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سععابهاعتإبحاععيباسخعع بحلصعغبناععذب عقدباسـكاىععتبئسععاباس علهباي، باسدضععل إب،حغـرعـانبئسععابايكنؼعع  بىعاتباي،

ٍدـثب،الؿةبأ، بنِبفكل بئىاله برخٖمَّ بكؤرتب،إغتب،نذكلةبػ باسانػتباإلنيذن تبأ،ب)اينيات(إبنغيع ب

حؼب لاحاععذباسلا اععتإب، عع بكؤرععتبلععذمبحاذ،سدععذبهعع بصذنعع باسبععذعز  بفعع بٍععإ،هبحاععيباسانػععتباسخعع بعلكععجباس كععلب

نغ ذبسمبحخطلقبسدذبؿكاىذثبػلن تبعـرزتبأس جبايٕواءببإ،اس كلباسؼلن باسغـرذبحذس ذنببإاي،ك،ن باسغـرذبنـارت

ػاابحايباسانػتبف باس كلباسؼلن باإلىاله بكأنغذدباسـكخوكبػبـباسلعم بنـ، ب،أنغذدباسـكخوكبهغمـبأككعوهب

ب.،ل ل مذ

حؼوؿب قدباسـكاىذثبئسابنـارذثبانبزذقبننػتباينياتبف باس كلباي،ك،ن باسغـرذبسخ فبػاـبؿالسعتبهعذب عوب

ظذ لةبفكلرتبف باسخذكرؼبٕواءبػاابحطوكاثبنغذب قدباسانػتبه بع ذب  بإب،ه برمبحا  بايذهْطاغنببا أني

ئالّبأهبصدوؿ مععذبحاععيبهععذبكذنععجببإاسز ععذف ب،اس ايعع  باسؼلنعع باإلىععاله بسععـمبػبععـباسععلعم بنععـ، ب،هغمععـبأككععوه

اسؼلنعع باإلىععاله إببفكععلةبفايعع  تبكمععذبظدععلثبفعع باس ععلهباي، باسدضععل ضععق،كبنذػخبذك ععذبحطلقععجبئسععابحاععيباس

ختبكىعذستبؿروان عتب،صددعذبؽا  عتباسميعام  باسلانعغباإلهعذأبػاع بنع بأنع بب-،حغـرـانبف بنِب)فكعل ب ى ذىع (بٕعمَّ

 ضلرعتبئسعابػذهاعتبػاعابهْعلبهذسعيبنع باسغعذكدبايٍعخلباسعق بب37/ب36 ـعـ(بفع بىعاتبب40ب-قب ــبب23ٗذس ب)

اسضيـ بف بآهب،اععـإبفسعيبااللخ عذ بب-االلخ ذ باس كل بىلػذهبهذبحمبالخ ذستبقبلبأهبرخيامبهاْبتباسضـرـإب، وب

اسق بػبَّعلبػع بأمهعتباس كعلباسؼلنع باسي ذىع بفع بحاعيباسملعاعتباسؼْع بتبهع بحذكرؾاعذباسي ذىع إبفكعذهباسي ذىع ب

ق معتبهؼلف عتبفكلرعتبفاثبهاغاعابئنيعذن بها عخظبرؼاعوبػاعاباسضدورعذثباسخع بباسؼبز بهد ماذنب،نَكلبىذفلبػاابأ ّب

نيعذهبنوّع تبق معتب ورذح عتبصدورعتتب ورذح عتبػلق عتبهاذٗ  عتب،هق ب عتب،ؿرا عتب،سع وبهضعلؿبق معتبحخؼذهلبهغباإل

ب.ئنيذن تبكبلم

ـّمب قدباسبغذبئسعابحغا علبنا عتباسعاِباسعق ب،كؿبفع بحاعيباسلىعذستباسـروان عتإب،اسعق بصعذءبف عت:ب)....ب رخْ

ذبنَِظ عٌلبسَع ر ب،ئِهَّ ِـّ ذبأٌَػبسََيبفِ باس ْا َذِهتبئِهَّ ِّ َيبفع باْسَؾْاعِ...(.ب،سمعذبكعذهبنعِبكدعقابرخعـاؽلبف عتباسخعذكرؼبهعغباسلػ تب

كوهباساِبئرذدبرلحب٘بنخطوكاثبأعـادبباىزبسٝخٜباىَْٖجهاذ شتببتلبػاابرالرفّباسبذعذبحوباسمؼلفتباس كلرتإبفاهّب

َنْٖج اىٍدـ ذباسواقغباسؼلن باإلىاله باس وه بف بايكنؼع  بىعاتباي،سعابهع بػمعلباسـ،سعتباإلىعاله تباسوس عـة.ب،

كوهب قاباساِبرمزلبصقكانبأّ النبسوالؿةباس كلباينيا بف باس كلباسؼلن باإلىاله بف بنواك لبعلاكعتباىزأصٞيٜ 

اي،سععاإب، عع باسبععواك لباسخعع بسععمبرخاذ،سدععذباسمخؾْْععوهباسؼععلمب،البل ععل مبهمعع باٍععخ لبػاععابصععق،كباسانػععتب

ـّمبئسععابحغا ععلبنا ععتباسععاِببكععوهب ععقداىَننْٖج اىجْٞنن٘ٛ اإلنيععذن تبفعع باس كععلباسؼلنعع باإلىععاله .ب، اسـكاىععتبحخْعع

نظلرتب)ك،هذهبرذكونيوه(بف باس ؼلباسخواّا إب،اسق باٍخلٗب،صوؿبىختبه عذ  مبأىذىع تباسمقكوكب،ف.بأنموفسب
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اذبنْـؿبنعِبحعوص د بل علبأؿنع إب، ع تباسملِىعلإب،اسملَىعلبئس عتإب،اسلىعذستإبأنّبه بللمبػااباسف ب قاباسيب لب

ب.،باسخَ  ل،اسي ذقإب،االحْذ إب،اسيا بأ

حكَفب قدباسـكاىتبػ بايىبذمباسخ بأؿَّثبئسابٕموكباس كلباينيعا بفع باسز ذف عتباإلىعاله تبػاعابهعـمب

ةنب ُـّؿبّوحتبهعلَّ أؽعلمبفع بهطعذسغباس علهباسزعذن باسدضعل بباس لهباي، باسدضل بكاتبعخابان طذػتبػ بّمختب،حض

ػاععابر ذفععذثبل ععل مإبؽْوّععذنباسز ذفععذثباسؼ ا ععتببنذالن خععذطبصـرععـةنببذػاععـهذبأؽععقباسؼععلمب،اسميععاموهبرـٍععاوهبآفذقنعع

ب.ذاس اي  تب،اسضمذس تبايؿن تباسخ بكذنجبحٖغباإلنيذهبف به ذأبهؾخافبػ به ذأبىذن.بّوؿكثبنتبق مختبئنيذننب
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ب

اىَضقفنِٞ ٍنِ ظٖنشد ٍجَ٘ػنخ اإلصالح اىنذْٜٝ،  شٗمزىل فٜ ػصٍْز فجش اىؼصش األٗسٗثٜ اىحذٝش، 

صبد ٍزؼذ   ، ٗػَينذ ىيجشنش اى٘جن٘د اىؼنبًاىحٞبح ٗرذػ٘ إىٚ إػبدح االػزجبس ىقَٞخ اإلّسبُ فٜ  ىضقبفٞخادح اىزخصُّ

ـ ثنن رسننَٚ َجَ٘ػننخرينل اىد ، ٗثننزىل صننبساىَزننأصشح ثَننب ٕنن٘ دْٝنٜ يٗ الٕنن٘رٜػينٚ ثؼننش اىضقبفننخ اىجشننشٝخ  ٞنش 

ْٝاىزجشثنخ رنذاٗه ّخجنخ رْنبٕ   ، ٕٗنٜ(Humanists) ( =ِٞٞاإلّس) َِٞ اىَسنٞحٜ ىؼنبىفنٜ ا خاىجشنشٝ ٞنخاىذ 

 ىإلّسنبُ قَٞنخ  ، فٜ اى٘قذ ّفسٔ، ثجؼش سؤٝخ فيسفٞخ جذٝذح رؼٞنذ اىَنبّنخ ، ٍؼْٞخػيٚ ّح٘ رضبٍْٜ ٗاىٖٞ٘دٛ

ثبىَ٘سٗس اىفيسفٜ ٗاىضقبفٜ  ، ٗىزىل اسزؼبّذٍغبهيٛ الٕ٘د دْٜٝ ثؼٞذا  ػِ  ،ٍٗؼشفزٔ فٜ حذ رارٔ، ٗىضقبفزٔ

 ٍْز٘جب  ٍؼشفٞب  ٗيدثٞب  إّسنبّٞب  ابىصنب   اىزٛ مبُٗ ىؼشثٜ يحٞبّب ،، ػجش اى٘سٞظ اٌٝاىقذّٞ٘ٛ اىذُّ ٗاألدثٜ اىّٞ٘بّٜ 

 .إلشبػخ سٞبسبد اىضقبفخ اإلّسٞخ ثِٞ اىْبس

 ُّ ٕٜ حق ٍشبع فٜ اىفننش اإلّسنبّٜ ٍْنز قنذٌٝ اى ٍنبُ  ٍِ حٞش اىزذاٗه اىجششٛ األّسْخ فنشح ال شل ي

نشِٝ  ػجنذ )اىؼنشة، ٍٗنٌْٖ اىفٞيسن٘ل اىَصنشٛ ٗإُ رؼنذددد يشننبه اىزؼجٞنش ػْٖنب، ٗىنزىل سنؼٚ ػنذد ٍنِ اىَفن 

ننذاألصننو )، ٗمننزىل اىفٞيسنن٘ل اىج ا ننشٛ (اىننشحَِ ثننذٗٛ َد ، إىننٚ اىؼننشة ٍننِ اىجننبحضِٞ ب، ٗ ٞشَٕنن(يسمننُ٘ ٍح

فٜ اىزشاس اىؼشثٜ اإلسالٍٜ اىقذٌٝ ٍِ دُٗ اىشمُ٘، فنٜ ٕنزا اىسنٞبل اىزنبسٝخٜ اىزأصنٞيٜ،  اىْد ػخرأصٞو ريل 

، اص٘صب  فٜ ّص٘ص رجذٗ ٕبٍشٞخ ػيٚ ٍنزِ ّصن٘ص قشُ األٗه اىٖجشٛإىٚ اىفنش اىؼشثٜ اىزٛ ظٖش فٜ اى

