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يبىال ؽبل انعبنى اإلٍاليٙ انٕٛو هُْٛب ثًلٖ قلهرّ عهٗ ئَزابط ؽهإل رُزهاهّ ياٍ ٔؽام انًهابوم انعٕٚ اخ 

انؾٛابح انعبياخ انزٙ ٚزقجظ فٛٓب يُن اَفكبوّ يٍ قجضخ االٍزعًبه؛ ؽٛاش ئٌ انزقهاق قال خَابؿ ثكهكهاّ عهاٗ يفب ام 

نهًَهى انًعب و، ٔوأٌ ٔ ق اثٍ فهلٌٔ فٙ ؽق ىيبَّ، ظم ٚؾلس خصوِ فٙ ؽبل انًغزًعبد اإلٍاليٛخ، ؽاٍٛ 

قبل: "ٔوأًَب َبكٖ نَبٌ انكٌٕ فٙ انعبنى ثبنقًٕل ٔاالَقجبض فجبكه ثبإلعبثخ".
1
 

د انعقام انًَاهى انان٘ ٔانؾبل خٌ ْنا انقًٕل قل خ بة انلٔنخ ٔانًغزًا  ٔاإلََابٌ، ٔخكها االَقجابض قالها

خهْجزّ  ليخ انؾلاصاخ، فبَقَاى ئناٗ عقام اعز اى ثبنزابهٚـ وهٛاب يُزٓغاب يانْت انَاهفٛخ انزاٙ رُقلا  عاٍ انؾهإل 

 انًَزٕهكح، ٔئنٗ عقم اهرًٗ فٙ خؽضبٌ اٜفو فٙ وم رفب ٛم ٔعٕكِ انًبك٘ ٔانًعُٕ٘.

خٌ انزابهٚـ ال ًٚكاٍ خٌ ٚضًاو فاٙ  ٔانًزضوه يٍ واال انعقهاٍٛ ْإ االعزٓابك، ؽٛاش رُكاو ناّ ا ٔل نًاب ََاٙ

انؾبضو، يب نى ٚأفن ثَٛبقبد ٔؽٛضٛبد انؾبضو ٔانًَزقجم يعب، فًٛب خعؾق فٙ ؽقّ انضبَٙ، ؽًُٛب خؽلس قلٛعخ 

 ئثَزًٕنٕعٛخ ربيخ ي  وم يٕهٔس يواُْب عهٗ انفعم ثلءا يٍ ان فو.

ظاابْو االفاازالل ٔانزجاابٍٚ ثااٍٛ ٔنًااب ار اام انعاابنى اإلٍاااليٙ ثبنعاابنى انتوثااٙ، اماازلد ْاانِ ا ىيااخ ثفعاام ي

انٕعٕكٍٚ، ٔريكاك ْنِ ا ىيخ امزلاكا فٙ خٍٔبط انًٓبعوٍٚ اننٍٚ اٍزٕطُٕا ثاالك انتاوة، فابَعكٌ ْانا انفابه  

 عهٗ َفَٛبرٓى ٔمق ٛبرٓى.

ٔؽًُٛااب ثاالخ انًفكااؤٌ فااٙ هخة ْاانا ان اال ، ٔفااٙ رغلٚاال هٍاإو انهااوٚعخ ٔرفعٛاام انٕعاإك انًَااهى فاابهط 

ٗ خعٛاابَٓى خٌ ًٚبهٍاإا عًهٛااخ االعزٓاابك فااٙ ارغاابٍْٛ: ارغاابِ اإليزاابػ انًضًااو يااٍ انزااواس خهضااّ، واابٌ نيايااب عهاا

انفقٓٙ، ٔارغبِ اإلفبكح يٍ يعلٛبد انع و، َظوا نلقخ انًغبل انزلأنٙ انن٘ ٚجؾش ْاإالء  عهاّ، َٔظاوا وانن  

 م.ن عٕثخ انًٕاءيخ ثٍٛ انُ ٕص ٔانٕاق ، ٔثٍٛ انًبضٙ ٔانؾبضو، ٔثٍٛ انزُظٛو ٔانزُيٚ

فًبىال وضٛو يٍ اإلمكبالد انزٙ نٓب عالقخ ثًبْٛاخ االعزٓابك رعإ  يَاٛوح انعقام انًَاهى، ياٍ قجٛام انؾالٚش 

ٔاَفغبه انًعوفخ ٔصإهح انًعهٕيابد، ٔاالعزٓابك ثاٍٛ انًإٍَاخ ٔانفاوك  عٍ مؤطّ فٙ ىيٍ انزق ص انعهًٙ،

 ب ل انهوٚعخ ٔخٍواهْب يٍ عٓخ خفوٖ.انًٍٕٕعٙ، ٔآفب  االعزٓبك فٙ عالقزّ ثبنًنْجٛخ انفقٓٛخ يٍ عٓخ ٔثًق

ْٔنِ ا ٍئهخ ٔانقضبٚب خمل ياب راُعكٌ عهاٗ َإاىل انع او، ٔانزاٙ ٚزأوال ئنؾبؽٓاب يا  فازؼ عَإه انازالقؼ 

 انفكو٘، ٔاَزهبه ظبْوح انٓغوح يٍ ٔئنٗ انتوة.

