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رزؼلّك  ثزغلٗكل الراكو الكلٌٖٗ ثٖكرخ ػبّهكخ ّػلكن  ٗض٘و فطبة الزقوٗت ث٘ي الوناُت اإلٍالهّ٘خ ػّلح إّكابل٘بد

اكبد الراكو اإلٍكالهٖ الاالٍك٘اٖ ّركنل٘   ّْ اك الزقوٗكت إلكٔ ٙكوّهح رغكبّى هؼ ّّ الاالم ثٖرخ أفٔ. ّلقل رٌجَّ ه

ّٕ الٖؼْثبد الؼبلقخ فٖ الّناكواد الؼقلّٗخ فكٖ ث اك الزقوٗكت الزغلٗكل ّّ ؼكلُب الوكنُجٖ ّالٌؾلكٖل ّلكن ٗاكي ٕكْد ه

اذ إلٔ االعزِكبك ثؼكل قلك  ثبثكَ ّالزٖكّلٕ لوكي  ّْ ًْبىا ث  كبى ٕلٓ ْٕٛاد إٍالهّ٘خ هزؼّلكح هلّذ الزقل٘ل ّرْ

اك الغبهؼخ اإلٍالهّ٘خ الزغلٗلّٗخ ّّ هقت فَ٘ل ّلئي ثلد هؾبّالد ه
1
فك  ال ػٌل ثؼ٘ الجبؽض٘ي عيئّ٘خ هؾكلّكح اٛ 

رقوط ػي هغبل اإلٕالػ ّالزطْٗو فئّى الوؾبّالد الوؼبٕوح
2
فكٖ هقزلك   –ّهب ىالذ رظِو  –الزٖ ظِود  

أهعكب  الؼككبلن اإلٍكالهٖ ثككلد صْهّٗكخل ًِّٛككب ٛبلجككذ رٖكوٗؾبب كّى رلوكك٘ؼ ثٚكوّهح رغلٗككل الراكو الككلٌٖٗ ّرضككْٗو 

فٖ ػالازَ ثبٙفو اٛكًٔ هقْالرَ الاالهّ٘خ ّإْٛلّ٘خل ؽزّٔ رَزغ٘ت لؾبع٘بد هَلن الْ٘م
3
ّاٛأٖ 

4
فكٖ اٙى  

 .مارَ

ّلقل أص٘ود فٖ ُنا اإلٛبه ػّلح إّابل٘بد فوػّ٘خ رزؼلّ  ثؼالاخ الوؼبٕكوح هكغ الزكواس ّهْاك  الزغلٗكل هكي 

الزقل٘ل
5
ّهغبالد رغلٗل الراو اإلٍالهٖل فطوػ ثؼِٚن 

6
ٙوّهح رغلٗل الوٌظْهكبد الرقِّ٘كخ ّإػكبكح الٌظكو فكٖ  

إْٔلِب
7
الوؼزولحل ؽزّٔ رَزغ٘ت لؾبع٘بد الؼٖو ّرغ٘ت ػي هْبق  الوَكلن الوؼبٕكول كوكب ًجّكَ نفكوّى إلكٔ  

ّٔ هي ّٕبٗخ إّٛ٘ب  ٍّّكبٛخ الٍْكطب ل فقوًكْا ثك٘ي الكْؽٖ  فطْهح هَألخ رأّٗ  القونى فٌبكّا ثزؾوٗو الٌ

                                                           
1
 هي ملك هب مُت إلَ٘: -

 8991ل 3)هؾول(ل ربهٗق٘خ الراو الؼوثٖل روعوخ ُبّن ٕبلؼل هوكي اإلًوب  القْهٖل ٛ أهكْى -

 1998ل 3الْوفٖ)ػجل الوغ٘ل( اإلٍالم ّالؾلاصخل كاه الغٌْة للٌْول رًٌْل ٛـ -

2
 ٌٍنكو ثؼِٚب الؽقب -

3
 اٙفو اٛكًٔ كّ  هَلن هِوب كبى هنُجَ أّ رقل٘لٍ أّ ٛوؽَ -

4
 فبل  الوَلو٘ي فٖ الؼق٘لح ّالولّخ اٙفو اٛأٖ هي -

5
ل 2005ل كاه هٖكو الوؾوٍّكخل القكبُوحل إسوًبيٛم يذًوٕ ـ " لكالقطكبة الكلٌٖٗ الوؼبٕكو ثك٘ي الزقل٘كل ّالزغلٗكلٗواي أى ًلؾع ُنٍ اإلّابل٘بد فٖ كزبة " -

عوِْهٗخ هٖو الوؤٍَكخ اللٌّٗ٘كخ "اٛىُكو ّّىاهح  ّفَ٘ ٗزؼّوٗ إلٔ هْوّع هٖوٕ أّوف ػلَ٘ الوغلٌ اٛػلٔ للْؤّى اإلٍالهّ٘خ اٍزغبثخ للػْح هئٌ٘

ت ّاإلهُبةل ُّنٍ اللػْح عب د ثؼل أؽلاس ٍجزوجو ّٖ  2001 اّٛابف" إلٔ رغلٗل القطبة اللٌٖٗ ٍّ٘لخب أّل٘خ لوْاعِخ الزؼ

6
 هي ُنٍ إْٛاد ػلٔ ٍج٘  النكو ال الؾٖو: -

 1999ل الوؤٍَخ اللّل٘خ لللهاٍبد ّالٌْول ث٘وّدل االعزِبك ّالزغلٗل فٖ الرقَ اإلٍالهٖمل  2001ّوٌ اللٗي )هؾول هِلٕ( رـ  -

 2006ل كاه الازبة الغلٗلل ث٘وّدل الزغلٗل فٖ الرقَ اإلٍالهٖ اللٍْاٖ )هؾول(ل -

7
و ٗواي االٍزربكح هي الؾْاه الطوٗ  النٕ ػقل ث٘ي هؾول ههٚبى ٍؼ٘ل الجْٖٛ ّهؾوكل الؾج٘كت الووىّاكٖ )أثكْ ٗؼكوة( ّٕكله ػكي كاه الراكو الوؼبٕك -

  (.لقوى علٗل ؽْاهادرؾذ ػٌْاى "إّابل٘خ رغلٗل إْٔل الرقَ"ل ّملك فٖ إٛبه ٍلَلخ ) 2006ٌٍخ 

 2005"ل كاه الازت الؼلو٘خل ث٘وّدل رغلٗل ػلن إْٔل الرقَكزبة هْلْك الَوٗوٕ الٍَْٖ "كوب ٗواي اٍزضوبه 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb84224-44617&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb153136-114700&search=books
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=series&entry=حوارات%20لقرن%20جديد
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb143941-105175&search=books


 

  

                  

 

ّاٚبٗب الوغزوغ الوزغّلكح
8
ّٔ القونًٖ  ّٛبلجْا ثٚوّهح رغلٗل نل٘بد فِن الٌ

9
ػزوبكاب ػلٔ هب فلكٔ إل٘كَ الراكو ا 

اإلًَككبًٖ هككي هٌككبُظ رؾل٘كك  ّررا٘كككل ثكك  ًغككل ثؼٚككِن
10
ّٔ ثؼ٘ككلاب ػككي فِككن القككلاهٔ   ٌٗككبكٕ ثئػككبكح اككوا ح الككٌ

 ٍّّبٛزِن.

ّفٖ ُنا الَ٘بقل ٌٗلهط ُبعٌ رغلٗل ػلن الاالمل كوب رغلّٔ رٖوٗؾب ّرٚوٌ٘ب ػٌل أػالم الراو اإلٍكالهٖ 

اك ال ّّ .الوؼبٕو ثٖرخ ػبّهخ ّه ّٔ  زقوٗت ث٘ي الوناُت اإلٍالهّ٘خ ثٖرخ أف

رض٘و هْبهٗغ رغلٗل ػلن الاالم ػّلح إّابل٘بد ف٘وب ٗزؼلّ  ثأكث٘بد الزقوٗت ث٘ي الوكناُت اإلٍكالهّ٘خ ّالؾكْاه 

رغلٗل ػلن الاالم أّ إلٔ ػلن كالم علٗلل ث٘ي اٛكٗبى ّالوناُت ّرزؼلّ  ُنٍ اإلّابل٘بد الوضبهح ثولٓ الؾبعخ إلٔ 

ّٛج٘ؼخ ُنا الزغلٗل إى ّٕؼ ّعْكٍ ّفْٖٕ٘خ ػلن الاالم ثوب ُْ هْْٙع الزغلٗكلل ّالوؾطّكبد الاجكوٓ الزكٖ 

 هّو ثِب ُنا الزغلٗلل إى عبى لٌب رَو٘زِب ثوؾطّبد.

 / انذبجخ إنٗ رجدٚد يهى انكالو 1

الراو اإلٍالهٖ الوؼبٕول رزوضّ   -ّهب ىال ٗؼِْ٘ب -ػبِّب رؼاٌ الؾبعخ إلٔ ػلن كالم علٗل أىهخ فط٘وح 

اك الٌِٚخ الؼوث٘خ ّرْاهصزِب اٛع٘بل ػٌلهب اكزْرْا رقلّرِن ّرقّلم الغكوة ػلكِ٘نل  ّّ فٖ ٕلهخ ؽٚبهٗخ اًزبثذ ه

ه ثٖكرخ ق٘كو  ّْ ّٖ ًرََ ثؼكل ػقكْك هكي الغوكْك ّاالًغكالق قوٗجكب فكٖ ٍك٘بق إًَكبًٖ ٗزقكّلم ّٗزطك ّّعل الراو اللٌٗ

هزٌبُ٘خل ّلقل كفغ االٍزؼوبه صّن االٍزقالل هي ثؼل ّاًجالط ػٖو الوؼلْهبد ّاالرّٖبالد ّهب ٗطوؽَ هكي ًظكبم 

ّٖ علٗل إلٔ ظِْه كػْاد ثؼ٘ الؼلوب  فكٖ ؽقكت ربهٗق٘كخ هقزلركخ فكٖ الزكبهٗـ الوؼبٕكو إلكٔ رغلٗكل ػلكن  ػبلو

 و٘ي.الوَل الاالم أّ ٛوػ ػلن كالم علٗل َٗزغ٘ت لزؾلٗبد الؼٖو ّؽبعبد

ّلقككل كككبى ّػككٖ الؾبعككخ الزغلٗلّٗككخ اّْٗككبب ّفككبػالب ػٌككل كفككْل الوَككلو٘ي: ػلوككب  كٗككي ّهرّاككوٗي ّهٖككلؾ٘ي 

ه ّّكبهكِن  ّْ ٍّبٍخل فٖ ؽْاه هغ اٙفو هّوي فبلرِن الوؼزقكل ّالزقل٘كل أّ هّوكي فكبلرِن الوكنُت ّالكوإٔ ّالزٖك

لِكب الولّخ. ّلان ًَظ الوق٘بل اإلٍالهٖ ْٕها ًوط٘خ ٍلج٘خ لِنا اٙف ّْ و القوٗت الجؼ٘ل رواكوكذ ػجكو الزكبهٗـ ّؽ

                                                           
8
 .لؼّ  فٖ ُنا اإلٛبه ٌٗلهط الزرَ٘و الوْْٙػٖ للقونى كّى االلزيام ثزور٘ت ٍْه الوٖؾ  -

9
 هؤلّربد هؾول أهكْى ّفبٕخ فٖ كزبثَ –ػلٔ ٍج٘  الوضبل  –الوْبهٗغ فٖ ُنا اإلٛبه هزؼّلكح ّٗواي أى ًنكو -

Lectures du Coran , Maisonneuve et Larose,1982 , Paris (Islam D’hier et d’aujourd’hui)
 
 

10
 ّٕلٗ  فٖ كزبثَ " ًؾي لن ًقوأ القونى اّٜ"  هي اِجَ  هب ّٕوػ ثَ ٍْٗ  -

Seddik ( Youssef) ; Nous n’avons jamais lu le Coran , édition de l’aube 2004 



 

  

                  

 

ّٖ إلٔ أٍبٛ٘و ّفوافكبد َٗكزوزغ ثَكوكُب ػلوكب  الكّلٗيل ّٗزلكّنم ػبهكخ الٌكبً ثؾابٗزِكب ّروّٗغِكب  الوق٘بل الغوؼ

صقبفخ ٍّلْكب. ّػلٔ ُنا اٍٛبًل كبًذ ٕلهخ الؾْاه هغ اٙفو ٕلهخ ػو٘قخل ّٛى ػلن الاالم القلٗن لن َٗزطغ 

ظ ّاٌٍٛ الزٖ ٗقْم ػلِ٘كبل ّالوَكبئ  الاالهّ٘كخ الزكٖ ككبى ٗطوؽِكبل ّاُٛكلاف الزكٖ ككبى ٗجزغكٖ هي ؽ٘ش الوٌِ

ّٖ علٗككل ؽزّوزككَ ؽبع٘ككبد الوغزوككغ اإلًَككبًٖ الوؼبٕككو ّالزياهككبد الككلّل  رؾق٘قِككب أى ٗزؼبهكك  هككغ هطلككت إًَككبً

الوَككزْٗ٘ي الككلافلٖ  اإلٍككالهّ٘خ الٌبّككئخ الجبؽضككخ كّهككب ػلككٔ هككّل عككنّه الزْإكك  ّرؾق٘كك  الَككلن ّاٛهككي ػلككٔ

 ّالقبهعٖ.

ّٗواي فٖ ُنا اإلٛبه أى ًوّ٘ي ث٘ي ٕلهز٘ي هزوبٗير٘ي هكي ؽ٘كش أٛكواف الؾكْاه ّلاٌِّوكب هزْكبثِزبى هكي 

ؽ٘ش روضّ  اٛىهخ ّالزْق إلٔ رغبّىُب هي فكالل رغلٗكل الراكو اإلٍكالهٖ ػوْهكب ّكالهكَ ثٖكرخ أفكٔل رزوضّك  

ابد صقبف٘خ ّػقبئلٗخ ّْ ٕؾجذ هْوّع الغبهؼخ اإلٍالهّ٘خ كوب ٛوؽِب عوبل اللٗي اٛفغبًٖ  اٛىهخ اّٛلٔ فٖ هؼ

ّٖ ثبٙفو ّرؼبهلَ هؼَ هي فكالل ماككوح  )اٍٛل نثبكٕ(ل ّرزغلّٔ ُنٍ الٖؼْثبد فٖ ّعْك عِ  كّ  ٛوف إٍاله

هنُج٘خ الٗوخ ّنل٘بد ػلن كالم ُوم ٌّٕ  الوقبل  هي أُك  القجلكخ رٖكٌ٘ربد هٌِ٘كخ رزكواّػ ثك٘ي هجزكلع ّفبٍك  

ػبٓ ّفبهط هي الولّخ ّكبفو كرو ًؼوخ ّكرو ّاو ّأؽ٘بًب كركو هلّكخ.. فا٘ك  ٗواكي لغبهؼكخ إٍكالهّ٘خ أى رقكْم ّ

ث٘ي أٛواف ٗغِ  ثؼِٚن ثؼٚبل فّْ٘عَ كّ  ٛوف إلٔ اٙفو أٍِوب كالهّ٘خ هولْ ح ثبلزِّان ّالوف٘ ّاإلاٖب  

بى ّػكٖ الؾبعكخ ثٚكوّهح رطكْٗو هقكْالد ّالزؾق٘و ّالزِوِ٘ اٍزلّذ هي عواة ػلن الاالم القلٗنل ّهي ٌُكب كك

ّٖ للٓ اٛفغبًٖ اٍٛل ثبكٕ ؽبل كّى ررا٘و عّلٕ فٖ اازواػ  ػلن الاالم. ّلؼّ  ُ٘وٌخ الِبعٌ اإلٕالؽٖ الَ٘بٍ

هْوّع كالهٖ رغلٗلٕ ٌٍوٓ ثؼ٘ هالهؾَ الؽقب هكغ رلو٘كنٍ هؾّوكل ػجكلٍ هكي فكالل رأل٘ركَ هٍكبلخ رزؼلّك  ثؼلكن 

ي الوراككوٗي ّالجككبؽض٘ي أّى هؾبّلككخ ػجككلٍ كبًككذ كّى الوٌْككْكل ّلككن رطككوػ فؼل٘ككب الزْؽ٘ككل. ّلككئي اػزجككو عوككغ هكك

ّػ٘كب ثأىهكخ ػبّكِب الراكو الكلٌٖٗ ّػوك  ثؼك٘  –ؽَت هأٌٗكب  –هْوّػب رغلٗلٗب فٖ ػلن الاالمل فئًِّب ػاَذ 

 الوٖلؾ٘ي فٖ ؽلّك الوواي الضقبفٖ ػلٔ رنل٘لِب ّرغبّىُب. 

