
All rights reserved 

Mominoun Without Borders 

 

 النظرة االجتهادّية والهنهجّية الحركّية

نحّهد حسيو فضل اهللعند العاّلنة 

نعالجة قضايا "التاريخ" و"العقل والعلم" وتحليلها في

 محكم



 

  

ٓووٖ ٓٞهؼووٚ ثٌُٔؽؼوو٢ ثُووو٢٘٣  ؿٔووجً ثُذقووظ كوو٢ ٓٞثٝوو٤غ فْجّووز ٜٝٓٔووز   كٞووَ    "ثُْوو٤و" ٣نووٞٛ

ج ًٓ ُ٘ج ٓج ٣ؼضوو أٗٚ "ًأ١" ث٬ّ٩ّ ك٢ صِي ثُوٞج٣ج  ٝٓقج٫ًٝ ػذٌ ىُي إػطجء ثٗطذجع  ًجُضج٣ًل ٝثُؼوَ ٝثُؼِْ  ٓوو

إ٣ؾجد٢ ًٝٙٞر ٗجٙؼز ٝفْ٘ز ػٖ ث٬ّ٩ّ ه٣ً٘ج إْٗج٤ًٗج ص٣ٌ٣ًٞ٘ج ػو٤ٗ٬ًج ٣أمي دأّذجح ثُؼٌٚ  ٣ٝ٘لضـ ػ٠ِ ثُق٤جر 

 ٝث٩ْٗجٕ ك٢ ًَ ٓٞثهؼٜج ٝٓضـ٤ٌثصٜج د٬ صؼو٤و ٫ٝ هٌْ دَ دُْٜٞز ٣ٌْٝ.

كَٞ   دإٔ ثُضج٣ًل ٤ُِ ٓؾٌه صْؾ٤َ فٌك٢ ُو٤ٞز ٖٓ هٞج٣ج ثُٔج٢ٝ  دوَ أٙوذـ أهثرً  "ث٤ُْو" وو٣ٝؼض

كجػِزً صْْٜ ك٢ ػ٤ِٔز ٙ٘غ ثُقجٌٝ  ُٜٝيث ٫ دوو ُِذجفوظ كو٢ ثُٔؾوجٍ ثُضوج٣ًن٢ ٓوٖ ثُضنِو٢ ػوٖ ثُٜجُوز ثُووّو٤ ز 

٣ؤًوو "ثُْو٤و" كٞوَ   أٗوٚ ٫ ٣ٌٔوٖ ٝ ثُض٢ ٣قجٍٝ إٔ ٣ق٠٤ دٜج ٛيث ثُضج٣ًل دٌَ ٓج ك٤ٚ ٖٓ ثٗقٌثكوجس ٝأمطوجء.

٨ُٓز ٝثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ز ٝث٤ٓ٬ّ٩ز ثُٔؼجٌٙر إٔ صٜٜ٘ ٖٓ ًذٞصٜج ٝصنِلٜج ثُقٞج١ً ثٌُثٖٛ ٕذٚ ثُٔو٤ْ ٓج 

ث ٓووٖ ثُْٔوؤِجس ٝث٧كٌووجً  ًٌ ُووْ صٔووجًُ ػ٤ِٔووز ٗوووو ػِٔوو٢ ٓٞٝووٞػ٢ ُضج٣ًنٜووج ٝٓجٝوو٤ٜج ثُوووو٣ْ  ٗوووو ٣طووجٍ ًغ٤وو

٣ٌٝكٜ "ثُْو٤و" كٞوَ   إمٞوجع ثُضوج٣ًل ث٩ّو٢ٓ٬ ُووٌثءثس  دٜج ٛيث ثُضج٣ًل.ٝث٫ػضوجهثس ثُذجِٟز ثُض٢ ٣ؼؼ 

ٗوو٣ز صقجٍٝ هٌْ ثُضج٣ًل ُٚجُـ أكٌجً فو٣غز ُضنٌػ ث٧فوثط ٝثُٔٞثهغ ثُضوج٣ًل ٓوٖ ّو٤جهٜج ٝإٟجًٛوج ثُطذ٤ؼو٢  

