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ئن اإلٍالال د ك الالا ٍالالوبيد ريؽتالاللد  َالالزرل ئاالالر ااوالالونن اانالالو   يااَالالرخ اارجي الالخ ااْالالو  خ  ي والالب ااوٖالاللهان 

األٍبٍالالتبن اشزْالالو غ ػرالالل ااوَالالشوتاش يا ٍزوّالالبك ثيوالالب ا يالال  ك الالري ش يريعالالل ئاالالر عبيالالت ماالال  اازغوثالالخ اازبه قتالالخ 

 ؾن  ااَتبٍي ااند  َزول ّوػتزه ما اإلٍ د.اشوَشوتا في ظل اا

ا اٍبٍالت ب غتالو ان ااؾالل ش يااَالرخ    يػشر ااوغ  ما ار بق كل ااوَشوتا ػشر اػزجبه ااوونن اانالو   مٖالله 

اش  ب ئ  في ؽب د يبكهح عالل  رزوزؼبن ثبإلعوبع اانبملش امب اازغوثخ اازبه قتخ اشوَشوتا فؼبكح    َُزرل ئاتيب ايويمع 

يظبد ااؾن  اإلٍ مي" كوب عبء ثاله ااوالونن اانالو   يؽَالت اازغالبهة يب ا  غبثي ثبازياىد مغ اػزجبه "عبيجيما 

اازبه قتخ"
(1)

ب رزيفو فته كل اٌٍ ااوياٛرخ يااوَبياح يااؼلل يااؾو خش كين ثنل عيل إلثواى يّوػ رربفو   يظبم 

 الالي رغوثالالخ ئيَالالبيتخ رالالزؾن  فتيالالب ػالاللح ػيامالالل  يايعي مالالغ اايا الالغ ااوؼالالتِ اي اازغوثالالخ اازبه قتالالخ ثوالالب ااالالرٔ األ الالل

 يريعييب ػلح مٖباؼ ياػزجبهاد.

ي ل ايغي ػلك ما ااو نو ا يااجبؽضتا ااؼوة كهاٍبد  توخ ؽيل ؽوكبد ا ؽزغبط ا عزوالبػي يااَتبٍالي 

ياا نود  يااغيايت اإل غبثتخ اارتوح اشؾٚبهح ااؼوثتخ اإلٍ متخش
(2) 

لح انالل غتو ايه يثباوغ  مالا األ وتالخ ااوإكال

رش  اإليغبىاد ااؼشوتخ يااوؼوفتخ فان  ااجؾش في  ٚب ب رزؼشال  ثباَالشيا ااَتبٍالي اشؾنالبد ااوَالشوتا يهكيك فؼالل 

اش يااؾالبل ان "موالبد ااق فالخ اإلٍال متخ كالبن مرالن ااقشت الخ األيل اثالي   يى اعزوبػتخ رغبه ماا ااَشيا كبن مؾالليك 

"ش ثل  نبك اازبه ـ اإلٍ مي قبهعتا ػشتهش ااورنو ا اه...خ اشثنوش هٙي هللا رؼبار ػرهش يئار  يمرب  نا ػوٙ

ب ما مٖالبهع ااقش البء"   " ؼوف فشت خ ئ  ػشته فبهطش ي  عت    ما األعتبل مٚر كين ان  ْب ل مٖوػ 
(3)

 

ش يفي مياعيخ رش  ااوؼبهٙخ ا    نا اشَشطخ ما فتبه ا ٘ ااق ف مغ مؼبهٙتيب ئ  اٍزقلاد ااؼرف ااو الوٛ

ئ  ااومبػ يااَتيف يااغتِ ااولعظ ي ااجأً ااْل ل". اشقشت خ مب  ؾيٛ موبمه فش  " نا
(4)

 

يثغ٘ اارظو ػا كالل ماال  ٍالرؾبيل ااجؾالش فالي ظالب وح ااؼرالف ااَتبٍالي كوالب رغشالذ فالي اازغوثالخ ااَتبٍالتخ 

فجوتبميب ارقند  مت كد(  750 - 661/ ـ  132 -  ـ 41) اشق فخ اإلٍ متخش ايط   ب ما موبهٍخ االياخ األمي خ

االياخش اازي اٍزرلد ئار اال ا اإلٍ ميش يٙؼيب ااطجتؼيش يثبػزجبه ان مب ر  في ػيل ااوٍيلش ٕشر هللا ػشته 

"ايوطالغ امالو اارجاليح يااقالياهق ااويياالخ يرواعالغ ااؾنال  ثؼال٘ ااْاليء  يما ثؼالله يٍش ش  ي ما "فياهق ااؼبكح"

                                                           
1
  ز  اازوكتي فبٕخ ػشر فزوح ٕله اإلٍ د ثبإلٙبفخ اَشيكتبد ثؼ٘ ااقش بء كؼوو اثا ػجل ااؼي ي. -

2
ثلا الخ يؽبياالذ ئثالواى ااغيايالت اإليَالبيتخ ي"اازولمتالخ" فالي مالياىاح ش ثوىد ػلح كهاٍبد يثؾيس مرن اياٍٜ ااَجؼترتبد ا زوالذ ثالبازواس ااؼوثالي اإلٍال مي -

 ٕؼيك اإلٍ د ااَتبٍي ثوقزشف ريعيبره يملاهٍه.
3
 127ٓ ش 1ٛ ش 1972ثتويد ش كهاٍخ ي يصبئ  ثوش  مؾول ػوبهح ااوإٍَخ ااؼوثتخ اشلهاٍبد ياارْوّ ، اإلعالً ٗأص٘ه اىحنٌ ػجل ااواىق)ػشّي(: -

4
 129ٓ  ااووعغ ي َهش -



 

  

 

اشؼيائل"
(5)

ػشته يٍش ش ا   نا ما ا لافه ثربء االياخ ثوله مالب كالبن  َالؼر  ش ثوؼرر ان مْويع ااوٍيلش ٕشر هللا

اجربء امخ كػيح
(6)

ش يما ثؼله ثلا اازؾيل ااريػي في ٛجتؼخ ااَشطخ يا لافيب ئم ايزوشذ ما موؽشخ ااؾو خ ثزطالبث  

ّٔ مغ اايا غ في ئٛبه ااوْويع ااؾٚبهد ااوزنبمل ئار موؽشخ ااٚويهح  روْت ب مغ اازؾالي د ا  زٖالب ك خ اار

 يا عزوبػتخ اازي افوىريب اا زيؽبد اإلٍ متخ.

 ٍفًٖ٘ اىؼْف: .1

ااؼرف  ي موبهٍالخ اإل الناء ثالب فو يمؼبمشزاله ثباوَاليح يااْاللحش ي الي م ياليد موكالت مزؼاللك ااٖاليه ياألثؼالبك 

ي ونالا اازوتتالي ثالتا ااؼرالف ااش ظالي ااالند  زٚالوا ك  د اعزوبػتخ يٍتبٍالتخ يا زٖالبك خ.  زّٚوا يااوَزي بدش 

ػالاللح موبهٍالالبد ّالال ي خ مضالالل ااشالاليد ياازالاليثتـ ياازوو الالغ ياازؼتتالالو ياازجقالالتٌ يااَالالت يااْالالز  ياازغالالو ؼ ثالالبان د اي 

اإل وبل ياازيوتِ ياإل ناء اار َي يااؼبٛ يش يااؼرف ااوبكد ااند  زلهط ما ااؾالب د ااجَالتطخ  يااق ت الخ مضالل 

وكل ئار ااؾب د ااوٖيى مضل ااٚوة ااوجوػ ااند  رزظ ػراله اإلغوالبء ئاالر ااَالؾل  يااوزالل االفغ يااٚوة ياا

 ثطوق ّزر.

اىؼْف اىغٞاعٜ: .2
(7) 

 صوالخ ّالجه ار البق ثالتا اغشالت االاهٍالتا اظالب وح ااؼرالف ااَتبٍالي ػشالر ان ااؼرالف  ٖالجؼ ٍتبٍالت ب ػراللمب رنالين

اازالي   النه األ اللاف يييػتزيالبش يٛجتؼالخ ااواليىا لافه اي كيافؼه ٍتبٍتخش يما  هغ  افالز في  فالي رؾل الل ٛجتؼالخ 

 رَزقلد ااؼرف. يازؾل ل ااؼرف ئعوائت ب  زطشت األمو ااز و خ ثتا ااؼرف ااْوػي يااؼرف غتو ااْوػي:

: ي الالي ااالالند رَالالزقلمه االياالالخ رغالالبه ااوؼبهٙالالتا اَتبٍالالزيب يريعيبريالالب مالالا اىؼْففف اىشعففَٜ أٗ اى ففشػٜ -

 االافل اي ما ااقبهط.

ا عزوبػتالالخ رغالالبه اارظالالبد يمقزشالالف  : ي الالي ااالالند رَالالزقلمه اازرظتوالالبد ااَتبٍالالتخ اياىؼْففف رٞففش اىشعففَٜ  -

مإٍَبره يافواكهش ي ل  ٖجؼ  نا ااؼرف ّوػت ب ئما ريفود ااوجوهاد انا 
(8)

. 

                                                           
5
 171 ٓش ثتويد  كاه ااؼيكحش اىَقذٍحاثا فشلين)ػجل ااوؽوا(: -

6
-79 ٓ ٓش 15ػاللك  اىفنفش اىؼشتفٜ اىَؼاصفشش "علاتبد ااؼول ياارول ياازغوثخ اازبه قتخ األمخ في اا نو ااَتبٍالي ااؼوثالي اإلٍال مي" ااَتل)هٙيان(: -

81 
7
 ؽيل م ييد ااؼرف ػبمخ يااؼرف ااَتبٍي رؾل لا ايظو: -

- Pagès Max, La violence politique, Toulouse, ERES « Sociologie clinique », 2003, 232 pages. 

