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اب أرةن لي نولي ةر  ةم مة  نعيو اليوم لضظة  ارؿخغية  صرمةج  رةؼو اهتجرمنةر  أنتضجو

عالل ةةةر منةةةإأليتنر الترؿخغيةةة  أالضْةةةرؿخ  أالنيرمةةةي  ئفاش لنننةةةنر أازةةةر  ىةةةعو نر 

أصْرؿانر أاـاحنر أأاقعنر  ئننر اليوم نكرػ ننيـ في اازةرهي > اازةر  ايديةؼو  أا عةـ 

ميدوؼ منتوؿػ  أكال االازرهي  في مأفق  أليو كمو أاصؼ من جر ختنرفعه عرلم أمـرعي  

خولوري  أٍوؿة نجطي  خـخؼ لي خضتؾو   ر؛ فةرألأو  ميةؼأػ ئلةا عةرلم الجرّةي  ألخؼ

ةـ أاليةتل أالةتكدول  أقوامه اـاث حيرفي أػخني أصْةرؿو عـخة   لكة  لٍةر ه التضزو

ال   ر االازر  الخةرني  ف ةو ميةؼأػ ئلةا عةرلم الضرّةـ أمةر خضة و  ةه مة  اضةوو فمنرب. لمو

خر  أحوؿا  أمنررآ  أانرقْر  انـُ  عدينر لي ننضت مَةيـنر أني ةـ قةو  أاضؼو

التندٔو أالطغيري  أال خجك  لي خكوي ؽلك كؾلك ئالو ئؽا كري ئمرمنةر النيةم أالعيةم معةرب  

ٍو  في ظمو انةرمي الضـكةر  االمةالمي  أانرمةد ر  مة  ػعوخة  أميرمةي  أاكنيـخة   عر

مة   أئٍالصي  معتؼل   أاكنيـخ  ر رػخ   أر رػخ  عدجية   مة  مةنو  أىةيع  أنضوهةر

 النـق أاألصقاب.

ئيو رجيع ادك االعتترؿا  الضْرؿخ   أالنيرقر  النيرمي   أالجـرعير  الؼخنية   

خر   هةو مةر خةؼعونر ئلةا ػؿامة  موّةوّ خ ةتمو  أمر خكتن  لضظتنر الترؿخغي  مة  اضةؼو

ٗآَ تٚ أٛس اإلٗإ لعالم الضْرؿة العـ ي  أاالمالمي  هو م   عدم
1

  أعالقتةه  عدةم 

نتةه أئؿاوةه أ ميرؿ راةه االرت رػخة  الكالم في  ّوش رؼلي  النيم أالعيم مة  عةال  مؼأو

 في ميرق مؾهته.

 

                                                           
1
األٍةتضي الضجيةـو ئمةرم ػاؿ ال زةـة ألصةؼ لعةالم ل و عتؼ هللا مرلةك  ة  لنةل  ة  مرلةك  ة  ل ةي عةرمـ  ة  عجةـأ  ة  الضةرؿث  ة  عخجةري  ة  ؽو األٍةتش  -

هـ( في ع ؼ الوليؼ    عتؼ الجدةك األمةوو  أختَةم ننةته مة  ر ة  ل يةه  ةؾو لٍةتش لصةؼ  9;هـ أقيم  9;االمالم  ألؼ  ؾو الجـأة م  ّواصي الجؼخن  من  )

ع  ألعةمو هةؾ  النةيـة الجةورقة اضيةم ئلةا ليو االمةرم مرلةك قةؼ عرٍةـ هةـ( أػفة   ةرلتيي 9;7الجدوك اليجنيي  الضجيـخي   اوفي فةي ع ةؼ الـىةيؼ العترمةي مةن  )

 انضؼاؿ األموخي  أاولوي العترميي  الضكم.



 

  

 

 

ته فضنةن   ةم أليو  عةِ الؼؿامةر  أاأل ضةرث اةؾهن  ليؼ ا يتنر في التؼاخ  الغوُ في هؾا الجتضج ال لتيعو

م النيم عدا العيم  أاقعم لنوةه خقيَةي العيةم أخغيتوةه ئلة ا ػؿرة  ا جييةه  فيننةتونه ئلةا مؼؿمة  ئلا ليو مرلكرب خيؼو

ٌو أاألحـ  أغيـ  م  الني رش الضؼخج أالنيم أالن
2
خننتون م ئلا مؼؿم  الـلو أالعيم أاالرت رػ  أفةي اعتيرػنةر  

نة  الجرلكية  عجرػهةر النيةم  ليو الؼوخ  ال خنتييم ػأي عيم   م ئيو العيم هو منةرٓ التكدية  أاالمةتغالو  ألي الجؼأو

أليو من رد االمرم مرلك م  مـاكقااه هؾ  الزؼلي . ئيو هؾ  األمترب أغيـهر هي التي ػفعتنةر ئلةا لي أالعيم معرب  

 ننظـ في هؾا الجوّوّ عنرنر نتؼوػ  عِ الدتل أنؾلوم  عِ الَعو ر  التي اعتـُ الؼاؿك.

ـو  ة  أمنَةدي  أم  عال  اتتوعنر لجـرعير  االمرم مرلك أارت رػااه ألٓـأصراه  ننتية و لنوةه خية  ضييية  م جو

ٌو أاؼ ـو  ٌو خنتزين لضررير  الواقع أال ختعرؿُ معه  أليو العيم ئلي  م  ئلير  ئػؿاك عنرخر الن منرػهر ليو الن

ٌو أالواقةع أالعيةم  هةؾا الةؾو خةن ِ  ج جتةي   معرنيه  أهو مر خقضيم  وّةوس ئلةا ليو التكرمةم صرٍةم  ةي  الةن

مةةرم مرلةك هجةر النظةـ فةي مةةـاػ اليةرؿّ مة  عةال  مَةؼؿو التيةةـخع> لمرمةيتي  فةي الةؼخ  االمةالمي صنةن اال

اليةةـئي أالنةةنو  النتوخةة   حةةمو النظةةـ فةةي األػلةة  اليةةـعي  أمنرهز ةةر عدةةا نضةةو االمتضنةةري  أاالمتَةةضرب  أمةةؼو 

الةةؾؿاوع  أعجةةم لهةةم الجؼخنةة   أالجَةةرلش الجـمةةد   أاالرجةةرّ  أالعةةـو  أالعةةرػة  أقةةو  الَةةضر ي  أالييةةرك  

 ر لٍو  م  لٍو  االمتنترٓ الني ي  اقييم الؼليم عدا ارت رػ مرلك أميرؿ راه االمتؼاللي  مر لم خيم ػليم أهي كدو 

ٌو الجإمل.  م  الن

ِق ليو الـلو صكـ عدا لهم العـاق  أليو الـأاخ  مة  عَوٍةير  لهةم الجؼخنة   ئؽ  أليل مخدجر ختوهوم التع

و ر لٍضرب الـلو أاالرت رػ أالنظـ؛ فني ٓتي  الَةضر   كةري نزؼ في كمو ٓتي  م  ٓتير  عدجرش الجؼخن  أفي ر

هـ( أعتؼ هللا    عتورك    عتؼ الجطدةن  ة  هرىةم ا ة  عةم  39هـ( أعجـ    الغطورب )   :فخؼ    صرؿح  )  

ؼ )   هـ( أنضوهم  أفي ٓتي  التر عي  نزؼ الني رش النتع  :8النتوي مضجو
3
الؾخ  كرنوا م  ؽأو الـلو أاالرت رػ   

هةـ( أؿ يعة   ة  فةـأط التيجةي الجةؼني  97لأ  99أفي الطتي  التي ادي م كري عتؼ هللا ا   عجـ  ة  الغطةرب )  

.هـ( :;7هـ( أخضيا    معيؼ اليطري )   798)  
4
 

                                                           
2
 هـ(. 751عدا غـاؿ ل ي صنين  النعجري )   -

3
ؼ( مرلةك  صيراةه أعَةـ  - أمةر  عةؼهر   781  53ً;7  ػاؿ النكةـ العـ ةي لدطترعة  أالنيةـ أالتوفخةع  مَةـ  3ئؿاؤ  أفي ةه  ٓ -انظـ  ل و فهـة )مضجو

هـ( أعتيؼ هللا    عتةؼ هللا  ة  عتتة   ة   7;هـ( أل و  كـ    عتؼ الـصج     الضرؿث )   7;هـ(  أعـأة    الق يـ    العوام )   9;معيؼ    الجنين )  

هةـ( أاليرمةم  711   فخةؼ  ة  حر ةت )  هـ(  أعرؿر   711هـ (  أمديجري ا   خنرؿ )   7;هـ أقيم قتم ؽلك من   ;;أقيم من   :;منعوػ أقؼ مر  من  )

 هـ(. :71   مضجؼ    ل ي  كـ ا   لعي عروي  لم الجإمني  )

4
 أمر  عؼهر. ;79انظـ  نننه  ً -



 

  

 

ألعمو هؾ  الغَوٍير  أالجيرمم هي التي رعدت مةؾهن االمةرم مرلةك مة  لكخةـ الجةؾاهن انتيةرؿاب فةي  ةالػ 

الضزرف
5
 ٍرؿ له الغدت  في الؼخرؿ الجَـخ  في صيرة مرلك  أهو الغرلن في  الػ الجغـب العـ ةيأمر ررأؿهر  أ 

مجرؿمةة  أاَةةنينرب عدةةا غةةـاؿ اةةونل أالزقاوةةـ أليتيةةر 
6
أغيـهةةر مةة  الجنةةرٓ  األعةةـ  فةةي العةةرلم العـ ةةي  

 أاالمالمي.

