸ ٚد

 .(33)«تباضى ٚتعاىل ع٢ً خًك٘ اهلل

أٚنض: إٕ املع٢ٓ  ٚايطٚا١ٜ بٝٻٓت َكازٜل َٔ َكازٜل املع٢ٓ ايباطٔ ي١ٰٜ. ٚبعباض٠ٺ

ٞٸايباطٔ ٖٛ ايصٟ ميهٔ ايتٛقټ ٕٸٌ إيٝ٘ عٔ ططٜل عك٥٬ ايصٜٔ  ، ؾايعكٌ ٜسضى أ

ِٖ ٚسسِٖ ايصٜٔ أزضنٛا ٖصٙ ايططٜل،  ططٜل اؿلٸإىل  ميهِٓٗ إضؾاز ايٓاؽ

ُٛا عٔ اؿٝاز عٓٗا ٚيٛ تكٛټضّا. يصا ؾػًٛى كٹيف سطناتِٗ ٚغهٓاتِٗ، ٚعٴٚيعَٖٛا 

 . ^نيَني ٚاشلسا٠ املٗسٜٸ٘ ٖ٪٤٫ ايػاز٠ املهطٻبابٴ ططٜل اؿلٸ

 ٌٕ ّٸ بؿه ٝٻتٳ عا ٕٸب ع٢ً  ^١ ايٛاضز٠ عٔ أٌٖ ايبٝتتؿػرلٜٸايطٚاٜات اي ٔ يٓا أ

ُٳ  ٔ: ٝٵقػ

ِٸأـ ضٚاٜات تبِّ  ع٢ٓ ايعاٖط ٚاملع٢ٓ ايباطٔ.َٔ امل ٔ َعاْٞ اٯٜات، أع

ِٸ َٔ  ب ـ ضٚاٜات ناْت يف قسز بٝإ َكازٜل ملعاْٞ اٯٜات قطؾّا، أع

 املكازٜل ايباط١ٓ. أٚ  املكازٜل ايعاٖط٠
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ٌِ  ــــــ ١تفطريّٜآخس يًسٚاٜات اي تكطٝ

ٔٵ اعتدل ؾكط تًو ايطٚاٜات اييت تبِّ َٳ ٔ َعاْٞ اٯٜات. ٖٓاى َٔ املؿػِّطٜٔ 

ٞٸ١َ ايػٝؾايع٬ٓ املٝعإ يف تؿػرل »قس قطٻح يف تؿػرلٙ  س قُس سػني ايطباطبا٥

أٚ  ،«ايطٚا١ٜ َٔ اؾطٟ، زٕٚ ايتؿػرل»كتًؿ١، نكٛي٘:  ٖصا بعباضاتٺإىل  «ايكطإٓ

ٖٞ َٔ اؾطٟ »، ٚ«ايبطٔ، ٚيٝؼ َٔ ايتؿػرل يف ؾ٤ٞأٚ  ٖٛ َٔ اؾطٟ»قٛي٘: 

ع تكٓٝؿّا دسٜسّا يًطٚاٜات . ؾٗٛ قس ٚن(34)«ط٠َٔ ايبطٔ، ٚيٝػت مبؿػِّأٚ  ٚايتطبٝل

١َ، ل َٔ عباضات قاسب املٝعإ املتكسِّ. ٚاملػتدًَ^١ املٓكٛي١ عٔ أٌٖ ايبٝتتؿػرلٜٸاي

ٕٸ يف تؿػرل ايكطإٓ ع٢ً ث٬خ أْٛاع:  ^ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ٚغرلٖا نجرل يف املٝعإ، أ

 اطٔ.ضٚاٜات ايبـ 3ضٚاٜات اؾطٟ ٚا٫ْطبام; ـ ١2 احمله١; تؿػرلٜٸايطٚاٜات اي ـ1

 

 ــــــ ١ احملط١تفطريّٜاي ـ ايسٚاٜات1

ٞٸ ١ ٖٞ ايطٚاٜات اييت تهؿـ تؿػرلٜٸايطٚاٜات اي يف اقط٬ح ايػٝس ايطباطبا٥

ٞٸ َٔ اٯ١ٜ، ٚيٝػت يف قسز بٝإ َكازٜل قاب١ً ي٬ْطبام ع٢ً َطاز  عٔ املطاز اٱشل

ٞٸٌ املطاز اؿ، ٚتأتٞ ايطٚا١ٜ يتؿكِّاٯ١ٜ. ؾكس تهٕٛ اٯ١ٜ ف١ًُّ قس تهٕٛ أٚ  ،كٝك

َٸ اٯ١ٜ تكٝٝسٖا. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات أٚ  َطًك١، ؾتأتٞ ايطٚا١ٜ يتدكٝكٗاأٚ  ١عا

 .^َٔ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝتميجٌِّ ايكػط ا٭ععِ 

 

 ــــــ زٚاٜات اجلسٟ ٚاالْطبام ـ2

ٜٴ ٖٞ تًو ايطٚاٜات اييت ٫ تهٕٛ يف قسز  «اؾطٟ»ض عًٝ٘ بطٚاٜات ًَكَطَا 

ّٸ تهؿـ عٔ َٛاضز خاضد١ أٚ  ي١ٰٜ، ٚإمنا ٖٞ تبِّٔ بعض َكازٜكٗا، بٝإ املطاز ايتا

ُٸ»عٔ ؾإٔ ايٓعٍٚ. ٜٚكٍٛ قاسب املٝعإ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات:  ١ ٖٚصٙ غًٝك١ أ٥

كٕٛ اٯ١ٜ َٔ ايكطإٓ ع٢ً َا ٜكبٌ إٔ ٜٓطبل عًٝ٘ َٔ املٛاضز، ٜطبِّ ^ِٗأٌٖ ايبٝت، ؾإْٸ

ٕٵ ٕٸنإ خاضدّا عٔ َٛاضز ايٓعٍٚ، ٚ ٚإ ايكطإٓ ْعٍ ٖس٣ٶ يًعاملني،  ا٫عتباض ٜػاعسٙ، ؾإ

ٝٻٓ٘ َٔ املعاضف ايإىل  ٜٗسِٜٗ ١ ٓعطٜٸٚادب ا٫عتكاز، ٚٚادب اـًل، ٚٚادب ايعٌُ. َٚا ب

ٍٕ ؾطٻع٘ أٚ  ضش١ًٜ،أٚ  ، ٫ٚ ظَإ زٕٚ ظَإ، َٚا شنطٙ َٔ ؾه١ًٝسكا٥ل ٫ ؽتل عا

ٞٸَٔ سهِ   .(35)«زٕٚ عكط; يعُّٛ ايتؿطٜع زٕٚ ؾطز، ٫ٚ عكٕط ، ٫ ٜتكٝٻس بؿطزٺعًُ
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َٔ ا٭َج١ً ع٢ً املٛاضز اييت ناْت ايطٚاٜات يف فاٍ اؾطٟ ٚا٫ْطبام: َا ٚضز ٚ

 يف ؾإٔ اٯٜتني ايهطميتني: 

٘ٹ﴿ـ 1 ٚٳتٹ ٘ٴ سٳلٻ تٹ٬َ ٜٳتٵًُْٛٳ ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ ٔٳ آتٳ ؾكس ٚضز عٔ  ،(121)ايبكط٠:  ﴾اٖيصٹٜ

ٕٸ ×اٱَاّ ايكازم ُٸ املككٛز يف أ ، ٜٚكٍٛ ايػٝس (36)^١ ا٭طٗاضاٯ١ٜ ِٖ ا٭٥

ٞٸ ٕٸايطباطبا٥  . (37)ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ باب اؾطٟ ٚا٫ْطبام بصنط املكسام ايهاٌَ : إ