   1986يد وثت شروعوخ ػتَر ٛريً ينفوين، أتؼادٓ، أص٘ىٔ، فيغفرٔ اىؼْف اىغٞاعٜ: ل رله ِ:  -
8
ئّنباتبد  فالي  ربه قتب  ي ااؼرف ااند مبهٍزه ااؾوكبد اايٛرتخ في ااوَزؼوواد... امب في  ااجشلان ااوَزوشخ فزضتو موبهٍخ ااؼرف ما  جل ااوؼبهٙخ ػلح  -

 ااي ذ ااؾباي يؽزر ىما ااؾوة ااجبهكح



 

  

 

ب اشظوفتخ اازبه قتالخ ياطجتؼالخ ااَالشطخ فالي  يرقزشف اّنبل ااؼرف يموبهٍزه يرزغتو ما ٍشطخ ئار افوى رجؼ 

ل يايعتخ اازي رَزرل ػشتيبش يمريب األيظوخ اازي  بمذ ػشر فش تالخ اي اٍالبً ك رالي اي ػشالر ؽل ماريب ياألٌٍ األ 

الب ان  زؾاليل   ٚ ّوػتخ ك رتخش فنوب  ونا ان  َزقلد اال ا اكاح ٍالتطوح يئفٚالبع يمٖالباؾخ مالغ اايا الغ   ونالا ا 

 ئار اكاح رؾو ٘ يرووك.

كضبفخ ياّل ٙوايح  ما االيل األفوى اازي  ي ل رنين موبهٍخ ااؼرف في ظل االياخ اازي رزلصو ثبال ا اكضو

ئم ما ااَيل ػشر األيار ان رغل ااوجوهاد اال رتالخ اانبفتالخ اووبهٍالخ فؼشيالب ماا مالا ش   رَزرل ئار موعؼتخ ك رتخ

.ف ل اٍزقلاد اارٖيٓ اال رتخ يريظت يب اووبهٍخ ػر يب يئؽنبد ٍتطوريب
(9)

 

يرْتو ثؼ٘ االهاٍبد ئار ان كياخ ااق فخ  اإلٍ متخ رأٍَذ ػشر" مجلا ااغشجخ يااويو يان ػويّاليب  الل  

ا   ور غ ئ  ػشر "هؤيً ااجْو يا  ) (  َزوو ئ  فيق اػرب ي .."
(10)

ياٍالزجلاك ب  يانا ميوب ثشال  ؽغال   يو الب 

ء ب رطجت  ااْو ؼخ ثيلف ٙوبن اٍزوواه ب اي روشٔش ئيوب كبيذ رَزرل ػشر اال اش يرَزول مره ّوػتزيب ياكػب

.يااؾ بظ ػشر امريب ييعيك ب
(11)

 

(12) 

 اىؼْف أداج ىيقعاء ػيٚ اىَؼاسظح ٗذشعٞخ اى٘الء: .1

 جلي ان ا زوان اال ا ثباَتبٍخ في رالبه ـ اإلٍال د كالبن اؽالل ااؼيامالل اازالي ٍالبػلد ػشالر افالز ف ااوَالشوتا  

ئكاهح رش  ا فز فبدش في ااغبات األػ ش ػا ٛو   ااويح يااؼرف يااويالوش  واليل ااْيوٍالزبيي فالي  النا كوب روذ 

ااٖلك ئن "اػظ  ف ف ثتا األمخ ف فخ اإلمبمخش ئم مب ٍّل ٍتف في اإلٍ د ػشر  بػاللح ك رتالخ مضشوالب ٍالّل ػشالر 

اإلمبمخ في كالل ىمالبن.."
(13)

تبٍالي  الل ماليهً مجبّالوح ثؼالل ماليد يرْالتو ااوٖالبكه اازبه قتالخ ئاالر ان ااؼرالف ااَ 

 ـ 13 -ق. ـ  50ااوٍيلش ٕشر هللا ػشته يٍش ش ئم ا زويذ مجب ؼخ ااٖؾبثي اثي ثنو ااٖل  ش هٙي هللا ػرهش )

ّّؼ األيٖبه يىػتوي  يمربفٌ اثي ثنو  الل رؼالوٗ اشوكالل مالا  جالل 634 -د 573/  د( ثباؼرفش يما ما  ان مو

ااقطبةش هٙي هللا ػرهش يػرلمب يجيه ثؼ٘ ااربً  انا   البل ػوالو  مغويػخ  مَبيلح ألثي ثنو  ويك ب ػوو ثا

                                                           
9
 ي نا ػرٖو مْزوا ثتا كل االيل اازي اٍزرلد ػشر فش تخ ك رتخ مَتؾتخ اي ئٍ متخ في كبمل ااؾوت اازبه قتخ اار ااشؾظخ ااوا رخ -
10
 12 ٓ، ٍشجغ عثق رمشٓ، اإلعالً ٗأص٘ه اىحنٌ.. ػجل ااواىق)ػشّي(: -

11
 ..116-115ٓ  ٓش 1983ااوغوة  - ااووكي ااضوبفي ااؼوثي االاه ااجتٚبءش 2ٛ ، ٍفًٖ٘ اىذٗىح : ااؼويد)ػجل هللا( -

12
ليهه ٍرَزجؼل ما  نا ااجؾش ااؾل ش ػا ااؼرف ااند مبهٍالزه ااوؼبهٙالخ. ف الي ٍالتبق اؽزنبه الب اشؼرالف رياالل اي ررالزظ االياالخ مؼبهٙالخ ارظبميالب  والبهً ثال -

 ػر  ب    ول ثْبػخ ػا ػرف ااَشطخ.
13
ااوولمالخ ااواثؼالخ : فالي ثتالبن ايل ّالالجيخ ي ؼالذ فالي ااوشالخ اإلٍال متخ يكت تالالخ ايْالؼبثيب يمالا مٖالله ب يمالالا ش اىَيفو ٗاىْحففواْيوٍالزبيي)مؾول ػجالل اانالو  (:ا -

  20 ٓش 2ط  شمظيو ب



 

  

 

ؽزر ررله ػٚيا أان اٛبل اول  ووذ ا"ا زشيهش  زشه هللاش ص   بد ػشر هاٍهش فو
(14)

كوب  لك ػوالو ثالا ااقطالبة  .

كل ما ػبهٗ اي روكك في مجب ؼخ اثي ثنوش ما ما  ايه  لك ثؾوق ثتذ ػشالّي ثالا اثالي ٛباالتش هٙالي هللا ػرالهش 

د( يمالالا فتالاله: ىيعزالاله فبٛوالالخ ثرالالذ ااوٍالاليلش ٕالالشر هللا ػشتالاله يٍالالش ش يٛشؾالالخ  661 الالـ/  40 -د 599ق. الالـ/  23)

ياايثتو يهعبل ما ااويبعو ا "فربكا   ي   في كاه ػشالّي فالأثيا ان  قوعاليا فاللػب ثباؾطالت ي البل: يااالند ي الٌ 

فقوعيا فجب ؼيا ئ  ػشتّ ب ػوو ثتله ازقوعا اي ألؽو ريب ػشر ما فتيبش فوتل اه ئن فتيب فبٛوخّش فوبل يئنش
(15)

. 

 اىؼْف فٜ ٍ٘اجٖح اىَشذذِٝ ػِ اإلعالً: .2

اهرل كضتو ما ااؼوة ػا اإلٍ د ثؼل يفبح ااوٍيلش ٕشر هللا ػشته يٍش ش يا   نا امالبد اثالي ثنالوش ػشالر مالب 

ي  غتو ٛو   ياؽلح اؾل  نه ااوْنشخ ااطبهئخش ي ي موبهٍخ كالل اّالنبل ااؼرالف ااوونرالخ ٙالل  الإ ء "ئيال  جليش

ا ي   وزشاله ؽزالر  اللػيه ئاالر  ثؼضذ ان  ف ي ب في عتِ ما ااويالبعو ا ياأليٖالبه ياازالبثؼتا ياموراله ا   وبرالل اؽالل 

ب  جل مره ياػبيه ػشتهش يما اثر امود ان  وبرشه ػشر ما  ص   كاػتخ هللا فوا اٍزغبة اه يا و يكف يػول ٕباؾ 

ي   وجالل  أُ ٝقريٌٖ مو قريح ٗأُ ٝغثٜ اىْغاء ٗاىزساسٛٝحشقٌٖ تاىْاس، ٗ   جور ػشر اؽل مري   له ػشته يان 

ما اؽل ئ  اإلٍ د"
(16)

... ل روف يهاء  نا ااقطبة ااوْؾين ثباؼرف اػزجبهاد ٍتبٍتخ يك رتخ امشزيب ااظالويف 

اال توخ اازي مود ثيب ااوٍباخش يانا ا ا فؼالل اثالي ثنالو  النا مالا اؽبك الش ااوٍاليلش ٕالشر هللا ػشتاله يٍالش ش ؽاليل 

"كالل ي الٌ ثوالب كَالجذ ي  "مالا ّالبء فشتالإما يمالا ّالبء فشتن الو" ي ااوؼزول يمريالب :"ان   ئكالواه فالي ااالل ا"ؽو خ 

ما ااقطأ اػزجبه كل ما هف٘ ئٛبػالخ اثالي ثنالو  الل ك الو ثالبل يهٍالياهش فيالل كالبن  يثبإلٙبفخ ئار ما  ه ترخ"ش

ا مالا ااؼالوة اال   جالب  ا كجتالو  ؼيه ػشالر فش تالخ ٍتبٍالتخ  ا زٖالبك خش ااقشت خ األيل موالض   اسٍال د مالغ اػزجالبه ان ػاللك 

ش ما ما  ايي  هفٚيا كفغ اايكبح انالا مالغ ميإالشخ اكاء ااٖالشيادش  واليل اؽالل ااْالؼواء ٗىٞظ دْٝٞح تاىعشٗسج

ا اينا ااوؼرر:  رأكتل 

 أغؼْا سع٘ه هللا ٍا ماُ تْْٞا     فٞا ىؼـثاد هللا ٍا ألتـٜ تنــــــــــش

ٗذيل ىؼَش هللا قاصَح اىظٖشـذٓ     ـأٝ٘سثْا تنــًشا إرا ٍاخ تؼـ
(17)

. 
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 يا ٚب: 456 ٓش 2طش ثتويدش مرْيهاد ا ػشويش ذاسٝخ األٌٍ ٗاىَي٘ك ااطجود)اثا عو و(: -

 18ٓ  1ط 1967ااربّو ااؾشجي ااوب وح ش رؾوت  ٛه ااي ريش اإلٍاٍح ٗ اىغٞاعح  ـ(: 276اثا  زتجخ)د -   
15
 19ٓ ، اىَصذس ّفغٔ -