َّ  (اىؼٖ٘دجؼ  )ياشٙ م ػٖذ اإلٍبً )بىٌٖ ػيٚ األٍصبس اإلسالٍٞخ، ٍْٖٗب اىزٜ مزجٖب اىخيفبء اىشاشذُٗ إىٚ ػ

َدِ ثنزساد يسبسنٞخ رىل )اىؼٖنذ( ػيٜ ثِ يثٜ طبىت(، إىٚ ػبٍئ اىَقزشح ػيٚ ٍصش )ٍبىل األشزش(،  اىنزٛ رضن

فَنب قَٞنخ رينل اىزجشثنخ فنٜ اىفننش  اىفنش اىؼشثنٜ األّسنْٜ فنٜ حنذٗد اىؼقنذ اىشاثنغ ٍنِ رىنل اىقنشُ اىٖجنشٛ. فٜ

 األّسْٜ؟

هع بف بئرطذس ذبؽال باس لهباسلانغبػَعلباسمع الؿ إب،اىعخملبس علن  بقـبنـأبنذسظدوكبباينيا اسخطاُّغببكذه

َـّؿبظعالأباس عل،هبإب،فع بؽعال باسم الؿ بس ْلبفك،حتبف باس لهباسيذؿهبػَلاسنهذهب كعلبحاعيباس خعلةباسطوراعتبحبع

بهؾخا عتنببفاح عتنببعذسعتنببانذٍع اذنبفَع إب،أؽقباإلنيذهبروسعـبهع بصـرعـباسم ذس تبىطوةبكصذ باسكا يتب،سّـحتاسوىطاباسق ب

ىعاطتببأ،بأ ّببع عذباالنؾعلاٗباسعوالا باسكاع بسيعاطتباس كعلباسال عوح بػدعوؿبحذكرؾ عتبٗوراعتتفع بػّمذبكذهبػا عتب

ب.ؿباسقاح بسإلنيذهل لبىاطتباسخ لُّبساوصوؿباسبَل ببه ذكقتأؽلمب

بفسععيإبحطعع باساَّنػععت)كثبؿالسععتبهْععطاظب)اإلنيعع   (بئسععاباحضععذدبأ،بننػععتبػبععلبػادععذبهْععطاظبوّبفعع بظععلِّ

دععذإبفعع بؽععال بحاععيباس خععلةإبهضموػععتبكب ععلةبهعع بحاسخعع بقذؿ(بHumanism=ب)اإلنيعع ت(بباساَّنػععتأ،ب)اإلنيععذن ت(ب
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ُّْب ِـّؿ باسخؾ أ م تبهلكنرتبف بنوّ تبكذااذنبؿن ورذنباسخ بأْ،سجب)اإلنيذه(ب،بإذثباسمؼلف تب،اسضمذس تْاسمز    بهخؼ

،اسكوهب،اسغ ذةباسوصوؿاس كلب،
(*)

ب.

اساؾبعتبهع باس لؿرعتب،اسؼ الن عتب،اسقاح عتباي واا عتب،اسيعؼذؿةباسبَعلرتبهاطا عذثبنظلرعتبفع ببحايس ـبصؼاجب

ظعالنبػاعاب عذهٌببمخ وّبربؿب ذهٌبرذنو هضلَّب،صوؿب،س وبنبنوّ تبهلكب(اإلنيذه)إبفؼذؿثبئسابؽطذندذباس اي  

راايرـروسوص ذثب ِـّ را تب،ل لباس ِـّ ؿةإباإلنيعذهبإب،نعالب عواؿةإبفاثح  ِّع  تباسخ باس هاغعذدباسؼ اع ب، عوبحاضعمب،باسمخ علِّ

سوص عتباإلنيع تبأقباعجبنعـ،ك ذبػاعابّعاذػتبأرـروباساَّنػعتكاثبإبسكع بحطعوُّباس وه بف باسغ ذةهؼ َتبرخـا، ب،صوؿب

اباس كعل بهع بصـرعـإب،سا يدذبهذبصؼادعذب را بّعومباإلسغعذؿباسخغعوُّببفسعيبهع بذهكعػلٕعتبساخطعلُّ ِـّ  بهعذبصؼادعذباسع

ؿبػا دذبنذسؼوؿةبئسابصو ل بفسعيبأهّببتاسغ    ب،اسمخمزلبناػالءبٍأهباإلنيذهبف باسوصعوؿباساَّنػتبحايبػلٕتبساخملُّ

البرؼخلابئالّبنذإلنيعذهإبفع بكعلبهكعذهب،مهعذهتبأككوهإب"بـهغمَّبنغي ببإاسموقفباإلنيذن بتبأ،بقلاإلني باساَّنػت

ئنيذهبن ٔباساَّظلب وبإب،اإلنيذهبأ،بحَورددذبفذإلنيذهبنذسايبتبستبق متبػا ذبالبرضومباسموبندذبأ،باالػخـاءبػا دذ

راػ بهَل،ٗ ختباسيوى وسوص تبأ،باسؼلق تبأ،ب ِـّ فع بحضعذ،مبإب،نذسخذس بفعذسموقفباإلنيعذن برخمزعلبأ،باسماذٗ  تب تاس

ّعومباإلنوصعذؿببح خغدذب،انطالقدذبحؼوقكلب قدباسمَل،ٗ ذثباسخ بحغذ، باسغـبه بئهكذن ذثباسل،طباسبَلرتبأ،ب

اسموقفباإلنيذن بنذسمؼااباسؼذس ب،اسيذه بساكامتبرمزلباساٖذ باسـؤ،مب،اسؼا ـباسق بر عوأبب.بئهّباسقاح ب،اسَؾْ 

،ػـأبقـكحتبخ ذكب،اسخلاصغباسق برَؼلبنتبنيب بعْو باسؼافإبؿبػاابفسيباإلفال ب،اس َلب،االعنتباإلنيذهبسالَّب

أ،بأهبر ٖ بػاابنيمتباسغلرتبتبرمزلبه ذ،هتباإلنيذهبسكلبهذبرلرـبأهبريغ.بئنيذن ختبنّبئبػاابهاغبانـالعباسؼافإ

غباسغوباإلنيذن بهوصوؿبفع بصم عغباسمضخمؼعذثباسبَعلرتبأ،بفع بصم عبهّبتبف تإب،ندقاباسمؼاابرمك باس و بئاإلنيذن 

اسخذكرؾ تب،ئهبرك بنـكصذثبهخ ذ،حت"ب-اسي ذقذثباالصخمذػ تب
1
ب.

                                                           
*
باسبذعذباسضناال باسـكخوكب)ب َِّ َـّةب،ػاعاباساغعوبا حع :بحعأح بهْعطاغذثب(بؿالستبه دوأب)اينيات(بنذالىخاذؿبئسٍصطفٚ مٞحوسؾ ابهْذؿكبػلن تب،للن عتبػع

(إب،اسعق برَعخ.بهع باسا عتباسالح ا عتإب،حغـرعـانبهع بكامعتبHumanismeاساَّنػتباإلنيذن تب،اينياتب،اإلنيذنورتبف باسا تباسؼلن تبحلصمذثبسامْعطاظباس لنيع ب)

(Humanistasإباسخ بحؼا ب"حؼدـباإلنيذهبسا يتبنذسؼاوأباسا ب)لاس عتباسخع بندعذبركعوهبصعالءبع   خعتبكانيعذهبهخم عنبػع بىعذالباسغ وانعذث"إبكمعذب،كؿبفسعيبسعـمب

.ب،رؼخ عـباسبذععذبأّهباسعـكخوكب ذٍعمب1986إبهكخبعتبهعـنوس إباس عذ لةإب،ؿاكبانع بمرعـ،هإبن عل،ثإب71إبُباىَ٘سن٘ػخ اىفيسنفٞخػبعـباسمعاؼمباسغ اع :بباسـكخوك

(باٍععخ جبفعع باسا ععذثباي،ك،ن ععتبهاععقباس ععلهباسيععذؿهبػَععلإبHumanisteظتبفْعع تباإلنيععذن بأ،باإلنيعع ب)ّععذسظبرم ععنبنعع  باسْعع تب،االىععمبفعع ب ععقاباسمْععطا

(إبفامبحَُخ.بئالّبف باس لهباسخذىغبػَلإب قابهغباسؼاعمبأّهبهعـسوسدذبHumanismeإبأهذبكامتباساَّنػتباإلنيذن تبػااب  اتباىمباسمْـكب)1539،نذسخغـرـبف بػذأب

تبف ـبروصـباسَ ءبقبلبأهبروصـباىمت.ب،كذنجبكامتبايني بأ،باإلنيذن بحطا.بػااباسبذعز  باسمخبغلر بف باسؼامإبؽْوّعذنبػاعوأبكذهبهوصوؿانبهاقب،قجبٗورل

ٍنذاو إىنٚ سظب)ايقـه  تباس ونذهإب،اسل،هذهإب،قـبظدل،ابف بئرطذس عذبأ،النإب،فسعيبقبعلبأهبرظدعل،ابفع بن  عتبأنغعذءبأ،ك،نعذإبكمعذب،كؿبفسعيبفع بكخعذمب ذٍعمبّعذ

ب1304(.ب،رلصغباسـكخوكبهْط ابك غلبظدوكباينياتبئسابفلانَ يعكوبنخعلاك)ب)2005إبؿاكباسطا ؼتبساطبذػتب،اساَلإبن ل،ثإب75إبُبْ٘ٝش األٗسٗثٜاىز

)ؿ.بهْعط اب(بسخؼا بهْ برخؼذٗاباسـكاىذثبايؿن تبهوك،دباس ل،عباسا بلاس تبػاـبقعـاهابكخّعذمباسالح ا ع  .براظعل:ب1406ب-ب1331(إب،ئسابىاوحذح ب)1374ب-

َدذ يسمُ٘ك غل:ب  (.pdf(ب)نيؾتب58إبُب2008اسضناالإبب–إبأٗل،عتبؿكخوكادبه بصذهؼتبهاخوك باألّسْخ ٗاىزأٗٝو فٜ فنش ٍح

1
ـبأككوه:بب  1997إبؿاكباسيذق إبن ل،ثإب39ُببإبحلصمت:ب ذٍمبّذسظإّ ػخ األّسْخ فٜ اىفنش اىؼشثٜ.. جٞو ٍسن٘ٝٔ ٗاىز٘حٞذٛهغمَّ
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هاقبأكنؼ  بػذهذنإبأؽقباسم كل،هباسؼلمب،اسمياموهبريعأسوهبهعوك،ردمباس ايع  بػع بهيعذكاحتب،حوّصدذحعتب