نؼ  في منتو  أاصةؼ أالضرٍم م  رجيع مر ايؼوم؛ مر الجـاػ  رلعيم عنؼ مرلك أمرهي ّوا طه؟ هم العيم ع

لأ هو عدا مـاان؟ هم خيو   رلعيم فضنن ػأي غيـ  مة  األٍةو ؟ لأ هةو خيةو   رلنيةم ال غيةـ  لم لنوةه خيةو  

  رالحني  معر؟

ي  في ايؼخـنر هجر>  أمر خعنينر هنر  أنض  ميتدوي عدا ػؿام  هؾا الجتضج  هو لي نزين ع  مإالي  م جو

لعيةةم فةةي مغتدةة  الضيةةو  العدجيةة  أالؼخنيةة ؟ أمةةرهي ػأاعةةي هةةؾا هةةم ئمةة  مرلةةك  ةة  لنةةل  جنقلةة  ا أ١الّ:

 االعتـاو ئؽا مدوجنر  ؾلك رؼالب؟

مرهي مغتد  التزدير  النظـخ  أالعجدي  أاالرت رػخ  م  عال  مواق  مرلك أكتر راه التةي اقضيةم ئلةا  شا٨ٛا:

نته؟  لنوه فعالب امتغؼم العيم أأظونه في مؼأو

كرال  التي خقخيـهر هؾا الجتضج  أقؼ اؿاأخنر من زيرب لي خنتتش  ضخنر  تتتوع لٓةواؿ ادك هي في ايؼخـنر لهمو االى

ئىكرلي  العيم  أقؼوؿنر ليو العالق   ي  مرلك أالعيم أالنيم أالواقع ال اغدو مة  اواٍةم أاكرمةم  أامتيَةينر  عةؼ 

يةه الجةرلكي خنة م  واقعيتةه ؽلك ئؿهرٍر  الجنةقّ العيدةي عنةؼ مرلةك  ألحتتنةر عنةؼ عةـُ هةؾ  الجْةرمي  ليو الن

ةدنر  ٍو أعيالنيته في التنرش الضْةرؿو أالجنةرؿ العـ ةي أاالمةالمي  أعتجنةر هةؾا الجتضةج  ةأ ـف النتةروذ التةي او

 ئلي ر  أهو مر نـأم لي نتضج فيه اترعرب.

1

نعتيةةؼ ليو الجنعـرةةر  الضْةةرؿخ  أالنةةيرقر  التي يةة  التةةي أاكت ةةر مرلةةك  ةة  لنةةل اقعةةؼو مـصدةة  ارؿخغيةة   أ١ّال:

ة   انغـٓةت فةي ايةكيم حيرفتةه االرت رػخةة  أامةتغؼام العيةم أاـكيةق مةر خعتوةةـ عنةه  نيةه الةـلو  أهةي صيتةة   م جو

                                                           
5
م . - ـو ؿة أمكو  الجك  الجؼخن  الجنوو

6
ضنوي  أمة  فج  لعالم مؼؿم  االمرم مرلك في هؾ  الـ وّ  عدي    فخرػ التونني  ألمؼ    النـا   أعتؼ النةالم  ة  مةعيؼ التنةوعي الجية وؿ  رالمةرم مة -

ةؼ  ة  صجةؼ الطـا دنةي الزتدةي ةؼ االمةرم  ة  مضجو الجةرلكي القنتةرني   مإلنر  الجؼؿم  الديتي  الـأُ الضرفةم أالجزجةوّ اليةرمم لةتعِ الـمةروم النةواف  لجضجو

ؼ الطـا دني القليتني اليطينةي  أاةؾخيم الجعيةرؿ لعتةؼ النةالم  ة  عخجةري الطـا دنةي ا لتةرروؿو  أفةتش أالْوش الجنيـ اليتل في ىـس فيه مرلك    لنل لجضجو

ؼ    لصجؼ     ؼ عديو الطـا دني أنضوهم كخـ. العديو الجرلك في النتو  عدا مؾهن االمرم مرلك  أمواهن اليؼخـ في ىـس مزجوّ األميـ لجضجو  مضجو



 

  

 

مي  مخدجةةر ىةة ؼ  الكخيةةـ مةة  ميرمةةي  عـفةةت العؼخةةؼ مةة  التطةةوؿا  أاالّةةطـا ر  فةةي العةةرلم العـ ةةي أاالمةةال

اليالقم النيرمي  أالتطرص  الجؾهتي  فظ ـ  في عَـ  النـق النيرمي  عدا نضةو اليةيع  أالغةواؿد  أالنةـق 

ػ العدةوخي   أمةر  ـو الؼخني  أالجؾهتي  عدا غـاؿ اليؼؿخة  أالز جية  أالجـر ة   أؿل  مرلةك عةـأد الغةواؿد أاجة

هةـ( أمعرأخة   ة   71مر رؼو م  فت   ةي  عدةي  ة  ل ةي ٓرلةن )   اجغوِ ع  ؽلك م  اؼاعير  اتؼو  م  عال 

هـ( م  أقروع  8:هـ( أعتؼ الجدك    مـأاي )   99هـ( أمر أقع  ي  عتؼ هللا    الق يـ )   81ل ي منيري )  

ػامي   أهي لصؼاث انعكنت عدا الجؼو األموو أالعتورمي أهنرب أّعنرب أاْعْعرب  مخدجر اـرجةت هةؾ  األصةؼاث 

ةة  مةة  عةةال  امتقار ةةر  ةةأقوام ئعةةـخ  مةة  النةةـك أالةةـأم أال نةةؼ  مةةر ٍو ىةة ؼاه الضْةةرؿة العتورمةةي  مةة  للةة  عر

 أاألصتره أنضوهم.

ئيو ئػؿاك هؾ  األصؼاث النيرمي   أاالّطـا ر  الجؾهتي   في ظمو العَةـ األمةوو أالعَةـ العتورمةي مة  

ل جر م  لحةـ فةي فكةـ  أفي ةه أارت رػااةه أمن زةه  أئي قتم مرلك    لنل خقعؼو لضظ  ارؿخغي  حـخو  في صيراه لجر 

ـو ةةه مةة  األمةةوخي  ئلةةا صةةؼو التعةةرٓ  مع ةةم  فةةايو هةةؾا ال خننةةي لنةةه ختعةةرؿُ مةةع  كةةري ؽلةةك ال خغدةةو مةة  نقعةة  اي

ـوُ في ع ؼهم  العتورميي  نظـاب ئلا عطو م النيرمي ألٓـأصرا م الؼخني  أمواقن م الجؾهتي    م ئيو الـرم قؼ اع

هـ(  أخزن لال نغنم التعؼ الخيرفي أالنكـو  :75 )    كرػ  اوػو  ضيراه في صكم ل ي رعنـ الجنَوؿئلا مضن

في لأاعـ النتـة األموخ  أ ؼاخ  الع ؼ العتورمي  أهي مـصد  عـفت التضج في العؼخؼ م  اليْةرخر الكالمية  عدةا 

منةةيـو  فةةاؽا كةةري مغيوةةـاب كةةري التكديةة  غةةـاؿ التضةةج فةةي منةةأل  اليْةةرش أاليةةؼؿ  أئؿاػة االننةةري لهةةو مغيوةةـ لم 

اب  فةووُ لمةـ  أ ضةج عة  الضكجة  مة  التكدية   معيوالب  أالتكدي  ال خنتييم ػأي عيم  أئؽا كري االننةري منةيـو

م ؽلةك  أاالمتغالو في هؾا الكوي  فػ عدا ؽلك صـك  االاَر   رلندنن  االغـخيي  أالجنط  اليونرني  أقةؼ اةؼعو

دت النكـ اليونرني أالنرؿمةي أال نةؼو عرٍة  فةي العَةـ العتورمةي  كةري لكةمو ؽلةك لحةـ   ضـك  التـرج  التي ني

الواّش في ايكيم معرلم ىغَي  االمرم مرلةك أمةر اـاوةن عدةا ؽلةك مة  عدةم أمْةرمي  في ية  أئؿاش ارت رػخة  

لنظةـ أامةتغؼام أموافنر   ي  الـأاخ  أالؼؿاخ   أهي كد ر اييـ ئلا مر ئمة   ةه مرلةك مة  لفكةرؿ صنوقاةه عدةا ا

العيم أئ ؼاش الةـلو فيجةر خزةؼو صولةه مة  قْةرخر  أمةر خطةـل مة  ميةرغم صيراية  فةي مغتدة  الجزةرال  النيرمةي  

 أالؼخني  أالضْرؿخ .