16
 ؽيل ؽوكخ ااوكح يم ثَبريب يا لافه يؽيل مي ف ااقشت خ األيل يفش تبره ايظو: -

  481 ٓش 2ط، ذاسٝخ األٌٍ...ٍصذس عثق رمشٓ ااطجود)اثا عو و(:  -

 كاه اا نالالو ااؼوثالالي ااوالالب وحش  5ٛ ش اىحٞففاج اىغٞاعفٞح فففٜ اىذٗىففح اىؼشتٞففح اإلعفالٍٞح نففاله اىقففشِّٞ األٗه ٗاىةففاّٜ تؼفذ اىٖ ففشج ااالالل ا(:ٍالويه)مؾول عوالالبل  -

 18ش ٓ 1975
17
 ي ي ااقطتل ثا ايً افي ااؾطتا ثا ايً يرْتو مٖبكه افوى ثأيه ااقطتئخ  427 ٓش 2طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓ ااطجود: -



 

  

 

ا البميا  يٕالشّيا ياال   اللفؼيا اايكالبح كوالب يٕال ي  ااطجالود عوبػالخ مباال  ثالا  يما ثتا  الإ ء ااالن ا "امياليا ي

د ٕالؾبثي 642 الـ /  21يي وحش ما اػ د ااوون األّيل اايغودش ااالند اال   زالياَن فباالل ثالا ااياتاللش ااوزاليفر ٍالرخ 

اانو   ثَتف هللا ااوَشيلش في ٙوة اػرالب ي  ثالل ئن" ا الل ااؼَالنو اصـــالـ يا ي بئل ػَنود مَش ش اوّجه ااوٍيل 

ب فان ااوله يٚغذ يمب يٚظ هاٍه مالا  ثوؤيٍي  ااوليه فوب مري  هاً ئ  يٕشذ ااربه ئار ثْوره مب ف  مبان 

كضوح ّؼوه
(18)

. 

يهغالال  ان ػوالالو ثالالا ااقطالالبة
(19) 

ي  زشالاله صالال  ىيالالب  الالل ا الالو يّالاليل ثاٍالال د مباالال ش االال   زالالوكك فباالالل ثالالا ااياتالالل فالال

ثبمواره
(20)

كتالف روبرالل اارالبً ل ا ئم ريعه ئاتاله  البئ   "كوب اينو ػوو ثا ااقطبة ماره ػشر اثي ثنو  زباه اشوور .

ؽزر  ويايا   ااه ئ  هللاش فوا  بايب ػٖ  مري مباه يي َه ئ  ثؾوه يؽَبثه ػشر هللا"
(21)

. 

اثالالي ثنالالو امالالو ثاػالاللاد "ئ الالبً ثالالا اارغالالبكح" يهغالال  ان اإلٍالال د  الالل ييالالر ػالالا ؽالالوق ااغَالالل ااجْالالود غتالالو ان  

ب ي وة فأٍو ياؽالوق ؽت الب.  ي"ّغبع ثا اايه بء" ؽو  بش يكبن األيل  بٛغ ٛو   فلع ااقشت خ يافن مره ٍ ؽ 

يامب ااضبيي فنبن مأثيي ب... ي ظيو ان اثب ثنو  ل يلد ػشر ماال  ئم ٕالوػ ي الي ػشالر فالواُ ااواليد  البئ   " يككد 

ػا ّيءش يئن كبييا غشويه ػشر ااؾالوةش ييكد ايالي اال  اكالا ؽو الذ اا غالبءح ااَالشوي ايي ا  اكْف ثتذ فبٛوخ 

ب .." ب اي فشتزه يغتؾ  يايي  زشزه ٍو ؼ 
(22)

كوب مبهً ػوو ثا ااقطبة ااؼرف ااْل ل ٙل مؼبهٙته ثؼل يٕياه  .

وٚالوبه "يهللا ئار ااَشطخ. يفي ٍتبق االفبع ػا ي َه  وبهن ػضوبن ثا ػ بن ػيله ثؼيل ػووش فتويل في  النا اا

ػجز  ػشّي ثوب ا وهر   ثا ااقطبة ثوضشهش يانا يٛأك  ثوعشاله يٙالوثن  ثتالله ي وؼنال  ثشَالبيه فالليز  االه ػشالر مالب 

اؽججز  اي كو ز "
(23)

يرجاللي  النه ااٖاليهح اازالي هٍالويب ػضوالبنش هٙالي هللا ػرالهش ػنالٌ ااٖاليهح اازالي  زاللايايب  

ش البءش  الل اازاليد مجاللا ااؼرالف ؽزالر ي الي ٛالو ؼ اا الواُ ااوَشوين ػا ػووش ي جلي ان  نا األفتوش كغتوه مالا ااق

 ؾزٚوش ئم ايٕر ٕيتج بش ثؼل ان افزبه ااٖؾبثخ ااَالزخ ازؼتالتا  ياؽالل مالري  اشق فالخش  البئ  "ئن اعزوالغ فوَالخ 

يهٙيا هع   ياثر ياؽل فبّلؿ هاٍه اي اٙالوة هاٍاله ثباَالتفش يئن ار ال  اهثؼالخ فوفٚاليا هعال   مالري  ياثالر 

فان هٙي ص صخ هع   مري  يص صخ هع   مري  فؾّنويا ػجل هللا ثا ػووش فالأد اا الو وتا  اصربن فبٙوة هاٍتيوبش

ؽن  اهش فشتقزبهيا هع   مري ش فان ا   وٙيا ثؾن  ػجلهللا فنيييا مغ اان ا فتي  ػجاللااوؽوا ثالا ػاليف يا زشاليا 
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   503-502ٓ  ٓش 2طش فغٔاىَصذس ّ -

 14ٓش 6طش كاه ااضوبفخ ثتويدش رؾوت  االكزيه ئؽَبن ػجبً، ٗفٞاخ األػٞاُ ٗأّثاء أتْاء اىضٍاُ اثا فشنبن : -
19
ياؽالل اّالاليو األّالقبٓ يااوالالبكح فالي اازالالبه ـ اإلٍال مي يمالالا ش  الالي صالبيي ااقش الالبء ااواّالل ا يمالالا كجالبه إالؾبة ااوٍالاليلش ُمشوالالت ثبا البهيق الـش  23د ٍالرخ  -

ا اّزيو ثؼلاه يئيٖبفه ااربً ما ااوظالبا  ا يي يم  از و واله ثالتا ش يكالبن ماال  اؽالل اٍالجبة رَالوتزه ثبا البهيقش ٍالياء كالبييا مَالشوتا اي غتالو مَالشوتاش اكضو   رأصتو 

 ااؾ  يااجبٛل.(
20
  504 ٓش 2طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓ ااطجود: -

21
 .ٍشجغ عثق رمشٓ، اإلعالً ٗأص٘ه اىحنٌ.. ايهكه ػجل ااواىق)ػشّي(:ش 105ٓ ش 2طش ااجقبهد -

22
  24ٓ ش 1طش ٍصذس عثق رمشٓش اإلٍاٍحا ٚب اثا  زتجخ: ش 619ٓش 2طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓش ااطجود -

23
 32-31 ٓ ٓش 1طش ٍصذس عثق رمشٓش اإلٍاٍحا ٚب اثا  زتجخ:  377 ٓش 2ط، اىَصذس ّفغٔ -



 

  

 

ااجالالب تا ئن هغجالاليا ػوالالب اعزوالالغ ػشتالاله اارالالبً.."
(24)

يالالو ان يٕالالتزه اه جالالذ يمالالب ايٕالالر ثالاله ػوالالو  الالل ؽالاللسش ي ظ .

ااؾبٙو ا يااغبئجتا ي شٖذ ما ؽو خ افزتبه   اشقشت خ اانفء. يثؼل اغزتبل ػوو ر  افزتبه ػضوبن ثا ػ البنش 

هٙي هللا ػرهش ااند اينو ػشته ااربً ٍتبٍزه ااؼرت خش يما ما  "مغبيىراله ااقتاليهان ئاالر ااَاليٛ..." فيالي ايل 

ما ٙوة ثباَتبٛ ظييه ااوَشوتا
(25)

بثي ػوبه ثا  بٍوفوبد ااٖؾ 
(26)

ثرول اؽزغبط ااربً ئار ػضوبن منزيث الب  

ا فالب زوػ ػشالر ػضوالبن  زشاله اوزالل كاثالو ااوؼبهٙالتاش غتالو ان ػضوالبن امالو ثٚالوثه  يكبن مويان ثا ااؾن  ؽبٙالو 

"فٚوثيهش يٙوثه ػضوبن ثر َه مؼي  ؽزر فزويا ثطره فغْي ػشته"
(27)

. 

ا ف هٙالي هللا ػرالهشان ػضوالبن ثالا ػ البنش يئن كبن ػوو  ل  ُزل غله 
(28)

رؼالوٗ اشزؼالن ت ياازرنتالل ياازوضتالل  

بش يكبن ايل ما  مبهً ما  ػشته  ي مؾول ثا اثي ثنو ااٖل   ااند " كفالل ػشتاله يٕالوػه ي ؼالل   ٚ ثغَله ا 

ػشر ٕلهه يافن ثشؾتزه ي بل:  ب يؼضل
(29)

مب اغرر ػرال  مؼبي الخ يمالب اغرالر ػرال  اثالا ػالبمو ياثالا ٍالوػش فوالبل  

ٙي هللا ػره اجنبييش ياَالبءه منبيال  مراليش فزوافالذ  الله ػرالهش ي البد ػرالهش يفالوط فاللػب ػضوبن: اي هنيي اثيا ه

ػضوالالبن ثيٙالاليء فزيٙالالأ يافالالن مٖالالؾ  ب فيٙالالؼه فالالي ؽغالالوه اتزؾالالّود ثالالهش يكفالالل ػشتالاله هعالالل مالالا ا الالل اانيفالالخ 

ثوْؤ
(30)

فيعأ ثه مرنجه... فأكمبه ػشته ييٚؼ ثبااللد ػشالر ااوٖالؾفش يعالبء نفالو فٚالوثه ثوعشاله يعالبء افالو  

وبئ  ٍت ه فغْي ػشته...ص  كفل افو يمؼه ٍتف ... فيٙغ مثبة ااَتف فالي ثطالا ػضوالبن فأمَالنذ يبئشالخ فيعأه ث

ىيعزه ثباَتف فقو إبثؼيب يمٚر ااَتف في ثطالا ػضوالبن
(31)

. يثوزالل ااقشت الخ ااضباالش يثيالنه ااطو والخ ااجْالؼخ 

زوغ اإلٍال مي ئاالر مالب  ؼالوف اازي روضل مهيح ااؼرف ياازوضتل ثباٚؾتخ هغ  مي ؼه ااَتبٍي ياال ري  لفل ااوغ

ربه قت الالب ثبا زرالالخ اانجالالوى اازالالي اكد ئاالالر ٕالالواع ٍتبٍالالي ػرتالالف اكى ئاالالر موزالالل ػشالالي ثالالا اثالالي ٛباالالتش كالالود هللا 

شيعيالاله
(32)

الالبش ثبإلٙالالبفخ ااالالر ن ف ااوَالالشوتا ألٍالالجبة ك رتالالخ  ػوبئل الالخ يمن جتالالخش يٍتبٍالالتخ    ٚ ثطو والالخ ثْالالؼخ ا 

يا زٖبك خ  كب زَبد ااضويح. األمو ااند اكى  ئار ايوَبد ااوغزوغ ٍتبٍت ب يمن جت ب يصوبفت بش يافززالبػ ميعالخ افالوى 

 ما ااؼرف ااَتبٍي ااور شذ.

