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نجٍ كخَض ؿينٛش حأليَ ٔحنطخعةش يةٍ هظةخثض حنات ةخص حنٔةهطٕٚش مةٙ حنًـظًة  

مبٌ طـهٛخطٓخ طوظهف يٍ يـظًة   حنزشَ٘ عًٕيخً، رم طكخى طكٌٕ ظخَْس أَؼَٔرٕنٕؿٛش،

انةةٗ رهةةَ ٔيةةٍ مؼةةخإ ػ ةةخمٙ انةةٗ مؼةةخإ ػ ةةخمٙ رهةةَ يوظهةةف  ٔحنلؼةةخٍس حناَرٛةةش 

طكٍ حٓظؼُخًإ مٙ ًنك؛ مـينٛش حأليَ ٔحنطخعش مٛٓخ حكظٔض ركٔخإ حنًـظًة  حإلٓتيٛش نى 

حنزةةئ٘ حنلـةةخُ٘ حنةةٌ٘ َـًةةض يُةةّ ْةةٌِ حندةةخَْس، ٔظهةةض ىحثًةةخً مةةٙ اؽةةخٍ حنًُطةة  

حنشَعٙ حنيُٚٙ نوظٕطٛش يُظذ حنوتمش مٙ حنظخٍٚن حإلٓتيٙ يٍ ؿٓش ٔنًوظهةف 

ػخَٛش، مهى طوَؽ طهك حنـينٛةش  حنظآٔٚم حنظٙ أعطٛض نهُظٕص حنيُٚٛش ٔحنؼ خمٛش يٍ ؿٓش

انٗ مؼخإ حنفكَ حنٔٛخٓٙ حنًٔظ م رٌحطّ، ْٔةٌح يةخ ٚفٔةَ بٛةخد َدَٚةش ك ٛ ٛةش نهئنةش 

  مٙ طخٍٚن حنفكَ حناَرٙ

 :ٔيٍ أؿم طزٍٛ ًنك عًيَخ انٗ حنزلغ مٙ

 يفٕٓو حنطخعش ياـًٛخ -

ُّشي - ُٔ  فٕٓو حنطخعش مٙ حنكظخد ٔحن

 يفٕٓو حنطخعش مٙ حنف ّ حإلٓتيٙ -

 حنطخعش مٙ حنظخٍٚن حنٔٛخٓٙ نهًـظً  حناَرٙ ٔحإلٓتيٙطـهٛخص  -



 

  

 

ٌّ ظةةٕحَْ حنطخعةةش ٔحنوؼةةٕو ٔحأليةةَ ٔح ٓةةظـخرش ْةةٙ يةةٍ أكؼةةَ حندةةٕحَْ ؿةةتًإ ٔحنظظةةخ خً رةةخنٕؿٕى  ٚزةةئ أ

ٌّ يةٍ رةٍٛ ية خ حنزشَ٘، كظٗ أَُّخ  ي َظيٍ حألٔحيَ أٔ َظه ّخْخ كّم ٕٚو مت َلفةم رٓةخ ٔ  َُظزةّ نـَٚخَٓةخ عهُٛةخ  ٔا

ٌّ حنًفّكٍَٚ حهظهفٕح مٙ يظةيٍ ْةٌِ حن ةيٍس اٌ كخَةض طظزة   طاَف رّ حنٔهطش أَّٓخ حن يٍس عهٗ مَع حنطخعش؛ رٛي أ

ٌّ حنٔهطش نٛٔض مٙ حنٌٔحص، ٔاًَّخ ْٙ مٙ حنات ةخص،  طخكذ حأليَ أو ْٙ هخٍؿش عُّ، ٔ ي حَظٓٗ راؼٓى انٗ أ

  نكةٍ حنطخعةش نٛٔةض طُلظةَ مةٙ ح ٓةظـخرش ألٌ ظخَْس حأليَ ٔحنطخعش ط ظؼةٙ رخنؼةٍَٔس ؽةَمٍٛ عهةٗ حأل ةم

ألٔحيَ حن خىس ٔحنلكةخو ًٔٔ٘ حنُفةًٕ حنٔٛخٓةٙ ٔحألىرةٙ م ةؾ، آَةخ طظـةخُٔ ًنةك انةٗ ؽخعةش حنُظةٕص ٔحنط ةّٕ 

ٔحنَيُٕ حنيُٚٛش ٔحألٓطٍٕٚش  ٔرٌٓح َٔظطٛ  حن ٕل اٌ حنٔهطش مٙ ك ٛ ظٓةخ طكًةٍ مةٙ حنةٌٔحص حنًطٛاةش أكؼةَ يًةخ 

ّٙ  طكًٍ مٙ حنٌٔحص حٜيَس أٔ حنًٕؿٕىحص ح عظزخٍٚش،   ٓهطش رت هؼٕو ٔ"  أيَ نًٍ   ٚطةخو" كًةخ  ةخل عهة

 ِ َّ حرٍ أرٙ ؽخنذ  طٔظشَ٘ حنٔهطش مةٙ أَفةْ حنًظ زّهةٍٛ نمٔحيةَ  زةم أٌ طةظًّكٍ يةٍ أَفةْ حٜيةٍَٚ، ْٔةٌح يةخ أ ة

ٍْٚ ٔؿٔة ي ٔحكةي ٔنةْٛ نةّ راؼٓى عُييخ ًْذ انٗ حن ٕل رؤَّ "نْٛ نًٍ ٚلكًكى رٛي يٍ كيٚةي ٓةٕٖ عُٛةٍٛ َٔٚةَي

حنزظش يخ رّ ٚظًّٛةِ عةٍ أرٔةؾ ٍؿةم يةٍ ٍؿةخنكى مةٙ الةَو حنةزتى ٔبَرٓةخ  كةم يةخ مةٙ حأليةَ أَةّ ٚفؼةهكى رشةٙإ 

ٚكفٙ أٌ طوَؿٕح عٍ هييظّ نظظزلٕح أكَحٍح"      يُلظًِٕ اٚخِ ٚ يٍ رّ عهٗ طييَٛكى
1
 

حنؼ خمخص ٔحألَدًش ىهم مٙ طليٚةي يفٓةٕو حنطخعةشذ ْةٌح حنٔةئحل ٚفظةَع أكةي أيةٍَٚ: اّيةخ أٌ  نكٍ ْم نظزخٍٚ

حنطخعش ٔحكيس يًٓخ طزخُٚض حنُدى ٔحنات خص حنٔةهطٕٚش، ٔايةخ أٌ نكةم ػ خمةش أٔ نكةم َدةخو ياَمةٙ هظخثظةّ مةٙ 

ٌّ حنطخعش، ٔاٌ كخَةض ٔحكةيس مةٙ ئةظٕٖ حنلؼةٍٕ، مبَّٓةخ مةٙ ئةظٕٖ  حنظليٚةي حنًفٓةٕيٙ حنطخعخص  ٔحنٕحػق أ

خ ٚشَو نهزلغ مٙ يفٕٓو حنطخعش مٙ حنفكَ حإلٓتيٙ حن يٚى  ًّ   ٔحنظـهّٛخص حنؼ خمٛش يظغخَٚس، ي

 

                                                           
1
- La Béotie, Discours de la servitude volontaire.  



 

  

 

عةّ ٔؽخٔعةّ  ّٕ ؿخإ مٙ "نٔخٌ حناةَد"  رةٍ يُدةٍٕ مةٙ يةخىس ،ؽ، ٔ، وو حنطةٕو َ ةٛغ حنكةَِ ٔؽخعةّ ٚط

ٌَ ٔحَ ةخى    ٔمةٙ ٔح ٓى حنطخعش ٔحنطٕحعٛش ٍٔؿم ؽٛ  أ٘ ؽ خث  ٔيطٛ      خل حرٍ ٓٛيس ٔؽخو ٚطخو ٔأؽةخو  َ

حنظٌٓٚذ ؽخو نّ حَ خى نّ، مبًح أيؼٗ أليةَِ م ةي أؽخعةّ ٔاًح ٔحم ةّ م ةي ؽخٔعةّ، ٔمةٙ حنلةيٚغ ْةٕٖ يظزة  ٔالةق 

مةٙ يطخو: ْٕ أَّّ ٚطٛاّ طخكزّ مٙ يُ  حنل ٕو حنظٙ أٔؿزٓخ هللا عهّٛ مٙ يخنةّ  ٔمةٙ حنلةيٚغ أٚؼةخً "  ؽخعةش 

  ياظٛش هللا" َٚٚي ؽخعش ٔ س حأليَ اًح أئَح رًخ مّٛ ياظٛش كخن ظم ٔحن ط  أٔ َلِٕ

ٔمٙ "يوظخٍ حنظلخف": ،ؽ، ٔ، وو ْةٕ ؽةٕو ٚيٚةّ أ٘ يُ ةخى نةّ ٔح ٓةظطخعش حإلؽخ ةش 
2
ٔحنظطةٕو رخنشةٙإ  

عةةش حنةةٌٍٚ ٚظطٕعةةٌٕ نهـٓةةخى ٔحنً ّٕ طخٔعةةش حنظزةةَو رةةّ ٔؽٕعةةض نةةّ َفٔةةّ  ظةةم أهٛةةّ ٍهظةةض نةةّ ٔٓةةٓهض ٔحنًطّ

حنًٕحم ش" 
3
  

مخنًاُٗ حنهغٕ٘ ٚظًلٍٕ اًٌ، كةٕل ى  ص ح َ ٛةخى ٔحن زةٕل رةخأليَ ٔحنًٕحم ةش ٔكهٓةخ ط ظؼةٙ  خثةيحً ٔيُ ةخىحً 

  ٔكخكًخً ٔيلكٕيخً ٔطئْٓ نات ش عًٕىٚش ٓهطٕٚش

ف حنـَؿخَٙ حنطخعش رؤَّٓخ "يٕحم ش حأليَ ؽٕعخً، ْٔٙ طـُٕ نغَٛ  َّ هللا عُيَخ، ٔعُي حنًاظِنش ْٙ يٕحم ش ٚا

حإلٍحىس"
4

ٌّ "حنطخعش عُي حنًاظِنش ْٙ يٕحم ش حإلٍحىس ٔعُي أْم حنٔةُّش ٔحنـًخعةش ْةٙ يٕحم ةش    َٖٔٚ حنظٓخَٕ٘ أ

حأليَ   يٕحم ش حإلٍحىس  ٔيلم حنُِحو أٌ حنًؤيٍٕ رةّ ْةم ٚـةذ أٌ ٚكةٌٕ يةَحىحً أو    مخنًاظِنةش عهةٗ حنٕؿةٕد 

ٌّ هللا  ةي ٚةؤيَ رًةخ   َٚٚةي ٔؽخعةش هللا طاةخنٗ عزةخٍس عةٍ يٕحم ةش أيةَِ   عةٍ ٔأْم حنُٔش عهٗ ع يو حنٕؿٕد، مةب

مٙ بَٛ ياظٛش   " يٕحم ش اٍحىطّ    ٔطـُٕ حنطخعش نغَٛ هللا
5
  

مخنًاُٗ ح ططتكٙ ٚظًلٍٕ ْٕ أٚؼخً كٕل ى  ص ح َ ٛخى ٔنكةٍ حنطخعةش   ٚٔةظ ّم رٓةخ حنًـةخل حنٔٛخٓةٙ 

ـةخل حنةيُٚٙ؛ مخنطخعةش مةٙ ٓةٛخو حنؼ خمةش حناَرٛةش حإلٓةتيٛش يهظزٔةش رةٍٛ حنٔٛخٓةٙ ٔحنةيُٚٙ، رةٍٛ ٔاًَخ ٚيحههٓخ حنً

حنظشةَٚ  حنةةيَٕٛ٘ ٔحنظشةَٚ  حألهةةَٔ٘ رٔةزذ االةةكخنٛش حنات ةش رةةٍٛ حنةيٍٚ ٔحنةةيَٛخ كًةخ ؽَكةةض عُةيَخ ٔكًةةخ َدةةَ 

 راؼٓى  هظتمٓخ عٍ حنؼ خمش حألٍٔٔرٛش ٔحنغَرٛش 

                                                           
2
 933و، ص  2391ْــ حنًٕحم  نـ  2931، ىحٍ حنفكَ ٔىحٍ حن َرٌ حنكَٚى، مختار الصذاحيلًي حرٍ أرٙ ركَ حنَحُ٘،  -

3
 044حنًَؿ  حنٔخر ، ص  -

4
 90، ص 2392حنيحٍ حنظَٕٔٛش نهُشَ،  التعريفات،أرٕ حنلٍٔ حنـَؿخَٙ،  -

5
 حنًكظزش حإلٓتيٛش رَٛٔص، حنـِإ حنَحر   ،موسوعة اصطالدات العلوم اإلسالمية ،حنظٓخَٕ٘يلًي حرٍ عهٙ  -



