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ميييّو ٍعةخدييية لْٝٞييية ىيَييي٘اٗت ةىثنيييعٛ ٗةىاّعةليييٜ  ٝثيييعؿ صييي ةه ةىدْييي   فيييٜ

ٗة٣إيي ن ّثضيئ  زييِٞ ٝؾييٞع كعزيئ كعزيي   ٗخ٘لٝيي    ٥ ٍييِ زٞيي  خ ّ يئ ةىثيضييثٜ 

فسْضب  بو بَؾٞع ةىدقو ةىَادِِّٝ  ٗزاَٞة إَٝ ّٔ أٗ عدً إَٝ ّٔ بٖيهٓ ة٣عين ىٞةو ٍٗي  

 ت ٗةىّْايي اح ةىاييٜ ٝؾييو إىٖٞيي  مييّو مييّو ةجّديي ٓ فنييعٛ  جاثييّع  ة١صييةية ٗة١خ٘بيية ٗةىَيي ٥

 فعٝقو

ٍِ ْٕ  جْ   ٍضي ٗىٞة ةى  زي   فيٜ كعزئ ةىّضي ةه ٍيِ خٖية  ٗميهة ةى سي  عيِ 

أخ٘بة أٗ ةفاعةف  ت جقعٝ ٞة ى٤خ بة عْٖي  ٍيِ خٖية أ.يعٙو ىقيد مي ُ ب ىثديو زقي٘ا 

ةىدْ  ٗة٣إ ن فٜ جعةلْ  زق٘اة  ٍاَّٞزة   ٝن ل ٝنُ٘ ٕ٘ ةىَسّدل ةى٘زٞد ىينثٞيع ٍيِ 

ةىاّٞ اة ت ٗةىثنعٝة ٗةىّضٞ صٞةو ٗىٌ ٝنِ أبدة  ٕهة ة٣إ ن أٗ ةىدْ  بَدزٍه عِ ةى ْٞ  ت 

ةىثنعٝيية ةىَ صِّضيية ىنييّو ةجّديي ٓ  زاييٚ ىيي٘ ميي ُ ٍق ؽييدٝ  و إّ فييٜ عَييق ٕييهٓ ةىّْ عٝيية 

 ة١ؽ٘ىٞة ةع٘خ ٌج ٝدب جقَ٘ٝٔو ْٕٗ  جنَِ .ط٘اة ةىاّأؽٞوو

  



 

  

 

ععفت إعن ىّٞة ةىاعةت أٗ ةىَ٘اٗت ةىدْٜٝ ٍض اة ت ٍخايثية  ج دي  ىيَْطيقي  ت ةىثنعٝية ىنيو ب زي  أٗ ٍاا ي  

ىيغييأُ ةىاعةلييٜ  ٗةىييّدْٜٝ  ٗةىثنييعٛو ٍْٗييه أُ ج٘ اثَييت زعميية ة٥خاٖيي ل  نييّو ةىَيي٘اٗت ةىييدْٜٝ بغيياّٚ ٍديي ٥ ت 

ة إعي لة إّاي ج ىيَ فيٜ ب٘ؽيثٔ ٍسطية جخّؾؾٔ ْٝأٙ عِ عَيّٞة ةىْقيد ٗةى سي  ٗةىاْقٞيبو ّٗياح عيِ ٕيهٓ ةىدَيٞي

ج اٝخّٞة  د خ َٗز ت زيدٗل ةىّْقيدو عي ٕدّ  ٕيهة ةىاقٖقيع ةىثنيعٛ زيِٞ مي ُ ٕيهة ةىَْاي٘ج ةىيدْٜٝ ٗؽيثّٞ   ٝداَيد  ىّٞية 

ةىسثييو ٗة٥صيياَعةاّٝة  لُٗ ةىضييَ ذ ٟىّٞيي  ت ٍريي ٝعة أفعزٕيي  ةى٘ة يي  ةىديَييٜ ةىددٝييد  َٝنييِ أُ جقيي ان ةىَيي٘اٗت 

 ـ ّ٘ة ؾٔ  أٗ ٝدّزز ٍ  َٝنِ أُ ٝنُ٘ ٍسطّ  ت ٍقٞةة لة.و ج اٝخْ وةىثق فٜ بغنو ٝدّعٛ بد

م ّت ٥ٗ جزةه  قّٞة ةىاعةت ٍِ ٕ٘ةخش ةىدقو ةىاددٝدٛ فٜ ةىثنع ةىيدْٜٝ  ٗميهة ةىدقيو ةىضييثٜ ةىيهٛ نيّو 

ُّ ةىَدعفة ىدٙ ٕهة ةىدقو ٕٜ ٍ  أّادي ٔ ٝق ان ٍغنية ةىاعةت ب٘ؽثٖ  إك اة ٍقداص  ٝؾدب ة٥ اعةن ٍْٔ  زٞ  إ

 ة١ص٦ف  ٗةىَقّدس ٕ٘ ٍ  جغناو فٜ ةىا اٝخ ٗةىَ فٜو ٗغٞع ّىل فٖ٘ ٍ  ع ّع عْٔ ع ععٌٕ:

 ٍٗ  ص٘ٙ ّىل ٗص ٗس ةىّغٞط ُ ** ْ ـــٔ زّدلـٞـو فـٞـ   ـٌ ٍـيـةىد

عينو ٕيهة ةىايعةت  بيئ ٍقي ٍْٞٔ ٍٗسا٘ٝ جئو ٍٗي  ةىقي٘ةبل  فٖ٘ةخش ةىدقو ةىّضيَثٜ ة اعّت بي ٥ اعةن ٍيِ

ُّ ةىايعةت ٍضيأىة  ٗةىق٘ةعد ٗةىّضٞ خ  ت إ٥ّ ٍس ٗىة ىادزٝز ةىسَ ٝة ىغينو ٕيهة ةىَي٘اٗت ة٣ّضي ّٜ  عييٚ ةعا ي ا أ

إّض ّّٞة  ٗىٞضت ٍقّدصة ٍَٖ  ز ٗىت أُ جاَّضير ب ىَقيّدسو ىيٌ ٝقيعأ ٕيهة ةىايعةت ٍيِ ٕيهة ةىَْ ي٘ا ةىّضي ى   يعة ة 

ُّ ةىق اَِٞ عيٚ ٕهة ةىاٞي ا .يطي٘ة بيِٞ  عيَٞة  بو م ّت ة٣ٝدٝ٘ى٘خٞة بَدْ ٕ  ةىقدزٜ ٕٜ ٍ  ٝسّعك ٕهة ةىدقو  ١

ٍثٖييٍِ٘ٞ ٥ َٝنييِ ةىدَيي  بَْٖٞيي   َٕٗيي  ةىاييعةت ٗةىييّدِٝو ٗزَْٞيي  َٝييّش ةىاييعةت َٝييّش ةىييدِٝ ٗفييق ةىقييعٗاة ت 

 ةىَْطقٞة ىٖهة ةىدقوو

ٌّ لٍح ةىاعةت ب ٣ص٦ً عيٚ زّد  ٌّ ة.ازةه ةىسق اة ةىرعبّٞة فٜ مو ٍ  ىقد ج جد ٞع ّؾع ز ٍد أبٜ زٝد  مَ  ج

ٕ٘ ةصادَ اٛو ٗىٌ ٝق  ة١ٍع عْد ٕهة ةىسّد  بو جدّدةٓ إىٚ أُ ٝخازه ة٣ص٦ً ّثضٔ فٜ بدـ ةجّد ٕ جئ: ة٣صي٦ً 

َّظو ة١عدعٛ ةىَضٞطع  ٗة٣ص٦ً ة٥عازةىٜ ةىَٖ
1
ػ ةىدّْٝٞية ٗ يعة ة ف ىاّ٘زٞد بِٞ ةىثنع ٗةىدِٝ  أٗ بِٞ ةىّْؾ٘ 

ة٣ّض ُ ىٖهٓ ةىّْؾ٘ػ ٍِ ة١ٍ٘ا ةىخطٞعة فٜ بْٚ ةىثنع ةىدْٜٝ عٍَ٘   ٗة٣ص٦ٍٜ ٍْٔ عيٚ ٗخٔ ةىخؾ٘ػو 

ٗجزلةل .ط٘اة ٕهة ةىّدٍح ٗف٘ز  زَْٞ  ٝيرٜ ةىثنع ةىدْٜٝ مّو ةىّغعٗك ةىَدعفٞية ةىَْادية ىيثنيع ٗٝيّدعٜ بغينو 

                                                           
1

 54  ػ 5995  ةىَعمز ةىثق فٜ ةىدعبٜ  بٞعٗ ت  ةىط دة ة١ٗىٚ  الىص السلطت الذقٍقتأب٘ زٝد  ّؾع ز ٍد   -



 

  

 

ل٘ ٜ ةى٘ؽ٘ه إىٚ ةىقؾد ة٣ىٖٜو ٕهٓ ةى٘ل٘ هللا ةىايٜ ٍثّياٖي    ّٞة ةىايٜ جعٍيٜ ب ٣ّضي ُ فيٜ ٍْطقية ةىسيدٝ  ب صيٌُٗ