بسبغعذبػع كلبعتبفع بابإىعا  بفع باس علهباسضـرعـبه ،هذبحالدببإه باس لهباسؼَلر باي، بفاساَّْنذبف بعخابٍدـ

ب.اإلني تبف باسخلادباسؼلن باإلىاله باساَّنػتصق،كب

علر ب،اس الىع تباسؼعلمب فكلرعتبػلن عتببصعق،كربغزعوهبػع باسمغعـر  ب،ف ب عقاباسيع ذقإبكاطبنؼعٔباسم كِّ

إب،هعع بفسععيبهععـسو ب(اسخأّعع لئكاؿةب)نععوامعب،ئىعاله تبسمععـسوالثبهْععطاغ تبظدععلثبفعع بقععذهوهباس كععلباس لنعع ب

فع بهعـؽلب عقابباسمَعذكبئس دعذب(Humanism=ب)أ،ب)اإلنيع ت(باإلنيعذن ت(ببػتاساَّنأ،ب)اإلني ت(بباساَّنػتهْطاظب)

فع بكخذنعتبب1947فع بػعذأببحذس عذنبإب،1945هاعقبػعذأبباسخع بنعـأ ذ)ػبعـباسعلعم بنعـ، (ب،هع بفسعيبهغذ،سعتبباسبغذت

ب)هـكىعتهضموػعتبهغذٕعلاثبأس ذ عذبفع بػبذكةبػ بإباسق بكذهباإلنيذن تب،اسوصوؿرتبف باس كلباسؼلن (باساَّنػت)

رؼخ ـببتبفدوف دذبػ بكؤرختبيعـب،صودبؿالستبهْطاغاذب)ئكاؿةباسخأّ ل(بإبكذٍ ذنبفسيباسؼذأ ل،ثبا ؿامباسؼا ذ(بنب

ٔ ب ،هع بفسعيبحيعا ٘باسٖعوءبػاعاب"إبه باسؼاذّلباسممخذمةباسؾا  تبنذسب ذءبف بحلاراذباسؼلن بنٖل،كةب"ئع ذءبنؼ

اإلنيذن ت"باساَّنػتممكاذحتإب،نؼا بندذبس"اس ؼلبايّ لبسإلنيذهبف بحغ   تب
2
بب.

اسؼلنع ببفع باسخعذكرؼباسز عذف باساَّنػعتكاطبنـ، بربغذبػع بصعق،كبحاعيببإفسيباسميؼاباسخأّ ا  ـرلبف ب

مخعـبئسعاباإلىعالأبنعذسضنرلةباسؼلن عتإبئنمعذبرذسماط تباسخ بظدعلبف دعذبناغْلبمذب وبػلن بػاـدبالبرقبلباإلىالأإبف

ايععط  ب،اسؼععلاقب،ىععوكرذب،هْععلب،اإلىععكاـكرتب،ناععـاهباسبغععلبحلنععتب،اىععؼتبحَععملبئرععلاهب،اسضنرععلةباسؼلن ععتب،ف

،الؿةباس عل،هباسؾميعتباي،سعابنؼعـببؽعال اإلنيع تبباساَّنػعتاسماعذٗ.بظدعلثببحاعياسمخوى٘ب،ن ننطتب،اسل ذإبف  ب

بر عو بنعـ، :ب"ئهّببإب،اىخملثبحذس ذنبسخظدلبػاـبحؾعوأبهاعذٗ.بكب علةبهغذفرعتبساضنرعلةباسؼلن عت.)ع(باسي ـباسمي ظ

أّعوسدذبهيعخمـةبهع باسعـرذنذثباسيعمذ،رتبػاعـببإب،أهّبئىعلاا لٖذكةباسؼلن تب عوبئرعلاهب،اس علاثب،ؿصاعتب،هدـباسغ

اسمـن ععتبب،أهّببسيعاتباي،سععابسمعع الؿباسيع ـباسميعع ظإقبععلباسمعع الؿب،اب700اس علهب،اسكاععـان   بفعع باس خعلةبهععذبنعع  بػعذأب

ضذهؼتبف ب عقاباسطعوكب ع باإلىعالأبأ،باسا عتبمذبحكوهبٗوكانبه بأٗواكباسغٖذكةباسؼلن تإب،اسوعـةباساإلىاله تبئنّب

أ،بكال مذبهؼذن"
3
ب.

أبنـ، بنمذفسبه باسم كِّب ِـّ ب،هعادمبإف بفسيباسؼْعلبلر باسق بأكىوابسباذثباس كلباإلني ف ب قاباسي ذقإبر 

)نعوسوبهعادمبأرٖعذنب،إبكمذب،كؿبفسيبف بهخ بكخذمب)كا اتب،ؿهات(بػاعابػْعلب)كيعلمبأنعوبٍعل،اه(إب(نُلم،رت)

                                                           
2
 1982إب،كذستباسمطبوػذثإباسكورجإبؿاكباس امإبن ل،ثإب8-7(إبُباىزَٖٞذإب)اىْد ػخ اإلّسبّٞخ ٗاى٘ج٘دٝخ فٜ اىفنش اىؼشثٜػبـباسلعم بنـ، :بب

3
 27-26بُبإبُاىْد ػخ اإلّسبّٞخ ٗاى٘ج٘دٝخ فٜ اىفنش اىؼشثٜػبـباسلعم بنـ، :بب
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)ىععامذهبب،فعع بىعع ذقدمبأرٖععذنباسععق بػععذًبفعع باسملعاععتبن يععدذإب،فسععيبفعع بكخذنععتب)اسماطعع.باسيععلرذن (إبباس ذكىعع (

ب.ذ ذكى (بقبلباػخاذقتباإلىالأبؿرانباس

نػعتب" قدباسْوكةبسااَّببأهّبرؼخ ـبنـ، ببإ)ه بع ذب وبئنيذه(بنذإلنيذهبلة، اذإب،ناماءب قدباسامذفسباسم كِّب

ساانػعتباإلنيعذن ت"بذسؾْعذاِباسظعذ لةالبحخيعمبنبإكذنعجبأ،س عتباسخ بإاإلنيذن ت
4
فايع  تبهعذبرؼاع ب،صعوؿبنمعذفسببإ

ن وست:ب"كذهبراذظلب قدباسْعوكةبّعوكةبأؽعلمبفع باسماط عتباسضاون عتباس لن عتبهع باسغٖعذكةبػلٓبسدذبأؽلمب

ب،أؿقبح ْع النإب،نؼاع بندعذبحاعيباسمخمزاعتبفع باس اعوُباسدا اع باسؼلن تبنمؼاذ ذباسؼذأتبّوكةبأكمعلب،أكبعلبحعأر لانب

،اس كعلةباسلا يع تبف دعذب ع بفكعلةباإلنيعذهبب لهوإب،كصعذ بايفالٗون عتباسمغـرعتإف بكخ بتبسممخـبػبلباسخذكرؼا

أ،باي، "باسكذهلبأ،باإلنيذهباإلسد 
5
فكلةبحؼوؿبنضق،ك ذبئسابايفالٗون تباسمغـرعتإب،ئسعاب علهوإبب،  بأرٖذنب.ب

"اإلنيعذهب عوبهلكعنباسوصعوؿ"بأهّب بنٖنلب،ئسابأكىطوٗذس وبعخاإب،كادذبحَ لبئسابؽذّ تبأىذى تبح 
6

، عوبإب

ب.ذ،ل ل مب(إػبـباسكلرمباسض ا )،ب(إان بػلن )فتباسميام  بهزلبه باسمخْوِّببن لسـمبأرٖذنبمبهذبحؼنَّب

-2- 

تبفدع باي،سعابفع بفع بهضذسدعذباسؼلنع  عقدبفاثبأ م عتبكرذؿرعتبكب علةبب(ػبـباسعلعم بنعـ، )حبـ،بهغذ،ستب

َّّب تبنذسبغذبػ بصق،كبننػتباينياتبفع باسخعلادباسز عذف باسؼلنع بقبعلباإلىعالأبحذكرؼبئكاؿةباسخأّ لباسؼلن تباسؾذ

َٔببػ ـر ناغوبحايب،نؼـد.بأهذباسمغذ،ستباسزذن تباسكبلمبفضذءثبنؼـبهغذ،ستبنـ، ب ندعذببهع باسنهعذهإبحاعيباسخع بندع

ػعذأبباسبعـرلا عتب،ٗاعتبنإباسق بركخ بنذسا تباس لني تبكونتبػذًبصلبع ذحتبف بنذكروبعخعابنَعلب(أككوهبهغمَّـ)

اتبحغاع الثب(إباسعق بEssais sur la pensée islamiqueكخذنتب)ه ذالثبف باس كلباإلىاله (ب=ب)ب1973 ٕعمَّ

إب(Humanisme arabeكخذنتب)اينياتباسؼلن ت(ب=ب)اَلب سب1975ف بػذأبتباإلىاله تإب،ػذؿبسامذفسبه باينيا

فبهؼذك)بأككوهبه بأصلباينياتبػاـب قاباسغعـإبنعلب،سمبحخوقَّبب.1982ػذأبنذسا تباس لني تباسق بُٗبغبهلةبأؽلمب

 Humanisme et islam=ب)بهععـؽلبحععذكرؾ بن ععـ (ب..)اينيععاتب،اإلىععالأاسضـرععـبػكععفبػاععابنَععلبكخذنععتب

Combats et Propositionsاتبحغا النبٍعذهالنبسكعلبهغطّع2006(بف بػذأب ذثب"هؼذككعتبهع بأصعلبإب،اسق بٕمَّ

قبذستبػاابحأس فب قاباسكخذماينيات"بكمذبر و بف ب"حبلرلاث"بئ
7
ب.