 

  

 

ٌّ حنشَٚاش ح ٓتيٛش حؿظٓةيص مةٙ ط ةيٚى طظةٍٕ ئُةـى نهات ةش رةٍٛ حنةيَٕٛ٘ ٔحن يٓةٙ، رةٍٛ  َٖٚ راؼٓى أ

ّّٓٔ كةتو هللا ٔٓةُش ٍٓةٕنّ كًةخ ٚئٓٔةّ طٕؿةّ حأليةش حنفاهةٙ َلةٕ طًؼةم  حنظخٍٚوٙ ٔحألهَٔ٘، ٌْٔح حنظظٍٕ ٚئ

نطخعش حنظٙ حطوٌص يكخَخً يًٓخ مٙ حن َرٌ ٔحنُٔش  ماهٗ أ٘ أٓةخّ حألككخو حنيُٚٛش ؽز خ  ؿظٓخىحص حنف ٓخإ ٔيُٓخ ح

 ط ٕو ٌِْ حنطخعش، ٔيخ ْٕ يـخنٓخ ٔيخ ْٙ أْيحمٓخ 

طزهغ حٜٚخص حنظٙ ؽَ ض يٕػٕو حنطخعش  َحرش حنوًْ ٔٓزاٍٛ رٚش كٔذ حنًاـةى حنًفٓةَّ ألنفةخظ حن ةَرٌ 

ةُٕل حنكَٚى ٔ ي ٍٔى يادًٓخ مٙ َطخو ؽخعش هللا ٍٔٓهّ ،كٕحنٙ طٔ  ٔ ُٓ َس ٍَ حن أٍراٍٛ رٚشو، يؼم  ٕنّ طاخنٗ: "رَية

وُ  َِّ ِّ  َ َُفَ هِ ُٓ ٍُ َٔ  ِّ ُكظُزِ َٔ  ِّ َيتثَِكظِ َٔ  ِ ٍَ رِخَّللس ٌَ ُكمٌّ رَي ْئِيُُٕ ًُ حْن َٔ  ِّ رِّ ٍس ِّ ِيٍ  ْٛ َِِل اِنَ خ أَُ ًَ ْاَُخ  رِ ًِ ة َٓ َٔ َةخنُْٕح   ِّ ةهِ ُٓ ٍُ ةٍ  ٍَ أََكةٍي يِّ ْٛ رَ

َخ  رُس ٍَ حَََك  ََ أَؽَْاَُخ ُبْف " ،حنز َس / َٔ َُ ِظٛ ًَ َْٛك حْن اِنَ  924و؛ مفٙ ٌِْ حٜٚش نى ٚوظهف حرٍ ؿَٚةَ حنطزةَ٘ ،طةٕمٙ 182َٔ

ْـةـو مةٙ حنظؤكٛةي عهةٗ أَّٓةخ ٓةٛ ض مةٙ ياُةٗ ٔؿةٕد ؽخعةش هللا  208ْــو عٍ أرٙ عهٙ حنفؼم حنطزَٓٙ ،طٕمٙ 

ٌّ ؽخعش هللا أيَ ئهى رّ   ؿيحل مةٙ يشةَٔعٛظّ عُةي أْةم ح نٔةُش كًةخ عُةي أْةم حنشةٛاش ٔحنُٓٙ عٍ عظٛخَّ، أل

ةَٕل مَ َةْي  ُٓ َس ٍْ ُِٚطةِ  حن ة ٔحأليَ َفّٔ ي  ؽخعش حنَٕٓل حنظٙ طَى مٙ حنغخنذ ي ظََش رطخعش هللا الؤٌ  ٕنّ طاةخنٗ: "يس

ِْٓى َكفِٛدًخ" ،حنُٔخإ /  ْٛ ْهَُخَك َعهَ َٓ ٍْ خ أَ ًَ نٗس مَ َٕ َيٍ طَ َٔ  َ َٓةٕل و؛ مخنطزَٓةٙ ٔحنطزةَ٘ َٚٚةخٌ أٌ ؽخعةش حن84أَؽَخَو هللاس

 ُيش ٔٔحؿزش مٙ كٛخطّ ٔراي يٕطّ ٔحطزخو ُٓظّ يفَٔع عهٗ ؿًٛ  حنًكهفٍٛ رًخ أَّٓخ طخىٍس عٍ ٔكٙ يٍ هللا  

أيخ حٜٚخص حنًظاه ش رخنطخعش، ٔحنظٙ ٓٛ ض مٙ بَٛ يـخل ؽخعش هللا ٍٔٓهّ ،كٕحنٙ ػًخَٙ عشَس رٚشو، يؼم ؽخعش 

ّم طٕحمة  ا  أٌ ٓةٛخو حنطخعةش رةٍٛ حنَعٛةش ٔ خثةيْخ أٔ حنِٔؿش نِٔؿٓخ ٔح رٍ ألرّٕٚ، مبَٓخ ْٙ أٚؼةخ كخَةض يلة

ٍحعٛٓخ، مبَٓخ أػخٍص حهظتمخص،  ًٓٛخ اًح طاهّ  حأليَ رخنًاُٗ حنٔٛخٓٙ ٔحهظهف حنف ٓخإ ٔحنًفّكٌَٔ مةٙ طاَٚةف 

ٍَ رَيُُة ٚ ٌِ َ أٔنٙ حأليَ، اٌ كخَٕح َٚؿإٌ انٗ ٓٛخو حنيٍٚ أٔ حناهى أٔ حنلكى  م ٕنةّ طاةخنٗ: "ٚةخ أََُٚٓةخ حنسة ْٕح أَِؽُٛاةْٕح هللاس

ُِٕٓل اٌِ كُ  َس حن َٔ  ِ ُىُِٔ اِنَٗ هللاس َُ ٍإ مَ ْٙ ْعظُْى مِٙ اَل َُ َِ ِيُُكْى مَبٌِ طََُخ أُٔنِٙ حألَْي َٔ َُٕٓل  َس أَِؽُٛإْح حن ِو َٔ ْٕ حْنَٛة َٔ  ِ ٌَ رِةخَّللس ُةظُْى طُْئِيُُةٕ

ِٔٚتً" ،حنُٔخإ/
ٍُ طَؤْ َٔ أَْك َٔ  ٌَ ْٛ نَِك َه ًَ  َِ ٌّ أٔنةٗ حأل ةٕحل مةٙ ًنةك رخنظةٕحد  ةٕل و  مَِٔ حنطز23حِٜه َ٘ رخنِعى "أ

يةةٍ  ةةخل ْةةى حأليةةَحإ ٔحنةةٕ س نظةةلش حألهزةةخٍ عةةٍ ٍٓةةٕل هللا رةةخأليَ نطخعةةش حألًٚةةش ٔحنةةٕ س مًٛةةخ كةةخٌ َّلل ؽخعةةش 

ٔنهًٔهًٍٛ يظهلش" 
6
ٔناةم حنطزةَ٘، اً ٚ ةٕل رٕؿةٕد ؽخعةش حإليةخو مبَةّ ٚلةَص عهةٗ ٔكةيس حأليةش ٔٚئٓةْ  

 حنُٔٙ  ٕحيٓخ "ٓهطخٌ بشٕو هَٛ يٍ مظُش طئو"   نً ٕنش يشٍٕٓس مٙ حنف ّ

                                                           
6
 203، حنـِإ حنَحر ، ص جامع البيان في تأويل آي القرآنحرٍ ؿََٚ حنطزَ٘،  -



 

  

 

ٌّ أٔنٙ حأليةَ "ْةى حألًٚةش يةٍ رل  أّيخ حنطزَٓٙ، مهجٍ أٔؿذ ؽخعش أٔنٙ حأليَ، مبَّ هظض حنٔٛخو ر ٕنّ أ

ي أٔؿذ هللا ؽخعظٓى رخإلؽتو كًخ أٔؿذ ؽخعظّ ٔؽخعةش ٍٓةٕنّ ٔ  ٚـةُٕ أٌ ٕٚؿةذ هللا ؽخعةش أكةي عهةٗ  ًّ يل

ٍَ يُّ حنغهؾ ٔحأليةَ رةخن زٛقحإلؽتو ا ّ يٍ ػزظض  ٌّ رخؽُّ كدخَِْ ٔأِي ٔنةْٛ ًنةك رلخطةم مةٙ   عظًظّ ٔعهى أ

حأليةةَحإ ٔ  حناهًةةخإ ٓةةٕحْى    ٔهللا طاةةخنٗ نةةى ٚ ةةٌَ ؽخعةةش أٔنةةٙ حأليةةَ رطخعةةش ٍٓةةٕنّ كًةةخ  ةةٌَ ؽخعةةش ٍٓةةٕنّ 

ٍ ػزظةض ايةخيظٓى ،صو حنةٌٚ رطخعظّ ا  ٔأٔنٕ حأليَ مةٕو حنوهة  ؿًٛاةخ    ْٔةٌِ طةفش أثًةش حنٓةيٖ يةٍ رل يلًةي

ٔعظًظٓى ٔحطف ض حأليش عهٗ عهٕ ٍطزظٓى ٔعيحنظٓى " 
7
ْكةٌح اًٌ ٚزةَُ يٕ ةف حنطزَٓةٙ حنشةٛاٙ حنةٌ٘ ٚلظةَ  

حإليخيش مةٙ ًٍٚةش مخؽًةش ٔعهةٙ، مٛكةٌٕ حإليةخو ياظةٕيخً  أيةخ أْةم حنٔةُش، مَٛرطةٌٕ يظةهلش حنًٔةهًٍٛ رٕؿةٕى 

 ُٔٓش َزّٛ   حإليخو نظُخى٘ حنُٔش رهِٔو حنـًخعش ي  يَحعخس أككخو هللا

ٌّ حأليَ ٚزئ أكؼَ ٔػٕكخً مًٛخ ٍٔى يٍ حنليٚغ حنُزٕ٘ يٍ ػٍَٔس ؽخعش أٔنٙ حأليَ، ٍبى حنلئى  عهٗ أ

حنظةةٙ ٔػةةاض نٓةةٌِ حنطخعةةش، هخطةةش ٔأٌ حنُزةةٙ يلًةةيحً أٔطةةٗ رخنطخعةةش الةةخإ حإلَٔةةخٌ أو أرةةٗ ًنةةك، ألٌ ؽخعةةش 

حٌ أهزََخ عزةي هللا عةٍ ٚةَْٕ عةٍ حنِْةَ٘ حنٔهطخٌ يٍ ؽخعش هللا؛ م ي ٍٖٔ حنزوخٍ٘ مٙ طلٛلّ: "كيػُخ عزي

أهزََٙ أرٕ ٓهًش رٍ عزي حنَكًخٌ أَّ ًٓ  أرخ ََْٚس ٍػٙ هللا عُةّ ٚ ةٕل أٌ ٍٓةٕل هللا طةهٗ هللا عهٛةّ ٔٓةهى 

 خل: "يٍ أؽخعُٙ م ي أؽخو هللا ٔيٍ عظخَٙ م ي عظٗ هللا ٔيٍ أؽخو أيَٛ٘ م ي أؽخعُٙ ٔيٍ عظةٗ أيٛةَ٘ 

ٌّ ٌْح حنليٚغ َٚرؾ ؽخعةش حنَٓةٕل رطخعةش هللا ٔؽخعةش حأليةَحإ رطخعظةّ  م ي عظخَٙ" ،كظخد حألككخوو   مخنزٍّٛ أ

مًخ يشَٔعٛش ٔؿٕد ؽخعةش حأليةَحإ ٔكٛةف ط ظةٌَ رطخعةش هللا ٔحنَٓةٕلذ أنةْٛ ًنةك طشةَٚاخً نُدةخو طٛةٕ َحؽٙ 

َ نٓةٌِ نٛي حنلكخو مٙ ٍ خد حنَعٛشذ ٔ ي ٍٖٔ حرٍ كـةَ مةٙ رةخد "حنٔةً  ٔحنطخعةش ن يةخو" كةيٚؼخ رهة ٔطَٔٚلخً 

حنطخعش: "كيػُخ ئيى كيػُخ ٚلٛةٗ عةٍ الةازش عةٍ أرةٙ حنُزةخف عةٍ أَةْ رةٍ يخنةك ٍػةٙ هللا عُةّ أٌ ٍٓةٕل هللا 

طهٗ هللا عهّٛ ٔٓهى  خل: "حًٓإح ٔأؽٛإح ٔاٌ حٓظاًم عهٛكى عزي كزشٙ كؤٌ ٍأّٓ ُرٛزةش"  ٚ ةٕل حرةٍ كـةَ: 