ةىنْٞضة فٜ ةىدؾ٘ا ةى٘صطٚ  ٍٗ اصٖ  عيَ   ةىّدِٝ بغنو فَْٜ عيٚ ٍّع ةىسقب ةىا اٝخٞةو
2
 

جدّدل ت أٗخٔ ةىاد ٍو ٍ  ةىاّعةت فيٜ ةىثنيع ةىَد ؽيع  َٗٝنيِ ة.ازةىٖي  فيٜ أابدية ةجّد ٕي  ت أص صيّٞة أكييق 

ةىّْزعية ةىاسٞٞدّٝية  ٗإُ  -4ةىّْزعية ةىايثٞقّٞية  -3ةىّْزعية ةىَد ؽيعة  -2ةىّْزعة ةىضيثّٞة  -5 اٞزْٜٝ:عيٖٞ  ةىطّٞب ةى

م ُ ةىاٞ ا ةىثنعٛ ةىَد ؽع ة١مثع ٍق ابة ىٖهة ةىَْا٘ج ةىاعةلٜ  ٕ٘ ةىاٞ ا ةىثنعٛ ةىّضيثٜ ةىهٛ ةّغرو أمثع مَ  

إك ا  عة ة إٝدٝ٘ى٘خٞة صي فعة أص ُصيٖ  إصيق ك ؽي٘اة ٝق٘ه ةىد بعٛ ٍِ غٞعٓ ب ىاعةت  ٗإزٞ أ ٗةصاثَ آ  فٜ 

ُّ ٍي   ةىَضاق و ةىَْغ٘ل  ةىَضاق و ة٣ٝدٝ٘ى٘خٜ عيٚ ةىَ فٜو لٌ ةى عْٕة ةّط٦   ٍِ عَيٞة ة٣صق ك ٕيهٓ  عييٚ أ

ٌّ فٜ ةىَ فٜ َٝنِ جسقٞقٔ فٜ ةىَضاق وو ج
3
  

ه ةىّْزعية ةىضييثّٞة  ٗةىثي ّٜ زَْٞ  ّاسّدت عيِ ةىّْزعية ةىضييثّٞة ْٕي  ٝديب ةىاثعٝيق بيِٞ ٍضياِ٘ٝٞ ةلْيٞ ّٗ ِ: ة١

ةىّضي و ف ١ٗه ةىَقؾ٘ل بٔ ةعاق ق ةىسي٘ه ٗةىَ٘ة   ةىَطي٘بة ٍيِ ةىَ فيٜ ةىيهٛ مي ُ ةىدؾيع ةىيهٕ ٜ ىيّضيي و 

أٍ  ةىث ّٜ: ف ىَقؾ٘ل بٌٖ ٍِ ع ع٘ة فٜ ةىَ فٜ لُٗ أُ ٝنّ٘٘ة ميٌّٖ ّٗٛ ّزعية صييثّٞة  بيو مي ُ أمثيعٌٕ ّٗٛ 

أفق ٍ د و
4
ٕهِٝ ةىَضاِ٘ٝٞ ٝدّد فعٗاّٝ  ٍِ ةىْ زٞة ةىَْٖدّٞة  . ّؽة ىَِ ٝس ٗه أُ ٝداَيد عييٚ  ف ىاثعٝق بِٞ 

ةىاعةت فٜ جض٘ٝغ إٝدٝ٘ى٘خٞأ ةىضيثّٞة ٗج عٝعٕ   مَ  ٕ٘ ةىغأُ ب ىْض ة إىٚ ٍِ زؾع .ٞعّٝة ةىقعُٗ فٜ ةىقعُٗ 

ٌّ ةى"ةىث٦لة ة١ٗىٚ  ةعاَ لة عيٚ اٗةٝة  ٌّ ةىهِٝ ٝيٌّٖ٘ ل هِٝ ٝيٌّٖ٘"و.ٞع ةىْ س  عّٜ ل
5
  

فنَيي  ٕيي٘ ٦ٍزييو ٍييِ ةىعٗةٝيية ةىضيي ىثة  ٗغٞعٕيي  ٍييِ ةىعٗةٝيي  ت  ٗةٟٝيي  ت ةىقع ّٞيية ةىاييٜ  عاييت فييٜ صييٞ    ت 

يش عيععّٞاٖ   ٗجسي ان ميو  ُّ ةىدقيٞة ةىضيثّٞة فٜ ٍق ابة ةىَ٘اٗت ةزاَت ب ىعٗةٝية ىا صِّ جأٗٝيّٞة اٗةاّٞة  ٝا ِّٞ بأ

ْأ ةىعّ  ََ ه ب٘ؽية ٕهة ةىدقو عِ ة٣ك ا ةىهٛ اص ِّ٘ ٗةٝة  ٗزدال ت ٍن ّٔ ٗزٍ ّٔ ٗأعخ ؽئو فَيِ غٞيع خدٝد  د ٝس

ُْ جا٘ اي  زعميية ةىدقيو فييٜ فاييعة زٍْٞية ىييٌ ٝ ييغ صييقثٖ  ةىَدعفييٜ ٍي  بيييغ صيق  ٕييهة ةىديي ىٌ  ةىَق ي٘ه أٗ ةىَدقيي٘ه  أ

ِْ زَْٞي  ّديعف ة١صي  ن ّقيعأ ةىْثضيّٞة  ٥جٔ ة٥صاعةجٞدٞة  . ّؽة فٜ ةىَد ه ةىاقْيٜ ٗةىَدعفيٜ ٗةىّْقيدٛو ىني ّ٘ باس

ئ ٍي  ّميعٓ ّت ب عث  عيٚ عّو ةىسعمة فٜ ّىل ةىزٍي ُ ٗةىَني ُو ةىاٜ م َّ فيٜ ٍديعؿ اّلٓ ٍسَيد إ  ي ه  ٗىديّو إٔ

ُّ ك ب  ةىدَ٘ل ٍعّلٓ إىٚ ألع ة١جعةكعيٚ بدـ ة١ٗاٗبِّٞٞ ةىهٛ ٝعُٗ  ُّ ةىَهةٕب ة٣صي٦ٍّٞة  يد اّصيخت  -بأ بأ

 ٍِ ةىد٘ةٍو:أ دةٍٖ  فٜ ةى ْٞة ةىثنعّٝة ةىدّْٝٞة   و نٖ٘ا ة١جعةك ىَدَ٘عة 

                                                           
2

 78ػ   5994  2  صْٞ  ىيْغع  ةىق ٕعة  كوقذ الخطاب الذٌىً أب٘ زٝد  ّؾع  ز ٍد  -

3
 52  ػ 5993  6  بٞعٗ ت  ةىَعمز ةىثق فٜ ةىدعبٜ  كتراثىا الفلسفًوذه والتراث/ قراءاث معاصرة فً ةىد بعٛ  ٍسَد ع بد   -

4
 28  ػ 5978  2  بٞعٗ ت  لةا ةبِ .يدُٗ  كمه التراث إلى الثىرة/ دىل وظرٌت مقتردت فً قضٍت التراث العربًةىاٞزْٜٝ  ةىطٞب   -

5
 (56/2533و ةىؾس بة )ةىْ٘ٗٛ (  ٍٗضيٌ فٜ ما ن فق ا7/3653اٗةٓ ةى خ اٛ فٜ ما ن فق او أؽس ن ةىْ ٜ )ةىثار  -



 

  

 

.٘ف إٔو ةىّضّْة ٍِ ةىَداصة ةىدقيّٞة ةىاٜ غ ىَت فٜ ةصادَ ه ةىدقو إىيٚ ةىسيّد ةىيهٛ اأٙ فٞئ ةىثقٖي   جٖدٝيدة 

 ى٘خ٘لٌٕ ةىدْٜٝ ٗةىضٞ صٜو

آ ةىاداٝدٜ بط ب  غٞع إص٦ٍٜو ّ٘ ٓ ٍاألعة فٜ جط ّ٘ ف ةىازّٕدٛ َّٗ ّ٘  ّغأة ةىاؾ

٦َٞلٛوزدت جخعٝب بردةل فٜ ٍْاؾ  ةىقعُ ةىث ى  عغع ةى
6
 

ُّ ةىقعة ة ةىضيثّٞة ىيَ٘اٗت ةىدْٜٝ ٍِ ٗخٖة ّ ع ةىدي بعٛ ٕيٜ  يعة ة ٥ ج اٝخّٞية فيٜ جَدٞيدٕ  ىيَ فيٜو  إ

ِْٝ ٝأ.هَٕ  ةىد بعٛ عِ ةىاٞ ا ةىّضييثٜ ٗةىسيدةلٜ عييٚ زيدا صي٘ة و في ١ٗه  ُّ ْٕ ك ٍأ.ه يْ   ي٦ٞ ى٘خدّ  بأ ٍّ ٗى٘ جأ

ٍيي  ت ةىسدةليية  ةّنييّب عيييٚ ةىاييعةت ٍييِ غٞييع أُ ٝضيياطٞ  أُ ٝددييئ  ّ٘ ٍد ؽييعة ىْيي و ٗةىثيي ّٜ أاةل أُ ٝضييا٘ال ٍق