ث ٗظ٣ًٌوج ٝػ٤ًِٔوج ػوٖ ث ًً ج ػٖ كْٜ ٟذ٤ؼز ثُقوط ثُضج٣ًل  ٝهجٌٙر هٚٞ ًٓ ٫ّوضلجهر ٓ٘وٚ كو٢ ٓٔج ٣ؾؼِٜج ػجؽَر صٔج

ثُقجٝووٌ ٝثُْٔووضوذَ. ٝصقلووَ ًضووخ ٝٓقجٝووٌثس "ثُْوو٤و" ٓقٔووو فْوو٤ٖ كٞووَ   دووجٌُغ٤ٌ ٓووٖ ثُ٘ٔووجىػ ثُل٣ٌٌووز 

ثُؼ٤ِٔوز ثُٞثهؼ٤وز ٤ٌُِل٤وز ثُؼ٤ِٔوز ٝثُٜٔ٘ؾ٤وز ثُٔٞٝوٞػ٤ز ثُضوو٢ ٣ضؼوج٠ٟ "ثُْو٤و" ٓوٖ م٬ُٜوج ٓوغ أفووثط ٝهٞووج٣ج 

 ًٍٝٓٞ ٕٝن٤ٚجس ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩.

ث ٣ٝضقوط "ث٤ُْو" ػٖ  ًٍ صؾٌدز ثٌٍُّٞ ث٣ٌٌُْ  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  دٞٙلٜج ٓغج٫ً ٝثًٝقج ٝأٗٔٞىًؽج دجً

ػ٠ِ ٣ٌٟوز ثُضؼجَٓ ٓغ ثُضج٣ًل  ػ٠ِ أٜٗج صؾٌدز ك٤ٜج هًُٝ ٝػذٌ ًغ٤وٌر ٓطِوٞح ٓ٘وج هًثّوضٜج ٝث٫هضووثء دٜوج  

 ٧ٜٗج ٣ٌٕؼز إ٤ٓ٬ّز ًّٝجُز ٝٓٚوً ص٣ٌٖؼ٢.

٠ِ ثُوٌإٓ ثُي١ ٛٞ صذ٤جٕ ٌَُ ٢ٕء  إى إٗ٘وج ػ٘ووٓج ٗووًُ فًٌوز ٣ٝؤِّ "ث٤ُْو" ٗظٌصٚ إ٠ُ ثُؼوَ د٘جًء ػ

ٍَ ػجّ  ٝكو٢ صطِؼوجس ث٩ّو٬ّ  كئٗ٘وج ْٗوضٞف٢ ٓوٖ ثُووٌإٓ ثٌُو٣ٌْ  كو٢ ٓلج٤ٛٔوٚ  ثُْٔضوذَ ك٢ ٖٗجٟجس ث٧ٓز دٌٖ

ج٠ُ  ثُض٢ صؼذٌ ػٜ٘ج آ٣جصٚ  أٗٚ ٣نط٠ ُٚ٘غ ثُؼوَ ث٩ْٗج٢ٗ ثُي١ ٣٘لضـ ك٢ أٍٝ ثٗط٬هجصٚ ػ٠ِ آكجم ٓؼٌكز   صؼو

مجُن ثُْٔٞثس ٝث٧ًٛ ٝث٩ْٗجٕ  ٝٓذوع ثُ٘ظجّ ث٢ٌُٗٞ دٌَ أٌّثًٙ ث٩دوثػ٤ز ثُض٢ صٔغَ  ػٔون ثُؼ٘جٙوٌ ثُضو٢ 

ث "إٗج ًَ ٢ٕء مِو٘جٙ دووً" ]ثُؤوٌ: ًً [  49 ٣ٌصٌَ ػ٤ِٜج ثٌُٕٞ ًِٚ  ػ٠ِ أّجُ إٔ   صؼج٠ُ ؽؼَ ٌَُ ٢ٕء هو