ًّٗ عزيح رخعظزخٍ يخ كخٌ  زم حناظة  ْٔةٌح كهةّ، ا ًَةخ ْةٕ مةٙ يةخ ٚكةٌٕ رطَٚة  ح هظٛةخٍ ٔأيةخ نةٕ "ٔٚلظًم أٌ ٚٔ

طغهذ عزي ك ٛ ش رطَٚ  حنشٕكش، مبٌ ؽخعظّ طـذ إلهًخى حنفظُش" 
8
  

ْكٌح طزئ ؽخعش حأليَٛ بخٚش طـُذ حأليش حنظًَى ٔحناظٛخٌ ٔحنفٕػٗ، ًٔنك يخ ٚيعًّ حنليٚغ حنُزٕ٘ حنٌ٘ 

ًكَِ حنزوخٍ٘ مٙ حنـِإ حنظخٓ  يٍ طلٛلّ: "كيػُخ ٓهًٛخٌ حرٍ كَد كةيػُخ كًةخى عةٍ حنـاةي عةٍ أرةٙ ٍؿةخإ 

أكي ٚفخٍو حنـًخعةش الةزَح مًٛةٕص  عٍ حرٍ عزخّ  خل حنُزٙ: "يٍ ٍأٖ يٍ أيَِٛ الٛجخ مكَّْ مهٛظزَ، مبَّ نْٛ

ٌّ ْةٌح حنُةٕو يةٍ حنظّٕؿةّ مةٙ ؽخعةش حأليٛةَ يًٓةخ كةخٌ ككًةّ ٚ خرهةّ َةٕو رهةَ يةٍ  ا ّ يخص يٛظش ؿخْهٛش"  عهٗ أ

                                                           
7
 299، حنـِإ حنوخيْ، ص مجمع البيان في تفسير القرآنحنطزَٓٙ،  -

8
 240، ص 29ْــ، حنـِإ  2908 ،نًظَٚش، حنًطزاش حنزٓٛش حفتخ الباريحرٍ كـَ،  -



 

  

 

حنلةةيٚغ ٚةةَٖ ػةةٍَٔس حنوةةَٔؽ عهةةٗ حإليةةخو حندةةخنى حنةةٌ٘   ٚكةةٌٕ ككًةةّ يٕحم ةةخ ألككةةخو حنشةةَو؛ م ةةي ٍٔى مةةٙ 

ح حنليٚغ: "كيػُخ ئيى كيػُخ ٚلٙ عٍ عزٛةي هللا  ةخل كةيػُٙ َةخم  عةٍ طلٛق حنزوخٍ٘ مٙ حنـِإ حنَحر  يُّ ٌْ

حرٍ عًَ ٍػٙ هللا عًُٓخ عٍ حنُزٙ طهٗ هللا عهّٛ ٔٓهى أَّ  خل: "حنًٔ  ٔحنطخعةش كة  يةخ نةى ٚةئيَ رخنًاظةٛش 

ََ رًاظٛش مت ًٓ  ٔ  ؽخعش"  كى ميل ًنك عهٗ أٌ ؽخعةش حأليٛةَ نةْٛ  ةيٍح مةٙ كةم كةخل، مةبًح أيةَ كةخ مبًح أِي

رًاظٛش مت ًٓ  ٔ  ؽخعش  ٛخٓخ عهٗ حن ٕل حنًؤػٍٕ"   ؽخعش نًوهٕو مٙ ياظٛش حنوةخن " ألٌ حإلَٔةخٌ بٛةَ 

يأٌٍ مٙ اطٛخٌ حنًاخطٙ، ْٕٔ يكهةف ئةئٔل عةٍ أماخنةّ  ْةٌِ حنُ طةش طئٓةْ  هةظتف رةٍٛ حنًٕ ةف حنٔةُٙ 

 هؾ عهّٛ  ٔحنًٕ ف حنشٛاٙ، ألٌ حإليخو عُي حنشٛاش ياظٕو يٍ حنوطب مت ٚـُٕ حنغ

ٌّ ح هظتمخص حنظٙ كظهض رٍٛ حنف ٓخإ ٔحنًفٍَٔٚ مٙ طؤٔٚم حنُض حن َرَٙ ٔحنليٚغ حنُزةٕ٘ مةٙ يٕػةٕو  ا

حنطخعش ٔطهش ًنك رًفٕٓو أٔنٙ حأليَ  ةي أػةلض يلةّم ؿةيل رةٍٛ حنًةٌحْذ ٔناةّم ْةٌِ ح هظتمةخص ٍحؿاةش انةٗ 

رةخٌ حنفظُةش حنكزةَٖ كةخٌ طازٛةَحً عةٍ مةَح  ئؤنش ؿَْٕٚش طظّظم رغًٕع يفٕٓو حنلكى ٔحنوتمش، ألٌ يخ كةيع ا

ىٓظٍٕ٘ طخٍم مٙ َدخو حنلكى حنٌ٘  خو راي ٔمخس حنَٓةٕل ٔحندةخَْ أٌ أٔػةق طـهٛخطةّ ْةٕ بٛةخد الةكم يلةيى 

 هظٛخٍ حنوهٛفش ٔعيو ػزؾ ييس ٔ ٚظةّ مؼةتً عةٍ عةيو طليٚةي حهظظخطةخطّ  ْٔكةٌح بةيص ئةؤنش حنلكةى  ؼةٛش 

ظٕٖ حنُض  َرَخ ٔكيٚؼخ، حنشةٙإ حنةٌ٘ ٚـاةم حنًـةخل يفظٕكةخً أيةخو حنف ٓةخإ، حؿظٓخىٚش نى ٚٔظ ى مٛٓخ كٔى عهٗ ئ

ٌّ يةخ طزةخٍٚ مٛةّ م ٓةخإ حنٔةُش عةٍ م ٓةخإ  نظُخٔل يؼةم ْةٌِ حن ؼةخٚخ؛ أ٘  ؼةٛش حنوتمةش ٔٔؿةٕد ؽخعةش حأليةَحإ  ا

حنٓـةَ٘ أٌ حنشٛاش ْٕ يٕ   حنِعخيش حنٔٛخٓٛش مٙ حنًشَٔو حناخو نميش " م ي ٍأص حنشةٛاش أٔحهةَ حن ةٌَ حألٔل 

حإليخيش يٍ ي ظؼٛخص حنيٍٚ أٔ ػٍَٔحطّ رًاُٗ أَّ    ٛخو نهةيٍٚ رةئَٓخ؛ أ٘ أٌ حنةيٍٚ ٚ ظؼةٙ حنٔةهطش حن خثةيس، 

مةٙ  –ألٌ حإليخو عُيْى  خثى عهٗ حنشةَو ٔ  ط ةٕو حنشةَٚاش مةٙ حناةخنى رئَةّ  رًُٛةخ ظةم حإليةخو عُةي أْةم حنٔةُش 

"  كخٍٓخ نهشَو ٔنْٛ يٍ ي ظؼٛخطّ –أكٍٔ حنلخ ص 
9
 

ٌّ حنًظٍ حن َرَةٙ ٌّ حنوتمش ٔحؿزش الَعخ، أل  -مةٙ َدةَْى  -حنًظخىٍس حنظٙ ُٚطه  يُٓخ حنف ٓخإ حنٌُّٕٔٛ ْٙ أ

 َِ أُٔنِةةةٙ حألَْيةةة َٔ ةةةَٕل  ُٓ َس أَِؽُٛاةةةْٕح حن َٔ  َ   ةةةي أػةةةفٗ عهٛٓةةةخ كٔةةةخإ حنًشةةةَٔعٛش ٔحإلنةةةِحو ر ٕنةةةّ طاةةةخنٗ: "أَِؽُٛاةةةْٕح هللاس

و ٌْح حن ٕل حنةٌ٘ حٓةظيل رةّ يادةى حنف ٓةخإ، يؼةم حنًةخٍٔى٘ ٔحرةٍ ؿًخعةش، ٔيزةٍَ ًنةك  ٛخيٓةخ 23ِيُُكْى"،حنُٔخإ/

رلًم حنكخمش عهٗ ي ظؼٗ حنُدَ حنشَعٙ مةٙ يظةخنلٓى حنيَٕٛٚةش ٔحألهَٔٚةش كًةخ ٚ ةٕل حرةٍ ههةئٌ  ن ةي حعظزةَ 

ؽزٛاةش حإلَٔةخٌ حنةٌ٘ ؿاهةّ هللا ههٛفةش نةّ عهةٗ حن يحيٗ حنوتمش رًؼخرش ُٓش يٍ ٍُٓ هللا مٙ هه ّ   طظاةخٍع ية  

                                                           
9
 21، ص 2332حنُٔش حنَحراش، هَٚف  ،29حنايى  ،ٍػٕحٌ حنٔٛي، ٍإٚش حنوتمش ٔرُٛش حنئنش مٙ ح ٓتو، يـهش ح ؿظٓخى -



 

  

 

حألٍع ٔم  حنَإٚش حنيُٚٛش نهاخنى  ٔٚظـخٍٔ ٌْح حنًفٕٓو حناخو نهوتمش ي  يفٕٓو هخص نهلكى ْةٕ حإليةخٍس، ْٔةٕ 

 يفٕٓو ُٚيٍؽ ػًٍ حنًـخل حنٔٛخٓٙ، اً ٚاَمٓخ طخكذ حنهٔخٌ مٙ يخىس "أ، و، ٍ" ر ٕنّ:

ٔككٗ ػاهذ عٍ حنفةَحإ: كةخٌ ًنةك اً أيةَ عهُٛةخ حنلـةخؽ، رفةظق حنًةٛى، "ٔحنًظيٍ حإليَس ٔحإليخٍس رخنكَٔ  

: أيخ اٌ نّ ايةَس كها ةش حنكهةذ نزُةّ، حإليةَس، رخنكٔةَ: حإليةخٍس، -ٍػٙ هللا عُّ  -ْٔٙ حإليَس  ٔمٙ كيٚغ عهٙ 

عهٙ أيَس نك :  خنٕح: عهٛك أيَس يطخعش مفظلٕح  حنظٌٓٚذ: ٔٚ خل ٔيُّ كيٚغ ؽهلش: ناهك ٓخإطك ايَس حرٍ عًك 

يطخعش، رةخنفظق   بٛةَ، ٔياُةخِ نةك عهةٙ أيةَس أؽٛاةك مٛٓةخ، ْٔةٙ حنًةَس حنٕحكةيس يةٍ حأليةٍٕ، ٔ  ط ةم: ايةَس، 

رخنكَٔ، اًَخ حإليَس يٍ حنٕ ٚش  ٔحنظؤيَٛ: طٕنٛش حإليخٍس"  ٔكٔذ حنٔٛخو ٔح الظ خو أًَٓخ ٚ ظؼةٛخٌ ٔؿةٕى أيٛةَ 

نات ش ْةٕ حأليةَ يةٍ ؿخَةذ ٔحنٔةً  ٔحنطخعةش يةٍ ؿخَةذ يٍ ؿٓش ٔيئيَ عهّٛ يٍ ؿٓش أهَٖ نُفٓى أٌ  خٌَٕ ح

 رهَ 

ن ةةي رهةةٍٕ حنظةةَحو عهةةٗ حنلكةةى حنةةٌ٘ رةةيأص يتيلةةّ حألٔنةةٗ راٛةةي ٔمةةخس حنَٓةةٕل هطخرةةخً ٓٛخٓةةٛخً َـًةةض عُةةّ 

طٕؿٓخص مكَٚش طُدَ نه ؼخٚخ حنٔٛخٓٛش يٍ يُطه خص يظزخُٚش طزخٍٚ حنًظخنق ٔحنَْخَخص، ٔكخٌ عهةى حنكةتو اؽةخٍحً 

ٕع مٙ ئؤنش حإليخيش مهةى ٚكةٍ َظةذ حإليةخو ٔحؿزةخً الةَعخً ٔع ةتً عُةي كةم حنًٔةهًٍٛ ٔ ةي أالةخٍ حرةٍ يتثًخً نهو

ههئٌ انٗ يٍ  ةخل "راةيو ٔؿةٕد ْةٌح حنُظةذ ٍأٓةخ   رخنا ةم ٔ  رخنشةَو يةُٓى حألطةى يةٍ حنًاظِنةش ٔراةغ 

يةش عهةٗ حناةيل ٔطُفٛةٌ حنوٕحٍؽ ٔبَْٛى ٔحنٕحؿذ عُي ْةئ إ، اًَةخ ْةٕ ايؼةخإ حنلكةى حنشةََو مةبًح طٕحؽةؤص حأل