وو ّٚ أؽ٘ىٖ   أاةل أُ ٝسدِّت لُٗ أُ ٝ ؽِّ ٗٝضا٘ال زا
7
 

 ىٖهة ٝقاعذ:

 فعٗاة ةىقطٞدة ٍ  ةىثٌٖ ةىاعةلٜ ىياعةت

 فؾو ةىَقعٗ  عِ ةىق ائ: ٍغنية ةىَ٘ف٘عّٞة

ٗؽو ةىق ائ ب ىَقعٗ : ٍغنية ة٥صاَعةاّٝةو
8
 

  

                                                           
6

د   - َّ  ٍٗ  بددٕ و  577  ػ 2333  2  جعخَة ع  س ٍسَ٘ل  لةا ةىٖدةٝة  كتجذٌذ التفكٍر الذٌىًإ   ه  ٍس

7
 47ػ   2355  5ك   لةا ج٘بق ه ىيْغع لمذمذ عابذ الجابري سٍاست التراث/دراساث فً أعمالبِ ع د ةىد ىٜ  ع د ةىض٦ً   -

8
 ٍٗ  بددٕ و 59  ػ وذه والتراث -



 

  

 

 

ٌّ ٍق ابية ةىيّْؼ ةىيدْٜٝ   عّنيت ةىديً٘ ةىغععّٞة ٦ٍّة .ؾ   ىنّو ٍِ ٝغارو فٜ ةىسقو ةىيدْٜٝ  إّ ع عٕي  جيا

ٌّ عَيّٞة ةىثٌٖ أٗ ةىاأٗٝو  مَ  ٕ٘ ٍاد اف عيٞئ  ٗجْزٝئ ىٞأ.ه ٍن ّٔ ةىط ٞدٜ فٜ ةى٘ة   ةىثديٜ  ٗع عٕ  أٝق  جا

 ت ةىدّْٝٞةو ىقيد أ.يه ت ةىدييً٘ ةىغيععّٞة ٕيهٓ ةىقدصيّٞة ٍيِ ةاج  كٖي  ةى٘لٞيق بي ىّْؼ ةىيدْٜٝ  ٍٗيِ زديٌ فٜ ةىّداةص 

ٜ ٝسيّق ىٖي  ايةىٖ ىة ةىاٜ أزٞطت بٖي  ٍيِ كيعف ةىَْغيةِٞ ىٖي   بَي  ٝقيَِ ىٖي  ةى قي   ب٘ؽيثٖ  ةىدييً٘ ةى٘زٞيدة ةى

 أٗ ةصاْ  ك ة١زن ً ٗجقدٞدٕ و ةزان ا ةىاأٗٝو  أٗ ةىثٌٖ 

إيي   ٍٗضيي إ  ةىايي اٝخٜ  ّ٘ يٖ   ٗجط اة ت زيي٘ه بْٞيية ٕييهٓ ةىديييً٘  ٗكعٝقيية جغيينس ّ٘ جاثييّع  ةىييعاٙ ٗةىاؾيي

ٗة٥خاَ عٜ  فااّقير ٍدي ىٌ  اة  ٍاْ  قية زي٘ه ك ٞدية ٕيهٓ ةىدييً٘  ٍيِ ٍ ّٝيد ىغيععّٞاٖ  ٗ دصيّٞاٖ   ٗةصياس ىة 

ضا ٞر ىقدصّٞاٖ   أٗ ب ز  عِ بدٝو ىٖ  جد٘ٝقٖ  بَ  ٕ٘ ٍا ذ ىي غعّٝة ع ع ٍض اةجٖ  ةىا اٝخّٞة  إىٚ اةفـ ىٖ  ٍ

فٜ ٍ  أّادٔ ةىدقو ةى غعٛ ٍِ عيً٘ ةخاَ عّٞة ٗفيضثّٞة ٗإّض ّّٞة  ٗلاةص  ت فٜ زق٘ه ٍدعفّٞة عاّٚ جأصاضت عيٚ 

يع ٕيهة ةىْقي ط كي٦ٝ٘  ٍٗي  زةه ٝيقيٜ  َا ةى٘ة   بسٞثّٞ جٔ ةىَخايثة ٗعيٚ اأصيٖ  ة١ّثعٗب٘ى٘خٞي  ٗة١امٞ٘ى٘خٞي و ع

ةىَغييٖد ةىثقيي فٜ فييٜ عييقِّٔ ةىييدْٜٝ ٗةىثنييعٛ  ٗجدييّدل ت ةىَييدة.و ٗةىَخيي اج ىنييّو فعٝييق ىٞ ضييل ألىّايئ ب ٦ىيئ عيييٚ 

 ّٗ عجٔ  ٗة١صش ةىَدعفّٞة ةىاٜ ٝ ّصش عيٖٞ   ٗةىخيثٞ  ت ة٣ٝدٝ٘ى٘خّٞة ةىاٜ ْٖٝو ٍْٖ و

 ٘ةعيد ٗفي٘ةبل ْٕ ك عيٌ أؽ٘ه ةىثقئ ةىيهٛ مي ُ بَث بية  ٍِ ٕهٓ ةىديً٘ ةىاٜ أّصضت ىٖ  ةىثق فة ة٣ص٦ٍّٞة 

ٝضاْد إىٖٞ  ةىثقٞٔ فٜ ةصاخعةج ة١زن ً ةىغععّٞة ٍِ ألىّاٖ  ةىاثؾٞيٞةو ف ىنثٞعُٗ ةعا عٗٓ بَث بة ةىَْطيق ب ىْضي ة 

ُّ ةىثقٔ عناو خ ّب ةىََ اصةو ٍِ بِٞ أب٘ةن أؽ٘ه ةىثقٔ ةىاٜ ىٖي  ع٦ ية  إىٚ ةىثقٔ  أٗ خ ّ ٔ ةىْ عٛ  فٜ زِٞ أ

ٞت ب ىقعٗاٝ  ت ةىخَش أٗ ةىنيّٞ  ت ةىخَش  ٕٜٗ فنعة ٍْ ثقية بَ٘ف٘  لاةصاْ  ْٕ ك فنعة ةىَق َّ  ؽد أٗ ٍ  ص

ُّ ٍدةا ةىّغع  ة٣ص٦ٍٜ ٝدٗا ز٘ه .َش ميّٞ  ت أص صّٞة: زثو ةىيّدِٝ  ةىيْثش  ةىدقيو  ةىْضيو  ةىَي هو فنيّو  عِ أ

ك ٜ ٗةىديّز بيِ ة١زن ً ةىغععّٞة جْداج فَِ إك ا ٍِ ٕهٓ ة١كع ةىاٜ صطاع ىٖي  عيَي   ةىَق ؽيد ةىن ي ا م ىغي 

 ع د ةىض٦ً  ٍِٗ ةىَد ؽعِٝ ةىط ٕع بِ ع ع٘ا ٗع٦ه ةىث صٜ  ٗةىعٝضّٜ٘و 

عّعف ةىط ٕع بِ ع ع٘ا ةىَق ؽد: "بأّّٖ  ةىَد ّٜ ٗةىسنٌ ةىَيس٘نة ىيغ ا  فٜ خَٞي  أزي٘ةه ةىاغيعٝ  أٗ 

ُّ ٍد َٖ   زٞ  ٥ جخاّؼ ٦ٍز اٖ  ب ىنُ٘ فٜ ّ٘  . ػ ٍِ أزن ً ةىغعٝدة"و أٍ  ع٦ّه ةىث  صٜ  فٞيعٙ: "بيأ

ةىَقؾد ةىد ً ىيغعٝدة ة٣صي٦ٍّٞة ٕي٘ عَي اة ة١اؿ  ٗزثيو ّ ي ً ةىادي ٝظ فٖٞي   ٗةصياَعةا ؽي٦زٖ  بؾي٦ذ 



 

  

 

ةىَضياخيثِٞ فٖٞي   ٗ ٞيي ٌٍٖ بَي  ميّثيي٘ة بئ ٍييِ عيده ٗةصيياق ٍة ٍٗيِ ؽيي٦ذ فيٜ ةىدقييو  ٗفيٜ ةىدَييو ٗإؽي٦ذ فييٜ 

ة١اؿ  ٗةصاْ  ك ىخٞعةجٖ  ٗجدبٞع ىَْ ف  ةىدَٞ "و
9
  

ة فيٜ ةىثنيع ةىيدْٜٝ  مَي  ٥ إ َّ ُّ ّ عٝة ةىَق ؽد مَ  ّ ّع ىٖ  ة١ٗةاو ٗةىَد ؽعُٗ ٥ جزةه جساّو ٍن ّة ٍٖ

جزةه ز فعة فٜ ةىَ صاض  ت ةىّعصَٞة ٗغٞع ةىّعصَٞة  ب عا  إ  ٗةزدة ٍيِ إّدي ز ةىدقيو ةىيدْٜٝ ة٣صي٦ٍٜو ٗىيٌ 

٘في٘  ٍيِ زديٌ ٍي  ّسيِ بؾيدل لاةصيأ  بيو ٝق  ة١ٍع عْد ٕهة ةىسّد ةىَطي٘ن ٍيِ ةىَ٘في٘عّٞة فيٜ جْي ٗه ٍ