                                                           
24
 29ٓ ش 1طش اىَصذس عثق رمشٓ ا ٚب اثا  زتجخ: 294ش ٓ 2ط، اىَصذس ّفغٔ -

25
 35 ٓش 1طش ٍصذس عثق رمشٓش اثا  زتجخ: -

26
 "ا زليا ثبان ا ما ثؼلد اثي ثنو يػوو يا زليا ثيلى ػوبه ثا  بٍو"  بل فته ااوٍيل -

27
 35 ٓش 1طش اىَصذس عثق رمشٓ، االٍاٍحاثا  زتجخ:  -

28
ااوَغل ثتؼخ ػبمخ ٍرخ )  اعوغ ػشر افزتبه ػضوبن يثب ؼـه ااوَشوين في -هٙي هللا ػره-ػضوبن ثا ػ بن اؽل ااَزخ اان ا هّؾي  ػوو ثا ااقطبة  كبن -

 ــ  35اصري ػْو ػبمب يريفي ٍرخ  اٍزوود ف فزه يؾي فإٔجؼ صباش ااقش بء ااواّل ا ـ (ش  23
29
جبع . ي اارَّ  - ِّٚ ـُ األَؽو اارؼضل: اانََّكو ما اا ْت َّْ  ْؼضَُل اا

30
- . ُٔ ٍ٘ . يااغوغ : مْب ِ ل ػو  ْٖ ْيٌ  مي يَ ٍَ  ااوْؤ: 

31
 45-44ٓ  ٓش 1طش ااوٖله ٍج  مكوهش اثا  زتجخ: اإلمبمخ -

32
ي الل ياالي ااق فالخ .ياثالا ػال  اارجالي يٕاليوهش ياؽل ااؼْوح ااوجْالو ا ثباغرالخش مواثغ ااقش بء ااواّل ا 660 -600 ـ /  40 -ق. ــ 23ػيٜ تِ أتٜ غاىة: -

 ـ(فوبد ثؼ٘ اكبثو ااٖؾبثخ  طشجين ااوج٘ ػشر  زشالخ ػضوالبن فزو الش ياال   زؼغالل فالي األمالو فغٚالجذ ػبئْالخ يمؼيالب عوالغ 35ثؼل موزل ػضوبن ثا ػ بن ٍرخ )

( يا البد ػشالي ثبانيفالخ )كاه  الـ37صال  كبيالذ ي ؼالخ ٕال تا ٍالرخ )  الـ( يظ الو ػشالي فتيالب 36كجتو في مولمزي  ٛشؾالخ ياايثتالو فوبرشالذ ػشتالب  فالي ي ؼالخ ااغوالل ٍالرخ )

 .ف فزه( ئار ان  زشه ػجل ااوؽوا ثا مشغ  غتشخ يافزشف في منبن  جوه فوتل ثبارغف ي تل ثبانيفخ 



 

  

 

ػشّي ثا اثي ٛباتش ػجل ااوؽوا ثا مشغ  ااوواكدش ثأن  طالغ  ل اله  ايزو  ػجل هللا ثا عؼ و ااٖبكق ما  برل

ص  هعشته ص  اؽور مويكا  في ااربه يٍول ثه ػترته ص  ٛشت مره ان  ُقوط اَبيه اتوطؼهش ف يع اثا مشغ ش فوبل اه 

َالبيي ا  ػجل هللا: اوبما فيػذ ا ن يا  ر يع ػرلمب  طؼرب  ل   ياهعش ؟ فوبل اه اثا مشغ : افْالر ئن  طؼالذ ا

اٍالالزطتغ ان اٍالالجّؼ ل يايالالب ػشالالر  تالالل ااؾتالالبح. فوطالالغ ػجالالل هللا اَالالبيه ػرالاليحش يػرالاللمب مالالبد اثالالا مشغالال  ؽالالوق ػجالالل هللا 

.عضزه
(33)

 

هغ  اإليغبىاد ااؼظتوخ اازي رؾووالذ ىمالا االياالخ األمي الخ ػشالر مَالزي بد ػاللح غتالو ان ؽنال  ثرالي امتالخ اال  

ػل لحش اؼل ا ويب كضوح ااٖالواػبد ااَتبٍالتخ ماد ااقش تالخ ااوجشتالخ يااون جتالخش فزؼاللكد  ؼوف ا ٍزوواه ألٍجبة 

ا يز بٙالالبد يؽوكالالبد اازوالالوك ٙالالل ااَالالشطخش يايزْالالود فالالي اغشالالت مرالالبٛ  رؾّنالال  األمالالي تا يفبٕالالخ فالالي اهٗ 

ااؼواقش فْيلد ثلا خ ؽنوي  افز فبد ػوتوالخ ؽاليل ّالوػتزي ش
(34)

شال   رالل مؼبي الخ ثالا اثالي ٍال تبنف 
(35)

فالخ ااق  

 ثاعوبع ااوَشوتا ئم ثب ؼه ا ل ااْبد ػا ٛيع يافزتبه في ؽتا ايوَ  مَشوي األمٖبه األفوى ئار فو وتا:

ي وضل اا و   األيل ا شتخ ثب ؼذ ئمب ػا هٙر  ي ربػخ اي ٍؼت ب يهاء مر ؼخ يئ واها ايا غ    لهح ايالب ػشالر 

اؽل مري   وكك "اثب ؼ  يايي انبهه ا "مياعيزه يموبيمزهش يكبن اغشت  إ ء ما ا ل اانيفخ يكبن ااي
(36)

. امالب 

اا و   ااضبيي فتٚ  األغشجتخ ثوقزشف نهاء الب يمالنا جيبش يمالا ثتالري  ااقالياهط يااْالتؼخ يهعالب د ااوجبئالل ااالن ا 

ؽومزي  ف فخ مؼبي خ ااَتبكح يااقتوادش يمريب  جبئل روت  يثب شخ يثنو يغتو ب اازي كبيذ روالت  فالي ااؼالواق اي 

يامبد رؼلك  يى ااوؼبهٙخ رش  ياٚويهح ااووؽشخ ا يزوباتخ يازضجتذ كػالبئ  ااؾنال  كالبن مؼبي الخ  ؾالبيه ااول رخ. 

ي غبكل كين ؽوط يكين رنجّو ي ي ااوبئل: "  اٙغ ٍت ي ؽتش  ن تري ٍيٛي ي  اٙغ ٍيٛي ؽتالش  ن ترالي 

اَبيي ياي ان ثتري يثتا ااربً ّؼوح مب ايوطؼذ..."
(37)

عه ياّر ػشر اانيفخ ااوغتالوح يما اعل رنو ٌ  نا اازي 

ا في مؼبمشخ ااقالياهط يااْالتؼخ. ي ٖالف ااطجالود ٍتبٍالخ  النا األفتالو مالغ  41ثا ّؼجخ)ٍرخ   ـ( فأظيو اتر ب كجتو 

فأؽت ااؼبفتخ ياؽَا في اارالبً ااَالتوح ياال    الزِ ا الل األ الياء ػالا ا اليائي ش فنالبن  الإرر ا ل ااؼواق فتويل: "

 ٚالر هللا ا  ريااالين قياهطش فنبن  وك ػشتي   بئ  : "يئن ف ي ب  وى هاد اافتوبل اه ئن ف ي ب  وى هاد  ااْتؼخ 

 مقزش تا يٍتؾن  هللا ثتا ػجبكه فتوب كبييا  قزش ين فته".
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 14 ٓش 8طش د1988
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1975 
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  ـ( 60ٍرخ) 78مإٌٍ االياخ األمي خ ريفي ػا ٍا ررب ي  -

36
 216 ٓش 2طش 1960ثتويد  كاه ٕبكه .ذاسٝخ اىٞؼق٘تٜ ااتؼويثي)اؽول(: -

37
 238 ٓش 2طش اىَصذس ّفغٔ -



 

  

 

ياػزولد االياخ األمي خ اجَٜ ٍشطبييب ػشر ااوَشوتا ػبمخ يااؼوة فبٕخ ػشر صال س يٍالبئل  الي: ااوالبل 

 نا األفتو ما اكضو اايٍبئل اازي اػزول ػشتيب مؼبي الخ انَالت يّك اارالبًش  يااؼرف ياازٚشتل اإل ل يايعي. يكبن

" اكضو األؽبك ش ااويٙيػخ فالي فٚالبئل ااٖالؾبثخ  الل افزؼشالذ فالي ا البد ثرالي امتالخ  يرْتو ثؼ٘ ااوٖبكه ئار ان

روو ج ب ثوب  ظرين ايي   وغوين ثه اياليف ثرالي  بّال "
(38)

. مالا ماال  ان مؼبي الخ ثالنل اشٖالؾبثي ٍالووح ثالا عراللة 

ما ٍيهح ااجووح 205ي  204اهثؼوئخ  ااف كه   ػشر ان  ويد ان ا  خ 
(39)

 ل يياذ في ػشي ثالا اثالي ٛباالتش  

كوب اٍزقلد مؼبي خ ااوؾلصتا يااوياح ازوغتل ثري امتخش فبٕخ ػضوبنش ما ما  مالب هياه اثالي  و الوح ػالا هٍاليل 

ب ايالب يعجو الل يمؼبي الخ"ش يان اارجالي ٕالشر هللا هللاش ٕشر هللا ػشته يٍش ش ايه  بل: " ئن هللا ائزوا ػشر يؽته ص ص ال

ب فوبل اه: " فن  نا ؽزر رشوبيي في ااغرخ" .ػشته يٍش ش يبيل مؼبي خ ٍيو 
(40)