                                                           
1
، ْٔٙ انغيء ا ٔل يٍ ربهٚـ اثٍ فهلٌٔ انًًَٗ كٕٚاٌ انًجزلخ ٔانقجو فٙ ربهٚـ انعوة ٔانجوثو ٔيٍ عب وْى يٍ مٔ٘ انهأٌ مقدمة ابن خلدون -

، ا وجو: ضجظ انًزٍ ٔٔض  انؾٕامٙ ٔانفٓبهً ا ٍزبم فهٛم مؾبكح، يواععخ انلوزٕه ٍٓٛم ىوبه، كاه انفكو نهلجبعخ ٔانُهو ٔانزٕىٚ  ثٛؤد

 1/43خ فٙ فضم عهى انزبهٚـ ٔرؾقٛق يناْجّ ٔاإلنًب  نًب ٚعوض نهًإهفٍٛ يٍ انًتبنظ ٔموو مٙء يٍ خٍجبثٓب، ، انًقلي1421/2001



 

  

 

ٕ يضقام فبالعزٓبك وًب ْٕ يعؤل عُل انقلايٗ يٍ انفقٓبء ٔا  ٕنٍٛٛ  عت انًُبل ٔيًزُ  انزؾ اٛم؛ فٓا

يٍ فالل انهؤط انعهًٛخ انزاٙ ثٓاب رقٛال عًهٛاخ االعزٓابك، ؽزاٗ ركزَات انهاوعٛخ انلُٚٛاخ انزاٙ رإْهٓاب نهجاذ فاٙ 

 انُٕاىل ٔانؾٕاكس انزٙ رلوخ فٙ ٔاق  انُبً.

ٔانؾب م خٌ ره  انهؤط انزاٙ رًاٌ عٕاَات عالح ياٍ انضقبفاخ اإلٍااليٛخ، ياٍ عهإو انقاوآٌ ٔانَاُخ ٔانفقاّ 

ضبل ئنٛٓب يعوفاخ انٕاقا ، َٚازؾٛم خٔ عهاٗ ا قام ٚ اعت اإلنًابو ثٓاب ٔاٍازٛعبة يقزضاٛبرٓب ٔا  ٕل ٔانهتخ ٚ

ثبنكبيم،  ٌ انًعبهل رزغلك ٔرزلٕه ثبٍزًواه، يًب ٚقهم ياٍ ؽظإظ ئٚغابك عابنى يٍٕإعٙ يَازكًم نًقزهاق 

 يكَٕبد انضقبفخ اإلٍاليٛخ.

اناان٘ رضااله  ثااّ يواوااي انجؾااش  ْٔاانا انًعلااٗ انًٕضاإعٙ ٚغااو ئنااٗ انؾاالٚش عااٍ االعزٓاابك انًإٍَاابرٙ

ٔانلهاٍبد انًزق  خ، انزٙ رزكٌٕ يٍ فجواء ٔعهًابء فاٙ مازٗ انًغابالد انعهًٛاخ انًزعالكح، فٛكإٌ االعزٓابك 

عهٗ ئصوْب عًبعٛب ٔيإٍَٛب ال ٚقز و عهٗ عهًبء انهوٚعخ ٔؽَت، ثم ٚزغبٔىْى ئنٗ اعزًابك آهاء ٔاقزواؽابد 

قز اابك ٔاإلكاهح ٔانَٛبٍااخ ٔانقاابٌَٕ ٔانلاات ٍٔاابعو فُاإٌ انًعوفااخ انكفاابءاد انعهًٛااخ فااٙ ؽقاإل االعزًااب  ٔاال

 اإلََبَٛخ.

ئٌ ْنا انعقم انغًعٙ خََت يب ٚكإٌ نؾام يهابوم انع او، ٔثايكبَاّ انؾال ياٍ فهزابٌ انفزابٖٔ انان٘ ٚكزَاؼ 

 انَبؽخ اإلٍاليٛخ ٔانًُابثو اإلعاليٛاخ، ٔٚغعهٓاب عهاٗ فْٕاخ ثووابٌ ٔ اوا  طابعفٙ، قال ٚ ام ئناٗ اقززابل  ٛاو

يجوه ٔاعزلاء عهٗ ا َفٌ ٔا عواض ٔا يٕال، ٔفٕ  من ، فاَّ ٚإْام نالَزقابل انوامال ئناٗ رالثٛو االفازالل 

 انفكو٘ ٔانَٛبٍٙ، ٔئنٗ انزعبٚش انَهًٙ ثٍٛ خثُبء انعقبعل انًإرهفخ ٔانًقزهفخ.

كٌٔ خفاوٖ، وًب ٚغت انزُجّٛ عهٗ خٌ االعزٓبك، ال ُٚجتٙ خٌ ٚقز و عهٗ ينْت كٌٔ آفاو، خٔ عهاٗ طبعفاخ 

ثم ٚهًم من  وام انًاناْت انقلًٚاخ يُٓاب ٔانؾلٚضاخ انًزجقٛاخ ٔانًُالصوح، ياٍ فاالل عقام َٚازٕعت عًٛا  ا فكابه 

ُٔٚفاازؼ عهااٗ وبفااخ ا َظاابه، ثبعزًاابك انُ اإص انقوآَٛااخ ٔانُجٕٚااخ يُلهااق واام اعزٓاابك، ٔعهاات انً اابنؼ ٔكهء 

 انًفبٍل  بٚخ وم عًم.