ز ت ةىقْطيعة  أٗ ةىدييً٘ ةىايٜ  َٗ ْٕ ك ٍِ خ ٗز ةىَْطق ٗةىدقو ٗةى٘ة   ىٞدا ع فنعة ةىَق ؽد ٍِ ة١فن ا ةىايٜ خي 

ةزاع يييت فْقيييدت  ٥ٗ ٝضييياطٞ  ةىدقيييو إ٥ّ أُ ٝضييييٌِّ ىَيييدة.يٖ  ٍٗخ اخٖييي   فيييٜ جسيييدا ٗةفييير ىنيييّو ةىغيييعٗك 

 ط٘إ و ةىَ٘ف٘عّٞة فٜ ّغأة ةىديً٘ ٗج

ا  ّ٘ ُّ ٍدةا ةىغع  زضب جؾ و ىٔ عيٌ ة١ؽ٘ه  ٕٜ لع٘ةٓ أ ىدّو أبعز  قٞة  د جثٞعٕ  ّ عٝة بسدٌ ٍ  أؽا

ة١ؽ٘ىِّٞٞ ىٔ  ٝدٗا عيٚ ميّٞ  ت .َش جاَثاو فٜ زثو ةىّدِٝ ٗةىْثش ٗةىدقو ٗةىَ ه ٗةىْضوو ٗ د ٍثيّي٘ة ىنيو ُميّٞية 

ي   يد ٝطيييق عيٞئ لْ اّٞيية ٍيِ ٕيهٓ ةىنيّٞيي  ت ةىخَيش بأٍثيية جط ٞقّٞيية ٍضياق ٍة  َّ زضييب ٍْ ي٘إٌ ةىثنيعٛ ٗةىدقييدٛ  ٍ

ةىنا ن ٗةىّضّْةو فييخعٗج ٍِ أفق ةىْ عّٝة إىٚ ةىاط ٞق ٝيزٍْ  ٗف  ٕيهة ة٣كي ا ةىْ يعٛ عييٚ ٍسيّل ةىادعٝيب  

ُْ ٝدطْٞ  ٍ ّععة ت ةىق ٘ه أٗ ةىّعفـ ىَضأىة ٍ  زةه ٝثٞع ةىْق ط فٖٞ   ٍِ .٦ه ععفٔ عيٚ ةىّْقد  ف٘زدٓ َٝنِ أ

ُّ ةىاأؽيٞو ىٖي   يد عيعف أَٗخئ ٍيِ .ي٦ه ةىَْ ّيعِٝ ٗةىَثّنيعِٝ ةىيهٛ  ٍدَ٘عة ٍِ ةىسض صٞ  ت  عييٚ ةعا ي ا أ

 ز ه مّو ةىْ عّٝ  ت ةىثنعّٝة ةىاٜ ٝنُ٘ ٍْغ ٕ  ةىدقو ةىَدعلو فٖهة ةعاري٘ة فٜ ٕهة ةىسقو ةىَدعفٜ ةىدْٜٝو 

ُْ ّضا ق ةىْا اح ىْديِ عِ ٍ٘   ز صٌ ٍِ ٕهٓ ةىْ عٝة صي   أٗ إٝد ب و ٗإَّّ  ةىٖيدف ٍيِ  ّسِ ْٕ  ٥ ّعٝد أ

ٕهٓ ةىداةصة بغنو أٗ بي .ع  ٕي٘ ٗفي  ةىٞيد عييٚ ٍي  َٝنيِ أُ ٝنيُ٘ ى ضي  ّ عّٝي   أٗ ٍي  َٝثّيو جدي ٗزة ىغيعٗك 

ُْ م ُ ٕهة ة٣ك ا ةىْ عٛ ّ فد  ىيْ س ز ٦ٍ ٍغعٗعٔ ة٣ّض ّٜ  فضَٞن  فٜ إّٔي ُ  ّٖ  ّٗغأجٖ و فإ ّ٘ ةىديً٘ ٗجن

 ّ٘ َّت ز.عفأ ٍِ ةىخي اج ىٞضيسع أعيِٞ ةىْ س ٗصٞسَو ٍق ٍ  ت ةىدف   عِ ّثضٔو ٗإّة م ُ ٍدّعل   ىب ف اغ  د ج

 ةىْ س ٗٝضاعٕ ٌٖ  فضعع ُ ٍ  جْنغ  زقٞقأ بَدعل لاةصة بضٞطة ىَ  بْٜ عيٞٔو

ٍِ ٕهة ةىَْطيق  صانُ٘ لاةصاْ  ىسٞثٞ  ت ةىَ٘ف٘  ةىَطعٗذ ىيْق ط  ٗب ىق ل ٍِ .٦ه ٍقؾدّٝة زثيو 

ِ ىْ  ٍِ .٦ه ةىاط ٞق ةىثديٜ عيٚ بدـ ٍد ىٌ ٕهٓ ةىْ عٝة ؽد ٖ  ٍِ زٝثٖ و زايٚ إّة جٖي ٗٙ ٕيهة ةىدِٝ  ىٞا ّٞ 

 ةى دـ صقل ةٟ.ع ب ىقعٗاةو
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ّاْ ٗه  قٞة جٖدف إىٚ ٍضي  ىة ّقدّٝية ىدييٌ  ٥ بّد ىْ  أٝق  ٍِ ةصاسق ا إع اة ٍَٖة فٜ ٕهة ةىَق ً  ّٗسِ

ٍي  َٝنيِ أُ ّؾيطير عيٞئ بْضي ّٞة ةىدييً٘ ةىدّْٝٞيةو ٗ يد ٝ يدٗ ةىني٦ً ٍِ ةىديً٘ ةىَعج طة ب ىدِٝو ٕهٓ ةىَضأىة ٕيٜ 

ِّ ةىري٘ػ  ه ٕٗية فعب  ٍِ ةىاّْ ٞع ةىثنعٛ عْد ةى دـ  أٗ ٍدّعل جسؾٞو ز ؽو عْيد ةىي دـ ةٟ.يعو ىني ّٗ ١

فٜ عَقٔ ٍٗعةٍٞٔ ٝدنش زقٞقة أزٍة ةى٘ة   ةىدْٜٝ بغنو م ٞع  زِٞ خديو ٍيِ ٕيهٓ ةىدييً٘ عيٍ٘ي  في٘ق بغيعّٝة  

يت ى ق اٖ  ٍسث٘نية ٍيِ صيٖ ً ميو ٍقايعن ٗة اجث  بٖ  عِ ةىْقد ٗةىَض  ىة ٍِ .٦ه ٍق٥٘ ت ٗ ٘ةعد ٗةٕٞة  أؽا

ى ْٞاٖ  جسي٦ٞ أٗ ّقدةو ّٗ عة إىيٚ ةى٘ة ي  ة٣صي٦ٍٜ بديٍ٘ئ ةىَخايثية جؾيّدق ٍي  أّميدّ ٓ  زَْٞي  ةعا يع عيٍ٘ئ  يد 

ز ت ةىقْطعة ّٗقدت ٗةزاع ت  ٍٗثو ٕيهٓ ةىَثي ٌٕٞ ةىعةٍٞية َٗ ّٛ  خ  إىيٚ ة٥اجثي   عييٚ صيق  ة٣ّضي ُ  لَّٗي  أ

ٍْطييق عيَييٜو ٗعيييٌ ة١ؽيي٘ه ٗةزييد ٍييِ ٕييهٓ ةىديييً٘ ةىاييٜ ىييٌ جْغييأ ٍييِ فييعةغ  ٗىييٌ جسيي فو عيييٚ أُُصضييٖ  ب ىغيينو 

ةىَدييعٗف ز ىٞيي   إ٥ّ ٍييِ .يي٦ه ٕييهٓ ةىق٘ةعييد ٗةىق٘ةىييب ةىثنعّٝيية ةىث اغيية ةىَسايي٘ٙ ةىاييٜ جثؾييو بييِٞ ةىْ عٝيية 

ُّ ةىَق ؽد  ٕٜٗ فع  ٍِ عيٌ ة١ؽ٘ه ىٌ جْيٖ  أٝق  ٝد ةىْقد ىَ   د عيعزْ ٓ  ّثي و ٗعيٞئ في٦ بيّد  ٗةىاط ٞقو مَ  أ

ٍِ ةىاهمٞع بْض ّٞة ٕهٓ ةىديً٘  ىْخط٘ بدض اة فٜ نّو ٍ  ٕ٘ ّض ٜ بغعٛ  ٗىْاَنِ ٍِ جثدٞو زعٝاْ  ٗزقّْ  فيٜ 

 ىَْ  ؾ  توٍ  ّدا عٓ ّقدة زقٞقٞ   ى ْٞة ٕهٓ ةىديً٘ ة٣ص٦ٍّٞة بدٞدة عِ ةىَزةٝدة ت أٗ ة

ىدّو ةىخييل ةىَْٖديٜ ةىيهٛ ٝضي ٌٕ فيٜ جنيِ٘ٝ ٕيهٓ ةىْ يعة ةىضيطسٞة ىيدييً٘ ة٣صي٦ٍّٞة  ٗإز كاٖي  ب ىقدصيّٞة 