زؼوبه لاضككوح ٛغ٘بًككَ ّاٍككزجلاكٍ ّاٍككزغاللَ عؼلككذ الوَككلو٘ي ّٗجككلّ أّى رٖككبػل هْاعِككخ الوَككلو٘ي لالٍكك

ٗزؾّوَْى أكضو لٌوٜ علٗل هي الزرا٘و ٗزؼبهفْى هي فاللَ ػلٔ ثؼِٚن الجؼ٘ هي علٗكلل ثؼكلهب ثبػكلد ثٌِ٘وكب 

الناكواد الؼقلٗخ الونُج٘خ الّٚ٘قخ. ّلؼّ  اٍزقالل هٖو
11
ّاٍزقطبثِب ٛثوى ػلوب  الوَلو٘ي هكي هقزلك  أًؾكب   

ن اإلٍالهٖل قوثّ٘كَ ّّكواَ٘ ٍكٌَّ٘ ّّك٘ؼَّ٘ ّإثبٙكَّ٘ل ّفّكو الظكوّف الوالئوكخ لطكوػ اإلّكابل٘بد القط٘كوح الؼبل

اإلٍالهٖ ّالزقوٗت ث٘ي هقزلك  هغوْػبركَ اللٌّٗ٘كخ. ّفكٖ ُكنا اإلٛكبه ٗزٌكّيل  -الوزؼلّقخ ثأىهخ الؾْاه اإلٍالهٖ 

اكُكب ثوِّوكخ رغلٗكل ّّ هقكْالد الاكالم ثطوٗقكخ ٙكوٌ٘خ ثؼ٘كلح ػكي  رأٌٍ٘ كاه الزقوٗت الزٖ اٙطلؼذ هي فكالل ه

                                                           
11
 (.1956( ّرن الغال  اإلًغل٘يٕ ًِبئ٘بب فٖ )1936( ّرأكل ثوْعت هؼبُلح )1922و" إلٔ )ٗوعغ ربهٗـ اٍزقالل "هٖ -



 

  

                  

 

ّٕ هكي فكالل هقكبالد هغلّكخ "هٍكبلخ  ْٙٙب  الوْكبهٗغ ّٙكغ٘ظ ث٘بًكبد الزغلٗكلل ّٗزغلّكٔ ُكنا الوٌكيع الزغلٗكل

اإلٍالم" لَبى ؽبل الّلاهل ّرْإ  ُنا الْػٖ ثٚوّهح الزغلٗل الاالهٖ فٖ هْكبهٗغ إػاله٘كخ ّفاوٗكخ رقوٗج٘كخ 

اك اّٛائ .الؽقخل ّإى كبى ّػ٘ب ال ٗوب ّّ  ص  هب ّعلًبٍ هي عوأح ّػو  ػٌل الو

أّهككككب الٖككككلهخ الضبً٘ككككخل فقككككل أهثاككككذ الؼلوككككب  الوَككككلو٘ي ؽٌ٘وككككب ؽككككبّهّا ثق٘ككككخ اٛكٗككككبى ّفبٕككككخ هٌِككككب 

ه هككككي هقْالرككككَ هزككككأصّواب ثؾوكككككخ اإلٕككككالػ الككككلٌٖٗ ّهابٍككككت  ّْ الوَكككك٘ؾ٘خ الزككككٖ اٍككككزطبع الُْرِككككب أى ٗطكككك

الؾلاصككككخ
12
فككككٖ أقلككككت الوغككككبهغ الوَككككاًْ٘خ اككككواهاد فط٘ككككوح ماد ثؼككككل  إم ارّقككككند الاٌَ٘ككككخ الابصْل٘ا٘ككككخ 

الُكككْرٖ ثبٍٛكككبًل ّلؼكككّ  أفطكككو ُكككنٍ القكككواهاد هكككب عكككب  فكككٖ الوغوكككغ اٛف٘كككو "الربر٘اكككبًٖ الضكككبًٖ" الكككنٕ 

"يجًووول انزجدٚووود انالْوووٕرٙ أًسووول يخوووكاي ةوووٙ روووب ٚ  انكُٛ وووخ  هوووّاػزجكككوٍ هْككك٘و ثبٍككك٘  ػكككْى "
13
ّراوكككي  

اٚككك٘خ الُْر٘كككخ فط٘كككوح رزؼلّككك  ثكككبلؾْاه الكككلٌٖٗ ّاالػزكككواف  أُو٘كككخ ُكككنا الوغوكككغ ؽَكككت ػكككْى فكككٖ ٛوؽكككَ

ثبٙفو
14
 ّإاواهٍ ثئهابً٘خ فالٓ ق٘و الوَ٘ؾٖ. 

ثؼكككك٘ ثككككنّه الؾككككّ  ّالق٘ككككو  -كغ٘ككككوٍ هككككي اٛكٗككككبى -ّػلككككٔ ُككككنا اٍٛككككبًل إٔككككجؼ اإلٍككككالم ٗؾزككككْٕ 

ّالٖكككالػ.
15
عؼككك  ّهقكككن هؾلّكٗكككخ ُكككنا الزغلٗكككل الالُكككْرٖ ّػكككلم اػزوافكككَ هطلقكككب ثكككْؽٖ اإلٍكككالمل فئًّكككَ  

ثؼكككك٘ الؼلوككككب  ّالوراككككوٗي الوْككككبهك٘ي فككككٖ الؾككككْاه اإلٍككككالهٖ الوَكككك٘ؾٖ ٗٚككككطوثْى ّٗككككلهكْى ُْبّككككخ 

هقككْالد الاكككالم اإلٍكككالهٖ الوؼزوكككلح فكككٖ الؾكككْاهل ّلقككل ػجّكككو هؾوكككل الطكككبلجٖ
16
ػكككي ُكككنٍ الٖكككلهخل ّهأٓ أّى  

ٕكككؼْثخ الؾكككْاه راوكككي أٍبٍكككبب فكككٖ رركككبّد اكككلهاد الطكككوف٘ي الاالهّ٘كككخ الالُْر٘كككخل إم االفكككزالف ثٌِ٘وكككب ٗاوكككي 

"ةوووٙ   جوووخ انزيووود و ةوووٙ يهوووى انالْوووٕد ثوووٍٛ ان وووكةٍٛ   "أٍبٍكككبب 
17
ّنٗكككخ ملكككك أّى ػلكككن الالُكككْد الوَككك٘ؾٖ  

 ْٔكووووسا ر ووووُٗ  نهز كٛووووك انً ووووٛذٙ يٌ ٚكووووٌٕ اسووووز ب  يٌ ٚمووووُى يووووٍ يٕاجٓزووووّ نهووووُ ى ان ككٚووووخ اً كٖ  "

ثبسوووزًكا  يزذك  وووبي ٔيٌ ُٚ وووجى يووول ي وووكِ اَ وووجبيبي ًُٚوووٕ ٕٚيوووب ثعووود ٚوووٕو ْٔوووٕ ةوووٙ  نووو  ٚذوووبة  يهوووٗ 

ٔاثط انزٙ رشد ِ إنٗ اًصم ان بةٙ ةٙ سُزٓب ًُٔٚزٓب ".انك 
18
 

                                                           
12
الزكٖ ٕكلهد رؾكذ ػٌكْاى "الراكو الوَك٘ؾٖ الاكبصْل٘اٖ فكٖ هْاعِكخ الؾلاصكخ هكي الوغوكغ  ٗواي االٍزربكح فٖ ُنا اإلٛكبه هكي أٛوّؽكخ ؽَكي القوّاّكٖ -

ل ) ّّ  2005ل 12ل الوغلّل 8("ل كل٘خ الؼلْم اإلًَبً٘خ ّاالعزوبػ٘خ ثزًٌْل الَلَلخ 1965-1962( إلٔ الوغوغ الربر٘ابًٖ الضبًٖ )1870-1869الربر٘ابًٖ اٛ

13
)ٍلَلخ كهاٍبد ّّصبئ  إٍكالهّ٘خ هَك٘ؾ٘خ  1ل 2003ٛل فٖ ثٌب  ؽْاه الوَ٘ؾ٘خ ّاإلٍالمل كاه الوْوقل ث٘وّدػْى ) هْ٘و ثبٍ٘ (ل اٌٍٛ الالُّْر٘خ  -

 13(ل ٓ 6هان 

14
  19-18ىلمل ٓ ٓ  -

15
 11وح ل ّكنلك ًْبٛ الاٌَ٘خ اإلهٍبلٖل فق2الوغوغ الوَاًْٖ الربر٘ابى الضبًٖل ػالاخ الاٌَ٘خ ثبٛكٗبى ق٘و الوَ٘ؾ٘خل فقوح  -

16
ٍَّٖ الغبهؼخ الزًَْ٘خل لَ ػّلح كزت ثبللغز٘ي الؼوث٘خ ّالروًَ٘خ أؽلصِب كزكبة "ل٘طوكئّي الجكٖ" الكنٕ أؽكلس 1921ثبؽش ّهؤّهؿ رًَْٖ ّلل ٌٍخ  - ل هي هؤ

 2007ّٙغخ ػلٔ هَزْٓ الَبؽخ الضقبف٘خ الزًَْ٘خ. ّٕله ُنا الازبة ػي ٍواً للٌْو ٌٍخ 

17
 4ل ٓ 4ل هغلخ "إٍاله٘بد هَ٘ؾ٘بد"ل ػلك3ْاه: أفابه ؽْل هْْٙع ْٗغ  ثبل الؼٖو الؾلٗشل ٓل الطبلجٖ )هؾول(ل اإلٍالم ّالؾ -

18
 4ىلمل ٓ  -



 

  

                  

 

 /  الالد انزجدٚد: رجدٚد يهى انكالو يو يهى  الو جدٚد؟2

الم ػكككّلح اٚكككبٗب رزؼلّككك  ثبلزغلٗكككل فكككٖ ؽكككّل ماركككَل فوكككب الوقٖكككْك ثبلزغلٗكككل  رطكككوػ هَكككألخ رغلٗكككل ػلكككن الاككك

ٌّ ككككّ  أهككككبى الؼلكككن ؽزّكككٔ َٗكككزْٕ  ُّككك  ْٗكككو  الوؼكككبًٖ كّى الوجكككبًٖ أّ الوكككٌِظ كّى اٍٛكككٌ أم ركككواٍ ٗوككك

ّٕ هكككلٓ ركككأصود ًيػكككبد الزغلٗكككل الاالهّ٘كككخ ثَككك٘بابرِب الؾٚكككبهٗخ ّالزبهٗق٘كككخ  ُككك   ػلكككن ككككالم علٗكككل  إلكككٔ أ

ٗكككل القطكككغ هطلقكككب هكككغ الاكككالم القكككلٗن ثاكككّ  فلر٘بركككَ الؾغبع٘كككخ ّالغلل٘كككخ ّالزٌبظوٗكككخ أم ُكككْ فؾَكككت ٗؼٌكككٖ الزغل

ّٖ الوؼبٕكككو  أال ٗؼٌكككٖ رغلٗكككل ػلكككن  رطكككْٗو الٌظكككبم الاالهكككٖ القكككلٗنل ؽزّكككٔ َٗكككزغ٘ت لؾبع٘كككبد الراكككو اإلٍكككاله

قكككْكح كوكككب مُكككت الاكككالم إػكككبكح رٌظككك٘ن للقطكككبة اإلٍكككالهٖ ّهواركككت "الؾْاهٗكككخ" ف٘كككَ ثؾضكككب ػكككي ػقالً٘زكككَ الور

إلككٔ ملككك ٛككَ ػجككل الوؽوكككبى
19

ٌّ ملككك ثقْٖٕكك٘بد الؼلكككن ّهابًزككَ ثكك٘ي الؼلككْم اإلٍككالهّ٘خ  ُّككك     ُكك  ٗوكك

هككبىال فؼككال لِككنا الؼلككن هابًككخ أهككبم ُ٘وٌككخ الرقككَ ّإٔككؾبثَ ّأهثككبة الراككو الككلٌٖٗ الزقل٘ككلٕ الوؾككبفع
20

  ُكك  

الهّ٘خ الوقزلرككككخل ّأى ٗؼككككّلل ٗواككككي لزغلٗككككل ػلككككن الاككككالم أى َٗككككبُن فككككٖ الزقوٗككككت ثكككك٘ي الوغوْػككككبد اإلٍكككك

ّٕ هككككلٓ َٗككككزط٘غ الاككككالم  ُخ الابهٌككككخ فككككٖ الككككناكواد الونُجّ٘ككككخ ّالؼٖككككجّ٘خ الوغلقككككخ  إلككككٔ أ ّْ الٖككككْه الوْكككك

الغلٗكككل أى ٗركككوى فطكككبة رْإككك  ًكككبعغ ّهر٘كككل ٗكككؤّهي الزؼكككّوف ّالزؼكككبهف ّالزؼوٗككك 
21
ثوكككب ُكككٖ ؽلقكككبد  

ا الجؾكككش أى ًغ٘كككت ػلكككٔ ككككّ  ُكككنٍ اٍٛكككئلخ أٍبٍكك٘خ فكككٖ الزقوٗكككت ثككك٘ي الوكككناُت اإلٍكككالهّ٘خ  ال ًكككّلػٖ فككٖ ُكككن

 -ّهبىالككذ ركككؤّهق–ّق٘وُككب هّوككب لكككن ًطككوػل ّلاككّي اٖكككبهٓ عِككلًب أى ًض٘ككو هكككب رقزيًككَ هككي اٚكككبٗب أّهاككذ 

 أاطبة الزقوٗت ّكػبرَ.

إّى هب ٛوؽٌبٍ هي اٚبٗب رزؼلّ  ثبلزغلٗل ّغلذ هي ٍبُن فٖ رؾوٗو هغلّخ "هٍبلخ اإلٍالم"ل فظِود أاالم 

َكبئ  الاالهّ٘كخ الوؼِكْكح ثطوٗقكخ هقبلركخ ّاازوؽكذ اٚكبٗب علٗكلح اٍكزغبثخ لؾبع٘كبد الؼٖكو عوٗئخ ٛوؽكذ الو

كٖ ّثٖكْد أفركَذ ّأاكّ  عـكـوأح  ّْ هغلّكخ "هٍكبلخ الزقوٗكت"ل إم ُ٘وٌكذ ػلِ٘كب  -ف٘وكب ًؼزقكل -ّرجؼزِب فٖ ُكنا الزو

ى ًزؼّوك  فكٖ هغكبالد اٚبٗب الرقَ ّػلْم القونى ّالَ٘بٍكخ ػلكٔ ؽَكبة القطكبة الرلَكرٖ الراكوٕ. ّلاكي اجك  أ

الزغلٗل فٖ الوغلّز٘ي ّكّهُب فٖ الزقوٗت ثك٘ي الوكناُت اإلٍكالهّ٘خ ال ثكّل أى ًقك  ثئٗغكبى ػٌكل فْٖٕكّ٘بد ػلكن 

                                                           
19
ل هكي كزبثكَ ػكي القطكبة ّهواركت 2000اًظو كزبثَ "الؾْاه ّرغلٗل ػلن الاالم"ل الووكي الضقبفٖ الؼوثٖل اللاه الج٘ٚب ل  - ّّ ل ّلقل رؾّلس فكٖ الرٖك  اٛ

 الوؾبّهحل الزؾبّه."الؾْاهٗخ": الؾْاهل 

 الهّ٘خ" كوب فزن الازبة ثرٖ  هاثغ رؾلس فَ٘ ػي "الؼقالً٘خ الاالهّ٘خ" ثوب ُٖ "ػبالّ٘خ" ّ"هؼبالخ" هَزْوفب "اٙفبق الوَزقجل٘خ للووبهٍخ الا

20
ّٖ ٛوؽَ ؽَي هؾوْك الْبفؼٖ فكٖ هَكزِّ  كزبثكَ "الوكلف  إلكٔ كهاٍكخ ػلكن الاكالم"ل هازجكخ ُّجك - ل ّؽكبّل اإلعبثكخ 1991خل القكبُوحل ُنا الَؤال اإلّابل

 ػلَ٘ هي فالل ػّلح هجبؽش.