ٍزفبكح يٍ رواس ا يخ فٙ يغًٕعّ، وًب ٚزبػ نهعقم انًَهى خٌ ٚأفان ٔٔفق ْنِ انًُٓغٛخ، ٚكٌٕ ثبإليكبٌ اال

يٍ يعبهل ع وِ ٔاثزكبهارّ، َٔٚٓى فٛٓب كٌٔ يووجبد َقص خٔ فغم، فٛزغبٔى صُبعٛبد ا  بنخ ٔانًعب وح، 

 ٔانعقم ٔانُقم، ٔانُص ٔانً هؾخ، ٔا َب ٔاٜفو، ئنٗ انًَبهعخ فٙ ثُبء انؾضبهح اإلََبَٛخ عهاٗ خٍاٌ انعالل

 ٔانوؽًخ ٔانًَبٔاح، ٔٚؾقق مؤط االٍزقالل ٔانهٕٓك فٙ انعبنى.
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يبىال وضٛو يٍ ا ؽكبو انزٙ رزعهق ثبنَٛبٍخ انهوعٛخ ٔثأٔضب  ٍٛبٍٛخ ٔصقبفٛخ يعُٛخ خًٍٓذ فٙ ئَزبعٓاب، 

ْٙ انزٙ رإطو انلهاٍبد انزٙ رُظو  ؽكبو ا قهٛبد انًَهًخ فٙ انتاوة، ٔ ابه رقَاٛى انعابنى ثاٍٛ كاه انؾاوة 

 ٔكاه اإلٍالو يًُٓٛب عهٗ انفكو انفقٓٙ انقلٚى ٔانؾلٚش. 

كثٛبد رعكٌ اإلٍاالو ث إهح ضاٛقخ عالا رُفاو انُابً، خٔ رقالو اإلٍاالو ث إهح ٍابمعخ رالعٙ ؽام ٔوهٓب خ

يهكالد انعبنى ثع ب ٍؾوٚخ، خٔ رعكٌ اإلٍالو عهٗ خَّ يغًٕعخ ياٍ انقٛإك انزاٙ ركجام انؾٛابح ياٍ  ٛاو ٍاجت 

ناٗ انٕعإك انًَاهى ٔال ْلل، ثم ئٌ ٔض  انًَهًٍٛ ثبنتوة رؾكًّ خؽكبو ظوفٛخ ٔعوفٛخ ٔينْجٛخ، ٔال رُظاو ئ

ثٕ فّ قًٛخ يضبفخ ٔئٚغبثٛخ ًٚكٍ خٌ رَزله يُٓاب انًكبٍات ٔانً ابنؼ انهاوعٛخ، ثقاله ياب عضًاذ عهاٗ وبْهاّ 

خؽكبو انفزُخ ٔاالثزالء ٔانكواْخ ٔانزؾنٚو، ئٌ نى رٕعل فزبٖٔ رؾوو خ ال انٓغوح ئنٗ ْنِ ا يبوٍ ٔاإلقبيخ فٛٓب، 

ٓبكاد ال روقٗ ئنٗ ؽغى انزؾلٚبد ٔانزلٕهاد انُٕعٛخ انزٙ ٚعٛهٓب  ٍجبة فقٓٛخ ٍٔٛبٍٛخ ْٙ فٙ انًؾ هخ اعز

انعبنى ٔؽبل انًَهًٍٛ ثبنق ٕص، وًب ُٚجتٙ خٌ َالها انَُاجٛخ انًكبَٛاخ ٔانييبَٛاخ نهزلجٛقابد انزاٙ خَزغٓاب منا  

 االَزًبء انضقبفٙ.

ًااذ ث ااهخ يًااب َٚاازلعٙ رضاابفو االعزٓاابك ٔرقهٛاات انُظااو ٔرٍٕااٛ  آفااب  انجؾااش ٔانزق ااٙ فااٙ ٔضاا  ال ٚ

ثأٔضب  انًَاهًٍٛ قالًٚب، فاٙ ئطابه عبنًٛاخ اإلٍاالو ٔمإًل هؽًزاّ نهقهاق خعًعاٍٛ، ٚعزاي فٛاّ انًَاهى ثبَزًبعاّ 

انضقبفٙ يًلا عَٕه انزعبهل ي  اٜفو انًقبنق، ٔيعًقاب خٔا او انزفابْى نَُاظ عالعاق ئََابَٛخ رؾفام قالها ياٍ 

 .انق ٕ ٛبد انضقبفٛخ، ٔرؾلك فلٕط انزًبً ٔاالمزواا ثًُٛٓب

ٔانُهبط انَٛبٍاٙ انان٘ ٚجزتٛاّ اإلٍاالو َهابط رًكاٍٛ نانٔ٘ انقوثاٗ انًَاهًخ، صاى اَفزابػ عهاٗ ًْإو انفئابد 

 ا فوٖ يٍ انًهم انًتبٚوح نّ، إلهٍبء قٕاعل انعلل ٔاإلَ بل ٔرؾكٛى َظى انوؽًخ ٔانزٕامظ انعبنًٙ. 

