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ثلْْجً ثإلّالمِ ثصؾجه فكٌُ إٙالفِ ظيٌ فِ ثلْجفز ثلفكٌّةز ثلرٌدْةز ًثإلّةالمْز فةِ 

ثلنٚةةةل ثلغةةةجاِ مةةةل ثليةةةٌر ثلرٖةةةٌّلم ٌّّةةةو إلر ّؾرةةة  مةةةل ثلةةةوّل ثإلّةةةالمِ  ةةةٌر ل ةةةوفج   ةةةل 

ثلمْضٞرفْل فِ ثألًٛ ٝو إلاظمز ثالّضذوثه ًثلظ م ًثلفْجهم فِ ميجد  مج ثٙط ـ   ْو دجلْمْل 

ك ثالصؾةةجه ثلةةيُ ّؾرةة  مةةل ثلةةوّل ّةة طز ل ةةوفج   ةةل مٚةةجلـ إلاظمةةز ثلييةةٌ ثإلّةةالمِم ًىةةٌ ىلةة

ًثالّضذوثه ًثلْْطٌر ًىلك دضذٌٌّ ممجًّجصيج ًًدمج دجلضٌثٟؤ مريج. ًمةل ثلالفةش لالاضذةجه إلّر  ةال 

ثلْْةةجً ًثلْمةةْلخ ّضنةةي مةةل ثلةةن٘ ثلةةوّنِ مٌؽرْةةز لةةوم ًمرضمةةوىمج فةةِ ىلةةك   ةةَ )ثالصؾةةجىْل 

 .ز ًمنيؼ فِ صأًّ  ثلنٌٚٗ ًفيميج ًصفٌْْىجثليٌمنٌْْٟيج دمج ىِ اظٌّ

ًىةةيه ثلوًثّةةز صْةة ٠ ثلٞةةٌم   ةةَ ىٌمنٌْْٟيةةج ثلةةن٘ ثليٌناةةِ  نةةو ًثفةةو مةةل إل ةةال  

ىٌْمْنٌْْٟيةةجخ ظيةةٌ فةةِ )ًمنظةةٌُ ثلْْةةجً ثإلّةةالمِم ًىةةٌ فْةةل فنفةةِ. ًًلةةم إلّر ثلمٚةةط ـ 

ثلضةةوثًلِ ثلرٌدةةِ  ثلفكةةٌ ثلبٌدةةِم إال إلّر فنفةةِ  ةةو  مةة    ةةَ صأعْ ةةوم ًىلةةك دضيٌّذةةو مةةل ثلمؾةةج 

ثإلّالمِ مل مال  صطذْيو   َ ثلن٘ ثليٌناِم ىجهفجً إلَ إدٌثٍ  ال ز ىةيث ثلةن٘ دةجلٌث وم ًمةل 

 .عمزم إظيجً ثلذرو ثالؽضمج ِ ًثإلاْجاِ ل وّل ثإلّالمِ

ً و ٕك  ىيث ثلمؾيٌه ثلفكةٌُ فةِ صأًّة  ثلةن٘ مةج ثٙةط ـ   ْةو دة  لاظٌّةز ثلضفْةٌْلم 

ًٌ و ثلفكٌُ لثلضٌثط ًثلضؾوّول. ًمل ىنج  جاش ثإلٕةكجلْز ثلمقًٌّةز ًىِ ثلؾذيز ثلغجلغز مل مٖ

لييه ثلوًثّز صضمقًٌ فٌ  ثلضْةجل  ثلضةجلِ: مةجىِ مرةجلم اظٌّةز ثلضفْةٌْ ثلضةِ دنةِ   ْيةج ثلْْةجً 

 :ثإلّالمِ  نو فْل فنفِ؟ ًصضفٌ   ل ىيه ثإلٕكجلْز ؽم ز مل ثلضْجلالس إلىميج

 المِ  جمزم ً نو لفْل فنفِل دًٌٚر مجٙز؟  مج ثلمنط يجس ثلفكٌّز ل ْْجً ثإلّ

   مج ثلمنيؼ ثليُ ّضٌّ  دو لفنفِل فِ صأًّ  ثلن٘ ثليٌناِ؟

   مجىِ  ٌث و ًمٚجة٘ ىيث ثلمنيؼ ثلضِ صمَْه  ل منجىؼ ثلضفٌْْ ثألمٌٍ؟

    ْل ٟذق فنفِ ىيث ثلمنيؼ فِ ًد٠ ثلن٘ دجلٌث و؟
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خ فةةِ ثليٌمنٌْْٟيةةج مٌفيةةجًم دقْةةظ فنفةةِ) ةة ًإلمْةةٌثًم ىةة   ةةجر ثّةةضغمجً ثلْْةةجً ثإلّةةالمِ 

ثّةضطج  إلر ّيةو  لنةج اظٌّةز ًمنيؾةةجً ؽوّةوثً فةِ ثلضفْةٌْ دمةج ّمكةةل  ةّوه صؾوّةوثً ًثؽضيةجهثً فةِ   ةةم 

 ثلضفٌْْ ثإلّالمِ؟ إل  إلاو ّمغ  مظيٌثً مل مظجىٌ ثلضبٌّخ فِ ثلفكٌ ثإلّالمِ ثلمرجٌٙ؟

لمطجلةخ ثلضةِ إلم ضيةج إٕةكجلْز ىلك مج صقجً  ىيه ثلوًثّز ثإلؽجدز  نو مل مال  ؽم ز مل ث

ثلذقظ دجال ضمجه   َ منيؾْز مٌ ذز صيٌ    َ ثلضق ْ  ًثلضٌ ْخ ًثلميجًاز ًثلنيوم ًىلةك دقْةخ 

 ميضْٞجس ثلذقظ ًإلىوثفو. 
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مةل ثلمفكةٌّل ثلرةٌح ًثلمْة مْل ثلمرجٙةٌّلم ًىةٌ ٙةجفخ مٖةًٌ  فكةٌُ  ًثفةوثً  لفْل فنفِل روّ ُّ 

إٙالفِ  ذٌْم ّيٌ    َ ثلؾمو دْل ثلضٌثط ًثلضؾوّوم دْل ثألٙجلز ًثلمرجٌٙرم دْل ثلضٌثط ًثلقوثعزم ًّضكةٌر 

ثطم ه ج إلةَ صؾوّةو ثلضةٌ فيولَ صضمغ  فِ مٌ فو مل ثلضٌثطم ثلؾذيز ثألً يث ثلمًٌٖ  مل عالط ؽذيجس إلّجّْز:ى

ثٓمةةٌخ ًثلةةيُ ٝةةمنو مةةج )إ ةةجهر دنةةجم   ةةٌ  ثلضةةٌثطم ًثلؾذيةةز ثلغجاْةةزم صضمغةة  فةةِ مٌ فةةو مةةل ثلبةةٌح  مةةل مةةال 

فْظ ّةرَ مةل ماللةو إلةَ صؾوّةو  ال ةز ثألاةج دةجٓمٌ ًىلةك  ةل ٌّٟةق هًثّةز  مثٙط ـ   ْو در م ثالّضبٌثح

ٌح إلةَ مٌٝةٌ  ل وًثّةز درةو إلر م ًىكةيث ّضقةٌ  ثلبةثالّضٖةٌث  مج فجً  ىٌ فيمنج مل مةال   مثٓمٌ ًفيمو

 ًىةٌ مةج مفضضمغ  فِ مٌ فو مةل ثلٌث ةو م ًإلمج ثلؾذيز ثلغجلغزثالّضٌٖث  جر ىٌ ثلوثًُ ًاقل ثلمٌٌٝ  فِ   م 

 ٝمنو اظٌّضو فِ ثلضفٌْْ ثلضِ فجً  مل مالليج إ جهر دنجم ثلن٘ ًصفٌْْه فِ ٌٝم مرطْجس ثلٌث و.

اظٌّضةو فةِ ثلضفْةٌْم ًثلضةِ إلدةجر مةل  لفنفةِلىنجم فْظ ّيةو  ىجىِ ثلضِ صرنْنج  ىيه ثلؾذيز ثألمٌْر إرّ 

 صةةٌٍ ّةةج ىةةِ مةةجفثٙةةط ـ   ْةةو دجلْْةةجً ثإلّةةالمِم  مالليةةج  ةةل ثصؾةةجه ؽوّةةو فةةِ فيةةم ثلةةن٘ ًصفْةةٌْهم ًىةةٌ مةةج

 ثلةيًُمةج ؟ ٌ؟ ًمج منيؾو فِ ثلضرجمة  مةو ثلةن٘؟ ًمجىِ اظٌّضو فِ ثلضفْْثإلّالمِثلمنط يجس ثلفكٌّز ل ْْجً 

 ضفجٌّْ ثلوّنْز ثألمٌٍ؟ثل ّمَْه  ل

  ةَ مٖةًٌ و ثلفكةٌُ  لفْةل فنفةِلثلْْجً ثإلّالمِ إلً الىٌس ثلضقٌٌّ ىٌ ثلمٚةط ـ ثلةيُ ّط يةو 

ً  َ اظٌّضو فِ ثلضفٌْْ
1

ًىٌ ديلك ّضيجٟو مو  ىً ٟجدو ثؽضمج ِ ًّْجِّ.م ًىٌ ثصؾجه فكٌُ إٙالفِ هّنِ 

ثالصؾجىةجس ثلالىٌصْةةز ًثإلٙةةالفْز فةةِ  ٌاةةو ّنط ةةق مةةل ثلةةوّلم مةةل ثلريْةةورم ًمةةل ثإلّمةةجرم ًمةةل  ةةٌثمر ثلةةن٘ 

جلْمْل ثإلّةالمِ إلً مج ّٚةط ـ   ْةو دةثلضِ صمغ   صؾجىجسثلٌفِخم لٌْ إلاو مل ؽيز إلمٌٍ ّنض ل  ل ىيه ثال)

فةِ ٝةٌم مرطْةجس   ي ْةجً  ْةٌْثً ٌاةو ّقةجً  صفْةٌْ ثلةوّل صففةِ   الىٌس ثلْْطٌر إلً ثإلّال  ثلٌّمِ ًثلضي ْوُ

 ثلضأم  ثلنظٌُ إلَ ثلفر  ثلْْجِّثإلّمجر ثلي ذِ ًم فيجىنج صضقٌ  دؤًر ثالىضمج  مل هللا إلَ ثإلاْجرم ًمل ثلٌث و

م ثألاغًٌدٌلٌؽْةجًمل   م ثلن٘ إلَ ثلرم  دجلن٘م ًمل ثألاطٌلٌؽْج إلَ ًمل ثلن٘ إلَ ثلٌث وم م ًثالؽضمج ِ

 ألاْةنز ثلةوّل ًصغةٌٌّهم إلُ فكٌّةز مقجًلةز ّةالمِخثلْْةجً ثإل)ٌلٌؽْجم فيٌ إىر ّّوًمل ثلريْور ًثإلّمجر إلَ ثإل

م ًصقٌّ  ثلوّل مل ثإلّمجر ثلي ذةِ إلةَ ثلٌث وإلاَث  ثلوّل مل ثلْمجم إلَ ثألًٛم مل ثلمْضجفَّْيج إلَ ثلضجًّل ً

                                                           
1

فْةل فنفةِ إلامٌىؽةجًخم )الىٌس ثلضقٌٌّم ًمفيٌمو ًاٖأصو ًثصؾجىجصو ًميٌالصو ًف ْفضوم ّنظٌ هًثّضنج: الىٌس ثلضقٌٌّ فِ ثلفكٌ ثلرٌدِ ثلمرجٙةٌ    فٌ 

 73   41 ٗم ٗ 01مؾ ز هًثّجس ف ْفْزم صٚوً  ل ثلؾمرْز ثلؾَثةٌّز ل وًثّجس ثلف ْفْزم ثلروه 
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ثلةن٘خ مٌؽرْةز ليةج فةِ )صأًّ خ ثلةوّل )عًٌّز صضني مل صفٌْْ  ثلفر  ًثلممجًّزم فيٌ دمغجدز إّوٌّلٌؽْج اٞجلْز

صبٌْْ ثلٌث و ًإٙالؿ ثلمؾضمو ًفِ ميجًمز منض ل إلٕكج  ثلييةٌ ًثالّةضرذجه ًثلظ ةم ًثلفيةٌ ًثلضن ةل
2

 . فجلْْةجً

 مج ّيٌ  لفْل فنفِل  و اٖةأ ل ئّوٌّلٌؽْةز عًٌّةز صقًٌّةز ٕةرذْز ل ؾمةجىٌْم  إلً الىٌس ثلضقٌٌّ مثإلّالمِ

صٌد٠ دْل ثلوّل ًثلغًٌرم ًثإلّمجر ًثلروثلزم ًهللا ًثلٖرخم ًثلريجةو ًثلمطجلخ ثالؽضمج ْزم ًثلةٌفِ مةل اجفْةزم 

لًثإلمجم ًثلمْجًثر مل اجفْز إلمًٌٍثلقٌّز 
3
ًمةل ثلضقٌّةٌ ًّةْ زم  ىيث ثالصؾجه ّضني مل ثلوّل ًىيث ّرنِ إلرّ  .

ثلظ ةم مرنةجه ثلغةًٌر   ةَ  ة  إلٕةكج   ثلميٌٚه ىجىنج لِْ ثلضقٌٌّ دمرنةجه ثلْْجّةِ فية٠م دة  لجّز لوم ًثلضقٌٌّ

إلةلخم ً ة  مةج ... ثلْْجِّ ًثلغيجفِ ًثال ضٚةجهُم)ثاللضٌثح ًثلييٌ ًثلضن ل ًثلضذرْز ًثالّضذوثه ًثالّضرمجً ً

َفَمْ نَةجىُْم  ثلضِ إلًثهىج هللا لو  ْمضوٌثمضو ًّق٠ مل إاْجاْضو ً  ّْ خ ثإلاْجرمل ٕأاو إلر  ًَ ْمنَةج دَنِةِ نَهَ   ٌم لَيَةْو َ  ًَ ل

ةْالًل ِٞ ةْل َم َْينَةج صَْف مم ٌٍ مِّ ْ نَجىُْم َ  ََ َ غِْة ٞم فَ ًَ ِّذَجِس  َل ثلطْم ْ نَجىُم مِّ ٍَ ًَ ًَ  ٌِ ثْلذَْق ًَ  ٌِّ ًدةيلك ّمكةل  .[70]ثإلّةٌثم: فِِ ثْلذَ

 ثلضبْْةةٌ ًثلضقٌّةةٌثإلٙةةالؿ ًثلف ْةةفز ثلضةةِ ٌّصكةةَ   ْيةةج ىةةيث ثلالىةةٌس ىةةِ ف ْةةفز فرةة  ًعةةًٌر صةةًٌ   رّ ثليةةٌ  إ

و إًثهر ثإلاْةةجر ًثلضةةِ ىةةِ فةةِ ثلٌ ةةش ىثصةة مثلٖةةجم  دجّةةم ثلةةوّلم إلُ دجّةةم ثلةةٌفِ ثلةةيُ ّمغةة  إًثهر هللا ثإلاْةةجاِ

ّمغةة  ٙةةٌمز ىةةيث ثإلاْةةجر ثلمييةةًٌ م مةةج ّيةةٌ  لفْةةل فنفةةِل ثلمييةةًٌم فةةجلٌفِم
4

ًىةةٌ مةةج هلةةش   ْةةو ثّٓةةز . 

ةِرفٌُث فِةِ  لةو ًىةِ  ٌلةو صرةجلَ: ٕةرجًثً  ثلْْجً ثإلّةالمِثلكٌّمز ثلضِ ثصنيىج  ْٞ ضُ ّْ ٌِّةُو إلَر امُمةلم َ  َةَ ثلمةِيَّل ث اُ ًَ ل

اَْؾرَ  ًَ  ِٛ ًْ اَْؾَر َيُةمثأْلَ ًَ ةزً  ًِعَِْلل  َيُْم إلَةِمم ث ٌَ م فيةٌ ثالصؾةجهّضؾ ةَ ثلذرةو ثإلاْةجاِ ليةيث  مةل ىنةجً[. 05]ثليٚة٘: ثْلة

ف ةٌال ىةيث ثلذرةو  مإلىمْز ثلوّل صكمل ىجىنةج إلرّ فيٌ ٌٍّ  ز ثإلاْجر ً َصو ًّرجهصو لجّز لوم ًمل عمزّؾر   ٌثم

 ثإلاْجاِ لفيو ثلوّل إلىمْضو ًمذًٌثس ًؽٌهه.

 صةًٌَّلثألح  ةجمْ ٌْ م ًمةل إلدةٌٍ إل المةو لثلمْةْقِالىةٌس ثلضقٌّةٌ  ّنقةٌ منقةًَثلْْجً ثإلّالمِ 

ًإ جهر  عًٌّجً  يو فجً  لصًٌَّلم  مج ّيٌ  فنفِم صفٌْْ ثلوّل ثلمْْقِ صفٌْْثً ف.  غٌْثً  لفنفِلثليُ إل ؾخ دو 

دنجم  يجةوه ًاظمو ًمؤّْجصوم ًال ّرنِ ىلك صأّةِْ عةًٌر   ةَ إلّةجُ م يةِم فةجلغًٌر ال صيةٌ  إال   ةَ صق ْة  

إلؽ  إ نج  ثٓمٌّل دجلمٞمٌر ثلغًٌُ ل فٞجة   ثؽضمج ِ ل ٌث وم ًثلضرٌف   َ ثلذنجم ثالؽضمج ِ ثلطذيِم ًمل

قظ ثلمْْقْز  فْٞ ضِ ثإلفْجر ًثلمقذز ّْضرم  لصًٌَّل منيؼ ثلن٘ ثلمذجٌٕم فْي ٌ درٜ ثلنٌٚٗ ثلضِ ص

او ّقخ هللا ثليُ ال ٌّثه ًال ّقخ ؽجًه فيٌ  جىحلم إلً  ٌ  ثلمْةْـ: لليةو  نةش   َ ثلغًٌر مغ : للٌ  ج  إلفو إ

ج إلٟرم دوم ً نش ظمآر ًلم صرطنِ مج إلًًُ دةو ظمتةِلًلم صرطنِ م ؽجةرجً 
5
.
 

ثلمْةْقْزم  مةج ّيةٌ   ديةيثم فةئرّ ً
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 236 ٗ م1998هثً  ذجم ل طذج ز ًثلنٌٖ ًثلضٌٍّوم ثليجىٌرم م 2  فْل فنفِم ىمٌ  ثلفكٌ ًثلٌٟلم ػ

3
 66ىٌس ثلضقٌٌّ..م مٌؽو ّجدقم ٗ ال   فْل فنفِم الىٌس ثلضقٌٌّ دْل   م ثلريجةو ًثلضبٌْْ ثالؽضمج ِم ٝمل: ًلْم ّْوىم ثلٌْْ ِم

4
 165 م 2004ٗم 1  فْل فنفِم فٚجً ثلَملم ثلقجٌٝ مفكًٌرم مٌ َ ثلكضجح ل نٌٖم ثليجىٌرم ٟ

5
 322م ٗ 1987م 3ثلرٌدِم ثليجىٌرم ٟ  فْل فنفِم  ٞجّج مرجٌٙر فِ فكٌاج ثلمرجٌٙم هثً ثلفكٌ 



 

5 

م ًىٌ مج ّؾر يج ص ضيِ مو ثلمجً ْْز   َ ثأل   فِ ثليوفم لفال مالف   عًٌّجً  خ صقم  دروثً صًٌَّ مضجدرجً )فنفِ 

 مج ّيٌ    دْل ثلمجً ْْز ًثلمْْقْزم فكالىمج عًٌرم دٌٚف ثلنظةٌ  ةل ثألّةجُ ثلفكةٌُ لكة  منيمةجم فةجلغًٌر 

بْْةٌ ىِ دٌاجمؼ  م  لضبٌْْ ثلذنجم ثالؽضمج ِم ًثلمْْقْز ًثلمجً ْْز  الىمةج دٌاةجمؼ  مة  عةًٌُ ً الىمةج ص

 ل ذنةةجم ثالؽضمةةج ِ ثلطذيةةِم ال ّيةةم درةةو ىلةةك إر  جاةةش ثلمْةةْقْز صيةةٌ  ديةةيه ثلغةةًٌر دنةةجم   ةةَ إلمةةٌ إليةةِم إلً إلرّ 

ّجديزل إّوٌّلٌؽْزثلمجً ْْز صيٌ  ديج دنجم   َ 
6
. 