ك٢ ف٤جصْٜ ثُنجٙز ٝكو٢ أٝٝوجػْٜ ثُؼجٓوز ٙووكزً  كئٗ٘وج ك٤ِِ ٛ٘جى ك٢ ثٌُٕٞ أ٣ ز ٙوكز  فض٠ ٓج ٣ؼضذٌٙ ثُ٘جُ 

ٔ ن ك٤ٚ  ٗؾو أٗٚ مجٝغ ُ٘ظجّ ٓؼ٤ٖ  ٣ضٔغَ  دجُظٌٝف ثُنل٤ز أٝ ثُذجًٍر ثُض٢ صق٠٤ دج٩ْٗجٕ ٝدجُٞثهغ.  ػ٘وٓج ٗضؼ



 

  

٣ٝ٘طِن "ث٤ُْو"  ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُؼِْ ٝث٧م٬م  ك٢ إهًثًٚ ُِؼ٬هوز ثُوجةٔوز دو٤ٖ ثُٔذووأ ث٧م٬هو٢ 

ٝث٧فٌجّ ثُو٤ٔ٤ز ث٧م٬ه٤ز ثُؼ٤ِج ك٢ ثُق٤جر  ٖٓ ؽٜز  ٝد٤ٖ ثُؼِْ ٝث٧فٌجّ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼو٤ِز ٝثُٔؼٌك٤وز  ٓوٖ ؽٜوز 

ٝٛويٙ هجػوور ٓطِووز  ٝإٔ ثُوو٤ْ ث٤ُٝ٧وز ٝث٧ّجّو٤ز  ".أمٌٟ  ٖٓ هجػور أّج٤ّز ٢ٛ إٔ "ث٩ْٗجٕ ٓٞؽوٞه أم٬هو٢

ٓطِوووز. ٝٛوويث ثٌُووجةٖ ث٧م٬هوو٢ ٣ْووضٔو ٝؽووٞهٙ ٝه٤ٔووٚ ث٧م٬ه٤ووز ًجُؼوووٍ ٝثُق٣ٌووز ٝثُْووؼجهر ٝثُضٌجٓووَ ٛوو٢ هوو٤ْ 

ث٧م٬ه٤ووز ٝأفٌجٓووٚ ث٧م٬ه٤ووز ثُؼ٤ِٔووز  كوو٢ ثُٔذوووأ ٝث٧ٙووَ  ٓووٖ ث٣٩ٔووجٕ دووجج صؼووج٠ُ  دجػضذووجًٙ ٝثؽووخ ثُٞؽووٞه 

 ثّضِٜجّ ٟٝجػز ثُٞثؽذجس ث٤ُٜ٩ز.ٝٓٚوً ثُٞثؽذجس  ٝإٔ ٟجػز أ١ أٌٓ أم٬ه٢ صْضٔو ٌٖٓٝػ٤ضٜج ٖٓ 

  



 

  

 

ز ثٌُثفَ "ث٤ُْو" ٓقٔو ف٤ْٖ كَٞ    ٛٞ ٝثفو ٖٓ أُٔغ ثُٔل٣ٌٌٖ ث٤٤ٓ٬ّ٩ٖ  ٖٝٓ أدٌٍ ػِٔجء  ثُؼ٬ٓ 

ثُو٣ٖ ثُض٤٣ٌ٣ٖٞ٘ ثُؼو٤٤ٗ٬ٖ  ٖٝٓ أْٛ ٌٓثؽغ ثُلٌٌ ث٢ٓ٬ّ٩ ثُٔؼجٌٙ ثُٔقووع٤ٖ. ٝهوو ٕوٌَ ٓ٘وي دوث٣وز ٙوؼٞهٙ 

٤ز ٝف٣ٞ٤ز ُٜوج ؽوو٣ ضٜج ٝأٙوجُضٜج ثٌُٔؽؼ٢ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُ٘ٚق ثُغج٢ٗ ٖٓ عٔج٤ٗ٘جس ثُوٌٕ ثُٔج٢ٝ ظجٌٛرً ٗٞػ