ّٛ ة اعةن ٍْٖ  ٕ٘ ة اعةن ٍيِ ةىَس ي٘ا ٗةّاٖي ك  ةىَزعٍ٘ة ٕ٘ ٗؽثٖ : "ب ىغععّٞة أٗ ة٣ص٦ٍّٞة"  ٗب ىا ىٜ فأ

ٍِ بْغيأة ةىدييً٘  ٗجألعٕي  ب ىد٘ةٍيو ةىَخايثية ىسعٍة ةىّدِٝ  ٕٗ٘ أٍع ٍعف٘ؿ ب ىَْطق ةىاّ اٝخٜ ٗةىثقي فٜ ةىَي 

ُّ عدً ة٥ماعةت بَث ٌٕٞ ٍِ   ٞيو ٍي  عيعزْ ٓ  ٍِ زٍ ُ ٍٗن ُ ٗصٞ صة ٗةخاَ    ٗغٞع ّىل ٍِ ة١ٍ٘او عيٚ أ

عيٚ ةىَدٙ ةى دٞد  جنيُ٘ ىئ ٍي ٥ ت م الٞية فيٜ زديٌ ٍي  ّيعةٓ ٍيِ أزٍي  ت صٞ صيٞة ٗةخاَ عٞية ٝنيُ٘ ةىيّدِٝ أزيد 

ً٘ ب ىغيععّٞة أٗ ة٣صي٦ٍّٞة  ٕي٘ ٍْسٖي  ك بدي  إك٦ ّٞي  ٗعيَ٘ىّٞ  ٝخايعق زي٘ةخز ةىزٍي ُ أكعةفٖ و إّ ٗؽ  ةىديي

َّ ة "ب ىغيععّٞة أٗ ة٣صي٦ٍّٞة"  ٕيٜ ّاي ج فنيع بغيعٛ ٗنيعٗف ج اٝخّٞية  ُّ ٕهٓ ةىديً٘ ةىَض ٗةىَن ُ  ٗٝاْ صٚ بأ

ُّ ةىديً٘ ُّ ةىهٛ ٝدب أُ ٝثٌٖ ٕ٘ أ ةىغععّٞة أٗ ة٣صي٦ٍّٞة  ٍي  ٕيٜ إ٥ّ  ٍدْٞةو فقد أّمدّ  فٜ ةىنثٞع ٍِ ةىَق ٥ ت  أ

لَعة جث عو ة٣ّض ُ ٍي  ةى ي ٕعة ةىدّْٝٞية  ٕٗيٜ فيٜ خٕ٘عٕي  ااٝية إّضي ّّٞة ّضي ّٞة ٝاضي ٗٙ فٖٞي  ةزاَي ه ةىخطيأ 

ٗةىؾ٘ةن  ٗجاألع ب ىد٘ةٍيو ةىَخايثية ةىايٜ جغينِّو عقيو ة٣ّضي ُ ٍيِ زٍي ُ ٍٗني ُ ٗلق فيةو فارٞٞيب ٕيهة ةىد ّيب 

ِٝ   ييد جنييُ٘ ىيئ ةّدن صيي  ت .طٞييعة  جْضيي  خٖيي٘ل ةى غييع فييٜ جعصييٞخ ٍ يي لئ ةىدييده ٗةىضيي٦ً  ةىَسيي٘اٛ فييٜ ةىييدِّ

 ٗة٣.    ٗجققٜ بغنو ّٖ اٜ عيٚ أٍو ةىا٘ةؽو ةىسق اٛ ٍ  ةٟ.عو 

  



 

  

 

ثنيعة ةىؾيعة   ٍٗي  ٥ بّد ىْ  ّٗسِ ّاسّدت عِ ةىؾعة  ةىد ىَٜ ٍِ أُ ّضاسقع  قّٞة ٍس٘اّٝية أصاضيت ى

ٌّ جرٞٞ ٖ  أٗ ةصا د لٕ  فٜ ةىؾعة  ةىد ىَٜ ةىهٛ ٝدا ع ةىدِٝ أزد  زةىت ج صش ىٖ و ٕهٓ ةىثنعة ىٖ  .ط٘اجٖ  إّة ج

ٍسّعم جٔ ة١ص صٞةو إّّٖ   قٞة ةىخييل بيِٞ ةىثنيع ٗةىيدِٝ ةىايٜ َٝنْٖي  أُ جْضي  خٖي٘ل ةى غيعّٝة  ٗجعةمَ جٖي  فيٜ 

ٞخ ٍ  لئ ةىدده ٗةىض٦ً ٗة٣.  و مَ  جضاطٞ  أُ جققٜ بغنو ّٖي اٜ عييٚ ٍخاي  فاعة ت ٕهة ةىا اٝخ  فٜ جعص

ُّ فنعٓ ٍَٖي  ةّاضيب  ّٛ لِٝ  زِٞ ٝاْ صٚ ة٣ّض ُ أ أٍو ةىا٘ةؽو ةىسق اٛ ٍ  ةٟ.عو إّّٖ   قٞة ٍس٘اّٝة فٜ أ

ُّ إىٚ ةىَقّدس فيِ ٝؾٞع ٍقّدص   ١ُ جدٝسْٔ ٥ ٝددٗ أُ ٝنُ٘ ٍدعل جث عو ٍ  ةى ي ٕعة ةىدّْٝٞية صيي    أٗ إٝد بي و ٗأ

أّٝة ااٝة ىيدِٝ ٍَٖ  ةعاقد ةىْ س فيٜ ؽيسأ ٕيٜ ااٝية إّضي ّّٞة ّضي ّٞة فيٜ أبد لٕي  ٍٗعةٍٖٞي   ٍٗسيدٗلة بضيقثٖ  

  ةىَدعفٜ  ٗبداخة جألعٕ  ب ىد٘ةٍو ةىَخايثة ٍِ زٍ ُ ٍٗن ُ ٗلق فةو

ك ٞديية ٕييهة ةىاييدة.و ٥ ٝييزةه ةىخطيي ن ةىييّدْٜٝ ى٢صيي  ةىغييدٝد بَخاييي  جّ٘خٖ جيئ ٗجثّعع جيئ ىييٌ ٝضييا٘عب 

ةىَقؾ٘ل عْد ةى دـ  ٗةىهٛ ٝددو ٍِ .٦ىٔ مّو ج عٝعةجئ ةىدّْٝٞية ٗأفني آ عيٞة  ٍديز٥ٗ ٗبدٞيدة عيِ ةىْقيدو ٥ٗ 

ٝزةه ة٥اجث   ب ىْض ّٞة ةى غعّٝة إىٚ أ ؾيٚ لاخي  ت ةىقدصيّٞة ٗةفيس  ع يع إىري   ميو ةىغيعٗك ةىَدعفّٞية ةىَْادية 

ةىقؾييد ٗةىَييعةل ة٣ىٖييٜو ٕييهٓ ةى٘ل٘ ّٞيية ّٗةك ة٥لعيي   ةىََاييّد فييٜ مييو  ىيثنييع  ٗة٥لعيي   ةى٘ليي٘ ٜ ب ى٘ؽيي٘ه إىييٚ

ىّييد ةىسقٞقيٜ ىثنييعة ةىاضييل ب صييٌ ةىيدِٝ  ٕٗييٜ ةىثنيعة ة١ص صييّٞة ةىايٜ جْطيييق ٍْٖي  فنييعة  َ٘ ة١ّضي ق ةىدّْٝٞيية  ٕي٘ ةىَ

ه ةىثٌٖ ةى غعٛ ةىْض ٜ إىٚ ٍدعفة ةىَعةل ٗةىَغٞةة ة٣ىٖٞةو فٞؾ ّ٘  ر زْٖٞي  ة٣ّضي ُ ةىّؾعة  ٗةىّؾدةً  زِٞ ٝاس

ه ٕدً ىقٌٞ ةىيدِٝ ةىايٜ ٥ َٝنْٖي  أُ جنيُ٘ إ٥  يٌٞ ةىسٞي ة  َ٘ َّٚ ةىدِٝ أٗ فٌٖ ةىدِٝ أٗ جط ٞق ةىغعٝدة  ٍد جست ٍض

 بنو ٍد ّٖٞ و فاَ٘ ت بهىل ةىسق اة  ْٗٝددً ةىاد ٝظ  ٗجثْٚ  ٌٞ ةىَس ّة ٗةىاد ُٗو 

ٝخيعج عيِ زيدٗل ٕيهٓ ةىثنيعة زَْٞي  ٝدا يع ىٌ ٝضاط  ةىخط ن ةىدْٜٝ ةىَد ؽع فٜ ةىنثٞيع ٍيِ ة١زٞي ُ أُ 

ّثضٔ ةٍادةلة ك ٞدّٞ  ىثنع ةىضي  ع ع أؽ٘ىٔ ٗعيٍ٘ٔ ٗ ٘ةعدٓو ٕٗيهة ٝضيٌٖ بغينو أٗ بي .ع فيٜ جَعميز ة٣ّضي ُ 

َّ  ٝ ّلٛ ب ى دةٕية إىيٚ جيأخٞح ّي ا  ز٘ه ّةجٔ  ٗة٥ّر٦ق فٜ ااٝة ٕهٓ ةىهة ت ةىقٞقة  ٗ ٞ س ةٟ.ع بْ   عيٖٞ   ٍ