٘ٹ﴿ـ 2 ٓٹ ُٹٝ ٝٳ ٘ٴ بٹ ٞٳ نٹتٳابٳ ٔٵ ُأٚتٹ َٳ َٻا  ٞٸ19)اؿاق١:  ﴾...َؾَأ  (. ٚنتب ايػٝس ايطباطبا٥

ٕٸ ٗا يف ثت عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أمجعت ع٢ً أْٸسٻايعسٜس َٔ ايطٚاٜات اييت ؼ يف تؿػرل املٝعإ أ

ٞٸٓأَرل امل٪َ ٞٸٚيف ضٚاٜات أخط٣ أْٸ .×أبٞ طايببٔ  ني عً بٔ أبٞ  ٗا تٓطبل ع٢ً عً

 .(38)ٚؾٝعت٘. َٖٚٛٔ باب اؾطٟ، ٚيٝؼ َٔ ايتؿػرل ×طايب

 

 ــــــ زٚاٜات ايباطٔـ 3

ا عٔ ٌ إيٝٗتٛقٻَٔ ايطٚاٜات اييت تهؿـ عٔ َعاْٞ َٚكازٜل ٫ ٜٴ ٖٚٞ مج١ًْ

 يٮيؿاظ.  يفٸطٵعٴططٜل املع٢ٓ ايعاٖط ٚاي

ٕٸ َا أت٢ يف ضٚاٜات  ٚايؿطم بني ضٚاٜات اؾطٟ ٚا٫ْطبام ٚضٚاٜات ايباطٔ ٖٛ أ

يف أٚ  َكازٜل ٜؿًُ٘ ٚوتٜٛ٘ إط٬م ايًؿغ يف ايعاٖطأٚ  اؾطٟ بعٓٛإ تؿػرل َكسام

ٟٸف ايطٵايعٴ ُٸٌ: إْٸ، ؾشني قٝ﴾ا٭بٵطٳأض﴿. َٚجاٍ ع٢ً ٖصا: يف َع٢ٓ ًػٛ ١ ا٭طٗاض، ِٗ ا٭٥

ٕٸ ٕٸ ﴾اِيُؿذٻاضٳ﴿ ٚإ ٝٸ ِٖ بٓٛ أ١َٝ، ؾإ ٘ أْٸ ّا ع٢ً تًو املكازٜل. إ٫ٖٓصٙ ا٭يؿاظ تكسم ؾعً

قس تصنط ايطٚا١ٜ أَٛضّا ٫ تهٕٛ نُٔ ز٫ي١ أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ، نُا ٖٛ ايؿإٔ 

ٕٴ﴿يف قٛي٘ تعاىل:  ُٳطٵدٳا ٚٳاِي ُٳا ايًٗ٪ٵُي٪ٴ  ٗٴ ٓٵ َٹ ؾكس ٚضز عٔ ابٔ  (،22يطمحٔ: )ا ﴾ٜٳدٵطٴزٴ 

ٞٸاؽ أْٸعبٸ   .(39)’١، ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣: اؿػٔ ٚاؿػنيٚؾاطُ ٘ قاٍ: ايً٪ي٪ ٚاملطدإ عً

ِٵ عٳ٢ًَ بٳعٵٕض﴿ ٗٴ ٓٳا بٳعٵهٳ ٌٴ َؾهٻًِ يف ايهايف  سٝح ٚضز (.253)ايبكط٠:  ﴾...تٹًَِو ايطټغٴ

ٕٸ ×عٔ اٱَاّ قُس ايباقط ٍٸ أ ٕٸ اٯ١ٜ تس غرل  |ا٭نطّ أقشاب ايٓيبٸ ع٢ً أ

ٕٸٝٵَػتجٓٳ ٌٸ، ٜعين أ ; َ٪١َْٓ بعسٙ ع٢ً فُٛعتني: ٚاسس٠ْ أقشاب ايٓيبٸ ٔ َٔ ٖصا ايه

 .(40)ٚأخط٣ ناؾط٠ْ

اؾٞ عٔ ا٭قبؼ بٔ ْبات١ قاٍ: نٓت ٚاقؿّا َع أَرل امل٪َٓني دا٤ يف تؿػرل ايعٝٸ

ٞٸ ٌٷ ×بٔ أبٞ طايب عً ٢ ٚقـ بني ٜسٜ٘، ؾكاٍ: ٜا أَرل ستٸ ّٜٛ اؾٌُ، ؾذا٤ ضد
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ّٳ ٝٵ٢ ايكّٛ ٚقًٖامل٪َٓني، نبٻط ايكّٛ ٚنبٻطْا، ًٌٖٖٚ ايكّٛ ًًٖٖٚٓا، ٚقًٓ ٓا، ؾع٬

ِٵ عٳ٢ًَ بٳعٵٕض﴿: ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ: ×ْكاتًِٗ  ؾكاٍ ٗٴ ٓٳا بٳعٵهٳ ٌٴ َؾهٻًِ ٛٵ ؾٳا٤ ... تٹًَِو ايطټغٴ ٚٳَي

ٖٹِ َٹٔ بٳعٵسٹ ٔٳ  ٌٳ اٖيصٹٜ َٳا اِقتٳتٳ ٘ٴ  ٔٵٚٳ﴿ ،«ايصٜٔ َٔ بعسِٖ»، ؾٓشٔ ﴾ايًٓ ٗٴِ  اخٵتٳًَُؿٛا َيهٹ ٓٵ ُٹ َؾ

َٻٔ َنَؿطٳ ٗٴِ  ٓٵ َٹ ٚٳ ٔٳ  َٳ ٔٵ آ ٔٴ﴾...َٻ ايصٜٔ آَٓٛا ِٖٚ ايصٜٔ نؿطٚا، ؾكاٍ ايطدٌ:  ، ؾٓش

ّٴ  .(41)«ت٢ٌ ُقايهعب١، ثِ محٌ ؾكاتٌ ستٸ ٚضبٛ نؿط ايكٛ

ٕٸٚ ٜكٍٛ ايع٬ٓ ٌّ َٔ ايؿٝذ املؿٝس،  ١َ ايطباطبا٥ٞ: إ ٖصٙ ايكك١ قس شنطٖا ن

ُٸٚايؿٝذ ايطٛغٞ  ٍٸيف ا٭َايٞ، ٚايؿٝذ ايك ٕٸ ٞ يف تؿػرلٙ. ٚتس ايهؿط  ايطٚا١ٜ ع٢ً أ

ِٸ املكطًض يف أٚ  َٔ ايهؿط اـامٸ ايصٟ عٓاٙ أَرل امل٪َٓني يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ أع

س ٖصا ايًشاظ ضٚاٜات أخط٣ ١. ٜٚ٪ٚنخاقٸ ١ؾكٗٝٸب عًٝ٘ أسهاّ ايعكا٥س، ٚايصٟ تذلتٻ

ٕٸ١ِّٝ اييت تبتاضىٝٸعسٜس٠، ٚنصا ا٭سساخ اي مل ٜعاٌَ ايكّٛ يف  ×أَرل امل٪َٓني ٔ أ

أٌٖ ايهتاب، ٚمل ٜعاًَِٗ أٚ  اض َٔ املؿطنني ٚاملًشسٜٔني َعا١ًَ ايهٓؿقٓؿ

ٜٔ. يصا ؾتؿػرل أَرل امل٪َٓني يهؿط ايكّٛ نإ َٔ خ٬ٍ با٭سهاّ ايٓاظي١ يف املطتسٸ

إٔ  باطٔ اٯ١ٜ، ٚيٝؼ سػب ظاٖطٖا َٚا ٜعٓٝ٘ ظاٖط اٯ١ٜ ٚأيؿاظٗا، خكٛقّا

ٝٸ َٸػٝاغٝٸُ٘ اٱزاض٠ ايؾت٧ ٜطزِّز طٛاٍ ؾذل٠ تػًٗ َا ×ّاعً ٘ ٜكاتٌ املدايؿني ع٢ً ١ أْٸ١ يٮ