 

يمغ اٍزوواه ااوؼبهٙخ يرولك ب اعزوبػت ب يعغوافت ب  ثبازياىد مغ رطيه ٕت  ياّالنبل مياعيزيالب اشَالشطخ 

ل اعزضبس كل مب  زٖل ثؼشي ثا اثي ٛباتش ما ما  ايه امو األمي خ ايزول مؼبي خ اار ريٍتغ ه ؼخ ااؼرفش فؾبي

ػوباه ثْز  ػشي يممه يمرغ ااربً ػشر رَوتخ اثربئي  ثبٍوهش يثش  ااقاليف ثبارالبً ؽالل ا عؼالل ااوعالل   ٚالل ان 

 وبل ػره ايه كبفو ي   وبل ػره ما ّتؼخ ػشيش يكبييا  قبفين ما يط  اٍوه ؽزر في مب  زؼشال  ثأؽنالبد ااالل اش 

 وياين:" هيى اثي ى رت اي اثي رواة اي  بل ااْتـ" فنبييا
(41)

يئمؼبي ب في رنو ٌ رش  ااَتبٍخ يرؼوتويالب ػالتا  

 الـش يٙال  ئاتاله ٍغَالزبن ياايرالل يااجؾالو ا يػوالبنش ياوالب مالبد  45مؼبي خ ى بك اثا اثته ياات ب ػشر ااجٖوح ٍرخ 

رشالال  ااوثالاليع اازالالي ررزْالالو فتيالالب  الاليى  الالـ ٙالال  ئاتالاله اانيفالالخ ياٛشالال  مؼبي الالخ  الالل ى الالبك ػشالالر عوتالالغ  53ااوغتالالوح ٍالالرخ 

ااوؼبهٙخ ااْتؼتخ يااقياهط يما غتو  .
(42)

ا   يػرل ؽشيل ى بك ئار ااجٖوح فطالت فطجالخ ثزالواء ررٚالؼ ريل الل 

يػر  بش يموب عبء فتيب "ا َ  ثبل  فنن ااياي ثباياي يااووت  ثباطبػا يااووجل ثباواللثو يااٖالؾتؼ مالرن  ثباَالوت  

ؽزر  شور ااوعل مرن  افبه فتويل ايظ ٍؼل فوالل  شال  ٍالؼتل ا"
(43)

باجٖالوح . ي النكو ان اثراله ػجتالل هللا كالبن    اللع ث

ا موالالا  الالزي  ثالالواد ااقالالياهط ئ   زشالاله ؽزالالر  زالالل ثبازيوالالخ يااظراّلالخ رَالالؼوئخ هعالالل اؽالالل 
(44)

يفالالي ٍالالجتل ٙالالجٜ األمالالا ش 

يموالب  النكوه ااطجالود ان  بئالل ّالوٛخ ش يم ؽوخ ااوؼبهٙتا ما ٍنبن ااجٖوح يٙغ ى بك يؾي اهثؼوئخ ّوٛي

ل  زالل ؽاليااي صوبيتالخ ن ف ّالقٔ مالا ااجٖوح ااٖؾبثي ٍووح ثا عرلةش  جالل رؼتتراله يبئج الب االه ػشالر ااجٖالوحش  ال

اانيفخ يؽل بش
(45)

يػشر  نا ااريظ ااند فطه مؼبي خ ٍبه عوتغ فش بء ثري امتخ ثبٍزضربء ااقشت الخ ػوالو ثالا ػجالل  
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 112ٓ ش ...موعغ ٍج  مكوهث٘سج اىحغِٞ ّوٌ اال ا)ميلد(: -

41
   198 ٓش 4طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓش ااطجود -
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 .....134ٓ ش 4طش اىَصذس ّفغٔ -
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 .....166ٓ ش 4طش ّفغٔ اىَصذس -
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  270ٓ ش 1960ٛجؼخ ػجل ااورؼ  ااوب وح  األنثاس اىط٘اه اال ريهد: -
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  176 ٓش 4ش طاىَصذس ّفغٔ -



 

  

 

 ـ( اؽل فش بء ثري 126ااؼي يش فنبن ا ٍزجلاك يااؼرف متيربن م ىمزبن اشؾن  األميدش فينا ااياتل ثا  ي ل)د 

 ن  األميد  بئ  :امتخ ااوزأفو ا  ٖف ااؾ

 االـٚ ٍٗــــــِ األمةشُٗ  حَـــذٛ        فْحـــــْل ارماسك آه عؼـذع ػــــف

 االـــــح    ٗاىّْنــٌ   اىَزىـــًشا        ّغٍٖ٘ـــُ٘ اىْاط قغــِ اىَاىنـــّٗح

 االــٌ   إال   نثـــــــٕ٘ـــف رالّ        ٍٗا     ّاىـٌ حٞاض اىخغــــــّٗ٘سدٕ

 اى غذ ٗاىؼْف: .1

ياؽل اّالنباه  الي اازؼالن ت ااالند  ؼزجالوه متْالتل فيكالي فرّ الب  الورجٜ ثالروٜ اإلٕالبثخ ش  زقن ااؼرف اّنب   مقزش خ

يّقٖتخ  ااوغود يييػتخ هرجالخ ٙالؾب به ش ااغَل خش يثنوتخ يىف  األيعبع ئٙبفخ اريػتخ ااغو وخ يفطيهريب

يمي ؼي  ما ااَشطخش
(46)

كوب  ؼزجو اازؼن ت رنريايعتب ريلف ااَشطخ مالا يهاء اٍالزقلاميب ئاالر رالوي ٘ ااغَالل  

ااجْود ياٍزضوبهه يئفٚبػه ياٍزؼجبكه.
(47)

 

ي ل ارقن ااؼرف ااند مبهٍزه االياخ األمي خ ػلح ايياع ياّنبلش فوالا ااٚالوة ااق تالف ئاالر ااٚالوة ؽزالر 

ٕال  ا مان يعاللع األياليف يعالّت ااوالناكتوش اد يااويد ئاالر روطتالغ اٛالواف ااغَالل ئاالر ااَالؾل يٍالول ااؼتالين 

يااؾوق يااوزل ياازوضتل ثباغضخ...ااـش يػبكح مب روبهً ػوشتخ اازؼن ت ياازرنتل ػشر الب  األػٚبء اازربٍشتخ اشوعلش

يرزريع فٚبءاد "ااوْيل ااؼوبثي"
(48)

ؽَت ااظويف ااَتبٍالتخ ااؼبمالخ اي ؽَالت األ وتالخ اازالي  وضشيالب ااٚالؾتخ  

 نبن ٙت  كٖؾا ما ٕؾين  ٖو ااقشت خ ئار ااَغا اي ااْبهع...ااـ.ااوَزيلفش فوا م

 :اىعشب ٗاى يذ

يااياللف مراله  شتاى يفذ وضل اكير يافف اّنبل ااؼرف ااوبكد ااند  زؼوٗ اه عَالل اإليَالبنش ي نالين ػالبكح 

في  يحاألداج اىَغرؼَاازو تت ياازقي ف ااق تفش يانا  ل  زؾيل ئار ٙوة مجوػ  يكد ثؾتبح ااوَزيلفش امب 

ش اي ااغاليه  ي الي ي الي يٖالل ػالو ٘ما  فيي ػبكح ػٖب فْجتخ غشتظالخ اي ااؼواليك ااؾل اللدش مضالل ااوْالؤ  

ػويك ؽل لدش اي ااوٚوٍخ  ي ي ناخ صوتشخ رنَو ااؾغبهح ػبكح.
(49)

يما ما  مب امو ثه ػجالل ااوشال  ثالا مالويان  

ااوَالتّت ااالند هفال٘ ااجتؼالخ اشياتالل  ػبمشه ػشر ااول رالخ  ْالبد ثالا ئٍالوبػتل ػراللمب اٍزْالبهه ثوالب   ؼالل ثَالؼتل ثالا

يٍشتوبن فأعبثه: "مب ؽبعز  ان رنْف ػا ٍؼتلش اي رأفنه ثجتؼخش مب كرب يقالبف مالا ٍالؼتل؟ فأمالب ان رظيالو ماال   
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يايْو اموه في ااربً فبكػه ئار ااجتؼخ فان اثر فبعشله مئخ ٍاليٛ اي اؽشال  هاٍاله ياؾتزاله يااجَاله صتبث الب مالا ّالؼو 

اني مب    غزوب ػشترب اؽل غتوه" ياي  ه في ااَيق ػشر ااربً
(50)

. يما ما  مب رؼوٗ االه ػضوالبن ثالا ؽرتالف 

ػبمالالل ػشالالي ثباجٖالالوح  ئم امالالو ٛشؾالالخ ثالالا اايثتالالو يمالالويان ثالالا ااؾنالال   يااَالالتلح ػبئْالالخ ثوزشالالهش فربّالالل   هللا فأّالالتو 

ثٚوثه ثباَيٛ فٚوثيه ييز يا اؾتزه يهاٍه ؽزر ؽبعجته ياّ به ػترته ص  ؽجَيه"
(51)

ّالوٛزه  . كوب امالو ى البك

ا يان  ثٚوة اؽل ااقياهط ي ي "ٕت ي ثا فَتل" فٚوثيه ؽزر ايد األهٗ ص  امو ان  لفؼيا في ه جزه ؽل الل 

 شويه في ااَغا
(52)

ش ياصربء اازؾوت  مغ ااوقزبه ثا ػجتل يٙغ ػجتل هللا ثا ى بك ااوٚتت ػشر يعيه " فقجٜ ثه 

ػترته فْزو ب يامو ثه ييٙغ ثباَغا"
(53)

 . 