21
ل هث٘كغ اّٛل 60ػكلك اازوػ ُنٍ الؾلقبد الضالس ربط اللٗي الِاللٖ فٖ هقبلَ "الزقوٗت فٖ الراو ّالْؽلح فٖ الؼوك "ل الكنٕ ًْكوٍ ثوغلكخ هٍكبلخ الزقوٗكتل -

 2007ّهث٘غ الضبًٖل 



 

  

                  

 

الاالم ّهؽلزَ هي الزأٌٍ٘ إلٔ االًيٗبػل صّن ٌٍؼّوط كّى إٛبلخ ػلٔ أُكّن هؾطّكبد كػكْاد الزغلٗكل فكٖ الزكبهٗـ 

 الزقوٗت ثوب ُْ القٜ٘ الْإ  ث٘ي هجبؽش ُنا الؼو . اإلٍالهٖ الوؼبٕول ًّٖ  كّ  ملك ثوْغ 

 /   ٕصٛبد يهى انكالو اإلساليٙ: يٍ انزأسٛس إنٗ االَزٚبح3

ٗغله ثٌب الزنك٘و ثأّى ػلن الاالم لن ٗاي ػلوبب كا٘قبب ّهٚجْٛ الوؼبلن هي ؽ٘ش كضوح رَو٘برَ ّرؼّلك رؼوٗربركَ 

ًبد "الؼقبئل" اإلٍالهّ٘خ ثوقزل  أٛ٘بفِب  ّرلافلَ هغ ػلْم اللهاٗخ ّالوّاٗخ فٖ اٙى مارَ. ّّ ّٗواي للٌبظو فٖ هل

الراوّٗخ أى ٗلؾع ُنا الزؼّلك فٖ الزَو٘بد ّهثّوب فٖ الوَّو٘بد ف٘ؼزوَٙ أؽ٘بًب إكطالػ ػلكن الاكالم أّ "الاكالم 

اإلٍكالهٖ". ّرْككّل اًزجبُككَ أؽكبٗ٘ي أفككوٓ إككطالؽبد ثلٗلككخ
22
هكي اج٘كك  الرقككَ اٛكجكو 

23
ّإٔككْل الككلٗي 

24
ّػلككن  

الزْؽ٘ل
25
ّػلن الؼقبئل 

26
ّػلن الٌظو ّاالٍزلالل.... ّثبإلٙبفخ إلٔ ُنا الزؼّلك الاج٘و لزَو٘بد ػلن الاالمل ًغكلٍ  

ٗزلاف  ثٖرخ كج٘وح هغ ػلْم إٍالهّ٘خ ّػقلّ٘خ أفوٓ؛ فِْ هي عِخ ٗزلاف  هغ إلِ٘بد الرلَرخ ؽزّٔ ثكلد الؼالاكخ 

ً ٗ يددًْب ثبسى اٜ ك غبيضخ قدثٌِ٘وب فٖ أْٛاه ربهٗقّ٘خ هقزلرخ "  ٚ"
27
كوب مُت إلٔ ملكك هؾوكل اواهلاكٖ  

فٖ كزبثَ "الٌِلٍخ الوؼوف٘خ للاالم الغلٗل".
28
  

ّلْ رزجّؼٌب هقزل  الوربُ٘ن الوزؼلّقخ ثؼلن الاالم فٖ هقزل  هواؽ  ربهٗـ الراو اإلٍالهٖ لالؽظٌب هالؽظكخ 

ه هي كاللخ فقَ إْٔل اللٗي ّْ فكٖ هقبثك  الرقكَ الوِكزّن ثكبلروّعل ُّكنا الزأٍكٌ٘ ثٌكٔ  هجلئ٘خ هربكُب أّى الورِْم رط

                                                           
22
ؽَي هؾوْك الْبفؼٖل الرٖ  الضبًٖ "هَألخ الزَو٘خ"ل هي كزبثَ "الولف  إلٔ كهاٍكخ ػلكن الاكالم" د أى ٗؼْك إلٔ ٗواي لوي ٗوٗل الزؼّو  فٖ ُنٍ الزَو٘ب -

لضقبفكخ الغبهؼ٘كخل ّكنلك الولف  النٕ اػزولٍ أؽول هؾوْك ٕجؾٖ فٖ كزبثَ "فٖ ػلن الاالم: كهاٍخ فلَر٘خ ٙها  الروق اإلٍالهّ٘خ فٖ إْٔل الكّلٗيل هؤٍَكخ ا

 1992اإلٍاٌلهٗخل 

23
 ُّْ ػٌْاى كزبة أثٖ ؽٌ٘رخ الٌؼوبى  -

24
 ّلؼّ  أِّو هي اػزولّا ُنٍ الزَو٘خ فٖ هؤلّربرِن: -

 اللٗي(  فقو* الواىٕ )

 فٖ إْٔل اللٗيل كاه الغ٘  للطجغ ّالٌْو ّالزْىٗغل رؾق٘ : أؽول ؽغبىٕ الَقّب  الوَبئ  القوَْى -

 2000ل فقو اللٗي الواىٕل الوازجخ اٛىُوٗخ للزواسل اٛهثؼ٘ي فٖ إْٔل اللٗي  -

 1988ل كاه الغ٘  للطجغ ّالٌْو ّالزْىٗغل اٛهثؼ٘ي فٖ إْٔل اللٗيبهل(ل * الغيالٖ )أثْ ؽ

25
 لؼّ  أُّن هب ألّ  رؾذ ُنا الؼٌْاى -

 2006الوازجخ اٛىُوٗخ للزواسل  ل(ل الزوِ٘ل فٖ إْٔل اللٗي أّ الزوِ٘ل لقْاػل الزْؽ٘لالوؼ٘ي الٌَرٖ الؾٌرٔ أثْالوبروٗلٕ ) -

26
 هي ملك:  

 )إٍوبػ٘لٖ( 1982اللٗي للطجبػخ ّالٌْول اثي الْل٘ل )ػلٖ ثي هؾول( ربط الؼقبئل ّهؼلى الرْائلل هؤٍَخ ػي  -

27
 كوب مُت إلٔ ملك  -

 )رؼوٗت: كالل ػجّبً( 71ٓ 2002ل كاه الغلٗل* ٍوُّ )ػجلالاوٗن(. القج٘ ّالجَٜ الٌظوٕ للْوٗؼخ. 

 248ـ  211 ل ٓ 2ٓل الؼلك 1995)هؾول(ل ثجلْ٘قواف٘ب ّٕر٘خ للاالم الغلٗلل هغلخ "ًقل ًّظو"لِٛواىل هث٘غ  * اٍرٌلٗبهٕ

28
ل رؼوٗت ػي الربهٍ٘خ: ؽ٘ل ًغ ل ؽَكي 42ل2002ٓكاه الِبكٕ للطجبػخ ّالٌْو ّالزْىٗغل ث٘وّدلاواهلاٖ )أؽول(ل الٌِلٍخ الوؼوف٘خ للاالم الغلٗلل  -

 (إساليٛ خ يعبصكح قضبٚب :الؼووٕل ػجل الغجبه الوفبػٖل )ٍلَلخ

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=فخر%20الدين%20الرازي
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb65818-5065799&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb15694-14697&search=books
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=أبى%20المعين%20النسفي%20الحنفى%20الماتريدي


 

  

                  

 

يعكةوخ انوُ س يوب ٚجوٕا نٓوب يوٍ ( إم ٗكنُت إلكٔ اػزجكبه الرقكَ "150أثْ ؽٌ٘ركخ الٌؼوكبى )ركـ  -ف٘وب ٗجلّ -أهكبًَ 

االيزيب اد ٔانعًهٛبد ٔيب ٚجت يهٛٓب    ٔيب ٚزعه ق يُٓب ثباليزيب ٚوبد ْوٕ ان يوّ اً جوك ٔيوب ٚزعه وق ٔيوب رعه وق 

".ٓب ثبنعًهٛبد ةٕٓ ان يّيُ
29
ه ُنا الورِْم هغ الربهاثٖ )رـ   ّْ ل هكي "339ّلقل رط ّْ يعكةوخ انعيبدود يهوٗ (ل فزؾ

"ي ن زٓب ثبنكالو
30
ح ثٓوب ٔا ول إلٔ ٌٕبػخ "  ٚيزد  ثٓب اإلَ بٌ يهٗ َ كح اٜ اء ٔاًةعبل انًذدٔ ح انزٙ صوك 

"انًه خ ٔرزٚٛف  م  يب  بن ٓب ثبًقبٔٚم
31
لركبهاثّٖلئي ّبثَ ككالم ا 

32
ًظوٗكخ الرقكَ 

33
هكي ؽ٘كش اؽزكْاأٍ أؽابهكب  

ًظوٗخ ّأفوٓ ػول٘خل فئًَّ اًزق  ثإْٔل اللٗي هي ؽّ٘ي الزؼوٗ  ثبلؼقبئل إلكٔ هغكبل الكلفبع ػٌِكب ّكْك  ىٗك  

ه هكغ الغيالكٖ )ركـ  ّْ ّٔ ثكـ" 505هقبلرِبل ّٗجلّ أّى هغبل اللفبع ػي الولّخ رط د و  ييٛودح يْوم ان وُ خ ُكـ( ل٘قكز

"شٕٚش يْم انجد ٔدكاسزٓب يٍ ر
34
ّكأًٌّب اًزقلٌب ثِنا الورِْم هكي ؽّ٘كي اٙفكو اٛاٖكٔ الكنٕ ٗقبلرٌكب الوؼزقكل  

إلٔ اٙفو اٛكًٔ النٕ ْٗبهكٌب الولّخل ّٗقبلرٌب الونُت ّالوإٔ ُّكنا االًيٗكبػ القط٘كو ركلّػن هكغ اثكي فلكلّى
35
 

َّهي ٍبٗوٍ ِهي الوزأّفوٗي.
36
 

ّٖ الوكْ ّٖ الْظ٘ر عي ٍَ٘كبػلًب ػلكٔ ٛكوػ إّكابلّ٘خ هْكوّػّ٘خ رغلٗكل ػلكن الاكالم ثوكب إّى ُنا الَوك الزبهٗق

رؼاَككَ هككي ٕككؼْثبد إعوائّ٘ككخ فككٖ روضّكك  الؼلككن ػلككٔ ؽق٘قزككَل فِكك  ًأفككن ثوربُ٘وككَ اّٛلككٔ كوككب فؼكك  هؾّوككل ػجككلٍ 

يهى ٚجذث ةّٛ يٍ ٔجٕ  هللا ٔيوب ٚجوت يٌ ٚكوٌٕ يهٛوّ ٔيوب ٚجوٕا يٌ ( ؽٌ٘وب مُت أّى الاالم أٍبٍب "1905)رـ

"إنٛووّ ٔيووب ًٚزُوول يٌ ٚهذووق ثووُّٚ ووت 
37
أم ًؾككبفع ػلككٔ كالالرككَ الوزككأفوح ثوككب فِ٘ككب هككي هغككبكالد ّهطبهؽككبد  

ّهٌبظواد ّهكّك ّٗلػٖ فِ٘ب كّ  ٛوف اكزَبة إْٔل الكلٗي الؾق٘قّ٘كخل ّٗوهكٖ ثبلوقكبل  الوَكلن ثكزِن هزؼكّلكح 

 كبلوجزلع ّالوبهق ػلٔ اللٗي.

                                                           
29
إّكبهاد الوكوام هكي ػجكبهاد  فكٖ كزبثكَ " اندٍٚ انجٛب ٙ اا ِ انكٔيٙ انج ُٕ٘  ًبلُنا هب ٗؤّكلٍ أؽل ػلوب  الؾٌر٘خ الوزأّفوٗي هي اج٘  ٕبؽت الْبُل  -

 31ٓ أؽول فوٗل الويٗلٕل ل رؾق٘ : 2007ل ث٘وّدل كاه الازت الؼلو٘خ"ل اإلهبم أثٖ ؽٌ٘رخ الٌؼوبى فٖ إْٔل اللٗي

 ل ُّْ أٗٚب هي ػلوب  الؾٌر٘خ2000الوازجخ اٛىُوٗخ للزواسل القبُوحل ًٖ فٖ ّوػ الؼقبئل الٌَر٘خل ّكنلك الزرزيا

30
  54هَؼْك ثي ػوو(ل ّوػ الؼقبئل الٌَر٘خل ٓ  الزرزياًٖ )ٍؼل اللٗي -

31
 ل رؾق٘  ػضوبى هؾول ػلٖ. 71 ل 1931ٓالربهاثٖ )أثْ ًٖو هؾول(ل إؽٖب  الؼلْمل هازجخ القبًغٖل القبُوح  -

32
 339ّركْفٖ ػكبم  ثزوكَكزبىُّٖ عي  هوب ٗؼوف الْ٘م  ثالك هب ّها  الٌِوُّٖ هلٌٗخ فٖ  فبهاةم فٖ  874/ُـ 260أثْ ًٖو هؾول الربهاثٖل ّلل ٌٍخ  -

 مل لَ ػّلح هؤلّربد فلَر٘خ. 950/ُـ

33
ح ثٓوب ٔا ول انًه وخ ُنا هب ٗؤّكلٍ اْلَ" - ٍْٚ يٚضب: جزء ةٙ اٜ اء ٔجزء ةٙ اًةعبل ْٔٙ غٛك ان يوّ ٚأ وس اٜ اء ٔاًةعوبل انزوٙ صوك  ْٔسا ُٚي ى إنٗ جزي

خ ٔٚجعهٓب يص " ٕال ةٛ زُجط يُٓب اًشٛبء انالايخ يُٓبي ٔانًزكه ى ُٚ ك اًشٛبء انزٙ ٚ زعًهٓب ان يّٛ يصٕال يٍ غٛوك يٌ ٚ وزُجط يُٓوب يشوٛبء ي وكٖي هً 

 ( 70-69)الربهاثٖل ىلمل ٓ ٓ 

34
 ل رؾق٘  ػجل الؾل٘ن هؾوْك132ل 1962ٓالغيالٖ )أثْ ؽبهل(ل الوٌقن هي الٚاللل هازجخ اًٛغلْ هٖوٗخل القبُوحل  -

35
ّٔ رؼوٗرَ الِْ٘و الوزلاّل ث٘ي الٌّبً " - ٍ انذجبج يٍ انعيبدد اإلساليٛ خ اإلًٚبَٛوخ ثبً ن وخ انعيهٛوخ ٔانوك   يهوٗ انًجزديوخ انًُذوكةٍٛ ةوٙ ًّ  ً ْٕ يهى ٚزض

 507" )ػجل الوؽوبى ثي فللّىل الوقّلهخل كاه الغ٘ ل ث٘وّد )كلد(ل ٓ االيزيب اد يٍ يساْت ان هف ٔيْم ان ُ خ