لةوم فةِ اظةٌ  ْةْقِم ًال ّرةو ىلةك صي ْةوثً إلر ّيضفِ إلعٌ الىةٌس ثلضقٌّةٌ ثلم إىر ّقجً  ثلْْجً ثإلّالمِ

ز ثلنذٌّةةز َّمةةٌثر  ةةل ثلْةةنّ  اةةٌثر ىةةيث ثلالىةةٌس  جمنةةز فةةِ ثإلّةةال م فةةجليٌنر ثلكةةٌّم فٞةةالً  ألرّ  فْةةل فنفةةِم

دجلنٚةٌٗ ثلضةِ صؤ ةةو   ةَ  ةةْم ثلروثلةز ًثلقٌّةةز ًثلمْةجًثر ًثلكٌثمةةز ًلٌْىةج مةةل ثليةْم ثإلاْةةجاْز ثلضةِ ثاذةةٌٍ 

صقيْييةجم ًىةٌ مةج ّؤ ةوه فنفةِ فةِ  ٌلةو: لإلاط ةق مةل ل وفج   نيج ًثلنٞج  مل إلؽ   ثإلّالمِ الىٌس ثلضقٌٌّ

ثلبجّةجس لطٌّق ّألضيِ دمل ّيوفٌر إلَ ًفِ ث مثإلّال  دج ضذجًه ه ٌر مل إلؽ  ثلقق ًثلنٌْ ًثلروثلز ًثلمْجًثر

ًمل دْل ىةؤالم مةجً ِ ثلةيُ اؾ ةو ًاقضٌمةوم ألاةو ّةجىم فةِ ثلكٖةل  ةل  ةور  مفأ ضذٌىم ًفج  اٞج افْيج 

ل.لل ّضقٌ   نوُ إلَ دوّ   ل ثدل م وًر ًلكنو مفيجةق ىجمز
7 

 

 إلً للةو  مةج ّْةمْو دة لثلْمْل ثإلّةالمِ ًّط ق فْةل فنفةِ   ةَ ثلْْةجً ثإلّةالمِ  ةور إلّةمجم صمْْةَثً 

لالىةٌس   ثلضيةومِل ًثإلّةال  ثلمْةضنٌْ ًلثإلّةال ًمل ىيه ثألّةمجم مىٌس ثلْْطٌرللال لثإلّال  ثلٌّمِل إلً

ً  يةةج مْةةمْجس إلً ثٙةةطالفجس صؾةةو صذٌٌّىةةج مةةل هثمةة   مًلٌْىةةج مةةل ثألّةةمجم مثألًٛل ًلالىةةٌس ثلضنمْةةزل

ْةمَ دجإلّةال  ثلضيةومِ إلً ثإلّةال  لٚةجلـ ثلؾمةجىٌْ إلً إّةال  ُّ  مةج م ّيةٌ  فةِ ىلةك: لإرّ ال مل مجًؽةو ثإلّال 

بْةٌ إلمةٌ ثلٌث ةو ؽجم لْنيً ثلقكج  ًثلطبجر ًّيٌُ ثلقٌ ز ثلٖرذْز ًّيٌهىجم ًثلوّل دطذْرضو ّ... ثلبجلذْز ثلٚجمضز

ً   ثلغةًٌثس ثلضةِ  جمةش فةِ ثإلّةال   جمةش   ةَ ىةيث  مثليُ ٌّْه فْو ثلبنِ   َ ثلفيٌْ ًثلقج م   َ ثلمقكٌ 

 ثألّجُ.ل

ل   َ ًثلضؾوّو مًٌٖ و ثلفكٌُ لثلضٌثطثلؾذيز ثألًلَ فِ مل مال   لفنفِل م   مىيث ثلمنط ق ملً

إ جهر دنجم   ٌ  ثلضٌثط
8
ً  َ ًإلّيج   م إلٌٙ  ثلوّل ثليُ مٚ٘ لةو  ضجدةو لمةل ثلريْةور إلةَ ثلغةًٌرلم فيةيث  

ّمكل دٌثّطضو ّةو ثلةني٘ ثلنظةٌُ فةِ ًث رنةج ثلمرجٙةٌم ًثلةيُ ّمكنةو إلر ّمةواج دئّوٌّلٌؽْةز ل :ثلر م  مج ّيٌ 
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 323مٚوً افْوم ٗ   ثل

7
  http:// www.waqialla @yahoo. com 1234 9/02/2010  مقمو ً ْو هللا: فْل فنفِ ًإلًٌٟفجس ثلْْجً ثإلّالمِ: 

8
سم ثلؾذيز ثألً : مٌ فةو مةل ثلضةٌثط ثليةوّمم ًثلغجاْةزم مٌ فةو مةل ثلفكةٌ ثلبٌدةِم ًإلمةج ثلؾذيةز ثلغجلغةزم فْضنةجً    ّضٞمل مًٌٖ  ثلضٌثط ًثلضؾوّو عالط ؽذيج

 ًمج دروىج.  149م ٗ 1987م 3 ال ز ثلنظٌّز دجلٌث وخم ثاظٌ: فنفِم ثلضٌثط ًثلضؾوّوم مكضذز ثألاؾ ٌ ثلمٌّٚزم ٟ)اظٌّضو فِ ثلضفٌْْ 
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ثلضيو ل  ٌّٚزم صٖضم    َ الىٌس ثلغًٌرم ًالىٌس ثألًٛم ًالىٌس ثلضقٌٌّم ًالىٌس ثلضنمْزم ًالىٌس
9

م 

جلبجّةز مةل ىةيه ثلةٌفِخم ف)جهر صفْةٌْ إلً صأًّة  ثلةن٘ إ ة   ةَاظٌّز ثلضفٌْْخ ) منو ثلؾذيز ثلغجلغز مج  م  فِ 

جلصقٌّ  ثلٌفِ إلَ   م إاْجاِ ٕجم ل دبْز صن ْ٘ ثلقٞجًر ثإلّالمْز مل ً ٌهى م  مج ّيٌ مثلنظٌّز
10
.  

 ةل هللا دة   ةل ثإلاْةجر  م فيةٌ ال ّةٌثه ًفْةجً ثلةن٘ فيةمّيطو مو ثلنظٌّز ثلْ فْز فةِ  لفْل فنفِل إرّ 

مةل هللا إلةَ ثإلاْةجر دة  ىةٌ ٙةج و مةل  ثلذجفظ  ل ثلقيْيز ثإلليْز  ذٌ صؾٌدضو ًٌٙث و. فةجلٌفِ لةِْ اةجٍالً 

ز إلً ثلؾمجىٌْ. لكنو فِ مؾج  صقوّةو ًظْفةز ثلمفْةٌ ثإلاْجر إلَ هللا لض ذْز اوثم ثلٌث و ًل ضرذٌْ  ل مٚط ـ ثألمّ 

ثلمفْةٌ  رّ فئ مإى ال ّضٌهه فِ ثليٌ  دًًٌٞر صقٌّ  ثلوّل إلَ إّوٌّلٌؽْج. ً  ْو مٌٙفجً  إّوٌّلٌؽْجً  ّضذنَ مطجدجً 

  مةجم  ىةٌ إلرّ ًثلمرجٌٙم  نو لفنفِلم ّنذبِ إلر ّكٌر  جلمفٌْ ثلضي ْوُ فِ منيؾو ثلوفج ِ مو ثمضالف ًثفو 

فةةِ  ةة  مٖةةك ز دنةةجم   ةةَ فيميةةم ل ةةٌفِم فةةِ فةةْل إلاةةو   ةةَ  ثلضفْةةٌْ ًثلكةةال  ثليةةوثمَ  ةةجاٌث ّؾر ةةٌر هللا ٌٟفةةجً 

ثلمفٌّْل ثلمرجٌّٙل إلر ّوثفرٌث  ةل ثإلاْةجر ثلمرةيح ًثلمييةًٌ مةل  ذة  ثلقٞةجًثس ثلبجٍّةز ًثلميْمنةز   ةَ 

ثلٚةًٌر ثلضةِ ّقم يةج  ثألًٛ ًثلغًٌثس ًثلٖرٌح ًمل  ذ  ثألاظمز ثلمضْ طز ثلمٌثلْز ليج فِ ثلبجلةخ. فكمةج إلرّ 

  ْيةج ٙةفز ثإلٟةال م  ةيلك فجلمفْةٌ مةل  هللا ىِ إاضجػ دٌُٖ ّركِ فْيج  ْمضةو ًمطجمقةو مٞةْفجً ثإلاْجر  ل 

ز ثلمرجٙةٌرثلنجفْز ثلمنيؾْز ّؤً  ثلن٘ ثليٌناِ ًمفجىْمو فْخ فجؽةجس ثألّمة
11
ّةٌد٠  لفنفةِل م فةئرّ ًىكةيث م

 لإلّجُ ثلوّلم ً   إّمةجر ّيٌ  مج ثلوّل دجلمٚ قز ًثلمنفرزم إى ال صرجًٛ دْنيمج  مج ّرضيو ثلذرٜم فجلمنفرزم 

ًثإلّمجر فِ ثلةواْج  ذة  ثٓمةٌر فضةَ ّمكةل ثالاضفةج  دةول .لِْ إّمجاجً ّنفو ٙجفذوم ً   إّمجر ال ّنفو 
12

م ًديةيثم 

ص ةك ىةِ إلً ؽمج زم فيو مذةًٌثس ًؽةٌهه ًإلىمْضةو.  م إىث لم ّكل فْو افو لإلاْجر فٌهثً لفنفِلثلوّلم دقْخ  فئرّ 

 فِ ثلوّل.ف ْفز ثلْْجً ثإلّالمِ 

ثمضةوثه لقٌ ةجس ثإلٙةالؿ ثلةوّنِ  هثم  ثلفكٌ ثإلّةالمِم ًىةٌ إٙالفْجً  ثصؾجىجً  ثلْْجً ثإلّالمِ ّمغ ً

لثلضةةٌثط ًثلضؾوّةةول ىةةٌ ثلًٌّةةظ  لإرّ فةةِ  ٌلةةو: لفنفةةِل ثلضةةِ ظيةةٌس فةةِ ثلرٚةةٌ ثلقةةوّظم مغ مةةج ّؤ ةةو ىلةةك 

مةجرم ًىةِ ثلرم ْةز ثلضةِ صٚةخ فْيةج  ة  لقٌ جس ثإلٙالؿ ثلوّنِ ثلقوّغز ثلضِ دوإلس مني إل غٌ مل  ةٌر مةل ثلَ

ج   ةةَ مْةةضٌٍ ثلفكةةٌ إلً مْةةضٌٍ ثلٌث ةةوم ًىةةِ ثلضةةِ صٞةةم فةةِ دجٟنيةةج  ةة  مقةةجًالس ثلضبْْةةٌ ثلؾةةيًُ ل يةةوّم إّمةة

مقجًالس ثلفيم ثلؾٌّتز لؾٌثاخ منضجًر مل ثليوّمم ًىِ ثلضِ صرٌه إلَ ثألّجُم إلَ اٖأر ثلر ةٌ  ثلوّنْةز ثلري ْةز 
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 150ّجدقم  مٚوً لضٌثط ًثلضؾوّوم  فنفِم ث

10
 155  ثلمٚوً افْوم ٗ 

11
 107  106م ٗ ٗ 2000 م1م همٖقم ٟثلضفجٌّْ ثليٌناْز ثلمرجٌٙرخ  ٌثمر فِ ثلمنيؼم هثً ثلفكٌ)  إلفمْور ثلنْفٌم ثإلاْجر ًثليٌنر ًؽيجً لٌؽو 

12
 145م ٗ 2010م 1و ثلغيجفِم همٖقم ٟ  فنفِم ثلٌفِ ًثلٌث وم صق ْ  ثلمٞمٌرم مٌ َ ثلنج 



 

7 

ثلمنذول ىثصيجم ًإ جهر دنجةيج مل
13

مل ثلمٌثؽو  روّ إلَ فٌ ز ؽمج  ثلوّل ثألفبجاِ ثليُ ُّ  صقوّوثً  لفنفِلًٌّْٖ . 

ّذوإل مةل ثلةن٘ إلةَ ثلٌث ةو دة   ةجر  لم ّكل اْٚجً  م  مج ّيٌ  فنفِمجألفبجاِلقٌ ز ثلْْجً ثإلّالمِم ف ثألّجّْز

فجليْةجُم دة  ّذةوإل مةل ثالؽضيةجه فجإلؽمةج  ز فجإلؽمج  ّذوإل مل ثلٌث و إلَ ثلن٘. ال ّنط ق مل ثليٌنر فجلْنّ  ًث رْجً 

ز فجليٌنرم ًثلٌث و ىٌ إلّجُ ثلن٘ ًمٚوًهم فجلٌث و ّْةأ  ًثلةٌفِ ّؾْةخم ثلٌث ةو ّضبْةٌ ًثلٖةٌ  ّضبْةٌ فجلْنّ 

مرو
14
 فِ فيم ثلن٘ ًصفٌْْه. ىٌ ثليُ ّطذيو ثلْْجً ثإلّالمِ منيؼثلًىيث  م

فْل فنفِ فِ صفٌْْ ثليٌنرم  اظٌّز صضنَ  فْوثإلٟجً ثلفكٌُ ثليُ  م  مج ى ٌاجمثلْْجً ثإلّالمِ ّمغ 

ّؾمةو دةْل ثلمجٝةِ ًثلقجٝةٌم  صيةومْجً  ّْجّةْجً  ثؽضمج ْجً  إّالمْجً  فكٌّجً  لِْ ثصؾجىجً لفجلْْجً ثإلّالمِ  مج ّيٌ  

اظٌّةز إلً مةنيؼ فةِ  دْل ثألٙجلز ًثلمرجٌٙرم دْل ثلضٌثط ًثلضؾوّو مغ     ثلقٌ جس ثإلٙالفْز. د  ىٌ إلّٞةجً 

مل ثألٌٙ  ًصفرْ يج فةِ ثلٌث ةو ثلمرةجٓ فةِ  ثلمْضيجرثلضفٌْْ ّؾمو دْل ثلن٘ ًثلمٚ قزم دْل ميجٙو ثلٌّٖرز 

ثلَمجر ًثلمكجرل
15
فةِ ميجًدةز ثلةن٘  ؽوّةوثً  جً منيؾةّمغة  ثلْْةجً ثإلّةالمِ  إلرّ ٘ ّضٞـ لنج فمل مال  ىيث ثلن .

  ٌث وه؟ ؟ ًمجيؼ؟ ًمج ىِ إلىم مٚجةٚوىِ إلِّ ًمنط يجس ىيث ثلمن مجفم ًصفٌْْه ثلوّنِ

لنةةوثم ثلٌث ةةو  ثّةةضؾجدز ىةةٌ فةةجلن٘ مًثلٌث ةةو ثلةةن٘ دةةْل ىنةةجع  ال ةةز ؽولْةةز دةةأرّ  لفنفةةِلفْةةل ّرضيةةو 

فةجليٌنرم م ًًث رْةجً  صأًّة  ثلةن٘ ًفيمةو صجًّنْةجً  ًثلٌث و ّؾو صفٌْْه فِ ثلن٘م إىث مج صمّ  ًمضط ذجصو ًميضْٞجصوم

ً ة  نّةز إلً  ة  مؾمٌ ةز مةل ثّٓةجس  مم مؾمٌ ز مل ثّٓجس اَلش إدجر عالعز ً ٖةٌّل  جمةجً لفنفِل مج ٌّثه 

ّٚةو  ثلةن٘ لً  ةَ ىةيث ثلنقةٌ  ،ل ؾمج ز ثإلّالمْز ثلٌْمْز ثلضِ صطٌفيج ثلقْجر  مٖكالسإلً إؽجدز ل صمغ  فالً 

م ال ٍمجر لو ًال مكجرلم لًثلٌث و  يلك فِ ثليٌثم فجةٌثً  لًمج لم ّنَ  ثلن٘   َ اجٍلز ّظ  هثةٌثً  مفِ ثلٌث ول

لو فِ ثلن٘ل ّؾو صأًّالً 
16
ثلةن٘ ًّفْةٌ ّنذبةِ إلر ّفيةم  فيٌ ّؤ و   َ صجًّنْةز ثلةن٘ ثلةوّنِم فةال مًمل ىنج م

مفيةٌ  ثلضنَّة م فةِ اظةٌ فنفةِم  ٙة ز ثلةٌفِ دةجلٌث وم ج ّؤ وممّ ً  ل ثلٌث و. دمرَ ً ِثلضجًّنثلْْج  مجًػ 

ًإاو لضنَّ  ًح ثلرجلمْلخ ) ًىٌ لفع  ٌناِ ًًه إل غٌ مل لفع لثلٌث ول فٌثلِ عالعمجةز مٌرم  مج فِ  ٌلو صرجلَ

ج إلمّ ً ممل ثّٓجس [م ًلٌْىج01]ثلَمٌ: صنَّ  ثلكضجح مل هللا ثلرََّ ثلقكْمخ) ًؽ  [م ً ٌلو  192َ]ثلٖرٌثم:

ل قجؽةز ًثلمٌث ةل ثلضةِ  خ ٟذيجً ًاَلنجه صنَّالً )   َ ثلضٌثلِم  ور مٌثسم ثلضنَّ م فئاو صنَّ  مضوًػ مضضج ٍ  ْفْز 
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. ًىةةٌ مةةج ّةةمجه   مةةجم ثليةةٌنر لإلّةةذجح ثلنةةًَ لم ًثلمٖةةج   ثلضةةِ صضط ةةخ فةةالً صْةةضو ِ ٟ ذةةجً 
17

ضيةةو نًّمةةل ىنةةج . 

م ًىةٌ مةج صةٌع فؾةٌر لضفجٌّْ ثلضي ْوّز دٌٙفيج صفجٌّْ مغجلْز مرًَلز  ةل ثلٌث ةو ًمنب يةز   ةَ ثلةن٘ث لفنفِل

 م فأل ةةخ ًؽةةج  ثلةةوّل ال ّفييةةٌر ثلٌث ةةوم ًال ّفيمةةٌر ثلةةن٘ فيمةةجً  ذْةةٌر دةةْل ثلنطةةجح ثلةةوّنِ ًًث ةةو ثلمْةة مْل

 .ًث رْجً 

م فجلن٘ ًٌٙر لثلؾمو دْل ثلن٘ ًثلٌث وللَ ّْرَ إثلْْجً ثإلّالمِ منيؼ  فئرّ  مًلضؾجًٍ ىيه ثلفؾٌر

ّنضةجً خ ّذوإل مل ثلن٘ مغة  ًؽة  ثلةوّلم ثإلّالمِثلْْجً )لفيٌ  ًىٌ مج ّؤ وه لفنفِل فِ  ٌلو: مًثلٌث و مجهر

ًال ّذةةوإل دمٌٝةةٌ جس  ْةةذش مةةل  ذةة  مغةة   لفيةةو ثألًلٌّةةجس ًلرمةةٌ  ثلذ ةةٌٍم ٟذيةةجً  ثلمٌٝةةٌ جس ثأل غةةٌ إلقجفةةجً 

 ؽةوثر ًّٚةرخ ثلٌٙةٌ  فْيةج إلةَ ّيةْلم جس صنٌػ  ل ٕيجهر ثلقةِ ًثلرية  ًثلٌثلريجةو ًثلٖرجةٌ إلً دمٌٌٝ

ٙنفيج ثليومجم   ةَ إلايةج مةل ثلْةمرْجس ثلضةِ ال صرضمةو إال   ةَ ثلًٌثّةز مغة  إلمةًٌ ثٓمةٌر. ًّذةوإل دضق ْة  إللفةجظ 

ز ثلْةٌ م ثألّمة ثألًٛ ًثلرو  ًثلظ م ًثلٚالؿ ًثلفْجهم ًثلضيو  ًثلضأمٌم ًثإل مجً ًثالّضيال م ًىٌ مج صقضجؽو

ىٌ فيو ثلنٌثٍ  د بز ثلمبجًدةز إلُ فيةو  مل ثلٌث و مغ   جلم ثالؽضمج . فجلفيو إلّجّجً   ٌدْز إلً إّالمْز. ًّذوإل إلّٞجً 

ىيث  م ال ٍمجر لو ًال مكجر. ً  َفِ ثليٌثم فجةٌثً  ثلٌث و د بز ثلرٌٚ. ًمج لم ّنَ  ثلن٘   َ اجٍلز ّظ  هثةٌثً 

لو ً ةٌثمر فةِ ثلةن٘. لةيلك ص َمةو ثإلفٚةجةْجس ثلو ْيةزم مةل  ثلنقٌ ّٚو  ثلن٘ فِ ثلٌث وم ًثلٌث و ّؾو صأًّالً 

ْةٌ  عةًٌر مةل؟ ًثإلفٚةجم لبةز ّم ك مجىث؟ ًمل ّْْطٌ   َ مل؟ ًمل ّقضكٌ مجىث؟ ًمةل ّْةضب  مةل؟ ًمةل ّ

فةِ  ْةز  نةو ثلنةجُ. فجل بةز ثلمذجٕةٌر إلٕةو صةأعٌْثً دضق ْ  ثلنذٌثس ثلق ًثلٌ م ىٌ ثلن٘ ثلؾوّو. ًّذوإل عجلغجً  ثلرٌٚم

ّضفةق  ً  ْيةج ز ّضٌفةو ثلةن٘ ًثلٌث ةو.ففِ ثلضؾٌدز ثلقّْ ًّالس ثلنٌٚٗ ًإفٚجةْجس ثلٌث و. ثلنجُ ًإلد غ مل صأ

ثلنطةةجح ثلْْجّةةِ لضذنٌْىةةج ًصنةةوٌّىج  ثالؽضمةةج . ًىةةِ ثلضؾٌدةةز ثلضةةِ ّ ؾةةأ إلْيةةج إلّٞةةجً  ًؽةةج  ثلةةوّل ً  مةةجم

لفضَ ّضم  ذًٌ  نق ثلَؽجؽز يٌّخ ليجم ًثلو ٌر إلَ ثلٚذًٌثإلّمجم دجلق  ثل
18
. 

   َ ثلنقٌ ثلضجلِ:ثلضفٌْْ  ثلْْجً ثإلّالمِ فِ ّمكل ص نْ٘ منيؼ ىيث ثلن٘ ً  َ ٌٝم

مةو  ة  ثلضفْةٌْثس ثألمةٌٍ  لفنفةِلًديلك ّ ضيةِ  مفجلن٘ ىٌ مٌٌٝ  ثلضفٌْْ :االنطالق من النص -

ًلكنو ّنض ل مو ص ةك ثلضفْةٌْثس ثلضةِ صنب ةق   ةَ  فٌ  ىيه ثلنيطز دج ضذجًىج صفٌْْثس هّنْز. ثلضِ ص ضيِ ؽمْرجً 

 ثلن٘ ًال صنفضـ   َ ثلٌث و.
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 19 18  افْوم ٗ ٗ 

18
 15 14 ٞمٌرم مٚوً ّجدقم ٗ ٗصق ْ  ثلمم فْل فنفِم ثلٌفِ ًثلٌث و  
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ّؾر يةةج   ةةَ ثاضيةةجم مٌٝةةٌ جس مقةةوهرم  ثلْْةةجً ثإلّةةالمِ  نةةو لفنفةةِلّيةةٌ   انتقاا ا الضوعااو   : -

مةل  إل غةٌ إلقجفةجً إلًلٌّةز ًىثس ًوم إلايج ىثس ٙ ز دجلٌث  لضفٌْْم ًمل مٚجة٘ ىيه ثلمٌٌٝ جسل فيم ًث موثًثً 

دجلٌّ   ًثإلّمجرال ّضنجً  ثلمٌٌٝ جس ثلضِ ليج ٙ ز دجلريجةو مغ  ًؽٌه هللا ًٙفجصو  لٌْىج. فجلْْجً ثإلّالمِ

ًال ثلمٌٝةٌ جس ثلضةِ صضر ةق مٌٝةٌ جس   ةم ثلكةال  ثليةوّمم  ًىةًِثلكضخ ثلْمجًّز ًثلمالةكةز ًثلذرةظ...إللم 

 مج إلاو ال ّضنةجً  مٌٝةٌ جس ًىِ مٌٌٝ جس ثلفيو ثليوّمم جةٌ ثلوّنْز  جلٚالر ًثلَ جر ًثلقؼ ًثلٌٚ م دجلٖر

د بةز )إلً ثلمْضجفَّْيةج  د بةز ًؽةج  ثلةوّلخ)م إلُ صنضمِ إلَ مؾج  ثلبْخ صنٌػ  ل ٕيجهر ثلقِ ًثلري  ًثلٌؽوثر

ًال مؾةج  خ ثلٌٙةٌ  فْيةج إلةَ ّيةْل. ّٚةرم فمغة  ىةيه ثلمٌٝةٌ جس خد بةز ثلمضك مةْل)ثلفالّفزخ إلً ثلْمرْجس 

 ....خمثلؾنز ًثلنجً ًثلقٌٖ ًثلنٌٖ ً يثح ثليذٌإلمذجً ) إلمًٌ ثٓمٌر ًمغجليجلالؽضيجه ثلري ِ فْيجم 

م مغة  إللفةجظ ثألًٛ ًثإلّةالمْزز ثلرٌدْةز ثلضةِ ليةج ٙة ز دٌث ةو ثألّمةثلٌثًهر فِ ثلن٘  :تحليل األلف ظ -

 .فٞجًًُ مجًم ًثإلٙالؿ ًثلفْجه ًثلرو  ًثلظ مم... فييه ثأللفجظ  مج االفع ليج درو ثؽضمج ِ ًّْجِّ ًثإل

او مطجلخ دوًثّز ًثّةضيٌثم ثلٌث ةوم ًىةٌ ألإلٕذو درجلم ثالؽضمج م  ىنجفجلمفٌْ ىجاالنطالق من الواقع:  -

ثلن٘ ًثلٌث ةوم فةجلٌث و ّؾةو إلؽٌدةز لةو فةِ  مج ّرٌف  نو ثلفييجم دفيو ثلٌث و ًفيو ثلنٌثٍ م ًىكيث ّضم ثلٌد٠ دْل

دقجؽز إلَ ثليْج  دئفٚجةْجس فِ ثلٌث و مةل إلؽة  ثلمفٌْ  م فئرّ ًمل ىنج .ًثلن٘ ّؾو إّيجٟجصو فِ ثلٌث و مثلن٘

مل ّم ك مجىث؟ ًمل ّْْطٌ   َ مل؟ ًمةل ّقضكةٌ مةجىث؟ ًمةل ّْةضب  مةل؟ ل فٌ  ه ْق ثؽضمج ِثليْج  دضق ْ  

 .فٚجم لبز ثلرًٌٚمل ٌّْ  عًٌر مل؟ ًثإل

م  مةج ّيةٌ  فجل بةز ثلمذجٕةٌر ثلظةجىٌثصِم ًىةٌ مةج ّرةٌف دةجلمنيؼ لنا ::تحليل الخبااا  الحياع  نا  ا -

فةو ثلةن٘ ز ّضٌففةِ ثلضؾٌدةز ثلقّْة ًّالس ثلنٌٚٗ ًإفٚجةْجس ثلٌث و.فِ ثلنجُ ًإلد غ مل صأ إلٕو صأعٌْثً  فنفِم

ثلنطجح ثلْْجِّ لضذنٌْىج  ثلضؾٌدز ثلضِ ّ ؾأ إلْيج إلّٞجً   ثلوّل ً جلم ثالؽضمج . ًىِ ً  ْيج ّضفق ًؽ ًثلٌث و.