ي اٍزؼوشذ اشٚوة ينكو ااؼنبىش ما ما  ان ػجتل ثا اثي ى بك  ل  غال  ػشالر اؽالل األفالواك يما األكياد ااز

ااوزيوتا ثا ياء مؼبهٗ كبن  و ل  زشه ثؼنبىه فٚوة ثه يعيه" فرله فبهرّي في ااغلاه ص  ٙالوة يعياله ؽزالر 

كَو اي ه يعجتراله"
(54)

ن ى البك  الل . ي الل  الإكد ااٚالوة ااوجالوػ  ااوَالشٜ ػشالر ااٚالؾتخ ئاالر ااواليدش يمالا ماال  ا

اش صال  افنراله ااوعالبل روفؼاله  ٙوا مبل يكد ػوتو ثا ى بكش اؽل ااقياهطش ي ي عو ؼ ئ  ايه امو ثه فالأي و ؽل الل 

ؽزر ئما ثش  ٍيه ب ااويه في غ ػشر األهٗش يفؼشيا ثه ماال  مالواد ؽزالر  ٚالي امالوه
(55)

. ياال   َالش  مالا هعالبل  

يع ااؾوتود ثيغبء ى بك يثرالي ى البك ينل ٍال تبنش فوالبد ااَشطخ األمي خ ؽزر ااْؼواء ئم اري   ااْبػو  ي ل ثا م 

ا فشٜ مؼه اازوثنش ي ي هاٍت ىئجوي إ وش فأٍاليل ثطراله فطتالف ثاله  ا ؽشي  ػجتل هللا ثا ى بك ثزؼن جه " فَوبه يجتن 

ي ي ػشر رش  ااؾالبلش صال   الون ثيــــالـّوح  يفري الوح فغؼالل  َالشؼ يااٖالجتبن   زجؼيياله ي ٖالتؾينش يااالؼ ػشتاله مالب 

 ؽزر اٙؼ ه فَوٜ فأمو ػجتل هللا ثغَشه فشوب اغزَل  بل: قوط مره 

 ٝغغو اىَاء ٍاء فؼيد ٗق٘ىٜ      ساعخ ٍْل فٜ اىؼظاً اىث٘اىٜ

فوكه ػجتل هللا ئار ااَغا
(56)

. 

 ذقطٞغ أغشاف اى غذ: 

ب ئار رْي ه   ٚ ي ي ااووبهٍخ اازي روضل مهيح ئ ناء ااٚؾتخ يرَجت  اشوَزيلف ايعبع ين دش ي ل رإكد ا 

ب. ي ؾ ل ربه ـ كياخ ااق فالخ ثروالبمط   رؼالل ي  رؾٖالر مالا  النه   ٚ اي ئػب خ اؽل اعياء ااغَل اي ئار ااويد ا 
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  198 ٓش 4طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓش ااطجود -

53
   442 ٓش 4ط، اىَصذس ّفغٔ -

54
  296 ٓ، اىَصذس ّفغٔ -

55
 196ٓ ش اىَصذس ّفغٔ -

56
  350-349ٓ  ٓش 6ط ش مٖله ٍج  مكوهش ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -



 

   

 

ي ي اؽل مؼبهٙي ااَشطخ فــ"امو ثوطغ  ل اله  ااووبهٍخش ما ما  ان ػجتل هللا ثا ى بك  ل اٍز وك ثؼويح ثا اك خ

يهعشتالاله صالال   ٍالالأاه كتالالف رالالوى ي َالال   الالبل: اهى ايالال  افَالاللد كيتالالبد يافَالاللد نفورالال ش فوزشالاله ياهٍالالل ئاالالر اثرزالاله 

فوزشيب"
(57)

. 

 اىقرو ٗاالررٞاه:

ي ي ااؼوشتخ األفتوح اازي رشغأ ئاتيب ااَالشطخ اشالزقشٔ مالا مؼبهٙالتيب يرٖال تزي  عَالل  ب. يرقزشالف ػوشتالبد 

زل ثؾَت ااظويف يا وتخ ااٚؾتخ. ي ونالا ان  نالين ااوزالل فوك  الب اي عوبػت الب يمالب  يورالب  رالب  الي ااوزالل ااالند ااو

ا  يا الل كش الخ   رأمو ثزر تنه ااَشطخ ػشر كبئا اػيل يغتو  بكه ػشر االفبع ػا ي َهش ي الي ااؼوشتالخ األكضالو راليارو 

ب ثبارَجخ ئار ااَشطخ  َالزقلد ا غزتالبل كأفٚالل يٍالتشخ اشالزقشٔ مالا يكالبن مؼبي الخ ثالا اثالي ٍال تبن ش يا ل ٙغتغ 

ا مريب ااؼَل" مؼبهٙتهش فيي ااوبئل" ئن ل عريك 
(58)

ًّ ااَ  اشؾَا ثا ػشي ياَؼل ثا اثالي ي البٓ   ي ي ااند ك

ييٙغه في نيتخ األكل اازي  لميب ئار فبال ثا ااياتل فوبد مجبّوحش فوبرب
(59)

. 

 اىقرو اى َاػٜ:

يكبن ميعي ب ٙل مؼبهٙتي  ما ااْالتؼخ يااقالياهط ااالن ا   ؽن  األمي تا صٍِ ريارو  نا ااريع ما ااؼويثخ

الب ان   ٚ الب  يمالا امضشالخ ماال  ا  كبييا  قوعين ئار ااوزبل ثوفوخ يَبئي ش فنبن    زوكك ى بك ثا اثته فالي  الزشي  عوتؼ 

ا  َزؼوٗ ااربً ي وزل كل ما  وبل ئيه اػبن ػشت الب ػشالر ػضوالبنش فيعالل  ثْو ثا اثي اهٛبح  ل ا بد ثباول رخ ّيو 

ب في ااجئو ب ما ثري كؼت يغشوبيي  ػشر ثئو اي  فأاوب   عوتؼ  . يم 
(60)

. 

 دفِ اىعحٞح حًّٞا:

ثزؼن جاله صال   زشاله ّالّو  زشالخش فشوالب  يامالو اهٍل مؼبي خ ثا اثي ٍ تبن ػجل ااوؽوا ثا ؽَبن ااؼريد ئار ى بكش

يٕل امو ى بك ثلفره ؽتّ ب
(61)

ثالا ػجالل هللا ااوَالود امتالو ااؼالواق ىمالا  ش ي الي األمالو ي َاله ااالند رؼالوٗ االه فباالل

ؾالجٌ فباالل يػوبااله " يؽبٍالجه يػنثالهش  ْبد ثا ػجل ااوش ش ئم  البد  يٍالف ثالا ػوالو ااضو اليش اثالا ػال  ااؾغالبطش ث

فيٙغ  لمته ثتا فْجزتا يػٖو وب ؽزر ايوٖ زبش ص  هفغ ااقْجزتا ئار ٍب ه يػٖو وب ؽزر ايوٖ ب صال  ئاالر 

ه مبد... يكبن ما  في ااوؾود ٍرخ ٍذ يػْو ا.يهكته ص  ئار ٕشجه فشوب ايوٖف ٕشج
(62)

 

                                                           
57
 232ٓ ش 4طش ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓش ااطجود -

58
  201 ٓش 1طش 1930ااوب وح  - كاه اانزت ااوٖو خش ػُٞ٘ األنثاس اثا  زتجخ: -

59
 232ش ٓ 4ط، ذاسٝخ....ٍصذس عثق رمشٓ ااطجودش -

60
 134ٓ ش 4طش اىَصذس ّفغٔ -

61
 206ٓ ش 4طش اىَصذس ّفغٔ -

62
  229 ٓش 2ط ش ٍصذس عثق رمشٓ، ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -



 

   

 

 اىرَةٞو تاى ةح:

   نز الالي همالاليى ااَالالشطخ ثزؼالالن ت ٙالالؾتزي  ؽزالالر ااوالاليد ثالالل  والاللد ثؼٚالالي  ئاالالر ئؽالاللاس رْالالي يبد ػشالالر 

ااغضالالالخ يااؼجالالالش ثيالالالبش ي ؾزالالالل هاً ااٚالالالؾتخ ا وتالالالخ  ٖالالاليى مالالالا ا زوالالالبد ااَالالالشطخش
(63)

يرؾالالالوٓ ااَالالالشطخ ػشالالالر  

 يالالبء ٕالالبؽجهش ي الالي مالالب  الالل  الاللفل ا ٛوئرالالبن ػشتيالالبش يروالاليد ثؾالالي ااْالالؼوشفٖالالشه ػالالا ااغَالالل كؾغالالخ مبك الالخ  يز

الالالالب ان روالالالاليد ااَالالالالشطخ ثرٖالالالالت ااغَالالالالل اد   ٚ ياؽتبي الالالالب  روالالالاليد ثؾالالالالوق ااغَالالالالل. يمالالالالا اّالالالالنبل اازوضتالالالالل ثباغضالالالالخ ا 

رؼشتوالالالالهش ي الالالاللفيب رقي الالالالف اارالالالالبً يئثالالالالواى  يريالالالالب. كوالالالالب  الالالالل روالالالاليد ثٖالالالالشت ااغضالالالالخش ثيالالالاللف رؾوتالالالالو يرجقالالالالتٌ 

ش يمالالالا امضشالالالخ ماالالال  ان  ي الالالل ثالالالا فالالالبل ااوَالالالودش يثؼالالالل ان  زالالالل  يٍالالالف ثالالالا ااوٖالالالشية يكالالالنا  ا شالالاله يعوبػزالالاله

ػوالالالو ااضو الالاليش ي الالالي فالالالي ااؼوالالالل ااَالالالبكً مالالالا ػوالالالوهش  طالالالغ هاٍالالاله ػالالالا عَالالالله يّالالالل فالالالي هعشتالالاله ؽالالالج   يعؼالالالل 

ااٖالالجتبن  غوييالاله فالالي ّالالياهع كمْالال 
(64)

. يان مؼبي الالخ ثالالا ؽالالل ظ  زالالل مؾوالالل ثالالا اثالالي ثنالالو صالال  ااوالالبه فالالي عت الالخ 

ؽوالالالبه ياؽو الالاله ثبارالالالبه
(65)

 ْالالالبد ثالالالا ػجالالالل ااوشالالال  يثؼالالالل ان فٖالالالل هاً ى الالالل ثالالالا ػشالالالي ٕالالالشت عَالالالله  امالالالب .