36
ل الزِبًْٕ هٍْكْػخ كْكبف إكطالؽبد الرٌكْىل 23-22هي اج٘  هب مُت إلَ٘ الزِبًْٕ )هؾول ػلٖ الربهّاٖ( فٖ إطالؽبد كْبف الرٌْىل ٓ ٓ  -

 (ل ) ٍلَلخ هٍْْػبد الوٖطلؾبد الؼوث٘خ ّاإلٍالهّ٘خ(2+1ل رؾق٘  ػلٖ كؽوّطل رؼوٗت ػجل هللا القبللٕ )1996هازجخ لجٌبى ًبّوّىل 

37
 4ل ٓ 1986ول(ل هٍبلخ الزْؽ٘لل كاه الازت الؼلو٘خل ث٘وّدل ػجلٍ )هؾ -

http://ar.wikipedia.org/wiki/260_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/874
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/339_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/950


 

  

                  

 

ّ٘ي فلر٘خ اللػْح إلٔ رغلٗل ػلن الاالم هي هٌظْه الزقوٗكت ُّانا ًازْ  أُو٘خ ُنا الولف  الورِْهٖل لززج

اكٍ هككغ هربُ٘وككَ الْككبئؼخ ّػولِككن ػلككٔ ؽٖككو ػلككن الاككالم فككٖ هغككبل  ّّ ثكك٘ي الوككناُت اإلٍككالهّ٘خ ّك٘ر٘ككخ رؼبهكك  ه

الزؼوٗ  ثبلؼقبئل ػلكٔ ؽق٘قزِكب ّالزؼكّوف ػلكٔ ػقبئكل الوغوْػكبد اإلٍكالهّ٘خ اٛفكوٓ فكٖ إٔكْلِب ّكوكب ٗواُكب 

 ٍّبٛخ الٍْطب  ّّٕبٗخ إّٛ٘ب . ىأُلِب كّ

 / ةٙ رب ٚخٛ خ  يبٖٔ "رجدٚد يهى انكالو" ئ "يهى انكالو انجدٚد"4

لقل اًزبة هٌيع رغلٗل ػلن الاكالم ّرطكْٗو ّهقْالركَ ػكلكا كج٘كوا هكي الورّاكوٗي ّػلوكب  الكلٗي فكٖ الؼٖكو 

ل ثبلزغلٗكل هكي كافك  فطكبة  -رو٘٘كيا هٌِغّ٘كب  -الؾلٗشل ّٗواي الزو٘٘ي فٖ ُنا اإلٛبه  ّّ ثك٘ي ٕكْر٘ي ًكبكٓ اٛ

ككٌ ثٖككرخ ّاٙككؾخ هككغ عوبػككخ الزقوٗككت ثبلقككبُوحل ُّككْ ٕككْ ٍّ  -ػلككٔ عوأرككَ  -د لككن ٖٗككّوػ الزقوٗككت الككنٕ رأ

ثبػزياهككَ الزغلٗككل هْككوّػب ّهٌِغككب ّقبٗككخل ثكك  اكزرككٔ ثبلزغلٗككل الٚككوٌٖ الٖككبهذ ٍّككٌوٓ هالهؾككَ فككٖ القَككن 

اإلعوائٖ الوزؼلّ  ثوقبالد هغلّزٖ هٍبلخ اإلٍالم ّهٍبلخ الزقوٗت. أّهب الٖكْد الضكبًٖ فاكبى ٌْٗكٜ فكبهط إٛكبه 

لزقوٗت ثطوٗقخ أّ ثكأفوٓ هكي فكالل رٖكوٗؾَ ثٚكوّهح رغلٗكل ػلكن عوبػبد الزقوٗت ّلاٌَّ كبى ثلّهٍ ٗقلم ا

الاالم أّ إٗغبك ػلن كالم علٗل ٗؾقّ  للوَلن إًَبًّ٘زَ الورقْكح فٖ كزت الغلل ّالقالف٘كبد ّرجكبكل الَكجبة ّالكزِن 

ّالزار٘و ّالزار٘و الوٚبّك. ّفٖ ُنا اإلٛكبه ٗكنُت ثؼك٘ اللاهٍك٘ي
38
ل هكي ألّك  كزبثكب ثؼٌكْاى  ّّ يهوى " إلكٔ أّى أ

" ُْ ّجلٖ الٌؼوبًٖانكالو انجدٚد
39
أؽل ػلوب  اإلٍالم فٖ الٌِل ّروعوَ إلٔ الربهٍ٘خ هؾول رقكٖ كاػكٖ ك٘الًكٖ  

م رؾذ الؼٌْاى ًرََ. ّٗجكلّ أّى ُكنا الازكبة ٍك٘ؤصّو الؽقكب فكٖ هرّاكوٕ إٗكواى ّفكٖ 1911ُـ/  1329ّٛجغ ٌٍخ 

هِْلُب الضقبفٖ ثٖرخ ػبّهخ
40
يهى انكالو انيدٚى ٚعُٗ ثجذث انعيبدد جَ إم اػزجو أّى "ّهوّك ُنا الزأص٘و عوأح ٕبؽ 

ٌ  شووجٓبد انخ ووٕو  بَووذ ركركووز يهووٗ انعيبدوود ةيووط ثًُٛووب ٚجووك٘ انزأ ٛوود ْووسا انٛووٕو يهووٗ اًثعووب   اإلسوواليٛ خ ً

".يوٍ ا ز وبع يهوى انكوالو انجدٚود اً القٛ خ ٔانزب ٚخٛ خ ٔاالجزًبيٛ خ ةٙ اندٍٚ   دٛث رعزجوك ْوسِ انً وبدم
41
 

ّٕ  هِْل أّى ُنا الازبة اٍزطبع أى ٗغوغ ث٘ي ماكور٘ي فّٖٗجلّ  كٌّّ٘خ هضّلِكب ٕكبؽت الازكبةل  فاو ٍُ ٛوٗ  ماكوح 

ّأفككوٓ ّكك٘ؼّ٘خ رغلّككذ فككٖ الزوعوككخ ثاككّ  فلر٘برِككب الضقبفّ٘ككخل ّلككنلك اًزْككود كػككبّٓ "رغلٗككل الاككالم" أّ "الاككالم 

راوّٗكخل فزؾكّلس ؽَكي ؽٌركٖ ػكي ٙكوّهح الغلٗل" فكٖ هقزلك  أًؾكب  الؼكبلن اإلٍكالهٖ ثاكّ  أٛ٘بفكَ ّهلاهٍكَ ال

ال يسز ٛل يٌ ي  وم ةوٙ يهوى  والو جدٚود  ٌٔ يٌ ييوٛش انعهوى  خجٛوك ةوٙ " الزغلٗلل إم هكك فٖ إؽلٓ هؾبّهارَ

                                                           
38
هٍ"ل كاه الؼلن ث٘وّدل  - ّْ  68-66ل ٓ ٓ 2002مُت ُنا الونُت ػلٔ ٍج٘  الوضبل إثواُ٘ن الجلّٕ فٖ كزبثَ "ػلن الاالم الغلٗل: ًْأرَ ّرط

39
اك اإلٕالػ اللٌٖٗ فٖ - ّّ  م( 1914ُـ/  1332الٌِلل رْفٖ ٌٍخ ) ُّْ ّجلٖ ؽج٘ت هللا ثي ٍواط اللّلخ الٌؼوبًٖل هي ه

40
ل كاه الِكبكٕ للطجبػكخ ّالٌْكو ػجكل الغجكبه الوفكبػٖٗواي االٍزربكح فٖ ُنا الوغبل هي كزبة "الوِْل الضقبفٖ فٖ إٗواى: ػلن الاالم الغلٗل ّفلَرخ اللٗي"ل  -

 2002ل ّالزْىٗغ

41
هٍ"ل ٓ ٓ  - ّْ   68-67أفنًب الْبُل ًقال ػي إثواُ٘ن الجلّٕل فٖ كزبثَ "ػلن الاالم الغلٗل: ًْأرَ ّرط

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=11905


 

  

                  

 

انعالقبد اندٔنٛ خ ٔانعهٕو ان ٛبسٛ خ ٔاالجزًبيٛ خ ٔانعهٕو ان هٕ ٛ خ ٔيٍ خى  ييكف انزجب ة انجشوكٚ خ يوٍ  والل 

".ٔانشعك ٔ م  يب ٚعج ك يٍ انزجب ة اً ة ٔاًيثبل انعبيٛخ
42
ّأصبه ُنا الوغبل فْٚل ػلك كج٘و هي الوراكوٗي  

الوَلو٘ي
43
ّٖ ثأُو٘خ الزغلٗل فٖ هغبل ػلكن الاكالم اإلٍكالهٖل ُّكنا الكْػٖ ماركَ   فألرْا كزجب رلّل ػلٔ ّػٖ ؽق٘ق

 ي هقبالد هغلّخ "هٍبلخ اإلٍالم".ٌٍغلٍ ثطوٗقخ هقزلرخ ػٌل هّاك الزقوٗت ثلاٗخ ه

ل إم ٗواكي هٕكلٍ فكٖ هقزلك   ّٖ للزغلٗل فٖ ػلكن الاكالم ّعكٍْ ػكّلح ٖٗكؼت ٙكجطِب فكٖ ُكنا الوغكبل الجؾضك

ّٗواكي للجبؽكش أى ٗغكل فكٖ هقكبالد هغلّزكٖ "هٍكبلخ اإلٍكالم" هَبئ  ػلن الاكالم اإللِّ٘كخ ّالطج٘ؼّ٘كخ ّاإلًَكبًّ٘خل 

ّ"هٍككبلخ الزقوٗككت" اٚككبٗب كالهّ٘ككخ هزؼككّلكح رزؼلّكك  ثبلككناد اإللِّ٘ككخ ّٕككربرِب ّكككالم هللا ّػالازككَ ثبلزككبهٗـ ّفؼكك  

اإلًَككبى ّػالاككخ القككبل  ثككبلوقلْق ّفلكك  الاككْى ّفِككن هَككبه الطج٘ؼككخ ّاإلهبهككخ ّاإلٗوككبى فككٖ ػالازككَ ثككبلارول 

ّٕ لن ِٗكزّن فؾَكت ثبلوَكبئ  الاالهّ٘كخل ثك  ّكو  أٗٚكب أٍكٌ ُكنا الؼلكن ّهجبكئكَ ّالو الؽع أّى ُنا الوٌيع الزغلٗل

هٗخ ّالزٖلٗقّ٘خ ّْ الزٖ
44
ّهٌبُظ أكائَ ّك٘رّ٘كخ رْظ٘ركَ للجوُكبى ّالؾغكبط ّاللّغكخ الوَكزؼولخ فكٖ إًغكبى الاكالم...   

أٌٗكب أى ًْكزغ  فؾَكت فكٖ ُكنا الؼوك  ؽكْل هَكألخ ًّظوا لٖؼْثخ رٌبّل هقزل  ُنٍ الوَكبئ  ػلكٔ أُّو٘زِكب اهر

 ًوْمط رزؼلّ  ثبإلهبهخ ًظواب لقطْهرِب ّكضوح رْاهكُب فٖ أكث٘بد الزقوٗت.

ال ًجبلغ إما اػزجوًب هَألخ اإلهبهخ هي أػقل هَبئ  ػلن الاالم ّأكضوُب إصبهح ّرلاّال فٖ كزت الؼقبئل. ّلنلك 

ا ّّ ّؽكبّلْا الزؼبهك  هؼِكب ثطوٗقكخ علٗكلح  لك الزقوٗت فٖ هقزل  هواؽلَالاذ ُنٍ الوَألخ اُزوبم الوِزو٘ي هي ه

هاد ثبػلد ثٌِ٘ب اوّى هي  ّْ ال رْاع الناكواد اللٌّٗ٘خ الونُجّ٘خ هي هٚبعؼِبل ث  رقّوة اله الوَزطبع ث٘ي رٖ

اك الزقوٗكت "الَكٌّخ" اّٛائك  ٛكو ّّ ػ االًغالق ّالغِ  ّالزجبق٘ ّالؾكوّة فكٖ ثؼك٘ اٛؽ٘كبىل ّلكئي رغٌّكت ه

                                                           
42
 73ل ث٘وّد ٓ 120هي ؽْاه أعورَ هؼَ هغلّخ الوٌطل ل اللجٌبً٘خ فٖ ػلكُب  -

43
 ًنكو ػلٔ ٍج٘  الوضبل ُنٍ الوؾبّالد ثؾَت ربهٗـ ظِْهُب: 

 1998كاه الٖؾْحل ل اإلٍالهٖ هلف  لزٖؾ٘ؼ هَبه الرقَ ّالزْٖف ّػلن الاالم ّالزؼل٘ن -ل ػلْم اللٗي رغلٗاللٗي(ل  ّؽ٘ل* القبى )

 2000ػجل الوؽوي )َٛ(ل فٖ إْٔل الؾْاه ّرغلٗل ػلن الاالمل الووكي الضقبفٖ الؼوثٖل  *

 2002  ّالزْىٗغل كاه الِبكٕ للطجبػخ ّالٌْو ػلن الاالم الغلٗل ّفلَرخ اللٗيلالغجبه(ل  ػجل)الوفبػٖ * 

 (ان ه  خ ٔانعكةبٌ يبنى: ل )الَلَلخ2002كاه الؼلن للطجبػخ ّالٌْو ّالزْىٗغل  ػلن الاالم الغلٗل: ًْأرَ ّرطْهٍل لإثواُ٘ن()ثلّٕ * 

 2000كاه الِبكٕ للطجبػخ ّالٌْو ّالزْىٗغل  لهلف  إلٔ ػلن الاالم الغلٗلهغزِل(ل  ّجَزوٕ )هؾول *

 2006هؼِل الوؼبهف الؾاو٘خل الزغلٗل الاالهٖ ػٌل الِْ٘ل الٖلهل ل (ؽج٘ت)ف٘بٗ * 

 2007كاه الازت الؼلو٘خل الزغلٗل فٖ كهاٍخ ػلن الزْؽ٘لل ثٌ٘ؼِ٘(ل  )هؾول* 

44
 غخ إلٔ كالالد إفواكٗخ ّكالالد روك٘ج٘خ أّ كالالد رْٖٗوٗخ ّكالالد رٖلٗق٘خٗقَن ػلوب  الاالم كالالد اللّ  -

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=إبراهيم%20بدوي


 

   

                  

 

هَألخ اإلهبهخ ثؼو  ّاكزرْا ثطوػ إّابل٘بد ؽبفّكخ رزؼلّك  ثكٌظن الؾاكن فكٖ اإلٍكالم
45

ل فكئّى هكي ّكبهكِن ُكبعٌ 

الزقوٗت هكي الْك٘ؼخ اليٗلٗكخ
46
كلْا الؾكلٗش ػكي هَكألخ اإلهبهكخل لزْٙك٘ؼ الوكجِن ّرٖكؾ٘ؼ   ّٚ ّاالصٌكٖ ػْكوٗخ ف

كّى ّٕككبٗخ أّ ٍّككبٛخ ػككّ  الزقوٗككت  رؾوٗرككبد الككناكواد الونُجّ٘ككخ ّالزؼوٗكك  ثوقككْالد الوككنُت ػلككٔ ؽق٘قزِككب

لكْا إلكٔ أػكلا  ثَكجت هقكْالد كالهّ٘كخ اٍكزؾبلذ إٔكْل الكلٗي  ّْ ٗزؾقّ  ّالزؼبهف ٗزّْٛل ثك٘ي إفكْح فكٖ الولّكخ رؾ

 ّهكبئيٍل ّهب ُٖ ثبْٕٛل ّهب ثلغذ أؽ٘بًب ؽّل الروّع.