 .لٚذٌ فضَ ّضم  ذًٌ  نق ثلَؽجؽزًصنوٌّىج ًثإلّمجم دجلق  ثليٌّخ ليجم ًثلو ٌر إلَ ث

ىةيث ثلمةنيؼ  إلرّ فِ صفٌْْ ثليٌنر ّضذْل لنج  لفنفِلمل مال   ٌٝنج لمنيؼ ثلْْجً ثإلّالمِ ثليُ ّضذنجه 

 ّضمَْ دؾم ز مل ثلنٚجة٘ ًثلممَْثس اٌؽَىج فْمج ّ ِ:

ثلؾجاةخ ثلر مةِ فْضؾ ةَ  جإلّمةم ثإلّةوٌّلٌؽِم إلُ دْل ثلؾجاخ ثلر مةِ ًثلؾجاةخ دْل ثلن٘ ًثلٌث و ثلؾمو -

  ةَ لبةز ثإلفٚةجمم ًىةِ لبةز ثلٌّجٝةْجسم  مرضمةوثً    مْةجً  ثلٌث ةو ًٙةوثً فِ ثلضٌ َْ   َ ثلٌث وم فْيٌ  دٌٙو 
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ثلؾجاةةخ  جًإلّمةةَ صكةةٌر صق ْالصةةو ثالؽضمج ْةةز ه ْيةةزم إلُ إلاةةو ّٚةةل مةةج ىةةٌ  ةةجةل ال مةةج ّنذبةةِ إلر ّكةةٌر. فضةة

فْضؾ َ فِ صأًّ  ىيث ثلٌث و ًفق ثلنٌٚٗ ثلوّنْزم ً يلك صأًّ  ثلن٘ ثلوّنِ ًفق فجؽجس ثلنجُ  ثإلّوٌّلٌؽِ

م دة  ًال ّنب ق   َ ثلٌث ةو  مةج ّفرة  ثلٌّْةٌْلٌؽِ مّنب ق   َ ثلن٘  مج ّفر  ًؽ  ثلوّل فِ ثلٌث وم فيٌ ال

ّضمٌ ةَ ثلةوّنِ ًثلر مةِم ثألً  مةل فْةظ  ٌاةو  ؛ثلنطةجدْل مرةجً  لفنفِلًمل ىنج ّنضيو  ّقجً  إلر ٌّفو دْنيمج.

ّضمٌ ةَ فةٌ  ثلٌث ةو ًّيفةَ   ةَ ثلةن٘م ّيةٌ  فةِ مل فْظ إلاو  ثلغجاِفٌ  ثلن٘ ًّيم  ثلٌث و ًّيفَ   ْوم ً

ثألً  مطجح هّنِ ّرضمو   َ ثلنٚةٌٗ ًصفْةٌْىج مةجًػ ثلَمةجر  صرٌه ثلنجُ   َ مطجدْل: : لً وىيث ثلٚوه

صضر ق دأمًٌ ثٓمٌر. ًظْفضو ثلضًٌّـ   يجةوّز ٕرجةٌّز مجلٚز إلً اٌٚٙجً  ًثلمكجرم ًمجٙز لٌ  جاش اٌٚٙجً 

لةَ  ةجلم نمةٌم  ةجلم  ل ثلنفِم ًصذنٌْ ثألٍمجسم ًثلضرٌّٜ ثلًٌفِم ًثالاضيج  مل ىيث ثلرجلم ثلذةجةِ ثلٖةيِ إ

فٞةةجم. ًثلغةةجاِ ثلنطةةجح ثلْةةجةو فةةِ مرظةةم مطةةخ ثلؾمرةةز ًثلذةةٌثمؼ ثلوّنْةةز فةةِ  نةةٌثس ثل ًىةةٌ ثلْةةرجهر ًثلنرةةْم.

دو ٌٍ ثاللضَث  دجلمٌٌٝ ْز ًإ طجم ثلقيجةق   َ  ثإلفٚجةِّق   ثلٌث و ثالؽضمج ِ  مطجح ثؽضمج ِ   مِم

م فك  صق ْة  فِ ثلر ٌ  ثالؽضمج ْز ًىٌ مج ّْضقْ  إلّٞجً  ثألًٛ  مج ىِ هًر صأًّ  ىثصِ إلً صأًّ  إّوٌّلٌؽِ.

ّنضي  مل مٌف ز إلةَ مٌف ةز. فةجلر م  ًمضطًٌم ّز. فجلٌث و مضبٌْ ًمضقٌعً   ًث و لو ًل  مِ لو  ٌثمر  ْفْزم

لضيةو . ًىةٌ مةج ّْةمَ دمرةجًع ثلضن ةل ًث ؽضمج ِ إلَ ثلةًٌثم ال إلةَ ثألمةج مثالؽضمج ِ ٌّٙو مْجً ثلضبٌْ ثال

ل.ًثلنطجح ثلغجاِ ًث و هًر ا٘ ثألً  ا٘ هًر ًث وم ثلنطجح
19

 

 مْضنٌْ ّضؾجًٍ ثلنطةجدْل مرةجً  فيٌ ّو ٌ إلَ مطجح إٙالفِ مًمل عمز ّنضيو فنفِ  ال ثلنطجدْل إىرم

ّيةٌ  فال ّنب ق   َ ثلن٘ ًال ّنب ةق   ةَ ثلٌث ةوم  ممو دْل ثلن٘ ًثلٌث و ًّنفضـ   ْيمج مرجً ّؾ مل فْظ  ٌاو

ًمةل  ةال  هللا إلةَ إلًٝةج  ثلذٖةٌ  مفئاو ّنضية  مةل ثلةن٘ إلةَ ثلٌث ةو لًإىث  جر ًؽ  ثلوّل مْضنٌْثً  ىلك: مؤ وثً 

 يمدرٞفِ فْجصيم ثلٌْمْز. ً و ّبجلِ  ّؾوًر ل ن٘ ٙوٍ طجدو إل غٌ هاللز ًإلً و  نو ثلنجُ ثليّلفضَ ّكٌر م

ًلةٌ  ةجر   ةم ثالؽضمةج  ثس ثالؽضمج ْةز. ل٘ ل ْ طز ًثلرجهفِ ىلك فْضقٌ  ثلنطجح ثلوّنِ إلَ ايو ثؽضمج ِ مج

ثلظةةجىٌر ثالؽضمج ْةةز فةةِ ٙةةقْقيج صةةٌث م عيةةجفِم ًمضٚةة  صةةجًّنِ فئاةةو ّقْةة  إلةةَ ثلغيجفةةز  م ًّر ةةم إلرّ مْةةضنٌْثً 

مكٌايةةج ثلٌةْْةةِ ثلةةن٘ ثلةةوّنِ ًثلمغةة  ثلٖةةرذِ فْقْةة  إلْةةو مةةل دةةجح صر ْةة  ثلظةةٌثىٌ  إلرّ ثلٖةةرذْز ًّكضٖةةل 

ًٝو إلّجلْخ صبٌْْىجلثالؽضمج ْز ًثلكٖل  ل مكٌاجصيج ً
20
. 

ل نطةةجح ثلْةة فِ ثلمنب ةةق   ةةَ ثلةةن٘ ًل نطةةجح ثلر مةةجاِ  دةةوّالً  فْةةل فنفةةِ ّيةةو  مطجدةةجً  ىكةةيثم فةةئرّ ً

جلطٌّق ثلغجلةظم دةمةج ّْةمْو  ىيث ثلمنيؼ ىًٌ مثلمنب ق   َ ثلٌث و ثلمْضذرو ل ن٘م فيٌ ّؾمو دْل ثلن٘ ًثلٌث و

                                                           
19

 13 ٗ فْل فنفِم ثلٌفِ ًثلٌث و. صق ْ  ثلمٞمٌرم مٚوً ّجدقم  

20
 14   13افْوم ٗ ٗ   ثلمٚوً 
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ّ ضيِ فْةو ثلنطجدةجر ثلةوّنِ ًثالؽضمةج ِ ًىةٌ مةنيؼ صق ْة  ًىنجع منيؼ عجلظ لًفِ صٌْٙفو لييث ثلمنيؼ ّيٌ : 

ثلنذةةٌثس ثلٌْمْةةز ًمرجاةةجر ثلنةةجُ فضةةَ ّنةةَ  ثلنطةةجح ثلةةوّنِ   ةةَ ًث ةةو فةةِم ًّأمةةي ثلنطةةجح ثالؽضمةةج ِ 

ثإلفٚجةِ هالالس فْز مل صؾجًح ثلنجُ. فجألً ج  ْٙجلجس  مْةز لقةجالس افْةْز. ًثلٌث ةو ثإلفٚةجةِ ال ّةضك م 

ىم ف يز ثلٌٙ  دةْل ثلةوّل ًثلمؾضمةوم دةْل ثلةن٘  لمرجاجر ثلنجُ. فجلذٌٖ ىم ثألّجُمفْو. ًىٌ مؾٌه صٌؽمز دن

لًثلٌث وم دْل ثلنطجح ثلوّنِ ًثلنطجح ثالؽضمج ِ
21
. 

ّْضرم   فيٌم جً ثمضَثلْ جً ىٌ منيؼ صٌ ْذِ ًلِْ منيؾ ثإلّالمِمنيؼ ثلْْجً التوحي  ب ل االستقط ب:  -

ثليُ ّرضمو   َ ثلةن٘ ًفةوهم ًمةنيؼ ًؽة  ثلر ةم ثلةيُ ّْةضذرو منيؼ ًؽ  ثلوّل  نر ًثفوم فِمنجىؼ عالعز فِ 

ًمنيؼ صق ْ  ثلنذٌثس ثلٖرًٌّز ثلٌْمْز ًثلقْز ل نةجُم ًثليةوف مةل  مثلن٘ ًّرضمو   َ ثلضق ْ  ثلر مِ ل ٌث و

اٌ  مةل خ فِ صْذّ  مٌ ثليُهّنِم ثألىيث ثلضٌفْو هًم ثالّضيطجح ثلقجلِ ثليُ إلهٍ إلَ ثايْج  ثلفكٌ إلَ   مِ ً

  ةَ ثلنجٙةْز ثلضٌ ْذْةز ل مةنيؼ  مؤ ةوثً  ز دةو  ًفةوصيجم ّيةٌ ثلةيُ اؾةم  نةو ثايْةج  ثألّمة ثإلّوٌّلٌؽِثلٌٚث  

لثلْْجً ثإلّالمِ ًصروه منجىؾو ىٌ  ز ًاذي ثلفٌ ز ًثلٌٚث  دْنيج:ًإلدرجهىج ثإلّوٌّلٌؽْز ثلمضمغ ز فِ صٌفْو ثألمّ 

مضٚجً ز ًّيجًح دْنيج. فجلنطجح ثلةوّنِ ثلنٚةِ لٌؽة  ثلةوّل ّكضمة  فةِ ثلنطةجح ثليُ ٌّفو دْل ثلنطجدجس ثل

ثالؽضمج ِ ثإلفٚجةِ لرجلم ثالؽضمج . ً الىمةج ّؾةو مٚةوث ْضو فةِ صق ةْالس ثألهدةجم ًثلفنةجاْل ًثلفالّةفز ثلةيّل 

لر مةجاْْل دضٌؽْةو ًًٌّٚر ثلٌث و مل مال  مرجاجر ثلنجُ. ًدجلضجلِ صي  فور ثالّضيطجح ثلقةجلِ دةْل ثلْة فْْل ًث

   مل ثلفٌّيْل فٌ  مٚجلـ ثلنجُ ًمرجاجصيم ثلٌْمْز. فمل لم ّيضم دةأمٌ ثلمْة مْل ف ةِْ مةنيمل
22

م ًىةيث ّرنةِ 

درةو ىةيث  ثإلّةالمِم دقْةظ إلاةو ّْةرَ إلةَ صٌفْةو ثلنطةجح دجألّةجُلو ًظْفةز إّوٌّلٌؽْةز  ثإلّالمِثلْْجً  إلرّ 

ثالّضيطجح ثليُ اٖةيوه فةِ ثلْةجفز ثلفكٌّةز ًثلةيُ ّمغة  ثالصؾةجه ثلةوّنِ ثلْة فِ  طذةو ثألً  ًثالصؾةجه ثلر مةجاِ 

ّْةضرم  ىةيه ثلمنةجىؼ ثلغالعةز فةِ نر ًثفةو لضٌفْةو لم  مةج ّيةٌ  فنفةِم ثإلّةالمِِ  طذو ثلغجاِم فجلْْجً ثلالهّن

ثّةضيطجح فةِ ثلنطةجح ًفةِ  لْ فْْل ًثلر مجاْْل. ًىةٌ إلّجّةجً ثلنطجح ثلغيجفِ ًلضؾجًٍ ثالّضيطجح ثلقجلِ دْل ث

لمنجىؼ ثلضفكٌْ
23
. 

 ّةٌٍ إلرّ  ثإلّةالمِفجلْْةجً : ياا ي مصالحع اننسا و ضيها ف  ااي الضقا ل األضل أنه تفسيا مق ص ي -

فةِ صفْةٌْ  ثإلّةالمِل ٌث ةوم ًمةل ىنةج ّيةٌ  مةنيؼ ثلْْةجً  إؽجدةزثلةٌفِ ىةٌ  ثلوّل ؽجم لمٚة قز ثإلاْةجرم ًإلرّ 

ثلةةن٘   ةةَ ثلذقةةظ  ةةل ميجٙةةو ثلٖةةجً م ًمٚةة قز ثإلاْةةجر مةةل ثلقكةةم ثلٖةةٌ ِم فجلمٚةة قز  مةةج ّيةةٌ  فنفةةِ 

                                                           
21

 14   فْل فنفِم ثلٌفِ ًثلٌث و. صق ْ  ثلمٞمٌرم مٚوً ّجدقم ٗ

22
 15 ثلمٚوً افْوم ٗ  

23
 14افْوم ٗ   
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ًميجٙةو ًىٌ إلٙ  فْيج مغ  إلٙةٌ  ثلريْةورم ثلٌّٖرز ًٝرش لمٚجلـ ثلرذجه.  لإلّجُ ثلضٌّٖوم ًّرنِ ىلك إلرّ 

ىةِ  ثلٖةٌّرز ًؽَةْجصيةجم ثلٖجً  مط يز ً جمزم ال صنةض٘ دمٌٝةٌ  هًر مٌٝةٌ . ًىةِ مطةٌهر فةِ   ْةجس

ز  جمةز إلُ  ةٌر ثلٖةِم   ةَ ىْتة ميةجةِ ل ْة ٌع. ًثلمٚة قز مةل ثلٚةالؿم ًثلمٚةخ ثلنلألفرةج ثلن٠ْ ثلةٌثد٠ 

ثلمٚة قز   ْةزم ًثلمنفرةز ؽَةْةز. ثلمٚة قز  جمةز ًثلمنفرةز  ه دةو. فجلمٚة قز لْْةش ثلمنفرةز فية٠مدقْخ مج ٌّث

فضٞةةم  ثلْةةذخ ثلمةؤهُ إلةةَ ثلٚةالؿم قْةةخم ًصرنةِ  ٌفةجً مجٙةز. ثلمٚة قز مجهّةةز ًمرنٌّةزم ًثلمنفرةةز مجهّةز ف

ثلضقيق. ًصنيْم إلَ  ذجهثس ًمرجمالس فضَ ًإر  جاةش ثلرذةجهثس فةق هللام ًثلمرةجمالس ً ثلٌّْ ز ًثلبجّزم ثألهثر

لهللا فةِ  ةٌر ثلرذةو  لهللا لنِ  ل ثلرجلمْلل. ًثلٌإلِّ لٚةجلـ ثألفيةِ ألرّ  فق ثإلاْجر. فجلك  فق ثإلاْجر ألرّ 

مج هث  ثلرذو فِ  ٌر إلمْول
24
. 

ليٌلةو  مٚةوث جً  مثلمٚ قز لْْش في٠ إلّجُ ثلضٌّٖو د  ىةِ إلّةجُ ثلٌؽةٌه   ةو م فئرّ لفنفِلًفِ اظٌ 

ًإلمج مج ّنفو ثلنجُ فْمكظ فِ ثألًٛخ إلمج ثلَدو فْيىخ ؽفجم): صرجلَ
25
نذبِ إلر ّةضم صفٌْْ ثلن٘ ّ م فئرّ ىكيثض .

مةو ثلمنفرةز  ال ّضرةجًٛ إلدةوثً  م مج ّيٌ  مم إلُ ًد٠ ثلن٘ دمٚجلـ ثلنجُ ًمنفرضيمم فجلوّلثلمذوإلفْذو ًفق ىيث 

ِ ممْْل مٌر. فيةٌ فيو ى ٌ لفع ثلمنفرز ًمٖضيجصو فِ ثليٌنر ثلكٌّم فٌثلم  مج ّظل درٜ ثلنجُ ًمو ثلمٚ قز

ًإلايج ميْجُ ٙقز  جُ ثلوّلمثلمنفرز إلّ فٌ  عالعز مقجًً: إلرّ  مفْذو م. ًصوًً    ثّٓجسإىر مٌٌٝ  ًةِْ

ثلةةوّل ىةٌ ثلقفةةجظ   ةةَ منةجفو ثلنةةجُ فةةِ فْةجصيم ًفةةِ هاْةةجىمم ًمةل عمةةز فكةة  إّمةجر ال ّنفةةو لةةِْ  ًإلرّ  مثإلّمةجر

إّمجاجً 
26
. 

د  ىِ ّ ٌع مةوفٌ  دجلٖةٌ . ثلمٚة قز  ص يجةْجً  ٟذْرْجً  ثلمٚ قز للْْش في٠ ّ ٌ جً  ىكيث ٌٍّ فنفِ إلرّ 

فْيةةج. فجألٙةة  فةةِ ثلمنةةجفو ثإلىرم ًفةةِ ثلمٞةةجً ثلمنةةوم ثلمٚةة قز ٟذْرْةةزم  مةةأمًٌ ديةةجم ًلْْةةش فيةة٠ مأىًاةةجً 

ثلنْةٌ ىةٌ ثألٙة  ًثلٖةٌ ىةٌ ثلفةٌ م مؾةٌه لْةجح  ًثلمٌٞر ٝو ثلطذْرز. ًىٌ مغ  مةج ّيٌلةو ثلفالّةفز فةِ إلرّ 

ثألٙ . ثلنٌْ ىٌ ثليج ور ًثلٌٖ ثالّضغنجمل
27
  ةَ ّرطِ ثألًلٌّةز ل مٚةجلـ ثلرجمةز  لفنفِل ًافيم مل ىيث إلرّ  .

 :إى ّيةٌ  ثلؾةَم ثلغةجاِخ) ثإلىوثم ثليُ ٝمنو  ضجدو مل ثلن٘ إلَ ثلٌث و ًىٌ مج ِّٖ دوثلنٌٚٗ ًثلقًٌفم 

ًفةِ ىلةك صأ ْةو   ةَ ثلذرةو ثلةٌث رِ . إلَ    مل ّرطِ ثألًلٌّز ل مٚجلـ ثلرجمةز   ةَ ثلنٚةٌٗ ًثلقةًٌفلل

 .ثلضفٌْْلنظٌصو فِ 

                                                           
24

 486 م مٌ َ ثلكضجح ل نٌٖم ثليجىٌرم 2005ٗم 2دنْز ثلن٘خم ٟ)فنفِم مل ثلن٘ إلَ ثلٌث وم ثلؾَم ثلغجاِ   

25
 487 افْوم ٗ  ثلمٚوً 

26
 145 ثلٌفِ ًثلٌث وم مٚوً ّجدقم ٗ  

27
 487لَ ثلٌث وم ثلمٚوً ثلْجدقم ٗ مل ثلن٘ إ  فنفِم 
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د  ّٞم مرظةم  مؽوّوثً  لِْ منيؾجً ثإلّالمِ فِ فيم ثليٌنر ًصفٌْْه لمنيؼ ثلْْجً  إلرّ  فنفِ ّؤ و فْل

فْمج ّ ِثلمنجىؼ  صضمغ  ىيهًضنوثميج  أؽَثم مل منيؼ   ِ إلٕم لم منجىؼ ثلضفٌْْ ثلْجديز ًّرْو ثّ
28
: 

لةيلك م جًؽةول مر ٌمةجس ثلضجًّنْةز ّْةضيْيج مةل م ًىٌ ثليُ ّرضذٌ ثلن٘ مٚةوًثً  الضنفج الت ريخي: -1

 ًإلىمْز ىيث ثلمنيؼ صكمل فِ  ٌاو جلطذٌُ ًثدل  غٌْ. ل فيو  جر ثلمفًٌْر ثألًثة  مؤًمْم ثًصذ٠ در م ثلضجًّل

 مرٌفز إلّذجح ثلنًَ  ًّْج  ثّٓةجسم ًثلنجّةل ًثلمنْةٌك ًصطةًٌ ثألفكةج  ثلٖةٌ ْز فةِ ثلَمةجر ًٟذيةجً  ّفْو فِ

لنةَ إىر  ةل ىةيث ثلمةنيؼ  لٌث وم ًثلقكم ثلٖةٌ ِ   ةَ ثلطج ةزم فةالثلن٘   َ ث ليوّ  مًثألفٌث لضبٌْ ثلظًٌف 

  فِ    صفٌْْ ّفيم ثلن٘ ًفق ثلٌث و   َ لٌثً صفٌْْ ثلْْجً ثإلّالمِ.