 .(42)ايتأٌٜٚ، ٚيٝؼ ع٢ً ايتٓعٌٜ

اييت دا٤ت يف آٜات  «نؿط»ٚ «إميإ» ٞٵٚقس ؾػٻط ايػٝس ايطباطبا٥ٞ نًُتٳ

ٕٸ وًُ٘ باطٔ اٯٜات،  ٘ ٖٛ املع٢ٓ ايصٟاملطاز ايهؿط ٚاٱميإ باي١ٜ٫ٛ; ٭ْٸ َؿاب١ٗ بأ

 .(43)٫ٚ ميهٔ سػاب٘ تؿػرلّا يتًو اٯٜات َطًكّا

 

 ــــــ عالق١ اجلسٟ بايباطٔ

ْٸ ٞٸضغِ أ ـٸ َٔ ن٬ّ قاسب املٝعإ يف ايبشح ايطٚا٥ ٕٸ ٘ قس ٜػتؿ  يًتؿػرل أ

ٕٸؾإْٸ٘، «ايباطٔ»آخط غرل  ؾ٤ٞٷ «اؾطٟ» ضٚاٜات  ، َٚٔ باب ايتػاَض، ميهٔ ايكٍٛ: إ

َٔ اؾطٟ; بًشاظ نٕٛ ضٚاٜات ايباطٔ يف شاتٗا تٛغع١ّ ٚمتسٜسّا  ٖٞ ْٛع «ايبطٔ»

س ٖصا ملػاس١ َعاْٞ ا٭يؿاظ ٚاْطباقٗا ع٢ً َكازٜل غرل ظاٖط٠. ٚيعٌ ايطٚاٜات ت٪ِّ

ٞٸ يف بعض ايطٚاٜات بطٔ ايكطإٓ تعين اْطبام »ٜكٍٛ:  املٓش٢ ٚتجبت٘، ؾايػٝس ايطباطبا٥

 . (44)«َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ، َٔ قبٌٝ: اؾطٟ َعاْٞ اٯٜات ع٢ً َٛاضز أخط٣ تٛقٌ إيٝٗا



 

 

هـ 0311م ـ  2102سابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف ــ السنة ال نصوص معاصرة  

 

ّٞ  ــــــ ْطب١ زٚاٜات اجلسٟ ٚايتطبٝل يف ايتفطري ايسٚا٥

ٝٸتتشسٻ ٚٸخ اٱسكا٥ ١ شلصا ايٓٛع َٔ ايتؿػرل عٔ َا ٜعازٍ ايػسؽ بايٓػب١ يٝٸات ا٭

 ُقػُِّت بايؿهٌ ايتايٞ: ضٚا١ٜ، 2130فُٛع٘ ١، أٟ َا تؿػرلٜٸفُٛع ايطٚاٜات ايإىل 

 عسز ايطٚاٜات املٓكٛي١ اغِ املعكّٛ املطٟٚ عٓ٘ ايطتب١

 190 |ا٭نطّ ايٓيبٸ 1

ٞٸ 2  163 ×اٱَاّ عً

 21 ×اٱَاّ اؿػٔ 3

 6 ×اٱَاّ اؿػني 4

 40 ×ازاٱَاّ ايػذٸ 5

 713 ×اٱَاّ ايباقط 6

 820 ×اٱَاّ ايكازم 7

 69 ×اٱَاّ ايهاظِ 8

 92 ×اٱَاّ ايطنا 9

 44 ×اٱَاّ اؾٛاز 10

 2 ×اٱَاّ اشلازٟ 11

ٟٸاٱَاّ اي 12  34 ×عػهط

ٟٸ 13  3 ×اٱَاّ املٗس

َٸ ٕٸٖصا عٔ عسز ٖصٙ ايطٚاٜات، أ َا ٜكاضب ْكؿٗا غرل  ا يف َا ىلٸ غٓسٖا ؾإ

ٌٷ َٚكطٛع ايػٓس. ٚيٝؼ ٖصا ؾشػب، بٌ يكس تبٝٻ ٔ عدل زضاغ١ َػٓس، بٌ ٖٛ َطغ

ٕٸ ٛٸَا ٜعازٍ ايجًح َٔ فُٛع عسزٖا قس ْك غٓسٖا أ عٴطؾٛا أٚ  ،ًٗا ضٚا٠ اتټُٗٛا بايػً

ٛٸ  .(45)بايػً

ٕٸٚيف اؾ١ًُ ضغِ ا٫تٸ ٞٸ ؿام ع٢ً أ ٕٸ َٓٗر اؾطٟ ٚايتطبٝل أَطٷ عك٥٬ عسزّا  ؾإ

ٚفعٛي١،  ت َٛنٛع١ّسٻ١ ٚؾكٗا قس عٴكطآْٝٸتؿػرل اٯٜات اي نبرلّا َٔ ايطٚاٜات اييت متٸ

 ايػ٠٬.أٚ  َٔ ططف ايٛنٸاعني غٛا٤ٷ

ٕٸ ُٸ َا قاّ ب٘ إ ١ كطآْٝٸَٔ خ٬ٍ تؿػرل بعض اٯٜات اي ^١ املعكَٕٛٛا٭٥
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ٕٸ ١ يف إطاضٖا، إ٫َٓٓطكٝٸباغتعُاٍ ططٜك١ اؾطٟ ٚايتطبٝل  ايػ٠٬ قس ػاٚظٚا ٖصا  أ

بك١ً  ٘ عباض٠ عٔ عط َٔ ايطَٛظ ٚاٱؾاضات اييت ٫ متتٸاٱطاض، يٝذعًٛا ايكطإٓ نًٓ

ٝٸ طٚاٜات َٔ شاى ايٓٛع تطػ٢ ع٢ً ايتؿػرل ظاٖط ايكطإٓ. ٚبايتايٞ أقبشت ايإىل  ّانًٓ

ٞٸ ، ٚقاٚيتٗا ؼٌٜٛ ايٓعط عٔ ظاٖط ايكطإٓ، ايصٟ ٖٛ َٓاط ايتهًٝـ ٚططٜل ايطٚا٥

باطٓ٘ ايصٟ ٜهٕٛ َطتعّا خكبّا شلِ يعضع ْٚؿط إىل  ١،اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ

ض ١ ايتؿػرل. ٚقس ساٍٚ ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسأؾهاضِٖ ايهآي١ ؼت َعًٓ

ايؿٝع١ زٕٚ غرلِٖ َٔ ايؿطم ٚاملصاٖب إىل  تٛقٝـ ٖصا ايؿهط املٓشطف، ايصٟ ْػب

َٳ»ا٭خط٣، سٝح قاٍ:  ُٸإىل  ع أسٛاٍ املٓتػبنيتتبٻ ٔٵٚ ٕٸ ^١ا٭٥ ٖٳٖٓاى اتٸ ٚدس أ ٔ ٝٵذا

 بِٝٓٗ:

ٌ ظاٖط ايؿطٜع١، ذاٙ ايػا٥س يف ؾكٗا٤ ا٭قشاب، ايصٟ نإ ميجِّا٫تٸ أسسُٖا:

ُٸهّا، ٚنإ ٜتُجٻٚايصٟ ٖٛ ٚاقعٗا أٜ  س بٔ َػًِ ٚأَجاشلِ. ٌ يف ظضاض٠ ٚق

 ٍ املؿّٗٛ، نإ واٍٚ زا٥ُّا إٔ ًٜػع يف ايكهاٜا، ٚوِّذاٙ باطينٸاتٸ ٚاٯخط:

ٛٸاي٬َؿّٗٛ. ٚيف أسهإ ٖصا ا٫تٸإىل   . ٚسٝح مل ٜهٔ شلِ َساضى ٚانش١ْذاٙ ْؿأ ايػً

ٕٕإىل  ذٗٛااتٻ ٝٸ١ٺ  ...،ي٘ تأٌٜٚ ايكطإٓ، ٚاغتدطاز بطٛ ٖٚٞ نًٗٗا أدعا٤ َٔ قهٝٸ١ٺ نًٓ

ٕٔإىل  يػ٠٬ املٓشطؾٕٛ، ٖٚٞ قطف ا٭ْعاض َٔ ظاٖط ايؿطعساٚشلا ا ٫ َع٢ٓ  باط

 .(46)«ي٘

 

 ــــــ ْتٝج١ ايبخح

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىل  ٌَٔ خ٬ٍ َا ططح ْتٛقٻ

ضٚاٜات ايعاٖط ٚايباطٔ، ٚضٚاٜات ايتٓعٌٜ ٚايتأٌٜٚ، إىل  ـ يكس اغتٓس ايبعض1

ٞٸ١ ٚيػع اـطاب اي١، يرلِّٚدٛا يطَعٜٸتؿػرلٜٸعاْٞ بعض ايطٚاٜات ايَٚ ٔٵكطآْ ، َٚٔ . يه

ٝٻأٚ  َٔ خ٬ٍ ايػٓس خ٬ٍ عح زقٝل يتًو ايطٚاٜات، غٛا٤ٷ ٘ يٝؼ ؾكط ٔ أْٸاملنت، تب

ٞٸ١ اـطاب ايس باطٔ ٚيػعٜٸٗا ٫ ت٪ِّأْٸ  ، بٌ تجبت َا ٖٛ ْكٝه٘. كطآْ

ٝٳـ دا٤ ايعاٖط ٚايتٓعٌٜ يف ايط2  ٔ:ٝٵٚاٜات مبعٓ

ٚٸ ٟٸ ٞٸيأـ أيؿاظ ايكطإٓ; ب ـ املع٢ٓ ا٭  ٭يؿاظ ايكطإٓ.  ٚايعاٖط
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ٚٸ باملع٢ٓ املطًل، ٚيف َكابٌ املع٢ٓ ايجاْٞ  «ايباطٔ ٚايتأٌٜٚ»ٍ ٚيف َكابٌ املع٢ٓ ا٭

ٞٸ «ايباطٔ ٚايتأٌٜٚ» ، ٚايصٟ ٜهٕٛ يف ايتٛغٝع َٔ َػاس١ املعاْٞ يف داْب٘ املعٓا٥

 ايعاٖط٠.

َٸتؿػرلٜٸٜات ايـ ايطٚا3 يف َكاّ ايهؿـ عٔ أٚ  ا يف َكاّ بٝإ املعاْٞ;١: إ

َٸٝٵاملكازٜل. ٚن٬ اجملُٛعتٳ ا هعٌ ايباطٔ. مٓمأٚ  ا تأخص ايعاٖط بعني ا٫عتباض;ٔ إ

 ١; بًشاظ تعاًَٗا َع ا٭يؿاظ: تؿػرلٜٸيسٜٓا يف ايٓتٝذ١ أضبع فُٛعات َٔ ايطٚاٜات اي

 ايعاٖط.ٔ املع٢ٓ ـ ايطٚاٜات اييت تب1ِّ

 ٔ املكازٜل ايعاٖط٠.ـ ايطٚاٜات اييت تب2ِّ

 ـ ايطٚاٜات اييت تهؿـ عٔ املعاْٞ ايباط١ٓ.3

ٝٸـ ايطٚاٜات اييت تتشسٻ4  ١.خ عٔ املكازٜل ايباطٓ
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 ايعاٍل١َ غسف ايدٜٔ يف نتابات املطتػسقني

 َكاي١ )ٚازْس أْدٟ( أمنٛذجًا

 

 مهرداد عباسيد. 

 انجّبارأحمد عبد ترجمت: 

 

 ــــــ َكّد١َ

َٸ ا٭ٚناع  ١ يف عٛخ املػتؿطقني يف ايعكٛز ا٭خرل٠ زضاغ١َُٔ ا٭َٛض اشلا

ل يف ايتدكټ :ٚبعباض٠ أخط٣ ،١غ٬َٝٸ١ يف ايسٍٚ اٱدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸٚا٭سٛاٍ اي

 ٗٛا إيٝٗا يف ٖصا اٱطاض أثطٴاملٛنٛعات اييت تٛدٻإطاض اٱغ٬ّ املعاقط. ؾُٔ مج١ً 

ٝٸ١، ٚتأثرل ايعًُا٤ ٚاؿطنات ايدتُاعٝٸ١ ٚا٫ؿطزٜٸع ايسٜٔ يف سٝا٠ املػًُني ايَٚٛق ١ سٜٓ

 ،١غ٬َٝٸ١ يف اؿهَٛات اٱجكاؾٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸع٢ً قٓاع١ ايكطاضات اي

 . (1)ٞٸبعض زٍٚ اـًٝر ايؿاضغٚخكٛقّا يف ايؿطم ا٭ٚغط ٚ

ٕٸ ا ٫ ؾٓوٚمٓم ات َٔ ايؿدكٝٸ سٸعٳايسٜٔ ٜٴ١َ عبساؿػني ؾطف ايع٬ٓ ؾٝ٘ أ

ٝٸاي ٚٸػٝاغٝٸ١ ٚايسٜٓ ٍ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ؾكس نإ ي٘ ١ يف يبٓإ ٚايعطام يف ايٓكـ ا٭

 ١ يف دٓٛب يبٓإ. خاقٸٚ ١ يًؿٝع١،دتُاعٝٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸا٭ثط ايبايؼ يف تؿهٌٝ ا٭ٚناع اي

سٸ عٳـ ٚاييت تٴ (2)١غ٬َٝٸَٔ زا٥ط٠ املعاضف اٱ ٘ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً اٱقساض ايجاْٞتٛدٻ

إىل  ني ـػطبٝٸني ٚايغ٬َٝٸكني اٱَٔ أنجط ايهتب اعتباضّا يف َعطؾ١ اٱغ٬ّ بني احملٚك

كٛا َسخ٬ّ يًتعطٜـ ب٘ ٚبآثاضٙ; ؾذا٤ َسخٌ ١، ٚخكٻ١ اٱَاَٝٸعًُٝٸ١ ايٖصٙ ايؿدكٝٸ

اؾع٤  يف ،(Werner Endeْسٟ )أبكًِ ٚاضْط  ،)ؾطف ايسٜٔ( يف زا٥ط٠ املعاضف ٖصٙ

 (. 315ـ  314يف ايكؿشات ) ،(1997تاغع )اي

                                                      

  



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد السابع والعشرون ــ صيف  نصوص معاصرة  