ئيو االهتجرم  رلدضظ  الترؿخغي   أالتي   االرتجرعي   أالنيرقر  النيرمي  أالنكـخ  التي نيأ في ئٓرؿهر  شا٨ٛاً:

"ٗنٚ ٟن ٝ آث٨ نح   ل ـف االؿهرٍر  التي انغـٓت في اضنيةق  عدةا اتنوةي فيةه الةـلو  فأعةؾ االمرم مرلك خقعؼو م

١ج٠ر٠نناو ١ًنن٢ّخ اث نن از هنن٦ ٛوعننٞ آٜننت١ي د٠٨ٓنناو ١ذل٧ّنن  ٓ ٧ننٞ تآنن ٨ْٓ ةنناٗح ٛ، ذ٠نناو ١اةننرٌاٗح جا ذ٠نناو 



 

  

 

هآرت٠ٗا د٤ٓ ا٠ٜٓا٧ح"
7

   فيؼ لعؾ قـاشة اليةـئي   أقؼ اتؼو  ؽلك أاّضرب م  عال  ميـاه الني ي  أمنيـاه العدجي

هـ( ىغَي  كري  798هـ( ألعؾ العدم ع  ؿ يع     ل ي عتؼ الـصج  فـأط )   ;78ع  نرفع    ل ي نعيم )  

ل ر اأحيـ  رؿف في صيرة مرلك  اديوا عنه فيه الـلو  أامتنرػ منه في اليْةرخر العيدية  أالؾهنية   أهةو لصةؼ العدجةرش 

ر خؼ و عدا لنوه لعؾ م  القاػ الني ي م  مَرػؿ مغتدن  ال لضنظه فضنن  الؾخ  اديووا العدم ع  الني رش  النتع   مجو

و أخزت ؼ أخيرخل األموؿ  أىتره ر أختؼو ؿلخه صتا مقجوي ؿ يع  الـلو لكخةـة مةر  ـو  م لعؾ  ليضنع أختيو  أختَ

ل ؼ  م  ئؿاش في ي  أميرؿ ر  ارت رػخ 
8

ؼام العيةم أاوظية  مةن ذ   أم  لمراؾاه الؾخ  اىت ـأا  ةرلـلو أامةتغ

ةرؿ أقةؼ كةري  779االرت رػ خضيةا  ة  مةعؼ األنَةرؿو )   هةـ(  أهةو مة  ل نةرش األنَةرؿ أخنت ةي ئلةا  نةي النزو

ة  فةي موامةم الضةذو  ٍو قرّي الجؼخن   أخزن عدينر لال نغنم الديرشا  التي صَدت في مكو  م  صي  ئلا ئعـ أعر

هةـ(  759هةـ( أعتةؼ الةـصج   ة  عجةـأ األأفاعةي )   751)   أفي لأقر  فخرؿة الجؼخن   أ ي صنين  النعجري

 هـ( أغيـهم. 7:9هـ( أل ي خوم  خعيوب    ئ ـاهيم األنَرؿو )   795أالديج    معؼ )  

ر الضؼخج  فيؼ مجعه م  كخيـ م  ىةيوط الجؼخنة  عدةا غةـاؿ نةرفع مةولا عتةؼ هللا  ة  عجةـ هةـ(  779)   لمو

هةـ( كتيةـ لوجة  اليةيع  الةؾو خقعةؼو مة  عدجةرش لهةم  :77)   ـ الَةرػقهـ( أرعن 737أا   ى رب القهـو )  

الجؼخنةة  الجعةةـأفي   ةةرلعدم أالةةؼخ  أالتيةةو   ااَةةم  ةةه مرلةةك ألعةةؾ عنةةه الضةةؼخج ألعةةـد لةةه فةةي الجوٓوةةأ مةةتع  

ةـ  ة  عتةؼ هللا  ة  هـمةق هةـ( لعةؾ عنةه النيةه أاعةتالو النوةرك فةي النظةـ  :77)   لصرػخج  أم  ىيوعه ل و  كو

الـػو عدا الجغرلني   أ ؾلك كري ا   هـمق لىؼو النرك لحـاب فةي عدةم مرلةك أفي ةه أارت رػااةه  هةإالش هةم  أٓـق

ل ـف العدجرش الؾخ  لعؾ عن م مرلك مغتد  العدوم  فني هؾ  النيرقر  النيرمي  أالنكـخ  أالضْرؿخ  اـ وا مرلك  

 أهي منرؿا  ىكودت ؽهني  اإم   رلنيم أالعيم معرب.

مةةر ايةةؼوم  نن ةةم ليو نيةةأة مرلةةك فةةي الومةةٔ الجةةؼني الةةؾو اجيوةةق  كخةةـة العدجةةرش  أاعةةؼوػ الجنةةرظـا   مةة  رجيةةع

ـو  رلعدجرش في مومم الضذو  أآالعه عدا النيه العـاقي الؾو هو أليؼ مؼؿم  الـلو  كرنةت مة   أااَرله الجنتج

 يرؿ راه العدجي .األمترب الجترىـة في ايكيم حيرف  مرلك العيدي  أمواقنه االرت رػخ  أم

ف م مرلك م  عال  العدم الؾو اديور   ليو االمالم ػخ  لألا العيم مكرن  م جو  أمنقلة  ؿفيعة  فةي رجيةع  شآصا:

لأرةةه لنيةةط  االننةةري فةةي الضيةةرة الةةؼنير  صتةةا انةةجو منقلتةةه فةةي الةةؼاؿخ   أصتةةا خةةن ِ  ةةؼأؿ  الورةةوػو 

 فعالب عدين  هللا في هؾا الوروػ. أالضْرؿو أالوٓني أاالرتجرعي أالكوني  أصتوا خكوي
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 ;8   ًآراؤٝ ١ه٠ٌٞ - ٨اذٞ ١عص ٝمرلك   -

8
 :77-778ً  انظـ  الجـرع نننه  ً -



 

  

 

ػ  رلعيةم صتةا خةؼؿك مةر فةي هةؾا  ٌو الجإمل  ليو االننةري مطرلةن  ةأي ختةقأو أامتغدٌ مرلك م  عال  الن

ـو  أمةةر فيةةه مةة  قةةيم أمتةةرػب  أمةةر فيةةه مةة  أارتةةر  أصيةةوق  أ نْةةم هةةؾ  األػاة صةةرأ   الورةةوػ مةة  عيةةـ لأ ىةة

ه أمزرالاه فيي  م  عال  ؽلك عدا ئحرؿ  ألمـاؿ  الكوني   كمو هؾا االننري لي خعـو هؾا العرلم الوامع في ئفرق

ٌو اليـئني للشو عدا امتغؼام العيم أاضـخم ئاالفه لأ اغييته  أوو متن م  األمترب   ةم نةؼوػ  تعطيدةه  خإكؼ ليو الن

الب أامتيـاش أامتنترررب    أهي كدو ر اعجم عدا أاعطيم ػأؿ  أأظرونه  أػعر ئلا التضـخك الؼاوم لدطرق  العيدي  اأمو

ئخيرظ النكـ أػؿ ته في النظـ أاالمتؼال  أالتـهن . ئيو كمو هؾ  الي رػا  اإكؼ ليو مرلكرب أظة  العيةم ئخجرنةرب منةه 

ٌو الجإمل  جر خضجده م  مضكم أمتير ه أنرمظ أمننوط أمزرف أئعزةرف أئخزةرف أايييةؼ مطدة    أيو ٓتيع  الن

لجكوي أالجؼني  كدو ر مة  األٓـأصةر  الجتةوااـة فةي اليةـئي  أهةي اننةش أاغَيٌ عرمو أ يري متن النقأ  أا

الجزر  ئلا قـاشا  متترخن  أاأأخال  عؼخؼة أمغتدنة  ال خجكة  لي نن ةم مةـاػ اليةرؿّ من ةر ئالو ئؽا أظننةر العيةم  

ـو عدةا صةر  رو ئلا ؽلك ئخجري مرلك  أيو أاقةع االننةري هةو أاقةع متغيوةـ  ألضظة  الجةـش ال انةتي   أاالصرٓة  خْق

ااه ّـأؿة نيدي  أعيدي  أأروػخة   فن ةم مة  عةال  هةؾ  الجيرؿ ةر  ليو ٓتيعة  االننةري فةي صةؼو   رلواقع أمنتزؼو

. ٌو  ؽاا ر انـُ عدينر لي نوظو  العيم  أليو لف رم النورك اتنرأ  في اعرمد ر في ف م الن

2

م ليو صنع الؼوخ  أامتؼاػ  أػأامه ال خجك  لي خنتييم في غيرب العيةم لأ اغييتةه لأ أالضرٍم م  رجيع مر  ايؼو

ٓجنه لأ اغتيرله  ئؽ م  ػأي العيم خنتيؼ الؼوخ  مـأنتةه أٍةالصيراه لكةمو فمةري أمكةري أئننةري  أهةو مةر أقة  

مر عرىه م  قالقةم ميرمةي   عديه االمرم مرلك أئم   ه أاقتنع  تطتييه في مغتد  الضيو  االرت رػخ   عرٍ   عؼ

ةةرو ئلةةا ؽلةةك مةةر  أاّةةطـا ر  مؾهتيةة   أمةةر عتةةـ  فةةي الجؼخنةة  مةة  عدةةوم أازةةرؿب مةة  عدجرو ةةر أىةةيوع ر  خْق

م اعطيدةه   رعتتةرؿ ليو العيةم منةرٓ التكدية  ألكو  ـو ٌو اليـئنةي الةؾو اصتنةا  رلعيةم أرة امتغدَه م  ٓتيعة  الةن

 االمتغالو.