                                                           
4
 31إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔػبـباسلعم بنـ، :بب

5
 31إبُباىسبثق ّفسٔ اىَصذسػبـباسلعم بنـ، :بب

6
 40إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔػبـباسلعم بنـ، :بب

7
ـبأككوه:بب  2010إبؿاكباسطا ؼتإبن ل،ثإب26إبحلصمت:بؿ.بهغموؿبللر إبُباألّسْخ ٗاإلسالً.. ٍذاو ربسٝخٜ ّقذٛهغمَّ
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)اينياتباسؼلن ت(ب،قـبأؽقبٗلر تبأككوهببهغمَّـنؼـبهل،كبػ ـر به باسنهذهإب،صـباس ذكبباسؼلن بكخذمب

)ننػتباينياتبفع باس كعلباسؼلنع ..بص علبهيعكورتببحغجبػاواهب( ذٍمبّذسظ)ئساباسا تباسؼلن تبنخلصمتباسـكخوكب

ػاعاباسخ عـرمبسدعقدباسخلصمعتبن يعتب،علُبأككعوهبب.1997ن ل،ثبػذأب،اسخوع ـ (إب،ّـكبػ بؿاكباسيذق بف ب

إب،)ئفلرعجبكا،مرع (بفع بػعذأب1986ػ بؿكاىذثبأؽلمبسألنياتبكخبدذب)صورلبكلرمل(بف بػذأببنذسكَفاي،ساب

َـّةبكخبدعذب1995إب،)صومرعفبئرعو(بفع بػعذأب1990إب،)صوكسبه ـى (بفع بػعذأب1988 إبنذ  عيبػع بهإسَّ عذثبػع

عخعابّععـ،كباسخلصمعتباسؼلن ععتبسكخذنعتب)اينيععاتباسؼلن ععت(بأ،بب1975نيععاتبسا خعلةبنعع  بػععذأبأككعوهبن يععتبععو باي

ب.1997)ننػتباينياتبف باس كلباسؼلن ..بص لبهيكورتب،اسخوع ـ (بػذأبنغي بحلصمختبئساباسؼلن تب

بقعلاءةئسعابٕعل،كةباسغذصعتبئسعابئػعذؿةببإحاعياسؼلن عتببمخلصمتبنذسا عتككوهبف ب"ه ـهت"باسطبؼتباسأأٍذكب

هوٕعوػذثباس كععلباينيععا بفعع باإلىععالأبنؼععـبعععـ،دب"االند ععذكاثباسمخخذس ععت"بفعع باسؼععذسمباسؼلنعع إب،"االنغلافععذثب

س وبف ٘بػاابحلادبفكعل بؽْع ب،ػلرع.بكعذسخلادباسؼلنع باإلىعاله إبايىطوكرتإبنلباسداوى تباسخ بٗلأثب

إب1940قبندذرعتباسؼْعلباسا بلاسع بػعذأبئسابؽا.بع ذةباسل،طبأ،باسَلاكةباس كلرتبهاعبإاالنغلافذثإبحايبمذبأّؿث،ئنّب

،اسـؽو بف باسملعاتباسخذكرؾ عتباسمعـػوةبروكرعت.."
8

ؽالسدعذب"ػلٕعتبساخالػبعذثببئىعالأ،اسخع بأّعبغجبه علؿةبإب

ايرـروسوص تباسواىؼتباسخ بر وأبندذباسغلك وهبايّوس وهباس وأ"
9
ب.ب

ـبنضـبسدقاإب ياتبلى ؼبئكاؿةبحأّ لبننػتباينف بحب(ػبـباسلعم بنـ، ) اذبالبرؾخافبػ بب(أككوه)هغمَّ

تباسؼذبف باس كلباسؼلن ب،اإلىاله  أككوهببأهّببالّبئبإاؽخالاباسمؼذسضتبٍكالنب،هٖمونذنبه بللمبذسنبأه بع ذباسخوصُّ

ـّمبسخأّ لباس كلبايني ب،ئػذؿةباسل،طبف تبه بصـرـإب،اسغـرذبػ بمخطاّبننـاب،اػ ذنب بذثباسملعاتبأكزلب، وبرخْ

خؼمعع مباإلرعـروسوص باسععق بحمذكىعتبايرععـروص ذثباإلىعاله تب،ل ععلباإلىعاله تبنْععـؿب،صععوؿبحغـرذحعتإب،هعع بفسعيباس

ُـّب سضعأبأككعوهبئسعاب وباسغذكمبف بفسيباسمَدـإب،سقسيبعبؿب،اسخاوُّبئىالأب،اعـبرمخـبه باسَلقبئساباس لمإبن امذباسخؼ

هْععطاظب"اسيعع ذقباإلىععاله "كععقسيب،بإاىععخؾـاأبهْععطاظب"اسوىعع٘باإلىععاله "
10
ْععطاظب"اس كععلبنععـالنبهعع بهب

ُـّباسواعـباسَذهلباإلىاله "ب عباسق بحَدـدباسممذكىتبانخْذكانبساخؼ راؿب،اسخاوُّ ِـّ  تبه ب،ٗ بئسابآؽلإب،ه بهضخمعغباس

ؿباسز ذفذث ِـّ تبر و بأككوه:ب"سكع بنؼعذسشبهيعأستباالحضعذدباإلنيع بنَعكلبت،اسممذكىذثباسخؼبـرَّببئسابآؽلبف بػذسمبهخؼ

 اعذبأهبنأؽعقبنؼع  باالػخبعذكبهؼط عذثباسيع ذقباإلىعاله باسمخ  علةبفع باسمكعذهبٍذهلب،ن ـ بف بآهبهؼعذنإبراب ع بػا

،اسنهذه"
11

علباس عوأبئػذؿةبناذءب"اسمدمتباسمُبكقسيب،إب خب عذهبك   عتبٕعموكبنعق،كبسا عذةبػاعابػعذح.باسمعإكػبأ،باسم كِّ

                                                           
8
ـبأككوه:بب  8إبُبّ ػخ األّسْخ فٜ اىفنش اىؼشثٜ.. جٞو ٍسن٘ٝٔ ٗاىز٘حٞذٛهغمَّ

9
ـبأككوهب  8إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔ:بهغمَّ

10
ـبأككوه:بب  9إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

11
ـبأككوه:بب  16إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ
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يع ذقباإلىعاله "اسواػـةباسخ بكذنجبىخاخشبئنيذن تبها خغتب،هإهاتبنذهللبف باسوقعجبفاحعتإب،فع باسبننػتباينيات
12
ب

رازاذا تبرغخ  بنأككوهببأهّببإ قابرؼا ،.بن يت ِـّ ن و بػبلبب- باس ُـّ مْطاظب)اسبُؼـباسخلاص ـ (إب،ر ْـبسبتاىخؾـهاس

،صوؿب"قـكبحذكرؾ برْ  باسمضخمؼذثباسبَلرتبنَكلبالبع اتبسدذبف تإب،البهلؿبست"بقسين
13

َـّبإب أهبب، وبنُؼعـب"البنع

إلىالأ"نغي بستباسغيذمب،س وبف ٘بسؼذهلبا
14
. 

تب"راب  بػا اعذبأهبنأؽعقبنؼع  باالػخبعذكب عقاباسبُؼعـباسخلاص عـ بأ،باسمأىعو ب،نْـؿبفسيإبرؼخ ـبأككوهبنأنّب

هاَععادذببيعع تباإلنيععذن تإب،ػاععاباىخكَععذاسا ابوؿةبئسععابايّععو باسم دوه ععتباي،سععافدععوباسععق بى يععذػـنذبػاععاباسؼعع

ػبلباس ل،ه"حدذباسخذكرؾ تبا،حخبغب قاباسماَأإب،حخبغبهيذكباالصخمذػ 
15
ب.

نعتبأجبف بع ذحعتب،فكعلدإبهعذبرؼاع باإلني تبكمذبحضاّبب(ان بهيكورت)ف بندذرتباسمطذابؿكهبأككوهبحضلنتب

فبػاـبهلعاتبئىاله تبه بهلاعلباس لهباسلانغباسدضل بف بنغذب وبعخابا هبايفٖلبف باسمكخبتباسؼلن عتبحوقَّب

ب.(ان بهيكورت)،اس لن تبحايباسخ بحاذ،سجبؿكاىذحدذبفاي تب

اسطل،عذثباسخ بكلبأككوهبأهذبف بكخذنتبايؽ لب)اينياتب،اإلىالأ..بهـؽلبحذكرؾ بن ـ (إبف ـبأػذؿبف تب

هع بنع  بفْعو باسكخعذمبب( اس ْعلباي،)اٍخ لبػا دذبف بكخبتباسيذن تبػ باينياتباسؼلن تب،اس لن عتإبؽْوّعذنب

سكخعذمبفع بحلصمخعتباب(حْعـرل)(إبفٖالنبػ باسمؼاوهبنـب)ػوؿةبئساباسيإا باينيا بف باسي ذقباإلىاله ،بإاسيخت

،االىعخاخذصذثإبباسم عذ  مػاواهب"حبلرلاث"بكَفبف تبػ بصماتبه ببحغجئساباسؼلن تبػ باس لني تإب،اسق بصذءب

ه دوأب"اينياتباسمؼ َت"هزالنبهادذب
16

"اسمغيوىعت ي تب،اسخذكرؾ عتبـاحتباساَّب،ه دوأب"اسمؼاابف بهيخومبهضيَّبإب
17
ب

أ،بب"ٕععـباينيععات"حضلنععتباسخوع ععـ ب)أنععوبع ععذه(بفعع باينيععات.ب،كععقسيبه دععوأبهععذب ععوب، ععوبنْععـؿباسغععـرذبػعع ب

"Antihumanisme"اسالأنيا "ب=ب"
18
رـسوص عتباسؼلن عتب،اس لن عتبهضملباسغلكعذثبايبػ بعـرزتهؼلٓبف بب

ه دعوأببحأك عـدبػاعاػع بكقسيب.ب،س وبنؼ ـانبػاابّؼ ـباسممذكىتباسز ذف تب،اسم ـان تباسخ بنذ،أثبكلبهذب وبأنيا 

                                                           
12
ـبأككوه:بب  30إب،كقسيبانظل:بُب20ُب، ّ ػخ األّسْخ فٜ اىفنش اىؼشثٜ.. جٞو ٍسن٘ٝٔ ٗاىز٘حٞذٛهغمَّ

13
ـبأككوه:بب  10إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

14
ـبأككوه:بب  10إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

15
ـبأككوه:بب  10إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

16
ـبأككوه:بب  21إبُباألّسْخ ٗاإلسالً.. ٍذاو ربسٝخٜ ّقذٛهغمَّ

17
ـبأككوه:بب  22ب–ب21إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

18
ـبأككوه:بب  22إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ
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"اسخٖععذه باينيععا "
19
فعع ببُبايرععـ،سوص ذثباسماذ،اععتبسانػععتباينيععاتاباٍععخ ذستبكضععـاكبعععذؿبسخؾععلُّبرخماّععاسععق بب

ب.اسؼذسم  باسمقكوكر 

-3- 

لبأكزلبف بح ذّ لبهذبب اذبالبرغ.بساذ ـقبلبػا تبأاسخولُّ ػبعـباسعلعم ب)كمعذبكعذهبايهعلبهعغبب(أككوهب)هغمَّ