ًّيةةٌ  ىةةيث ثلمةةنيؼ   ةةَ فيةةو ثل بةةز ًثّةةضرمج   ٌث ةةوىج مةةل اقةةٌ ًٙةةٌف ًمؾةةجٍ الضاانفج الليااوي:  -2

  َ ثلمرجاِ ً مج ىٌ ثلقج  فِ ف ْفز ثل بزم هاللز  لمرٌفز هاللز ثأللفجظ صق ْ  ثلمٞمٌرًلٌْىجم ًىٌ ّفْو فِ 

م ًثلمرٌفةةز ًثلنكةةٌرم لفج ةة  ًثلمفرةةٌ  دأاٌث ةةو ثلمنض فةةزثألّةةمجم ًثألفرةةج  ًثلقةةًٌف ًثلٞةةمجةٌ ًثإلٝةةجفزم ًث

ىنةج ًّةْ ز ًلْْةش لجّةز فةِ فجل بةز  مذٌ ًثإلاٖجم ًثلمنجهٍ ًثالّضفيج ثلنًًثلٌٖٟ ًثلمًٌٖٟم ًإل ْج  ثلكال م 

 ىثصيج. 

لمرٌفز ميجٙو ثألفكج  ًلجّجصيجم ًثلقكمز منيج ًثلذج ظ   ْيج  ًّْضنو  ىيث ثلمنيؼ الضنفج الفقفي: -3

ثإلاْةجر مؾةٌه   ل ثلطجدو ثلضٌّٖرِ ثلًٌُٚ ل فيةوم ثألًثمةٌ ًثلنةٌثىِم ً ةأرّ  دج ضذجًىج مرجٌّْ ل ْ ٌع درْوثً 

 لفنفةِل إلرّ ع ًىنةج االفة مًج ٌه ًًلذجصو ًمٌْلو ًدٌث غو ًفٌّضو فِ ثالمضْجنلز ل ضنفْي دٌٚف ثلنظٌ  ل مٖ

 .فِ   م ثألٌٙ  دنظٌّز ثلميجٙوّأمي 

ثلضفْةةٌْ ثلكالمةةِ ثلريجةةةوُ ثلةةيُ ّرةةٌٛ ألٙةةٌ  ثلريْةةور إلً  ٌث ةةو  ًّضمغةة  فةةِ الضاانفج المالمااي: -4

ثلَمنٖةٌُ ًثلةومٌ  صفْةٌْ ٌؽٌه هللا ًم ق ثلرجلم ًم ٌه ثلنفِم  مج صفرة  ثلضفْةٌْثس ثلكالمْةز مغة   ثلريجةوم 

ًفِ اظةٌ  لفٌ ز إلمٌٍم مرضَلز إلً إلٕرٌّزم ّنْز إلً ْٕرْز إلً مجًؽْز.  ل فٌ ز إلً ايوثً  م هفج جً فِ  يجةو ثلفٌ 

ل ؾةو  ثلري ةِ فةٌ  صٚةًٌثس  مٌٝةٌ جً  ثلريجةو لْْش إلْٕجم د  ىةِ دٌث ةظ   ةَ ثلْة ٌع. ًلْْةش فنفِم فئرّ 

ثلضؾْةْم دة  ىةِ صق ْة  أل مةج  ثلةنفِ ثلذٖةٌّز لمرٌفةز دٌث ةظ ثلْة ٌع.  صيٌ    ةَ ثلضنَّةو إلً ثلضٖةذْو ًإلفْجاةجً 

فجلريجةةةو صمغةة  صٚةةًٌثس  جمةةز ل قْةةجرم لإلاْةةجر ًثلمؾضمةةوم ل فةةٌه ًثلؾمج ةةز  مةةج صفرةة  ثإلّةةوٌّلٌؽْجس ثلقوّغةةز. 

                                                           
28

 11   9مل ثلن٘ إلَ ثلٌث وم مٚوً ّجدقم ٗ ٗ   فنفِم 
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ثلضةِ  زلؽضمج ْةز ًث ضٚةجهّز. ًىةِ مرنةَ ثلرذةجًر ثلٖةيٌْر لثإلّةال   يْةور ًٕةٌّرصْضنذ٠ منيج اظم ّْجّةْز ًث

 .ثّضنوميج درٜ ثلفييجم ًًؽج  ثلوّل

 مةل ثلضفْةٌْ مفةجصْـ ثلبْةخ ل ةٌثٍُمًمل إلٕيٌ ثلضفجٌّْ ثلضِ صمغ  ىةيث ثلنةٌ   التفسياا  الفلسفيع: -5

 م ليلك فةئرّ ّبجلو فِ ثلنظٌ ثلري ِ ًثلضؾٌّو ثلف ْفِمج ّؤمي   ْو ىٌ إ   َ ثلٌلم مل إلىمْز ىيث ثلضفٌْْ إال إلرّ ً

 .فضَ ال ّذرو ثلنظٌ  ل ثلرم لل ىلك ديٌلو: مذًٌثً ّأمي منيج هًر ثإلّبج  فْيج  لفنفِل

ال ّنفةةِ فنفةِ إ ؾجدةةو دجلضٚةٌف مةةل فْةظ إلاةةو لفٌ ةز ميجًمةةز ّة ذْز ٝةةو  التفساياا  الصاوايع: -6

مظةةجىٌ ثلذةةيك ًثلضةةٌف ًثلضكجلةةخ   ةةَ ثلةةواْج ًثلٚةةٌث  فةةٌ  ثلْةة طز ثلْْجّةةْز ًثّضٖةةيجه إلةمةةز ن  ثلذْةةش ٝةةو 

ثلْْةجً  فةئرّ  مًمةل ىنةج مز ل رةٌهر إلةَ ثلٖةٌ ْز ًإلٙةٌ  ثلذْرةز ثليجةمةز   ةَ ثلريةو ًثلٖةًٌٍ ًثالمضْةجًلثألمٌّّ 

ثلضمْْةةَ دةةْل ثلظةةجىٌ ًثلذةةجٟلم دةةْل ثلٖةةٌّرز  فةةِ مْةةألز مِ ّْةةضفْو مةةل ثلضفْةةٌْثس ثلٚةةٌفْز ًمٌٚٙةةجً إلّةةالث

 م ًلكةل مةلًثلقيْيز ًثلطٌّيزم دْل   م ثلْيْل ًفق ثلْيْل ً ْل ثلْيةْلم دةْل إل مةج  ثلؾةٌثًؿ ًإل مةج  ثلي ةٌح

 .هًر إّبج  فِ ثلذجٟنْز د  دجلرٌهر إلَ ثلرجلم مل ؽوّو

هُم ًًجًمةةةل إلٕةةةيٌىج ثلضفْةةةٌْثس ثلْْجّةةةْز مغةةة  لصٌؽمةةةجر ثليةةةٌنرل ل مةةة ا  الض  صاااا :التفسااايا -7

  لفةِ ظةال  ًثلضفجٌّْ ثالؽضمج ْز مغ  لصفٌْْ ثلمنجًل لإلمجمْل مقمو  ذوه ًًْٕو ًٝجم ًثلضفجٌّْ ثألهدْز مغ

ًىٌ لضفٌْْثس ثلمرجٌٙرم ييه ثىٌ ثّضتنجف ل م  مج ّيٌ  فنفِمضفٌْْ ثلْْجً ثإلّالمِف .لّْو  طخثليٌنرل ل ل

 ةل  ز هفج ةجً لنٌٚر فٌ ز   َ فٌ ز فِ ثلريْور إلً فِ ثلْْجّز د  ىٌ صفٌْْ ّؾمو ٕضجس ثألّمة ٟجةفْجً  لِْ صفٌْْثً 

 .ر  يْوصيج ًثٌٟثه مٚجلقيج ثلرجمزًفو

دةةيلك ثليْةةج  درم ْةةز صٌ ْةةخ صقضةةٌُ  ّْةةضغمٌ فةةِ ثلمنةةجىؼ ثلْةةجديز مقةةجًالً  لفنفةةِل إلرّ ّضٞةةـ  ىنةةجًمةةل 

 لو ايجةٚو إلرّ  مج  إى    منيؼ مل ىيه ثلمنجىؼ لو إّؾجدْجصو ًمَْثصو مصضؾجًٍىجافْو نجىؼ ثلْجديز ًفِ ثلٌ ش ثلم

 .ًىنجصو

ٌث ةةو ثلمةةنيؼ  نةةو إلّةةٌر    مةةج ّيةةٌ    دي م  ةةَ إلًدرةةز  ٌث ةةو لفنفةةِلفْةةل   نةةو ثلضفْةةٌّْيةةٌ  مةةنيؼ 

 جلضجلِم ًىِ لدْكٌرلفٌاِْْ   نوًل هّكجًسل
29
: 

                                                           
29

  12  11مل ثلن٘ إلَ ثلٌث وم مٚوً ّجدقم ٗ ٗ   فنفِم 



 

15 

ًىِ لقظز ثالافرج  ثلقجلْةزم مةج ّٖةرٌ دةو ثلنةجُ ّةٌثم   ةَ مْةضٌٍ م ثلذوثّز دجلٖرًٌ إلً دجلٌؽوثر   1

هّةخ ثلٖرًٌ إلً ثلالٕرًٌ. ًثلٖةرًٌ إلمة٘ مةل ثإلاْةجر. ىةِ إفْجّةجس ثإلاْةجر ًمٖةج ٌه ثلضةِ ّٚةًٌىج ثأل

 ّنط ةق مةل ثليثصْةز مضةأعٌثً  لفنفةِل ْةل إلرّ لثّضفش   ذك ًإر إلفضٌعل. ًىنج االفع   ًّرذٌ  نيج ثلمفكٌ ًثلفنجر.

لفجلرٌهر إلَ ثلظجىٌّةجسم  مةج ّيةٌ م  مٌّلْو إلىمْز  ذٌْر فِ صأًّ  ثلن٘ثليُ  دجلمنيؼ ثلفْنٌمْنٌلٌؽِ فِ ىلك

صٞمل فًٌٞ ثلٌث و هثم  ثلن٘ ثليُ مجٍثلش صيْمل   ْو ثلنَ ةز ثلوّنْةزل
30

م دمرنةَ صٌؽْةو ثلةن٘ دمةج ّنةو  

ثلٌث ةو  ثلٌث ةو   ةَ ثلفكةٌم مرضذةٌثً  اَ ضو ثلفْنٌمْنٌلٌؽْةز ّضنةجً   ال ةز ثلفكةٌ دةجلٌث و مب ذةجً ثلٌث وم فمل مال  

لةو ًّضطةًٌ دضطةًٌه لضبٌْ ثلٌث ةوم ّضؾةوه ٟذيةجً  مٚوً    فكٌم مل إلؽ  ىلك ّضبٌْ ثلٌفِ صذرجً 
31

. ًىكةيث إلًلةَ 

م ًثلةةوّل ًدةةز ثلةةوّل  مٌمةةجً ثلةةيُ ىةةٌ إلّةةجُ ثلمةةنيؼ ثلفْنٌمْنٌلةةٌؽِخ إلىمْةةز  ذْةةٌر فةةِ ميج) لفنفةةِل ثلٖةةرًٌ

مةل ثلةٌفِم ًدةيلك ّضقةٌ  ثلةوّل إلةَ مٌٝةٌ   م ثاطال ةجً م مل إلؽ  صأْٙ  ثإلّال  مرٌفْةجً ثإلّالمِ مٌٚٙجً 

 .ل نذٌر ثلٖرًٌّزم ًديلك صنَ   نو ٙفضو ثلطٌدجًّز ثلمغجلْز

لمةج  لةِْ صطذْيةجً مل نعجً ثلٌثفةو ثلنةجًؽِم إلُ إلاةو  صق ْ  ثلٖرًٌخ) ىيث ثلمنيؼ ل إلر ّكٌرفنفِل ًّنفِ

لِْ في٠ فِ  ْٞز م ةق  مد  ىٌ ثّضمٌثً ل مًًٌط ثلوثم ِ فِ صق ْ  ثلكال  ثلنفِْ ّرٌف دجلمنيؼ ثلظجىٌثصِ

م دةة  فةةِ  ةة  صق ةةْالس ثلنطةةجح فةةِ  ةة  ثلر ةةٌ  ثلني ْةةز ْز ثليةةو  ًثلقةةوًط ًثلضٌّةة٠ دْنيمةةجثليةةٌنر  قةة  ليٞةة

ًثلري ْز
32
. 

ل ّْْطٌ إفٚجةِ. مل ّم ك مجىث؟ ًمل ّْضي ك مجىث؟ ًم ز  ٌث و  ًٙو فجؽجس ثلنجُ ًمٚجلـ ثألمّ  2

ثلقٌمةجر  لمجىث ّذرو ثلوّل  ل ثلقْجر ًال ّ ذةِ ثليةٌنر ثلمطجلةخ ثلٌةْْةْز ل رٚةٌ؟ إرّ   َ مجىث؟ ًمل ّييٌ مل؟ 

ثليُ ّرْٖو ثلنجُ مل  و  إٕذج  ثلقجؽجس ثألّجّْزم ثلنذَ ثلٚقِم ًثلمجم ثلنيةِم ًثإلّةكجر ثلكةٌّمم ًثل ذةجُ 

ْةلم ًثلٚةٌف ثلٚةقِم ًثلرةالػ ثلمؾةةجاِم ًثلضر ةْم ثليةٌّم ىةِ مةجهر ثلضفْةةٌْ ثألًلةَ. فةجلٌث و   ةخ ثلةةن٘ ثلرف

ًىنةج ًدؤًصو ثألًلَ. ثلٌث و مجهر ًثلةن٘ ٙةًٌر. ميمةز ثلمفْةٌ ًٝةو ثلمةجهر فةِ ثلٚةًٌر لضٖةكْ يج ًصقيْييةج. 

  .ه ْيجً    مْجً  ّكٌر ثلمفٌْ إلٕذو دجلٌٌّْْلٌؽِ فِ صق ْ و ل ٌث و صق ْالً 

صقٌّ  ىيث ثلضفج   إلَ مًٌٖ   مًّرنِ ىلك.    ال ز ثليثس دجلمٌٌٝ  ًثلضفج   دْل ثلٖرًٌ ًثلٌث و 3

ُّ  إلً ًلّز إلً دٌاجمؼ  م . ًصضكٌر  نجٌٙ ىيث ثلذٌاجمؼ ٟذيجً  لالفةضال م  ِ فيو ثألًلٌّةجس: ثألًٛ اظةٌثً مّ لمج 

                                                           
30

 53   52 م ٗ 2006ٗم 1م مكضذز ثلنجفيرم 2ٟ  فْل فنفِم ظجىٌّجس ثلضأًّ م مقجًلز فِ صفٌْْ ًؽٌهُ ل ريو ثلؾوّوم ػ 

31
ّةز   مقمو ؽمرزم مًٌٖ  فْل فنفِ ل ضٌثط  ْل   َ ثألٙجلز ًإلمٌٍ   َ ثلمرجٌٙرم ٝمل إلفمو  ذةو ثلق ةْم  طْةزم ؽةو  ثألاةج ًثٓمةٌم  ةٌثمثس ايو

 137م ٗ 1998م 1ٚبٌْم ثليجىٌرم ٟفِ فكٌ فْل فنفِم مكضذز مودٌلِ ثل

32
 8 وم ثلؾَم ثلغجاِم مٚوً ّجدقم ٗفنفِم مل ثلن٘ إلَ ثلٌث   
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 ةةل ًفةةوصيج ٝةةو ثلضؾَةةةز ًثلطجةفْةةز ًثلرٌ ْةةز  ز هفج ةةجً ثلٚةةقٌثم ثليجف ةةزم ًثألّمةةًثفةةضال  ثألًٛم ًثلضنمْةةزم ً

ًثليذ ْز ًثلرٖجةٌّزم ًثلفيٌ ٝو ثلضفجًس ثلٖوّو دْل ثأللنْجم ًثلفيٌثمم ًٝةًًٌر إ ةجهر صٌٍّةو ثلةوم م ًًٝةو 

 ةل  ةٌ  ثلقةق فةِ  ليْمز ثلرم  ًفوهم ًثلييٌ ًعيجفز ثلْ طجر ًثلفٌث نز ثلؾوه هفج جً  ّْجّز ؽوّور لألؽًٌ ٟذيجً 

ر ثلؾجةٌم ًثلًٌٍٖ ًثلوّميٌثْٟز ٝةو اظةم ثلقكةم ثلضْة طْزم ًثلضيةو  ٝةو ثلضن ةلم ًثإلٙةالؿ مٌثؽيز ثلْ طج

 ٝو ثإلفْجهم ًثلمذجهًر ثلقٌر ًثلنْج  ثلْْجِّ ٝو ثلْكٌر ًثلرؾَ ًثلضذرْز ًثلم   ثلْْجِّ.

   ثلضؾٌدز ثلمٖةضٌ ز مةو ثليةجًا ًإٕةٌث و فةِ ثلضفْةٌْ إلةَ إلُ فةو ّرذةٌ  ةل فجؽجصةو ًّ ذةِ مطجلذةوم 4

ًّقيق إلمنْجصوم ًّيِٞ   ةَ فٌمجاةوم ًّنيةِ ّة ذْضوم ًّٖةٌ و فةِ إ ةجهر دنةجم عيجفضةو ثلٌٟنْةزم ًإ ةجهر صفْةٌْ 

 ضجدو. إلَ إلُ فو ّرذٌ ثلضفٌْْ ثلؾوّو  مج ّؾْٔ فِ ٙوًهم مج ّنجف مل ثلكٖل  نةو ل يٞةجم   ةَ ثٍهًثؽْةز 

يةٌ  ًثإلمةالٗ فةِ ثلرمة ؟ فةئىث ً ةَ  ل ثلٚو  فِ ثل ثلنطجح ًثلٖنْٚز ًثلفٚج  دْل ثليٌ  ًثلرم  هفج جً 

ثليٌثمم فئايم ّضقٌلٌر إلَ ً ِ ؽمرِ ً ض ز صجًّنْز صْجىم فِ  م ْز ثلضبٌْْ ثالؽضمةج ِم ًصٖةجًع فةِ ٙةنو 

زم ًصرٌه إلَ مْجًىج فِ ثلضجًّل لضنيٜ فةِ هًًر فٞةجًّز عجاْةزم صنيةِ ثلضيو  ثلضجًّنِم ًدجلضجلِ صضقٌع ثألمّ 

ج  ًٌٚىج ثلقوّغزلديج  ٌٚىج ثل٠ٌّْم ًصذوإل دي
33
 ثلفالّةفز ثلمْةْقْْل إلالإلفةو ًمغ  ىيه ثلفكٌر اؾةوىج  نةو  .

دفكٌر لإلًاةجمٌاٌل  ةل ثلةٌفِ ثلقةِ إلً ثلةٌفِ ثلمرةجٓ دجلضؾٌدةز فةِ  ودج ؾإ فنفِ ف م ّنلِ  لإلًاجمٌاٌل. ىًٌ

ىةيه ثلفكةٌر ٌّٟفةز  مٌثؽيز ثلٌفِ ثلمكضٌح ً ل ٕيجهر ثلًٌؿ  ذجلز ٕيجهر ثلكضجح ً ذٌهّز ثلقٌفم ًٌٍّ إلرّ 

ًٌّف اؾو ٙوٍ ىيه ثألفكجً  نو لفنفِل ثلةيُ ّقةجً  إلر ّطذييةج   ةَ ًٙجه زم صنجٟخ ثلضؾٌدز ثإلاْجاْزم 

صيِٞ   ةَ  ّضقفع   ْيج مل فْظ إلايج لفنفِل ثليٌنر  مج  جر لإلًاجمٌاٌل ّطذييج   َ ثلكضجح ثلميوُ. إال إلرّ 

ن٘ ًمرٌفز مٚوًه ًصضذو صطًٌه ًاٖةأصو ًصن ة٠ دةْل ثلضٚةٌف   َ هًثّز ثل ثلنيو ثلضجًّنِ ثليُ ّيٌ  إلّجّجً 

ًثلر م
34
. 