 

ٝٸٚيكس شٴنطت تطادِ إمج ١ ٚتعطٜؿات بآثاض ؾطف ايسٜٔ يف بعض زٚا٥ط املعاضف اي

ٝٸ١ ٚايٚنتب ايذلادِ ايؿاضغٝٸ   .(3)١عطب

ؿات٘ يف َٚ٪ٖي أْسٟ(، ٚاضْط)ؾػٛض ٚبايدل يف ٖصٙ املكاي١ أبسأ بتعطٜـ كتكٕط

ٝٸ ٌٕـ َؿكٻ ِ تكطٜٕطَٝسإ اٱغ٬ّ املعاقط، ُٚأنٌُ بتكسٜ ّا ـ سٍٛ قت٣ٛ َٚكازض ْػب

 ١.غ٬َٝٸَكاي١ )ؾطف ايسٜٔ( يف زا٥ط٠ املعاضف اٱ

  

  ــــــ ْدٟ(أ)ٚازْس ايتعسٜف بـ 

ٞٸ َػتؿطمٷٖٛ  ّ، ٚتًٓك٢ ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ َٔ داَع١ 1937يس عاّ ٚٴ ،أملاْ

١ جكاؾٝٸايّ. ٚنإ َٛنٛع ضغايت٘ )زضاغ١ يٮٚناع ٚا٭سٛاٍ 1965عاّ  ؽٖاَبٛض

ني يًُػًُني يف ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط، عػب نتابات ايٓاقسٜٔ ٚايكشؿٝٸ

ّ((. ٚقس غاؾط يًتشكٝل 1930)ًَٜٛشّٞ( ٚابٓ٘ قُس 1906ني إبطاِٖٝ ًَٜٛشٞ)املكطٜٸ

 يبٓإ ٚايعطام ٚغٛض١ٜ. إىل  1974ّعاّ 

ٛخ عت بني ؼكٝكات ٚعتٛظٻ ،ؿّاَا ٜكاضب َٔ أضبع١ عؿط َ٪ٖي (ْسٟ)أْؿط 

ٞٸٗا يف إطاض ايتاضٜذ اينًٗ ،ز٠َٚكا٫ت َتعسِّ ٞٸاي ػٝاغ املعاقط، َٚػا٥ٌ تطتبط  عطب

ٕٸبايؿٝع١ اٱَاَٝٸ ١ دتُاعٝٸ١ ٚا٫ػٝاغٝٸعُس٠ َٛنٛعات عٛث٘ ٖٞ املػا٥ٌ اي ١. إ

 ١. املطتبط١ بايسٜٔ يف ايعطام ٚيبٓإ َٚكط ٚغٛض١ٜ ٚايػعٛزٜٸ

ٝٸٚاييت نتبٗا با ،َٚٔ أِٖ عٓاٜٚٔ زضاغات٘  : َا ًٜٞ ،لًٝع١١ٜ ٚاٱيًػتني ا٭ملاْ

١ ّ(، ببًٝٛغطاؾٝا يًهتب املطبٛع١ يف ايػعٛزٜٸ1972عطام )ايطات يف َصٖن

ّ(، سطب ؾًػطني يف 1978ّ )ّ(، بعض دٛاْب ايععا٤ عٓس ايؿٝع١ يف قطٻ1975)

ٞٸا٭زب اي ّ(، 1980ّ(، عح سٍٛ املتع١ يف اٱغ٬ّ املعاقط )1972املعاقط ) عطب

ّ(، ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ ١1981 ا٭ٚىل )يف اؿطب ايعاملٝٸ سٍٛ اؾٗاز٣ َطادع ايؿٝع١ ٚؾتا

ّ(، قُٛز تُٝٛض 1986ٕٛ )ػعٛزٜٸّ(، ايٖٛابٝٸٕٛ اي١1982 )ٚا٭زب يف ايػعٛزٜٸ

ٞٸ ٟٸ ايكشؿ ايجٛض٠ ٚايؿٝع١ يف ١ ١ ٭ٌٖ ايػٓٸّ(، ايهتابات اؾسيٝٸ1988) ٚايكامٸ املكط

ٝٸ ٝٸّ(، خطط ا٭١1994 املٓاض )املطأ٠ يف فًٓ سٍٛ ّ(، عح١1988 )اٱٜطاْ ٝٸ١ ايقٛي ١ سٜٓ

(1996 .)ّ 
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أخط٣ يف اٱقساض  َكايت٘ سٍٛ )ؾطف ايسٜٔ( ؾكس َنتٳبٳ َكا٫تٺإىل  ٚباٱناؾ١

 ١، ٖٚٞ: غ٬َٝٸايجاْٞ يسا٥ط٠ املعاضف اٱ

١(صٖبٝٸغ١ ٚاملدٛاض ا٭َانٔ املكسٻيف اجملاٚضٕٚ )ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜػهٕٓٛ 
(4)

 ،

ِٷااملت يؿٝع١ يبٓإ( ٚيٞ )اغ
(5)

ٝٸ ١ )يف َكط ٚغٛض١ٜ(، ايػًؿ
(6)

، ٖب١ ايسٜٔ ايؿٗطغتاْٞ 

ٞٸ)عامل ايسٜٔ ٚاي ٞٸ ػٝاغ ٞٸ ايؿٝع (ايعطاق
(7)

، قُٛز ؾًتٛت )ؾٝذ ا٭ظٖط(
(8)

 ،

١(غ٬َٝٸايتكطٜب )ايٛسس٠ بني املصاٖب اٱ
(9)

 . 

١ يف كاملتدكِّ (،Dei Wel des Islams)ضٟ ف١ً َٔ قطِّ (ْسٟ)أٜٚعسٸ 

ٌٸغ٬َٝٸايسضاغات اٱ َٔ قٹبٌ َٓؿٛضات  ،أضبع١ أؾٗط ١ املعاقط٠، ٚاييت تكسض ن

 ١. يف َس١ٜٓ يٝسٕ اشلٛيٓسٜٸ ،بطٌٜ

١ يف داَع١ غ٬َٝٸأغتاش ايسضاغات اٱ (ْسٟأٚاضْط )ؾػٛض ٜٚٚعسٸ اٯٕ ايدل

ٝٸ ع١ يف ٚقاض يسٜ٘ يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ ْؿاطات يف َٝسإ َعطؾ١ ايؿٝ .١ؾطاٜبٛضؽ ا٭ملاْ

ٞٸ :َٓٗا ،ْؿؼ اؾاَع١  ،1999ّقِٝ يف داَع١ ؾطاٜبٛضؽ يف أنتٛبط ايصٟ ُأ امل٪متط ايعامل

كني َٔ أملاْٝا ٚايصٟ زٴعٞ إيٝ٘ عسز َٔ احملٚك (،ضآٜط بطْٚط)بػعٞ َٓ٘ َٚٔ تًُٝصٙ 

١ يف ايعَٔ ١، ْٚتر عٓ٘ ؾُٝا بعس نتاب باغِ )ايؿٝع١ اٱَاَٝٸبٝٸٚٚبعض ايسٍٚ ا٭ٚض

ٝٸيجكاؾ١ اياملعاقط: ا ٞٸ١ ٚايتاضٜذ ايسٜٓ  . (10)املطبٛع أضبع طبعات ،(ػٝاغ

ٌّ نتابٷ ْٴؿط (سٟ)أْيف ايػ١ٓ اـاَػ١ ٚايػتني َٔ عُط  تكسٜطّا  ب٘; تعطٜؿ

 .(11)١غ٬َٝٸؾٗٛزٙ َٚػاعٝ٘ يف َٝسإ ايسضاغات اٱ

 