أككخو هللا طاخنٗ نى ٚلظؾ انٗ ايخو ٔ  ٚـذ َظزّ" 
10
ٔٚاَف حنظٓخَٕ٘ حنوتمش رؤَٓخ "هتمش حنَٓةٕل مةٙ ا خيةش  

ٔحنوهٛفش ٚٔةًٗ ايخيةخ"      حنيٍٚ ٔكفع كُٕس حإلٓتو، كٛغ ٚـذ اطزخعّ عهٗ كخمش حأليش
11
ٔ ةي حهظهةف حنف ٓةخإ  

يخيةش كًةخ َٚحْةخ حنًةخٍٔى٘ ْةٙ هتمةش حنُزةٕس مةٙ كَحٓةش حنةيٍٚ ٔٓٛخٓةش مٙ الؤٌ حنًٕ   نهِعخيةش حنٔٛخٓةٛش مخإل

حنيَٛخ، ٌْٔح طظٍٕ ُٓٙ نٌٓح حنًُظذ  أيخ أْم حنظشٛ  مٛاظزٌَٔ حإليخيش يٍ ي ظؼٛخص حنيٍٚ، ألٌ حنيٍٚ ٚ ظؼٙ 

و ٔ  ٚـُٕ حنٔهطش حن خثيس ٔ ي ٔػق حرٍ ههئٌ ياخنى ٌْح حنًزيا عُيْى كٍٛ رٍٛ أَٓخ "ٍكٍ حنيٍٚ ٔ خعيس حإلٓت

نُزٙ ابفخنّ ٔ  طفٕٚؼّ انٗ حأليش، رم ٚـذ عهّٛ طاٍٛٛ حإليخو نٓى ٔٚكةٌٕ ياظةٕيخً يةٍ حنكزةخثَ ٔحنظةغخثَ" 
12
 

عهٗ أَّ   ري يٍ حنظُزّٛ عهٗ طهك حنلخؿش انٗ حنٕكيس ٔانٗ ؿَٚةخٌ يفٓةٕو حأليةش حنةٌ٘ ٚةيعٕ انةٗ طؤطةٛم يفٓةٕو 

ق مةةٙ طليٚةةي يفٓةةٕو حنوتمةةش ٔاعطخثٓةةخ حنًُِنةةش ح عظزخٍٚةةش حنظاةةخٚو ٔحنٔةةهى ح ؿظًةةخعٙ حنةةٌ٘ كةةخٌ نةةّ أػةةَ ٔحػةة

حنكزَٖ مٙ حنفكَ ح ٓتيٙ عًٕيخً، ٔنام مٓى أْةم حنٔةُش ٔأْةم حنشةٛاش   ٚوةَؽ عةٍ ْةٌح حنٔةٛخو؛ م ةي أكةي كةم 

                                                           
10
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 31، حنـِإ حألٔل، ص موسوعة اصطالدات العلوم اإلسالميةحنظٓخَٕ٘،  -
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مَٚ  عهٗ ْخؿْ طل ٛ  حنهلًش رٍٛ أمةَحى حنًـظًة  ٔطل ٛة  حنًظةهلش نميةش، ٔاٌ يةٍ ؽةَٚ ٍٛ نظظةٍٕ حنلكةى 

 ٍ نهلكى   طظٍٕ نهئنشو  يوظهفٍٛ ،طظٕ

ٌُّٕٛ عهٗ يـًٕعش يٍ حنشَٔؽ طظًلٍٕ كٕل ٔؿٕد حنكًخل مٙ طفخص حنوهٛفش ٔيُٓخ حناهى  ُٔ حطف  حنف ٓخإ حن

ٔحنايحنش ٔٓتيش حنلٕحّ بَٛ أَٓى حهظهفٕح مٙ الَؽ حنُٔذ؛ م ةي حنظةِو حنًةخٍٔى٘ رخنلةيٚغ حنُزةٕ٘ "حألثًةش يةٍ 

حن خثى رؤيٍٕ حنًٔهًٍٛ يٍ  ةٕو أٔنةٙ عظةزٛش  ٕٚةش بخنزةش كًةخ كةخٌ   َٚو" مٙ كٍٛ حالظَؽ حرٍ ههئٌ أٌ ٚكٌٕ

مٙ حن َالٛش، ٔيَى ٌْح حنفَو مٙ ٍأُٚخ ْٙ حنل زش حنِيُٛش حنفخطهش رٍٛ حنَؿهٍٛ ٔٔؿٕىًْخ مٙ ًَطٍٛ يٍ حنلكى 

ٔحنٔٛخٓش ٔحألٔػخو يوظهفٍٛ  اًٌ يظٗ طٕمَص حنشَٔؽ حنًطهٕرش مٙ حإليخو طظزق ؽخعظةّ َٔظةَطّ ٔحؿزةش أيةخ 

 اًح هَؽ يٍ ٓٛخو عيحنظّ ،كخنفٔ و أٔ طخٍ انٗ َ ض مٙ ريَّ ،كخناًٗ أٔ حنـٌُٕو، مبَّ ٚاِل 

أّيخ حنظظٍٕ حنشٛاٙ، مٛشظَؽ مٙ حإليخو حنظ ٕٖ ٔحن َحرش يٍ رل حنزٛض ٔأهَٛحً حناظًش مًخًح طاُٙ حناظةًشذ 

ًٕح رلزم هللا"؛ أ٘ طًٔكٕح آَّخ كٔذ نٔخٌ حناَد "حنًُ  ٔعظًّ عظًخ أ٘ يُاّ ٔٔ خِ ٔ ٕنّ طاخنٗ "ٔحعظظ

مٓةخ حنشةٛن حنًفٛةي مةٙ كظةخد "حنُكةض ح عظ خىٚةش" رؤَّٓةخ طاُةٙ مةٙ حنشةَو  َّ رآي هللا"  أّيةخ مةٙ ح طةطتف، م ةي ع

  رخنًكهف، كٛغ طًُ  يُّ ٔ ٕو حنًاظٛش ٔطَك حنطخعش ي   يٍطّ عهًٛٓخ"  "نطف ٚفاهّ هللا طاخنٗ

حنظٙ ٔػآخ أطزخو حنًٌْذ حنشةٛاٙ ٔأطزةخو حنًةٌْذ حنٔةُٙ  اًٌ يخ َتكدّ يٍ طظفّلُخ نهشَٔؽ ٔحنؼٕحرؾ

ةش  ًّ أَٓى ٚوظهفٌٕ مٙ أيَ حإليخو، اً ٚٔظُي حنٌُٕٔٛ انٗ حنُض حن َرَٙ ٔحنليٚغ حنُزٕ٘ حنهةٌٍٚ ٚةؤيَحٌ رطخعةش حألٚ

 ًٔ٘ حنٔهطخٌ حنٌٍٚ ًٚظهكٌٕ حن يٍس عهٗ ٓٛخٓش حنُخّ يخ نى ٚؤئَح ربطٛخٌ حنًاخطٙ، نكٍ حإليةخو نةْٛ ياظةٕيخ

،ٍبةةى أٌ ئةةؤنش عةةِل حإليةةخو  يةةٍ حنوطةةب ًٔٚكةةٍ ح ٓةةظغُخإ عُةةّ يظةةٗ كةةخى عةةٍ يُدٕيةةش حنشةةَٔؽ حنًٕػةةٕعٛش

ٔح ٓظغُخإ عُّ نى طظـخُٔ ييحى حألٍٔحو حنظٙ َدَص نهٔٛخٓش حنشَعٛشو  أيخ أْةم حنظشةٛ  مٛ ٕنةٌٕ رًزةيا عظةًش 

ٌْزٍٛ عةٍ كٛفٛةش حَا ةخى حإليخيةش رًةخ مبًح كخٌ ًنك كٌنك ك  نُخ أٌ َظٔخإل عٍ َدَٚش كم يةٌْذ يةٍ حنًة  حإليخو

 أًَٓخ نى ٚظف خ مٙ حنًزخىة حألٔنٛش يٍ الَٔؽ حإليخو
13
 

حإليخيش ع ي ٚلظم رخنًزخٚاش يٍ نيٌ أْم حنلم ٔحنا ي نًٍ حهظَٛ ايخيخً نميةش راةي حنظشةخٍٔ رٛةُٓى  ٔحألطةم 

ٗ حنٔةً  ٔحنطخعةش يةٍ ؿٓةش مٙ حنزٛاش أٌ طكٌٕ عهٗ حنكظخد ٔحنُٔش ٔا خيش  ٔطخّ حناةيل يةٍ ؿٓةش حإليةخو ٔعهة

 أْةةم حنلةةم ٔحنا ةةي""ش، ْٔةةٙ حنَعٛةةش  ْٔةةٌح حأليةةَ ٚـاهُةةخ َٔظلؼةةَ عهةةٗ حأل ةةم ػتػةةش يظةةطهلخص يَكِٚةة

 ٔ"حنزٛاش" طًؼم ح عًيس حنَثٛٔش مٙ حَا خى حإليخيش  مًخ ياُٗ حنشٍٕٖ ٔيٍ ْى أْم حنلم ٔحنا يذ "ٔ"حنشٍٕٖ

                                                           
13
ٕٓ يطه خ "ٔ خل حنفخػم حنً يحى  يّ هللا ٍٔكّ: ٔأطلخرُخ ككًٕح راظًظٓى يطه خ  زم حنُزٕس ٔرايْخ عٍ حنظغخثَ ٔحنكزخثَ عًيح ٕٔٓٓح، رم ٔعٍ حنٔ -

فخػم حنٍٕٔٛ٘، ص نٕ مٙ حن ٔى حنَحر  َٔ ظي رّ حألماخل حنًظاه ش رؤكٕحل ياخالٓى مٙ حنيَٛخ يًخ نْٛ ىُٚٛخ" ٍحؿ  حٍالخى حنطخنزٍٛ انٗ َٓؾ حنًٔظَاليٍٚ نهٔ

940 



 

  

 

ٖ حنف ٓخإ أٌ حنشٍٕٖ ْٙ أطم ٔ خعةيس يةٍ أطةٕل طاَف حنشٍٕٖ رؤَٓخ ؽهذ حنَأ٘ يًٍ ْٕ أْم نّ، َٔٚ

حنلكى مٙ حإلٓتو ٔعهٛٓخ  خو طَالٛق حنائل يٍ حنًٔهًٍٛ نًٍ ََّٚٔ أْت نه ٕس ٔحإليخيش نظٕنٙ أيَْى ٔٚٔظشٓي 

حنٌُٕٔٛ عهٗ ًنك رخٌ حنَٕٓل نى ٚظةَك يةٍ راةيِ ههٛفةش، مؼةتً عةٍ حٜٚةخص حن َرَٛةش حنيحعٛةش نهشةٍٕٖ ٔهخطةش 

  يٍ ٍٕٓس رل عًَحٌ 223ٍٕس حنشٍٕٖ ٔيٍ ٓ 98حٜٚظٍٛ 

أّيخ أْم حنلم ٔحنا ي مٓى كٔذ ىحثَس حنًاخٍف حإلٓتيٛش "يًؼهٕ حنـًخعش حإلٓتيٛش حنٌٍٚ ُٕٚرٌٕ عُٓخ مةٙ 

يزخٚاش ههٛفش حٔ أ٘ كخكى رهَ ٔههاةّ"، ْٔةٕ طاَٚةف   ٚوةَؽ عًةخ  ةٍَِ حنًةخٍٔى٘ يةٍ أٌ ياَمةش أْةم حنلةم 

ْٙ حنفجش حنظٙ ٚفٕػٓخ حنف ٓخإ نتهظٛخٍ، ألَٓخ ياُٛش رًاَمش حإليةخو رخٓةًّ ٔ ٔحنا ي ْٙ يٍ حنًاخٍف حنوخطش، ٔ

 طفخطّ 

ٔاؿًخو أْم حنلم ٔحنا ي عهٗ طاٛةٍٛ ايةخو ٚ ةٕو أٓخٓةخً عهةٗ طةٕمَّ يـًٕعةش حنشةَٔؽ حنظةٙ ًكََخْةخ ٓةخر خ، 

عش " رازخٍس طةخكذ ٔيفخىْخ " حنظف ش عهٗ اٚـخد حنزٛ  ٔعهٗ حنًزخٚاش ٔحنطخ ٔيظٗ كخٌ ًنك كٌنك كخَض حنزٛاش

 حنهٔخٌ ٔطظؤْٓ عهٗ حن زٕل ألَّٓخ " حنآي عهٗ حنطخعش " كًخ ٚ ٕل حناتّيش حرٍ ههئٌ 

ْكٌح اًٌ َ ف عهٗ أًّْٛش حنزٛاش مٙ طكَْٚ ؽخعش حأليَٛ، نكُٓخ ؽخعش مٙ حنًأَف ي ٛةيس رخنكظةخد ٔحنٔةُش 