 ْةٌْىٌ مةجهر ثلضف م مج ّيٌ  مفْل فنفِ ّنط ق فِ فيم ثليٌنر ًصفٌْْه مل ثلٌث وم فجلٌث و رّ إ   نج ّجديجً 

مجهر ثلضفٌْْ ًصنضمِ إلَ ٙمْم ثلٌث و صٌٍ ىيه ثليٞجّج ثلضِ صٖك   ىِ ّج : مجًثلن٘ ًٌٙصوم ًمل ىنج اضْجم 

  ؟ثإلّالمِم ًصٖك  إلًلٌّز ل ْْجً ز ثلرٌدْز ًثإلّالمْزثالؽضمج ِ ًثلْْجِّ ًثلغيجفِ لألمّ 

                                                           
33
 11 ثلٌفِ ًثلٌث وم صق ْ  ثلمٞمٌرم مٚوً ّجدقم ٗفنفِم   

34
  137   136 مقمو ؽمرزم مًٌٖ  فْل فنفِ ل ضٌثطم مٌؽو ّجدقم ٗ ٗ  
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ج ّةَث  ٌّثٙة  مْةٌْر ًمة 1934ّل ثإلّةالمِم فيةو ًلةو  ةج  ليو  جٓ فنفِ فضٌر ؽةو فٌؽةز مةل ثلضةجً

ثلقْجر إلَ ٌّمنج ىةيثم إلُ إلاةو  ةجّٔ ً جٙةٌ إلىةم ثألفةوثط ثلْْجّةْز ًثال ضٚةجهّز ًثلغيجفْةز ًثالؽضمج ْةز ثلضةِ 

ايةج صمغة  فجلةز ثلضن ةل ٌر إم ًإل ة  مةج ّيةج   ةل ىةيه ثلفضةصجًّنةوإدةجر ىةيه ثلمٌف ةز مةل  ٌفيج ثلرةجلم ثإلّةالمِ 

ْْجّةةِ ًثالٝةةطٌثح ثلغيةةجفِم فنةةال  ىةةيه ثلفضةةٌر صرةةٌٛ ثلرةةجلم ثل ً ةةو  ثالّةةضيٌثًثال ضٚةةجهُ ًثالؽضمةةج ِ 

 ز...لالّضرمجً ثلبٌدِ ثلقوّظ ًمج ٙجفذو مل ثاقطجٟ ًصن لم صؾ ةش فةِ ثلفيةٌ ًثألمةٌثٛ ًثلذطجلة ثإلّالمِ

 ةةل ثالّةةضرمجً ثلروّةةو مةةل ثألمةةٌثٛ ثالؽضمج ْةةز ًثلغيجفْةةز ًثال ضٚةةجهّز  جلضذرْةةز  ثإلّةةالمْزز ً ةةو ًًعةةش ثألّمةة

إلَ صذنٌ  إلهٍإلَ هًّالس مج  ثإلّالمْزز ّز ًثلموٌّاْز ًثلٌٚث جس ثلْْجّْز ثلضِ إلهس إلَ ثايْج  ثألمّ ثال ضٚجه

 مز ًعًٌثصيةةجدةةًٌٍ درةٜ ثألاظمةز ثالّةضذوثهّز ثلضةِ ثّةةضٌلش   ةَ مْةٌثس ثألّمة م ً ةيلكثإلّةالمْزف ةم ثلٌفةور 

 ثإلّةالمْزف ْةطْل مةل إلىةم ثليٞةجّج ًمجًّش ٕضَ إلاٌث  ثليمو ًثلظ م ًثلضيمْٔ   َ ٕةرٌديجم ًصرضذةٌ  ٞةْز 

فٌ ةجس ثلضقةًٌ ثلةٌٟنِ ًثالّةضيال  ثلضةِ  جمةش  لفنفِلثلضِ صقض  مٌ و ثلٚوثًر فِ ىيه ثألفوثطم  مج ٕيو 

ٙةرٌه  مٝو ثلمْضرمٌم ًمل ثألفوثط ثلضِ  جٌٙىج ً جر ليةج ً ريةج   ةَ صفكْةٌه ثإلّالمْزفِ منض ل ثلذاله 

فةِ  ثً ًإلّةيج ثلنظةج  ثلنجٙةٌُم ىةيه ثألاظمةز ثلضةِ  ةجر ّرةٌ    ْيةج  غْةٌإلةَ ثلقكةم ً  ةَ  ثالٕضٌث ْز ثألاظمز

 ْج  ثلؾميًٌّز ثلمضقور ثليُ فوط  مج ٕيو ّنجٝ  مل إلؽ وم فنفِ ضيو  ثليُ مج فضب صقيْق مًٌٖ  ثلنيٞز ًثل

مغ مج ٕيو فٖ  ىيه ثلؾميًٌّز ًصذنةٌ ف ةم ثلٌفةورم ًمةل ثألفةوثط ثلضةِ  مّرو دنظٌه مطٌر اقٌ ثلٌفور ثلرٌدْز

ثلٌالّةةجس ثلمضقةةور ً ةةجر ليةةج ً ريةةج   ةةَ صفكْةةٌه لةةًَ ثلرةةٌث  مةةل ٟةةٌف ف ةةل ثلنةةجصٌ دَ جمةةز  ٕةةيوىج إلّٞةةجً 

ٌف دغةًٌر ُ ة م ًٕةيو إلةَ ؽجاةخ ىلةك مةجثإلّةالمِمطْةٌر   ةَ ىةيث ثلذ ةو ثلرٌدةِ  ثليُ صةٌع نعةجًثً  ثألمٌّكْزم

 ة  ىةيه ثألفةوثط  .  َ ثلذ وثر ثلرٌدْزم ًلٌْ ىلك مل ثألفةوثط  غْةٌ و ثلرٌدِ ًمج  جر ليج مل نعجً إلّٞجً ثلٌدْ

 ٞةةجّج  إلرّ لفيةةم ثليةةٌنر ًصفْةةٌْهم ًىكةةيث اؾةةو  ًلٌْىةةج ٕةةك ش مةةجهر إلّجّةةْز ل ْْةةجً ثإلّةةالمِ دج ضذةةجًه منيؾةةجً 

ًثلميجًمةةةز  مًثلقةةةٌثً مًثلضنمْةةةز مْةةةجهًثلف مًثإلٙةةةالؿثألًٛ ًثلروثلةةةز ثالؽضمج ْةةةزم ًثلقٌّةةةزم ًثالّةةةضذوثهم 

 فِ  ٌلو: لثألًٛ اظٌثً ًىٌ مج ّؤ وه فنفِ م ل ْْجً ثإلّالمِ  يج  ٞجّج صٖك  مٌٌٝ جس إلّجّْز  مًلٌْىج

 ةةل ًفةةوصيج ٝةةو ثلضؾَةةةز ًثلطجةفْةةز  ز هفج ةةجً لالفةةضال م ثفةةضال  ثألًٛم ًثلضنمْةةزم ثلٚةةقٌثم ثليجف ةةزم ًثألّمةة

ًثلرٌ ْز ًثليذ ْز ًثلرٖجةٌّزم ًثلفيٌ ٝو ثلضفجًس ثلٖوّو دْل ثأللنْجم ًثلفيٌثمم ًًًٌٝر إ جهر صٌٍّو ثلةوم م 

 ةل  ةٌ   ليْمز ثلرم  ًفوهم ًثلييٌ ًعيجفةز ثلْة طجر ًثلفٌث نةز ثلؾةوه هفج ةجً  ًًٝو ّْجّز ؽوّور لألؽًٌ ٟذيجً 

جر ثلؾةجةٌم ًثلٖةًٌٍ ًثلوّميٌثْٟةز ٝةو اظةم ثلقكةم ثلضْة طْزم ًثلضيةو  ٝةو ثلضن ةلم ثلقق فةِ مٌثؽيةز ثلْة ط

ًثإلٙالؿ ٝو ثإلفْجهم ًثلمذجهًر ثلقٌر ًثلنْج  ثلْْجِّ ٝو ثلْكٌر ًثلرؾَ ًثلضذرْز ًثلم   ثلْْجِّل
35
.  
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ؾو فِ   ىيه ثليٞجّج لنضذْل منيًمنيؾو فِ ثلضرجم  مو مغ لفنفِلز ًٌّف اضرٌف فْمج ّ ِ   َ ٌّٟي

 .وفيمً ثلن٘ صفٌْْ

َ ثاضيةةجم ثلمٌٝةةٌ جس ىثس   ةة ممغ مةةج ى ٌاةةج ّةةجديجً  مثلْْةةجً ثإلّةةالمِخ) ّيةةٌ  مةةنيؼ فنفةةِ فةةِ ثلضفْةةٌْ

صٖك  عالط  ٞجّج إلّجّْز ىنجع  م فئرّ ليلك ُ فِ فْجصيم ثلٌْمْزم ًٟذيجً م إلُ ثلضِ ليج  ال ز دمرجاجر ثلنجثألًلٌّز

ثلروثلةةز ًدةةؤًر ثالىضمةةج  فةةِ اظٌّةةز ثلضفْةةٌْ  نةةوه ًفةةِ صفكْةةٌه دٚةةفز  جمةةزم ًّضر ةةق ثألمةةٌ دمْةةجة  ثألًٛم 

ثإلّةالمِ صةأصِ ثلروثلةز ثالؽضمج ْةز  مط ةخ لفِ دٌاةجمؼ ثلْْةجً  م ًثلقٌّز. ًىٌ مج ّؤ وه فِ  ٌلو:ثالؽضمج ْز

لإلً م ًفٌّز ثلمٌثٟل  مط خ عجر خثألًٛ  مط  صقٌٌّعجلظ درو 
36

ّةٌف اضٌ ةل لٌْ إلانج فِ ىةيث ثلذقةظ . 

فمةج ثألًٛ؟  مٌٝةٌ  صنجًليةج ثلْْةجً ثإلّةالمِ إلال ًىةٌ مل ؽم ز ىيه ثلمٌٝةٌ جس ثلضةِ ًثفو مٌٌٝ  نو 

 ثليٌناِ فِ ميجًدز ىيث ثلمٌٌٝ ؟ صأًّ  ثألًٛ فِ ثليٌنر؟ ً ْل ٌّظل ثلْْجً ثإلّالمِ ثلن٘

 :اي القاآو "األرض" لفع -1

ٌّ 461) ثأللفةجظ ثليٌناْةزم فيةو ى ةٌلفع لثألًٛل مةل  مةل  م   ةَ إلاةولفنفةِل مةج ّيةٌ   مدمةج ّةو  رخ مة

قةةع دجالىضمةةج  ثلةةالٍ  فةةِ ثلفكةةٌ ثلةةوّنِ م فئاةةو لةةم ّم ًمةةو ىلةةكىجمٖةةْجً  ًلْْةةش مٌٝةةٌ جً  مثأللفةةجظ ثلٌةْْةةْز فْةةو

 مَ ثلركِ مل ىلكثإلّالمِ ًىٌ مج ّفٌْ ثدضرجه ىيث ثلفكٌ  ل ثلٌث و ًصمٌ َه فٌ  ثلن٘ ًثابال و   ْوم ً  

ْؾر يج دؤًر ثىضمجموم ًىنج ّأصِ ثلْؤث : لمجىث ىيث ثالىضمج  ف مجٙجً  ثلْْجً ثإلّالمِ ّرطِ لألًٛ ثىضمجمجً  فئرّ 

 ثلْْجً ثإلّالمِ  مج ّمغ و فنفِ؟منيؼ دمٌٌٝ  ثألًٛ فِ 

دمٌٝةةٌ  ثألًٛ  ةةو ؽةةجم ثّةةضؾجدز ل ٌث ةةو ًإ ٌثىجصةةوم ًارنةةِ دةةيلك  لفنفةةِلثىضمةةج   رّ ّمكةةل ثليةةٌ  إ

دنجم   َ مٚة قز ثإلاْةجر  مم ًمل ؽيز عجاْزثلضٚجح إلًٛ ف ْطْل ثإلّالمْز مل ٌٟف ثلْيٌهم ىيث مل ؽيز

جإلّال  إل طَ إلىمْةز  ذْةٌر لةألًٛ دج ضذجًىةج ثلمكةجر ثلةيُ ّيةْم ف مثلضِ صٖك  إلفو ميجٙو ثلوّل ًإلفو إلًلٌّجصو

ًؽر كةم مالةةل فةِ ثألًٛ ًثّةضرمٌ م فْيةج...خم )ثإلاْةجر ثلرمةٌثر ثلقٞةجًُ ًىةٌ إلفةو ميجٙةو ثلةوّل   ْو 

ًلرة  ىةيث إلفةو إلّةذجح  مثإلاْجر ثلمْ م لم ّرو ّيةضم دةجألًٛ إلرّ ًىِ مٚوً ثلٌٍ  ًثلنٖجٟ ثال ضٚجهُ...لٌْ 
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صةضقكم فةِ  ًٙةجًس ث ضٚةجهّجً  ل ةوً  ثلمضيومةز فْظ ٙةجً صجدرةجً  مصن فو ثال ضٚجهُ ثليُ ًىل ّْجهصو ًثّضياللو

زثألًٛ ّنذبِ إلر صضقٌ  إلَ ؽَم مل  يْور ثألمّ  إلرّ  لفنفِلٌٍّ  مٝمل ىيث ثإلٟجًً ّْجهصو ًثّضياللو.
37
. 

إلر  لفنفةِلّقةجً   ممل ىيه ثلن فْز ثلْْجّْز ثلمضمغ ز فِ ثلضٚجح إلًٛ ثلمْ مْل ًثفضالليةج ًثاطال جً 

 . ًإّةٌثةْ ثلٚة ْذٌْر  ةٌاْل ًاٚةل فةِ إلًٟجانةجلليةو ظة   ّؤِّ لريْةور ثألًٛ إلً الىةٌس ثألًٛم ّيةٌ :

ز دجلغيجفز ثلْْجّْز ؽَم مةل ثإل ةوثه ل مرٌ ةزم لةِْ  ةل ٌّٟةق إ وثه ثألمّ مًًَ ز فِ ثألًٛ مني ّضز  يٌه. 

إلةو )ثأللٌىْةز د  دئ ةجهر صأّةِْ ثلريْةور   ةَ ثألًٛ. فةجألًٛ ؽةَم مةل  مفمجّْجس إهثًثس ثلضٌؽْو ثلمرنٌُ

ًىٌ ثليُ فِ ثلْمجم إلو ًفِ ثألًٛ إلةوخ.   ةَ ىةيث ثلنقةٌ ّْةضطْو ثلمفكةٌ ثلرٌدةِ إلر )ٛخم ثلْمجًثس ًثألً

ّْجىم فِ ٙمٌه ًٌّّج ًفَح هللا ًإٌّثرم لِْ في٠ دجلؾيجه ثلمْ ـ ثلمضيم دجلرنل ًثإلًىجحم د   ةل ٌّٟةق 

للريْور ًدؤًر ثلغيجفز ثلْْجّْزإ جهر دنجم ثلمًًٌط ثليوّمم ًؽر  ثألًٛ مقًٌ ث
38

 . 

مةل ٝةب٠ ثلٌث ةو ًإ ٌثىجصةو. فيةٌ  فنفةِ ّقةجً  إ طةجم مٞةمٌر ل ةن٘ ثاطال ةجً  ىكيث االفع  ْةل إلرّ 

ّو ٌ إلَ إ جهر دنةجم ثلمةًًٌط ثلةوّنِ دمةج فةِ ىلةك   ةم ثلريْةور ً  ةم ثلضفْةٌْ ًفةق ميضٞةْجس ثلٌث ةو ثلْْجّةْز 

م فيةم ؽوّةو لمرنةَ ثألًٛ فةِ ّقجً  فنفِ صيوّ ثإلٟجًًثلغيجفْز ًثالؽضمج ْز ًثال ضٚجهّز ًلٌْىج. ٝمل ىيث 

م لةال  فةِ مرظةم ثلقةجالسل ًمرنةَ ىلةك  مز لثألًٛل ى ةٌس فةِ ثليةٌنر لمرٌفةز دةجأللل ًث إلرّ ْذْل ثليٌنرم ف

ًىةةٌ ديةةيث ثلضفْةةٌْ ّةةٌه   ةةَ ثلْيةةٌه ثلمقض ةةْل ثلةةيُ ث ضذةةًٌث  مألفةةو إلً صنْةةخ ألفةةول فْةةذوم لإلايةةج لْْةةش م كةةجً 

طْل ًثفض ٌىةج منةي ليةيه ثلريْةور ثلضٚةذٌث إلًٛ ف ْة ف ْطْل ىِ إلًٛ ثلمْرةجه ثلضةِ ً ةوىم هللا ديةجم ًثّةضنجهثً 

ممةِ مةٌثسخم ٝةمٌْ ثلمةضك م )ج ٍثلٌث ّفر ٌر.  مج ى ٌس ثألًٛ لمرٌفز دٞمٌْ ثلم كْةز  ٌٖثس ثلْنْل ًم

مةةٌر ًثفةةورخم ًٝةةمٌْ ثلبجةةةخ ثلؾمةةو )عةةالط مةةٌثسخم ًٝةةمٌْ ثلمةةضك م ثلمفةةٌه لإلًٝةةِل )جل ثلؾمةةو لإلًٝةةن

مٌْ ثلؾمةةو ّرةةٌه   ْنةةج اقةةل مةةٌر ًثفةةورخ ًهاللةةز ىةةيه ثلٞةةمجةٌ فةةِ اظةةٌ فنفةةِ ىةةِ  جلضةةجلِ: ٝةة)لإلًٝةةيمل 

طْنِ م  مةج ّيةٌ م ًٝةمٌْ ثلمةضك م ثلمفةٌه ّرةٌه   ةَ ثلمةٌثٟل لثلف ْةثلمْ مْلم لفجألًٛ لنج اقل ثلمْة مْلل

ج ٝمٌْ ثلبجةخ ثلؾمو فْرٌه   َ ثلالؽتْل ثلف ْطْنْْل ثليجدو فْيج مني نالف ثلْنْللم فيٌ ٙجفخ ثألًٛم ًإلمّ 

ثلمطًٌهّل مل إلًٝيم
39

. ًمل مال  ىيث ثلضفٌْْ ّضٞةـ ثلذرةو ثلْْجّةِ فةِ فيةم ثليةٌنر  نةو فنفةِم فيةٌ ّفيةم 

ٛ فِ ثليٌنر ًإلًٛ ف ْطْل ًثلضٚةجديج فةِ ثلن٘ ًفق ميضْٞجس ثلٌث و ثلٌثىلم دقْظ ٌّد٠ دْل هاللز ثألً

ثلٌث وم هًر إلر ّذْل لنج ًؽو ثلواللز ىنج ًال ثلمٌْلجس إلً ثلٌٞثد٠ ثل بٌّز ثلضِ ثّضنو   ْيج فِ ىيث ثلفيمم ًىيث 
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مج ّؾر نج انظٌ إلَ ىيث ثلضفٌْْ   َ إلاو مطجح ّْجِّ ىً ًظْفز إّوٌّلٌؽْةز إل ةٌح منةو إلةَ   ةم ثلضفْةٌْ  مةج 

ّْةضغمٌ فةِ ثلةن٘  إل غةٌ منيةج مرٌفْةزم فيةٌ إّوٌّلٌؽْةزىيث ثلضفٌْْ ّنٞةو لٞةٌثد٠  . دمرنَ إلرّ ٙجلو ثليومجم

صضٌفٌ فْةو ثلمرةجٌّْ ثلمرٌفْةز ثلضةِ اؾةوىج  إلرثلوّنِ لضقيْق إللٌثٛ ّْجّْز ًمكجّخ إّوٌّلٌؽْز دجألّجُ هًر 

ّؾر نةج اٞةرو فةِ مجاةز ثلضأًّة   ًإلىم ىيه ثلمرجٌّْ ثلمرْجً ثل بٌُم ًىٌ مج مفِ   م ثلضفٌْْ  مج ٙجلو ثليومجم

مةل ثلنجفْةز  لِْ في٠ ثلذرْو د  ثلمْةضذروم هًر إلر ّرنةِ ىلةك ثلضي ْة  مةل إلىمْةز ىةيث ثلضفْةٌْ ًثلفيةم ًمٌٚٙةجً 

 يْور ثألًٛخ ًىلك ) فيٌ مقجًلز إل جمز   م ثلضفٌْْ   َ إلّجُ إّوٌّلٌؽِ ًّْجِّ مثإلّوٌّلٌؽْز ًثلْْجّْز

ثلةيُ ّْةضنو إلةَ ثلريةو ثليةوّم فةِ صذٌّةٌ ثفةضال  ف ْةطْل ًؽةو ثلنٚةٌٗ  ثلالىةٌس ثلْيةٌهُ   ةَفِ مٌثؽيز 

ٌّ  ثإلّوٌّلٌؽِ يْور ثلمْرجهخم ًال ّنفِ فنفِ ثلذرو ) ّمغ  إّوٌّلٌؽْج  ثإلّالمِ ثلْْجً دأرّ  لييث ثلضفٌْْ فْظ ّي

  هفج ْز اٞجلْز.

 مةٌرخ إل غةٌ منةو منٚةٌدجً  331)دجإلٝةجفز  لفع ثألًٛ فِ ثليٌنر لى ٌ مؾةًًٌثً  فِ اظٌ فنفِم فئرّ ً 

 إلُ

ٌّ  86)دو  مفرٌالً   ال صفرة   م مةج ّيةٌ  مثألًٛ ىةِ لمؾةج  ثلفرة لم فةجألًٛ ًصأًّ  ىلةك ىةٌ إلرّ  مرخم

ٌّ  34)ٌٍّ  مٌفٌ زم إلُ فج الً  ًلييث لم صي ٌ مدنفْيج د  صض يَ فر  ثألفٌثه ًثلؾمج جس   ْيج رخم
40

 . 

إلةو ثلْةمجًثس )ٌّم  ل هللا ًثألًٛ ًثلْمجم  مج فةِ  ٌلةو صرةجلَ ج دنٌٚٗ مج ًًه فِ ثليٌنر ثلكًإلمّ 

 م فةةئرّ يُ فةةِ ثلْةةمجم إلةةو ًفةةِ ثألًٛ إلةةوخىةةٌ ثلةة) ًح ثلْةةمجًثس ًثألًٛخم ً ٌلةةو إلّٞةةجً )ًثألًٛخم ً ٌلةةو 

لمل ثّضٌلَ   َ ثألًٛ فيو  ًىٌ إلرّ  مىيث ثال ضٌثر دْل ثلْمجم ًثألًٛ لو هاللز ًمبٍَ فْل فنفِ ٌٍّ إلرّ 

 ألايمةةج  ٌّنةةجر. ًمةةل ثّةةضٌلَ   ةةَ ثألًٛ فيةةو ثّةةضٌلَ   ةةَ اٚةةل ثأللٌىْةةز ألرّ    ةةَ ثلْةةمجم إلّٞةةجً ثّةةضٌلَ 

ثأللٌىْز فِ ثلْمجم ًثألًٛل
41

ًىيث ثلفيم ّنطذق   ْو مج   نجه  ل ّجديو ًىٌ إلاةو صأًّة  مْةضذرو ىةٌ ثٓمةٌم م 

ّو    َ ىيث ثلٌؽو مل ثلمرنَم فجّٓجس ثلْجديز لِْ فْيج مج ّو    َ ثلْْطٌر مل إلُ ًؽةو مةج  إى لِْ ىنجع مج

ًىة   مإل غٌ مل مْضذروم عم إاو لم ّضٞـ لنج مرنَ ثليٌ  دجالّضْالم   َ اٚةل ثأللٌىْةز ثلضأًّ ّؾر  ًدمج ىيث 

إلمٌّكةج  ةو  ىة  ىةيث ثليةٌ  ّرنةِ إلرّ ً ل اجفْز ثلريْور   َ ًؽو ثلضقوّو؟ّٚـ ىيث ثليٌ  مل ثلنجفْز ثلٌٖ ْز ًم

فجٍس   َ اٚل ثأللٌىْز ً و صقيق ليج ثلٌْ  ثالّضْالم   َ ثألًٛ إلةَ فةو درْةو؟ ًإىث  جاةش إلمٌّكةج صْةرَ 

إلايةج مةل مةال  فةٌح ثلنؾةٌ  ًثلكٖةٌفجس ثلر مْةز فةِ ثلفٞةجم فية  ىلةك ّرنةِ  إلَ ثالّضْالم   َ ثلْمجم إلّٞةجً 

ثلمٌثه مل ىيث ثليٌ  ِٕم نمٌ فِ افِ ّريةٌحم لر ةو ّكةٌر ثلذج ةظ   ْةو  رّ إل  إل ؟ّضْضٌلِ   َ ثأللٌىْز  جم ز
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هثفو إّوٌّلٌؽِ مقٜ إلال ًىٌ صقفَْ ثلمْ م   َ ثلرم  مل إلؽ  ثلضمكل مل ثلْْطٌر   َ ثألًٛ فضَ صضةأصَ 

َ اٚةل ثالّةضْالم   ة)فِ مغ  ىيث ثلنطةجح  ألرّ  م ًمو ىلك ّذيَ ثال ضٌثٛ  جةمجً لو ثلْْطٌر ثلضِ صؾر و ّْوثً 

 ثأللٌىْزخ مج ّضرجًٛ مو ٌّٙـ ثلريْور ثإلّالمْز. 