دمذباسؾذّتبنذينياتبف باسز ذفتباسؼلن تب،اإلىعاله تإب،هعذبلعذمبػادمعذبح ذإسّبفمذباٍخ البػا تبهخوفلبف بهبت(نـ، 

اينيا باسم كَّلبف تبف بنْوُبأؽلمبحلحب٘بنَؾْ ذثبه ـان تبس وبف ٘بف بحعذكرؼباسز ذفعتباسضقكبهؼذنب وبفسيب

ب.سمضخمؼذثخايبامذبأرٖذنبف باسخذكرؼباس وه بساسؼلن تباإلىاله تإبئنّب

َـّب إب،كعذهبعـرزعتبرؾعِب،الباسخأّع ا بّعا ا،صوؿبنق،كبأنيا تبسمبحا.باال خمذأباسخودبأككوهبػ بس ـبحغ

اينيعاتبفع باس علهباي، ببأعـبفالى تباس لهباسلانغباسدضل باسكبذكإب،سكع بهعذفابػع بصعق،كبإاس ذكان ب)أنوبنْل(

باسدضل ؟

قبئسابب(ػبـباسلعم بنـ، )كذهبنؼمب إبظدعلثبف عتبهع بؽعال بأػمعذ اينيعا بعلا)بفسيباسؼْلبقـبحطلَّ

ب23)ب(ػا بن بأن بٗذس )تبرلاعباإلهذأبأّ النبكمذب وباسغذ بف بحضلنتبنِبنذؿكبؽطَّببسكادذبسمبحك بنخذصذنبػلن ذنب

َـّبػاـهذبكذهبعذكمبايهتباإلىاله تبف بمهذنتإباسؾا ذءباسلاٍـر إببإبكانغ( ــب40ب-قب ــب بثب،الرختبسا خلةع ذباهخ

افبػ بنظ لاحدعذبهع بخحؾالبنمذب،للاانباسزأكب،اس خذ ب جبندذباي واءب ضلرتإب،  باسوالرتباسخ بػْب40ب–ب36

ب.اسوالرذثباسؾذّتبنذسؾا ذءباسلاٍـر باسزالرتبقبات

ئسعابػذهاعتباسضـرعـبػاعابهْعلب)هذسعيبنع باسغعذكدبايٍعخلبب(ػاع بنع بأنع بٗذسع )ف بأراذءب،الرختإبكخ ب

كىعذستبهطّوسعتبععلُببفع بنعالؿباسمْعلر  إب، ع باساؾؼ (ب)ػدـان(بكذهبنمزذنتباىعخلاح ض تبػما عتبإلؿاكةباسغكعم

اسميعام  باسخع بكذنعجب،ل ل عذبهع بنعالؿببالؿبحاعيباسعإلّالطباسغذ بف ببػاابأهبحكوهبه ناهبػملبسلانغاسؾا  تبا

ب.حؼشبنذالٕطلامب،اس يذؿباسي ذى ب،ايؽالق ب،االقخْذؿ 

،كاّذبف بكخذناذب)ّوكةباسمز فبف باسخلادباسؼلن (
20

إب(اسلىعذست/باسؼدعـ)ز فبف بحايبقـبؿكىاذبعذستباسمإب

دبلىذست( قدباس)بدذسكاّب سؼملبايهتبػبلباسوى ٘باسي ذىع ب)اسغعذكمباسَعلػ (بفع ببتحغبلبنذسكز لبه بايفكذكباسموصِّ

ب(فكعلةباينيعات)ذنبزعذقبغبلبنأفكذكبفاثبٍأهباىعخلاح ض بؽعذُبن قابه بصدتإب،ه بصدتبأؽلمإبنلا ذبحب.ع ادذ

                                                           
19
ـبأككوه:بب  23إبُباىَصذس اىسبثق ّفسٔهغمَّ

20
 (.2011إبؿاكباسَإ،هباسز ذف تباسؼذهتإبن ـاؿإب16إبُبص٘سح اىَضقف فٜ اىَجزَغ اىؼشثٜظل:ب)كىو بهغمَّـبكىو :بانب



 

10 

 

 

تبف دذبب،كؿاسخوص د باسق بي باسما وظبنغبف بحايباس خلة )هذسعيبباسمبذٍعلئس عتببأ،باسمإحالبئس تبئساباسملىَب،اسموصَّ

مطاععومبهاععتبئؿاكةبايهععتب،اسبإابػاععابهْععلبعذكمععذنبصـرععـانبسّباسم ْععوؿب،اسمععواسي ذىعع ببّععذع باسَععأهبإايٍععخل(

ب.اسمْلرتبػذهت

ب:يٍخلسؼذهاتبابكخ باسؾا  تع ذبب(اسلىذست/باسؼدـ)اغبف بهطبصذءباسما وظباينيا 

بأَِه ُلباْسُمْإِهاِ َ بَهذسَِيبْنَ باْسغَب ِبَػا ٌّ ـُبَّللاَّ ِع ِمإب ََقابَهذبأََهَلبنِِتبَػْب ْعَمِ باسلَّ ِباسلَّ ِدب"نِْيِمبَّللاَّ ـِ عخََلبفِع بَػْدع ٍْ ذِكِدباْيَ

َلبِصبَذرَتَبَؽَلاِصدَذ،ئِسَْ ِتبِع َ ب ْْ دُبِه ،ِّ َذ،بإالَّ ـُ اَلَطبأَْ اِب،بإِصدَذَؿبَػ ْْ ِبوأََهعَلدُبنِخَْ عب.ِػَمذَكةَبناَِلِؿ َذ،بإدَذاْىخِ ئِْرزَعذِكب،بإمبَّللاَّ

ِتب،َٗذَػخِِتإب ِٖ بنِذحِّبَذِػدَذ،احِّبَذِعبَهذبأََهَلبنِِتبفِ بِكخَذنِِتبِهْ بفََلااِ بئاِلَّ ـٌ بأََع ـُ بَهعَغبُصُغوِؿ َعذب،بإُىاَاِِتباسَّخِ باَلبرَْيَؼ َْ َابئاِلَّ اَلبرَ

ذَػخِدَذ، َٕ َبُىْبَغذنَتُبنِ َْابِِتبأَْهبرَاْب،بإئِ َلبَّللاَّ ِدب،ُْ ـِ عَلدُب،رَ َْ عِلبَهعْ بنَ ْْ بحََك َّعَلبنِاَ ـْ باْىعُمتُبقَع ئِْػعَناِمبَهعْ ب،بإسَِيعذنِِتتبفَاِنَّعتُبَصعلَّ

دُب ََّدَب،بإأََػنَّ باْسَضَمَغذِثإ،اِثإبوأََهَلدُبأَْهبرَْكِيَلبنَْ َيتُبِهَ باس ـَ ُببرََنَػدَذبِػْا بَهعذبَكِععَمبَّللاَّ عوِءبئاِلَّ عذَكةٌبنِذسيُّ باساَّْ َوبأَهَّ بب.فَاِهَّ رُعمَّ

ب ـْ بَصَلْثبَػاَْ دَذبؿُب،اْػاَْمبرَذبَهذسُِيبأَنِّ بقَ ـْ بقَ ْدخَُيبئِسَابناَِلؿ  ب،صَّ ـْ   باساَّذَهبرَْاظُُل،َهبِهعْ بأُُهعوِكَ)ب،َصْوك إب،ٌ بقَْباََيبِهْ بَػ أَهَّ

عذسِِغ َ ب،رَ ُوسُوَهبفِ َيبَهذبُكْاَجبحَ ُوُ بفِع ِدْمإب،ْاظُُلبفِ ِتبِهْ بأُُهوِكباْسُواَلِةبقَْباََيإبفِ بِهْزِلبَهذبُكْاَجبحَب َّْ بَػاَعاباس ـَ ُّ ئِنََّمعذبرُْيعخَ

ع َّْ باسقََّؽذاِِلبئِسَْ َيبَفِؽ َلةُباْسَؼَمِلباس ُبسَدُْمبَػاَابأَْسُيِ بِػبَذِؿِدإبفَْا َُكْ بأََع َّ بنِاَْ ِيعَيب،بإا)َبوذسِِظإبفَذْهاِعْيب َعنَِمذبرُْضِل بَّللاَّ عظَّ ٍُ

ذُابِهْادَذبفِ َمذبأََعبَّْجبأَْ،بَكِل َعْجإب َْ ْن بنِذساَّْ ِوباإْلِ ظَّ َُّ باس بسََيإبفَاِهَّ ذباَلبرَِغلُّ ِػ َّعِتإب،َػمَّ ْعَمعتَبسِالَّ عِؼْلبقَْابَعَيباسلَّ ٍْ اْسَمَغبَّعتَب،أَ

بَػاَبإب،اساُّْطَفبنِِدمْب،بإسَدُمْب ذِكرذنبحَْ خَاُِمبأَْكاَدُمْباَلبحَُكونَ َّ َٕ ْا َذهِببإْ ِدْمبَىبُؼذنب ِّ ب إِ بتفَاِنَّدُْمب ِٝفِٜ  يٌَخ ىَلَ ٍد نبٗ اىذ  ٍد ىَنَل  َِّظٞنشٌ  إِ

.."اْىَخْيقِ بٜف
21
ب.

َـّبباسعاَِّرمك بساذبأهبناظلبف ب عقاب ناظلرعتبػاعابىعب لباسمزعذ إببإ،ف دعذةبنيعخؼ  باسخعوص د بهع بم،ارعذبػع

ػاعاببإب،اسق باٍخلٗب،صوؿبىختبه عذ  مبأىذىع تبفع ب عقاباسيعب لايؿن بؼلباسخواّا ف باس ب(ك،هذهبرذكونيوه)

،االحْعذ إبلبئس عتإب،اسلىعذستإب،اسيع ذقإبلإب،اسملَىعإب ع :باسملِىعاذبنْـؿبنِبحوص د بل علبأؿنع أنّبه بللمباس

،اسيا بأ،باسخَ  ل
22
ب.