الهكٖ فكٖ هَكألخ اإلهبهكخ ًّظوا لٖؼْثخ رزجّغ كّ  هب عب  فٖ ُنا الَ٘بقل ٌٍازرٖ ثوٕل هغبل الزغلٗكل الا

ػٌل ػلوب  الْ٘ؼخ اإلهبهّ٘خ ٌٍّؼقل هقبهًخ ث٘ي هْار٘ي ٗرٖك  ثٌِ٘وكب أكضكو هكي ًٖك  اكوى ّٗغوكغ ثٌِ٘وكب رقل٘كل 

ل فٖ هقبل كزجَ هؾول  ّّ ّٕ ثاّ  رواكوبرَ الضقبفّ٘خ ّالزبهٗقّ٘خ ّالؼقلّٗخ ّالٌرَّ٘خل ٗزوضّ  الوْا  اٛ ّٖ اصٌٖ ػْو ّ٘ؼ

عْاك هغٌ٘كخ
47
ٙكوّهاد الكلٗي ّالوكنُت ػٌكل الْك٘ؼخ ٗؾوك  ػٌكْاى " 1950ٍكبلخ اإلٍكالم" ٍكٌخ فكٖ هغلكخ "ه 

" ثٌ٘وب ظروًب ثبلوْا  الضبًٖ ػٌل هؾول هِكلٕ إٙكرٖاإلهبه٘خ
48
فكٖ هقكبل لكَ ًْكوٍ ثوغلّكخ "هٍكبلخ الزقوٗكت"  

 ".الزؼّلك ّالْؽلح فٖ الْالٗخ ّاإلهوحافزبه لَ ػٌْاى " 2004ٌٍخ 

هقبلكَ ػلكٔ رج٘كبى الركوّق ثك٘ي إٛكْل ّالركوّع ّفطكْهح أى َٗكزؾ٘  الركوع لقل ػو  هغٌ٘خ هٌن هَكزِّ  

هارَل فأّككل أّى إٔكْل الكّلٗي فكٖ الوٌظْهكخ الْك٘ؼّ٘خ  ّْ ٌٍّ رٖك إٔال هي إْٔل اللٗي ٗؾّلك هقْالرَ الاالهّ٘خ ّٗؤ

                                                           
45
 اًظو ػلٔ ٍج٘  الوضبل:  -

  1368ل عوبكٕ اٙفوح 1949ل أثوٗ  2ل ػلك1* هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ 

 161-154الْبفؼٖ اللجبى ثكل الرقَ الَ٘بٍٖ ػٌل الوَلو٘يل ٓ ٓ  -

  1369ل عوبكٕ اٙفوح 1950ل أثوٗ  6ل ػلك2الٌَخ * 

  277-274ػجل الؼيٗي الوواقٖل ًظن الؾان كوب ٗواُب اإلٍالمل ٓ ٓ  -

 328-318هؾوْك ف٘بٗل ػٌبٕو ًظبم الولك ّّؽلح الوَلو٘يل ٓ ٓ  -

46
 ٗواي أى ًنكو ػلٔ ٍج٘  الوضبل: -

 * الٌٖؼبًٖ )ػجل هللا الغوافٖ(ل

ل ّف٘كَ رؾكّلس ػكي اليٗلٗكخ 73-69ل ٓ ٓ 1368ل عوكبكٕ اٙفكوح 1949ل أثوٗك  2ل ػكلك1مل هٍبلخ اإلٍالمل الَكٌخ ال٘وي هٌن ظِْه اإلٍال -

 ًّظوٗزِن فٖ اإلهبه٘خ هؼّوفب ثأُّن أئوزِن.

ل ّف٘كَ ػكّوف ثؾ٘كبح ىٗكل ثكي ػلكٖ 205 -198ل ٓ ٓ 1368ل عوكبكٕ اٙفكوح 1949ل أثوٗك  2ل ػكلك1ىٗل ثي ػلٖل هٍكبلخ اإلٍكالمل الَكٌخ  -

 ػلوَّ

ل عوكبكٕ 1951ل اثوٗك  2/10ػكلك ل3ٗؾ٘ٔ ثي الؾَ٘ي هؤٌٍ اللّلخ الِبّو٘خ ّالونُت اليٗلٕ ثبل٘وي: اإلهبم الِكبكٕ إلكٔ الؾك ل هٍكبلخ اإلٍكالمل الَكٌخ * 

 194-193ل ٓ 1370اٙفوح 

47
( 1980ُـ/ 1400رْفٖ ٌٍخ  - ّٔ  ّكبى هئٌ٘ الوؾاوخ الغؼروٗخ الؼل٘بل ث٘وّد )ىهي كزبثخ الٌ

48
 لوغلٌ اٛػلٔ للوغوغ الؼبلوٖ للزقوٗت ث٘ي الوناُت اإلٍالهّ٘خل ّأٍزبم ؽْىح ثبلٌغ . ػْٚ ا -



 

   

                  

 

ح ٔانًعوب كوب ُْ ؽبل ثقّ٘كخ الوٌظْهكبد ال ٗزؼكّلٓ صالصّ٘كخ "  ٕ "انزٕدٛود ٔانُجو
49

ً فكئّى اإلهبهكخ . ّػلكٔ ُكنا اٍٛكب

ب ْٙ يصم نًسْت انزشٛ ل ةًُككْوب ي وهى إ ا ايزيود ثبنزٕدٛود لَ٘ذ " نٛ ذ يصال يٍ يصٕل  ٍٚ اإلسالوي ٔإًَ 

ح ٔانًعب  ٔنكُّ  نٛس شٛعٛ ب  ٕ ".ٔانُج
50
  

ُّْ ثنلك ٗرٖ  ث٘ي إْٔل اللٗي ثوب ُْ ػلن رْؽ٘كل ٗغوكغ ككّ  الوَكلو٘ي ّإٔكْل الوكنُت ثوكب ُكْ روضّك  

ّٖ ال ٗليم ق ٘و هؼزٌقٖ الونُت. ّكأًَّ أهاك أى ٗٚؼٌب أهبم هَألخ فط٘كوح رزوضّك  فكٖ ؽكلّس اًيٗبؽكبد أصّكود كٌٗ

فٖ الاالم اإلٍالهٖل ّّٙ٘قذ هي هغبل االًزوب  ؽزّٔ اٍزؾبل االًزوكب  إلكٔ الوكنُت ال ٗقكّ  أُو٘كخ ػكي االًزوكب  

هي كفبػَ ػي إْٔل اللٗي كوب رغلّذ فكٖ  إلٔ الولّخ ّإٔجؼ اللفبع ػي هقْالد الٌؾلخ أّ الرواخ أُّن ػٌل الوزالّن

ّٖ النٕ اػزوٗ هغٌ٘خ ّاػزوٗ ق٘وٍ هّوي ٍؼْا  ّٖ اللٌٗ ق الوؼوف ّْ هواؽلِب اّٛلٔ هواؽ  الزأٌٍ٘. ّلاّي الوؼ

ّٖ ّػقبئكلٕ رْكّا  ّاٍكزؾبل  ّٕ ّكالهك ح ث٘ي الوَلو٘ي ٗزوضّ  أٍبٍب فٖ ك٘ر٘خ رؼبهلَ هغ رواس فاو ّْ فٖ رقوٗت الِ

ب ال ٗقج  الزْا٘ك ّٗوف٘ الؾرو ّالزرا٘كل ّنٗخ ملك أّى ػلكاب كج٘كوا هكي ػلوكب  الْك٘ؼخ االصٌكٖ ًَقب كٌٗ٘ب هزغبًَ

ػْوٗخ عؼلْا هي اإلهبهخ إٔال هي إْٔل اللٗي ّٗزغلّٔ ملك ػلٔ ٍج٘  الوضبل ػٌكل ًٖك٘و الكلٗي الطٍْكٖ )د 

( النٕ أّكل فٖ كزبثَ٘ "رغوٗل االػزقبك" و1274ْـ/ 272
51
ّ"اْاػل االػزقكبك" 

52
ّى اإلهبهكخ إٔك  أصكوا ّػقكالل أ 

ّٖ ّهكي رجؼكَ هكي الوؼٖكْه٘ي رؤّككل هؾْهّٗكخ هقْلكخ "اإلهبهكخ" فكٖ  ّنٗخ ملك أّى اّٛائ  ًقلْا ًْٖٕكب ػكي الٌجك

لذ إلٔ هقّلً ال ٗواي الزْكا٘ك فكٖ إٔكلَ ّٕكؾزَل  ّْ الٌَ  اإلٍالهٖ الْ٘ؼٖل ّالطوٗ  أّى ُنٍ الٌْٖٓ رؾ

ن صقبفزَ الؾْىّٗخ الزقل٘لٗخ أّى ٌٗقكل ًْٖٕكب رركّوق ّال رغوكغل ّالؾكبل ّلاّي ملك لن ٗوٌغ هؾول عْاك هغٌ٘خل هق

ًبد القلاهٔل إم " ّّ ةٛٓب ان ذٛخ ٔةٛٓب انضوعٛف     أّى اإلٍالم عب  للغوغ ث٘ي هؼزٌقَ٘ ّػلٔ ُنا اٍٛبً ًقل هل

نّ إنٗ آ كِ غٛك انيكآٌ انكك  ٔ ٌ   م  يب ةّٛ دق ٔصٕاة يٍ ي ".ٚىةهٛس يُد انشٛعخ  زبة ٚؤيٌُٕ ثأ
53
  

َوٍ فٖ ػلك هي أػلاك هغلّخ "هٍبلخ اإلٍالم"ل ثك  رؼاكٌ  َْ ّٗجلّ أّى عوأح هغٌ٘خ لن راي هغّوك لؾظخ هقبل ً

هْوّػب رٖؾ٘ؾّ٘ب رغلٗلّٗب ْٗو  ػلن الاالم ّق٘وٍ هي الوؼبهف اللٌّٗ٘كخ الزكٖ رؾكْل هكي ؽ٘كش ثٌ٘زِكب الوؼوفّ٘كخ 

ْػبد اللٌّٗ٘كخ اإلٍكالهّ٘خ الوقزلركخ فكٖ ىهكي هكبىال ِٗك٘وي ّأُلافِب االٍزوار٘غّ٘خ كّى رؾق٘  الزقوٗت ث٘ي الوغو

                                                           
49
ل ٓ ٓ 1369ل عوكبكٕ اٙفكوح 1950ل أكزكْثو 8ل ػكلك2هغٌ٘خ )هؾول عْاك(ل ٙوّهاد الّلٗي ّالونُت ػٌل الْ٘ؼخ اإلهبه٘خل هٍبلخ اإلٍالمل الَكٌخ  -

387-389 

50
 388ىلمل ٓ  -

51
 اإلهبم. اًظو ثبة ّعْة ًٖت -

52
ّٖٔ القَن الضبًٖ هي الجبة الواثغ للؾلٗش ػي "اإلهبهخ ّهب ٗزجؼِب" ّػوٗ هقزل  أاْال الوزالو٘ي فٖ ًٖكت اإلهكبم )ٓ ٓ  - (ل ّهأٓ 120-108ف

ًٖ الگلپبٗگكبًٖ فكٖ (ل ّلقكل ػلّك  هؾقّك  كزكبة "اْاػكل االػزقكبك" ػلكٖ الوثكب121-120" )َ ت اإليبو ن وف ْٔوٕ ٔاجوت يهوٗ هللا رعوبنٗاإلهبه٘خ رقْل ثأّى "

ِكب ػٌكل اإلهبه٘كخ هكي ُبهِ هَزِّ  ُنا القَن فقكبل "اػلكن أّى هَكألخ اإلهبهكخ لكلٓ أُك  الَكٌّخ لَ٘كذ هكي الوَكبئ  الؼقبئلٗكخ ثك  رؼكّل هكي الركوّع الرقِ٘كخ..  ّلاٌّ 

 ّْ ّٖ اٛككوم ثكبلوف٘  اٛػلكٔ" الوَبئ  االػزقبكٗخ رلؾ  ثبلّوٍبلخل ًِّٛب اٍزوواه لْظبئ  الّوٍْلل ّلَ٘ذ ًرٌ الّوٍبلخ أّ الٌجك ح فئًِّوكب هقزْهزكبى ثبلزؾكبق الٌجك

 ل رؾق٘  ػلٖ الوثبًٖ الگلپبٗگبًٖل ّالازبة فٖ إٛ  أُػّل ٛقواٗ رؼل٘و٘خ. 2000(ل ٛجؼخ لغٌخ إكاهح الؾْىح الؼلو٘خ ثقنل إٗواىل 108)

53
 389ىلمل ٓ  -



 

   

                  

 

 ٛوف ٚ وزعٛد انً وهًٌٕ ٔدودرٓى " فَ٘ االٍكزؼوبه ػلكٔ عكي  كج٘كو هكي الؼكبلن اإلٍكالهٖل ّككبى ُّوكَ اٍٛبٍكٖ

".ٔرُبصكْى
54
ّلقل ٙجٜ لنلك فطّخ فرّ٘كخ لكن ٖٗكّوػ ثِكب ّلاٌٌّكب هٕكلًب هالهؾِكب هكي فكالل هقبالركَ الوزؼكّلكح  

 "هٍبلخ الزقوٗت". ّٗواي أى ًؼوٗ ُنٍ القطّخ هي فالل أهثؼخ هلاف  أٍبٍّ٘خ:الوٌْْهح فٖ 

ل* ٗزوضّ    ٔ كخ ّفِكن الؾكلّك  انًد م اً ّٕ ًكخ القكلاهٔ الاالهّ٘كخ ثٖكرخ فب ّّ فٖ ٙوّهح الزؼبه  ثؾنه هكغ هل

ّٖ فكٖ هَك٘ورَ الراوٗك خل ؽزّكٔ ظكّي ث٘ي الروّع ّإْٛل لزجٌّٖ االًيٗبؽبد القط٘وح الزٖ هافقذ الاالم اإلٍكاله

ككخ فككٖ الؼٖككْه الوزككأّفوح " ّٕ ٌ  اال ووزالف ةووٙ ان ووكٔ  ٔااليزجووب اد ا ووزالف ةووٙ اًصووم الوْككزغلْى ثككَ فب ي

"ان كق ثٍٛ اندٍٚ ٔانًسْت(ل ّػلٔ ُنا اٍٛبً كػب إلٔ ٙوّهح الزٌجَّ إلٔ "164")ٔانجْٕك
55
ؽزّكٔ ًزغٌّكت  

رار٘و الوقبل  فٖ الونُت الْوٗك فٖ اللٗي ّالولّخ. ّلقل أّكل فٖ ػّلح هقبالد أّى ُبلكخ الزقكلٌٗ اازوًكذ ربهٗقّ٘كب 

ثؼلك هٚجْٛ هي كزت الَل  الزأٍَّ٘٘خ
56
ال هجّوه لِب ّٗواي ًقلُب ّرغبّىُبل ًِّٛب ٍكبُوذ فكٖ هٍكن ٕكْهح  

"ليوٍ يصوٕل انشوٛعخ اإليبيٛ وخثغكال  فكٖ هقبلكَ "ف٘بل٘خ لٚفو اٛكًٔل ُّكنا الزّْعكَ ًوٕكلٍ 
57
إم اًزقكل ف٘كَ هكب  

ٍّـ فٖ الناكواد الونُجّ٘خ هي ْٕه ًوطّ٘خ ال ػالاخ لِكب ثؾق٘قكخ اٙفكو كوكب رغلّكٔ فكٖ الزكبهٗـ " ٔيغوكة يوٍ رو

ةٛوّ  ن  يٌ ُٚ جٕا ًدد انًساْت قٕال نى ٚيم ثّ يدد يٍ يرجوب   نو  انًوسْتي ئ قوبل ثوّ ةوك  ئ يةوكا   وبن ٓى 

ي ثك ةيٓوبء انًوسْت َ  وّي ةُٛ وجٌٕ إنوٗ يْوم ان وُ خ يجًعوٍٛ قوٕال ن دُوبفي ئ ن يٛوّ يوُٓىي ُٔٚ وجٌٕ إنوٗ 