و> مرهي األػلو  العجدية  أمغتدة  التزديةر  النظـخة  أالضيةو  الجعـفية  لك  النإا  الؾو خنـُ نننه هنر ه

نتةةهالتةةي اةةؼ  عدةةا ليو مرلكةةرب قةةؼ امةةتغؼم العيةةم صيوةةر فةةي    أاعتجةةؼ  من زةةرب فةةي التعرمةةم مةةع مغتدةة  اليْةةرخر مؼأو

 أالجيرغم؟

أؿخرب لن ةةم ئيو ئحةةرؿة هةةؾ  التنةةرؤال  أالنةةعي ئلةةا مضرألةة  االرر ةة  عن ةةر اعتتةةـ فةةي ايةةؼخـنر مةةؼعالب ّةةـ

 لٓـأصر  مرلك العجدي  أالعيدي  أاالرت رػخ  التي خجك  لي نغتقل ر في حالث منروم>

 موقنه م  عدم الكالم. أ١ّالً:



 

  

 

 عيدن  األػلو  اليـعي . شا٨ٛاً:

 أاقعي  النيه الجرلكي عرٍ  م  عال  اقاأد النيم أالعيم. شآصاً:

 أ١ّالً: ٗآَ ١عٖٔ آِإ

ّ٘ٚ آاجنناض عنٚ آ ٌا نن  هةـ( ئلةا ليو عدةةم الكةالم هةةو  :1:دةةؼأي )  خةؾهن عتةؼ الةةـصج   ة  ع "عٔنٖ ٧رمن

اإل٧٘ا٨ٛح تاث ّٓح آ ٨ٌٔحو ١آ ّ  ع٤ٔ آ٘ثر عح آٜ٘ا ه٨ٚ هن٦ االعرٌنا اخ عنٚ ٗن اٟة آعنٔل ١أٟنْ آعنّٜح"
9

  

ةةه>  515أهةةو الجن ةةوم ؽااةةه الةةؾو ؽهةةن ئليةةه قتدةةه ل ةةو صرمةةؼ الغقالةةي )   َو ننا آِننإو "١أهةةـ( فةةي االصيةةرش  أن ّٗ

هٌ٘ص٢ ٝ  ٘ا٧ح آ٘ رٌ اخ آر٦ ٠ٌٔٛا أْٟ آعّٜح ٗٚ آعٔل آصآح ال غ٨ن "
10

فةه الزـرةرني )   ـو  78:  أع

"عٔننٖ ٧حثاننس ه٨ننٞ عننٚ ااخ   ذ ننا٤ٓو ١وننواذٞو ١أ نن٢اّ آِٜ٘٘نناخ ٗننٚ آ٘ثنن أ ١آ٘ ننا  عٔنن٤ ًننا٢ٛٙ هةةـ(  أنوةةه 

اإلةإ"
11

م الكةالم عنةؼ  عة  لنوةه امةتنرػ مجة  مةتيه فةي   أخكي  عتؼ الـصج     عدؼأي مة  عةال  مرهية  عدة

اعـخ  هؾا العدم م  صيج لٍوله أمـرعيراه ألهؼافه  أامةتغدٌ هةؾا الجن ةوم لعدةم الكةالم مة  منةرهذ العدجةرش 

الجندجي  أم  لٓـأصرا م أمْرمي   ضوح م  أم  هإالش االمرم مرلك الؾو امتيا منه عتؼ الـصج     عدةؼأي 

ه هؾ  الجنرهيم الجوٍول   عدم الكالم  أليو فضو  هؾا التعـخ  خعكل مر لقؼم عديةه مرلةك هؾا التعـخ  أامتجؼو من

م  منروم كالمي  أفي ي  ألٍولي  عجرػهر النيم أالعيم معرب  أئي لم خك  االمةرم مرلةك  ة  لنةل متكدوجةرب أمَةنونرب 

متكدوجةرب   رعتتةرؿ  اعتجةؼ عدةا ئليتةي  في هؾا العدم  فايو منرؿ  ضخه األٍولي أالني ي أالجيرٍؼو خإكؼ لنوه كةري 

أهةو خةـأم مة  عةال   م جتي  في التألي  أالتضج أالتَني  أالجنرظـة أالتيعيؼ أالتأٍةيم هجةر النيةم أالعيةم 

 ؽلك الؼفرّ ع  االعتيرػ النديم الجعتؼ  في ّوش مؾهن الند  ألهم الننو .

ي اعكةل الجةن ذ العيدةي الجتةوافي  أاقتةي  اىةتغرله أفي النيرق ؽااه  عرلذ االمرم مرلك عؼػاب م  اليْرخر التة

"ًن٢ّ ١ع٘نْو ًٔند: أ٧ت٧ن  ٧١نٌٜل: ًناّ: ًن  اُن       ؾا العدم عدا نضو متضج االخجري الؾو مق م عنه فيةر >

نّل عٜنٞ   ُح ّٙ اإل٧٘اٙ ٧ت٧ و هٌٔند ٓنٞ: أ٧نٌٜل: ًناّ:  ي آِنإ هن٦ ٌٛصناٛٞو ١ ةثااٛٞ ه٦ غ٨  آ٥ ٗٚ آٌ آٙ أ

مْ ٗٚ ت ض: ًاّ: ٛ ٖ"هٌٔد: هث مٞ أه
12

  أهو من وم خؼ  عدا الواقعي  أالتعؼ العجدةي  أالزرنةن النةدوكي 

ـو االمةرم مرلةك  أنوةه خقخةؼ  أؿ ٔ الؼنير  ر عـة  أالتكرمةم  ةي  النيةم أالعيةم  أئالو فةال قيجة  ل ةؾا االخجةري الةؾو خية

 أخنيٌ اتعرب ألفعر  االننري أٓرعته.

                                                           
9
 :75   7ً:;7   ػاؿ اليدم   يـأ   لتنري 7ٓ آٌّ٘ ٗحوا   عدؼأي )عتؼ الـصج (   -

10
ؼ(   - ؼ    مضجو  88   7ًييي   اليرهـة  مَـ  ]ػ. [  د  الجكتت  التوفد ٨اء ع٢ٕٔ آّ ٧ٚالغقالي )ل و صرمؼ مضجو

11
ؼ(   -  :75   7ً:;7  ػاؿ اليدم   يـأ   لتنري  آر  ٧واخالزـررني )عدي    مضجو

12
-  ) ـو    ػاؿ التيةروـ االمةالمي  لدطترعة 7  اضيية  عتةؼ النتوةرس ل ةو غةؼوة  ٓاالٛرٌاء هن٦ همنا ْ اث ٘نح آصاشنح آو٠ٌناء األنؼلني )ل و عجـ خوم     عتؼ الت

 ;8   9ً;;7أالنيـ أالتوفخع   يـأ   لتنري  



 

  

 

ازنون مرلك الغوُ في الجنةروم الكالمية  عدةا نضةو اليةؼؿ أاليْةرش أالَةنر  أكةالم هللا  فةـغم هةؾا  أئي

الضؾؿ اليؼخؼ م  معرلز  هؾ  الجواّيع الكالمي   فايو مرلكرب لػلا  ؼلو  في هؾ  الجنةروم ألةو ننةتيرب  ئؽ مة م عة  

٨ٔنٞ  ًناّ: ٧١نلٗ ٝ تنآ٘  ١ن ٠ٜ٧١ناٝ عنٚ "أ٧ِّل عٚ ُا٠ٗنٖ: ًناّ: ٛ نٖو داا ُناٙ عارهناً ت٘نا ٟن٢ ع لهم اليؼؿ

آِٜ٘ : ٧١خث ٟٖ تخاه٠ٖ"
13
أالؾو نن جةه ليو الضةواؿ مع ةم رةروق  أالكةالم فةي اليةؼؿ خقيتةم ئؽا كةري الجضةرأؿ   

أو ليو له ؿمرل  فةي اليةؼؿ أالةـػو  غيـ عرؿو  ه  أئالو فووُ األمـ  رعتترؿ ليو العيم ال خؼؿك مر ال خؼؿك   م ؿق

م ع  مرلةك   577ع لنو ر لم اَم ئلينر فيؼ ؽكـ اليرّي عيرُ )  عدا اليؼؿخ   أم هـ( لنوه ؿأاهر  ننؼ  الجتَو

"٢ٟ١ ٗٚ خ٨ار آِرة ه٦ ٟ ا آثاب آ آّح ع٤ٔ ة ح عٔ٘ٞ ت٠ن ا آأنلٙ ر ٘نٞ  و ١ًن   نّ شٜا ت٠نا غ٨ن   أقر >

١ا   ٗٚ ش٢٨خٜا تلةا٨ٛ ٟٖ آ٘رصٔح د٤ٓ ٗآَ ر ٘ٞ  "
14

عنه في منأل  الَةنر   ليو    أم  لى ـ مر ؿأو

االةر٢اء ٜٗنٞ ٗ ٔن٢ٕو ١ا٨ِٓنل  "ع٤ٔ آ  ش اةر٣٢  ٨ُل اةر٣٢ ٧ا أتا عث   : ]   [ هٌاّ:ؿرالب مأله قروالب 

ٜٗننٞ غ٨نن  ٗ ٌنن٢ّو ١آعننذاّ عننٚ ٟنن ا ت عننحو ١اإل٧٘نناٙ تننٞ ١اجننة"
15

ـو    خكيةة  هةةؾا اليةةرهؼ عةة  ليو مرلكةةرب خقيةة

الخجري  ه  ألك  خضةؾوؿ مة  الغةوُ فيجةر ختزةرأف العيةم أخقعةؼو غيتةرب مطديةرب   رالمتواش   رعتترؿ  معدومرب أخأمـ  ر

أهةةؾا االقةةـاؿ  رالمةةتواش خنْةةي ئلةةا ئخجةةري االمةةرم مرلةةك  جتضةةج الَةةنر  االل يةة    رعتترؿهةةر موٍةةول   ةةرألف  

رػؿ  أقنم ميت و أالنعم أالؾا   فج  الَنر  األفلي  اليروج   ؾااه عدا نضو العرلم أالنجيع أالجـخؼ أالضيو أالي

مةة  لفعرلةةه عدةةا غةةـاؿ الغةةرل  أالعةةرػ  أالةةـافق  أقنةةم مةة  هةةؾ  الَةةنر  خةةؼ و عدةةا ؽااةةه مخةةم الواصةةؼ أاألأو  

ر قوله في عد  اليـئي  فانوه كالم هللا ّٙ ُنإ  أا عـ  لمو "١ُنإ   ٗنٚ  و ٓن٨س ٗنٚ   شن٦ء ٗخٔن٢ى ]   [ د

.ٗا ز"   ووح ٓٞ أز٨ٓحو ١دّٛٞ غ٨  ٗخ٢ٔى ١ال
16
 

ق ئليةه  ـو ئيو مر ايؼوم م  لمخد   خإكوؼ  ال رؼا  ليو أالػة الجن ذ العيدي في النكـ الجرلكي كري مة  ؿصةم مةر اطة

م  مترصج في ي  أارت رػخ  أكالمي   أئيو ؽمو مرلك عدم الكالم أالجتكدوجي   فأغدن الظ و لنوه لم خيم ؽلك ٍـاص   