ٓخ يزيأ حنشٍٕٖ مٙ ككى   َةض مٛةّ  ٔ ةي كؤٌ طُزُٙ  َحٍحص حأليَٛ عهٗ أٓخّ حنًظهلش حناخيش حنظٙ َٚحعٙ مٛ

ٌّ أْى يخ ٚـذ عهةٗ حإليةخو ْةٕ حنًشةخٍٔس مةٙ كةم يةخ   َةّض مٛةّ عةٍ هللا ٍٔٓةٕنّ ٔ   أالخٍ م ٓخإ حإلٓتو انٗ أ

اؿًخو طلٛق ٚلظؾ رّ، ٔرٌنك طكٌٕ حنشَٚاش حإلٓتيٛش رًخ طظؼًُّ يٍ  َرٌ ُٔٓش ٔحؿظٓخى ٔاؿًخو  ي كخٔنض 

أيةيص حنًٔةهًٍٛ رؤهت ٛةش مةٙ حنًاخيهةش نةى طكةٍ ٕٚيةخ يطخر ةش نًُطة  حنظةخٍٚن ٔطةَحو آٍخإ  ٕحعي مٙ حنلكةى ٔ

 حنٔخٓش عهٗ حنلكى، ألٌ حنظخٍٚن كخٌ ىحثًخ يـخل حنغهزش ٔطُخُو حنز خإ ٔحنٔهطش 

طكخى حنًظخىٍ حناَرٛش طـً  عهةٗ حعظزةخٍ عٓةٕى حنلكةى حنظةٙ طهةض يزخالةَس ٔمةخس حنُزةٙ عٓةٕى هتمةش ٍحالةيس  

،انٗ كئى ُٓش ٓض ٔػتػٍٛ نهٓـَس ط َٚزخو، ْٔٙ مٙ َدةَ ْةٌِ حنًظةخىٍ عٓةٕى  ٔهخطش ُيٍ أرٙ ركَ ٔعًَ

عًةةٕو حنًٔةةهًٍٛ مظةةَس ككةةى   ةةَرٌ ٔٓةةُش ٔحنظةةِحو رًاةةخَٚٛ حنةةيٍٚ يةةٍ ط ةةٕٖ ٔاًٚةةخٌ ٔئةةخٔحس ٔعةةيل، نٓةةٌح ٚاظزةةَ

حنوهٛفظٍٛ ًًَٕؿخً ط ظي٘ رّ حأليش رفؼم يخ ًٍّٓ حنف ٓخإ ٔىَّٔ حنًئٍهٌٕ يٍ طٍٕس ٚةؤطى رٓةخ حنٓةيحس ٔرٚةش ًنةك 

حنًٛؼخو حنٌ٘ أنِو رّ كم يٍ عًَ ٔأرٙ ركَ مٙ أٔل عٓيًْخ رخنوتمش يٍ اعطخثّ حنل  نهُخّ مٙ أٌ ٚ ٕيةِٕ اًح 

: ًاُٗ َفّٔ حنٌ٘ طهفع رّ حنًٍٕٔ رٍ يوَيش مةٙ هتمةش عؼًةخٌ كةٍٛ  ةخل نةّْٕٔ حن حعٕؽ أٔ كخى عٍ حنظَحؽ،



 

   

 

"نجٍ رخٚاظك نظ ًٍٛ نُخ كظخد هللا ُٔٓش ٍٓةٕنّ ٔٓةُش طةخكزٛك يةٍ  زهةك" 
14
نكةٍ عهةٗ أ٘ أٓةخّ حعظزةَص ْةٌِ  

 حنل زش حنِيُٛش يٍ حنوتمش حإلٓتيٛش طـٔٛيحً ًًَٕؿٛخً ن ٓتو" حنظلٛق"ذ

يةةّ حنُزةةٙ ،صو كةةٕل ؿًخعةةش حنًٓةةخؿٍَٚ ٔحألَظةةخٍ ٔحٓةةظُي انةةٗ حنٔةةٛخىس حناهٛةةخ ن ةةي طًلةةٍٕ حنُدةةخو حنةةٌ٘ أ خ

نهًشَٔعٛش حنيُٚٛةش ركةم ػ هٓةخ حنظ يٚٔةٙ ٔركةم ػةٕحرطٓخ حألهت ٛةش ٔالةَحثآخ ٔأككخيٓةخ ية  حنٔةاٙ انةٗ طٕكٛةي 

رةٍٛ حنً ةّيّ ٔحَييـٕح مٙ حنًـظً  حنـيٚي، ٔحٓظطخعض حنُزةٕس أٌ طـًة   حن َالٍٛٛ حنٌٍٚ حَظٕٓح ئهًٍٛ راي حنفظق

ٔأٓٔةةض ٓةةهطظٓخ عهةةٗ حنوطةةخد حإلنٓةةٙ ٔحنظٕؿٛةةّ حنفاهةةٙ  ٔحنًاةةٛو حنٛةةٕيٙ ٔرةةٍٛ عةةخنى حنغٛةةذ ٔعةةخنى حنشةةٓخىس،

و  ٔكةخٌ حنً ظةٕى     رةيٍ   و ٔحنظةهق ،حنليٚزٛةش، نهـًخعش، ٔاٌ كخٌ َٚطكِ عهٗ حنيمخو ٔحنغِٔ ٔحنلةَد ،أكةي

يٍ ٌْح حنلةَص  ا  أَّ رخنَبى، ٔحناًم عهٗ حنفظق رخ ٓظٔتو َّلل ٔططزٛ  أككخيّ يٍ كم ًنك ْٕ طٕكٛي حناَد

حن ٕ٘ عهٗ ٔكيس حأليش حإلٓتيٛش؛ م ي ظَٓص أيخٍحص حنظظيو مٙ طفٕف حنًٔهًٍٛ اػَ ٔمةخس حنَٓةٕل ٔحؿظًة  

حألَظخٍ مٙ ٓ ٛفش رُٙ ٓخعيس، ٔكخٌ حأليَ ٚظاه  رخهظٛخٍ ٔحكي يُٓى نهوتمش، ْٕٔ ٓةاي رةٍ عزةخىس أكةي ُعًةخإ 

نةجٍ كةخٔل حألَظةخٍ أٌ ٚكَٕةٕح ؿزٓةش يشةظَكش مةٙ حنٔة ٛفش، مةبٌ ًنةك نةى ًُٚة  يةٍ طظةيو ْةٌِ  زٛهش حنوٍِؽ  ٔ

حنـزٓش أيخو ي خٔيش حنًٓخؿٍَٚ ٔاطَحٍْى مهى ٚكٍ حألّٔ ٚظًٌُٕ أٌ ُٚظوذ مَى يٍ حنوٍِؽ ٔ  كخٌ حنوٍِؽ 

ص عهةٗ ٔكةيس ٔكةخٌ حنلةَ َٚبزٌٕ مٙ كخكى يٍ حألّٔ، ٌْٔح يخ ٚزٍَ ٓةَعش حنطةَمٍٛ انةٗ يزخٚاةش أرةٙ ركةَ 

حأليش ٔحنـًخعش ٔكفع كٛخَٓخ حنُخالت مخعتً مٙ كظٕل حنزٛاش، ٍبى راغ حألكيحع حنظخٍٚوٛش حنظٙ ْيىص  ٛخيٓخ  

مةبٌ يةٍ  مخنظلفع حنٌ٘ أريحِ حنٓخالًٌٕٛ ٔحأليٌٕٕٚ كخٌ نٔزذ ٔحكي ْٕ  َحرش حنزٛض أٔ ح َظًخإ حناشخثَ٘، ٔنٓةٌح

حنًٔهًٍٛ، ٌْٔح يخ كيح راهٙ رٍ أرٙ ؽخنذ انٗ اريحإ يًخَاش  ك  عؼًخٌ أٔ عهٙ عهٗ ٔؿّ أهض حنظشزغ روتمش

ػى اٌ عهٛخ كةَو هللا ٔؿٓةّ أطةٙ رةّ انةٗ      ": كزَٖ مٙ رٛاش أرٙ ركَ  َٚٔ٘ حرٍ  ظٛزش  ظش ٌِْ حنًًخَاش رخن ٕل

أَةخ أكة  رٓةٌح حأليةَ : م ةخل، أَخ عزي هللا ٔأهٕ ٍٕٓنّ، م ٛم نةّ: رةخٚ  أرةخ ركةَ: أرٙ ركَ ٍػٙ هللا عُّ ْٕٔ ٚ ٕل

أٔنٗ رخنزٛاش ألهٌطى ٌْح حأليَ يٍ حألَظخٍ ٔحكظــظى عهٛٓى رخن َحرش يةٍ حنُزةٙ طةهٗ هللا ٔأَض يُكى،   أرخٚاكى 

عهّٛ ٔٓهى ٔطؤهٌَّٔ يُخ أْم حنزٛض بظزخذ أنٔظى ُعًظى نمَظخٍ أَكى أٔنٗ رٌٓح حأليَ يُٓى نًخ كخٌ يلًي يُكى 

حإليخٍس، ٔأَخ أكظؾ عهٛكى رًؼم يخ حكظــظى رّ عهةٗ حألَظةخٍ َلةٍ أٔنةٗ رَٓةٕل مؤعطٕكى حنً خىس ٔٓهًٕح انٛكى 

ةخ حكةظؾ عهٛةّ راةغ حنظةلخرش  ًّ هللا كٛخ ٔيٛظخ مؤَظفَٕخ اٌ كُظى طئيٌُٕ ٔا  مزٕإٔح رخندهى ٔأَظى طاهًةٌٕ     " مه

ٓهطخٌ يلًي مٙ حناَد عةٍ "هللا هللا ٚخ ياشَ حنًٓخؿٍَٚ   طوَؿٕح : رليحػش ُّٓ ٔ هش حكظًخنّ نهًهًخص  خل نٓى

ىحٍِ ٔ اَ رٛظّ انٗ ىٍٔكى ٔ إٍ رٕٛطكى ٔ  طيمإح أْهّ عٍ ي خيّ مٙ حنُخّ ٔك ّ مٕ هللا ٚخ ياشةَ حنًٓةخؿٍَٚ 
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  رٍ  ظٛزش  كتاب اإلمامة والسياسةٍحؿ   -



 

   

 

نُلٍ أكّ  حنُخّ رّ، ألَّخ أْم حنزٛض َٔلٍ أك  رٓةٌح حأليةَ يةُكى، يةخ كةخٌ حن ةخٍة نكظةخد هللا حنف ٛةّ مةٙ ىٚةٍ هللا 

ًؼطه  رؤيَ حنَعٛش حنًيحم  عُٓى حأليٍٕ حنٔٛجش حن خٓى رُٛٓى رخنٕٔٚش ٔهللا اَّ نفُٛخ" حناخنى رٍُٔ ٍٕٓل هللا حن
15
  

ط ةٕل   ٔنٌٓح ح عظزخٍ َفٔةّ، ٍمؼةض مخؽًةش رٛاةش أرةٙ ركةَ ٔحعظزةَص مةٙ هتمظةّ آةخإس نٓةخ ٔنهُزةٙ ،صو

ٌ عهٛك مٙ كّم طتس أُطهّٛٓخ" كظٗ كخى أرٕ ركَ أٌ ٚظو مخؽًش ألرٙ ركَ: ّٕ هّٗ عٍ حنوتمش ٔاًَّخ كةخٌ "ٔهللا ألىع

ّٔكّ رٓخ  و راةي حنٕكةيس  ٚ ةٕل –كًةخ ٚ ةٕل  –طً َّ "ٔهللا نةٕ  ًنةك ٔيةخ أهخمةّ يةٍ : هٕمةخً عهةٗ حنًٔةهًٍٛ يةٍ حنظفة

ٍهخٔس ٌِْ حنأَس يخ رّض نٛهش ٔنٙ مٙ عُة  ئةهى رٛاةش راةي يةخ ٓةًاض ٍٔأٚةض يةٍ مخؽًةش"  ٔناهّةّ نٓةٌح حنٔةزذ 

راي ٔمخس مخؽًش َِٔٔنّ عُي انلخف راغ حنظلخرش عهّٛ  كخَض كخىػش ٓة ٛفش  طؤؿهض يزخٚاش عهٙ ألرٙ ركَ انٗ يخ

رُةةٙ ٓةةخعيس اًٌ، هخػةةاش نتؿظٓةةخى مةةٙ أٔل يشةةكهش ٓٛخٓةةٛش طٕحؿةةّ حنًٔةةهًٍٛ، ٔ ةةي ٍأٖ حنًـظًاةةٌٕ مةةٙ طاٛةةٍٛ 