اسلفؼعتبفذا عتباسباللعتبه ؼمعتبنا عتبهْعبونذنباساِباس ذاجبهب،ئهبكذبإنِبٍؼل باماءنغ بسياذبنبإنذسطبغ

 عوبب(لهلِىع)اعذبن علأب اعذبنْعذنبحوص د عذنبعكعوه باسطبعغتبفدعوبرْعـكبػع بإبػاعاباسؼكعوإبئنّبه باساذع تباسضمذس عت

عػا بن بأنع بٗذسع ب)ؽا  تباسميام   بؿاكةبٍعإ،هنعاباسعوالةباسمكا ع  هع ب، عوب،ا ببلبئس عت()هلَىعئسعابتب(إب،رخوصَّ

ب(ىعع ذق)إب،رععأح بٕععم بئرععذدب)اسؼدععـ(رغبععلبندععذب)كىععذستبأ،بُهلَىععاَت(ب ععتب)هذسععيبايٍععخل(إب،فبفعع بهْععلباسميععام  

                                                           
21
 2002إباسمكخبتباسؼْلرتبساطبذػتب،اساَلإبن ل،ثإب369إبُب3إبٍلطباسَ ؼبهغمَّـبػبـدإبسبّٖج اىجال خػا بن بأن بٗذس :بب

22
ـباسوس ب،هبذك)بعاوهإبُبحبقضبٝب اىش ؼشٝخ،انظل:ب)ك،هذهبرذكونيوه:بب  (1988،هذبنؼـ ذإبؿاكبحون ذ بسااَلإباسـاكباسب ٖذءإبب23لصمت:بهغمَّ
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ععلباسا ععتباسؼلن ععتباسمـ،َّب،نعع  بؽا  ععتب،،ا إبٍععلػ بعكععوه بحكا  عع ب إب(سخواّععلـب)انععتبأ،باسمكخونععتبٗلر ععذنبسععرخوىَّ

 ع بٍع لةباسخكا عفباسَعلػ بنغكعمبأكٓببهخ .بػا دذبنع  باسؾا  عتب،اسعواس ب(ٍ لة)،رٖملبن ـكبهذبركَفبػ ب

ب.،ف.بكؤرتبفكلرتبصـرـةبسكاذنتا

حوص د بكىم بّذؿكبػع باسيعاطتبايػاعابفع باسـ،سعتباإلىعاله تباس ذامعتبؿروان باذبنْـؿبنِبالبٍيبأنّب

اسععق برخطععذن.بف ععتبنؾطذنععتباإلىععاله بباسمؼععل،ااإلهععذأب)ػاعع بنعع بأنعع بٗذسعع (بإب  باسلانععغتبؽا  ععتباسميععامآنععقا)

سإلنيذهباسميامباسم كِّلبب)اإلهذأ(بف بنظلباساذهبأنموفصذنبع ذنببنـاعخاببإحيذ،قبهخاذلم،ف.ب(با اسؼم)هغبب(اس كل )

تبف بؽطبتباسي ذى تإب،ِعكمتباس كلرتب،اس اي  تباسخع بسعمبحخاعذقٔباسق بأنخشبفكلانبئىاله ذنبنذّغباسلؤرتبّبَّباس ذاـب

اسق بكذهبر ْـبحاعيباسمطذن عتبنع  ببىاوكتباس وه نذ  يبػ بإب،ح ْ النببُصماتنببهغبك،طباسؼ  ـةباإلىاله تب،ٍكادذ

ب.س مي بأعـ،رتبفسيباسخواف.بن  بٗلف باسخاذلمباس كل باإلرمذهب،اسؼمل

،كذنعجباسؼْعب تباس با عتب ع بأىعوأبععذ إببحؼع ٌفع بػْعلبكذنعجبف عتباسؼعلمبب(ػا بن بأنع بٗذسع )،سـب

عبابأىعوبصدورعتإب،  بػْب تبقذامتبػاروهدذبنَل باسملكنباسمؼ ذك باسضذفمبسكلبح ك ل ِّْ اس ب اعتببيهّببإبتهخؼ

عخعابسعوببقوهعتاسملصعغباسز عذف ب،اسمضخمؼع ب،اسي ذىع بسا علؿبفع ببدذكمذبأنّب  باسدورتبايّلبسكلبىاو)بنَل إب

ئهبربعععبػا ععيبقوهععيبالبربعععبػا ععيبإب،سؼااععذبنضععـبفعع باسمزععذ باسضععذ ا باس ذاععل:ب"هْععـكبٍععلبسععتب-اس ب اععتبب-كذنععجب

اس مل"
23

ب.هطا تنببأ،سورتنبنذػخبذك ذببـبهلكنرتباس ب اتبف بىاو)باس لؿحايباسز ذفتباسخ بحإكِّبلبػ بؼبِّبهُبؿس لبؽ لبإب

يتباس ب اتباسؼلن تبرغـبه باالن خذطبػاابا ؽلإب،نذسخذس برغعـبهع باسغٖعوكباسؼذهلباسضدو باسق بحإىِّببئهّب

ؿبئنّببإف بفاحتباسبَلرتبذإلنيذهبس وب وبئنيذننبذاسخواّا بساموقفباإلنيذن تبف سع وببفعلؿبػٖعو بفع بقب اعتمعذبهضعلَّ

تب كعقابكعذنوابرإهاعوه:بهادعذبئنيذن بأٍملبأف.بّومه بٍأنتباالن خذطبػاابل ل ذبأ،بعخاباسخ ك لبف مذب،كاء ذب

ب"أنذب،ان بػم بػااباس لر "!

ر صعذءبػاـهذبأٍعلقبنعوكباإلىعالأإب ِـّ سا علقبنع  ببانعذهللبهؼ عذكنبب(اإلرمعذه)قواهدعذببهؾخا عتأىعوبناسضـرعـبباسع

أكلهكمبػاـبَّللابأح عذكمإببهّبئنذسخ ومإب،بفالبفلقبن  بػلن ب،أػضم بئالّببتهَلك  ب،فابكذنوابهإها  بأاسبَلبف مذبئ

بإب،اسخواّعلباإلنيعذن ،ل لبفسيبه باسموصدذثباس لآن تباسخ بؿػجإبف باسوقجبن يتإبئساباسخؼذكاباسبَل 
(**)

إب

                                                           
23
 (.pdfإب)نيؾتب103إبهزذ بكقمب1إبسبٍجَغ األٍضبهاسم ـان :بب

**
 تبساـكاىعذثب،اساَعلإبن عل،ثإب،هذبنؼـ ذإباسمإىيتباسؼلنب30إبُبّقذ اىؼقو اىزؼبسفٜ.. جذه اىز٘اصو فٜ ػبىٌ ٍزغٞشانظلبكخذناذ:ب)كىو بهغمَّـبكىو :بب

2005.) 
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سعمبإب،اسبا عذهباسمخلاّعتب( ورعتبَّللا)كعتبه ذنعلبنا عتبُه كَّبب( ورتباس ب ات)،سك بٕم باسي ذقباسضـرـباسق بحْبظبف تب

رامذباسدورتبئنّببإف تب ورتباس ب اتبهلكنانببحؼـ ِـّ مؼ عذكباسملكعن بساخ ذٕعلبنع  باسبَعلتبقعذ بػاع ب تباإلىاله تب  باساس

بف بن خ  بٍؼلر  بست:ن  بأن بٗذس ب

 ثذْٝٔ ىؼَشك ٍب اإلّسبُ إالّ "

 اىْستارنبال  ػيٚ  اىزق٘ٙفال رزشك 

 إلسالً سيَبُ فبسسفقذ سفغ ا

"يثب ىٖت فٝاىشش ٗقذ ٗضغ اىششك
24
ب.

عـ)اإلىالأبنذكلانإب،ػذًبفع بكاعفباسلىعو باسضـرعـبب(ن بأن بٗذس بػا )ؿؽلب إب)ُ(ب(نع بػبعـبَّللابهغمَّ

عـفذٗمعتبناعجب)ى ـةباينعذأبعخابحن،سباناختب ر اسعق برعـافغبػع بباسدمعذأ،ّعذكبكصعلباإلىعالأبإب(هغمَّ ِـّ بإاسضـرعـباسع

بأكنؼع  ىعاتببىخَعدذؿدبُه خعذالنبعخعابااسؼا عذبإب،ّوالنبئسابحلأىتبق ذؿةباسؾالفعتبف باسغ ذةبٍأنتبحلى ؼرؼملبػااب،

ب. ضلرت

عادذعخعابب(أعـ،رعتبمهذنعت)أهبركعوهبب(ن بأن بٗذس )ػا بٗموطبكذهب ّْ ػع بصعـاكةإب،كعذهب،ّعذك ذببع

ب:اسمماوءبفؼالنبفاح ذنبربا بّلطبحايبايعـ،رتتبفدوباس ذالرمخايبئعيذىذنبنذسنهذهب

 مِ اثِ ٍِ شئذ ٗامزست يدثب  "

 اىْستٝغْٞل ٍحَ٘دٓ ػِ 

 ّسجزٔفيٞس ٝغْٜ اىحسٞت 

 ثال ىسبُ ىٔ ٗال يدة

 ُّ  اىفزٚ ٍِ ٝق٘ه ٕب يّزا إ

"ىٞس اىفزٚ ٍِ ٝق٘ه مبُ يثٜ
25
ب.

                                                           
24
 إبٗبؼتبحضذكرت12ؿرواهبأه لباسمإها  باإلهذأبػا بن بأن بٗذس :بصمغب،حلح  بػبـباسؼنرنباسكلأإبُبب

25
 16اسمْـكباسيذن.بن يتإبُبب
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أ،ببخكَعفبػع بحعواك بفكعلةباس ب اعتسبنْوّتباسَؼلرتب،اسازلرعت قدبهإٍلاثبنضـ ذبكز لةباسظدوكبف ب

ر ذن تبساإلرم  مباسؽافبباساي  ِـّ ن يعتبهاعقبنؼوهعتبأظعذفلدبه ل،نعتبنامعوبننػعتبك،ععتب، باٍلأنجبنعتبقاسضـرـباسبا

ب.ؿبٕم بئرمذنتباسْذف بنذسؼ  ـةباإلىاله ت بٗمظبئسابناذادذبػاابنغوبهخ لِّبخاس،بإسـرتاسقاثب

ذبهعع بر ذفععتب،ؽطععذمبفكععل ب،هضخمؼعع بمععنكععلبهععذبسدب(إاس ب اععتفكععلةب)إب،كععقسيب(فكععلةباسايعع )حععواك ببئهّب

ػاع ب)، وبهعذبكعذهبػا عتببإ( ورتباسخ ومب،اإلرمذهبنذهلل)حغكمتبب(ئنيذهبصـرـ)ر يظباسمضذ بسظدوكبنلادببإ،س حـا

ِـّر الثبصقكرعتبٗعلأثبػاعاباسمضخمعغباسؼلنع بنظدعوكبسق بٍدـبحغوُّب وبا،إب(افلؿنببذئنيذننب)فاحتبب(ن بأن بٗذس  باسع