رٓٛٛا  ا َفاٌ َؾإ ثهإم انًعابنٙ ٔنى ٚكٍ ق ل انلٍٚ ركضٛو ا علاك ٔال رتٛٛو انًظبْو، ثقلهيب ٍاعٗ ئناٗ 

ٔرقوٚت ا يبنٙ ٔا يبَٙ نعًٕو انجهوٚخ خًُٚب وبَٕا، ٔثب  ابنخ فلعٕراّ ثاالم يجاٍٛ يٕعاّ ئناٗ يلهاق اإلََابٌ 

نزَزجٍٛ ٍجم انًزقٍٛ يٍ انًفَالٍٚ، ٔرًُؾاٙ آصابه انكواْٛاخ ٔانعُاق ثأفكابه عٕنًٛاخ ئنٓٛاخ رُاجب ئؽَبٍاب ثا الو 

 ّ اإلََبٌ يًٓب رعلكد طواعقٓى ٔافزهفذ خنَُزٓى.ئََبٌ انعبنى يضًٕيب ئنٗ خفٛ

فٙ ظم ْنِ انُفؾبد، َالها يالٖ راواثظ خطاوال ْانا انعابنى، ٔعبفٛزاّ رزاأرٗ ثَااليخ يغًإ  خقلابهِ ٔنإ 

ثعاالد انًَاابفبد، ٔي اابنؼ خقهٛااخ ٚغاات خٌ رٕضاا  فااٙ ئطاابه ي اابنؼ انكاام اناان٘ رزقبٍااى يعااّ انًكاابٌ ٔانيياابٌ، 

 ح فٙ  ٛو ثالك انًَهًٍٛ خٔنٗ خٌ ٚزفبعم ي  ْنِ ا ؽبٌٍٛ.ٔٔض  ا قهٛبد انًَهًخ انًٕعٕك



 

  

 

فبنًَهى انن٘ ال رؾل هٍبنزّ ؽلٔك انغتوافٛب ٔانزابهٚـ، ال ٚوضاٗ خٌ ٚكإٌ خقام ياٍ خياخ انوؽًاخ نهعابنًٍٛ، 

ؽزٗ ال ٚؾ و َفَّ فٙ وٛبٌ  تٛو خٔ اَزًبء طابعفٙ يُعايل ٔيُتهاق عهاٗ رؾقٛاق يكبٍات مارٛاخ عهاٗ ؽَابة 

 فٙ عنٔه انزبهٚـ ٔانًٕ هخ فٙ عًق انكَٕٛخ ٔانقهٕك.هٍبنزّ انضبهثخ 

ئٌ فًُٓااب انغٛاال ٔانالعااق  ٔضااب  انًَااهًٍٛ انًقًٛااٍٛ ثاابنتوة ٍَٛاآى فااٙ فعبنٛااخ ْاانِ انًغًٕعااخ ٔرؾفٛااي 

كُٚبيٛزٓب،  َٓب ال رفزأ رَزقجم ٔفٕكا علٚلح يٍ انًٓبعوٍٚ اٜفابقٍٛٛ انانٍٚ ٚؾزابعٌٕ ئناٗ االَاليبط اإلٚغابثٙ فاٙ 

ن  فاٌ رًكٍ انًَهًٍٛ فٙ ا قب ٙ ٚقٕٚٓى فاٙ ٔعإكْى ٔفاٙ علابعٓى رغابِ خَفَآى، ٔ عام قضابٚب انًٓغو، نن

   رعٕك ثبنُف  عهٗ عبيخ انُبً.

ننن ، فاٌ انجؾش فٙ قضبٚب انًَهًٍٛ انًتزوثٍٛ نٌٛ ثب يو انٓاٍٛ، ال ٍاًٛب فاٙ ٔضا  كٔناٙ مابع  ٔيعقال 

ٙ ٚؾزبعٓب انجبؽش فٙ انُظو ئنٗ يهكالد ْنا انٕاق ، ٔؽزاٗ انقضبٚب، ُٔٚضبل نٓنا ا يو مؼ انًبكح انعهًٛخ انز

يب ْإ يٕعإك فٓإ يهاٙء ثب ؽكابو انزاٙ ال رالعًاّ، ٔٚاإك٘ رلجٛقٓاب ئناٗ ؽاوط وجٛاو ٔئٍاقبط يغؾاق فاٙ ؽاق 

انًتزوثٍٛ، وًب خٌ انًُٓغٛخ انًلهٕثخ فٙ رؾهٛم قضبٚب انًتزوثٍٛ رؾزبط ئنٗ رٍٕٛ  انًالاها انًٛلاَٛاخ ٔانُظوٚاخ 

 قهص يُٓب هؤٚخ فقٓٛخ ٔؽٛبرٛخ ركفم نٓإالء عٛهب ووًٚب ٔٔضعب يًٛيا.نكٙ رَز

ٔؽقٛقخ الثل يٍ ئعبكح انُظو فٙ عًهخ يٍ ا ؽكابو ٔانًٕاقاق انزاٙ الىياذ انعقام انفقٓاٙ ؽزاٗ  ابهد فاٙ 

يقبثم انُص، ْٔٙ ؽزًب اعزٓبكاد عٍ قبعهٛٓب نٓب ؽم يٍ انُظو ئٌ خ بثذ خٔ خفلأد، فقل مٓل انُ ق انضابَٙ 

ثاؤى ياب ٍاًبِ اناجعب ظابْوح ئٍااليٛخ علٚالح فاٙ  -خ٘ ثعل َٓبٚاخ انؾاوة انعبنًٛاخ انضبَٛاخ -نقوٌ انًبضٙ يٍ ا