في  فكـاب أمن زرب أؿلخرب  ألم نعخةـ عدةا ليو الـرةم  ئالو ئؽا كري الكالم مغَوٍرب لدجتتؼع  ـو ألهم األهواش أالجتط

ؽمو الجتكدوجي  أالكالم  أئي صَم ؽلك  ليل ؽمو هؾا العدم في صؼو ؽااه   م ؽمو الغَومر  فةي الةؼوخ  أالزةؼا  فيةه 

ةةه مةةخالب لةة ةةـ عةةؼم ؽمو تعِ الجتكدوجةةي  أهةةم مةة  أالكةةالم الترٓةةم الجغةةرل  لدكتةةرب أالنةةن  أالعيةةم  أئالو  جةةرؽا نننو

 797هةـ( أأاٍةم  ة  عطةرش )   718هـ( أغةيالي الؼميةيي )   715معرٍـخه عدا نضو رعؼ    ػؿهم )  

ػ اصتواوةه عدةا مةن ذ صةواؿو  777هـ( أعجـأ  ة  عتيةؼ )   ـو هةـ(  أال نعتيةؼ ليو مرلكةرب خةـفِ هةؾا العدةم لجزة
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قه لدعؼخؼ م  الجواّيع العيؼخ   لأ لجز ـو ػ مر فيه م  منرهيم أمَطدضر  عدا غـاؿ الَنر  صزرري  لأ لتط ـو

أالكالم أالزوهـ أالزنم أالعـُ أعد  اليـئي أاليؼؿ   م ػعةر ئلةا معـفة  لٓـأصةر  ا عةـخ  أمدنوظةرا م 

أميرؿ را م أمعـف  لٍول م أالـػو عدي م  فتجيوق  جن ذ مغَوً  أ جيرؿ ة  أاّةض  الجعةرلم فةي الكةالم عدةا 

 هر اج يؼاب لتأميل عدم الكالم الننوي.العييؼة  خجك  اعتترؿ

 شا٨ٛاً: عٌٜٔح اث ّٓح آأ ع٨ح

حنر ع  األػل  اليـعي  م  قـئي أمنو  أئرجرّ أقيرك أارت رػ  نـٍةؼ عالقة  متينة   رألٍةو   لعدونر ئؽا اضؼو

الكالمي   أليو هؾ  الجترصج ال انتييم ػأي امتجؼاػ م  العيم  أ رعتترؿ ليو عدم الكالم خ تمو  أٍو  الجعتيؼ  فن ةم 

األػل  اليـعي  ال ختمو ئالو  ضْوؿ العيم أاوفـو صيو  الدغ  أمترصج النيةه ألٓـأصةر  عدةم الكةالم  فزجةرّ هةؾ  

ئي كري مرلك    لنل ل عؼ العدجرش ع  الغوُ في الكالمير   فايو هؾا ال العدوم اغؼم االخجري أمترصج العييؼة  أ

يرب نيديرب ٍـفرب ال خعجم  رلعيةم   ةم ئيو الـرةم مةعا ئلةا  يةري عييؼاةه النةني   مخدجةر ف ج ةر مة   َو خعني لنوه كري ن

ٌو الجإمل  أأف  من ذ خعتجؼ عدا الجوافن   ي  النيم أالعيم  أقؼ اتؼو  ؽلك عرٍ  مة   عةال  ف ةم االمةرم الن

مرلك ليو الجيَؼ العرمو م  الؼخ  أالتيـخع هو ردن الجَرلش أػؿش الجنرمؼ  أالجَةرلش فةي صيةرة النةرك ال اغدةو 

ّ ل ةر األصكةرم الجوٍةول  آ٘صآح آ٘ رث جم  حالح  لنواّ>  ـو ٌُّ عدا اعتترؿهر  أي اية ٌو الن   أهي مَرلش ن

يم عجـاي الكوي أافػهرؿ  أؿقيوه م  ػأن ةر  أهةي عجةل> صنةع ئلي ر  أهي الجَرلش الْـأؿخ   صيج ال خنتي

ةةر الجَةةرلش الضرريةة   أهةةي ػأي الجَةةرلش  الةةؼوخ   أصنةةع الةةننل  أصنةةع العيةةم  أصنةةع الننةةن  أصنةةع الجةةر . لمو

الْـأؿخ  مـات   ئؽ ال ختوق  عدي ر عجـاي الكوي  رلْـأؿة   م ختـان عدا فيؼهر أقوّ األفـاػ أالزجرعر  

ةة  أاينةةيـاب لأ اكجةةيالب لجةةر خضيةة  فةةي صةةـد أميةة يو  أّةةي   أالجَةةرلش الضرريةة  خضتةةرد ئلي ةةر اغنينةةرب عدةةا األمو

مَرلض ر الْـأؿخ   أاألمخدة  عدةا ؽلةك عؼخةؼة عدةا غةـاؿ مةر هةو موٍةو   ضنةع الةننل  مخةم ؿعَة  لكةم 

هة ّ الغجـ لدجْطـ. في صي  ليو الجَرلش التضنيني  هي التي ختـاون عدا اوفـو ـو ة  الجيت  أاز ر اضيية  مةر اتضنو

 ه لصوا  األفـاػ أالزجرعر  أفيرب لجر ايتْيه الجـأشة أا ػاب  أم  لمخدة  ؽلةك العجةم عدةا اةوفيـ النظرفة  فةي 

ر ختـف الجزتجع العـ ي االمالمي في مظ ـ الو .  مغتد  الجظرهـ  أمـاعرة ئػاب الندوك  أغيـ ؽلك مجو

ٌو   آ٘صآح آ٘ ةٔحـأالنوّ الخرني م  هؾ  الجَرلش مر خعتـو عنه   أهي م  الجَرلش التي مكت عن ر الن

ّ هللا صكجرب لتضييي ر  ألم خؼ  ػليم ىـعي عدا اعتترؿهر لأ ئلغرو ر  أمةجيت  ـو أنيَؼ  ؾلك الجَدض  التي لم خي

 مـمد  لأ مطدي   ألن ر لم اييوؼ  ؼليم اعتترؿ لأ ػليم الغرش.

ٌو ألةم   آ٘ٔغناجآ٘صنآح  يؼ ليو النوّ الخرلج لٓد  عديةه  أهةي مَةرلش متوهوجة  غيةـ صيييية   لهةؼؿهر الةن

عه م  لصكرم اؼ و عدا عؼم اعتترؿهر  أاألمخد  عؼخؼة من ر ـو مَدض  األنخةا فةي منةرأاا ر ألعي ةر  خعتتـهر  جر ى



 

   

 

 ٌُّ ٌو في الجيـاث  فيؼ للغرهر الن عديةه   لأ مَدض  الجـا ي في فخرػة مرله عة  ٓـخة  ئ رصتةه  للغرهةر هللا  جةر نة

م  صـم  الـ ر.
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أ نرش عدا مر ايؼوم  لمك  لجرلك لي ختيو  م  عال  النجرؽد التةي عـّة ر صةو  الجَةرلش  أنواع ةر الجعتتةـة 

أالجـمد  أالجدغرة ليو مـاػ اليةرؿّ هةو اضيية  الجننعة  أػفةع الجننةؼة  ىةـخط  لي اكةوي هةؾ  الجَةرلش مالوجة  

العترػا   ألي خإػو العجةم   ةر ئلةا اضيية  مننعة  الفمة  لَةالس  لجيرٍؼ الؼوخ   ألي اكوي في الجعرمال  ػأي

التالػ أالعترػ لأ ؿفع صـد عن م في الؼنير أالؼخ   أال خجك  لي ختضي  كمو ؽلةك  أخوة  صةر  مة  األصةوا  فةي ظةمو 

 غيرب العيم أئلير  التـهن  أالجيرخن .

جنةروم التةي نةـأم مة  عالل ةر لي نقخةم أم  مظرهـ مجرؿم  االمرم مرلةك لدتنكيةـ العيالنةي  نةؾكـ  عةِ ال

ةةي  نيديةة  اةةـفِ الةةـلو  أاغيوةةن العيةةم  أاَةةؼو  ةةرب  َو التترمةةرب قةةؼ ختتةةرػؿ لدةةؾه   منةةرػ  ليو مرلكةةرب خقعةةؼو مؼؿمةة  ن

االرت رػ  ألعمو مر خننوؼ هؾا الـلو  هو انغـآ مرلك في مـرعي  عيدي  ان م في ف م الؼخ   أالتنيه في اليـخع   

الضكم م  اليةـئي لأ النةنو   أف ةم مةـاػ اليةرؿّ  منةتغؼمرب لةؾلك لمةدو رب ميرؿنيةرب  ةي  النَةوً   غي  امتغـاد 

 أموظنرب ئلي  الييرك في االمتنترٓ ئي لم انعنه النَوً الجإمن   أرو   ىرفي .

ٌو ئيو الؼاؿك لنيه مرلك ألفكرؿ  أميرؿ راه خي  عدا العؼخؼ م  الجنروم الني ي  التي عرلز ر عدا ّوش ا لن

اليـئني أمغتد  الجنرهذ التيـخعي  التي ايوم عدا االمتنترٓ الني ةي أاغةـخذ الجنةرٓ   عتةرؿة لعةـ  امةتغـاد 

و عدا عجم لهم الجؼخن  مخالب   رعتترؿ  م  الجَرػؿ التيـخعي   ـو ٌو  أؽلك  رلتع عدو  الضكم التي لم خؼ و عدي ر ن

مة  الجنةروم الني ية  أاليْةرخر االرتجرعية  أالجيةرغم  في ارت رػ   ئؽ هو عنةؼ  مة  ّةـأب االرجةرّ فةي رجدة 

 االرت رػخ .