ـبن بػبـبَّللاربذنبه باساب باسضـرـباسضـرـإبنلب،كذهبقل راػملبني ذىذثبحب اتباسؼ  ـةباسق ب(بُ)بهغمَّ ِـّ ه بؿ،هبب تاس

ىعومبفع بععذالثباىعخزاذا تببإاساضوءبئساباس يلباسمطا.بفع بئعكعذأبحاعيباسخب اعتب،ئنناسدعذبهانسعتباسممذكىعتباسؼما عت

إب،اىععخاذؿانبئسععاباصخدذؿاحععتب(اسلىععو باسضـرععـ)ب،ٕععغتبف ععـبػاععابػدععـدبعخمخدععذبٕععل،كاثبحبا عععباسععـػوةباإلىععاله ت

عبفع بظعلببهع باسغلرعتبفع باالىعخضذنتبئسعابؿػعوةباإلىعالأباس لآنع إبهيعذعتنبباساَِّف بقلاءةبمتباسمغكَّب اسؼ ذاعـبحاعوُّ

ر ؼ ذاـبانبف باسمضخمؼذثباسبَلرتبكاسق بكذهبىذاـبتاسيمذ،ربيؿرذها، ِـّ ر ،باس دوؿ باس ِـّ إب،ُصماتبأؽلمباسمي غ باس

 تبفع بؿاثباسبَلرتبايؽلمباسخ ب،اصدخدذباسـػوةباإلىالهه بايؿرذهبل لباسيمذ،رتإبنذ  يبػ باسز ذفذثب،االػخ ذ

بكب لب ٍـّ ب.لبان لاٗباسـػوةبػاابنغوبىاوبف بفا)باسوقجػطَّبه خبلبٗاوػدذبكخغ

لجباسؼ ٌبا ه بسا دوؿب،اسمي غ   ب،ل ل مبف ببئهّب كذنجبحضلنتبب(ؿاكباإلىالأ)هيذعتباسغلرتباسخ بىوَّ

أ م عتبقْعومبفع ببإئنيعذههع بع عذب عوببإؼتبن يعتبنعارالءباإلنيعذه(باسمَعبػا بن بأنع بٗذسع )ع تب،هذراتبأهذأب

ع َّّ اسلىعذست/ب)تإب،سعقسيبأفعلٗبكؤرخعتبحاعيبفع بح ك لدب،ؽطذنتباس كل ب،همذكىذحتباس وه تبف باسغ ذةباسؼذهعتب،اسؾذ

باسيذن.ٗبتبقذاالنبذ)هذسيبايٍخل(بػاـهذبؽػذهاتبػاابهْلبئسابب(اسؼدـ ب:إبكمذب،كؿبف بهخ باساَِّ

ٍْب" دمباسلعمعتبسالػ عتإب،اسمغبعتبسدعمإب،اساطعفبندعمإب،البحكعون بىعبؼذنبٕعذكرذنبح خعامبأكادعمإبفعانّببؼلبقابيَبأ

ِٝإٍب يخ ىل فٜ ّا ذهتب ب."ٍب ّظُٞش ىل فٜ اىخيقإ، ٗاىذ 

مب عب(ػا بن بأن بٗذس ) كقابئفهإبر يِّ خ بـدبهعاسلػ تبئسابّا   تبّافبهيامب،آؽلبل لبهيامبكمعذبرإكِّ

اس دعوؿبهع باسعقر برؼ َعوهبفع بكاعفباإلىعالأبهع بؿ،هبأهبأ،بايقبعذٗإب،ّعافبباسوّ تإب، مذبّافباسمي غ   

تبفدمبنَلبه بىذالباساذهبكمعذبن  عتباسميعام  بنَعلإباىُّْظشاء فٜ اىخيقدمبرإهاوابنؼ  ـحتبف باسـرذكباسمْلرتإبئنّب

سغكمتباسخؼذهلبهغباسميعام  بحغعجبىعاطتباسوالرعتب قابهيامب،فا)بل لبهيامإبفا وبه باب،اس لقبن  باسْا   بأهّب



 

14 

 

 

َـّب ل لباسميام  بحغجبىاطتباسوالرعتبن يعدذبكعوندمبصم ؼعذنبنا عتبهضخمؼ عتب،اععـةإب،نوّع دمببه بٕمّببف ٘إبنلبالبن

ب.نظلاءبف باسؾا.بسكلباسميام  

يعذن تبظدعلثبفع بنػعتباإلنإب اذبحكم بك،طبصا ا تبسااَّباساَِّف ب قابب(لَىات/باسلىذستاسمُب) اذبحكم بئني تب

رافسيباس لهإبفالبراب  باسخؼذهلباس مؼ بأ،باسخدم َ بهغبف،اثبنَلرتبالبحلرـباالنٖواءبحغجبكارعتباسؼ  عـةب ِـّ  عتباس

صدتبنوّ دذبإب،سقسيبالبراب  باسخؼذهلبهؼدذباسضـرـةباإلىاله تإب،البحلرـبسدورخدذبأهبحخمذ ابهغب ورتبحايباسؼ  ـة

فع ب ورخعتبحكوهبهظدلانب ورذح ذنبنَلرذنبئنيذن ذنبرخَذك)باسؼ ٌبف بهضخمغبهؼ  بب،  بالبحؼـ،بأهبإ ورذح تبهابوفة

ب.اسمكذن تب،اسز ذف تب،اسغٖذكرت

ـّببإ،سـثبحايباس كلةباينيا ت ،سعابهادعذبايبته بكععمبأكنعغبهلصؼ عذثبىعمغذءبإمبف ب قدباسملَىاتكمذبحخب

د تبأّوسدذبايىذى تبهنؿانتبنخضلنتبنَلرتبأؽقثباسبذق تبحـا،س تبحمخظبه باسملصؼ تباإلسبهلصؼ تبئسد تإب،اسزالد

راػاابػذح دذبؿس.باسملصؼ تب ِـّ رذن ذن:ببأ،الن:بهلصؼ تب)اس لآهباسكلرم(.ب  :إبهخيذ،قتباسؾطذمب تبف بحضلنتبػما تاس

ـاسخضلنعتباس)رذسزذن:بهلصؼ عتبب.(اسغـرذباسابو باسَلرف)هلصؼ تب كانؼعذن:ببفع باسخؼذهعلبهعغبل علباسميعام  .ب(رعتمغمَّ

 .)ػا بن بأن بٗذس (بف باسخؼذهلبهغبل لباسميام  سـبب(اسخضلنتباإلهذه ت)هلصؼ تب

نذسـكصعتببهيعامباإلهذه إب عوباساَِّف بهلعاتبحذس تتبفذإلنيذهإب،نغي بهاطوقبب(اتباإلني ت)اسملىَبحأح ب

ـبنأهّببنظ لاي،ساإب، وب البرخ عذٗغبهعغبهاطع.بذب ااسملَىاتباإلني تببؽطذمبسب  تباسبَلبنذسـكصتباسزذن تإب، قابرإكِّ

اتتبفذإلنيذهبس وبند متبع وان عتإبئنمذبحكمِّبباسملصؼ تباإلسد تباسخ بحغخ  بنذإلنيذهبنوّ تبق متبئرمذن تب(،ؽطذم)

إبفٖالنبػ بكونتباساموفص هؾاوقبسالكح ذءبنقاحتبئسابهْذاباس  مباإلسد تبفاثباسطذنغببػذقلب،،اعمذب وبكذا بئنّب

ِـّببفسيباسكذا باسبَل باسق برمزل س ؼ بفاحتب،،صوؿدب،رؾوٓبهؼلكعتبحغْع لببؽذس تهتبكلَّببذفاحتبئنيذننببق متبف بع

ب.ف بع ذحتباسـن ورتب،ايؽل،رتبايكقاباسمكذنت

سمز اعتبأ،بنظ علدباإلنيعذهببذؽا  ّنببانظ لنبتإب،ػاابّؼ ـباسخا ُّعباس كل إبحطلطبهيأستباإلنيذهبربـ،بصا ذنبنأنّب

فابهعذب،ئب.اسؼَلرتباسزذسزتبهع بػَعلرذثباس علهباي، باسدضعل بؽال ب( ػا بن بأن بٗذس)ةبف بنْوُبي، بهلَّب

ف بٗب ؼتباسؾطذمباس كل بسؾا  تباسميام  باسلانعغببذاذبرمك بأهبنضـ فانّببإدقاباسطلطسلذثبأكؿنذباسبغذبػ بهيوِّب

ف بايكنؼ  بالثباسمَدـباسي ذى باسق بكذهبػا تبعذ باسؼلمبف بحغوُّببذبأرٖذنباذبنضـ ىا اذبفسيإب،نٖ فبأنّبأكمذب

ب تاإلىعالهاسؾالفعتبؿ،سعتبهعت/بكونتبقلهباسـخأى وبيبإنذسمَكالثباسكبلمبتىاتباي،سابه بىا  بفسيباس لهباسؼذصَّب

فعع بؽطذندععذباس كععل ب،هٖععموندذباسي ذىعع بكععذهبهععنؿ،سبب(اسملَىععات/باسلىععذست)هاَععأب ععقدبباي،سععاإبهععذبرؼاعع بأهّب

إب،ٕعل،كاثبهلعاعتبحغعخمباسلكعوهبئسعاب( بأنع بٗذسع ػاع بنع)كؤرتبفكلرتبسمز فبكف غباسميخومب عوببتاسخكور 

ئنيعذهإبهعغبهخ  علبى ذىع به بع عذب عوبتبفاثبئنيذهب(ئنيذن تنببذفاحنبـب)ب(اسقاثباسبَلرت)ؽطذمبػ ا بحخواممبف تب
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ه بؽعال به دعوأب)ايؽعوةبب باسمنرـبه باسلكوهبئسابق مبئنيذن تبرمك بسدذباعخواءبحغـرذثبهذبرمك بأهبركوهطاَّبخر

ب.ه دوأب)اساُّظلاءبف باسؾا.(بأ،ب)اساَّظ لباسبَل (كقسيب،اإلىاله ت(إب

بئسعاب(باسعق بآ باىعخ بذستبسؾطعذمباسملَىعاتهذسعيبايٍعخل)بلبئس عتعذستباسملىَببالنخ ذ بئساا، قابهذبريخـػ ب

ب.ه باساذع تباسخـا،س تبأ،باسم ـان تبكونتباىخَدـبف بٗلر تبئسابأكٓباسكاذنتذس تبكبلمبئٍك