  ــــــ كاي١ )غسف ايدٜٔ(عسض مل

ٞٸ)ؾطف ايسٜٔ( تعبرلإ: اجملتإىل  شٴنط يف املسخٌ ٚأسس  ;املؿٗٛض ٗس اٱَاَ

ٚٸ .١ يف يبٓإػٞ ايكش٠ٛ ايؿٝعٝٸَ٪غِّ ٞٸاؾاْب ايإىل  ٍ ْاظطٷؾايتعبرل ا٭ ، سٜينٸاي ـ عًُ

ٞٸٔ اؾاْب ايٚايجاْٞ ٜبِّ ٞٸا٫ ـ ػٝاغ  يس٣ ؾطف ايسٜٔ.  دتُاع

ا نتب٘ ؾطف ايسٜٔ عٔ ٘ ُأخص مٓمبعس ايتبٝني املدتكط ؿٝات٘ ـ ٚايصٟ ٜبسٚ أْٸ

ٞٸْؿػ٘ ـ ٚقس  ا٭قٌ، ٚعاؾت عا٥ًت٘ يف قط١ٜ ؾشطٚض  دا٤ ؾٝ٘: نإ ؾطف ايسٜٔ يبٓاْ
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ٕٸ بايكطب َٔايٛاقع١  إىل  ٚايسٙ نإ قس ٖادط َع عا٥ًت٘ َس١ٜٓ قٛض يف دبٌ عاٌَ. ٚ٭

ٝٵ ُٳ ٚٴيس عبس اؿػني يف ٖصٙ املس١ٜٓ ايعطاقٝٸ ;َٔس١ٜٓ ايهاظ ١ َٔ أدٌ طًب ايعًِ، ؾكس 

 ّ. 1873ٖـ ـ 1290عاّ 

ٝٸٝ٘ يًعًّٛ اي١ تًٓكٚناْت بساٜ ٚيف ْٗا١ٜ  ،١ يف دبٌ عاٌَ، ٚبعسٖا يف ايٓذـسٜٓ

ٞٸ ،املطاف قاض يف قٛض يف تًو املٓطك١. يكس بكٞ  ٚاْتٗت إيٝ٘ ظعا١َ اجملتُع ايؿٝع

 ٚعسز َٔ ايػؿطات.  ،٢ ْٗا١ٜ عُطٙ يف قٛض، باغتجٓا٤ ؾذل٠ ْؿٝ٘ عٓٗاؾطف ايسٜٔ ستٸ

َٸ  ٚزٴؾٔ يف ايٓذـ.  ّ،1957اّ غ١ٓ ا ٚؾات٘ ؾؿٞ أٚاخط أٜٸأ

ؾطف ـ )١ يدتُاعٝٸاملها١ْ ا٫إىل  (ْسٟ)أيف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املكاي١ أؾاض 

١ يف دٓٛب يبٓإ: ؾطٛاٍ ايػٓٛات اييت أقاَٗا ؾطف ايسٜٔ يف جكاؾٝٸٚخسَات٘ اي (،ايسٜٔ

ٝٸ  ١ ٚزاض ا٭ٜتاّ ٚعسز َٔ املساضؽ )َٓٗا َسضغ١قٛض غاِٖ يف بٓا٤ املػذس ٚاؿػٝٓ

 يف بٓا٤ ٚتطَِٝ فُٛع١ َٔ َػادس ايكط٣ اجملاٚض٠.  ي٘ زٳٚضٷنإ ٚأٜهّا  .ٓات(١ يًبخاقٸ

١ ْٚتا٥ذٗا، ٚاخت٬ف ٚدٗات ْعط ػٝاغٝٸَا ٜطتبط بؿعٸايٝات ؾطف ايسٜٔ اي ٚيف

ـٳ١، شٳَنطٳ ػٝاغٝٸًني يف خكٛم سطنات٘ اياحملًٚ ؾطف ايسٜٔ َٔ ا٫غتعُاض،  َٛاق

ني يف ٚازٟ اؿذرل عاّ سٜٓٝٸني ٚاياغٝٸػٝٚخكٛقّا نًُت٘ عٓس يكا٥٘ بايكاز٠ اي

ٚيف َكابٌ ٖصا ٖٓاى  ،تٸاب ٫قت تطسٝبّا ٚقب٫ّٛ َٔ نجرل َٔ ايُهيتٚاي ،1920ّ

ٌٷ  َِٓٗ.  آخط ملٛاقؿ٘ ناْت َٛضز اْتكازٺ ٚتؿػرلٷ ؼًٝ

ٍٕ أٜٸ١ع٢ً  ا٫غتعُاض  ١ نسٸػٝاغٝٸنات ايانُططٸ ؾطف ايسٜٔ بعس ٖصٙ ايتشطټ سا

ٞٸ  َٚٓٗا ،َكطإىل  ٚبعسٖا ،زَؿلإىل  ٛب يبٓإ; ٚيف ايبسا١ٜ شٖبتطى دٓإىل  ايؿطْػ

 قٛض. إىل  ّ عاز1921ٚيف عاّ  ،ؾًػطنيإىل 

أضدع امل٪ٚيـ ١، ػٝاغٝٸَٚٔ أدٌ تبٝني آضا٤ املساؾعني عٔ ْؿاطات ؾطف ايسٜٔ اي

١ تاضىٝٸنتاب: قُس ايهٛضاْٞ، اؾصٚض ايإىل  ايكاض٨يف ٖصا ايكػِ َٔ املكاي١ 

 ّ. 1993 ،يف دبٌ عاٌَ، برلٚت١ ػٝاغٝٸاي

ٞٸيف آخط سسٜج٘ عٔ ايٓؿاط ايٚ ٕٸ إىل  أؾاض ػٝاغ ؾطف ايسٜٔ يف آخط غٓٛات أ

ي٘ يف قٝاز٠ قٛض ٚاملٓاطل  َٔ أغطت٘ ـ ندًٝؿ١ٺ ٛايػٝس َٛغ٢ ايكسض ـ ٖٚ عُطٙ قسٻّ

 ٚعطٸؾ٘ شلِ.  ،احملٝط١ بٗا
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ؾطف ايسٜٔ يف ١ ايتعطٜـ بؿدكٝٸلٸ ايكػِ ايتايٞ َٔ ٖصٙ املكاي١ بيكس اخت

ٝٸايب١٦ٝ اي ع ؾطف ايسٜٔ ث٬ث١ أزٓي١ ٖٞ ايعُس٠ يف ؾٗط٠ ٚمتٝټ (ْسٟ)أ١. ؾهاْت يس٣ سٜٓ

 ١، ٖٚٞ: بني عًُا٤ اٱَاَٝٸ

ٚٸ٫ّ  ١. ٓٸؾت٘ ٚإساطت٘ بأسازٜح ايؿٝع١ ٚايػ: َعطأ

ٝٸ : غعٝ٘ اؾازٸثاّْٝا  ١ ايؿٝع١. يف ايسؾاع عٔ أسٓك

ٖٚٓا  .زٜٔ ايؿٝع١ُططح َٔ بعض اجملسِّ ع١ ػاٙ َاقاؾٹ ٠: اَت٬ن٘ ْعطجّايثا

غ١، ٚبعض غًٛى ايؿٝع١ يف ايعتبات املكسٻإىل  منٛشدإ شلصا ا٭َط: ْكٌ دٓا٥ع ايؿٝع١

 ّ. َطاغِ ععا٤ قطٻ

ـٴ ايكاض٨ٳ  ٌٸيف اٚقس أضدع امل٪ٚي إىل  ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ املػأيتني يتؿكٌٝ يف ن