 ع ة ىنّو ةىقٌٞ  ٗةىَْنعة ى٠.ع  ٗةىَؾ لاة ىسقّٔ فٜ ةىاثنٞعوةىؾعة  ةىدْٜٝ ةىَس

ٕي  عْ ٝية ف اقية   ْ٘ ىَ ْٗ جدّد  قٞة زثو ةىدِٝ ٍِ ةىنيّّٞ  ت ةىن ٞعة فٜ ةىاعجٞب ةىَق ؽدٛ ىديَ   ة١ؽي٘هو فقيد أ

 ؛ أٛ ىيٌ ٝنيِ ٗأّزىٕ٘  ةىَْزىة ة١ٗىٚ فٜ جعجٞ ٌٖ ىٖهٓ ةىنيّّٞ  تو فيدوا ٕهة ةىاعجٞب ىٌ ٝنيِ . فيد  ىَْطيق ةىد ي

ا ةىثنيعٛ  صي٘ة  ةجّثقْي  ٍي  ٕيهٓ  ّ٘ ٍْغ ٓ ةىثعةغ  بو م ّت ْٕي ك ٍعخدّٞية فنعّٝية ّٗؾي٘ػ ٍ ّصضية ىٖيهة ةىاؾي

ف ىَؾ ىر جْقضٌ عْدٌٕ إىٚ ل٦ت: فيعٗاّٝة ٗز خّٞية ٗجسضيّْٞٞةو ف ىَؾي ىر ةىقيعٗاٝة   ةىَعخدّٞ  ت أً ة.ايثْ و

ة١ٍية بَدَ٘عٖي  ٗ ز لٕي  فيٜ فيعٗاة إىيٚ جسؾيٞيٖ   ٕٜٗ ةىاٜ ىٖ  ع٦ ة بَ٘ف٘  لاةصياْ  جدْيٜ ٍي  جنيُ٘ 



 

  

 

زٞ  ٥ ٝضاقٌٞ ةىْ  ً ب .ا٦ىٖ 
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و ٗ د ٍثّو ةىرزةىٜ فٜ ةىَضاؾثٚ ٗةبِ ةىس خب ٗةىقعةفٜ ٗةىغ ك ٜ ٕهة ةىقضيٌ 

ةىقعٗاٛ بسثو ةىيدِٝ ٗةىْثي٘س ٗةىدقي٘ه ٗة١ٍي٘ةه ٗة١ّضي نو ٗزةل ةىقعةفيٜ ّقي٦ عيِ   ايو زثيو ة١عيعةؿ  

فدٞة إىٚ ةىط٘فٜوّٗضب فٜ ماب ةىغ 
11
  

ّ  ت ٕهٓ ةىقعٗاّٝ  ت ةىخَش  فٞدْيٜ زثيو لٝيِ ميّو ٗةزيد ٍيِ  ّ٘ ه ٍِ ٍن ّٗ ُ ة١ ّ٘ ٍّ  زثو ةىدِٝ  ٕٗ٘ ةىَن أ

ةىدِٝ ب ىْض ة إىٚ عًَ٘ ة١ٍة ٕ٘ لفي  ميّو  ةىَضيَِٞ أُ ٝد.و عيٞٔ ٍ  ٝثضد ةعاق لٓ ٗعَئ ةى٦ّزق ب ىدِٝو ٗزثو

ْٞقة ٗةىهّن عِ ةىسي٘زة ة٣صي٦ٍّٞة بإبقي    ٍ  ٍِ عأّٔ أُ ْٝقـ أؽ٘ه ةىدِٝ ةىقطدٞة  ٗٝد.و فٜ ّىل زَ ٝة ةى َ

ة ز فعٕ  ٗ جٖٞ و ٍّ ٗص او جيقّٜ ةىدِٝ ٍِ ة١
12
  

ا ّ٘ ه ةّاقيي ل َٝنييِ ج٘خٖٞيئ ىٖييهة ةىاؾيي ّٗ ُّ أ ىيَؾيييسة ٍيي    ىيئ كيئ ع ييد ةىييعزَِ ألْيي   زدٝثيئ عييِ ةىاّقضييٌٞ  إ

ُّ ةىد ّييب  ة١ؽيي٘ىٜ ىيَؾيي ىرو فقييد ألاج ة١ؽيي٘ىُّٞ٘ ةىاسضييّْٞٞ  ت فييٜ ةىَعج يية ة١.ٞييعة فييٜ صيييٌّ ةىَؾيي ىر ٍيي  أ

ة٦.١ ٜ بْ   أؽٞو فٜ ةىَْ ٍ٘ة ة٣ص٦ٍّٞةو
13
  

ٞنُ٘ ىزةٍ  عيْٞي  أُ ّقيً٘ بْقيد ٕيهٓ ةىهّْٕٞية  ىَدعفة ٍدٙ ةىخطع ةىن ٞع ةىن ٍِ ٗاة  ٕهٓ ةى ْٞة ةىثنعّٝة  ص

ه فييٜ ٕييهة ةىاعجٞييب أّّيئ  ييداً عْؾييع ةىييدِٝ عيييٚ عْؾييع  ّٗ ةّط٦ يي  ٍييِ ةىَْطييق ةىييهٛ جيي ٍِ بيئو ٗىدييّو ةىخطييأ ة١

ُّ ةىدِٝ ى٤ّض ُ ٗىٞش ةىدنش  ٗى٘ ّزعْي  عْؾيع ة٣ّضي ُ  بؾيثأ ؽي زب ةىّعٝي لة  ة٣ّض ُ  ّٗضٜ أٗ جْ صٚ أ

ّٛ لٗا أٗ ٕدفو ٗ د ٝ دٗ ىيْ نع أّّْ  ّْطيق ٍِ ّ عة لة.و ةىَْ ٍ٘ة ةىن٘ ّّٞة ٥.ايّت ةىَد لىة  ٗىَ  ع ل ىيدِٝ أ

ِّ ة١ٍييع ٝخاييي  ْٕيي  ّٗسييِ ّاْيي ٗه  قييّٞة ىٖيي  ٗزّٖيي  ٗج د جٖيي  عيييٚ ٍخاييي   ٍد لٝيية ىيييدِٝ أٗ ٍيي  عيي بٔو ٗىنيي

ُْ ّاسيّدت عْئ  ٥ٗ ج٘خيد أّٝية  ه ميّيٜ َٝنيِ أ ّٗ إٝدٝ٘ى٘خٞية صي٘ة  م ّيت لّْٝٞية أٗ ةىَضا٘ٝ  تو فسثو ة٣ّض ُ ٕ٘ أ

غٞع لّْٝٞة  إ٥ّ امّز ت عيٚ ةى دد ة٣ّض ّٜ ىٞدد .ط بٖ  ةىَؾدة ّٞة ٗةى٘ة دّٞية أٝقي و ٗةىيدِٝ ّثضئ ٥ ٝخيعج عيِ 

ا فنعٛ أٗ لق فٜ  .عو فيإّة غي ن ة٣ّضي ُ غي ن ةىيدِٝ  ٗغ بيت ٍدئ ميو ةىسَي٥٘ ت  ّ٘ ّٛ جؾ ٕهة ة٣ك ا ةىد ً ١

غ ىٖهة ةىاعجٞب ةىَري٘ك ٗة٣ٝدٝ٘ى٘خٜ فٜ ةى٘ ت ّثضٔوةىثق فّٞة ةىاٜ ٝدع٘ إىٞ ّ٘  ٖ و ٗب ىا ىٜ ٥ ٝ قٚ أٛ ٍض
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إٌ ٕيهة عيييٚ ٍدَ٘عية ٍيِ ةىعٗةٝيي  ت  أصاَضيت ىثنييعة ةىدٖي ل ٍيِ أخييو زثيو ةىييدِٝ  ّ٘ بْيٚ ة١ؽي٘ىُٞ٘ جؾيي

١ؽي٘ىّٞة  ةىايٜ ٗغٞعٕ  ٍِ ةىَث ٌٕٞ ةىثق فّٞة ةىَعج طة بزٍ ّٖ  ٍٗن ّٖ و ْٕٗ  أصاسقع ٍْغأ ةىخطيع فيٜ ةى ْٞية ة

أصاش ىٖ  عيَ   ة١ؽ٘ه  دَٝ  ٗزدٝث و فقد اّمزٗة بْ   أؽ٘ىٌٖ عيٚ لق فة عؾعٌٕ بنّو ٍ  جسَئ ٕهٓ ةىنيَة ٍِ 

ٍدْٚ  ٗىدّو ةىعٗةٝة ةىسدٝثّٞة بَخاي  ٍضا٘ٝ جٖ  ةىثنعٝة أزيد أكيعةف ةىيد ية  ةىايٜ ج٘ةكيأ فٖٞي  ةىنْٖي٘ ت ةىيدْٜٝ 

 بسيٞثٔ ةىّضٞ صٜو

ُّ زثو ةىدِٝ بَ ثٍٖ٘ٔ ةىثق فٜ أّصضت ىٔ اٗةٝ  ت بسدٌ ٍ  ٗال فٜ ةىؾس ذ: "أٍع ت أُ أ  جو ةىْي س زايٚ إ