م ق ثلْمجًثس ًثألًٛ فِ ّةضز إلّةج   مةج  ًّضٌ ل فنفِ  نو مْألز م ق ثألًٛ فِ ثليٌنرم فٌٍْ إلرّ 

ًًه فِ ثلن٘ ثليٌناِ لو هاللز ًىِ لثلضوًػ فِ ثلفر م ًإّقجم دأىمْز ثلمٌثفة  هًر ثليفةَ فٌ يةج. فكة  ٕةِم   

ثلن ةةق فةةِ ٍمةةجرل جػ إلةةَ ٍمةةجر ألرّ  مةةج ّيةةٌ    ّقضةة
42
ِ ّقةةجً  إ قةةج  ثلريةة  فةةِ فنفةة ًىنةةج االفةةع  ْةةل إلرّ  .

و  و صضؾةجًٍ ثلضفْةٌْ ثلري ةِم فيةو صكةٌر ىنةجع إلفرج  هللا ًفكمض هللام مو إلرّ  ألفرج  جً  ي ْ ثً م فْرطِ صفٌْْثلبْذْجس

فكمز إلمٌٍ مل  م ْز ثلن ق ىيه ال ّْضطْو ثلري  ثالىضوثم إلْيجم ف ِْ ىنجع إلُ مذًٌ منطيِ ّةٌؽـ مغة  ىةيث 

؟ فيةةو  ةةجر دجإلمكةةجر إلر ّن ةةق هللا ثألًٛ ًىةةٌ لمةةجىث ّةةضز إلّةةج  صقوّةةوثً  مثلْةةؤث  ّذيةةَ  جةمةةجً  ثلضفْةةٌْ دةةولْ  إلرّ 

ًىةٌ مةج  مثّٓزخ) لال ّْأ   مج ّفر  ًىم ّْألٌرلًهللا مٌ  ًثفو إلً فِ  ٌٖر إلّج  إلً لٌْ ىلكًثلْمجًثس فِ ّ

ثلذج ةظ ثإلّةوٌّلٌؽِ ّٖةك  ثلن فْةز ثألّجّةْز ليةيث ثلضفْةٌْم فيةو إلًثه فنفةِ مةل مةال  ىةيث   ْةل إلرّ  ّؤ و هثةمجً 

ز ًثلضةوًػ فةِ ثلرمة  ً ةو  ثليفةَ ثلضفٌْْ إلر ّذرظ دٌّجلز إلَ ثلفٌه ثلمْة م إلال ًىةِ ٝةًًٌر مٌث ةجر ثلمٌف ْة

 ثلبجةةةخدةةْل ثلمن ةةٌ  ًثلنةةجلقم دةةْل  ثلميجّْةةز ال صؾةةٌٍ إلفْجاةةجً  مةةو إلرّ  م  ةةَ ثلفرةة  ثإلليةةِ   ةةَ ثلمٌثفةة   ْجّةةجً 

 .ًثلٖجىو

ًىِ  و  ثلضٖجل  ً و  ثلنٌف   َ مْضيذ   مًّقجً  فنفِ إلر ّذرظ دٌّجلز إّوٌّلٌؽْز إلَ ثلمْ مْل

ًىةٌ مةج هلةش   ْةو ثّٓةجس  مثلرْكٌُ ثلنًٌُم فيمةج دْةو إلمْنةزم ّةو هللا  ةَ ًؽة  ثلْمجم ًثألًٛ ؽٌثم ثلضيوّو

ًّمْةك ثلْةمجم إلر صيةو   ةَ ثألًٛ إال دئىاةوخ)إر هللا ّمْك ثلْمجًثس ًثألًٛ إلر صًَالخم )ثلكٌّمز 
43

. فينةج 

  ثالّةضغمجً ز فِ فيم ثلن٘م دقْظ ّقةجًفنفِ ّرضمو   َ ثلٖرًٌ ً  َ ثلنذٌر ثلٖرًٌّز ثلقّْ  االفع  ْل إلرّ 

فِ ىيه ثلنذٌر مل إلؽ  ثّضنطج  ثلةن٘ ًفيمةوم هًر إلر اؾةو إلُ منجّةذز دةْل ىةيث ثلفيةم ًثلذنْةز ثل بٌّةز ل ةن٘. 

ىيث ثلن٘ دقْخ صفٌْْ فنفِ  و اَ  ثلٌْ  لْذوه منجًف ثلنجُ ًىٌثؽْيم فةِ ظة  ثلمرطْةجس ثلمٌؽةٌهر  فكأرّ 

 .ً  َ ثإلاْجر جٌٟ   َ ثلذْتزْذذو مل منجًف ًمنز ثلفضج ز ًمج صفِ ثلٌث و ًثلمضمغ ز فِ ثاضٖجً ثألّ ق

ًمةج م ينةج ثلْةمجًثس ًثألًٛ )ًىيث مرنَ  ٌلو صرجلَ  مدجلقق م ق ثألًٛ  و صمّ  ًّيىخ فنفِ إلَ إلرّ 

إلفو ًًثفو منيؼ ثلضفْةٌْ  ًّْضغمٌ فنفِ فِ ثلفكٌ ثلٌٚفِ ثليُ ّٖك  مغ مج إلٌٕاج ّجديجً  مًمج دْنيمج إال دجلققخ

ثألًٛ فقم ًّقةجً  فنفةِ ثالّةضغمجً فةِ  إلرّ ر دْل ثلقق ًثلن قم ًمل ىنج ٌٍّ  نو فنفِم فجلٌٚفْز ٌّفوً
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لفةجألًٛ فةق صنةٌػ  ةل هثةةٌر ثلذجٟة   م فْيٌ :ًإّوٌّلٌؽْجً  ّْجّْجً  ًدروثً  ىيث ثلمرنَ ًىلك دئ طجةو مٞمٌاجً 

ليلك ّنةَ    ْيةج ثلةٌفِم ل فْيج دجلقق ًلِْ دجلروًثرم خ. ثلْكدجٟالً ًمج م ينج ثلْمجًثس ًثألًٛ ًمج دْنيمج )

 ةة  إلاَلةةو ثلةةيُ ّر ةةم ثلْةةٌ فةةِ )ممةةل م ةةق ثألًٛخ. ثلةةٌفِ صكم ةةز ل ن ةةق  صنةةَّالً ) دةةو ل قةةق ًث ضٌثفةةجً  إفيج ةةجً 

ثلْةمجًثس ًثألًٛخ. ثألًٛ ميةذ٠ ثلةٌفِ ًلةِْ ثلَّةل ًثلةذطالر ًثلةو جًٍ ثلكجىدةز ًثألّةجٌْٟ ثلرنٚةٌّز 

 ْز دأفيْز ٕرخ مرْل دجلْةكل فْيةج ًثالّةضْطجر   ْيةج...لثلرٌ
44

فنفةِ ٌّظةل   ْةل إلرّ  مةل ىنةج ضٞةـّم ىكةيث 

فمرجاجر ثلمْ م ؽٌثم ثلضٚةجح إلًٛ ف ْةطْل ًٕةرًٌه دةجلظ م  مثلنذٌر ثلٖرًٌّز ثلقْز فِ فيم ثليٌنر ًصفٌْْه

 لىةٌس ثألًٛلال رّ كةل ثليةٌ  إيث ثلفيةمم دقْةظ ّمإٍثم ىيث ثلروًثر ثلٚيٌْاِ ثلظجلم ىِ ثلضِ صؤّةِ لمغة  ىة

 نو فنفِ ًإر ثّضنو إلَ مٌؽرْز ثلن٘ إامج ىٌ  ذجًر  ل إّوٌّلٌؽْج هفج ْز ًاٞجلْز ٝو  يْور إلًٛ ثلمْرجه 

 .فِ ثلضفٌْْ منيؼ ثلْْجً ثإلّالمِذرو ثلْْجِّ ًثإلّوٌّلٌؽِ ل نو ثلْيٌهم ًىٌ مج ّؤ و مٌر إلمٌٍ ثل

ًىةٌ  مثألًٛ لم صن ق للالّضْطجر في٠ د  ل ضأم  ًثلضفكٌ فِ ثلمٌْٚل ٌٍّ فنفِ إلرّ  مًفِ ّْج  نمٌ

 ّٓةجس ألًلةِ ثأللذةجحخم ً ٌلةو إلّٞةجً ًثمضالف ثل ْ  ًثلنيجً فِ م ق ثلْمجًثس ًثألًٛ  إرّ ) مرنَ  ٌلو صرجلَ

نظةةًٌثخإلًلةم ّْةةًٌْث فةةِ ثألًٛ فْ)
45

ٌلةةو لي م ٕةةأايج ٕةةأر ثلْةةمجمم صْةةذـ   مٚةةوث جً ثألًٛ . ًّؤ ةةو فنفةةِ إلرّ 

ًمرنةَ صْةذْـ ثألًٛ إ مجًىةج ًثمٞةٌثًىج ًامجلىةج  مصْذـ لو ثلْمجًثس ثلْذو ًثألًٛ ًمل فْيلخ)صرجلَ 

 شًلْْةة م مةةجً ًثإلٙةةالؿلإل مْةةٌفجً  ّنذبةةِ إلر صكةةٌر إىر ًال ّكةةٌر ثلضْةةذْـ دضةةومٌْىج ًصؾٌّفيةةجم فةةجألًٛ

ثلٖذجح ًثلٌْٖكل فْجه ًثليض  ًثليدـ ًثلضومٌْ ل نْ  ًثلًَ م لألٟفج  ًثلنْجم ً مٌْفجً 
46
.  

إلال ّْةةةؾوًث   ثلةةيُ ّنةةةٌػ ثلنةةةخم فةةةِ ثلْةةةمجًثس )  ٌلةةةو صرةةةجلَ فةةِ لفةةةع ثلْةةةؾٌه ًدمنجّةةذز صفْةةةٌْ

هللا  ّةٌٍ فنفةِ إلرّ  مهللا ّْةؾو لةو مةل فةِ ثلْةمجًثس ًمةل فةِ ثألًٛخ إللةم صةٌ إلرّ ) ٌلو  َ ًؽة  ًثألًٛخم ً

ًح ) ه    ْو  ٌلو صرجلَ ًىٌ مج مثلرذجهر صقضجػ إلَ ثلٚذٌ ًثالٙطذجً رّ فوه ثلؾوٌّ دجلرذجهر فِ ثألًٛم ًإلً

 مإّةوٌّلٌؽْجً فج ذوه ًثٙطذٌ لرذجهصوخم ًّْضب  فنفِ ىيث ثلمرنةَ لالّةضغمجً فْةو  ًثألًٛ ًمج دْنيمج ثلْمجًثس

لٚجلـ ثإلاْجر م  مج ّيٌ م لم ق ثألًٛ ًعجرم فج ثلرذجهر فِ ثألًٛ صكٌر   ًفوه ال لبٌْه مل ثأل إلرّ فٌٍْ 

لْْكل فْيج ًّرمٌىجم ًلْْش لرذجهر ثليٌر ًثلطجلٌس ًثلغًٌر ًثلْ طز ًثلرذجهر ثلمَّفز. فينجع فٌ  دةْل ثلَثةة  

ًثلوثةمل
47
. 
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م فيو ثألًٛ لْْش عجدضز دْذخ فر  ثإلاْجر ثليُ ّظل إلاو  جةم فْيج إلدوثً  ٌٍّ فنفِ إلرّ  مًمل ؽيز إلمٌٍ

ًثلطبجرم ًىٌ مةج اة٘   ْةو  ٌلةو دجلمج ٌّل ًثلظجلمْل ًثلرضجر  إلّٞجً صنْل ثألًٛ دْذخ ثلمفجّو ً و صنْل 

م ً ٌلةو إلفأمل ثليّل مكةًٌث ثلْةْتجس إلر ّنْةل هللا ديةم ثألًٛخ)فنْفنج دو ًدوثًه ثألًٛخم ً ٌلو )ًؽ    َ

ٌ ثلةيُ دمنيؾو فِ ثلفيم ًثلضفْةْ ًم ضَمجً  إلإلمنضم مل فِ ثلْمجم إلر ّنْل دكم ثألًٛخم ًّذوً فنفِ ًفْجً ) إلّٞجً 

إلً لم ًٌّث إلاج اأصِ ثألًٛ انيٚيج مل إلٌٟثفيةجخ )ٌّد٠ ثلن٘ دجلٌث و ًىٌ مج ّضؾ َ دمنجّذز صفٌْْ  ٌلو صرجلَ 

هللا  جهً   َ إلر ّني٘ ثألًٛ مل إلٌٟثفيج ميمج صٌّو ثلكْةجر ثالّةضْطجاِ  إلرّ  م مج ّيٌ  مفجلميٌٚه دييه ثّٓز

ضرمجً ثألًًًدِ ثليُ ثاضٌٖ فٌ  إلٟةٌثف ثألًٛ  ةو دةوإلس م ًىيث فق ّٚو و ثلٌث و ًّٖيو   ْوم فجالّ ٌٝجً 

إلٌٟثفو صضي ٘ فضَ  جه إلَ فوًهه ثلطذْرْز فِ ثلوً  ثألًًًدْز ثلضةِ مةٌػ منيةج ًىةيث دفرة  فٌ ةجس ثلضقةًٌ 

فةِ اظةٌهم فذرةو ثلضٌّةو ثالّةضْطجاِ ثلةيُ صقيةق لةو فةِ  ثلٌٟنِم ًىيث ّنطذق   َ ثالفةضال  ثلٚةيٌْاِ إلّٞةجً 

ٌح إل ضةٌدٌ   ٚةضو فةةِ م ًفةةِثلؾةٌالرم ثّةةضطج ش ثلميجًمةز ثل ذنجاْةز هفةةٌه فةِ ٌٟفةو ثلٖةمجلثلٞةفز ثلبٌدْةز ً

 .ٌٟفو ثلؾنٌدِ

 ًّقجً  فنفِ ثالّضغمجً فِ درٜ ثّٓجس ثليٌناْز لْذرظ دٌّةجة  إلةَ ثلظةجلمْل ًثلطبةجرم فْذةْل ليةم إلرّ 

فةئايم  ً ةوًثاجً  مةج ّةكنيج  ةٌ  ظ مةجً ً  مؤ شم فكمةج م ييةج هللا صرةٌه إلْةومثألًٛ لْْش هثةمز ًثالّضْالم   ْيج 

ّنٌؽٌر منيج مل ؽوّو ٌّ  ثليْجمز درو إلر ّمضقل ثإلاْجر   ْيج ًّنضذٌه فْيجم ًىٌ مج  ذٌ  نةو ثليةٌنر ثلكةٌّم 

ٌّ  صٌؽةل ثألًٛ ًثلؾذةج خم فر ةَ ثإلاْةجر إىر إلال ) إىث ٍلَلش ثألًٛ ٍلَثليجخ ً ٌلو إلّٞجً )فِ  ٌلو صرجلَ 

 مقطةةز  ذةةًٌ إلةةَ ثلةةوثً ىةةيه ثألًٛ مةةج ىةةِ إال  ّبضٚةةخ إلًٛ ثٓمةةٌّلم ألرّ الإلّطبةةَ فةةِ ىةةيه ثألًٛ ً

صؾٍَ    افِ دمج  ْذشم ًلييث ؽجم فِ ًٙجّج درٜ ثلٌٚفْز: لّج ثدل نه  ثؽرة  ثلةواْج  نطةٌر  فْظثٓمٌرم 

 لقكمجم: لثلواْج مًَ ز ثٓمٌرل.ً ج  درٜ ث مصرذٌ   ْيج ًال صرمٌىجل

ثلروّةو مةل ثّٓةجس ًىةٌ مةج اٚةش   ْةو  مم ةك ثألًٛ ًمٌْثعيةج   ًفةوه فِ صفٌْْ فْل فنفِم فةئرّ ً

 ملةو مةج فةِ ثلْةمجًثس ًثألًٛخ)ً  م ك ثلْةمجًثس ًثألًٛخم ً ٌلةو  ةَ ًؽة  )منيج  ٌلو صرجلَ ً مثليٌناْز

ٌْ مل ثلكغ إلرّ و فِ صفٌْْه لييه ثّٓجسم فْذْل إلَ لٌْ ىلك مل ثّٓجسم ًّقجً  فنفِ إلر ٌّد٠ دْل ثلن٘ ًثلٌث 

 مًث ًث ضوًث   َ فق هللا ًمجلفٌث ثلةن٘ ثلٚةٌّـلٚيجّنز  و إلمطؤثلطبجر ًثلمضكذٌّل ًثلؾذجدٌر ً  َ ًإلّيم ث

ًىلك دمقجًلضيم ثالّةضْالم   ةَ ثألًٛ ًمقجًلةز ثمضال يةج دة  ًصًٌّغيةج لبْةٌىمم ّيةٌ  فةِ ّةْج  صفْةٌْ ىةيه 

ل ثلْمجًثس ًثألًٛخ. مج فٌ  ثألًٛ ًمج صقةش ً  مَثة)ل  م ك ثألًٛ ًمل   ْيج. ًلو مَثةنيج  ثّٓجس:

ثلغٌٍم ثلرمٌثر ًثلنف٠م ثلذنجّجس ًثليْج     َ ثألًٛ ًثلمرجهر ثلطذْرْز صقضيج ًىٌ مةج ّةمجه ثلفييةجم ثلٌ ةجٍ. 

ال ّم كٌر مغيج  )ًال إلفو ّم ك ىًر فِ ثلْمجم إلً فِ ثألًٛ  مج صو ِ ثلنظٌّجس ثلرنٌّٚز ًثليٌمْز ثلرٌ ْزم 

درةٜ ثلةوً  إلًثهس ثمةضالع ثلمقْطةجس ًثلكٌث ةخ ًثلنؾةٌ  ًثليمةٌ  جًثس ًال فةِ ثألًٛخ. دة  إرّ ىًر فِ ثلْم
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ًصضٞةمل م كْةز هللا ل ْةمجًثس  ًثلرةوًثر. ً   مج فِ ثلفٞجم. فجلم كْز   َ ىيث ثلنقٌ مظيةٌ مةل مظةجىٌ ثليةٌر

فيةِ م كْةز  جلمةز ًٛخ. لةو ميجلْةو ثلْةمجًثس ًثأل)ىةج ًثألًٛ م كْز ميجلْو ثألمةًٌ فْيةجم ًثلْةْطٌر   ةَ  ٌث

ًلْْش م كْز ؽجى ز صنضيِ إلَ ثلض ٌط ًثلضٚقٌل
48
. 

فِ  إلَ صقْْل ثلن٘ ًصقْْل ثلنطجح ثإلليِ مل مال  فيم ثلن٘ فنفِ ّْرَ ًمل ىنج االفع  ْل إلرّ 

ثليٌنر اَ  فِ ىيث ثلرٌٚ ثّضؾجدز لميضْٞجس ىيث ثلرٌٚ ًإلّت ضو ًإلفوثعوم ًىيث  ٌٝم ثلٌث و ثلمرجٌٙم ً أرّ 

ؾ َ دجلنٌٚٗ فِ ًهه   َ ثلٚيجّنز مبضٚذِ ثألًٛ ً  َ  يْور ثلٌ وم فييه ثّٓةجس ثليٌناْةز صٖةك  ضمج ّ

ٌ ثلقةج  فةِ مل  يْوصنج ثإلّالمْز مغ مج ى ىٌس ثألًٛم إلُ لؾر  ثألًٛ ؽَمثً لالدجلنْذز لقنفِ مجهر إلّجّْز 

  مٌْثط ثلْمجًثس ًثألًٛخ. ال ّؾٌٍ ) لًثألًٛ ليج ًثًط ىٌ هللا ثلالىٌس ثلْيٌهُم ّيٌ  فِ ىيث ثلٚوه:

 ةل ثدةل. فةجلمٌْثط اضْؾةز ٟذْرْةز ل م كْةزم ًلةِْ   ةل إلحم ًففْةوثً   ل ؽةوم ًثدنةجً  ألفو ٌّثه ثه جم ًًثعضيج إلدجً 

ًٌ لضأّةِْ ًٟةل  ةٌمِ ل ْيةٌه فةِ ف ْةطْل. ًهللا ّةًٌط ّْةضقق  مةج فرة  ً ةو د فة إ طجم مل ال ّم ك لمةل ال

ًص ةك ثألًٛ ٌّعيةج  ذةجهُ ثلٚةجلقٌرخ. ًىةٌ )ثألًٛ لرذجهه ثلٚجلقْل ًلِْ ل رٚجر  ض ز ثألاذْجم ًثلٖةرٌح 

 ًّ . فجلريةو ثليةوّم ال خثألًٛ ٌّعيةج  ذةجهُ ثلٚةجلقٌر ًليو  ضذنج فةِ ثلَدةًٌ مةل درةو ثلةي ٌ إلرّ ) ر فِ ثلَدًٌمو

  ثلٚةجلـ ثلةيُ ّفةضـ . ٕةٌٟ ثلًٌثعةز ثلرمةميمج ث ضوٍ ً ٚةَ ً ضة  ثألدٌّةجم مٖرخ دال ٌّٕٟرطِ ثألًٛ ل

إلً لةم ّيةو ل ةيّل ٌّعةٌر ثألًٛ مةل درةو إلى يةجخم )ًًثم ؽْة   صضٌثًعيج ثألؽْج  ثلٚةجلقز ؽةْالً  ثألًٛ ل ؾمْوم

ٕةرخ مغة  دنةِ إّةٌثةْ   ًلِْ ثليّل لرنيم هللا فِ ثلةواْج ًثٓمةٌر. فةئىث  ٚةَهًر لٌْهم  إلً ٕرذجً  ًلِْ  ٌ جً 

ًىةجخ...للم صطؤ ًإلًًعكم إلًٝيم ًهّجًىم ًإلمٌثليم ًإلًٝجً )ٌّط ثلٚجلقٌر إلًٛ ثلرٚجر 
49
ّضٞةـ مةل ىنةج  .