 ٔ ي حطًٔض ٓٛخٓش أرٙ ركةَ رٔةهطش ئةظًيس يةٍ  ٔحنَٔٛ عهٗ َٓؾ حنَٕٓل ،صو حنوهٛفش يظهلش حنئنش حنُخالجش

طؤٔٚم يوظٕص نُظٕص حن َرٌ ٔحنُٔش رخإلػخمش انٗ حنُظخثق حنظٙ ط ييٓخ َوزش يٍ حنًٔهًٍٛ يٍ حنًٓةخؿٍَٚ 

 : ٔحألَظخٍ، ماًم عهٗ طل ٛ  يًٓظٍٛ ٍثٛٔٛظٍٛ

ش حألٔنٗ ْٙ حن ؼخإ عهٗ حنَىس ٔٓؾ حن زخثم حنظٙ أعهُض حناظٛخٌ ٔال  عظخ حنطخعش  ًّ  حنًٓ

ش حنؼخَٛش ْٙ مَع حإلٓتو رلي  ًّ  حنٔٛف َٔشَِ رخنهٍٛ أٔ رخن ٕس حنًٓ

 ن ي كخٌ حنظّٕؿّ حألٓخٓٙ ألرٙ ركَ ْٕ طكَْٚ حنطخعش حنٕحؿزةش َلةٕ حنئنةش ٔاعةخىس ىيةؾ حن زخثةم ٔحنظلخيٓةخ 

بَٛ أَّ   ري يٍ ٕٓو حنًتكدش حنظخنٛش: اَّ رخنَبى يٍ أٌ راغ حنظةلخرش نةى ٚكةٍ يٕحم ةخً عهةٗ  ظةخل حنًَطةيٍٚ 

حنًَطي ٔنظاخٍع ٌْح حأليَ ي  يزيا  َرَٙ طَٚق ْٕ "  اكَحِ مٙ حنيٍٚ"؛ م ةي نغٛخد َض يظف  عهّٛ مٙ  ظخل 

أؽٛة  أرةٕ ركةةَ مةٙ ْةٌِ حنلةةَٔد يةخ ٚفٔةةَ أٌ ؿًخعةش حنًٔةهًٍٛ حنـيٚةةيس طًؼهةض يفٓةٕو ح َؼةةزخؽ حنٔٛخٓةٙ راةةي 

هٛفش ٚهِيٓى حنلًٛش حنـخْهٛش يٍ ؿٓش، َِٔنض عُي ٓهطخٌ حنزٛاش يٍ ؿٓش ػخَٛش، ألٌ عٓي حنطخعش حنٌ٘  طإِ نهو

 رخ يظؼخل ألٔحيَِ يخىحو حنوهٛفش ٍأٖ مّٛ اهًخىح نهفظُش ٔيظهلش نهًٔهًٍٛ 

طةةَحىف حنةةَّىس مةةٙ َدةةَ أرةةٙ ركةةَ حنؼةةٍٕس ٔكتًْةةخ ٚئٓةةْ يفٓةةٕو الةة  عظةةخ حنطخعةةش، نةةٌح ٔؿزةةض يلخٍرةةش 

ٔةةٛهًش، ،ي حنًَطةةيٍٚ ٔ  ٓةةًٛخ يةةٍ حىعةةٗ حنُزةةٕس ٔؿةةخإ ُٚةةخمْ مةةٙ حنٔةةهطش حنَٔكٛةةش نهَٓةةٕل ٔنوهٛفظةةّ يةةٍ راةةيِ

ؽهٛلش   و ْٔكٌح أػزض حنًٔهًٌٕ أَٓى ئظائٌ نهظؼلٛش ركم الٙإ مةٙ ٓةزٛم طَٓةن أٍكةخٌ حنئنةش مةٙ ، ٓـخف

   حنًيُٚش ٔمَع حنطخعش ٔحنٕ إ رخن ٕس
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  اإلمامة والسياسةحرٍ  ظٛزش،  



 

   

 

 ٌّ ٍص مٙ عٓيِ حنًًخٍٓش حنٔٛخٓٛش ٔٔ َ مٙ  هذ عًَ أ ّٕ ٔ ي ح ظفٗ عًَ رٍ حنوطخد هطٗ أرٙ ركَ، اً طط

يٍ ٔحؿذ حناةَد حنلفةخظ عهةٗ ْةٕٚظٓى ٔح َ ٛةخى انةٗ كٔةٓى حنلَرةٙ رخألٓةخّ، ٔنكُةّ كةَّ  ةٛى حنشةٍٕٖ مةٙ 

أل٘ يُٓى نٕحإ حن ٛةخىس مةٙ  ، مهى ٚا يطُظٛذ حألًٚش ٔأَشؤ َدخيخ آتيٛخً ٚلي يٍ ىٍٔ حألالَحف حن زهٍٛٛ حنظ هٛيٍٚٛ

كَٔد حنَّىس ٔنى ٚاٍٛ أالَحف حن زخثم ٔ  كظٗ ٔؿِٕ حنظلخرش عهةٗ حنٕ ٚةخص، رةم عهةٗ حناكةْ يةٍ ًنةك عةٍٛ 

ف  ٔٚ ةخل اَّةّ رةخنغ مةٙ حنظؼةٛٛ  عهةٗ حألالةَحف  َّ الوظٛخص يٍ أطٕل يظٕحػاش ٔنكٍ نٓى يخع آتيٙ يشة

َٚو "  خل حنشةازٙ: نةى ًٚةض عًةَ رةٍ حنوطةخد كظةٗ َيهّْظةّ  ةَٚو كظٗ كَْض ككًّ   هشٛش حٓظغتل يُِنظٓى،

أهٕف يخ أهخف عهٗ ٌِْ حأليش حَظشةخٍكى مةٙ حنةزتى، مةبٌ ؿةخإ : ،مخيظُ  عهٛٓىو ٔ خل ٔ ي كخٌ كظَْى رخنًيُٚش

 ي كخٌ نك مٙ بِٔك ي  ٍٕٓل هللا ،صو يخ ٚزهغك ٔهَٛ نك يٍ بِٔك : حنَؿم يُٓى نٛٔظؤًَّ مٙ حنغِٔ مٛ ٕل

أٌ   طَٖ حنيَٛخ ٔ  طَحك  ٔكخٌ ٚفام ٌْح رخنًٓخؿٍَٚ يٍ  َٚو ٔنى ٚكٍ ٚفاهّ رغَْٛى يٍ أْم يكش، مهًخ  حنٕٛو

ٔنٙ عؼًخٌ ههٗ عُٓى، مخَظشَٔح مٙ حنزتى ٔأ ط  انٛٓى حنُخّ ٔكخٌ أكذ انٛٓى يٍ عًَ" 
16
  

مش يٍ رايِ مآل حنظُةخمْ انةٗ ٔيٍ طـهّٛخص ٌْح حنًزيا أٚؼخ طاُّٛٛ ٓظش يٍ حنًٓخؿٍَٚ، نظكٌٕ نٓى أك ٛش حنوت

أٌ ُٚلظَ رٍٛ حػٍُٛ ًْخ عهٙ ٔعؼًخٌ ٔ ي كٍَ عهٙ ٍمؼّ حنًزخٚاش مٙ حنٔ ٛفش أػُخإ يزخٚاش عؼًخٌ، ألَّ َٖٚ 

  َفّٔ أٔنٗ رخنلكى

يٍ هتل ٌْح حنظ ّظةٙ نًًٛةِحص حنوتمةش "حنَحالةيس" مةٙ َظةفٓخ حألٔل، ًٚكُُةخ حن ةٕل رؤَٓةخ ْةٙ حنظةٙ يؼهةض 

ٛخٓش حنَحعٙ ٔحنَعٛش حن خثًش عهٗ حنطخعش يٍ ؿخَذ حنَعٛش ٔيَحعخس حنًظهلش حنـًخعٛش يٍ حنًًُٕؽ حألٍ ٗ نٔ

ؿخَذ حنَحعٙ، ْٔٙ مظَس يغخَٚس نًخ ٓٛئٔل انّٛ أيَ حنوتمش راي ًنةك هخطةش ية  هتمةش عؼًةخٌ ٔٔطةٕ ً انةٗ 

 حنوتمش حنازخٓٛش  

انةٗ طةٕطَّ ٔحػةطَحد؛ م ةي  طة  عؼًةخٌ كخَض هتمش عؼًخٌ ْخىثش مٙ حنزيحٚش ٔنكٍ َٓعخٌ يخ حَ هذ ككًّ 

ي  َٓٛس ٓخر ّٛ ٔحَظٓؾ ٓٛخٓش عخثهٛش أ َد يخ طكٌٕ انٗ حنُدخو حنًهكٙ طاخٍػض مٙ يادًٓخ ي  يؤنٕف حنُٔش؛ 

م ي كخٌ يظٔخْتً ي  أ َرخثّ يٍ رُٙ أيٛش كخىحً مٙ حنظاخيم ي  راغ حنظلخرش حنٌٍٚ كخَةض نةّ يآةى هظةٕيخص، 

فخِ راٛيحً عٍ حنًيُٚش ٔعزةي هللا حرةٍ ئةإى ٔعًةخٍ رةٍ ٚخٓةَ    ْكةٌح أطةزق حنٕػة  يؼم أرٙ ًٍ حنغفخٍ٘ حنٌ٘ َ

يظًِٛحً رظـيٚي نُشخؽ ٍٔحرؾ حنيو ٔعٕىس انٗ أعَحف ؿخْهٛش ٔط خنٛي  زهٛش ػزض عؼًخٌ يٍ هتنٓخ ٓةهطش الوظةٛش 
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 32حنفكَ رَٛٔص، حنًـهي حنؼخنغ، ص ، ىحٍ الكامل في التاريخ حرٍ حألػَٛ، -



 

   

 

حنظٙ رشَ رٓخ حنَٕٓل  نهٓـَس، كخَض ػٍٕس مٙ ٓزٛم حنُدخو ٔحنًزخىة 92ٔطلكًٛش حَظٓض رخنؼٍٕس عهّٛ ٔ ظهّ ُٓش 

اً كخٌ ٚ خل ناؼًخٌ: "رينض ٔبَٛص" 
17
  

كخٌ حنظظّيو مٙ طفٕف حنًٔهًٍٛ يئًَخ ر ٛخو حنفظُش كٕل يشكهش حنلكى ركخيم أراخىْةخ  ٔاًح كةخٌ عخيةش يةٍ 

حنًٔهًٍٛ  ي هَؿٕحعٍ ؽخعش حنوهٛفش عؼًخٌ، مةبٌ مَ ةش حنوةٕحٍؽ نةى طكةٍ ْةٙ حألٔنةٗ مةٙ ههة  ؽٛهٔةخٌ حنةٕ إ 

َع رٕؿةةٕد طُظةةٛذ ْةةٌح حإليةةخو أطةةتً ٔؿخىنةةض مةةٙ هظةةٕص ػةةٍَٔطّ نهًشةةَٔو حنٔٛخٓةةٙ ن يةةخو،  َْ اً نةةى طَةة

نهٓـةَس  ٔ ةي ٍمةغ حنوةٕحٍؽ ٍمؼةخً يطه ةخً كةم ؽخعةش  93حإلٓتيٙ يةٍ هةتل الةاخٍْى "  ككةى ا  َّلل" ٓةُش 

ّٙ ٔالٛاش ياخٔٚش عهٗ حنٕٔحإ ٔكفَْٔى ٔكخَٕح ٌَٚٔ م ٙ أَفٔٓى َظٛـش ْةٌح عًٛخإ ن يخو، رم آَى َزٌٔح الٛاش عه

 ح عظ خى أَٓى أْم حنل  حنًظشزإٌ رَٔف حنُض  

ٔعهٗ حنَبى يٍ يٕ ف حنوةٕحٍؽ حنًُةخٔة نهظةَحو عهةٗ حنلكةى رةٍٛ حنٔةُش ٔحنشةٛاش، مةبٌ ْةٌح حنًٕ ةف نةى  

ٚؼف َظخثؾ عًهٛش اً حَظٓٗ حنظَحو رخَظظخٍ الٛاش عهٙ، ميالٍ مَٚ ّ يَكهش ؿيٚيس نى ٚاي مٛٓخ حنا ةم حنٔٛخٓةٙ 

َرٙ ٚظكٌٕ يٍ هتل حنليع حنٔٛخٓٙ كًخ ْٕ حنشؤٌ مٙ حنًَحكم حنٔخر ش، رم ن ي  خو عٓي حنكتو مٙ حنٔٛخٓةٛش حنا