أالؾو نغدٌ ئليه  ليو لٍو  مؾهن االمرم مرلك متنوع  أمتعؼوػة أمتيرٓع ؛ من ر اليـئي أالننو  أاالرجرّ 

 أالييرك أالجَرلش الجعتتـة أالجـمد  أعجم لهم الجؼخن   أاالمتَضرب الؾو ختـرم صرلة  قروجة  اتيةا منةتجـة

موروػة صتوا خيوم ػليم عدا نني ر  فاؽا كةري ىةغٌ منيةوػاب ال نعدةم صيراةه أال مواةه  فانةه خقعطةا صكةم األصيةرش 

امتَضر رب لدضرل  الجعدوم  قتم النيؼ  أله صكم األصيرش صتا خضكم اليرّي  جواه  لمةر مةؼو الةؾؿاوع  فرلؾؿخعة  فةي 

ئلةا الضةـام خكةوي صـامةرب  أمةر خنْةي ئلةا الترٓةم خكةوي  الدغ  هي الوميد   أمؼوهر هو منع ر؛ لو ليو مةر خةإػو

  رٓالب  أمر خإػو ئلا مننؼة خكوي مجنوعرب.
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 أمر  عؼهر. ;;3 ً



 

   

 

أالؾو ننتينوه ليو مـاكقا  الجؾهن الجرلكي اتجخوم في اليةـئي أالنةنو  أالييةرك أاالرجةرّ أقةو  الَةضر ي 

أالعةـو أالعةرػة  أ رمةتخنرش أعجم لهم الجؼخنة  أاالمتضنةري أاالمتَةضرب أالجَةدض  الجـمةد  أمةؼو الةؾؿاوع 

األٍدي  األألي   فاننر ننتنتذ ليو  يي  األٍو  هي منرصر  ؽهني  أمنرعر  اتـرم منرص  االرت رػ عنؼ مرلك  

أرـلة الـلو عنؼ   أ ؾ  امتنـاغ الومع م  قتده  م  لرم امةتنترٓ األصكةرم التةي اكةوي لَةيي   واقةع االننةري 

 أميرغده.

ئصرل  عدا عيدن  الؼوخ  أالتعج  في ف جه ف جرب أاقعيرب أموّوعيرب  أل   ايةرٓع االمةرم هو  ـ لعجـو ـ ئيو هؾا

مرلك    لنل مع  يي  الجزت ؼخ  أالني ةرش أالعدجةرش فةي هةؾ  األٍةو   فانوةه ختجيوةق  غَوٍةيراه  أخننةـػ عةن م 

الةةؾؿاوع أالعةةـو   أٓـأصتةه  أعيدنتةةه  عرٍةة  فةي عجةةم لهةةم الجؼخنة  أاالمتَةةضرب أالجَةةرلش الجـمةد  أمةةؼو 

أالعرػة أاالمتضنري  فانوه في كمو هؾ  الضيو  خـ  ؿلخرب ٓـخنرب في النظـ في الجنةروم الني ية  أالؼخنية  أالضيراية  

 التي قؼ خغتد  في ميؼمرا ر أنتروز ر مع  يي  لٍضرب الجؾاهن األعـ .

ٌو الجإمل م  قةـئي ئيو امتغؼام العيم في الؼوخ   أاعتجرػ  في الجنروم الني ي  أالتيـخعي    أالنظـ في الن

أمن   أالتعرمم مع الدضظ  الترؿخغية  التةي خعيية ر االننةري عدةا ّةوش األػلة  اليةـعي  عرٍة  التةي امةتنتط ر 

االمرم مرلك  خقعؼو صـٍرب منه عدا مـاعرة الجَدض  العرم  فةي التيةـخع  التةي ال خجكة  لي خ تةؼو ئلي ةر مرلةك ئالو 

 النرك أظـأف م أمَرلض م أميرغد م أالتضؼخر  التي خعييون ر. ئؽا كري  َيـاب  أصوا 

 شآصاً: ٗٚ ١اً ٨ح آوٌٞ آ٘ا٦ِٓو آرتا١ض ت٨ٚ آٌْٜ ١آ ٌْ

ةؼاب قةر >  ئيو الـأاخ  التيديؼخ  التي خـأخ ر الجَنونوي أالعدجرش أاالعتةرؿخوي ايةيـ ئلةا ليو مرلكةرب  دغةه ليو مضجو

رٖ ت٠٘نا: ُرناب   ١ةنّٜح ٛث٨ّنٞ""ذ ُد ه٨ِٖ أٗ ٧ٚ ٓٚ ذمن٢ّٔا ٗنا ٗعنِ
18
أهةؾا خنْةي ئلةا صييية  منرػهةر ليو   

ةي   ألي ننةيوز جر  َو مَرػؿ التيـخع األألةا هةي اليةـئي أالنةنو  النتوخة   لكة  هةؾا ال خعنةي لي نكدوةل هةؾخ  الن

االمةتؼال  أليو   رلـأاخ  ال غيـ   م نض  مطرلتوي  ةأي نوظوة  النظةـ الَةضيش ئلةا مْةرمي  النيةم أمؼلوالاةه 

ته    رلجنيو  ال  ؼو فيه م  النظـ العيدي  مجر خؼ و عدا ليو مرلكرب أافي  ي  لمـخ  احني ؛ هجر النيم في حتواه أٍضو

أ ي  ميقاي العيم الجوٍو   رلغيـخ  أالواقعي  أالتأمم أالجيرخن  أالجعرخن  في رجيع قْرخر االننري أىةإأنه  

 الجؾهن الجرلكي متنرب أمن زرب ػاالو أمؼلوالب.أهي منرؿا   ضخي  اتـرم عج  أاقعي  

ةةرب  جغتدةة  ميةةرؿ ه  أقةةؼ ىةةكوم االهتجةةرم  ةةرلتوافي  ةةي  النيةةم أالعيةةم ئلةةا صةةؼو التةةقاأد  ين جةةر مضةةوؿاب م جو

ٌو ختيةا فةي  ٌو ػأي عيم ال خقن م  أليو العيم ػأي ن أاور راه  اضكم هؾا االهتجرم ئىكرلي  ؿوين  مؼاؿهر ليو الن
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ـو االمرم مرلك  أيو اليـئي أالننو  هجةر الجَةؼؿاي األأالي فةي التيةـخع  لةيل معنةر  ليو مةر خةؼعو عزق  فضين ر  خي

ئليه م  اهتجرم   ؾخ  األٍدي  لال نتوقو  في ف ج جر أمتـ لغواؿهجةر  أالنظةـ فةي األصرػخةج عرٍة  مة  صيةج 

ة  فعدا متيم الجخر  في الـأاخ  عنؼ اعرؿُ  عتـ ا صرػ مع الييرك  أهو لصةؼ الَضو  أالْع  أالوّع أاليوو

م الييةرك  مخدجةر ظ ةـ اعتجةرػ مرلةك  ؿ لي خيةؼو ـو أرو  الـلو أامتغؼام العيم أاعتجرػ من ذ االرت رػ  فايو مرلكرب خي

عدا العيم في ؿػو   عِ األصرػخج األصرػخ   ألن ر ال اتن  مع ميتْةير  العيةم  أال اةتالشم مةع ٓتيعة  النكةـ  

ر خؼ و عدا ليو ال ةي   أمخةر  ؽلةك نةؾكـ مجو َو عيم كري صرّةـاب فةي فيةه مرلةك الةؾو خقننةن ئلةا مؼؿمة  الضزةرف الن

"داا ش ب آِٔة ه٦ دٛاء أ  ُٖ ه٨ٔغعٔٞ ةثع ٗ اخ"صؼخج 
19

  قر  فيه مرلك ررش الضؼخج أال لػؿو مر صيييته 

."٧ذُْ و٨ ٝ ه٨ِل ٧ِ ٝ ٓ اتٞ" أكري خْعنه أخيو >
20
 

ضةةؼخج النتةةوو  لكةة  هةةؾا ال خنيةةؼ لنوةةه قتدةةه ػأي ّةةوا ٔ أميةةرخيل  أػأي ليةةؼ قتةةم مرلةةك النيةةم  أ رلتضؼخةةؼ ال

امةةتغؼام العيةةم أاالرت ةةرػ  أرعدةةه لمةةـاب مطديةةرب عرليةةرب مةة  اليةةـأٓ   ةةم هةةو مْةةتوٓ  أٍةةو  أّةةع ر العدجةةرش 

 لالرت رػ أالتعرمم مع النَوً ػأي ليو ر لأ التعنو  عدي ر لأ ايوو و عدا هللا  ال عدم.