انشٛعخ  بةخي ثًب ةٛٓى اإليبيٛ خي قٕال نمالح انشٛعخ ئ ن يّٛ يٍ اإليبيٛ خ  بنف يهًبءْى جًٛعبيي ثم قد ُٚ جٌٕ 

"إنٗ انشٛعخ قٕال نجبْم ال ٚ ٓى يٍ انزشٛ ل شٛئبي 
58
ل .  ّْ كت ّالغلك ّٖ ّلقل كفؼَ ُكنا الوكٌِظ الٌقكلٕ إلكٔ اًزقكبك الزؼ

"الغالح فٖ ًظو الْ٘ؼخ اإلهبهّ٘خّهأٓ أّى "
59
 .ال ٗوزّْى إلٔ اللٗي ثٖلخ ًِّٛن ٗرَلّى ّال ٖٗلؾْى 

الككنٕ اػزوككلٍ هغٌ٘ككخ فككٖ ٛككوػ هْاارككَ الؼقلّٗككخ ّالاالهّ٘ككخ ٗزوضّكك  فككٖ رأك٘ككلٍ ػلككٔ أُو٘ككخ  انًوود م انثووبَٙ* 

الٍككزٌجبٛ فككٖ الزقوٗككت ثكك٘ي ّعِككبد ًظككو هقزلكك  الوغوْػككبد اإلٍككالهّ٘خل فازككت "االعزِككبك فككٖ االعزِككبك ّا

                                                           
54
 47-43ل ٓ ٓ 1378ل عوبكٕ اٙفوحل 1956ٌٗبٗو  ل29ػلك ُنا ػٌْاى هقبل لَ فٖ "هٍبلخ اإلٍالم"ل -

55
 50-28ل ٓ ٓ 29الروق ث٘ي اللٗي ّالونُتل ػٌْاى هقبل لَ فٖ "هٍبلخ اإلٍالم"ل ػلكى  -

56
ٔبّ ثبلنكو " -  زت ي ثعخ نهًذًدٍٚ انثالخخ: يذًد انكهُٛٗي ٔيذًود ان ودٔقي ٔيذًود ان ٕسوٗي ْٔوٙ: االسزج وب ي ٔيوٍ ال ٚذضوكِ ان يٛوّي ٔانكوبةٙي ف

 ":44ْٔسِ انكزت يُد انشٛعخ رشجّ ان ذبح يُد ان ُخي ٔيل  ن  ٚيٕل انشٛ  جع ك  بشف انم بء ةٙ  زبثّ " شف انم بءي عٔانزٓسٚتي 

ً دٌٔ انثالخخ   ٕاٌ هللا يهٛٓى  ٛوف ٚعوٕل ةوٙ رذ وٛم انعهوى يهوٛٓىي ٔثعضوٓى ٚكوسة  ٔاٚوخ ثعوع ثزكوسٚت ثعوع انوكٔاح    ٔيوب اسوزُدٔا إنٛوّ يًوب  "انًذ

ال يهوٗ اوبْكِ   كٔا ةٙ ئادم انكزوت اً ثعوخ يوٍ يَٓوى ال ٚوكٌٔٔ إال  يوب ْوٕ دجوخ ثٛوُٓى ٔثوٍٛ هللاي ئ يوب ٚكوٌٕ يوٍ اني وى انًعهوٕو  ٌٔ انً ُوٌٕي ةجُوبء 

ٌ  يهًٓى ال ٚؤخك ةٙ يهًُب    ٔإ ا  بَذ ْسِ انكزت اً ثعخ ال ٚعوٕل يهٛٓوب إال  ثعود َيودْب دودٚثبي دودٚثبي ٔةذ وٓب  النوخ  ٚيزضٗ د ٕل انعهى ثبنُ جخ إنُٛبي ً

 165ل ٓ 18ػلك ل5 !"ل هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ ٔسُدايي ةكٛف ُٚ ت انٗ انشٛعخ يب نى ٚؤيٍ ثّ انكم ئ انجم

57
ل 1950ل ٌٗبٗو 18ػلك ل5اإلٍالمل الٌَخ هٍبلخ  - ّّ  ُـ 1369ل هث٘غ اٛ

58
 16ىلمل ٓ  -

59
 381-371ل ٓ ٓ 1373ل ٕرو 1954لأكزْثو 24ػلك ل الغالح فٖ ًظو الْ٘ؼخ اإلهبه٘خل ػٌْاى هقبل لَ ًْوٍ ثبلوغلّخ ًرَِبل الٌَخ  -



 

   

                  

 

اإلٍالم"
60
يوٍ ّفَ٘ أّكل اهرجبٛ اٛؽابم ّاٙها  ثبلؼبكاد ّالوَزّغلاد فكٖ الرقكَ اإلهكبهٖ كوكب ٍكوك لٌكب ًوكبمط " 

"اجزٓب اد انشٛعخ اإليبيٛ خ
61
رّؤكل أّى الالّؽ  هي ؽقَّ ّهثّوكب هكي ّاعجكَ أى ٌٗقكل الَكبث  ّٗزغكبّىٍ ال أى ٗقك   

جب لِبل فأّهك هْاا  عوٗئخ لؼلوب  كجبه ّٖ ػي هقْالرَ هزؼ
62
ّٖ االصٌٖ ػْوٕ كوب ؽّلك   روّوكّا ػلٔ الزقل٘ل الْ٘ؼ

بسوز بيخ اإلَ وبٌ يٌ  ٛوك شوبْد يهوٗ يَ وّ ثهؼبلوَ أهثبة الوكنُت ّإٔكؾبة كالهكَل ّهأٓ أّى ُكنٍ الٌوكبمط "

ٌ  سووه بٌ انعيووم انُٛ ووك يقووٕٖ يووٍ  ووم   ٚزذووك  يووٍ قٛووٕ  انجٛووذ ٔانًد سووخي ٔريبنٛوود اٜثووبء ٔاًجوودا ي ٔيهووٗ ي

"سه بٌ
63

ّٖ أّلكٔ  . ّٗجلّ أّى هغٌ٘خ اٍزربك هي ًظوّٗخ االعزِبك فٖ الراو االصٌٖ ػْوٕ الزٖ روٓ أّى اعزِبك الؾك

جك٘ؼ للوغزِكل الوؼبٕكو إى رؾّوكٌ إلكٔ ملكك الزغ٘٘كو ّالزؼكلٗ  ّالزطكْٗو هي ؽ٘ش الزقل٘ل هي اعزِبك الوّ٘ذل هّوب ٗ

 .ّرٖؾ٘ؼ اٛفطب 

القكالف ال الولف  الضبلش ٗزؼلّ  ثوؾبّلخ رأٌٍ٘ صقبفخ إٍالهّ٘خ رقْم ػلٔ الزؼكّلك ّاالفكزالفل ّهأٓ أّى " *

"ٗوٌغ هي اإلًٖبف
64
 ٗقبلرٌب الوإٔ ّٗغبٗوًب الونُت. ّلؼّ  اإلًٖبف أى رؼزوف ثوي 

الولف  الّواثغ ٗاوي فٖ ّػٖ هغٌ٘خ ثأُو٘كخ اللهاٍكبد الوقبهًكخ فكٖ اللهاٍكبد اإلٍكالهّ٘خل ّنٗكخ ملكك أّى  *

ككو للجبؽككش ّالوطّلككغ الزؼككّوف ػلككٔ ّعككٍْ الزوبصكك  ّالزجككبٗي ثكك٘ي هقزلكك  "هككلاهً" الراككو  َّ الوقبهًككخ الؼلوّ٘ككخ ر٘

ّٖ كوب رقّوة ث٘ي الؼلوب  ػلٔ أٍبً الزؼبهف الؾق٘قٖ الوزو ّوك ػلٔ الناكوح ّفكٖ ُكنا ٌٗكلهط ؽلٗضكَ ػكي اإلٍاله

"الق٘بً ػٌل اثي ؽيم ّالْ٘ؼخ اإلهبهّ٘خ"
65
الَْ٘ؼخّ"  َّ ٌّخ  َُّ ".الزق٘خ ثَ٘ي ال

66
 

اك الزقوٗكككتل فئًِّكككب أٗٚكككب اٍكككزقطجذ فٚكككْل الالّؽقككك٘ي  ّّ ّكوكككب ّكككغلذ هَكككألخ "اإلهبهكككخ" الَكككبثق٘ي هكككي ه

ثبلٚكوّهح هكٌِظ إٔكؾبة أاكالم "هٍكبلخ اإلٍكالم"ل ّؽزّكٔ ّاُزوبهكبرِنل فؼكبلغْا الوَكألخ ّفك  هكٌِظ ال ٗوبصك  

رزٚؼ ُنٍ الوقبهًخ افزوًب هقبال لوؾوكل هِكلٕ إٙكرٖ
67
" ػٌكْاى الزؼكّلك ّالْؽكلح فكٖ الْالٗكخ ّاإلهكوحرؾكذ " 

                                                           
60
 31-28ٓ ٓ ل 1371ل هث٘غ الضبًٖ 1952ل ٌٗبٗو 13/ 1ػلك ل4هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ  -

61
 ُـ 1372ل هؾوم 1952ل أكزْثو 4/16ل ػلك4هي اعزِبكاد الْ٘ؼخ اإلهبه٘خل هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ  -

62
ال ريجوم شوٓب ح غٛوك انشوٛعٙ ُـ( إم فبل  ػلوب  هنُجَ القبئل٘ي ثأًّكَ "966هي ملك ٗواي أى ًنكو هْاا  ىٗي اللٗي الؼبهلٖ الوؼوّف ثبلِْ٘ل الضبًٖ )رـ  -

 ( 368" )ىلمل ٓ ٔإٌ ار ف ثبإلسالواالخُٙ يشك٘ي 

63
 369ىلمل ٓ  -

64
 395-392ُـل ٓ ٓ  1373ل ٕرو 1953ل أكزْثو 20/ 4ل ػلك5ػٌْاى هقبلَ الٖبكه ثوغلخ "هٍبلخ الزقوٗت"ل الٌَخ  -

65
 261-257ل ٓ ٓ 48-47/ 4-3الؼلك  12ػٌْاى هقبلَ الٖبكه ثوغلخ "هٍبلخ الزقوٗت"ل الٌَخ  -

66
  43-39ل ٓ ٓ 1383ل هؾوم 1963ل ْٗلْ٘ 54-53/ 2-1ل ػلك14ثوغلخ "هٍبلخ الزقوٗت"ل الٌَخ ػٌْاى هقبلَ الٖبكه  -

67
الكنٕ ًكلهًل ٗواي االٍزربكح هي كزبة هؾّول هِلٕ إٙرٖل "ّالٗخ اٛهو: كهاٍخ فقِ٘خ هقبهًخ"ل إم اّزو  ػلٔ أُّن الوْاٙ٘غ الزٖ ٛوؽِب فكٖ الوقكبل  -

 ّل فٖ ُنا الازبة الوجبؽش الزبل٘خ:ّكأّى الوقبل رلق٘ٔ للازبةل ّلقل رٌب

 إٔبلخ الؾبكو٘خ ّالَ٘بكح فٖ ُنا اللٗي -

 أكلّخ ّعْة إابهخ اللّلخ اإلٍالهّ٘خ ًّٖت الؾبكن -



 

   

                  

 

كٌّخ ّالْك٘ؼخ ف٘وكب ٗزؼلّك  ثوَكألخ اإلهبهكخل ّهأٓ أّى أُك   َُ ّٕ ثك٘ي ال ؽبّل فٖ هَزِلَّ أى ٗوٕل القكالف الغكُْو

ثٕجٕة اإليكح ٔانٕالٚخي ٔإ ا قوبو يدود ثبنز ود ٘ إليبيوخ انً وهًٍٛ يول قٛوبو يوب ل  وفء ثوأيك " ْلْى:الٌَّخ ٗق

اإليبيخ يٍ قجهّ ٔجت يهٗ انً هًٍٛ يُعّ َّٔٓٛ يٍ  نو ي ٔإٌ نوى ٚكرود  رجوت ييبرهزوّ دز وٗ ٚكوف  يوٍ ْوسا 

"اًيك
68
د ٖ نإليبيخ يل قٛوبو اإليوبو ةبنً أنخ ٔا ذخ ةٙ ي ك انذضٕ  ةال ٚجٕا ًدد يٌ ٚز " أّهب الْ٘ؼخل .

ب ةوٙ ي وك غٛجوخ اإليوبو  انًع ٕوي ٔال ٚ خ  قٛبو اإليبو انًع ٕو إال  ثعد ٔةبح اإليبو انًع ٕو انس٘ سجيّ   يي 

انًع وٕو ةهوى رز  وق  هًووبد ان يٓوبء يهوٗ ييووك ٔا وخ ٔنوى ٚجذووث ان يٓوبء ْوسِ انً ووأنخ ث وٕ ح ٔا وذخ ةًٛووب 

".ييهى
69
   

هي اإلهبهخ ػكّلح إّكابل٘بد رزؼلّك  ثؼالاكخ هكب ٛوؽكَ إٙكرٖ هكي  الٌَّخ ّالْ٘ؼخثوْارٖ  الزؼوٗ  ُنا ٗض٘و

ل هب ْٗكّل االًزجكبٍ رأك٘كلٍ أّى الرقِكب  هكي أُك  الَكٌّخ كوكب ُكْ  ّّ هاد الونُجّ٘خل ّأ ّْ أفابه ثوْغ  الزقوٗت ث٘ي الزٖ

ثوقْلكخ اإلهبهكخ ثوكب ُكٖ ّالٗكخ ؽبل فقِب  الْ٘ؼخ اٙطلؼْا ثوِّوخ ٙجٜ الوْاا  الونُجّ٘كخ الّوٍكوّ٘خ ف٘وكب ٗزؼلّك  

ّإهوحل ّالؾبل أّى ُنا الوجؾش هي هْكوْالد ػلكن الاكالم أٍبٍكبل ّإى ٛكوػ ػلكٔ هَكزْٗبد أفكوٓ فكٖ أكث٘كبد 

"ال ٚخزهف ةيٓبء ان ُ خالرقَ ّاٛؽابم الَلطبً٘خ ّق٘وُب..... كوب ًالؽع أّى إٙرٖ أٛل  هْاا  ػبّهخ "
70
فٖ  

كل ثْعْك إهبم ابئنل ّإى ككبى أاكّ  كركب ح ّػكلال هٌكَل ّال ًكلهٕ ك٘ك  رؾكّلك إاواهُب رزوضّ  فٖ هف٘ إهبهخ الؼب

الارب ح ّهي ٗٚجطِب ّهب ُٖ ؽلّكُب ُّ  ُٖ صبثزخ ال رزغّ٘و أم أًٌّب هطكبلجْى ثزغ٘٘كو اإلهكبم كلّوكب ظِكو اٛكركأ  

ّإٍككوبػ٘لّ٘خ ّإثبٙككّ٘خ  ّهككب الوقٖككْك ثبلْالٗككخ ّاإلهككوح ّالؾككبل أّى كككّ  هٌظْهككخ إٍككالهّ٘خ فوػّ٘ككخ إهبهّ٘ككخ ّىٗلّٗككخ

ٌٍّّّ٘خ ّْٕفّ٘خ فِوذ الوٖطلؾ٘ي ثطوٗقخ رقزلك  ػكي اٛفكوٓ ًَّكغذ لِوكب فكٖ الكناكوح الغوؼّ٘كخ ّكجاخ هكي 

 برَ اللالالد الؾبفّخ ؽّلكد ثطوٗقخ أّ ثأفوٓ ُّْٗخ الونُت ّفّْٖٕ٘ 

ٌ ػلكٔ ثؾضكَ ّػلكٔ هقبلَ لن ٗاي كا٘قكب فكٖ هْااركَ ّهٖكطلؾبرَل هّوكب ٍكٌ٘ؼا هَزِ ّ  هٌن إٙرٖ أىّ  ٗجلّ

ّٖ فككٖ ػالازككَ ثبلزقوٗككت هأٗككخ ّهٌِغككب ُّككلفب. ّلقككل ػوكك  هككي فككالل هقزلكك  أاَككبم ثؾضككَ أى ٌٗرككٖ  أكائككَ الاالهكك

لٖ ّصبًْٕ اٖل رأك٘ل ؽزوّ٘خ ّؽلح الْالٗخل  ّّ ثِب رؾذ ؽاو٘ي أ ّْ هْوّػ٘خ الزؼّلك هي فالل هغوْػخ هي اٛكلّخ ث

                                                                                                                                                                                              
 اّزواٛ الرقبُخ فٖ الؾبكن -

 ًٖت الؾبكن فٖ ػٖو الغ٘جخ -

ًّ الوقبل النٕ ًلهً ّالوٌْْه ثوغلّخ "هٍبلخ الزقوٗت"  ّؽلح -  هؾْه ّالٗخ اٛهول ُّنا الوجؾش كبى أ

 القطْٛ الؼبهخ لللّلخ اإلٍالهّ٘خ  -

 2005ّالازبة ٕله فٖ ٛجؼزَ اّٛلٔل ػي الوغوغ الؼبلوٖ للزقوٗت ث٘ي الوناُت اإلٍالهّ٘خ ثطِواى ٌٍخ 

68
  21ل ٓ 1425/2004عوبكٕ اّٛلٔ ّعوبكٕ اٙفوحل  43فٖ الْالٗخ ّاإلهوحل هغلخ "هٍبلخ الزقوٗت" الؼلك  إٙرٖ )هؾول هِلٕ(ل الزؼّلك ّالْؽلح -

69
 22-21ىلمل ٓ ٓ  -

70
هي الؼلوب  الٌَّخ الكنٗي اًزقكلّا اإلهكبم القبئكل ًّكبكّا ثزْل٘كخ ق٘كوٍل هّوكي رزكْفّو فكِ٘ن ّكوّٛ الْالٗكخل ّٗواكي أى  كج٘وػلك ال ٗواي أى ًزغبٙٔ ػي هْاا  -

 ًنكو ػلٔ ٍج٘  الوضبل هْاا  الؼّي ثي ػجل الَالم هي ّالٗخ الووبل٘ك ػلٔ هٖو.