نفخثيس حنئنش أٔ ػيْخ، حنآي حنٌ٘ ريأ مّٛ حنا م حنٔٛخٓٙ حناَرٙ ٚازَ عةٍ َفٔةّ يةٍ هةتل طـهٛةخص اٚيٕٚنٕؿٛةش 

ًًخػهةةش رةةٍٛ ٍثةةْٛ حنًيُٚةةش حنكَٕٛةةش "هللا" ٍٔثةةْٛ رةةيأص رخنظاةةخنٙ عهةةٗ حنٔٛخٓةةش ٔطٔةةْٛٛ حنًظاةةخنٙ نظُظٓةةٙ انةةٗ حن

حنًيُٚش حنزشَٚش "حنوهٛفش"  ا  أٌ ٌْح حنظًخْٙ نى ٚظٕحطم، رم ٓةُٛ ط  رُٓخٚةش هتمةش عهةٙ ٔريحٚةش ٔ ٚةش ياخٔٚةش 

حنٌ٘ الَو نهلكى أيخو حنلٍٔ رٍ عهٙ رُفْ حنلـؾ حنظٙ رٍَ رٓةخ أرةٕ ركةَ أك ٛظةّ رخنوتمةش  أيةخ عهةٙ، اً رةٍَْ 

ٌ حنٔهطش طكٌٕ نًٍ ٚلٍٔ أهٌْخ ٔطآيْخ ٔحنلفخظ عهٛٓخ  نكٍ ًنك   ُٚفٙ حن ٕل رخ ظُخو حنلٔةٍ رظةَك ياخٔٚش أ

"حنوتمش مٙ أيظٙ ػتػٌٕ ٓةُش : حنوتمش نًاخٔٚش  عظزخٍحص الَعٛش، اً ٚ خل أٌ حنلٍٔ طًؼم  ٕل حنَٕٓل ،صو

ػى طكٌٕ يهكخ راي ًنك"  ٔنظٕػٛق ْةٌح حنلةيٚغ ٚةٌكَ راةغ حنةَٔحس أٌ هتمةش حنلٔةٍ حنظةٙ ىحيةض هًٔةش أالةَٓ 

َٔٛةةف ْةةٙ كًةةخل حنؼتػةةٍٛ ٓةةُش يةةٍ حنوتمةةش ٔيةةخ طُةةخُل حنلٔةةٍ عُٓةةخ نفخثةةيس ياخٔٚةةش ا ّ طكَٚٔةةخً نهلةةيٚغ حنُزةةٕ٘ 

ش حنَٕٓل حنظٙ ْٙ يٍ ؽخعش هللا  ٔرٓةٌح حنظظةٍٕ ٚظؼةق أيخيُةخ ؿهٛةخ حنًٌكٍٕ، ْٕٔ يخ ٚيعى حن ٕل رٕؿٕد ؽخع

حنًٕ ف حنُٔٙ حنٌ٘ ٚيعٕ انٗ َزٌ حنفظُش حنًئىٚش انٗ حنفٕػٗ ٔحنظشظض مٙ رُٛخٌ حألّيش، ٔمٙ ْةٌح حنٔةهٕك ططزٛة  

أْةم  نًخ ُٓٛدَ نّ مٙ حنٔٛخٓش حنشَعٛش كظٗ أَُخ   َكخى َاؼَ رًاخٍػش ٔحػلش عهٗ الَعٛش ككى ياخٔٚش نيٖ

حنُٔش، رم طخٍ ياخٔٚش يٍ حنشوظٛخص ح عظزخٍٚش حنظٙ ٚظَػٗ عهٛٓخ  اٌ مكَس حأليش ٔمكَس حنٕكيس ًْخ أٓةخّ 

حنظفكَٛ حإلٓتيٙ مٙ حنًٔؤنش حنٔٛخٓٛش، ًْٔخ حنهظخٌ كَكظخ كم حنظُدَٛ حنزاي٘ ن يخيش ٔحنٔٛخٓش حنشَعٛش، كظةٗ 
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عُييخ كٕطَ عؼًخٌ مٙ ىحٍِ م خنض نّ: أيخ ٔهللا نٕىىص أَّ ي ط  مٙ بَحٍس يٍ  َٚٔ٘ حنٛا ٕرٙ مٙ طخٍٚوّ أٌ ئَحٌ رٍ حنلكى حٓظـخٍ راخثشش، -

حنًٔهًٍٛ ٌْح ؿهزخد ٍٕٓل هللا نى ٚزم ٔ ي أرهٗ بَحثَ٘، ٔاَٙ أؽٛ  كًهّ مؤؽَكّ مٙ حنزلَ"، ْٔٙ حنظٙ  خنض يٍ  زم يٕؿٓش كتيٓخ نهُخّ: "ٚخ ياشَ 

  91، ْٕٔ حنٌ٘  خل نّ عًَٔ حرٍ حناخص "    ٔن ي ٍكزض يٍ حنُخّ ٍٔكزْٕخ يُك مخعظِل حٌ نى طاظيل" ص 99عؼًخٌ ُٓظّ" ص 



 

   

 

يش يٍ حنظشًَو ٔطـخُٔح نٕػة  ُٚزةت رةخنلَد حألْهٛةش ٔك ُةخ أٌ ككى ياخٔٚش حنًهكٙ ٓٛاي عُي حنٍُٔٛٛ اَ خًحً نم

و حَظٓةض رً ظةم الوظةٛخص كخٍِٚيخثٛةش مةٙ حإلٓةتو، يؼةم    حنـًةم، نييخإ حنًٔةهًٍٛ راةي ياةخٍك عُٛفةش ،طةفٍٛ

ٔرةةخنَبى يةةٍ حنٔٛخٓةةش حنًهكٛةةش   ؽهلةةش ٔحنِرٛةةَ ٔحَظٓةةض رٓةةتك يةةخ َٚرةةٕ عهةةٗ عشةةَس ر ف ٍؿةةم يةةٍ حنًٔةةهًٍٛ

ّ ٔيَحّٓ رخنلكى  ي يكُةخِ يةٍ ح عظةيحل ٔٓةخعيحِ عهةٗ مةَع حنطخعةش مٕؽةي أٍكةخٌ حنئنةش، نًاخٔٚش، مبٌ كُكظ

نًاخٍك أْم حنشخو ٔأْم حناَحو ،ؿًخعش عهٙ ٔؿًخعةش  ٍبى راغ حنًُخٍٔحص ٔحنًُخٔالخص حنظٙ يؼهض حٓظًَحٍحً 

يزةيا حنشةةٍٕٖ ياخٔٚةشو، ْٔةٕ يةخ أىٖ انةٗ اؿًةخو حنشةٛاش عهةٗ اىحَظةةّ ٍٔمؼةّ ألٓةزخد كؼٛةَس يُٓةخ عئنةّ عةٍ 

   ٔحعظًخىِ يزيأ حنٍٕحػش مٙ أَٓطّ ريٚت عٍ طَالٛق حنوهٛفش، ْٕٔ يخ ٚفؼٙ عًهٛخ انٗ ا ظخإ حنشٛاش يٍ حنلكى

حإ ٔحنِْةخى ٔرةَُٔ نطز ةش حنًةٕحنٙ، حَفةظق  َّ ٔمٙ هؼةّى ْةٌِ حندةَٔف يةٍ ٓٛخٓةش ياخٔٚةش ٔعةٕىس نةئٍ حن ُة

ٓخ ػٍٕس أرٙ ئةهى حنوَٓةخ ًّ َٙ حنةٌ٘ حٓةظطخو ؿًة  كةّم حنًئٚةيٍٚ نزُةٙ حنازةخّ حنًـخل ندٍٕٓ ػٍٕحص عخٍيش أْ

ٔأْم حنزٛض، ٔ ي رهغ عيى ؿٛشّ يخثش أنف ٍؿم ٔطًّكٍ يٍ ح َظظخٍ عهٗ عخيةم حنوهٛفةش مةٙ هَٓةخٌ َظةَ رةٍ 

ٓٛخٍ ٔرخنظخنٙ حنٔٛطَس عهٗ كخيم هَحٓخٌ ػى ٔحطم َِٓٛ انةٗ حناةَحو ٔرٕٚة  أرةٕ حنازةخّ ٔالةُض حنلةَد رةٍٛ 

 نظُظٓٙ رخَظظخٍ حنطَف حنؼخَٙ  حأليٍٕٚٛ ٔحنـٛو حنازخٓٙ،

ًّض حإلؽخكش رزُٙ أيٛش رٕحٓطش حنازخٍّٓٛٛ ُٓش  ْـَٚش ٔح ٓظٛتإ عهٗ يُظذ حنوتمش ٔاعتٌ  291ْكٌح ط

حأليٍٕٚٛ ٔ إْى ٔؽخعظٓى نهٔهطش حنـيٚيس  ٔ ي حٓظًيص حنوتمةش حنازخٓةٛش الةَعٛظٓخ يةٍ عةخيهٍٛ أٓخٓةٍٛٛ؛ ًْةخ 

َرٗ رخنُزٙ يٍ ؿٓش ػخَٛش  ْٔكٌح ريأ طظٍٕ ؿيٚي نهشَعٛش يفخىْخ أٌ هللا أٍحى ح ٍحىس حإلنٓٛش يٍ ؿٓش، ٔطهش حن 

،مخؽًةةشو    حنُزةةٕس مةةٙ يلًةةي ،صو ٔأٍحى أٌ ٚكةةٌٕ ٔحٍػةةّ ْةةٕ عًةةّ حنازةةخّ، ْٔةةٌح حناةةى يٕؿةةٕى ٔكةةٙ ٔحنزُةةض

زةخّ مةٙ ًنةك طلـذ حناى، ٔ أٍحى هللا أٌ ٚفشم عهٛخ ٔرُّٛ مٙ يلخٔ طٓى حٓظاخىس ك  رل حنزٛض ٔأٌ ُٚـق رُةٕ حنا

رُٔي حنوَٓخٍَٛٛ  ٔرٌنك عخٍػٕح يخ  خل رّ رُٕ أيٛش يٍ ا ةَحٍ يزةيا حنـزةَ كةٍٛ طًكُةٕح يةٍ ُيةخو حنوتمةش  ن ةي 

طلخنف رُٕ حنازخّ ي  أْم حنَأ٘ إلػزخص حن يٍس ٔح ٓظطخعش نتَٔخٌ؛ مخنوهٛفش ٓهطخٌ هللا مةٙ أٍػةّ ٔحنٔةهطخٌ 

ٍحىس كَس مًٍ أٍحى الٛجخ يٍ حنوهٛفش مهٛيو هللا  ٔيٍ ػى حٓةظطخو ْٕ حن ٕس، ْٕٔ نْٛ يـزَحً، ٔاًَخ ْٕ ٚظظَف رب

حنازخٌٕٓٛ أٌ َٚطفإح رٓخنش حنوهٛفةش، كظةٗ رةخص ْةٕ ٓةهطخٌ هللا عهةٗ حألٍع ٔؽخعظةّ ٔحؿزةش يهِيةش، ألَٓةخ يةٍ 

ؽخعةةش هللا  ٔٓةةخْى حَةةييخؽ حنًةةٕحنٙ مةةٙ َشةةَ ع خثةةي ٔطظةةٍٕحص ؿيٚةةيس، يؼةةم حنًهكٛةةش حنً يٓةةش ٔحنظَحطةةذ حنطز ةةٙ 

و ٔطؤْٓ رٍٛ ٌِْ حنطز خص َفًٕ حنطخعةش نمعهةٗ، مخٓظشةَص ي ٕنةش:    هخطش حنوخطش،  يٍ ،حناخيش، حنوخطشحنً

ٍ يٍ حناخيش حنظٙ كفم ياـًٓخ َٕٔف ،رٔؾ نهوخطشيٍ "اَِحل حنُخّ يُخُنٓى" حنظٙ َهًٔٓخ مٙ حٜىحد حنٔهطخَٛش 

ْٔةٙ أنفةخظ طفظةَع ح َظةٛخو ٔحنطخعةش     رؤنفخظ يٍ  زٛةم حنةيًْخإ ٔحنغٕبةخإ ٔحنٔةٕحى ٔحنَعةخو ٔٓة ؾ حنًظةخو

 نمالَحف ٔحألٓٛخى ٔعهٛش حن ٕو 



 

   

 

خ  ظم حنًظّٕكم عهٗ ٚي ؿُيِ يٍ حألطَحك ُٓش ًّ حنةٌ٘  ْـ كخٌ ًنك اٌٚحَخً رخَ ٔةخو حنئنةش ٔػةاف حنوهٛفةش109مه