ييٖالالالت هاٍالالاله يامالالالو ؽواٍالالاله ثؾواٍالالالزه االالالئ   ُرالالاليلش يمنالالالش  نالالالنا االالاليما غتالالالو مؼشالالاليد. ي والالاليل ااطجالالالود فالالالي 

هيا زالالاله ئيالالاله "منالالالش مٖالالالشيث ب ؽزالالالر مالالالبد  ْالالالبدش صالالال  امالالالو ثالالاله ااياتالالالل فالالالأييل ياؽالالالوق
(66)

ا  . يئما ػوفرالالالب ان ى الالالل 

 الالالـ فالالالان ماالالال   ؼرالالالي ان عَالالالل ى الالالل  الالالل ظالالالل  125 الالالـش يان ااياتالالالل  الالالل رالالاليار ااق فالالالخ ٍالالالرخ 122 الالالل مالالالبد ٍالالالرخ 

مٖالالالشيث ب اوالالاللح صالالال س ٍالالالرياد. ياوالالالب  زالالالل ااؾَالالالتا ثالالالا ػشالالالي عالالاليء ثالالالوؤيً مالالالا  زالالالل مؼالالاله مالالالا ا الالالل ثتزالالاله 

اهٍالالالبايب ئاالالالر ااقشت الالالخ يّالالالتؼزه يايٖالالالبههش ي الالال  ؽالالاليااي ٍالالالجؼتاش ئاالالالر ػجتالالالل هللا ثالالالا ى الالالبكش ي الالالبد  الالالنا األفتالالالو ث

 ي الاللش امالالب هاً اثالالا اايثتالالو فؾوالالل ئاالالر ػجالاللااوش  ااالالند امالالو ثجؼضالاله ئاالالر اارالالياؽيش امالالب عَالالله فالالأمو ااؾغالالبط 

ثٖشجه.
(67)

 

 اإلجشاءاخ االحرشاصٝح: -2

 إػالُ حاىح اىط٘اسئ:

ًٖا تففزىل، يغتالو ااوؼويفالالخ  رجاللي مالالا اإلعالواءاد اارالالبكهح رالالل فؼ، ٗٝظٖففش أُ اىح فاد قففذ ٍفاسط إجففشاًءا شفثٞ

ؽشياه ثبانيفخش يثؼل ئاوبء فطجزه ااوْييهح يافالن ااَالنبن ثبازيل الل ياايػتاللش اػشالا مالب  ْالجه ؽباالخ ااطالياهب فالي 

ااج ك اتزونا ما ااوٚبء ػشر اا زا.
(68)

 

                                                           
63
 يااوبئل اغخ  ؼري اانجتو يااَتل ياايػت   ااواً: -

64
 112 -111ٓ  ٓش 7ط ، عثق رمشٍٓصذس ش ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -

65
 166ٓ ش 4طش ٍصذس عثق رمشٓربه ـ.... ش ااطجود -

66
 505ٓ ش 5طش اىَصذس ّفغٔ -

67
 74 ٓش 4ط ، ٍصذس عثق رمشٓش ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -

68
 156 ٓش 1977كاه ااطشتؼخ ثتويد - .أدتٌٖ، ػقائذٌٕ، ذاسٝخٌٖ، ّ أذٌٖ، اىخ٘اسد فٜ اىؼصش األٍ٘ٛ مؼويف)يب ف مؾويك(: -



 

   

 

 ٍْغ اىر ٘ه ىٞالً: 

ا ثورغ اازغيال ات   " فاما رؼشوز  ػشي ثننثخ فول ؽشذ انال  مؼٖالتزي مالا   جتالذ يكبن ى بك ايل ما إله امو 

مرن  فأيب ٙبما اوب م ت اه  ئ بد يكاظ ااشتل فايي   ايري ثولاظ ئ  ٍ نذ كماله"
(69)

. يٍاليو ػشالر رطجتال  ماال  

ب ما راليه ئاالر ااول رالخش ي   اإلعواء ػجل هللا ثا ؽ ٔ  بئل ّوٛخ مؼبي خش يموب  ؾنر ػره ايه يعل اػواثت ب  بكم 

ػواثي غتو ايه ا   زوكك في  زشه.ػش  اه ثبألموش يهغ  ا زربع  بئل ااْوٛخ ثن د األ
(70)

كوب  ؼزجو ى بك اثالا اثتاله  

ايل ما افن ثباظرخش يػب ت ااربً ػشر ااْجيخ.
(71)

 

 اإلقاٍح اى ثشٝح:

يفوٗ ػشته اإل بمخ ااغجو خ في ئؽلى ثتيربد ا بهثهش ياوب روا اإل بمخ ش ٍتّو ى بك اثا اثته ااؾطت  ااجب شي

في ػْتوره. رش  عيء ثه ئاته فوزشه يااور ثغضزه
(72)

 

 اإلتؼاد أٗ اىْفٜ:

مالالبهً ااؾنالالبد ااوَالالشوين  الالنه ااؼويثالالخ ٙالالل ااوَالالشوتا يااؼالالوةش كين ا الالل اانمالالخش مالالا ماالال  مالالب  الالبد ثالاله 

ػضوالالالبن ثالالالا ػ الالالبن مالالالا ئثؼالالالبك مؼبهٙالالالته ئاالالالر ااْالالالبدش يمالالالب رؼالالالوٗ االالاله ااْالالالتؼخ يااقالالالياهط ػشالالالر  الالالل ااقش الالالبء 

األمالالي تا
(73)

الالب ثؼالال٘ . صالال  مالالب مبهٍالاله ااؼجبٍالالتين ٙالالل افالالواك رشالال    ٚ ااؼبئشالالخش ي الالل اكزالاليى ثرالالبه رشالال  ااؼويثالالخ ا 

الالالب اشَالالالشطخ اي  ٙ ااالالالن ا عالالالب ويا ثالالالةهاء ك رتالالالخ يفنو الالالخ  ااو نالالالو ا ااؼالالالوة ااوَالالالشوتا ااالالالن ا ي  الالاليا مي   الالالب مؼبه

االالال   َزَالالال  مٚالالالويييب ااؾنالالالبدش  ظيالالالو ان ى الالالبك اثالالالا اثتالالاله كالالالبن مالالالا األيائالالالل ااالالالن ا اٍالالالزقلميا اإلثؼالالالبك فالالالي 

د ئاالالالر ايالالاله ٍالالالتو ااقطالالالت  ااجالالالب شيش اؽالالالل ااوالالالبكح ااقالالالياهطش ئاالالالر ااجؾالالالو ا االياالالالخ األمي الالالخ ؽتالالالش  ْالالالتو ااطجالالالو

يفالالالوٗ ػشتالالاله اإل بمالالالخ ااغجو الالالخ فالالالي اؽالالاللى ثتيرالالالبد ا بهثالالالهش ياوالالالب رالالالوا اإل بمالالالخ رشالالال  عالالاليء ثالالاله ئاتالالاله فوزشالالاله 

.يااور ثغضزه ئار ػْتوره
(74)

 

                                                           
69
 166ٓ ش 4طش اىَصذس ّفغٔ ذاسٝخ.... ااطجود: -

70
 167ٓ ش 4طش اىَصذس ّفغٔ -

71
 ّٗفظ اىصفححاىَصذس ّفغٔ  -

72
  172ٓش 4طش اىَصذس ّفغٔ -

73
ش 5و ااؼوثالالي. ااوالالب وح. ٛ كاه اا نالالش اىٖ ففشج اىقففشِّٞ األٗه ٗاىةففاّٜ تؼففذاىحٞففاج اىغٞاعففٞح فففٜ اىذٗىففح اىؼشتٞففح اإلعففالٍٞح. نففاله ٍالالويه)عوبل ااالالل ا(:  -

 268 ٓ ش116 ٓش 1975ٍرخ
74
 172ٓ ش 4ش طٍصذس عثق رمشٓربه ـ.... ش ااطجود -



 

   

 

 اىح اد تِ ٝ٘عف؛ سجو اىغيطح اىَشٝط: -3

ا ا  يزؾلس ػا ااؾغبط ثا  يٍف ما ااجلا خ  ٖ ب ّبم  ا  ارإكل ان ااؼرف ااَتبٍي ا   نا موبهٍخ اي ٍشيك  ل 

"ش يمب ااؾغبط ح اجٔ اىصغٞشاجؼ٘ هميى ااَشطخ األمي خ  رن ل ثووبهٍزه  ااؾغبطش ثل يؼزول ان انل فشت خ "

ب اووبهٍخ ااؼرف ااَتبٍي في مقزشف اّنباه يثؾله األ ٖر.   ثا  يٍف ئ  ايويمع 

كضتوح  ي ااووبهٍبد ااؼرت خ اازي رُرَالت ئاالر ااؾغالبطش ياالتٌ مالا ااَاليل رٖالل ويبش فأػاللاؤه كضاّلو ئن ػشالر 

ا ػرالالل  ااٖالالؼتل ااَتبٍالالي اي ااوالالن جي اي ااْقٖالاليش االالنا  اػزوالالليب ػشالالر ااويا الالبد األكضالالو رطبثو الالب ياألكضالالو  رالاليارو 

ا اشْلح يااوَيح يااجطِ يموبهٍخ ا ٖر ايياع ااؼرف ٙل مؼبهٙي ااَالشطخ.  ااوإهفتا. فول كبن ااؾغبط همي 

كوب  وضل ٍشيكه مضب   اووبهٍخ ااَبك خ غتو ااغرَتخ اازي رؼري ئييال ااؼناة ياألمى ثباٚؾتخ اازي رنالين ػالبكح 

غتو  البكهح ػشالر اااللفبع ػالا ي َاليبش يػالبكح    زؾَالٌ ااَالبكد يعاليكه ئ  مالا فال ل رجقالتٌ ٙالؾتزه ياازوضتالل 

ثيب.
(75)

 

بره في ّوٛخ ىيجبع ااغنامي يى و ػجل ااوشال  ثالا مالويان صال  روشالل امالو اإلّالواف ػول ااؾغبط في ثلا خ ؽت

ػشر ااؼَنو اوب  ؽظه ىيجبع ػره ما ايٚجبٛ يثأًش فأؽن  ٍتطوره ػشر كبمالل ااغيالبى
(76)

. يهفال٘ ااؼَالنو 

ااقبٓ ثالويػ ىيجالبع ااشؾالبق ثباقشت الخ ػرالل فويعاله كباؼالبكحش فالأمو ثغشالل كالل ياؽالل مالري   ثباَالتبٛ يٛاليفي  فالي 

ااوؼَنو يؽوق فَبٛتٜش اد فت ش هيػ ثا ىيجبعش فبّزنر  نا األفتو اشقشت خ ااند امو ثاؽٚبهه فلاه ثتريوالب 

 ااؾياه اازباي:

 ااقشت خ: مب ؽوش  ػشر مب فؼشذ؟ -

 ااؾغبط: ايب مب فؼشذ. -

 ااقشت خ: يما فؼل؟ -

قشالف االويػ ثالا ااؾغبط: ايذ فؼشذش ئيوب  لد  لاش يٍيٛي ٍيٛ ش يمب ػشالر امتالو ااوالإمرتا ئ  ان   -

ىيجبعش ػيٗ اا َطبٛ فَطبٛتاش يػيٗ ااغ د غ متاش ي   نَو فتوب  لمري اه.."
(77)

  . 