عـقبعلباسدضعلة.ب،كعذهباسلىعو بايكعلأبب25نغعوبفع باسع م بكذهب)هذسيبايٍعخل(بقعـب،سعـبقبعلباإلىعالأب بهغمَّ

إبين  عذءّعغذنختباه بعخابّذكببقـبٍدـبئىالهتإبنلب،أٍدـبا ؽلر به بّغبتبػاابح وادب،ئرمذنتباسغ.(بُ)

ن بػ بت(إب،كعقسيباإبفوقفبٕـبعكمب)اسوس ـبرلٕابنظامبظذسمبعخابسوبكذهبه ب،الةبايهلايٍخلب،سقسيبهذبكذهب

،ن ذدبئساباسَذأبس ضـبهغذكنتبٍلىتبه ب)كٓ(إبعخابنذ،أدباسؾا  تب)ػزمذهبن بػ ذه(إبب(إاسؼذُ)ىؼ ـبن ببـٕ

ب.ؽْمتب)هؼذ،رتبن بأن بى  ذه(

بإب،ىعذكبفع بككبعتإأكزعلبمكباسؾا  تباسضـرعـ،سمذبآ بأهلباسؾالفتبئساب)ػا بن بأن بٗذس (إبٍـبهذسيبه بأ

هع بأصعلبنيع٘باسؼعـ ببتاسؼيكلر  بايٍذ،هبف بألا بعل،ناس ذؿةبه بب،ؿػمب،الرختبعخابّذكبأعـبأككذهبؿ،سخت

رؼخبعلبهذسعيبايٍعخلبصعـرلانبنغكعمبهْعلإبكعذهب"ب(ػا بن بأن بٗذسع )بلبنؼٔباسمْذؿكبئسابأهّب حَ،ب.ن  باساذه

تبسوبكذهبه بهؼذ،رتباسق بكذهبرُـك)بأنّببفمذبػدـدباسمؼل،اإب،نؼذبنتبئساب اذ).ب،أػطذدبإفاقسيبؿػذدبئساباسكوفت

 بئسابقذػـةبقورتب،كاىؾتبساؾالفعتباسؼاورعتإبفعـنّلبؽطعتباللخ ذسعتإب، عوبهعذبدذبىخخغوَّبؿؽلبهذسيبايٍخلبهْلبفانّب

إبهعوسابػزمعذهبنع بنعذفغبنمْعلبػاعابرعـباس عـانأحغ ّ.بستبف بندذرتباسمطذاتبف ـباىخـَدـبهذسيبايٍخلبف بأكٓب

نذنبهنرضذنبه باسيَّمب،اسؼيلػ ذهإباسق بى ذدبٍلا
26
ب. ضلرتب38ف بعـ،ؿبػذأبب

اسؾا  عتبب(ػدعـ)دذبٕعمَّبب خعقعـبأ،قعفب عـرلباسملَىعاتباساسخعذكرؾ بركوهباسخغعـ ببإ(ايٍخلسيبذه)نذىخَدذؿب

(ب/باسملَىعاتاسضقكباينيا بف دذإبسك بفسعيب)اسؼدعـ/باسلىعذستإبؽْوّذنبإبنلبئسابايهتئسابكػ ختبف بهْلباسلانغ

 غ عبكلاهعتبسعاسباعذءب،اسخكعور بنالؿباسميام  إب،ٍذعبأهلبهذبف تبهع بؽطعذمبفكعل بحاعورل بصـرعـببٍذعبأهلدبف 

راعبئنيعذهإب،رغ ععباسخاعوُّبه بع ذب عوبف باسمضخمغبباإلنيذه ِـّ  ظبكونعتبالبرطعفع بايهعتب ب،اسز عذف ب،اسمضخمؼع باسع

ُـّببأىذى تنببق متنبب-اإلنيذهبب-نضو لبنا ذهبَّللابف بايكٓب ب.ا ؽلةن ذب،ه بق مباسغ ذةباس

                                                           
26
بلباسموقغباإلسكخل،ن :.بانظ317إبُب6إبٍلطبندشباسباللت:بسب295ب–ب294إبُب3إبنذىؼباسخواكرؼإبس554إبُب33اسمضاي :بنغذكباينواكإبسبب

http://www.karbasi.info/index.php/201112 51ب-ب14ب–ب17ب-ب08ب-ب.html. 

http://www.karbasi.info/index.php/2011%20-%2008%20-%2017%20–%2014%20-%2051
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(ب=ب)هذسعيبعذهعلباسملَىعات)ػبعلبالخ عذ ببػـه خعتابؽطذمبأنيا بنؼبز تباسخذكرؼباس ؼا ب،اّطـاأب كقبئهّب

َـّبه بحطاُّؼذثبٍخل(اي ؿبهوصعوؿباسوصعوؿب،اسغٖعوكبأهبركوهباإلنيذهبكذااعذنبئنيعذن بب(،هأهوالث)إبع ،سع وبهضعلَّ

ُّْ باسم ا.بئسابؿبنغ ذبإصدو رغذرذبهذب وب ر بهذبأ،بقب اتبأ،بني بهذبأ،بهاط تبهذتبفمذبصلمبنؼعـبرغكمتباسخؼ

إب،نؼعـب ضلرعت(ب40)الخ عذالنبب(ػا بنع بأنع بٗذسع )أه لباسمإها  بباىخَدذؿحالدب،بإالخ ذالنبهذسيبايٍخلبباىخَدذؿ

َـّبإب ضلرعت(ب60)ب(اإلهذأباسغيع  بنع بػاع )اىخَدذؿببػَلر بػذهذنب هبعذؿكةببهع بق عذأبأ ّب،ػاعابنغعوبهأىعو إببإعع

ن عـكةباإلنيعذهبػاعاباسؼع ٌببأهبح علمبّعوكةبهع بّعوكباسخ ك علباينيعا باسضعذهغبنع  باسؼ علب،اإلرمعذهبرمك بسدذ

ب.ذئنيذننبنوّ تباسمَخل)ب

هأهوسعتببفكعلةبأنيعا تب،ٕعـبأ ّببحيخ غلبٕـبكلبهذب وبأنيا إبنعلاسم  ختبب(اس با تاسؼـه تب)، كقابكاعجب

يٍعخل(إب،هع برعمبالخ عذ بهْعـك ذبانـارعتب)هذسعيببدعذنؼـبأهبقوٕعجبهابعغباسبعقكةباينيعا تبنذلخ عذ بعذهاباإلهكذه

إباسدعذؿكبسعـمبأع عذؿبأه علباسمعإها  بحواّعلبّعوحدذبجظاّعب(اسملَىعات)حاعيبإبسكع ب)ػا بن بأن بٗذسع (لىادذب،هُب

(بفع بندذرعتبسسنبىخ اىحقن٘ل(إباسعق بكخع ب)ـ عب95ب-ب38)ب(ن باسغي  بن بػاع بمر باسؼذنـر بػا )،هادمباإلهذأب

ف بهغذ،ستبأنيعا تببإكونتب،ٕغبهوصوؿرختبناماءبفاحتبئسابآفذقبػا ذبذ.بنذإلنيذهبئنيذننب،عاَّبباس لهباي، باسدضل إ

بنارالءباسغ.بسا يعتب،ل علدبفع باسؼع ٌباسمَعخل)ػااباسق بركخي بهوصوؿرختبإلنَذءبّوكةباإلنيذهبايصذؿةبهاتب

ب.دباسمأىذ،رت،ف.بع ذةبػذؿستباسغ وقإب، وبؽطذمبأنيا بهض ـبؽخمباس لهباي، باسدضل بنتبػ وؿ
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ـبكىو :ب1 ب2011إبؿاكباسَإ،هباسز ذف تباسؼذهتإبن ـاؿإبص٘سح اىَضقف فٜ اىَجزَغ اىؼشثٜ.بؿ.بكىو بهغمَّ

ـبكىو :ب2 ب2005إباسمإىيتباسؼلن تبساـكاىذثب،اساَلإبن ل،ثإبّقذ اىؼقو اىزؼبسفٜ.. جذه اىز٘اصو فٜ ػبىٌ ٍزغٞش.بؿ.بكىو بهغمَّ

ـباسوس ب،هبذك)بعاوهإبؿاكبحون ذ بسااَلإباسـاكباسب ٖذءإببقضبٝب اىش ؼشٝخ،هبرذكونيوه:ب.بك،هذ3 ب1988حلصمت:بهغمَّ

ب1982إب،كذستباسمطبوػذثإباسكورجإبؿاكباس امإبن ل،ثإباىْد ػخ اإلّسبّٞخ ٗاى٘ج٘دٝخ فٜ اىفنش اىؼشثٜ.بؿ.بػبـباسلعم بنـ، :ب4

ب1986لةإب،ؿاكبان بمرـ،هإبن ل،ثإبإبهكخبتبهـنوس إباس ذ فٞخاىَ٘س٘ػخ اىفيس.بؿ.بػبـباسماؼمباسغ ا :ب5

ـبػبـدإباسمكخبتباسؼّْٖج اىجال خ.بػا بن بأن بٗذس :ب6 ب2002لرتبساطبذػتب،اساَلإبن ل،ثإبإبٍلطباسَ ؼبهغمَّ

بذكرت..بػا بن بأن بٗذس :بؿرواهبأه لباسمإها  باإلهذأبػا بن بأن بٗذس :بصمغب،حلح  بػبـباسؼنرنباسكلأإبٗبؼتبحض7

ـبأككوه:ب8 ب2010إبحلصمت:بؿ.بهغموؿبللر إبؿاكباسطا ؼتإبن ل،ثإباألّسْخ ٗاإلسالً.. ٍذاو ربسٝخٜ ّقذٛ.بؿ.بهغمَّ

ـبأككوه:ب9 ب1997إبحلصمت:ب ذٍمبّذسظإبؿاكباسيذق إبن ل،ثإبّ ػخ األّسْخ فٜ اىفنش اىؼشثٜ.. جٞو ٍسن٘ٝٔ ٗاىز٘حٞذٛ.بؿ.بهغمَّ

ذ يسمُ٘األّسْخ ٗاىز.بؿ.بهْط ابك غل:ب10 َد ب(.pdf.ب)نيؾتب2008اسضناالإبب–ٗل،عتبؿكخوكادبه بصذهؼتبهاخوك بأإبأٗٝو فٜ فنش ٍح

ب2005اَلإبن ل،ثإبإبؿاكباسطا ؼتبساطبذػتب،اسٍذاو إىٚ اىزْ٘ٝش األٗسٗثٜ.بؿ.ب ذٍمبّذسظ:ب11
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