ينْ، رخص ىٍِٔ طٍٕٚخ ٔاًح ح يزَحؽٍٕٚش ػتع ايخٍحص: عزخٓٛش مٙ رغيحى ٔمخؽًٛش مٙ يظَ ٔأيٕٚةش مةٙ حألَة

ُٔحى يٍ طشًَيٓخ كؼَس حنفظٍ ٔحنؼةٍٕحص الةؤٌ حنظًةَى حنةٌ٘  ةخىِ رخرةك حنوَيةٙ ٔػةٍٕس حنةَِؾ مؼةتً عةٍ كَكةش 

        حن َحيطش

ْـو حنٌ٘ ٔاٌ عّي ؽخعش حنلةخكى ٔحؿزةش 102ٌْح حنؼَد يٍ حنٔٛخٓش ٍمؼّ كؼَٛ يٍ حنف ٓخإ كخرٍ كُزم ،ص

ل نًةخ الةٓيطّ ٔاٌ كخٌ مخؿَح، مبَّّ َؤٖ رُفّٔ عٍ حنلكى ٔحنٔٛخٓٛٛ ّٔ ٍ، مهى ٚٔخَي حنوتمش حنازخٓٛش مٙ ؽٍْٕةخ حأل

،ص  يٍ هَٔ خص ٔحَظٓخكخص ٔهخطش مٙ أْٓ  ٛخو حنزٛاةش نهوهٛفش   ٔرةٌنك هةخنف بٛةَِ يةٍ حنف ٓةخإ كخنًةخٍٔى٘

ْـو حنٌ٘ رٔؾ نهلخكى ؿُةخف حنطخعةش، ٓةٕحإ كةخٌ عةخى ً أٔ ؿةخثَحً ٔٓةٕحإ كخَةض رٛاظةّ طةلٛلش أٔ رخنظغهةذ 924

 ي ٚكةٌٕ ْةٌح حنًٕ ةف ٔنٛةي ك ةخث  ٓٛخٓةٛش ؿيٚةيس عَمظٓةخ حنوتمةش رَةٌحك ناةم أًْٓةخ ؽةٕل مظةَس ككةى ٔحن َٓ  ٔ

حنوهٛفش حن خىٍ ٔأًْٛش حنزٛخٌ حنٌ٘ أ َ رّ حنا ٛيس حنُٔٛش ٔطخنق رّ يادى حنف ٓخإ حنًُظظةٍَٚ نهظٕؿةّ حنٔةُٙ عهةٗ 

ِ حألكةيحع ٔرُةخإ عهةٗ يةخ طةَحكى مةٙ ٔرُةخإ عهةٗ يـًةٕو ْةٌ حنظٕؿّ حنًاظِنٙ حنٌ٘ ٓخى رظإى حنًؤيٌٕ نهلكى 

حنٔةةٌُٕٛ َدةةَٚظٓى  حنًظوٛةةم حإلٓةةتيٙ يةةٍ أيةةَ حنوتمةةش حنَحالةةيس ٔحنًُاةةَؽ حأليةةٕ٘ َلةةٕ حنًهةةك طةةخ  حنف ٓةةخإ

نفهةى ٕٚنةٕح الةكم حنئنةش كزٛةَ  حنٔٛخٓٛش مٙ حإليخيش ٔحنئنش حإلٓةتيٛش حنظةٙ نةى طوةَؽ عةٍ طظةٍْٕى حناةخو نميةش

  ٌ حنفظُش أالي يٍ حن ظمحْظًخو يخ ىحيض حنئنش  خثًش أل

ناّم َ طش ح َطتو مٙ كظخرخص حنف ٓخإ حنُدَٚش مٙ أيَ حنٔٛخٓش حنشَعٛش ،حرٍ كُزم، أرةٕ ٚاهةٗ حنفةَحإ، حرةٍ 

ؽخعش حنلخكى مَػخً يٍ ؿٓش ٔحنظؤكٛي عهٗ أٌ حنئٍ حنَثْٛ نهلخكى  و ْٙ حعظزخٍ   ؿًخعش، حنًخٍٔى٘، حرٍ طًٛٛش

 حنؼغٍٕ ٔحنـٓخى مٙ ٓزٛم َّلل يٍ ؿٓش ػخَٛش  ْٕ حنٌٔى عٍ رٛؼش حإلٓتو ٔطلظٍٛ

اَُّخ َـةي طةيٖ ٔحٓةاخً نٓةٌح حن ةٕل مةٙ كظةخد حألككةخو حنٔةهطخَٛش نهًةخٍٔى٘ حنةٌ٘ ٚهةِو َفٔةّ رطخعةش ككخيةّ 

ّْٓ ألطٕل حنات ش رٍٛ حنَحعٙ ٔحنَعٛش ر ٕنّ: "ٔاًح  خو حإليخو رًخ ًكََخِ يٍ ك ةٕو حأليةش م ةي  َٔظَطٓى ٔٚئ

ًٛخ نٓى ٔعهٛٓى، ٔٔؿذ نّ عهٛٓى ك خٌ: حنطخعش ٔحنُظَس يخ نةى ٚظغٛةَ كخنةّ" أىٖ ك  هللا طاخنٗ م
18
نكةٍ طُدٛةَ  

حنًخٍٔى٘ نهلكى كخٌ أراي يخ ٚكٌٕ عٍ حنٕح   حنفاهٙ نهٔهطش ٔعٍ حنًاطٛخص حنظخٍٚوٛش، ألٌ ؿٓةخُِ حنُدةَ٘ نةى 

ؤٓٛٔةٛش أٓخٓةخً  ٍٔرًةخ ٚاةٕى ٚكٍ ٔح   حنلكى مٙ حنئنش حنظٙ طلظؼُّ، رم ٓٛخٓش ًًَٕؿٛش طٍٕطٓخ مٙ حنفظةَس حنظ

ٓكٕص حنًخٍٔى٘ عٍ كؼَٛ يٍ ك خث  حنظخٍٚن انٗ طزُّٛ نهفكَ حألالاَ٘ حنةٌ٘  ٕحيةّ حنظزَٚةَ ٔحنظٕمٛة  يةٍ ؿٓةش 

 ٔح ظُخعّ حنظخو رخنٕ إ نهلخكى ٔحَظٛخعّ نهوهٛفش يٍ ؿٓش ػخَٛش 

                                                           
18
 23ص  ،، حنفظم حألٔلاألدكام السلطانيةحنًخٍٔى٘،  -



 

   

 

ٔةّ رُ ةي ْةٌح حنُدةخو حنةٌ٘ كخٌ حنًخٍٔى٘ ٚشَو نهلكةى حنازخٓةٙ ٔٚ ةَ رٓٛزةش حنلةخكى حنفاهةٙ ىٌٔ أٌ ٚاُةٙ َف

طًظَّ رخ ٓظزيحى ٔحنؼَد عهٗ أٚي٘ حنًاخٍػٍٛ ك خ أٔ رخؽت  ٔنام حنزٛخٌ حن خىٍ٘  ةي ػةخعف يةٍ كًخٓةظّ 

نُظةةَس حنوهٛفةةش حنازخٓةةٙ ٔكًهةةّ عهةةٗ طزَٚةةَ ؽغٛخَةةّ رخنؼةةٍَٔحص حنظةةٙ طزةةٛق حنًلدةةٍٕحص، مخنؼةةٍَٔحص مةةٙ 

ٍٛ ٔنةةٕ  ٔةةَ اٍحىس حنَعٛةةش  ْٔةةٌح حنًٕ ةةف عُٛةةّ ٚظزُةةخِ حعظزةةخٍِ  ةةي أرخكةةض ٔؿةةٕد حنظكةةخػف ٔحنهلًةةش رةةٍٛ حنًٔةةهً

"اًح : ْـو حنٌ٘ َٖٚ أًْٛش حنلخكى ٔنةٕ كةخٌ ئةظزيح أٔ مخٓة خً ًٔنةك طًخالةٛخً ية  حنلةيٚغ حنُزةٕ٘ 242حنغِحنٙ ،ص

 عينٕح مٛكى مهٓى حألؿَ ٔعهٛكى حنشكَ ٔاًح ؿخٍٔح ماهٛٓى حنٍُٕ ٔعهٛكى حنظزَ" 

ح ْظِحُحص حنظٙ عَمظٓةخ حنشةخو يطهة  حن ةٌَ حنؼةخيٍ نهٓـةَس رٔةزذ  ْـو، م ي عخط999َأيخ حرٍ ؿًخعش ،ص

حنًغٕل، ٔرٕحٓطش ظٍٕٓ حن ٕس حنؼخٍرش مٙ حنلكى، م ي طى ا ظخإ ْةٌِ ح ػةطَحرخص ٔاهًةخى حنفٕػةٗ ٔكَٓةض 

مٙ حنً خرم رنٛخص حن ً ، كظٗ  ؼض عهٗ طلَكخص حنَِي ش ٔح َ ٔخو حنيحههٙ ٔحٓظطخعض ي خٔيةش حنًغةٕل، مةخرٍ 

حنٌ٘ الٓي ٌِْ حألكيحع حَطه  يُٓخ نزُخإ َدَٚظّ حنٔٛخٓٛش مبًح ْٕ يزٍَ نتٓظزيحى، رم ناهّ طةخٍ حنشةكم  ؿًخعش

حنًخنٙ نهلًش حنظفٕف حٓظُخىحً انٗ  ٕل يؤػٍٕ "ؿٍٕ حنٔهطخٌ أٍراٍٛ ٓةُش هٛةَ يةٍ ٍعٛةش يًٓهةش نٛهةش ٔحكةيس"، 

نهؼاٛف يٍ حن ٕ٘ ٔنهًغظٕد يٍ حنغخطةذ  ْٕٔ ٚاهم ًنك رؤٌ هللا طاخنٗ أَاى عهٗ حنزشَ رخنٔهطخٌ حنٌ٘ ٚؤهٌ

 ٔ ي ٔطم رّ حنظٔهٛى رطخعش حنًهك انٗ كي حنظٔهٛى رؤٌ ؽخعظّ ٔحؿزش ٔاٌ حبظظذ حنٔهطش  

ْــو ٌْح حنظٕؿّ رخنَبى يٍ حَظًخثّ حنلُزهٙ، اً ٚ ٕل: "اٌ ٓظٍٛ ُٓش يٍ ايخو  918ٔنى ٚوخنف حرٍ طًٛٛش ،ص 

ؿخثَ أطهق يٍ نٛهش ٔحكيس رت ٓهطخٌ"
19
أيةخ   ـٍٕ مٙ حعظ خىِ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يُـخس نميش ٔٓزٛت نتٓظًَحٍمخن 

 حنفظُش، مًخ أَٓو يخ طهظٓى حأليش رُخٍْخ  

أّيخ حنظـَرش حنوهئَٛش مٙ حنظخٍٚن حنٔٛخٓٙ، م ي أيخؽض حنهؼخو عٍ أَةٕحو حنلكٕيةخص ٔحعظزَطٓةخ يةٍ ٓةٍُ هللا 

ههئٌ: "اٌ حنًهك يُظذ ؽزٛاٙ ن َٔخٌ، رخعظزخٍِ حنؼٍَٔس  مٙ هه ّ ٔيٍ ؽزٛاش حنكَُٕٛش حنزشَٚش  ٚ ٕل حرٍ

ْٔةٕ      ح ؿظًخعٛش حنظٙ طلظى حنظُخُو حنًفؼٙ انٗ حنً خطهش    يٍ ُْخ كخٌ حكظٛخؿٓى انٗ ٔحُو ْٕ حنلخكى عهٛٓى

رً ظؼةةٗ حنطزٛاةةش حنزشةةَٚش حنًهةةك حن ةةخَْ حنًةةظلّكى"
20

  ٔٚٔةةظاَع حرةةٍ ههةةئٌ طةةخٍٚن حنئنةةش مةةٙ حإلٓةةتو حنظةةٙ 

ٌّ ٌِْ حنًهكٛش كخَض حيظيحىح ؽزٛاٛخً نهوتمش ط لٕنض انٗ يهك عؼٕع   طَحعٙ ا ّ حنًظخنق حنيَٕٛٚش ٔ ي حعظزَ أ

ٔم خ نُدَٚظّ مٙ حناظزٛش، م ي حرظيأ طخٍٚن حنًهكٛش راي عؼًخٌ ٔطليٚيح ي  حٓظزيحى ياخٔٚش ٔعئنةّ عةٍ حنشةٍٕٖ 

                                                           
19
 ، حنفظم حنؼخيٍ  عيةالسياسة الشرعية في اصالح الراعي والرحرٍ طًٛٛش،  -

20
 19، حنفظم المقدمةحرٍ ههئٌ،  -
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