 ة  مْة مم ًّقةجً  ثّةضبال   م فيٞةْز ف ْةطْل صيةمّ   إلر ٌّٖع ثليجًا مرو فِ ىيث ثلضفٌْْفنفِ ّقجً  ْل إلرّ 

ثلن٘ ثليٌناِ فْقِ ثليجًا ىجىنج ً أر ثلن٘ ثليٌناِ  و  ثلنذٌر ثلٖرًٌّز ثلقْز ل يجًا فضَ ّضفج   مرو ًمو

إلًٛ ف ْطْل ىِ ل ْيةٌه  مةج  ؽجم لْؾْخ   َ صْجلالصو ًلْق  مٖج  و ثلقيْيْزم ًمل ىيه ثلضْجلالس: ى  فيجً 

م فةجلرٌح ثإلّةٌثةْ ِلكضجديم ثلميوُ؟ ًإل غٌ مل ىيث ّقجً  فنفِ   خ مرجهلز ثلٌٚث  ثلرٌدِ  َّ مٌر ثّضنجهثً 

إلةَ  فِ مٌ و ثلوفج  ًثلْيٌه فِ مٌ ةو ثليؾةٌ  دج ضذةجًىم إلٙةقجح فةق  مةج َّ مةٌر ثّةضنجهثً   جاٌث هًمجً  ثليّل

ٙةقجح ثلقةق دٖةيجهر ثلةن٘ ثليٌناةِم  يْور ثلٌ و فِ ثلضًٌثرم ٌّّو فنفِ إلر ّؾر يةم فةِ مٌ ةو ثليؾةٌ م فيةم إل

ًىةٌ إلًٛ ف ْةطْلم ًّمٞةِ  ًىيث ّْضٌؽخ   ةَ ثلمْة مْل ثلؾيةجه ًثلنفْةٌ الّةضٌؽج  فييةم ثلمْة ٌح مةنيم

إلةةَ صأًّةة  ثلنٚةةٌٗ ًمقجًلةةز  ثّةةضنجهثً فنفةةِ فةةِ ثلةةٌه   ةةَ  يجةةةو ثلٚةةيجّنز ًمةةَث ميم دنٚةةٌٗ ثألًٛ 

إاةِ إل  ةم لْةخ ثلْةمجًثس ًثألًٛخ فْرطةِ ليةيث ثلةن٘ ) ٌلةو صرةجلَ  صأًّة ثّضنطج يج ًىٌ مج ّضؾ َ دمنجّةذز 
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إاةِ إل  ةم لْةخ )لةيُ ّر ةم لْةخ ثلْةمجًثس ًثألًٛ لًهللا ًفةوه ىةٌ ث م فْةظ ّيةٌ :إّوٌّلٌؽْةز ٌثمر ّْجّْز 

. ال ّأصِ ثلر م مةل صًَّةٌ ثلضةجًّل ًصقٌّةل ثلٌعةجةق  مةج صفرة  ًثألًٛخ. ًال ّنفَ   َ   مو ِٕم ثلْمجًثس

ىْكة   م ًإعذجس إ جمز ثلمْةؾو ثأل ٚةَ   ةَ إلايةجًٛؽٌهىج  أً  ٕرخ   َ إلًٛ ف ْطْل إٌّثةْ  فِ إعذجس

ّر ةم ّةٌ م )و  مج  جر فٌ  إلايجٛ ثلمْؾو ثأل َٚ. ًىٌ ثلةيُ ّر ةم ثلْةٌ ًثلر ةل ّ ْمجر ثليُ ّؾخ إ جهر دنجة

ًال فذةز فةِ )ّنفَ ثلضآمٌ ًثلكيح مل إلُ فٌه إلً ٕرخ   ْةو. ّر ةم مةج صقةش ثألًٛ ًمةج فٌ يةج  ًؽيٌ مخ. ًال

ثأل ٚةَ ًلةِْ  ثلمْةؾوّجدِ إال فةِ  ضةجح مذةْلخ. ًىةٌ إل  ةم دجلقفٌّةجس صقةش  ًال ًٟخ ًالظ مجس ثألًٛ 

مؤًمِ ثلَّل ًثلذيضجرل
50
مقةوهر ٝةو  إّةوٌّلٌؽْجّضقةٌ  ثلةن٘ ثليٌناةِ مةو فنفةِ إلةَ مطةجح لضذٌّةٌ  ديةيث .

ْز ف ْةةطْلم  ٞةةْز ثلمْةة مْل مٞةةجهرم ًمةةل مةةال  ىةةيه ثليةةٌثمر ّقةةجً  فنفةةِ إلر ّقٖةةو ثلةةو م ليٞةة إّةةوٌّلٌؽْج

 ًثافرجالصيم فِ صفٌْْه ل يٌنر. ًٌّز ً ٌثٟل ثلنجُثال ضذجً ثلنذٌر ثلٖرفيٌ ّأمي درْل  ثألًلَم

ثلمضمغ ةز فةِ ثلةوفج   ةل  ثإلّةالمِّؾو فِ ثلن٘ ثليٌناِ مج ّذًٌ إّوٌّلٌؽْةز ثلْْةجً  إلرًّقجً  فنفِ 

ثلمْضٞرفْل ًثلمييًٌّلم ًإ طجةيم ؽٌ ز مل ثألم  ًفٖو ىمةضيم مةل إلؽة  ثلٌ ةٌف فةِ ًؽةو  ةٌٍ ثلطبْةجر 

ًمج إلاضم دمرؾَّل فِ ثألًٛ ًال فِ ثلْمجمخ ًلٌْىةج )صرجلَ:  ًثالّضذوثهم ًىٌ مج ا مْو فِ ّْج  صفٌْْ  ٌلو

فةج   ْضطْو إلفو إلر ّرؾَ هللا فةِ ثألًٛملًال ّ م فْيٌ  فِ ىيث ثلٚوه:افْو ثلْْج  ل ثّٓجس ثلضِ صٚخ فِم

إاْةجر   ةَ  إر إلًثه إلر ّي ك ثلمْْـ دل مٌّم ًإلمو فِ ثألًٛخ. فك )  جهً   َ إىالع مل ّرضذٌىم ثلذٌٖ نليز

خ. ًال ّْةضطْو ٕةرخ ميمةج إلًصةِ مةل إر    مل فِ ثلْةمجًثس ًثألًٛ إال إلصةَ ثلةٌفمل  ذةوثً ) ثألًٛ  ذو  

ًمج إلاضم دمرؾَّل فِ ثألًٛ ًال فِ ثلْمجمخ. ال ّْةضيٌُ إلفةو افْةو   ْةو )ؽذًٌس ًإلّ قز همجً إلر ّرؾَ هللا 

 ىةٌ ثلةيُ ّةودٌ ثألمةٌ فةِ ثلْةمجًثس ًثألًٛ ًمج  جر لْرؾَه مل ِٕم فِ ثلْمجًثس ًال فِ ثألًٛخ...ًهللا)

ً  ؽنةٌه ) ًثلؾنةٌه   فةِ ثلْةمجًثس ًثألًٛ ...خّةودٌ ثألمةٌ مةل ثلْةمجم إلةَ ثألًٛ) ًلِْ ثليةٌٍ ثلكذةٌٍ

ثلْمجًثس ًثألًٛخ. ًلِْ ؽْٔ ثلٌح فةِ إلًلنةوث إلً ؽةْٔ ثلةوفج  ثإلّةٌثةْ ِ فةِ ف ْةطْل ثلمقض ةزل
51

. ديةيه 

ْةو ٌىم إلةَ  ةو  ثالّضْةال  إلمةج   ةٌٍ رةظ فةِ افةٌُ ثلمْضٞةرفْل ؽٌ ةز إلمة  فإلر ّذ لفنفةِلثلك مجس ٌّّةو 

إلمةةةج   ةةةٌر هللا ًؽذًٌصةةةوم فةةةج  ّيةةةل دؾجاةةةخ  ثلرةةةوًثر ثلموؽؾةةةز دأفةةةوط ثألّةةة قزم فيةةةيه ثليةةةٌر ال صٖةةةك  ٕةةةْتجً 

فيٌ  ثلمْضٞرفْل ألاو صرجلَ ال ّقخ ثلظ م ًثلروًثرم ًلكل دٌٖٟ إلر ّؤهُ ىؤالم ًثؽذجصيم ثلوّنْز ًثلضِ ىِ 

لًمةج هث  هللا ىةٌ مجلةك ثألًٛ ًًثًعيةج ف ةو   ةَ ثلنةجُ فةق ثلطج ةز  هللا   ْيمم ًىٌ مج  ذٌ  نو فنفِ ديٌلو:

 ضةة  ثألاذْةةجمم ًصٖةةٌّو ثلٖةةرٌح مةةجًػ إلًٟجايةةج ًً  ّْةةؾو مةةل فةةِ ثلْةةمجًثس ًثألًٛخ. ًلةةِْ ثلرٚةةْجرم )

ًلةو إلّة م مةل فةِ ) ز ثألّةْجه مةل ثلذٖةًٌثفضال  إلًثْٝيم. لو   َ ثلنجُ فق ثإلّةال  لةو لْضقةًًٌث مةل  ذٌهّة
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لخثلْةةمجًثس ًمةةل فةةِ ثألًٛ
52

فنفةةِ ّنط ةةق مةةل ثلٌث ةةو فةةِ فيةةم  . ديةةيث ثلضفْةةٌْ ا قةةعم مةةٌر إلمةةٌٍم  ْةةل إلرّ 

ثلن٘م فجلن٘ ىٌ اوثم ل ٌث و ًإؽجدز   َ مضط ذجصو ًميضْٞجصوم ًمل ىيه ثلمضط ذجس ثلضِ صٖك  إلًلٌّةز دجلنْةذز 

ًليةيث اؾةو فنفةِ ّْةضب   ة  نّةز صضر ةق دةجألًٛ لْفْةٌىج ًّفيميةج دمةج ّنةو  ل مْ مْل  ْٞز ثفضال  ف ْطْلم 

م إى ال صٌؽةو فةِ إلً ٕةٌ ْجً  إّوٌّلٌؽْج إل غةٌ منةو   مْةجً   ْٞز ف ْطْلم ًىٌ  م  ّكضِْ فِ ثلميج  ثألً  ٟجدرجً 

إلمةٌ ّنةجلل  ثفةضال  ف ْةطْلخم ًىةٌ)ز  ٌّنز لبٌّةز دةْل ثلةن٘ ثليٌناةِ ًثلٌث رةز ثلمةي ًٌر  غٌْ مل ثألفْجر إلّّ 

ثليٌث و ثلمضرجًف   ْيج  نو   مجم ثلضفٌْْم فجلضفٌْْ  مج ّيٌ  ثلر مجم ىٌ فيم ثلن٘ دمج ّو    ْو ظجىٌه ًىلك 

إلً ٌٙف ثل فع مل مرنجه ثلظجىٌ إلَ مرنَ نمٌ ّقضم وم ًىيث مج ّرٌف دجلضأًّ م  ضفٌْْ  مّْمَ  نوىم صفٌْْثً 

ثّضٌٍخ دمرنَ ثالّضْالم ًىيث ثلضفٌْْ ىٌ مل ثلمرةجاِ ثلمضوثًلةز ثلٌفمل   َ ثلرٌٓ )ثالّضٌثم فِ  ٌلو صرجلَ 

 .مل لٌْ ّْل إلً ه  ميٌث   و ثّضٌٍ دٌٖ   َ ثلرٌث  :فِ ثل ْجر ثلرٌدِم  مج  ج  ثلٖج ٌ ثلرٌدِ

ًثلضأًّة  ثلمضرةجًف   ْيةج  فيمو ل يٌنر لم ّ ضةَ  ديٌث ةو ثلضفْةٌْ فِ لفنفِل رّ ًمل ىنج اْضطْو ثليٌ  إ

اةو لةم ّقمة  ثلةن٘   ةَ ثلمرةجاِ ثلضةِ ّقضم يةجم جه ثلظجىٌم  مج إلم إى لم ّفيم ثلن٘ فْخ مرنْ للوٍ   مجم ثل

صضؾ ةَ   ةَ ثلمْةضٌٍ ثإلّةوٌّلٌؽِ  م فةِ اظٌاةجم. فأىمْةز ىةيث ثلضفْةٌْ  َ صفٌْْثصو ثلطجدو ثإلّوٌّلٌؽِفب خ 

ز ثإلّةالمْز فةِ إلمةِ ثلقجؽةز ثألّمة ميجًمةزم ًال ٕةك إلرّ ًفرة  ثؽضمج ْةز ًف ْةفز او ّرذٌ  ل ف ْفز أل مدجألّجُ

ًمةل ث ضةوثمثس ثليةٌٍ ثلبٌدْةز  ملمةج ثدض ْةش دةو مةل ثفةضال  إّةٌثةْ ِ ألًٝةيج اظٌثً  مف ْفزثل مغ  ىيهثلٌْ  إلَ 

 ةل د ْةز  فٞةالً  مثلرٌث  ًإلفبجاْضجر ًدج ْضجر ًلْذْج ًلٌْىجخ)  َ دالهىج  ثلمضقور ثألمٌّكْزالّجس ٌثلدَ جمز 

ثليُ ّْضْ م ل ٌث ةو  إلً ثلفكٌ ثلوّنِ ثلمْضيْ  مثلضٌثطً  َ  مثلمنب ق   َ ثلن٘ثلْ فِ ثلمضقؾٌم ثلفكٌ ثلوّنِ 

ثألمةٌ   ةو ) فْؾر  ٟ خ ثٓمٌر ًثالىضمج  دجلبْةخ دةؤًر ثىضمجمةوم ًّْة م إلمةٌه  م دقؾةز إلرّ  مًال ّذجلِ دضبٌْْه

فجلْْةجً ثإلّةالمِ  ال ثلفةٌهًُ ثألًٝةِخمثلفةٌهًُ ثلْةمجًُ )لجّز ثلوّل صقيْق ثلْةرجهر ثألمًٌّةز   خم ًإلرّ 

 دجابال ةو   ةَ ثلةن٘ ثلةيُ ّضنكةخ ثلٌث ةو مْٚذز ثلمْ مْل ثلٌْ  ىِ فِ ىيث ثلنم٠ مةل ثلنطةجح ثلةوّنِ ٌٍّ إلرّ 

 .ً  َ ثلضٌثط

ثىضمجميةج ّنٚةخ  مل فْةظ إلرّ  مصضمَْ ثلكغٌْ مل ثلضفٌْْثس ثإلّالمْز ل يٌنر دطجدريج ثلمغجلِ ثلضؾٌّوُ 

 جلذرةةظ ً ةةيثح ثليذةةٌ ًإلمذةةجً ثلؾنةةز ًثلنةةجً ًلٌْىةةجم ًمةةل ىنةةج  ةةجر  ثلْةةمرْجسخ)   ةةَ ثلبْذْةةجس ًثألمًٌّةةجس

ٌّ َ   َ ثألمال م ثألمال  ثلمغجلْز ثلضِ صنٖو ثلكمةج   ثافرجلْجً  ً ظْجً  ثلنطجح ثلوّنِ فِ ىيه ثلضفٌْْثس مطجدجً 
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ُخم ًىٌ مطجح ّبةٌ  فةِ ًٙةل إلفةٌث  ثلؾنةز ًثلنةجً ًفةِ ى ةٌ ثلفٌهًُ ثلْمجً)ل ظفٌ دنرْم ثلؾنز  ثلمط ق

مةج ال  ةةْل ًإلس ًال إلىر )ثلضفجٙةْ  ًثلؾَةْةجس فضةةَ إلاةو ّؾضيةو فةةِ ًٙةل مةج لةةم ّٚةفو ثليةٌنر ّةةٌٍ دةجليٌ  

ً أايةج مةل ٙةالر ًٙةٌ  ًٍ ةجر ًفةؼم  ّمرشخم فِ ىيث ثلنطجح ّضم ثلضٌ َْ   ةَ ثلرذةجهثس ًثلٖةرجةٌ ثلوّنْةز

 مةج ؽةجم  لثلواْج مًَ ز ثٓمةٌرل مو إلرّ  ثلٌث و يمًّٔ ًثلقْجر ثلواْجإلمًٌ ر ثلؾنزم فضبْخ ْ ز دٞمجًفوىج ثلكف

ثلرذجهر ال صيضٌٚ   َ ممجًّز ثلٖرجةٌ ًثلطيٌُ ثلوّنْزم ًثألمةال  ال صنضةَ  فةِ مؾمٌ ةز  م ًمو إلرّ فِ ثألعٌ

إلًىجح ثلروًم ثليُ ىٌ  وً هللام  ثليٌنر إلمٌ ثلمْ مْل دئ وثه ثليٌر ل ثلْ ٌ ْجس إلً ثلفٞجة  ثلمغجلْزم ًمو إلرّ م

 ثلرذةجهثس ًثلبْذْةجس ىيه ثلضفْةٌْثس صْةضذرو مغة  ىةيه ثّٓةجس مةل مؾةج  صفْةٌْىج لْنٚةخ ثىضمجميةج   ةَ إلرّ إال 

 ًلٌْىج مل ثلمٌثْٝو ثلضِ صم ثمضَث  ثلوّل فْيج.

و ثلنْةٌ ًثإلٙةالؿ ً مةٌثر ثألًٛ ال إفْةجهىج ّةوم  لثلوّل ثلمرجم زلم ًدجلضجلِم فك   م  ٌّثه دة إرّ 

ْذُرٌرَ )فِ دجح ثألمال  ًثلرذجهر  َّ ًَ ٌو  ْٞ َّمجُر دِ ةْرذَزم ثإْلِ ُٕ ضٌَُّر  ِّ ًَ ٌو  ْٞ ًْ دِ ُ  إلَ ُ : اَل إِلَةوَ إاِلم هللام ٌْ ة ُيَج  َة َٞ إلَْهاَجىَةج  مفَأَْف ًَ

ٌِّقِ  ْرذَزٌ مِ  مإَِمجَٟزُ ثأْلََىٍ َ ْل ثلطم ُٕ ثْلَقَْجُم  َّمجرِ ًَ ُ ثلطٌّق ًإٍثلز مج مةل ٕةأاو إلر ّةؤى فضنظْل   ثلقوّظ   خْل ثإْلِ

مةل  ثلمْة مٌرثلمْة م مةل ّة م لً م  ثلقةوّظ لثالدضْجمز فِ ًؽةو إلمْةك ٙةو زلثلنجُ ّوم  فِ دجح ثإلّمجرم ً

ِٔ )ّضرةةجًٛ مةةو ميضٞةةْجس ثإلّمةةجر مضْةةج  ًفنةةٌ م ًثلمٖةةِ فةةِ ثألًٛ دج  ثلقةةوّظ للْةةجاو ًّةةوه فةةِ  ًال صمةة

ال ّةؤمل ثألعةٌر ًىّ ةز لثإلّغةجً فٞةْ ز دْنمةج ثألاجاْةز ًم ً  ثّٓز خمنضج  فنًٌ هللا ال ّقخ   ّ  إرّ  ثألًٛ مٌفجً 

ج ةز ثإلّةالمْز لمةل ًثلبٔ فِ ثلرم  ّنٌػ ثلمةٌم مةل ثلؾم مثلقوّظ   فو م فضَ ّقخ ألمْو مج ّقخ لنفْولإل

م ًثليةٌ  مةج لةم ًلٌ  جاةش ٙةالر إلً ٍ ةجر إلً فؾةجً  ل ثلرذجهر م ًثلٌّجم ّنٌػ ثلْ ٌع   ثلقوّظ لٖنج ف ِْ منجل

 ة   نةو هللا إلر صيٌلةٌث مةج ال صفر ةٌرل  ذةٌ ميضةجً ل جًم نو هللا ًلةٌ  ةجر فةِ ظةجىٌه ٙةٌثدّٚو و ثلرم  إلمٌ مميٌس 

 ْوّةةز  ٌايةةج   ةَ ثلضفْةةٌْثس ثلضي لفنفةةِل  جدةةوًىلةةك مةج  مص ةةك ىةةِ ف ْةفز ثلْْةةجً ثإلّةةالمِ فةِ ثلضفْةةٌْ مثّٓةز

ًؽر ةش  مًثلريْةور لإلّمةجر ًثلغةًٌُ ثالؽضمةج ًِصؾجى ش ثلذرةو  مٖش ثلقْجر ثلواْجم ً َلش ثلوّل  ل ثلٌث ومى

ٌّ ثلفٌهًُ ثلْمجًُ مذضبجىج ًإلىم ش ثلفٌهًُ ثألًِٝم  مغة   فئرّ  مًمل عمز لش ثلوّل إلَ ٟيٌُ دال ًًؿمفق

صن ةل ًثاقطةجٟم فجلَىةو فةِ ثلةواْج دقؾةز مج إلٙجح ثلمْة مْل مةل ح ثلوّنِ ّضقم  مْؤًلْز  ذٌْر فْىيث ثلنطج

ىةٌ مةج  مً  َ ثلفكٌ هًر ثلرم  مإلايج مطْز ثلنجً ًثلضٌ َْ   َ ثلؾٌثاِ هًر ثلذٌثاِم ً  َ ثلمغج  هًر ثلٌث و

 ة  ىةيث  مثلْةٌ  رثلْةجةو زثلوّنْة جسثلنطجدةثلكغٌْ مةل فِ  ّضؾ َ إلّٞجً  مغ مج م ٌّضو ثلروّو مل ثلضفٌْْثس ثلْجديز

ثلٞةًًٌّجسم فضةَ فيم ّْضًٌهًر لِْ في٠ ثلكمجلْجس د   مّرٌْٖر  جلز   َ لٌْىم مل ثلوً ؽر  ثلمْ مْل 

 .ىم إللنَ إللنْجم ثلرجلم ًلكنيم إلفيٌ فيٌثةو

ل اظٌّضو فِ ثلضفٌْْم ثلضِ صرطِ ثألًلٌّز ل ذرةو فنفِل ًٝو ممل ىيث ثلٌث و ثاطال جً ًيز إلمٌٍم مل ؽ