 

   

                  

 

يوب ريزضوّٛ اً ن وخ " هكي فكالل "خ يهوٗ َ وٙ يشوكٔيٛ خ انزعد  ٚ وخاً ن  " ّفٖ ُنا اإلٛبه رؼّو  إٙرٖ فٖ ث٘بى

ٚ وخ ةوٙ انخ بثوبد" هوراياب ػلٔ ؽّغّ٘كخ "االجزٓب ٚ خ " الابهٌكخ فكٖ الٌّٖكْٓ الووّّٗكخ ػكي ان وبْك ٔاإل ا ح انجد 

َّل ل ّنٗخ ملك أىّ  ٌ  انكوالو ٚودل  يهوٗ " ال ٚ وخ نهًوزكه ى ثًعُوٗ ي وخ ةوٙ اإل ا ح انجد  ٌ  انًوزكه ى جوب   النخ انكالو دج  ي

ٕ  ٚ خ انذبصهخ قٓكاي يوٍ  ةًٛب ٚيٕل ٔنٛس ثٓبال  ْٔسِ ْٙ إددٖ اندالنزٍٛ انز دٚيٛ زٍٛ ةٙ ييبثم اندالنخ انز 

...".انكالو
71
لقكل ػوك  إٙكرٖ ػلكٔ رْظ٘ك  رقَك٘ن ػلوكب  الاكالم كالالد اللّغكخ إلكٔ كالالد إفواكّٗكخ رٖكْٗوّٗخ  

ّأفوٓ كالالد روك٘جّ٘خ رٖلٗقّ٘خ ّؽٖو كالالد اللرع فٖ ّؽلارَ الّلً٘ب كّى أى ٗزٌجَّ أّى كاللكخ الٌٖكْٓ الزكٖ 

لّٗيل ُّكنٍ اٛهكْه إٔكجؾذ فكٖ الؾق٘قكخ ٗؼزولُب رزغبّى ؽلّك اللرع لزْو  الزوك٘ت ّهقبم الزلرّع ٍّ٘بابد الزك

ّعلٗو ثبلّنكو أّى ٕبؽت الوقبل اوى ث٘ي ّؽلح اإلهوح ّّؽلح اّٛهخ  هي ثلِٗ٘بد ػلن اللَبً٘بد ّهجبؽش اللاللخ.

ال يعُٗ نهٕددح إ ا نوى ركوٍ ةوٙ انعيٛودح إال  يٌ ركوٌٕ ةوٙ انجُٛوخ ان ٛبسوٛخ فال ٍج٘  إلٔ أؽلُوب إالّ ثبٙفول إم "

يعُووٗ ٔدوودح اًيووخ ْووٙ ٔدوودرٓب ةووٙ انكٛووبٌ ان ٛبسووٙ ٔٔدوودح انكٛووبٌ ان ٛبسووٙ ثٕدوودح انٕالٚووخ  ن يووخ ةٛكووٌٕ

"ٔان ٛبسخ ال يذبنخ
72
ّكأًّكَ ال ؽكّ  للوَكلو٘ي ّال هٌقكن لِكن إالّ اػزوكبك هكٌِظ هّْؽكل فكٖ الْالٗكخ ّلؼكّ  فكٖ ُكنا  

"ّالٗخ الرقَ٘" اإلٛبه ٌٗلهط ؽلٗضَ ػي
73
ّٔ ثكَ هقكبال نفكو  هَكزقال النٕ فزن ثكَ هقبلكَ ّفك

74
ّالؾكبل أّى ّالٗكخ  

ّٕ ق٘و هزّر  ػلَ٘ كاف  الوٌظْهخ الْ٘ؼ٘خ مارِب الرقَ٘ أهو اعزِبك
75
 هي فالل هواعؼِب ّهّاك إٕالؽِب. 

ٌٖ لالفزالف ّهف٘ هاد ّالووبهٍبد الوزؼلّقخ ثأّابل الؾانل ُّنا هب اًزقكلٍ  إّى ًرٖ الزؼّلك ًر ّْ لزؼّلك الزٖ

اك الزقوٗت اّٛائ  إٔؾبة أاالم ّّ اإلسوالو ٔادود "هٍبلخ اإلٍالم" إم ػولْا اٖبهٓ عِلُن ػلكٔ الزأك٘كل أّى " ه

"ٔيزعد  
76
فٖ اٙى مارَل ّأّى االفزالف هؽوخ ّرٍْؼخ للوؤهٌ٘يل ّأًَّ ال ٗؼٌٖ ثبلٚوّهح القالف فٖ الكّلٗي 

77
 

                                                           
71
  35ىلمل ٓ  -

72
 40ىلمل ٓ  -

73
 1998كاه الغلٗلل ك ان ٛبسٙ انشٛعٙ يٍ انشٕ ٖ إنٗ ٔالٚخ ان يّٛي ر ٕ  ان كٗواي االٍزربكح هي كزبة أؽول الابرتل  -

74
  2006ُـ /  1328ل ههٚبى ّّْال 57إٙرٖ )هؾول هِلٕ(ل صالس ًقبٛ فٖ ّالٗخ الرقَ٘ل هغلخ "هٍبلخ الزقوٗت"ل ػلك -

75
 2007كاه الٌِبه للٌْول ث٘وّدل َ كْصواًٖل " لْع٘ث٘ي فقَ اإلٕالػ الْ٘ؼٖ ّّالٗخ الرقَ٘: اللّلخ ّالوْاٛيٗواي االٍزربكح هي كزبة: " -

ػ لوؾكبّهٍ هكي كوب ًنّكو فٖ ُنا الَ٘بق أّى ػّلح هواعكغ لكن ٗوفٚكْا ًظوٗكخ ّالٗكخ الرق٘كَ هكي اج٘ك  الووعكغ الْك٘ؼٖ اللجٌكبًٖ هؾوكل ؽَك٘ي فٚك  هللال إم ٕكوّ 

"ٔالٚوخ ان يٛوّ َ كٚوخ ال ٚكاْوب ي ثوك ةيٓوبء  (ل ثأىّ  2008اٗو/فجو /21ُـل 14/02/1429ل القوٌ٘ 2440ػجل الؼيٗي هؾول ابٍنل )الؼلك ٕؾ٘رخ "ػابظ": 

 انشٛعخ  نكٍ ةٙ انًيبثم ٔالٚخ ان يّٛ ْٙ َ كٚخ اجزٓب ٚخ ةيٓٛخ  أٚخ َ كٚخ اجزٓب ٚخ   "

76
 ازت الزبل٘خ:ُنا الْؼبه ػٌْاى ٍلَلخ إٔلهُب هغوْػخ هي الجبؽض٘ي الزًَْ٘٘ي رؾذ إّواف ػجل الوغ٘ل الْوفٖ ّٕله هٌِب إلٔ ؽّل اٙى ال -

 إٍالم الوزالو٘يل رأل٘  هؾول ثُْالل. -

 اإلٍالم الٌَٖل ثَبم الغو .  -

 اإلٍالم الْؼجٖل ىُ٘خ عْٗوّ.  -

 ػجل الوؽ٘ن ثُْبُب. ثؾش فٖ أكث٘بد اٛؽياة ّالؾوكبد اإلٍالهّ٘خل اإلٍالم الؾوكٖل -

 إٍالم الرالٍرخل هٌغٖ لَْك. -

 .اإلٍالم فٖ الولٌٗخل ثلقٌ٘ الوىٗقٖ -



 

   

                  

 

ّٖ القوٖ ث٘ي "فالف ًوٙبٍ ّفالف ًأثبٍ" ّلنلك هّ٘ي هؾول رق
78
ل ّهؾوكل ّػو  هؾوكل هؾكٖ الكّلٗي ػجكل الؾو٘ك 

هؾول هلًٖ هئٌ٘ رؾوٗو الوغلّخ ّنفوّى ػلٔ رزجّغ أٍكجبة االفكزالف ّرْعِ٘كَ رْعِ٘كب ٗقكلم الزقوٗكت ّّؽكلح 

. ّٖ الّٖ  اإلٍاله
79
 

اك "هٍكبلخ اإلٍكالم" ككبًْا  ّّ إّى هقبهًزٌب ث٘ي هؾول عْاك هغٌّ٘خ ّهؾول هِلٕ إٙكرٖ ال رؼٌكٖ هطلقكب أّى ه

اا٘ي إلٔ الزغلٗل ّرطْٗو  ّْ هقكْالد الاكالم اإلٍكالهٖ ثوكب ٗكزال م هكغ ؽبع٘كبد الزقوٗكتل ّال ٗؼٌكٖ فٖ ػوْهِن ر

ّٖ كوكب  ٌّ ثٌ٘كخ الراكو الكلٌٗ أٗٚب أّى أاالم "هٍبلخ الزقوٗت" رٌيع إعوبال إلٔ الوؾبفظخ ّالؾنه هكي ككّ  رغلٗكل ٗوك

هٍوِب إٔؾبة إْٛل ّأهثبة الاالمل فبلوزوّؼي فٖ هغلّكخ كاه الزقوٗكت ٗالؽكع ّعكْك إٔكْاد
80
لكن ثكّلػذ ػ 

ّٚ  ػلٖ الغٌلٕ فٖ صووح الاالم كوب ثّلػَ الرقِب  ّالوؾّلصْى هي اج  ّف
81
هي صوواد هؼقْلَ ّهٌقْلَ كالم أؽل  

اٛػواة ػلٔ كالم ػلوب  الاالم كوب أّهك فٖ صووح ٍبثقخ
82
ػٌْاًِب "هلف  لؼلن الاالم" ًٖك٘ؾخ رقكّلم ثِكب ػجكل  

 ػلن الاالم.هللا ثي ؽٌ٘  إلٔ أؽل الْٖف٘خ ٗلػٍْ فِ٘ب إلٔ رغٌّت 

                                                                                                                                                                                              
ؾوا  الاجوٓاإلٍالم "اٍْٛك"  - ّٖ  ل هؾول ّقوّى. عٌْة ال

 اإلٍالم إٍْٙ٘ل نهبل اواهٖ.  -

 إٍالم الرقِب ل ًبكه الؾوبهٖ.  -

 إٍالم الوزْٖفخل هؾول ثي الط٘ت. -

 إٍالم الوغلكٗيل هؾول ؽويح. -

 اإلٍالم الؼوثٖل ػجل هللا فالٗرٖ. -

 ّػجل الجبٍٜ اوْكٕ. إٍالم ػْٖه االًؾطبٛل ُبلخ الْهربًٖ -

 إٍالم اٛكواكل رِبهٖ الؼجلّلٖ. -

. ّلقكل ػكوٗ 2007أكزكْثو  31ّ 30كوب أّى ُنا الوْْٙع اػزولٍ الوؼِل اٛػلٔ ْٕٛل اللٗي ) عبهؼخ اليٗزًْخ ( ػٌْاًب للولزقكٔ الكلّلٔ الكنٕ ًظّوكَ أّٗكبم 

 هلزقٔ "اإلٍالم ّاؽلا ّهزؼّلكا".

77
 1ل ػلك1ػلٔ ٍج٘  الوضبل هقبل "ال فالف فٖ اللٗي الؾ "ل هؾول فوٗل ّعلٕل هٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ اًظو -

78
  1ل ػلك10ػٌْاى هقبل لَ ثوٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ  -

79
 :  -ػلٔ ٍج٘  الوضبل –اًظو  -

 * الولًٖ )هؾول هؾول(ل

 ُـ 1378ل ههٚبى 1956ل أثوٗ  2ل ػلك8(ل هٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ 1أٍجبة االفزالف ث٘ي أئوخ الوناُت اإلٍالهّ٘خ ) -

 1376ل هث٘غ اّٛل 1956ل أكزْثو 4ل ػلك8(ل هٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ 2أٍجبة االفزالف ث٘ي أئوخ الوناُت اإلٍالهّ٘خ ) -

 ُـ  1376ل عوبكٕ اّٛل 1957ل ٌٗبٗو 1ل ػلك9(ل هٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ 3أٍجبة االفزالف ث٘ي أئوخ الوناُت اإلٍالهّ٘خ ) -

 ُـ 1371ل ّْال 1952ل ْٗلْ٘ 3ل ػلك4جل الؾو٘ل )هؾول هؾٖ اللٗي(ل ك٘  ًْأ االفزالفل هٍبلخ اإلٍالمل ٌٍخ* ػ

80
 اًظو ػلٔ ٍج٘  الوضبل: -

ل ّاػزجكو ف٘ككَ 1368ل مّ الؾّغكخل 1949ل أكزكْثو 4ل ػكلك1هؾوكْك )ػجكل الؾلك٘ن(ل فكٖ ػلكن الاككالم ّف٘وكب ّها  الطج٘ؼكخل هٍكبلخ اإلٍكالمل الَككٌخ  -

 ثلػخ ّاًزقلٍ ّّو اًزقبك. الاالم

81
  1383/  1963ل 56-55/ 4-3ػلك ل14(ل هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ 9الغٌلٕ )ػلٖ(ل هي صوواد الوؼقْل ّالوٌقْل ) -

82
 ُـ 1378ل ّْال 1959ل أثوٗ  42/ 2ل 11(ل هٍبلخ اإلٍالمل لٌَخ 2الغٌلٕ )ػلٖ(ل هي صوواد الوؼقْل ّالوٌقْل ) -



 

   

                  

 

ّفٖ الوقبث ل ًغل إْٔارب فٖ "هٍبلخ الزقوٗت" رؾبّل الزغلٗل ّرؼوك  ػلكٔ إاكواه صقبفكخ رؼكّلك ّافكزالف
83
 

ل" ّٛى  ّْ ّروٓ أًَّ ال ٗواي الزقوٗت ث٘ي هْاا  الوَكلو٘ي ّهقكْالرِن الؼقلّٗكخ كّى اػزوكبك صٌبئ٘كخ "الضجكبد ّالزؾك