 ١. َػتكًَٓكازض 

 نتاببع َٔ ايؿكٌ ايػا :َكسض املػأي١ ا٭ٚىل

Yitzhak Nakash, The Shiis of Iraq, Princeton 1994 (184201 ـ) .(12)  

ايهتاب  َ٪ٚيـٚقس تٓاٍٚ  .ْكٌ ا٭َٛات(أٚ  ٖٚٛ ؼت عٓٛإ )ْكٌ اؾٓا٥ع

 ،غ١ يف ايعطاماملسٕ املكسٻإىل  اف يف ٖصا ايؿكٌ َٛنٛع ْكٌ دٓا٥ع ايؿٝع١إغشام ايٓٓك

١ سٜٓٝٸػأي١ َٛاد١ٗ ايعكا٥س ايملٖصا ايؿكٌ  َٔ ّال دع٤ٚخكٛقّا ايٓذـ، ٚخكٻ

ِٕيف ١. ٚدتُاعٝٸيًكٛاْني ا٫ ( ططح ا٫خت٬ف بني 197 ـ 193َٔ ٖصا اؾع٤ )م قػ

( ٚايعًِ 1909ّ ـ ايعطؾإ )قٝسا ٞٵعًُا٤ ايؿٝع١ يف ٖصا ايباب، ٚاْعهاغ٘ يف فًٓتٳ

ٚخ٬ؾ٘ َع ٖب١  ،ضأٟ ؾطف ايسٜٔ يف تأٜٝس ْكٌ اؾٓا٥عإىل  (، ٚأؾاض1910ّ ـ )ايٓذـ

 َٔ ايبسع١.  ّاعتدل ٖصا ايعٌُ ْٛعاايصٟ  ،ّ(1967)ايسٜٔ ايؿٗطغتاْٞ

 َا ٜطتبط بععا٤ قطٸّ، ٖٛ:  ايصٟ ؾكٸٌ ضأٟ ؾطف ايسٜٔ يف املكسض اٯخط

Werner Ende, "The Flagellations of Muharram and the Shi'ia "Ulama"; 

Dar Islam, 55i (1978), pp. 19 36 ـ (13)  . 

ْؿػ٘ تٓاٍٚ ؾٝٗا اـ٬ؾات بني عًُا٤ ايؿٝع١ يف بعض  (ْسٟ)أٖصٙ املكاي١ بكًِ ٚ

ٚايهطب  ،ٚنطب ايكسض ،ّ، َجٌ: ايتطبرلع١ يف َطاغِ ععا٤ قطٻٝؾعا٥ط ٚغًٛى ايؿ

 بايػ٬غٌ. 

مجٝع اْتكازات ايػٝس قػٔ إىل  َٔ ٖصٙ املكاي١ أؾاض امل٪ٚيـ يف َكطٕعٚقس 
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 .ٌ ؾٝٗا زٚاعٞ ٚأغباب َٛاؾكٝ٘ ٚكايؿٝ٘سًٖٚط، ا٭َني شلصا ايٓٛع َٔ ايؿعا٥

ِٕٚ اـ٬ف بني آضا٤ ا٭َني ٚؾطف ايسٜٔ يف ٖصٙ إىل  َٓٗا أؾاض أٜهّا يف قػ

ٕٸ ٚاسس ٝٸطٜٸغٳطتبط مبػا٥ٌ ُأَٜٔ أغباب اـ٬ف بُٝٓٗا  ّااملػأي١، ٚأ  ١. ١ ٚاضتباطات عا٥ً

ٕٸ ِٸ إ يبٓإ إىل  غؿطٙاييت مجعٗا َٔ  َكازضٙ يف ٖصا ايبشح ٖٞ املٛازٸ أٖ

ٞٸ :بكًِ ،(14)«ٖهصا عطؾتِٗ»ٚغٛض١ٜ ٚايعطام، ٚخكٛقّا نتاب   . دعؿط اـًًٝ

 .ٚايكػِ ا٭خرل َٔ املكاي١ اختلٸ بايتعطٜـ بهتب َٚكا٫ت ؾطف ايسٜٔ

ٚٸٍ نتاب دا٤ ع٢ً شنطٙ:  «١ٝ ايطاغبنيػٵبٴ»ؾهإ  يف غًػ١ً ؾطف ايسٜٔ ٖٛ أ

١ ايصٜٔ تطبطِٗ ع٬قات أغطٜٸ ،يكسضٖصا ايهتاب سلٌ تأضٜذ آٍ ؾطف ايسٜٔ ٚآٍ ا

زاض ايهتاب  ،سٜٔ )برلٚتقطٜب١ عٔ ططٜل ايعٚاز. ٖصا ٚقس طبع ايهتاب يف فًٖ

اهلل ؾطف ايسٜٔ  َع إناؾات نجرل٠ َٔ عبس ،ّ( بعس ٚؾا٠ امل٪ٚيـ1991 ،١غ٬َٝٸاٱ

س املؿٝس٠ نجرلّا يف ٖصا ايهتاب تطمج١ عب١َ ؾطف ايسٜٔ. َٚٔ املٛنٛعات ابٔ ايع٬ٓ

 (. 254 ـ 63س ايجاْٞ يف ايكؿشات )اؿػني ؾطف ايسٜٔ بكًُ٘، ٚاييت دا٤ت يف اجملًٖ

يف  (ْسٟ)أ، ٚقس َنتٳبٳ «املطادعات»ايهتاب ايجاْٞ ايصٟ دا٤ ع٢ً شنطٙ ٖٛ 

ٝٸ ُٸ  ٞٸسلٌ ضغا٥ٌ ؾطف ايسٜٔ يًعامل ايػٓٸ «املطادعات»٬ّ: ١ ٖصا ايهتاب َؿكٻأٖ

ٟٸ ٖط ٚقت نإ نإ غًِٝ ايبؿطٟ ؾٝذ ا٭ظ ّ(، ٚقس1917)غًِٝ ايبؿطٟ املكط

 ّ(. 1911)ؾطف ايسٜٔ يف ايكاٖط٠

ٕٸ نتاب  ٚأنجطٖا قطٸا٤ٶ، سٝح  ،َٔ أؾٗط ايهتب عٓس ايؿٝع١ «املطادعات»إ

برلٚت(. َٚٓص ّ )1972عاّ  )قٝسا(، ٚطبعت٘ ايعاؾط٠ّ 1936ٚىل عاّ ناْت طبعت٘ ا٭

 أخط٣.  ػاتٺيإىل  ات، ٚتٴطدِشيو اؿني ُأعٝست طباعت٘ عسٸ٠ َطٸ

ٕٸ نجرلّا َٔ ايؿٝع١ ٜعتدلٕٚ آضا٤ ؾطف ايسٜٔ يف املطادعات ـ  (ْسٟ)أٜعتكس  أ

ٚاييت ٖٞ يف ايٛاقع إدابات٘ ع٢ً ايعايٹِ ايػٓٸٞ ـ أنجط اٯضا٤ إقٓاعّا مبػأي١ اٱَا١َ عٓس 

 .َا ُنتب ١ يفايؿٝع١ اٱَاَٝٸ

ـٴ ايكاض٨ يًتؿكٌٝ يف ٖصا ايبشح  ب ايتايٞ: ايهتاإىل  ٚقس أضدع امل٪ٚي

Rainer Brunner, Annaherungund Distanz: Shcia, Azhar und dei is 
lamische okumene, Berlin: Klaus Schwarz 1996. 