3

نظـاب ئلا امتضرل  االصرٓ   جْرمي  الجؾهن الجرلكي  أميرؿ راه االرت رػخ   أامتؼالالاه العيدي   أالوقوو 

عدا مغتد  ميرؿ ه أاور راه ئصرٓة  أافية  أموّةوعي  فةي هةؾا العجةم الجضةؼأػ  اعتـنةر لي نيةيـ ئلةا ل ةـف 

 النتروذ التي اوٍدنر ئلي ر عدا متيم الؾكـ ال الضَـ عدا غـاؿ>

  ٌو الجإمل أالننو  النتوخ   أمر ص و   جر م  عدوم أمنرهذ  ليو اعتيرػ مرلك   عؼ النظـ أالتأمم في الن

أظين  االننري اتنرأق مع مر رةرش   ةه األػخةري  َةوؿة عرمة  أالةؼوخ  االمةالمي  َةوؿة عرٍة   الةؾو اننةـػ 

ليةـ  أأّةع العيروةؼ أالتيرليةؼ أّةعرب  رصتـام العيم  أردن الجَةدض  أػؿش الجننةؼة  أاينةي  ميةرخيل الغيةـ أا

رؼخؼاب خزعد ر كدو ر عرّع  ئلا النطـة االننرني  التي فطـ هللا النةرك عدي ةر  صيةج ال انةتييم ػأي عيةم ٍةضيش  

أنظـ متوافي  أئػؿاك ئننرني منقو  ع  ال و   أليو الؼعوة االمالمي  من ز ر االقنرّ  أاالقنرّ ال خنتييم ػأي 

ػ أالنيةم ػليم أ ـهري  ألم ـو ل التـهن  النيم أالعيم  ؽلك ليو الؼعوة االمالمي  ررش  لتَم  ي  الضنوي أالجز

أالعيم أاألؿُ أالنجرش أالغين أالي رػة أاألنر أال و  فأعطةت الضةلو مةخالب ىةـفرب  ةأي رعدةت مؼؿكراةه مطية  
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 97   7ًالجـرع نننه  د -

20
  كتةرب الوّةوش  ;9;7  الجطتع  الندني   اليرهـة  مَـ  7التغرؿو )ل و عتؼ هللا مضجؼ    ئمجرعيم( الزرمع الَضيش  اضيي  مضنو الؼخ  الغطين  ٓ -

 99   7ً رب الجرش الؾو خقغنم  ه ىعـ االننري  د

رد    مندم( ٍةضيش منةدم  يةـس النةوأو  ٓأانظـ كؾلك  اليييـو  -   ;3;7الجطتعة  الجَةـخ   ةرألفهـ  اليةرهـة  مَةـ    7)ل و الضني  مندم    الضزو

 أمر  عؼهر. 7:3   9ًكترب الط رؿة   رب صكم ألوغ الكدن  د



 

   

 

ة المنرػهر ئلا الجؼؿكر  الضن ي  التي قدجر ختنرفّ في ةر النةرك لأ لدجؼؿكر  العيدي   ألعطت الجؼؿكر  العيدي  قوو

خنكـأن ر  أ ؾلك مكونت هؾ  الؼعوة االننةري مة  ىةـفه أكـامتةه أكينونتةه  صتةا خكةوي فعةالب عدينة  هللا فةي هةؾا 

 الكوي  أال خكوي له ؽلك ئالو ئؽا اندوش  رلنيم أالعيم معرب.

 دا نضو الجنط  أالندنن   فيؼ أرؼ نننه ئيو مرلكرب عدا صؾؿ  م  الكالم في الؼوخ  أازنوته العدوم العيدي  ع

مدقمرب عدا األعؾ  جيؼومر  العيم م  قيرك أارت رػ أامتضنري أامتَضرب أمَرلش مـمد  أعجم لهم الجؼخنة  

أمؼو الؾؿاوع أالعـو أالعرػة  أهي كدو ر اييـ ئلا رـلة في الـلو أؿ ٔ لدنظـو  رلعجدي  مخدجر اتةـرم ننضةر  

 فةةتكدوم فةةي الةةؼوخ  أرةةرػ  أنةةرظـ  ألقتةةم عدةةا العدةةوم العيديةة   ةةم امتـمةةم فةةي ؽلةةكؽهنيةة  أميرؿ ةةر  عيديةة   

ّّ آ  ٧نني هنن٦ ه٠ننٖ آ٘ ننا٦ٛ آ٘صننٔا٨حو ٗننع ٗ اعنناج ٌٗصنن٢  آأنناري: أٙ ال ٧خنن ض عٜننٞو ١ال  "اةر ةنناّ آ٘نن 

١هنرح ٧ٜاًض أواً ٗٚ أ١ّٓٞو  ر٤ ٌٓ  اةرأٜع آ ٔ٘اء ُص٨ن اً ٗنٚ ١جن٢ٝ اةر ةنآٞو زاع٘ن٨ٚ أٛنٞ خٔنع آ تٌنح 

تاب آرأ ٧ع"
21
أهو في الضييي  ازيوم كمو ؽلك لدؾبو ع  العييؼة  أالؼفرّ ع  الؼوخ   أاأٍةيم كيةري االننةري    

 رعتترؿ  ئننرنرب  َـو النظـ ع  كمو الغَوٍير  األعـ  في ميرق الدضظ  الترؿخغي  أالضْةرؿخ  أالكونية  

 ػأي ئفـآ أال انـخٔ.

 امتغؼامه في الجعيوال  أ غيـ  في غيـ الجعيةوال  مخةم الغيتيةر    ئيو موق  مرلك م  العيم ختجخوم في

هـ( أعتؼ الـصج     عدةؼأي )   5;5هـ( أا   ؿىؼ )   515أهو مر خؾهن ئليه ايـخترب ل و صرمؼ الغقالي )  

ةة   نننةةه فةةي  :1: ةة   نننةةه فةةي كةةمو األمةةوؿ أالجزةةرال  أالضيةةو   أئنوجةةر هةةو صزو هةةـ(؛ لو ليو العيةةم لةةيل صزو

ػا  أالغيتيةةر   ألن وةر مزةةر  ال الجع ـو يةوال  أالجضنومةر  أمةةر ىةر   ر  أ غيةـ  فةةي غيةـ الجعيةةوال  مة  الجزة

ػ. ـو  خؼؿك  رلعيم الجز

أالالفت لالنتتر   ليو مرلكرب امتغؼم العيم أاعتجؼ  من زرب في التعرمم مع النَوً  أالتضج في ئخزرػ صدةو  

ٌو اليـئنةي مة  أاقعي  لجيرغم النرك أمر خعييونه م  اضؼخر  ف ي قْرخرهم اليومي   عدا ّوش مر أؿػ في الن

اعظةةيم لدعيةةم أاصتنةةرش  ةةه أايةةؼخـ لةةؼأؿ  أأظرونةةه  أليو كـامةة  االننةةري ال اكتجةةم ػأنةةه  رعتتةةرؿ  منةةرٓ التكديةة  

أاالمتغالو   م عران النيمق ٍرصن العيم في عؼم امتغؼامه أاغييته أاعطيةم أظرونةه  فةي صةي  ليو هللا لمـنةر 

تؼ ـو أالتنكوـ أالتعيوم  فج  عال  العيم كرنت مضرر  الجيـكي  أالوحنيي  أكمو ٍوؿ الترٓةم أالت تةري أمةتم  رل

ةؼ لدجيةـكي  أالي ةوػ أالنَةرؿ    ةم هةؾ   االفتـاش  فتضؼوث اليـئي ع  مضرر  ئ ةـاهيم لدنجةـأػ  أمضررة  مضجو

 الجضرر  أٍدت ئلا صؼو الزؼا   غي  ئقنرع م.
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 57   9ً  د3111التوصيؼ  الـخرُ    مكتت  7  صييه ل و عتيؼة مي وؿ    صن  ئ  مدجري  ٓاالعرصإاليرٓتي )ل و ئمضرق ئ ـاهيم(   -



 

   

 

الن م أئليته  أالؼخ  ؿفع التكدي  ع  فرقؼ عيده  ألنوه خعزق عة  ف ةم ميرٍةؼ الةؼوخ  أمْةرمي  ئيو العيم لػاة 

ٌو  أخنظةـ فةي اغَةيٌ العةرم أايييةؼ الجطدة   أخعجةم عدةا لي  اليـّ؛ فرلعيم خن م الؼوخ  أخنكك مْرمي  الن

له خضوو  النظـو ئلا مدوك عجدي أأاقع اطتييي  فرلعيم خن م مـاػ اليرؿّ لأ خنعا عد ا األقم ئلا ف جه حمو خنقو

 عدا أاقع النورك  أهو مر كري خَتو ئلا اضيييه مرلك م  عال  مؼأنته أمن رره.

  ةع فةي أئي كري مرلك  ة  لنةل عدةا ؿلك مؼؿمة  لهةم الضةؼخج فةي الجؼخنة   فانوةه كةري خأعةؾ  جتةؼئ التومو

ٌو خعْؼ  في ؽلك العيم  صيج خنظةـ فةي اليْةرخر  ةرلـروّ ئلةا مَةؼؿو ال تيةـخع اليةـئي أالنةن  فةي ظةمو الن

من ذ خيوم عدا الوّوس أاالقنرّ أالواقعية   مزرنتةرب كةمو ٍةوؿ التعييةؼ أالتكدوة  أالتَةنوع  خنظةـ فةي الجنةروم 

 عيدةةه أخزت ةةؼ  ـلخةةه أال ختةةـػوػ عرٍةة  فيجةةر لةةم خنةةق  فيةةه أصةةي  فرمةةتغؼم الجنطةة  أالييةةرك أمنةةرهذ الجيرؿنةة  

ٌو الجإمل  أعج  العدم  رلنرمظ أالجننوط  ألمترب النةقأ   أاالمتنترٓ معتجؼاب عدا صن  النيه  أالؼؿاخ   رلن

ألمـاؿ األصكرم  أصن  معـف  األصرػخج أئحرؿ الَضر    أعرٍ  ػالال  النَوً ظرهـهر أ رٓن ر  أأافي 

 ي  الجَرلش  ألعطةا لعجةر  العيةم منقلة  مـموقة  مة  عةال  االمتضنةري أاالمتَةضرب أالجَةرلش الجـمةد  

   الضيو  االرت رػخ .أمغتد

  خعةؼو آ٘ نارنهـ( في كتر ه  398)   أم  هنر اعتتـ   عِ العدجرش م  لٍضرب الـلو  أأرؼنر ا   قتيت 

هةـ(  7:3هـ( أل ةي خومة  )   751هـ( أل ي صنين  )   9:)   مرلكرب م  لهم الـلو فيْعه مع ا   ل ي ليدا