انعبنى انتوثٙ رزعهق ثٕالكح يغزً  يَهى آفبقٙ ثفعم انٓغوح
2

، ْٔنِ انظبْوح رَزؾق يٍ انعُبٚاخ انكضٛاو، ٔرؾزابط 

 ٔرؾلٚبرّ.يٍ انُظو ٔاالٍزهٓبو يٍ انُ ٕص قلها ئضبفٛب ٚواعٙ َٕاىل انع و 

فبنًٕاقق انفقٓٛخ انزٙ ركوً ٔاق  انقلٛعخ ي  انًقبنق فٙ انًعزقل رؾذ عُبٍٔٚ مزٗ، وأؽكبو كاه انؾاوة 

ٔخؽكبو خْم اننيخ ٔانًَزأيٍُٛ، قل ال رالعى رلإه انعالقابد انلٔنٛاخ انزاٙ رؾازى ركازالد يعُٛاخ ثؾَات انزتٛاواد 

انًٕاطُاخ ٔقإاٍَٛ انٓغاوح ٔاإلقبياخ، ْانا فضاال عاٍ  انغٕٛ ٍٛبٍٛخ، ٔرقٛى انعضٕٚخ كافم انجهل عهاٗ يٕا افبد

 هٍبنخ اإلٍالو انعبنًٛخ ٔوَٕٛخ انقلبة اإلٍاليٙ فٙ رٕعّٓ ئنٗ عًٕو انُبً.

ٔيٍ ُْب ٚغله ثؾش انعالقخ ي  اٜفو ٔفق يعلٛبد انٕاق  اإلٍاليٙ فٙ ئطبه ٔعٕكِ انعابو كافام فوٚلاخ 

ٔانزعبٌٔ، فهٌٛ وم انتوثٍٛٛ يوماؾٌٕ نقزابل انًَاهًٍٛ كٌٔ انؾضبهح اإلََبَٛخ، ثًب ٚوٍـ خوضو خٍجبة انز فٙ 

يجوه، ٔنَٕٛا ٍٕاء فٙ يعبيهزٓى نهًَهًٍٛ، ْٔى يٍ ٚؾزضُٓى نًب ضبقذ ثٓى انَجم فٙ خٔطبَٓى، ٔنلبنًب عجاو 
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 151 ، ص2005-1/1426: يكزجخ انهؤ  انلٔنٛخ ثبنقبْوح، طاإلسالم والغربٚقبهٌ ثًب ٍلوِ يؾًل ؽًل٘ ىقئ ، فٙ وزبثّ  -



 

  

 

انعقالء يُٓى عٍ قًٛخ انزواس اإلٍاليٙ فٙ ثُبء ٔهفل انكٛبٌ انجهو٘ ثًب ٚٓٛ  نّ يب ٚ هؼ نقٛبيّ عهٗ يقٕيابد 

لل ٔانكوايخ ٔانؾوٚخ عهٗ انلٔاوانع
3
. 

ٔنعام ياٍ انًفٛال خٌ ٚكإٌ انؾالٚش اٌٜ عاٍ يقب ال انٓغاوح واطابه يعوفاٙ علٚال ًُٚاٙ انهاعٕه ثبنٕاعات 

ا فالقٙ رغبِ انعبنى، ٔٚجش انقٛى انُبفعخ فٙ هثٕ  انكٌٕ، ٔٚؾ م اَزهبه انُبً فٙ خ قبعّ عهاٗ خٍٔا  َلاب  

}ٚب عجبك٘ اننٍٚ آيُٕا ئٌ خهضٙ ٔاٍعخ فاٚب٘ فبعجلٌٔ{ ٔرؾذ ٍقق انؾوٚخ، رهجٛخ نلعٕح انقوآٌ:
4
. 

فبنًقبو فٙ ثهل يَهى كٌٔ انجؾش عٍ خيبوٍ خفوٖ ياٍ انقوٚاخ ان اتٛوح، ثُابء عهاٗ خٌ انٓغاوح يُقلعاخ ثعال 

انفزؼ
5

انالٍٚ انقابرى، ٔناٌٛ عهاٗ  ، نٌٛ يٍ يقب ل انهاوٚعخ فاٙ ماٙء،  ٌ منا  ياٍ قجٛام وزًابٌ انؾاق ٔخكنغاخ

انًَهى ٍٕٖ ْلاٚخ ثٛبٌ ال ْلاٚخ رٕفٛق، وًب خٌ انلعٕح يفٕٓو يوٌ، ٚهًم انعقبعل ٔا فال  ٍٔبعو قاٛى انزعابٌٔ 

 عهٗ انجو ٔانزقٕٖ انزٙ رعيى ووايخ يلهق اإلََبٌ خًُٚب وبٌ.

او عهاٗ اَزظابو ٔقل ٍبعل انٕعٕك اإلٍاليٙ فٙ انتوة ثعل خٌ رؾٕنذ انٓغوح يٍ قضٛخ خفواك ئنٗ  قضاٛخ خٍس

انًٓبعوٍٚ فٙ رووٛت اعزًبعٙ يٕؽل ٔيزكبيم، ؽزٗ  بهٔا عُ وا كًٚتوافٛاب خٍبٍاٛب فاٙ ثهالآَى انضبَٛاخ، صاى 

ثوى انغٛم انضبَٙ ٔانضبنش انهناٌ َه  ُْبا ٔخ جؾب عيًءا يٍ انَُٛظ االعزًبعٙ ٔٔاقعاب يعزوفاب ثاّ نالٖ انالٔاعو 

 انؾكٕيٛخ.