دة اص٘ه هللا ٗٝقَٞ٘ة ةىؾ٦ة ٗٝ ج٘ة ةىزم ة فإّة فدي٘ة ّىل عؾَ٘ة ٍْٜ لٍ  ٌٕ  َّ ٝغٖدٗة أُ ٥ إىٔ إ٥ هللا ٗأُ ٍس

عووو" ٗ"ٍيِ بيّده لْٝئ في  اي٘ٓ"  ٗأٍ٘ةىٌٖ إ٥ّ بسّق ة٣ص٦ً ٗزض بٌٖ عيٚ هللا"و ٗ: "ّؾع ت ب ىععب ٍضٞعة عيٖ

ٗغٞع ّىل ٍِ ةىعٗةٝ  ت ةىَيَٖة ىيدقو ة١ؽ٘ىٜ عيٚ ٍّع ةىسقب ةىا اٝخّٞة  ٕٜٗ لق فية ىيٌ جي ٍِ ٍٝ٘ي  إ٥ّ بيدْٖٝ  

إ  ىٖهة ةىدِٝ  ٥ٗ جضاضٞغ ة٥.ا٦ف بؾثأ أزد ة١ٍ٘ا ةىَسّعمة ىددية ةىا اٝخو مَ  صي َٕت فيٜ ٕيهة  ّ٘ أٗ جؾ

ي  غٞيع ةىخطأ ةىا اٝخٜ خَية  ٍيِ ةىق٘ةعيد ٗةىَْي ٕح . ّؽية ةىاثضيٞعّٝة ٍْٖي   زَْٞي  ةعا يع ت ةىيّْؼ ةىقع ّيٜ ّّؾ 

 ٍ ِٞ  ٥ ٝدب أُ جاٌ  عة جٔ إ٥ّ فٜ ف٘  أزدةت ةىا اٝخ بخيثٞ جٔ ةىَدعٗفةو

ِِ بْ  ٕ  عيٚ  ٘ةعد ةىقيع ُ ٗةىثنيع ة٣ّضي ّٜ ةىسيّع  ةىَي ٍِ  ةىخطأ ةىث ّٜ فٜ ةىَد لىة ة١ؽ٘ىّٞة  أّّٖ  ىٌ ج 

بسعٝة ةىدقٞدة ٗةىثنع  ٕٜٗ ىٞضت بدع  ٍِ ةىديً٘ ة٣ص٦ٍّٞة ةىاٜ أبت أُ ج ادد عِ ةىْؼ ةىقع ّٜ فٜ ةىنثٞع ٍِ 

ُّ ةىنثٞيع ٍيِ  ة١زٞ ُ  ٍا٘صية إىٞٔ عِ كعٝق ة٥صاغٖ ل ىخدٍة ٕهة ةىاّ٘خٔ أٗ ّةكو ٗ د أّميد ُت فيٜ ٍقي ه صي بق أ

ىّٞة أفد ىٔ إٝد ب  ٗصي    ٗجْٖ ٓ عِ جديٞقٖ  بأص  ن ّؾ٘ػ ةىقع ُ  جْطق بغنو ٗةفر فٜ جسَٞو ة٣ّض ُ ٍض ٗ

ُّ هللا ٥ ٝرٞع ٍ  بقً٘ زاٚ ٝرٞعٗة ٍ  بأّثضيٌٖ"و  . اخّٞة  ّٗىل زِٞ ابل ٍض ٗىّٞة ةىارٞٞع ب ٣ّض ُ فٜ  ٘ىٔ: "إ

فنييّو ٍخييي٘ق ٍضيي ٗه عييِ ّثضيئ  جاعجّييب عيييٚ أفد ىيئ ّايي اح جسييّدل ٍؾييٞع زٞ جيئ  ٗع٦  جيئ ٍيي  بٞةايئ  ٗٗصييطٔ 

ؾ لٛ ٗة٥خاَ عٜ ٗةىثق فٜو ٕهٓ ةىَض ٗىّٞة ةّ ثقت ٍِ فنعة زّعّٝة ة٥.اٞي ا ةىايٜ لعي  إىٖٞي  ةىيدِٝ عٍَ٘ي و ة٥ ا

ٕٜٗ ةىنثٞو ةى٘زٞد ىؾْ عة ةىّض٦ً ةىد ىَٜ  ٗبْ   ةىسق اة ة٣ّضي ّّٞة ةىَادي ٗزة ىيسض صيّٞ  ت ةىدّْٝٞية ٗةىثق فّٞية  

ً بِٞ ةىثق ف  ت ٗةىسقي اة ت  ٗجيهٝب خٖي٘ل ةى غيعّٝة فيٜ ٗغٞع ّىل ٍِ ة١ٍ٘ا ةىاٜ جغدو فاٞو ةىؾعة  ٗةىؾدة

بْيي   لق فيية ةىضيي٦ً  ةىر ا يية ٗاة  ةىسضيي ب  ت ةىضٞ صييٞة  أٗ ةىاأؽيي٦ٞ ت ةىدّْٝٞيية ةىث  ييدة ىيغييععّٞة ة٣ّضيي ّّٞةو ف ىييدِٝ 

أٗ صي٘ك اعٞد ٥ صٞ  عيٚ ا  ة ةىْ س: "٥ إمعةٓ فٜ ةىدِٝ  د ج ِٞ ةىععيد ٍيِ ةىريٜ"و ٗىنيو ةىسيق فيٜ ةىايدٝسِ 

ا  ّ٘ غٞعٓ: "ٗ و ةىسّق ٍِ ابنٌ فَِ ع   فيٞ ٍِ ٍِٗ ع   فيٞنثع"و ٍِٗ ٝسَو صٞثٔ ٣ىزةً ةىْ س عيٚ ج ّْٜ جؾ

ٍدِٞ  أٗ ةىّعمُ٘ فٜ َّطّٞة . ٞثة  فٖ٘ ٍدعً بنو ةىَق ٝٞش ص٘ة  م ّيت لّْٝٞية أٗ غٞيع لّْٝٞية: "فيهّمع إَّّي  أّيت 

 "وٞطعضٍهّمع ىضت عيٌٖٞ بَ



 

   

 

ُّ ةىثق فية  ّٛ لق فية جسايعً ّثضيٖ   إ٥ّ أ غٞع أّّٔ بي ىّعغٌ ٍيِ ميّو ٕيهٓ ةى ٞ ّي  ت ةىقع ّّٞية ٗةىَ٘ة ي  ةى دّٖٝٞية  ١

ّ جٖ    ثيز ت عييٚ ٕيهة ةى ٞي ُ ةىدي ىَٜ ٗفيّٞقت ٍيِ  ف  ئ ة٣ّضي ّّٞة  ع يع  ْ٘ةجٖي  ةىثنعّٝية  ّ٘ ة٣ص٦ٍّٞة بدَٞ  ٍن

ثنعة زثو ةىدِٝ عِ كعٝق ٍ  أصَ ٓ ةىدٖ لو ْٕٗ  جسقعّٜ . ؽة عيٌ ة١ؽ٘ه ٗةىثنع ةىَق ؽدٛ ةىهٛ أّصش ى

ٞاٖ  ٍِ ةىْ زٞية ةىَْٖدّٞية  ٗإُ ة.ايثْي  فيٜ  َّ إعن ىّٞة ىط ىَ  جْ ٗىٖ  ةىنثٞع ٍِ ةى  زثِٞ  ٕٜٗ إعن ىّٞة ج قٚ ىٖ  إٔ

ّيٜ ى٢ىثي نو ٗةىَٖيٌ جقٌٞٞ ّا ادٖ  أٗ ةجثقْ و إّّٖ  إعن ىّٞة ةىَؾطير فٜ ةىقع ُ أٗ ٍ  َٝنِ جضَٞأ ب ٥صادَ ه ةىقع 

فٜ كعذ ٍثو ٕهة ةىاؾ٘ا فٜ ةىَق ابية ةىدّْٝٞية  ٕي٘ جقيٞٞق ةىَضي ا ةىعٗةايٜ ةىيهٛ ةزاي٘ٙ ةىيْؼ ة١ؽييٜ فيٜ 

ةىثٌٖ ةىدْٜٝو فْنُ٘ بهىل  د   ابْ  ةىَ٘ف٘عّٞة ب ىازةٍْ  ب ْٞة ةىْؼ ة١ؽيٞة  لُٗ ةىيد٘  إىٚ ٍ   د ٝدّنع عيْٞ  

. اخة عِ ةىّْضق ةىثنعٛ ىيْؼ ة١ؽييٜو ّٗىيل ىيِ ٝايأجّٚ إ٥ ب ٥زاني ً ؽث٘ فَْٖ   أٗ ٝنُ٘ ص    فٜ  عة ة ت 

إىٚ أصي٘ن ةىقع ُ ّثضٔ  عيٚ ٕدٛ ةىاا ّ  ةىيد ٞق بَدٖي٘ل ةصيادَ ىٔ ى٢ىثي ن ٗة١صي ىٞب لة.يو صيٞ   جٖ  ةىقع ّٞية  