لخ فٖ اٙى مارَ ػلٔ ؽّل ر ّْ ؼج٘و ُبّن ُبّوٖالْوٗؼخ صبثزخ ّهزؾ
84

 – ال ٗابك َٗوغ أؽ٘بًب – ل لاٌَّ ْٕد فبفذ

أهبم ُ٘وٌخ هَبئ  الرقَ ّػلْم القونى ّالزرَ٘و ّالقطبة الَ٘بٍٖ اللاػٖ إلٔ الْؽلح ّّػكٖ الوقكبٛو الوؾلاكخ 

ثبّٛهككخ. ُّككنا الزواعككغ الولؾككْظ فككٖ ؽٚككْه اٚككبٗب الؾاوككخ ّالؼقكك  ّالاككالم ّالوٌطكك  فككٖ أكث٘ككبد الزقوٗككت فككٖ 

الٌَْاد اٛف٘وح
85
ّٖ ّهؾبّلخ ؽٖكو الزقوٗكت فكٖ هغكبل اٛؽاكبم ّرْؽ٘كل الوْااك    ٗلّل ػلٔ ُ٘وٌخ الؼق  الرقِ

كّى االُزوككبم الاج٘ككو ثزقوٗككت الؼقككْل اجكك  القلككْة ّثزٍْكك٘غ الوغككبل الزقوٗجككٖ لْ٘ككو  الضقبفككخ ّاٛكة ّالرٌككْى 

ّٖ ّاٚككبٗب الؾ وٗككخ ّالوْاٌٛككخ ّالؼالاككخ هككغ اٙفككو الغوثككٖ ّالوؼوككبه ّالرلَككرخ ّالزوث٘ككخ ّالزؼلكك٘ن ّالجؾككش الؼلوكك

ّٖ ّثق٘ككخ أكٗككبى الؼككبلن ّالؼككبكاد ّالزقبل٘ككل ّالؼلككْم الٖككؾ٘ؾخ ّالؼلككْم االعزوبػ٘ككخ ّالٌرَكك٘خ ّاٚككبٗب  ّالوَكك٘ؾ

اإلٕالػ ّالزغلٗل...  ّكلِّب اٚبٗب ٛوؽذ فٖ ّا  هقبالد فٖ "هٍبلخ اإلٍالم" الزكٖ رٌجِّكذ هٌكن كلوكخ افززكبػ 

ل أّى " ّّ "اإلسالو ْٕ  ٍٚ انعهى ٔانعيمػلكُب اٛ
86
ػلٔ ؽّل رؼج٘و هئٌ٘ رؾوٗوُب هؾول هؾول هلًٖ كوكب اػزجكو  

ّٖ الزقوٗككت هْككغال صقبف٘ككب ثبٍٛككبًل إم " ل الزأٍَ٘كك ّّ ووب ةزذُووب صوودٔ َب يووٍ جدٚوودي القّوككٔ فككٖ ُككنا الؼككلك اٛ نووٕ يَُ 

ٌ  ٔايزجكَب انثيبةخ اإلساليٛ خي يجًٕيخ ٚكًم ثعضٓب ثعضبيي ٔر بًُْب ةًٛوب ثُُٛو ب يهوٗ ْوسا اًسوبوي ٔي   ُوب ي

ْسِ انثيبةخ اإلساليٛ خي ثُٛذ يهٗ يٌ ركٌٕ نإلسالو قجم  م  شٙءي ٔنٛ ذ يهكبي ن ك  ٔال نًوسْت ئ ابد وخ  ًوب 

ب يب ئجدد نزكٌٕ يُ كٚخي نجد َب ثُبء ْسا اني ك انًُٛف ".يَٓ 
87
  

اك الزقوٗكت ّّ فكٖ ػلكن الاكالم ػلكٔ ٙكْ  هكب رجٌّكٍْ هكي  لقل اػزولًب هَألخ "اإلهبهخ" هضبال للٌظو فٖ رغلٗل ه

ٌّ ثطوٗقخ أّ ثأفوٓ ػكّلح  أُلاف رقوٗجّ٘خل ّلن ٗاي افز٘بهًب لِنٍ الوَألخ ٕلفخل ث  اٖلًبٍ ؽّ  القٖلل ًَّٛ ٗو

ح ّالقبرو٘ككخ ّالٖككؾجخ  ّْ هَككبئ  كالهّ٘ككخ ػْٖٗككخ ؽّ٘ككود القككلاهٔ ّالوؼبٕككوٗي ػلككٔ ؽككّل ٍككْا  هككي اج٘كك  الٌجكك

 ح ّالزأّٗ  ّالارو ّاإلٗوبى فٖ ؽبل اٛفكن ثِكنا الكٌوٜ هكي اإلهبهكخ أّ ماا أّ الكوف٘ ّالؼٖوخ ّالْالٗخ ّالجوا

ّهب ٌٗغّو ػي ملك هي ّػل ّّػ٘كل ّروضّك  للوؼكبك ّالؾَكبة ّالغكيا  ّالؼقكبة ّهكي عِكخ أفكوٓ رطكوػ هَكألخ 

ّٖ هي ؽ٘ش الوؼكبٗ٘و ّالْكوّٛل ّرؾ٘ك  ثكنلك ػلكٔ اٚكبٗب الغجكو ّاالفز ٘كبه ّالقٚكب  اإلهبهخ اٚ٘خ افز٘به الْل

 ّالقله ّرلّف  الغ٘ت فٖ ٍ٘بٍخ أهو الجْو... 

                                                           
83
ّٔ الكلٌٖٗ ّأصوُكب فكٖ ّؽكلح اّٛهكخل هغلكخ "هٍكبلخ الزقوٗكت"ل ػكلك اًظو - ل هعكت 50ػلٔ ٍج٘  الوضبل ال الؾٖو هقبل إؽَبى أه٘يل الزؼلكٗكخ فكٖ فِكن الكٌ

 م 2005ُـ /  1326ّّؼجبى 

84
ل ّهث٘غ الضبًٖل 48ػلك الضْاثذ ّالوزغّ٘واد: ػوٗ ًّقلل هغلخ هٍبلخ الزقوٗتل ُبّوٖ )ُبّن(ل الْوٗؼخل - ّّ  م 2005ُـ /  1426ل هث٘غ اٛ

85
ل 2002ل ّالغيائكو 2008ّ 2007ّ 1994ُنا هب ًلؾظَ أٗٚب فٖ أػوبل ػّلح ًلّاد اُزّوذ ثبلزقوٗت ث٘ي الوناُت اإلٍالهّ٘خ هي اج٘  هب ّاغ فٖ اطكو  -

 ّق٘وُب..... 2003ّالجؾوٗي 

86
ل 1949ل ٌٗبٗو 1ل ػلك1الٌَخ ل هلًٖ )هؾول هؾول(ل كلوخ الزؾوٗول هٍبلخ اإلٍالم - ّّ  3ل 1369ل هث٘غ اٛ

87
(ل ّؽلح الوَلو٘ي ؽْل الضقبفخ اإلٍالهّ٘خل هٍبلخ اإلٍالمل  - ّٖ ل 1949ل ٌٗبٗو 1ل ػلك1الٌَخ القّوٖ )هؾول رق ّّ  39ل ٓ 1369ل هث٘غ اٛ



 

   

                  

 

اك الزقوٗت ػلٔ هَزْٓ كّ  الوغبالد ّفٖ هقزلك  هواؽك  الزكبهٗـ.  ّّ ّالطوٗ  أّى هَألخ اإلهبهخ رْغ  ه

عكلدل  ُّ فبلناكوح الزبهٗق٘خ الونُج٘خ رغؼ  هي هَألخ اإلهبهخ هَألخ ماد الاٍخل إم ثِب رزوّ٘كي الرواكخ ّهكي أعلِكب 

زو٘٘ي الزربٙلٖ ث٘ي اإلهبهكخ ّالقالفكخ ثبػكل ثك٘ي الَكٌّخ ّالْك٘ؼخل ّهأٗكخ اإلثبٙك٘خ الوزوّ٘كيح للْالٗكخ ّالجكوا ح فبل

ّٖ هكغ ثق٘كخ الوغوْػكبد اإلٍكالهّ٘خل ُّكنٍ الوَكبئ   ؽبلذ فكٖ فزكواد هقزلركخ هكي ركبهٗقِن كّى الزْإك  الؾق٘قك

 هبىالذ الْ٘م رطوػ فٖ أّابل هقزلرخ ّثؼجبهاد هزؼّلكح.

ْٖ "هٍبلخ ًقلٔ  اك الزقوٗت هّوي ٍبُوْا فٖ رؾوٗو هقبالد هغلز ّّ فٖ فبروخ ُنا الؼو ل إلٔ رأك٘ل ّػٖ ه

اإلٍالم" ّ"هٍبلخ الزقوٗت" ثأُو٘خ رغلٗل ػلن الاالم اإلٍالهٖ ّٙوّهح الجؾش أؽ٘بًب ػي كالم علٗل َٗزغ٘ت 

غكلُن ٗطوؽكْى هَكألخ رار٘كو أُك  لقٚبٗب الؼٖو ّٛج٘ؼخ الؼالابد الوطوّؽخ هؾل٘ب ّكّل٘كب ػلكٔ الوَكلو٘ي. فٌ

القجلككخ
88
هجككوىٗي ٌُِّككب ّٗؤّكككلّىل ُّككن هقْلككخ الرواككخ الٌبع٘ككخ 

89
هؾككّنهٗي هككي رككلاػ٘برِب ػلككٔ هَككزْٓ الرؼكك   

االعزوككبػٖ ّالَ٘بٍككٖ هككي هوبهٍككخ الؼٌكك  ّاإلهُككبة.
90
ّٗجككلّ أّى "هزالّوككٖ الزقوٗككت الغككلك" أكهكككْا أُو٘ككخ  

ػلْهَ فقوى اّٛائ  إٔؾبة "هٍبلخ اإلٍالم" أٍبٍب ث٘ي الزقوٗت االًرزبػ ػلٔ الؼٖو ّاٚبٗبٍ ّاالٍزربكح هي 

ّالٌْٛ٘خ فٖ ىهي هبىالذ ُون أقلت الوَلو٘ي رْوئّت لالٍزقالل ّالزؾكوه ّهكي صّوكخ ككبى ؽكلٗضِن ػكي الؾوٗكخ 

ّالزؼككبّى ّّؽككلح الٖككّ . ّفككٖ الوقبثكك  ًغككل الوؼبٕككوٗي هّوككي َٗككِوْى ثبلازبثككخ فككٖ هغلّككخ "هٍككبلخ الزقوٗككت" 

كض٘وا ثْٙكغ الوَكلو٘ي ّثكبلوؤاهواد الزكٖ رؾكبا ٙكّلُن فكٖ ظكّ  ػْلوكخ ّوٍكخ رَكزِلف اإلٍكالم فكٖ  ِٗزّوْى

كاهٍ
91
ّكاهُب. 

92
 

ّٖ علٗكل اكبكه ػلكٔ  ّػلٔ الوقن هوب ًلؾظَ فٖ "هٍبلخ الزقوٗت" هي هؾبّالد ال٘لخ لزأٌٍ٘ فطكبة كالهك

ل ّٖ ّٖ ّؽلاص الزْإ  هغ اٙفو اٛأٖ ّالزؼبه  هؼَ ػلٔ أٍبً هلً
93
رغوثخ هغلّخ "هٍبلخ اإلٍالم" رظّ   فئىّ  

هزوّ٘يح ػلٔ هَزْٓ اًرزبؽِب ػلٔ اٙفو فٖ ْٕهرَ٘ اللًّ٘خ ّالقّٖ٘خ ّعوأرِب فٖ ٛكوػ القٚكبٗب ّرغّوكُكب فكٖ 

أقلت هقبالرِب هي ّٕبٗخ الّناكواد الونُج٘خ ّهق٘كبل الوغوْػكبد اإلٍكالهّ٘خ ّٗواكي لوٍكبلخ الزقوٗكت أى رغكّلك 

ع كوكب فؼلكذ هغلّكخ هّػ الزؾّوه الابهٌخ فٖ  ّْ هقبالد ٍكبثقزِب فكٖ كهة الزقوٗكت "هٍكبلخ اإلٍكالم" ثْكوٛ أى رٌك

                                                           
88
   ِٗزّن هئٌ٘ رؾوٗو هغلّخ هٍبلخ الزقوٗت فٖ كلوبرَ االٍزِاللّ٘خ كض٘وا ثِنٍ الوَألخ -

 هي الوغلّخ  50اًظو ػلٔ ٍج٘  الوضبل كلوخ رؾوٗو الؼلك 

89
  ُـ1380ل ههٚبى 1951ل ْٗلْ٘ 3/11ل ػلك3ٗواي االٍزربكح فٖ ُنا اإلٛبه هي هقبل "ال ُبلك هي الروق إالّ اليًبكاخ"ل هٍبلخ اإلٍالمل الٌَخ  -

90
ٍكج٘  الوضكبل هقكبل ٗؾ٘كٔ أؽوكل الٌغكبهل اإلهُكبة هقكبٛوٍ ٍّكج  هابفؾزكَل  ُنا الزّْعَ ًلؾظَ ثغال  فكٖ هغلكخ "هٍكبلخ الزقوٗكت" ّٗواكي أى ًكنكو ػلكٔ -

 30-13ل ٓ ٓ 47هٍبلخ الزقوٗت ػلك

91
 122-93هي هٍبلخ الزقوٗت الوٌؼقل ؽْل "الوَلوْى ّالغوة"ل ٓ ٓ  44اًظو ػلٔ ٍج٘  الوضبل هلّ  الؼلك  -

92
 122-93ؽْل"اٛال٘بد اإلٍالهّ٘خ فٖ الغوة"ل ٓ ٓ هي هٍبلخ الزقوٗت الوٌؼقل  56اًظو ػلٔ ٍج٘  الوضبل هلّ  الؼلك  -

93
 48ػلك هي اج٘  هب ًغلٍ فٖ هقبل عؼرو ػجل الَالمل "هؾبّلخ الزأٌٍ٘ الراوٕ لؼالاخ ًبٙغخ هغ الغوة"ل هٍبلخ الزقوٗتل -



 

   

                  

 

"كاه الزقوٗت" هي اٛاالم الوَبُوخ فٖ رؾوٗو ٕرؾبرَ ّفَؼ الوغبل لاّ  هي ِّٗوَ هْغ  الزقوٗت فٖ هقزلك  

ٗواي الْ٘م أى ًزؾّلس ػي  الوغبالد الؼلو٘خ ّاٛكث٘خ ّالرٌ٘خ ّاالعزوبػ٘خ ّالرلَر٘خ ّالوؼلْهبر٘خ ّاالرٖبل٘خ فِ 

ّٖ علٗككل كّى روضّكك  صككْهح االرٖككبالد ّالوؼلْهككبد ّهككب ًككزظ ػٌِككب هككي ػلككْم علٗككلح رزؼلّكك  ثٌِلٍككخ  كككالم إٍككاله

الزْإ  ّاللَبً٘بد الؾبٍْث٘خ ّػلن االعزوبع اٙلكٖ
94
ّق٘وُكب هكي الوؼكبهف الغلٗكلح الزكٖ ركؤصّو فكٖ القطكبة  

ظّرذ لغبٗبد الزؼ ُّ  بهف ّالؾْاه.ّرَبُن فٖ الزقوٗت إى 

                                                           
94
رّٖكبل ػجكو الؾبٍكْة"ل ػلكٖ هؾوكل هؽْهكخل هي ٍلَلخ ػبلن الوؼوفخ "ػلن االعزوبع اٙلٖ: هقبهثخ فٖ ػلن االعزوبع الؼوثكٖ ّاال 347ًؾ٘  ػلٔ الؼلك  -

 2008ٌٗبٗول 
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