قهقاخ راورجظ ثًٓإو اإلقبياخ ٔانعًام ثابنًٓغو، ثام رعالد منا  ئناٗ خٍائهخ انزغُاٌٛ ٔؽُٛٓب ناى رعال ا ٍائهخ انً

ٔانؾ ٕل عهٗ انعضٕٚخ انكبيهخ كافم انلٔنخ  ٛو انًَهًخ؛ فٓانا انٕضا  ٚعلاٙ ايزٛابىاد يضابفخ رزعهاق ثؾاق 

 انًٕاطُخ، ٔرقلو قٕح يبكٚخ ٔيعُٕٚخ يٍ قجٛم انؾقٕ  انَٛبٍٛخ ٔانًلَٛخ ٔ ٛوْب.

ئنااٗ اعزٓاابك علٚاال َٔظااو ث ااٛو؛ فبنًكزَااجبد قاال رغااو اإلوواْاابد وًااب رغااو انؾقاإ   نكااٍ مناا  قاال ٚؾزاابط

مزُجو، ٔانزٙ ْايد خهوابٌ  11انٕاعجبد، ٔنعم ضقبيخ ْنِ ا ٍئهخ ركجو ؽُٛب ثعل ؽٍٛ فٙ فزوح يب ثعل خؽلاس 

نكجاوٖ رهإّٚ انٕالٚبد انًزؾلح ا يوٚكٛخ ٔاَعكَذ آصبهْاب انًإنًاخ عهاٗ انعابنى اإلٍااليٙ، ٔوابٌ ياٍ ٍاًبرٓب ا

 اإهح اإلٍااالو فااٙ خمْاابٌ انتااوثٍٛٛ. خيااب  اإهح انًَااهًٍٛ، فٓااٙ خ ااال يهاإْخ ثَااججٓى خٔ ثتٛااوِ، ٔانٕاقاا  خٌ 
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لبَٙ ا ٍجق ثأٌ: "عنٔه صقبفزُب )ٚق ل فٙ نُلٌ( نَٛذ َٕٚبَٛخ خٔ هٔيبَٛخ ا  م فؾَت ثم ْٙ ٔقل  وػ انَٛل هٔثٍٛ وٕا ٔىٚو انقبهعٛخ انجوٚ -

. ٔفٙ انَٛب  مارّ، عجو ا يٛو رهبهني 113ئٍاليٛخ خٚضب" ٔخضبل ثأٌ: "صقبفزُب يلُٚخ نإلٍالو ثلٍٚ ٚغله ثبنتوة خال َُٚبِ"، َقال عٍ انًوع  انَبثق: ص

ىاء رأىو انعالقخ ثٍٛ اإلٍالو ٔانتوة، ٔٚقوه ثأٌ: "انن٘ ٚوثظ ثٍٛ عبنًُٛب خقٕٖ ثكضٛو يًب ٚقًَُب، فبنًَهًٌٕ ٔانًَٛؾٌٕٛ )ٔنٙ عٓل ثوٚلبَٛب( عٍ قهقّ ئ

ٔاإلًٚبٌ نٛخ عٍ خفعبنُب، ٔانٕٛٓك عًٛعٓى خْم وزبة، ٔاإلٍالو ٔانًَٛؾٛخ ٚهزووبٌ فٙ انُظوح انٕؽلاَٛخ: اإلًٚبٌ ثانّ ٔاؽل ٔثأٌ انؾٛبح انلَٛب فبَٛخ، ٔثبنًَإٔ

انٕانلٍٚ..."، انًوع  ثبٜفوح. ئَُب َهزوا فٙ انكضٛو يٍ انقٛى: اؽزواو انًعوفخ، ٔانعلل، ٔانوخفخ ثبنفقواء ٔانًؾؤيٍٛ، ٔخًْٛخ انؾٛبح انعبعهٛخ، ٔاؽزواو 

 182-181َفَّ: ص
4
 يٍ ٍٕهح انعُكجٕد. 56اٜٚخ  -

5
خؽبنّ عهّٛ انفقّٛ عجل هللا ثٍ قلٛخ، ٔوبَذ عٍ ْغوح خْم ا َلنٌ يٍ ثهلْى ٔخيٕانٓى ئنٗ  نهعاليخ خثٙ انعجبً انَٕهوَٚٙ فزٕٖ يف هخ عٕاثب عٍ ٍإال -

فٙ كاه كاه اإلٍالو ثبنًتوة، انزٙ ضبقذ ثٓى فُليٕا عهٗ ْغورٓى ره ، فأفزبِ انَٕهوَٚٙ ثٕعٕة يتبكهح ا ٔطبٌ  ٛو انًَهًخ، ٔخٌ ؽويخ انًكٕس 

  انًتوة عٍ فزبٖٔ خْم ئفوٚقٛخ ٔا َلنٌ ٔانًتوة: فوعّ عًبعخ يٍ انفقٓبء ثاموال انلوزٕه يؾًل ؽغٙ، انكفو يإثلح، ُٚظو انًعٛبه انًعوة ٔانغبي

 132ئنٗ  2/111،  1181-1401َهو ٔىاهح ا ٔقبل ٔانهإٌٔ اإلٍاليٛخ ثبنًتوة، ٔكاه انتوة اإلٍاليٙ ثٛؤد، 



 

  

 

ٔعٕكْى  به يٓلكا ثفعام انقال  ٔانًا يواد انزاٙ رهفاق ُْاب ُْٔابا، ٔٚقا  ضاؾٛزٓب ا ثوٚابء ٔرضاٛ  عواءْاب 

 انؾقٕ  انًكزَجخ، فٛجلخ انجُبء يٍ علٚل ٔٚتٛت انزواوى.