ٌد٠ ثلةن٘ ًصة ثلذرو ثلًٌفِ ًثألمال ةِم ًل رمة    ةَ فْةجح ثلنظةٌمثالؽضمج ِ ل ريْور ًثإلّمجر   َ فْجح 
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ثلمنفرةز ًثلمٚة قز لمفجىْم ثلرم  ً صرطِ ثألًلٌّزلٌث و إلَ ثلن٘ ًلِْ ثلركِم  مج فْظ صيىخ مل ثدجلٌث وم 

دة  ىةِ ؽةٌىٌ ثإلّمةجر  مفال ِٕم مل ىيه ثلمفجىْم ّضرجًٛ مو ثإلّمجر ًصؾر يج   مجس مفضجفْز فِ فيم ثلن٘م

لإلّةوٌّلٌؽْجس ثلْةجةور فةِ  ثلْْجً ثإلّالمِ ثلضِ صمغة  فْةخ فنفةِ دةوّالً  ف ْفزص ك  فضجؿ ثلرذجهر ًثألمال مًم

ًىمةج ثإلّةوٌّلٌؽْضجر ثل ضةجر  مثلقوثعْةز ثلضبٌّذْةز ًثإلّةوٌّلٌؽْجسثلْة فْز  ثإلّةوٌّلٌؽْجًإلىميج  مجلم ثإلّالمِثلر

لمجٍلنةج اْةضمو ًلثاةج ل رةجلم مةل ثليةومجم ثلةيّل  جٕةٌث فةِ  ٚةٌ    ل  ثلمْة مْفةنقل  مطٌثر ًصٌْهثر ثلْةٌ صْْ

مٌف ز صجًّنْةز ؽوّةورم مةل ثالاضٚةجً إلةَ  ْز ًلشم ًاقل ارْٔ فِ  ٌٚ نمٌ ً َمَٞ ًفِ مٌف ز صجًّن

ثالاكْجًم ًمل ثلٌفٌر إلَ ثلنوًرم إلً اني يج مل ثلمقوعْل فال صنؾـ مططنج ثلضنمٌّز إى صنيٚيج ثلمٖجً ز ثلٖرذْز 

لوثم ِ مل ثلغيجفز ثلٌٟنْزلوثفو ثًثل
53
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 ل رةةجلمم فْةةخ فنفةةِم ًمةةل ىنةةج  ةةجر ًدرْةةور  ةةل ًًؿ ثليةةٌنر ًًلّضةةو مل   ةةَ مطةةأْ ةةال ثإلّةةوٌّلٌؽْض

دوّ زم ىٌ إّوٌّلٌؽْج ًلكنيج صْضنو إلَ ًلّز  ٌناْز ًىٌ مج ا مْو فِ صفْةٌْ  إّوٌّلٌؽْزثلْْجً ثإلّالمِم ّمغ  

فْظ ّضم ثلضٌ َْ   َ مفجىْم ثألًٛ ثلنٌٞثم ًإٙالؿ ثألًٛم ًثلفْةجه فةِ ثألًٛم ًثالّةضيٌثً  ملفنفِل

فِ ثألًٛم ًثالّضنالف فِ ثألًٛم ًلٌْىج مل ثلمفجىْم ثلضِ صكٖل  ل ثلذرو ثلرم ِ ًثلٌث رِ ًثلقٞجًُ 

ِ ّنةَ    ْيةج ثلمةجم صٚةٌٌّ ثليةٌنر لةألًٛ ثلنٞةٌثم ثلضة لإرّ  ل وّل ثإلّالمِم ًىٌ مج ا مْو فِ  ٌ  فنفةِ:

 ضيج ًًّيج. فًٌٚر ثألًٛ فضيضَ ًصٌدٌ ًصنذش مل    ًٍػ ديْؼ ىٌ إّقجم ل رٌح دجلضٌؽو اقٌ ثألًٛ لًَث

فِ ثليىل ثإلاْجاِ. فجليٌنر مٌؽو ل ْ ٌع ثإلاْجاِ ًًث ةو   ةَ  فِ ثليىل ثإلليِ ىِ ًٌٙصيج إلّٞجً  ثلنٌٞثم

مةج فٌٟنةج فةِ )ً ة  ٕةِم إلفٚةْنجه فةِ إمةج  مذةْلخم )م ثلرم  فةِ ثألًٛ ًدنةجم ثلرمةٌثر. ثليةٌنر دةو  ة  ٕةِ

ىكةيث ّْةضغمٌ  ؽو ًثإلًٕجه ًثلٌلّز ًثلمنظًٌل.ًلكل دمرنَ دو    ثلضٌ مثلكضجح مل ِٕمخ. لِْ دمرنَ ثلق ٌ 

 ل فجؽز  م ف فع ثألًٛ فِ ثليٌنر لم ّأس ٙوفز ًإامج ؽجم صرذٌْثً إّوٌّلٌؽْجً  فنفِ فِ ثلن٘ ثليٌناِ ثّضغمجًثً 

 ثإلاضجػبال  ثألًٛ لْو فجؽضنج مل ثفضال  إلًٛ ف ْطْلم ًًًٌٝر ثّض أرّ ًدنجم   َ اوثم ثلٌث وم فكثإلاْجر 

ضنَّةة  فةةِ صفْةةٌْ ثلْْةةجً ل  جً ىةةيه ثلرٌثمةة  صمغةة  إلّةةذجد ثلًَث ةةِ درةةو مةةج إلٙةةجدنج مةةل ثلضن ةةل ثال ضٚةةجهُم  ةةأرّ 

لر  م ًلنر ٙجلـ لك  ٍمجر ًمكجرثليٌل رّ ىيث ثلرٌٚم ًىيث ىٌ مرنَ ثليٌ  إر ثليٌنر اَ  فِ ثإلّالمِم ً أ

 ةٌإل ثليةٌنر  أاةو إلاةَ    ْةكلم ىكةيث ّفيةم لّةج دنةِ ث فْل إلٕجً إلةَ ًٙةْز إلدْةو: لإ ذج لمقمو ٌ  نو ىيث مج  ذّ 

م ًمةل ىنةج ّْةضب  لمةل ثلْةمجم اةجٍالً  ًلةِْ ًفْةجً  مًفِ ٙةج و مةل ثألًٛلثلن٘ ثليٌناِ   َ إلاو  لفنفِل

م فئر فر ٌث مْز مل إلؽ  مومز ثألًٛ ًثّضغمجًىجز ثإلّالإلَ إلدنجم ثألمّ مفيٌ  ثألًٛ فِ ثليٌنر لٌْؽو ه ٌصو 

ىلةةك ثّةةضطج ٌث اْةة  عةةٌثح ثلةةوثًّلم عةةٌثح ثلةةواْج ًىةةٌ ٝةةمجر ًٍ يةةم ًفةةجؽضيم مةةل ثلبةةيثم ثلضةةِ صرةةو ثألًٛ 
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ة ذجهر مل فْةظ إلاةو ّنْةؾم مةو إًثهر هللا ًإلمةٌهم فمةل   روّ ىيث ثلرم  ُّ  مٚوًهم ًعٌثح ثٓمٌرم دج ضذجً إلرّ  ّٚ ٌ

 ّٚ ٙةًٌر ثألًٛ فةِ ثليةٌنر: لثألًٛ لإلاذةجس  ّيةٌ  فنفةِ مٌٝةقجً  ٌ فِ  ذجهر هللا.فِ ىيث ثلرم  ّكٌر  و  

 ثألًٛفجه  لنج ًدك ّنٌػ لنج ممج صنذش ثألًٛ مةل دي يةجخ. )ًلْْش ثألًٛ ثليجف ز ثلؾجفز. ّيٌ  إلْيج ثلنجُ 

ًثلذقةظ  ةل مٚةجهً  لقفةٌ ثٓدةجً ًإ جمةز ثلْةوًه لإلاْةجر صنذش دفر  إاَث  ثلمجم   ْيج  مج ّفر  ثلمطةٌ هًّةجً 

ّةةذقجر ثلةةيُ م ةةق ثألًٍثػ   يةةج ممةةج صنذةةش ثألًٛخ ّنةةض ٠ ثلمةةجم دنذةةجس ثألًٛ فْضقةةٌ  إلةةَ  ٖةةخ )ثلمْةةجه 

 مجم إلاَلنجه مل ثلْمجم فجمض ٠ دو اذجس ثألًٛخ. فنةوًر ثلمْةجه إلّةطًٌر صذةًٌ ثاةوال  ثلقةٌح ثليجهمةز )ًإلٕؾجً 

ْةمْم ندةجً ثلف ْةطْنْْل فضةَ صافْةو ضِ ّ ذيج ثلمْضٌٟنٌر لٌُ فوثةييمم ًفةِ ثلٌ ةش فِ ف ْطْل فٌ  ثلمْجه ثل

لإلً  ٌثىْةةز فْيؾةةًٌر ثألًٛ ٌٟ ةةجً  ٖةةجً ً ط ؽٌ ةةجً  ّمٌصةةٌث
54

فةةِ صفْةةٌْ لفةةع ثألًٛ فةةِ  . ىكةةيثم ّؾةةو فنفةةِ

ثليٌنر منجّذز لضٌؽْو إلدنجم إلمضو اقٌ ثالىضمج  دجلًَث ز درو ثلضيٌْٚ ثليُ الفظو منيم فِ ىيث ثلؾجاخم فذةجلٌلم 

ذز ًثلبنْةز دغًٌثصيةج إال إلايةم فٌٟةٌث فةِ ىةيه ثألًٛ ًلةم ّْةضب ٌىج  إلارم   ةْيم دنرمةز ثألًٛ ثلنٚةهللا مل إلرّ 

  ةَ صؾٌدةز لليلك ّيٌ  ثلْْجً ثإلّالمِ    مةج ّيةٌ  فنفةِ   يم ثلؾٌ  ًثلرطٔم فأٙجد مهللا هه  َ اقٌ مج إلًث

ل ًَث ةز فضةَ اأ ة  مةج انضؾةوم ًاقٚةو مةج  إلمٌٍم ثلضٌؽو اقٌ ثألًٛ لِْ في٠ ل ضقٌّةٌ ًثلرمةٌثر دة  إلّٞةجً 

فجلينةو ٕةذو  و صًٌّو ثليمةـ ًثلبةيثم.اجس ثلنجًؽْز ًثلضيوّو ديطريج ًمناًَ و لضقٌٌّ ثإلًثهر ثلٌٟنْز مل ثلمرٌ

ًاقل مج ّيٌح مةل ثلم ْةجً ًثلنٚةل مةل  مثليجًر ثلضِ ّيطنيج فٌ  ثلم ْجً اْمز صأ   مج صنضؼم ًال صْضًٌه  مقجً 

ثلمْة مْل ّرةةم إلًثٝةةْنج ثليقةة٠ ًثلؾفةةجف مةةل ؽجاةةخم ًثلبةٌ  ًثلفْٞةةجر فةةِ ؽجاةةخ نمةةٌل
55

. ديةةيث ثلمرنةةَ ّذةةوً 

مل فؾْؼ ّةأصٌر ثلقٌث  لمٚ ْلم ًميمج ثّضٌ خ دْش هللا صيٌْٚ ثلمْ مْل فِ ثلرذجهر ميمج ثمضألس دٌْس هللا دج

 مل    فؼ  مْق.

ميضٞةةْجس ألاةةو لةةم ّفيةةم ثلةةن٘ ًفةةق  مثلنطةةجح ثلةةوّنِ لةةو مْةةؤًلْز  ذْةةٌر فةةِ ىةةيث ثلضيٚةةٌْ ًالٕةةك إلرّ 

هفو دجلنجُ إلَ ثلضٌث   ًإلَ ثلضْ ْم دجلؾذٌ ًلم  مًثافرجلْجً  ً ظْجً  ب ق   َ ثلن٘ ً جر مطجدو مغجلْجً ثلٌث وم فجا

و إلْةو صفْةٌْ ثلْْةجً فٞةجًُ مضكجمة م ًىةٌ مةج اذّةمٖةًٌ  دةيًً ً جديم ثلميوُ ّقم  اٌثر دٌاةجمؼ  مة  ض إلرّ 

ثليةٌنر  ةو اةَ    ْةوم لض ذْةز فجؽجصةوم   ةأرّ ليةجًا فةِ ىةيث ثلضفْةٌْ فْٖةرٌ مرةو ثإلّالمِم إاو مقجًلز إلٌٕثع ث

هللا إل ٌح إلَ ثإلاْجر مل فذ  ثلًٌّوم ًىٌ ٌّّةو لإلاْةجر ثلةيُ ثّةضن فو فةِ ىةيه  لنوثم ثلٌث و ألرّ فجلٌفِ ص ذْز 

ثألًٛ ثلنٌْ ًثلٚالؿ ًثلمنفرز. فييث ثلٖرًٌ ىٌ ثليُ ّؾر  ثإلاْجر ّضفج   مو ثلةٌفِ ًّيذة    ْةو إى ّٖةرٌ 

  هللا  ٌّخ منو ًّْمو اوثمه ًّفكٌ دجلنْجدز  نو ثدضبجم منفرضو. دأرّ 
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 104 ًثلٌث وم صق ْ  ثلمٞمٌرم مٚوً ّجدقم ٗ ثلٌفِ  فنفِم 

55
 104 م ٗ  افْو
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ىنجع مل ّنضيةو ىةيث  فئرّ  م  م ثلضفٌْْفِ  صؾوّوّجً    َ ىيث ثلمنيؼ ًّرضذٌه  مالً  ًِإىث  جر ىنجع مل ّغن

ىةيث  مةج ّةٌهّ  إلعٌ مل نعجً ثلٌثفو ثلفكٌُ   َ عيجفضنجم إى لجلذجً إلاو ً مفِ ثلوّلمل ثلذو  ثلمْضقوعز ًّرضذٌه ثالصؾجه 

ثلف ْةفز إلةَ ًثلْْةجً ثليْؾ ةِم  إلةًَإلةَ ثلف ْةفز ثلمجً ْةْز ًثلظةجىٌثصِخ )ثلمنيؼ إلَ ثلمنيؼ ثلفْنٌمْنٌلةٌؽِ 

ً  يج ف ْفجس لٌدْز ال ّمكل إلر صنْؾم مو عيجفضنج ًصٌثعنجم فكْل ّمكل ليج إلر صْج و مْنٌْْٟيجخم ٌثليْ)ثلضأًّ ْز 

س فْو ثلرٌدِ ثإلّالمِ دنٌْٚٙجصو ثلضِ صمَْه  ل ثلٌث و ثليُ ظيٌ فٌر ثلٌث وًفك ٕ مفِ فيم ثلن٘ ثليٌناِ

ال ّ ضةَ   مفِ مةضل ىةيث ثلذقةظؽجم  مج  مفِ ثلضفٌْْثلْْجً ثإلّالمِ منيؼ  ىيثم فئرّ  ٍّجهر   ًَ ىيه ثلف ْفجس؟

 درةو هًثّةز مرميةز ل ر ةٌ  ثلٖةٌ ْز ًثلري ْةز ًمٌٚٙةجً  ديٌث و ثلضفٌْْ ًٌٝثدطو ثلضِ ًٝةريج   مةجم ثلْة ل

 .   ٌ  ثل بز

لْْةةجً ثإلّةةالمِ صضمغةة  فةةِ ثصيجمةةو دضقٌّةة  ثلةةوّل إلةةَ   مةةل إلدةةٌٍ ثالاضيةةجهثس ثلضةةِ ًؽيةةش إلةةَ ثًلرةة

 م ًثمضَث  ثلوّل فِ إلدرجهه ثالؽضمج ْزم ًاَ  ثليوثّز  ل ثلوّلم مل مال  ثلضأ ْو   َ ثلذرو ثإلاْجاِإّوٌّلٌؽْج

لالىةٌس ثلضقٌّةٌ  نةو مج ؽجم فِ ايو  ذو ثلؾذجً ثلٌفج ِ لقْل فنفِ ثليُ ايضطل منو  ٌلو: ل وّلم   َ اقٌ 

فةخ ّنضَ  ثلوّل فِ إلّوٌّلٌؽْج ثلميجًمز ًثلغًٌرم ًّطمِ ثلٌظْفز ثلمقًٌّةز ل ةوّل. ثلةوّل إلً ًٌّٕرضِ فنفِ

ّوٌّلٌؽْج مظيٌ ًصرذٌْ ثؽضمج ِ ل وّلم صقٌّ  ثلوّل إلَ إلّوٌّلٌؽْج ّرنةِ: ثإل ّوٌّلٌؽْج.ًإلٕم  ًإلًّو مل ثإل

لغًٌرم ًهللا فِ ثإلاْجرم ًثإلليِ فِ ثلذٖةٌُم ثمضَث  ثإلاْجر فِ درو ًثفوم ًثلًٌؿ فِ ثليجاٌرم ًثلريْور فِ ث

ًثلْمجم فِ ثألًٛم ًثلبْخ فِ ثلٖيجهرم ًثلمْضجفَّْيج فِ ثلطذْرزل ثلفَّْيجلم ًثٓمٌر فةِ ثلةواْجم ًثلةًٌؿ فةِ 

لْ  ثثلؾْوم ًثلٌمَُ فِ ثلقٌفِم ًثلٌلٌُّ فِ ثلمقٌُْم ًثلمرجه فِ ثلمرجٓم ًثلرذجهثس ًثلطيٌُ فِ ثلمةو

هاٌُْ فةِ الىةٌس ثلضقٌّةٌ صنةض ٠  إلًَثلضنمْز ًثإلاضجػم ًثلوّنِ فِ ثلواٌُْ. ًفْل ّضقٌ  ثلوّنِ  ثالؽضمج ْز

ثلقوًه دْنيمجم فْؾٌُ صوّْل ثلواٌُْم ًصرمْم ثلفيم ثلوّنِ لكجفز فيةٌ  ثلمرةجًف ثلذٖةٌّزم ًصةوّْل ثلمرٌفةز فةِ 

لج ىٌ هّنِمّ ثلضٞقْز دجلري  ًثلنذٌر ثلذٌّٖز ثلمْضي ز   إلَمجصمز ثلمطجف ّفِٞ 
56
. 

إلر  إلر ّطةٌؿ فةِ ٝةٌم ىةةيه ثالاضيةجهثس ًثلْةؾجالس ثلفكٌّةزم إلةَ إلُ مةوٍ ّمكةةل ّمكةلثلةيُ  ًثلْةؤث 

إل  إلايةج صةوم  فةِ مجاةز الىةٌس  ؟ثلْْةجً ثإلّةالمِ ًمنيؾةو فةِ ثلضفْةٌْ ف ْةفزىيه ثلقؾؼ  جفْةز لةوفٜ صكٌر 

  ؟هّنْجً  ٝج   مج ىِ ًصذٌٌّىج صذٌٌّثً ثلْْطٌر إلً ثلالىٌس ثلضي ْوُ ًثلٌّمِ ثليُ ٌّّو ثلقفجظ   َ ثألً

م ىةٌ ًاظٌّضةو فةِ ثلضفْةٌْ ثإلّةالمِموٍ مٖةًٌ ْز ثلْْةجً  مج ّمكل  ٌلو ًاقل دٚوه ثلْؤث   ل إرّ 

ىثع مةةل ٌٟفةةِ  ًث  ثلضةةِ ّمكةةل إلر صةةٌؽـ مٌ ةةل ىةةيث ثلطةةٌف إلىةةيث ثلْةةؤ  ةةل ثإلؽجدةةزاةةو ًدبةةٜ ثلنظةةٌ  ةةل إل
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فْةل )مٌ    ذو ثلؾذجً ثلٌفج ِم ثمضَث  ثلوّل فِ ثإلّوٌّلٌؽْج. الىٌس ثلضقٌٌّ  نو   ِ ٌّٕرضِ ًفْل فنفِم ميج  إلليجه ٙةجفذو دقٞةًٌ ثلمرنةِ دةجأل

  دنْنز منو. مٖكًٌثً     . ً و ًٍهاج ٙجفذز2011ٌ ّنجّ 16دميٌ ثلؾمرْز ثلف ْفْز ثلمٌّٚز دجليجىٌرم مْجم ثألفو  فنفِخ
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 مدْةةضمٌلٌؽِ دجألّةةجُثلةةوًُ ثلمْةةضفجه منةةو ىةةٌ هًُ إ مٚةةٌموم فةةئرّ  ًإل ثإلّةةالمِثلقةةٌثًم إلاٚةةجً ثلْْةةجً 

 ج ّنطةٌُ   ْةو ثلةن٘ ثليٌناةِ مةل فضٌفةجس ًإمكجاةجسإلىمْز ثليٌمْنٌْٟيج فةِ ثلكٖةل  ّمة دئدٌثًٍّضر ق ثألمٌ 

ًثألفكجً ثلؾوّةورم فةجليٌنر فٞةجم مفضةٌؿ لإلدةوث  إىث صْضنٌػ منو ثلروّو مل ثلنظٌّجس  إلرم دقْظ ّمكل مرٌفْز

دة  ثلميةم إلال ايةٌإل ثليةٌنر  مارجًٝةيجإلر مج إلفْنج  ٌثمصو ًإ جهر  ٌثمصوم ف ِْ ثلميم إلر ايذة  ىةيه ثلنظٌّةجس إلً 

ًًؽْو لجًًهُ   َ فو صرذٌْ َمدرٌْر ثلمٌص
57

مٖةكالصو  ثليٌنر ٙجلـ لكة  ٍمةجر ًمكةجرم ًلكة  ٍمةجر م ألرّ 

فِ  لم صضـ لبٌْهثلضِ  فِ ثلفيم ًثليٌثمر منيم إلهًثصو ًإمكجاجصوًلك  هم ج لك  ٍمجر   مجله ًمؾضيوً مم ً ٞجّجه

يةوً  ٌثمر ثلن٘ ثليٌناِ ًصأًّ وم ًصروه ثليٌثمثس ًثمضالفيج ال ٌّْٞ ثليٌنر ًال ّني٘ مل  ْمضوم فِ اظٌاةجم د

وًُ ثلةيُ ّمكةل ثالّةضفجهر منةو ًثالّةضغمجً ًثل مؾجٍهم ص ك ىِ فْٞ ز ثليٌمْنٌْٟيجمل ًؽٌه إ  مج ّمغ  ًؽيجً 

فْو مل إلؽ  صؾوّو  ال ضنج دجلن٘ ثليٌناِ ًثّضرجهر فج  ْضو فِ صقيْق ثالاذرةجط ثلقٞةجًُ   ةَ اقةٌ مةج صقيةق 

 ألّالفنج.
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 0998والنشر والتوزٌع، القاهرة،  ، سار قياء لسطياعة2ج ـ حفن حنفً، هموم الفكر والوطن،
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 ، مركز الكتاب لسنشر، القاهرة.2115، 2ينٌة النص(، ط)انً حنفً، من النص إلى الواقع، الجزء الثـ 
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