ؼ    الضن  الييترني )   "أونااب آن أ٥"هـ( اضةت عنةواي  ;:7أمضجو
22

 :75)   . مخدجةر حتةت عة  التي يةي

هـ( ليو مرلكرب كري خغتد  ئلا عتؼ هللا    خقخؼ    هـمق في اعدوم عدم الكةالم عجةل عيةـة مةن   لكنوةه لةم خَةن  

"ُاٙ تص٨ اً تآِإو ١ُاٙ ٧ ّ  ع٤ٔ أْٟ اث٢ٟاءو ١ُاٙ ٗٚ أعٖٔ آّٜاس ت٘نا اخرٔون٢ا ه٨نٞ  فيه  أا   هـمق هؾا

اث٢ٟاء"ٗٚ ٟ ٝ 
23

."دّٛٞ أ٨ٗ  آ٘ذ٨ٜٗٚ ه٦ آ أ٥ ١ا٨ٌٓاس" هـ( 5;5  أقر  فيه ا   ؿىؼ )  
24
 

ـو الي ـمترني )    جر اوٍم ئليه مرلك م  ارت ةرػ أقيةرك أئ ةؼاش ؿلو   ةم  آْ٘ٔ ١آٜاْهـ( في  :57أخي

ٌو متنةر   أمةر ال اعتتـهر م  ا لير  الوارتة  أالجنةرهذ الجعتتةـة  نظةـاب ئلةا ليو ميةرغم النةرك ٓرؿوة  أليو  الةن

نا ال  ختنرها ال خضكجه مر ختنةرها فيةر > ّ٘ ّٙ آان٢ا ز ١ا٢ًٓنا ع هن٦ آ ثنا اخ ١آرصن هاخ ٗ "ٛ ٔنٖ ًع ناً ١ ٨ٌ٧ٜناً أ

ّْ  ا شنح ٛنّلو ١ال ٧رصن٢ّر آنَ أ٧مناً  ١آٜصن٢  داا  ٧ٌثْ آاص  ١آ ّ و ١ٛ ٖٔ ًع اً أ٧مناً أّٛنٞ ٓنٖ ٧ن   هن٦ ُن
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 511ئلا  7;7ً    7ً:;7  ػاؿ الجعرؿو  اليرهـة  مَـ  7  اضيي  حـأ  عكرى   ٓآ٘ ارنا   قتيت  )ل و مضجؼ عتؼ هللا    مندم(   -

23
لـىةؼ لدنيةـ أالتوفخةع  الججدكة  العـ ية    مكتتة  ا7  اضيية  عتةؼ العدةي عتةؼ الضجيةؼ صرمةؼ  ٓآجناٗع ٓأن ة اإل٧٘ناٙالتي يي )ل و  كـ لصجؼ    الضنةي (   -

 7:3   7ً  د3119النعوػخ   الـخرُ  

24
 7:5   3ً  د::;7  ػاؿ الكتن العدجي    يـأ   لتنري  71  ٓت ا٧ح آ٘جر٠  ٠ٛ١ا٧ح آٌ٘رص ا   ؿىؼ )ل و الوليؼ(   -



 

   

 

ّٙ االجر٠نا  ١ا٨ٌٓناس ُاٛد ٗرٜا٨ٟحو ١ا٢ًٓا ع غ٨  ٗرٜا ٨ٟنحو ١ٗنا ال ٧رٜنا٤ٟ ال ٧منثعٞ ٗنا ٧رٜنا٤ٟو عٔنٖ ًع ناً أ

ّْ  ا شح اجر٠ا " .١اجة االعرثارو  ر٤ ٢ِ٧ٙ تص   ُ
25
 

ةؼ  مرلةةك مة  قواعةةؼ  أمةر قنونةةه مة  منةةرهذ عدةا غةةـاؿ  فةي صةي  خةةؾهن ىة و ئعةةـ مة  العدجةةرش ئلةا ليو مةةر قعو

لتةؼّ أالغةـأد عة  الجدة  أمغرلنة  الةؼوخ   عدةا نضةو االمتضنري أاالمتَضرب أنضوهجةر  خةؼعم اضةت ٓرودة  ا

ؼ    ئػؿخل اليرفعي )   هـ( الؾو نيؼ مرلكرب في الكخيـ م  الجنةروم أاليْةرخر أالجـأخةر   317مآعؾ االمرم مضجو

أالنَوً  أؽلك م  عال  مر للونه م  اآلي  أاَةرني  فةي هةؾا الغةـُ لدةـػو عدةا مرلةك عدةا غةـاؿ كتر ةه> 

اخننران ٗآننَ
26

دتعنناّ االةراعنناٙئعةةؾ مرلكةةرب عدةةا امةةتغؼام العيةةم أامةةتغؼام الةةـلو مةة  عةةال  كتر ةةه>     ةةم
27

  

اي آ ٖٔأعرؿُ مرلكرب ئلا صؼو التضرمم عديه م  عال  كتر ه>  ّ٘ ج
28

  في لعؾ   عجم لهم الجؼخن   أليل ؽلك كدوةه 

ّٙ ٗآِناً ض رهللان٦   عٜنٞ ض ٗنع أٛنٞ آ٘انّ ز آن ا٥١ آونا ل  آٜاًن و ُناٙ ه٠٨ٌناًو أُصن  ٗنٚ "دالّ عٔن٤ أةناس أ

.آ أ٥و ١ج ْ ٓٞ اعرثاراً ١ِٗاٛاً"
29
 

أالؾو نعتيؼ   ليو مر اتنور  مرلك في مغتد  هؾ  الضيةو   هةو مةر ىة ؼ اليةـّ  يتولةه أال خنةرقِ نَوٍةه  

ر مر ى ؼ اليـّ  ـػو   فال متيم ئلا قتوله  أٍنوة اليو  مر كةري معدومةرب  رلْةـأؿة  فانوةه ال  خيةع فيةه نةقاّ ألمو

ر مر كري موٍوالب  رليْرخر الضيراي  أاالرتجرعي  أالنيرمي  أاليومي   فةايو العيةو  اتنةرفل فيةه مة   أعالو  ألمو

لرم الوٍو  ئلا صدو  لننع لدنـػ ألرؼ  لدجزجوع   عرٍ  أليو انرأ  العيو  لمـ اؼ و عديه النطـة أاليةـّ 

لم خغـد ع  هؾ  الجؼاؿا   ألةم خنةرقِ هةؾ  الضيةو    يةؼؿ مةر كةري أالندنن  أعدم األنرم  أكمو العدوم  أمرلك 

اب ع  اصتنرش اليـّ  رلنيةم أالعيةم معةرب  أئي كةري م وأمةرب  متـرجرب لنتِ الدضظ  الترؿخغي  أالضْرؿخ   أمعتـو

  جيرٍؼ اليرؿّ  أمنكونرب  جيرغم االننري  فانه لم خنل ػأؿ العيم أأظينته.
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  7  د9;;7  ػاؿ الجعـفة    يةـأ   لتنةري  9  اضيي  لميـ عدي م نر أعدي صن  فرعوػ  ٓآْ٘ٔ ١آٜاْالي ـمترني )ل و النتش مضجؼ    عتؼ الكـخم(   -

ً 398 

26
ؼ    ئػؿخل( اضيي  ؿفعت فوفو عتؼ الجطدن  ٓ -   ػاؿ الوفرش لدطترع  أالنيةـ أالتوفخةع  اليةرهـة  مَةـ  ]ػ. [  كتةرب اعةتالو 7األمو  اليرفعي )مضجو

 أمر  عؼهر. 579   ً:مرلك أاليرفعي  د

27
 أمر  عؼهر. 59   ً;  دو ُراب دتعاّ االةراعاٙالجـرع نننه -

28
رّ العدم  د -  أمر  عؼهر. 5   ً;الجـرع نننه  كترب رجو

29
 39   ًآراؤٝ ١ه٠ٌٞ - ٨اذٞ ١عص ٝمرلك   -



 

   

 

هؾا العـُ ئلا ليو االرت رػ الجرلكي  أئي كةري عدةا نضةو مةر ؽكـنةر  فانوةه ختيةا   يي لنر لي نييـ في عراج 

خنوك  ي  مدط  النيم أصؼأػ العيم  أهو ارت رػ في صرر  لكيؼة ئلا الجؼاؿم  أالجـارع  أالتزؼخةؼ  نظةـاب ئلةا 

ن ر أفيرب لدضظ  الترؿخغي  أالضْرؿخ  التي خعيي ر االننري.  اتؼو  الجَرلش أادوو

يؼخـنر لنوه ال ختننا لنر لي نقيؼم عدا لخو  مترػؿة نيؼخوة   ئالو ئؽا التقمنةر  جيرؿ ة  أاّةض  الجعةرلم اـارةع أفي ا

الجإمن  التعديجي  م  ؿخرُ األٓنر  ئلا التضج الزرمعي أاألكرػخجي أالؼؿك الضْرؿو  م  صيةج مْةرمي  

قم  الجؼؿمةةي  أانييةة  التةةـاث العـ ةةي التةةـامذ  أمنةةرهذ التةةؼؿخل  أٓـاوةة  الةةتعدوم أالتعدةةيم  أمـارعةة  الةة

ػ هةؾ  الضيةو  متنةرب أمن زةرب  عنةرنر  أاالمالمي م  الضواو أاالّرفر  التي لينت منه  أكةمو مةر خجكة  لي خزةوو

ننتطيع لي نضي  مدك  النيؼ  أنغـد م  ٓوؿ الجنرفض  أالتجزيؼ  أنن م ليو الترؿخظ اعدم أليل األجرب  لعدنةر  ةؾلك 

لنكةـ أقيجة  العجةم  أمنقلة  االننةري  أّةـأؿة التنةدش  ةرلعدم  ألهجية  الدضظة  الترؿخغية  فةي نعيؼ اعتترؿ لل  ا

 صيرانر.
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