فِوٚخ اإلهْبة انزٙ خن قذ ثبإلٍالو ْٙ خوجو عبعق فاٙ اٍازعبكح  إهرّ انًهاوقخ، ٔثفعام اإلهْابة  ٔنعم

 به وم يب ٚزعهق ثّ يَزٓلفب، ؽزٗ  بهد انؾوة عهٗ انًَهًٍٛ يجوهح عبكنخ ال رقاق عُال انؾالٔك اإلََابَٛخ 

ٔا فالقٛخ.
6
 

ؾُّٛٛ ثلل االَتال  عهٗ انناد، ٔالثل يٍ ٔخيبو ْنِ انزؾلٚبد انًجب زخ، ٚزعٍٛ رؾلٚش انقلبة اإلٍاليٙ ٔر

يواععبد ٔاٍعخ رٓى ثعب ا ٌٍ انفكوٚخ انزٙ رأٍو انعقم عٍ االَلال  ٔرعٛق ؽووخ االعزٓبك ٔانزغلٚل.
7
 

ٔٚجاالٔ خٌ ئعًاابل فقااّ انً اابنؼ نًااٍ فقااّ ٔاقاا  ا قهٛاابد انًَااهًخ فااٙ انتااوة، ثااّ ٚأفاان انزعبياام ياا  انقضاابٚب 

ٔانوؽبثخ ٔانَعخ، وًب رواعاٗ ا ٔنٕٚابد خٔال ثاأٔل، ٔرقالو ا  إل عهاٗ انفاؤ ، انغلٚلح خمكبال يٍ انًؤَخ 

ٔرإفن انظؤل ٔا ؽٕال ثعٍٛ االعزجبه، ٔٚعًم ثبنزقفٛق ٔانزَٛٛو ثلل انزهلٚل ٔانزعَٛو، ٔٚؾم انزجهٛو يؾم 

 انزُفٛو، فال ٚضٛ  انلٍٚ ٔال انًزلٍٚ.

أػ ثاٍٛ االَزقابء ياٍ ا  إل انقلًٚاخ، ٔثاٍٛ ئَهابء ٔالثل نفقّ ا قهٛبد خٌ ٚإ ام ثأ إل فٓاى اناُص رزاو

خ ٕل علٚلح روعا  ئناٗ يقٕناخ فٓاى خٔ فقاّ انٕاقا ، انزاٙ رَازله قٕاعالْب ياٍ انضقبفاخ انعبنًٛاخ، ٔرزُبقهٓاب ٍٔابعم 

 انزعهٛى ٔاإلعالو انؾلٚضخ ٔر ٕم يضبيُٛٓب هؤٖ ٔيُٓغٛبد انعهٕو االعزًبعٛخ انًعب وح.

خ اإلٍاليٛخ فٙ رقالٚى انؾهإل انُبععاخ نًهابوم انؾضابهح انتوثٛاخ، ٔخال رجقاٗ ٔفٕ  ْنا ٚغت خٌ رَٓى انضقبف

يؾ ٕهح فٙ خثُبء انعقٛلح اإلٍاليٛخ، ْٔنا ُٚعكٌ ؽزٗ عهٗ ا قهٛبد انًزٕاعلح فٙ ثالك انًَهًٍٛ انزٙ ٚغت خٌ 

بٚاب كٔل رؾظٗ ثؾقإ  علٚالح  ٛاو انزاٙ وبَاذ ياٍ قجام، ناوثؼ عالقابد عٛالح يا  انالٔل ا فاوٖ انزاٙ فٛٓاب هع

يَهًخ، عُل من  َٚزلٛ  انزواس اإلٍاليٙ خٌ ٚلفم ئنٗ قهت انقٕاٍَٛ ٔانًٕاصٛق انلٔنٛخ انزٙ رؾًٙ ا قهٛبد يٍ 

 اإلق بء ٔاالضلٓبك.
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ّ انؾوة انزٙ رقٕضٓب ثالكْى، رؾذ عُٕاٌ "يٍ خعم يبما َؾبهة؟"، ٔقل ٔ م علكْى ٔانتوٚت فٙ ا يو خٌ يضقفٍٛ فٙ خيوٚكب، ٔقعٕا ثٛبَب َٚبَلٌٔ فٛ -

 انَزٍٛ ٔضًُٓى وجواؤْى: فوٌََٛ فٕوٕٚبيب ٔ ًٕٚم ُْزتزٌٕ ٔآفؤٌ.
7
خ ؽٛبح خٔ ٚعزقل انًفكو انَٕه٘ هضٕاٌ عٕكد ىٚبكح، خٌ: "ٍإال انزغلٚل نلٖ انقلبة اإلٍاليٙ انًعب و انٕٛو خ جؼ ثال م  يَأنخ ٔعٕكٚخ، ئَٓب يَأن -