ة جدزٝةّٞي   ٕٗ٘ أٍع فعٗاٛ ٍِ ةىْ زٞة ةىَْٖدّٞة فيٜ ٍدةاصية ةىقيع ُ  بيده ةىاثضيٞع ةىادزٝةيٜ ةىيهٛ أّياح فنيع

 ٝخدً ةىا٘خٖ  ت ةىَخايثة ٗٝ ْٜ ىنّو جّ٘خٔ ٍض اة . ؽ و

ةىخطأ ةىث ى  فٜ عَق فنيعة زثيو ةىيدِٝ  أّّٖي  أاةل ت أُ جدديو جغيعٝ  ةىدٖي ل زضيب فَٖٖي  ىينيَية  ٍيعّلٓ 

ُّ ميَية ةىدٖي ل ةىقع ّٞية  ٥  يو ة١ؽي٘ىُّٞ٘  يي٦ٞ ى٘خيدٗة أ ٍّ ع٦ ية ىٖي  بَي  ةىاأصٞش ىٖهٓ ةىنيّّٞة ةىَري٘كيةو ٗىي٘ جأ

عييسْٔ ٕيي ٥  ٍييِ ٍثيي ٌٕٞ لق فٞيية ةاج طييت ب٘ة يي  ٗزٍيي ُ ٍدّْٞييِٞو ف ىدٖيي ل فييٜ ةىقييع ُ ىييٞش صيي٘ٙ بييهه ةىدٖييد 

ٍٗق عثأ  بَ  أٗجٜ ة٣ّض ُ ٍِ  ٘ة ج اة ب ىَ ه ٗج اة ب ىاقسٞة ب ىْثش  ىي٘ؽ٘ه إىٚ ٍي  ٝ ارٞئ ة٣ّضي ُ ٍيِ 

ّٛ جق عش  أٗ مضو ىيْثش ة ٣ّض ّّٞة عِ ألة  لٗإ  ةىعٝي لٛ  ةىَْ ثيق ٍيِ ٍضي ٗىٞاٖ  مَ ىٞ  ت ةىدّٞ   ٕٗ٘ فّد أ

هللا ٗهللا غثي٘ا ازيٌٞ"و  تة٣ّض ّّٞة: "إُ ةىهِٝ  ٍْ٘ة ٗةىهِٝ ٕ خعٗة ٗخ ٕدٗة فٜ ص ٞو هللا أٗىةيل ٝعخيُ٘ ازَي

بيدٍ    ٗىٞش ْٕ ك أٛ ٍدْٚ ىيقا ه  أٗ ةىقاو لة.يو ةى ْٞية ةىيث ّٞية ىٖيهٓ ةىنيَية  إ٥ّ ٍي  عيسْأ أٝي لٛ ٍيِ جيطّخي٘ة

ةىْي س  ٗخيّعٗة ٍدٖيٌ ةىيّْؼ ةىقع ّييٜ ى٦زادي ج بئ ٍيِ أخيو ٍغييعٗعّٞة خيعةاٌَٖ فيّد ة٣ّضي ّّٞةو ٗاصيو هللا ىييٌ 

ٝ ّصض٘ة ىثنعة ةىقاو  مَ  ٕ٘ ز ه خَٞ  ةىَؾيسِٞ  دَٝ  أٗ زدٝث   بو م ُ مّو عَيٌٖ ٍعجنزة عيٚ فنعة ة٣ ْ   

ِ ٗخ ٕيدٌٕ بئ خٖي لة م ٞيعة"  ف يهه ةىدٖيد ٍٗقي عثأ بؾدق ةىعص ىة ٍٗغعٗعٖ  ة٣ّض ّٜ: "ف٦ جطي  ةىني فعٝ

ُّ ٍِ ٝسَو صٞث  ىِ ٝسَو اص ىة  ٍِٗ  م ُ ٍِ أخو ج يٞغ ةىنيَة ٗب ىنيَة ّثضٖ   ٗىٌ ٝنِ ٍٝ٘  ز٦َ ىيضٞ   ١

٥ ٝسَو اص ىة ةىّض٦ً  ىِ ٝنُ٘ إ٥ خ ّ اة فٜ ة١اؿ ٍَٖ  م ّت ٍ ٕٞأ أٗ زدَٔ: "ّسِ أعيٌ بَ  ٝق٘ىُ٘ ٍٗي  

 يٌٖٞ بد  ا فهّمع ب ىقع ُ ٍِ ٝخ ف ٗعٞد"وأّت ع

ٕنييهة م ّييت فنييعة زثييو ةىييدِٝ ٍْ .يي  ٦ٍاَيي  أّصضيئ ة١ؽيي٘ىُّٞ٘  ٗبْييٚ عيٞيئ ؽييْ ّ  لق فيية ةىَيي٘ ت أافييّٞة 

ةىعاٝيية  أٗ ةىثٖييٌ  أٗ ةىاأٗٝييوو ٗصيي َٕت لق فيية  ٝ ضييطُ٘ ٍييِ .٦ىٖيي  أٝييدٌٖٝ عيييٚ مييّو ٍييِ .يي ىثٌٖ فييٜ ةىييدِٝ  أٗ

ُّ بْٞيية ةىديييً٘ ة٣صي٦ٍّٞة فييٜ عيينيٖ  ةىعٗةٝية ةىَسانييعة فيٜ إّميي   ٕيي هة ةى ْي  و ف ّط٦ يي  ٍييِ ٕيهة ةىاؾيي٘ا ّييعٙ بيأ



 

   

 

ٞ  ت ٗعيد اة ت ٍخايثيةو ٥ٗ َٝنيِ أُ ّ ّصيش ٣ؽي٦ذ  َّ ةىس ىٜ  بْٞة ٍساقْة ىثنيعة ةىّؾيدةً ةىساَيٜ جسيت ٍضي

ّٛ إؽ٦ذ فديٜ بدٞدة عِ ةىَدةاصة ةىْقدّٝة ىٖهٓ ةىديً٘  ةىّق ابة فٜ ةىاْ  ـ ةىّؾعٝر ٍ  ٍقّعاة ت ة٣ ّض ّٞةو ٗأ

ٝرّٞييب ةىَق ابيية ةى ّْٞ٘ٝيية فييٜ ّغييأة ٕييهٓ ةىديييً٘  ٝدييد ٍ ىيئ ةىخضييعةُ ٗةىثغييو ةىييهٛ ٝنييُ٘ ة٣ّضيي ُ أزييد فييس ٝ ٓ 

  ة١ص صِّٞٞو

 

 

 



 

   

 

 المراجــع:

 5995    ةىَعمز ةىثق فٜ ةىدعبٜ  بٞعٗ ت  ةىط دة ة١ٗىٚالىص السلطت الذقٍقتأب٘ زٝد  ّؾع ز ٍد   -

 2ك  ةىق ٕعة  صْٞ  ىيْغع  وقذ الخطاب الذٌىً  أب٘ زٝد  ّؾع  ز ٍد -

 2333  2ك  لةا ةىٖدةٝة  جعخَة ع  س ٍسَ٘ل  تجذٌذ التفكٍر الذٌىً  إ   ه  ٍسَد -

ٍعميز لاةصي  ت ٍق ؽيد ةىغيعٝدة   ٍ صضية ةىثع ي ُ ىيايعةت ة٣صي٦ٍٜ  عالقت مقاصذ الشرٌعت بأصىل الفقه  بِ بٞٔ  ع د هللا -

 2336  5ك  ة٣ص٦ٍّٞة

لةا ةىْثيي اش ىيْغييع ٗةىا٘زٝيي    جسقٞييق ٗلاةصيية ٍسَييد ةىطيي ٕع ةىَٞضيي ٗٛ  مقاصددذ الشددرٌعت اإلسددالمٍّت  ةىطيي ٕع بييِ ع عيي٘ا  -

 2335  2ك  ة١الُ

 2355  5ك  لةا ج٘بق ه ىيْغع  لمذمذ عابذ الجابري سٍاست التراث/دراساث فً أعمال  بِ ع د ةىد ىٜ  ع د ةىض٦ً -

  2ك  لةا ةبيِ .ييدُٗ  بٞيعٗ ت  ددىل وظرٌدت مقترددت فدً قضدٍت التدراث العربدًمه التدراث إلدى الثدىرة/   ةىاٞزْٜٝ  ةىطٞب -

5978 

 5993  6ك  بٞعٗ ت  ةىَعمز ةىثق فٜ ةىدعبٜ  وذه والتراث/ قراءاث معاصرة فً تراثىا الفلسفً  ةىد بعٛ  ٍسَد ع بد -

 2ك  بٞعٗ ت  ةىَعمز ةىثق فٜ ةىدعبٜ  تجذٌذ المىهج فً تقىٌم التراث  كٔ  ع د ةىعزَِ -

 5458/5997  4  لةا ةىثنع  ك المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌمع د ةى   ٜ  ٍسَد ف ةل   -

  5459/5999  جسقٞق ع د ةىدزٝز بِ ب ز  لةا ةىَْ ا  فتخ الباري شرح صذٍخ البخاريةىدضق٦ّٜ  ةبِ زدع   -
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