. ياٍالالزيػت ػجالالل ااوشالال  ثالالا رشالال  كبيالالذ فشَالال خ ااؾغالالبط فالالي فلمالالخ ااَالالشطخ يااؾ الالبظ ػشالالر مٖالالباؾيب ي تجزيالالب

مويان  نا االهً ياٍزقلد ااؾغبط اشوتبد ثباويوبد ااٖؼجخ يااونهح. ي   زوكك ااؾغبط في ااويل ئن اكجو اناره 

                                                           
75
 110 ٓش 28-27ػلك  شاىفنش اىؼشتٜ اىَؼاصشش "ااؼليايتخ ااوإم خ يااؼليايتخ غتو ااوإم خ" اه   فويد: -

76
 30ٓ ش عثق رمشٍٓصذس ش اُٗفٞاخ األػٞ اثا فشنبن: -

77
 31-30ٓ  ٓ شاىَصذس ّفغٔ -



 

   

 

 ي ٍ   االمبء ياهرنبة اميه    ولد ػشر اهرنبثيب غتوه
(78)

. ي ل ٍئل ي ي ػشر فواُ ااواليد: كتالف رغاللا؟ 

يفالالي ااقطجالالخ اازالالي ااوب الالب فالالي ااوَالالغل ااغالالبمغ  ن االال   وؽورالالي ااغجالالبه"فأعالالبة: "ٍالال و ٛي الالل يىاك  شتالاللش فالالي شي ئ

ا يإالشجيب  ثبانيفخ  لد ااؾغبط ي َه كبازباي: "ان امتو ااوالإمرتا يضالو كربيزاله فؼغال  ػتاللاييب فيعالليي امو الب ػاليك 

ا فومالبك  ثالي..." منَالو 
(79)

 الاليد . يكالبن ااؾغالبط يفت الالب انشوبراله رشال ش يرغوالغ ااوٖالبكه ااوقزش الالخ ػشالر اياله  زالل فالي 

ااياي خ
(80)

اؽل ػْو ااف ّقٔ ما مؼبهٙي ثري امتخ 
(81)

. 

يمب روتي ثه ااؾغبط ػا غتوه ما ي ح ثري امتخ  ي ٍبك زه ااو وٛخ يرشنمه ااؼغتالت ثزؼالن ت ٙالؾتزه ؽزالر 

ااييًش ما ما  ايه امو ثزؼن ت فتويى ثا ااؾٖتا اؽل ىػوالبء ااقالياهط ثالأيياع ّالزر مالا ااؼالناةش يكالبن مالا 

"ان ّّل ػشته ااوٖت اا بهٍي ااوْويق ص   عّوه ػشر كبمل عَالله يثؼالل ماال  يٚالؼ ػشتاله ااقالل  عوشخ مب فؼشه ثه

يااوشؼ ص  امو ثوزشه"
(82)

 الـ ا البد ثباول رالخ ص صالخ اّاليو فؼجالش ثأ شيالب ياٍالزقف ثإٔالؾبة ااوٍاليل  74ش يفي ٍرخ 

اانو   " فقز  في اػرب ي  يا ل ي  اوفٚي  مجب ؼخ ااقشت خ"
(83)

ه    ؼجأ ثبايٙغ ااٖالؾي . يما مظب و  َيره اي

ب يافن  ؼنثي  ااياؽل رشي ا فوش يكبن  ي ل   ٍ اٚؾتزه ما ما  ايه ؽغي  ي ل ثا ااويل يافيره يعؼل ػشتي  ؽو

ا ؽَر ب ي ي مب كبن  غتع ااؾغبط فوتالل االه " ئياله همالي ثرْالبثخ فضجالذ يٖالشيب فالي ٍالب ه فيالي    وَاليب   ٖجو ٕجو 

ٕيره فأمو ان  ؼنة ي ل   ٍب ه  اد  نَو ي وطالغش فشوالب فؼالل ّيء ئ  ٕبػش يئن ؽوكذ اكير ّيء ٍوؼذ 

ثه ما  ٕبػ فشوب ٍوؼذ افزهش يكبيذ ىيعخ ااؾغبطش ٕتبؽه ٕبؽذ ييبؽالذ فطشّويالب"
(84)

. يكالبن ااؾغالبط ئن 

ٍوغ ثرياػ في كاه  لميب فشوب "مبد اثره يافيه ؽّا ئار ااريػ يكبن  ؼغجه ان  َوؼه
(85)

. يكالبن اثالا ػوالو مالا 

ما ااٖؾبثخ ثوربٍ  ااؾظش يػبكح مب  زولد ااؾغبط في ااويا الف ثـالـ"ػوٙخ" يئاالر ااويا الغ اازالي اػش  ما رجور 

كبن ااوٍيلش ٕشر هللا ػشته يٍش ش  ل ي ف ػشتيب فنبن ما   ؼي ػشر ااؾغبط فأمو هعال   مؼاله ؽوثالخ  والبل اييالب 

ي الي فالي غالْوى هاؽشزاله مَويمخش فشوب كفغ اارالبً مالا ػوفالخ اٖال  ااوعالل اثالا ػوالو يامالّو ااؾوثالخ ػشالر  لمالهش 

فووٗ فتيب ا بد فلفل ػشته ااؾغبط  ؼيكه فوبل ما ٍّو ؟ فوالبل ايالذ امالود ثاكفالبل ااَال ػ فالي ااؾالود... فشجالش 

ااوعل ا بمب ص  مبد يٕشر ػشته ااؾغبط.
(86)

 

                                                           
78
 30ٓ ش 2ط ش اىَصذس ّفغٔ -

79
 33ٓ ش اىَصذس ّفغٔ -

80
ياٍ ود اارزتغالخ ػالا اييالياد ػجالل ش 82ي ي ااي ؼخ ااْل لح في ااجٖوح اازي ا ززل فتيب ػَنو ااؾغبط يػَنو اثا األّؼش في ااوؾود ٍرخ  ًٝ٘ اىضاٗٝح: -

ش يامالو مربك الب فرالبكى   امالبن ا ال ن ثالا فال ن فَالور هعالب ش اانيفخ ي زل ااؾغبط  يد ااياي خ ثؼل اايي وخ اؽل ػْالو اا الب فاللػي  ثبألمالبنااوؽوا يعتْه ئار 

 فوبل ااؼبمخ:  ل اما ااربً فؾٚويا ػرله فأمو ثي  فوزشيا 
81
 183-182 ٓ ٓش 5طش ٍصذس عثق رمشٓربه ـ.... ش ااطجود -

82
 182ٓ ش 5طش اىَصذس ّفغٔ -

83
 35ٓ ش 5طش اىَصذس ّفغٔ -

84
 291ٓ ش 6ط ٍصذس عثق رمشٓش ٗفٞاخ األػٞاُ ا ٚب اثا فشنبن:ش 231 ٓش 5طش اىَصذس ّفغٔ -

85
 50ٓ ش 2ط ، ٍصذس عثق رمشٓش ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -

86
 31ٓ ش 4ط ، ٍصذس عثق رمشٓش ٗفٞاخ األػٞاُ اثا فشنبن: -



 

   

 

يما ااطوائف  االااخ ػشر ػرف ااؾغبط يهػت ااربً مره مب ايهكه اؽل    بئ   " وثذ ما ااؾغبط ؽزالر 

ب مالا فاليف موهد ثوو ب في ظل ؽتش اد ى وش فوشذ في ي َي اتزري كرذ كشج ب انرذ مَالزو ؾ   خ فوا ذ كشج ب يبئو 

ااؾغالالبطش يمالالوهد صالال  ػالاللد مالالا ٍالالبػزي فيعالاللد اانشالالت موزالالي   فَالالباذ ػرالاله فوتالالل: عالالبء امالالو ااؾغالالبط ثوزالالل 

.اان ة"
(87)

 

اد كياالالخش اووبهٍالالخ ااؼرالالف كين  رإكالالل اارٖالاليٓ ااوبيييتالالخ اايٙالالؼتخ ااؾل ضالالخ ػشالالر اؽزنالالبه ٍالالشطخ االياالالخش

غتو ب ما األٛواف ااَتبٍتخ يا عزوبػتخش غتو ان  نا األمو    رطج  ثباٚويهح ػشر ااوغزوؼالبد "ااول والخ" 

ياأليظوخ ااَتبٍتخ مب  جل االياالخ اايٛرتالخ ااؾل ضخ)االياالخ األمالخ(ش يمريالب ااالليل اازالي اٍالزرلد فالي يعيك الب ػشالر 

ذ ااجؾالاليس ياالهاٍالالبد اازبه قتالالخ ااَالالشيا ااؼرتالالف ااالالند اػزولرالاله   الالنه ااالالليل  ااالالل ا ئٍالال مي اي مَالالتؾيش ئم ثترالال

يرلػي ااؼول ما اعل ش ا ٘ ااوْبكل ااوقزش خ مغ هػب ب ب كين اػزجبه اشوت  اال رتخ اازي رَزرل ػشتيب في ؽنويب

الب اووبهٍالخ رطجت  مجبكئه ااَوؾخش يروضل كياخ ااق فخ اإلٍ متخ ػجالو ااؼٖاليهش يمريالب االياالخ األمي الخش ا يويمع 

ػيفٚ  نه االيل اازي رزؼبهٗ في عي و ب مغ هيػ اال ا اإلٍ مي ااؾرتفش يانا هغ  ماال    ثالل مالا اازأكتالل 

أُ اىؼْف اىفزٛ ٍاسعفرٔ اىذٗىفح ففٜ اىرفاسٝخ اإلعفالٍٜ ٝثفذٗ أقفو حفذج ٍَفا ٍاسعفرٔ دٗه أنفشٙ، راخ ٍشجؼٞفح 

.دْٝٞح، ٍؼاصشج ىٖا
(88)

 

                                                           
87
 92 ٓش  جوٓش 2ٛش األثؾبس ياالهاٍبد ا ّزواكتخ موكي، اىَغرطشف اى ذٝذ ااؼشيد) بكد(: -

88
 190 ٓش 2طش 1967كاه اانزبة ااؼوثي ثتويد  4ٛ ش روعوخ مؾول ػجل اايبكد اثيه لهش اىحعاسج اإلعالٍٞح فٜ اىقشُ اىشاتغ اىٖ شٛ متزي)اكاد(: -
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