نى ٚقوط يٍ عينزّ  يٕد، فاما نى ٚزًكٍ يٍ عهٕ ان لٖ عهٗ يفب هّ انزٙ ركهَذ ٔاْزوخد، فاَّ نٍ َٚزلٛ  خٌ َٚٓى فٙ  ُ  انعبنى فكوٚب ٔصقبفٛب، ٔئما

ب و: كاه انًلاه ئنٗ هؽبة انًعوفخ اإلََبَٛخ، فاَّ ٍٛجقٗ ٚغزو يقٕالرّ انزٙ يبفز  ٚكوهْب ٔٚعٛلْب يُن عقٕك"، ٍإال انزغلٚل فٙ انقلبة اإلٍاليٙ انًع
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عهااٗ آفااب  ْاانا ال خثزتااٙ فااٙ ْاانِ انقبرًااخ خٔ انقال ااخ خٌ خفاازى، ثاام  ثاالخ يااٍ علٚاال، يااٍ فااالل فاازؼ واإح 

انًٕضٕ  انًزوايٙ ا طوال، ٔقل الػ فٙ ا فق خٌ آفبقّ نى رُزاّ ثعال، فاأٔك خٌ خضا  ثعاب االٍازُزبعبد انزاٙ 

 رًقضذ عٍ انًقبل، ئرًبيب نهفبعلح، ْٔٙ وبنزبنٙ:

االعزٓبك انً هؾٙ يٕضٕ  يوٌ ٔمٛق ٚتو٘ ثبنجؾاش نكاٍ رؾفاّ يقابطو عالح، ثالءا ثتواثاخ انً الهؼ  -

 ٍبط انفكوٚخ انزقهٛلٚخ.كافم ثعب ا ٔ

فقّ انً بنؼ ثبة ٔاٍ  ٔؽٕٛ٘ نإلثلا  انفكو٘ ٔاالهرقبء انعًهٙ ثهإٌٔ ا يخ اإلٍااليٛخ ٔاإلََابَٛخ فاٙ  -

 وبفخ انًغبالد.

االعزٓبك انً هؾٙ ال ٚزٕقق عُل انًَلٕه فٙ انكزت ٔال عُل يب فهفّ ا ٔنٌٕ، ثم ٚزعلاِ نٛؾزى اٍزئُبل  -

 لبة رُظٛوا ٔرُيٚال. انُظو ٔرغلٚل انفٓى ٔانق

انلهاٍبد ٔا ثؾبس انًعب وح انزٙ رعُٗ ثقضبٚب االعزٓبك، ال رغعام ياٍ االعزٓابك يٕضإعب يزغالكا ٔال  -

 قبثال نهُقل ٔانًواععخ ٔانزؾٍٛٛ، ْٔنا فٙ ؽل مارّ ٍل نجبة االعزٓبك ٔاَتال  عهٗ انًبضٙ.

ٚغاات خٌ ٚاائل،  ٌ انُزاابعظ قاال ال انٕعإك انًَااهى فااٙ انتااوة يكزَاات ؽضاابه٘، ٔنااٌٛ َكَااخ خٔ ضااعفب  -

رظٓو َب عخ فٙ اٜيبك انقوٚجخ، ٔٚكفٙ خٌ انٓغوح ئنٗ انتاوة عايىد انهاعٕه اإلٍااليٙ كافهٛاب ٔفبهعٛاب ثعال 

ًّذ خٍئهخ انٕعٕك فٙ ْنا انعبنى.  ٍجبد طٕٚم ٔع ٛت، َٔ

انًلَٔبد انفقٓٛاخ، ثام  فقّ ا قهٛبد نٌٛ ْٕ خثٕاة خْم اننيخ ٔانكفبه ٔانًَزأيٍُٛ ٔ ٛوْب انزٙ ريفو ثٓب -

ْاإ خثعاال يااٍ مناا  ٔخوضااو؛ فبنفقااّ ٔؽاالِ  ٛااو واابل يااب نااى ٚعاايى ثبنلهاٍاابد انًٛلاَٛااخ انزااٙ رٓاازى ثغٕاَاات انؾٛاابح 

 انًقزهفخ.

انًقبهثبد ٔانًفبْٛى انزٙ رًٛم ئنٗ انقلٛعخ ي  انتوة ال ُٚجتاٙ خٌ راُعكٌ وهٛاب عهاٗ عالقبرُاب يا  اٜفاو  -

رأفن انً بنؼ انًزتٛوح ٔانؾٕٛٚخ ؽقٓب ياٍ انُظاو، ؽزاٗ ال َُقلا  عاٍ انعابنى،  انًقبنق فٙ انًعزقل، ثم ٚغت خٌ

 َٔؾٍ يأيٕهٌٔ ثبإل الػ فّٛ قله اإليكبٌ.

اٜفااو يًٓااب واابٌ يقزهفااب يعُااب صقبفٛااب ْاإ عاايء يااٍ وٛبَُااب االعزًاابعٙ؛ فٓالوااّ يااٍ ْالوُااب ٍٔااعبكرّ يااٍ  -

 ٍعبكرُب، فبنُبً ئيب َظٛو ن  فٙ انقهق خٔ َظٛو فٙ انلٍٚ.
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