١ يف داَع١ غ٬َٝٸأغتاش ايسضاغات اٱ (،ضآٜط بطْٚط)ٖصا ايهتاب ٖٛ  َ٪ٚيـٚ
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نٛض ٖٛ يف ع٢ً ايسنتٛضاٙ َٔ ٖصٙ اؾاَع١. ٚايهتاب املص (بطْٚط)ؾطاٜبٛضؽ. ساظ 

ا٭قٌ ضغايت٘ يًسنتٛضاٙ، ٚقس تٓاٍٚ ايهتاب املصنٛض َؿّٗٛ ايتكطٜب بني املصاٖب 

ٚنإ َٛنٛع ايبشح سٍٛ اضتباط ا٭ظٖط بايؿٝع١. است٣ٛ ايهتاب ع٢ً  ،١غ٬َٝٸاٱ

 ٚخامت١.  ،١، ٚعؿط٠ ؾكٍٛٓٸ١َ يف تاضٜذ ايٓكاف ايؿٝع١ ٚايػَكسٸ

ا٥ٌ ؾطف ايسٜٔ ٚغًِٝ ايبؿطٟ ضغ ١غاسضيل ايؿكٌ ايجايح َٔ ايهتاب خكٻ

 :ط عًُا٤ َٔ أَجاٍثٳيف ايؿكٍٛ ا٭خط٣ َأ حٳٚبٳشٳ. 1936ّإىل  1911ّخ٬ٍ ايػٓٛات َٔ 

ُٸ ُٸ ،ٞقُس سػني ناؾـ ايػطا٤ ٚقُس تكٞ ايك يف تأغٝؼ  ،ِٗ قُٛز ؾًتٛتٚأٖ

 ٚزعِ زاض ايتكطٜب ٚمجاع١ ايتكطٜب. 

َا ٜطتبط  ٗٛض٠ يؿًتٛت يفايؿت٣ٛ املؿسٍٛ ٚقس ٚقع ايبشح يف ايؿكٌ ايتاغع 

ٞٸ ١ غ٬َٝٸتأثرل اؾُٗٛض١ٜ اٱسٍٛ ، ٚيف ايؿكٌ ايعاؾط ٚاـامت١ باملصٖب ايؿٝع

 يف سطن١ ايتكطٜب.  ٝٸ١اٱٜطاْ

ٚاملػتؿطم  (،ْسٟأضْط اٚـ )طّا بظٗط امل٪ٚيـ يف بعض ؾكٍٛ ايهتاب َتأثِّ

ٚٴٚؾٜٚبسٚ أْٸ .(Reinhard Schulze)(ضآٜٗاز ؾٛيػت٘)ا٭ملاْٞ اٯخط  ل يف تبٝني اؾصٚض ٘ 

ؿّا يف ١ ٚايؿٝع١، ٚنإ َٓكٹ١ بني ايػٓٸتاضىٝٸ١ يًد٬ؾات ٚايعكس٠ ايا٭غاغٝٸ

ٕٸإىل  قانُات٘. إناؾ١ّ ٝٸ١ّ أ ٠ ٚشات َازٸ َطادع َٚكازض ٖصا ايهتاب ناْت غٓ

ُٸ َٗ١(15) . 

، ٖٚٛ آخط «ٚا٫دتٗازٓلٸ اي»ٚثايح نتب ؾطف ايسٜٔ املعطٻؾ١ يف ٖصٙ املكاي١ 

ّ(. ٚتٓاٍٚ ايهتاب ايكطٕٚ ا٭ٚىل يف 1956 ،بع ي٘ قبٌ ٚؾات٘ )ايٓذـاب ُطنت

 ١. غ٬َٝٸٚأثط ايكشاب١ يف تؿهٌٝ ا٭سهاّ اٱ ،اٱغ٬ّ

َ٪ٖيؿات ؾطف ايسٜٔ ا٭خط٣. ٚملعطؾ١ ؾٗطغت َ٪ٖيؿات٘ إىل  (ْسٟ)أ طٵؿٹمل ٜٴ

ٕٸ (ْسٟ)أس . ٚأٖن(16)طٻؾت بٗااملكازض اييت عٳإىل  ميهٔ ايطدٛع َٔ نتابات  ع٤ّاد أ

 ع; يؿكساْٗا عٓس ٖذّٛ اؾٓٛز ع٢ً بٝٛت٘ يف قٛض ٚؾشٛض. ؾطف ايسٜٔ مل تٴطبٳ

٬ع ا٭نجط ع٢ً َٔ أدٌ ا٫ٓط ;شٴنطت َكازض أخط٣ يف ْٗا١ٜ املكاي١ٚقس 

 ؿات ؾطف ايسٜٔ. َ٪ٖي

ٔ تطمج١ ٚاييت تبِّ ،يف َكازض املكاي١ عٴطِّؾت فُٛع١ َٔ املكازض ا٭خط٣ٚ
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 املكازض املصنٛض٠ يف َنت املكاي١ ـ ٖٚٞ: إىل  ف ايسٜٔ ـ باٱناؾ١َٚ٪ٖيؿات ؾط

، 1088ـ  1080: 1 ايطٗطاْٞ، طبكات ايؿٝع١: ْكبا٤ ايبؿط گبزرـ آغا 1

  ّ.1962 ،ايٓذـ

 . «املطادعات»ـ َطته٢ آٍ ٜاغني، قػِ سٝا٠ امل٪ٚيـ يف َكس١َ 2

ٝٸـ ٜٛغـ أغعس زاغط، َكازض يًسضاغ١ ا٭3  .1972، برلٚت 629ـ  626: 3 ١زب

 . «ٚا٫دتٗازٓلٸ اي»١َ س امل٪ٚيـ يف َكسٸـ قُس قازم ايكسض، قػِ سٝا٠ ايػٝٸ4

ٞٸـ عبٸ5 ، اؽ عًٞ، اٱَاّ ؾطف ايسٜٔ: سع١َ ن٤ٛ ع٢ً ططٜل ايؿهط اٱَاَ

 . 1968ّ ،ايٓذـ

 ّ.1969 ،، بػساز229ـ  228: 2 نيـ نٛضنٝؼ عٛاز، َعذِ امل٪ٚيؿني ايعطاقٝٸ6

ٞٸـ ضا٥س ؾهٌ اهلل7  . 1988ّـ  1987 ،، برلٚت، ضا٥س ايؿهط اٱق٬س

سػٔ قبٝػٞ،  :ـ أمحس قبٝػٞ، سٝا٠ اٱَاّ ؾطف ايسٜٔ يف غطٛض، طباع8١

 ّ.1980 ،برلٚت

 ،طّا ٚأزٜبّا، برلٚتاؿػني ؾطف ايسٜٔ َكًشّا َؿٚه ـ اٱَاّ ايػٝس عبس9

ٌ املكاّ َٔ قب ،، فُٛع١ َؿاضنات َ٪متط إسٝا٤ شنط٣ ؾطف ايس1993ّٜٔ

 إٜطإ يف برلٚت.  يگفرهنظْٞ  ٟأَهتب ض

 ّ.1993٘ ظازٙ، ؾطف ايسٜٔ عاًَٞ، تٗطإ، ـ َكطؿ٢ ق10ًٓ

ؾطف ايسٜٔ عٓس عجِٗ عٔ إىل  ٚقس ٜؿرل بعض املػتؿطقني يف بعض نتاباتِٗ

 .(17)اٱَاّ َٛغ٢ ايكسض
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