ٝٓٞهؼٜج ث٤َُٔٔ ٝثُل٣ٌوو هثموَ ٓ٘ظٞٓوز ثُضل٤ٌوٌ ثُوو٢٘٣ ث٩ّو٢ٓ٬  دأُٔؼ٤ضوٚ ثُل٣ٌٌوز  ّٝوؼز ث٬ٟػوٚ  ٝثٗلضجفوٚ 

ثُووو٢٘٣  ٝفٞووًٞٙ ث٫ؽضٔووجػ٢ ثُذووجًٍ ٝثُٔووؤعٌ ٝٓووًصووٚ ثُؼ٤ِٔووز ثُؼ٤ِٔووز ػِوو٠ ثُؾٔووغ دوو٤ٖ ثٌُ ٣ووز ثُ٘ظ٣ٌووز 

ٜٔ٘ؼ ثُ٘ظ١ٌ ثُو٢٘٣ ثُي١ ٣ؼضووٙ ٣ٝؤٖٓ دٚ  ٝثُؼَٔ ثُٔؤّْجص٢ ثُضطذ٤و٢ ثُي١ ٝثُٔٔجًّز ثُؼ٤ِٔز  د٤ٖ ثُلٌٌ ٝثُ

٣ذٌٍ ٝثًٝقج ك٢ ٓؤّْجصٚ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔضؼوهر ٝموٓجصٚ ثٌُذ٤ٌر ثُٔض٘ٞػز ثُض٢ ٣ووٜٓج ٧د٘جء ٓؾضٔؼٚ ٖٓ ٓنضِق 

ًك٤وغ كو٢ د٘وجء هًٝ  ثُضٞؽٜجس ٝث٫ٗضٔجءثس ٝثُْٔض٣ٞجس  ٝهو أِٝٙٚ ىُي ثُضٔج٢ٛ د٤ٖ ثُلؼَ ٝثُوٍٞ إ٠ُ ْٓضٟٞ

وج ًٙ كو٢  ٌٓؽؼ٢ إ٢ٓ٬ّ ٝإْٗج٢ٗ ًذ٤ٌ ك٢ أّٝجٟ ثُؼٌح ٝؿ٤ٌ ثُؼٌح  ٖٓ ث٤ُِْٖٔٔ ٝؿ٤ٌ ثُْٔو٤ِٖٔ  ٝمٚٞ

 ث٠ُّٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ث٤ُٖؼ٢.

ْ  ثُلٌوو١ٌ ٝثُغوووجك٢ ث٩ّوو٢ٓ٬ ٝث٩ْٗووج٢ٗ ُٜوويٙ ث٧ٓووز ٓ٘ووي دوووث٣جس صلضقووٚ  ٝهووو فٔووَ "ثُْوو٤و" كٞووَ   ثُٜوو

٣ٌٝضخ ٣ٝقجًٝ ٣ٝنجٟخ ثٌُٖم ٝثُـٌح ك٢ هػٞر ّج٤ٓز ُِقوٞثً ٝثُضؼوجًف  ث٠ُٝ٧  عْ ثٗطِن ٤ُوًُ ٣ٝؾضٜو 

ٝهو ًجٕ ٖٓ ثُؼِٔجء ثُْذجه٤ٖ ك٢ ٛيٙ ث٧ٓز إ٠ُ ٗذي ثُؼ٘ق ٝث٩ًٛوجح ٝصٌو٣ٌِ ٓلٜوّٞ ثُقوٞثً ٝثُِووجء ٝثُضْوجٓـ 

ج٣ًز ثُل١ٌٌ ٝثٌُٝف٢  ًٝجٕ ٖٓ ثُي٣ٖ ٗجٌٙٝث ثُْٔضٞؼل٤ٖ أٗ ٠ ٝؽوٝث  ٝهو فَٔ ُٞثء ًّوجُز ث٩ّو٬ّ ثُقٞو

ث٩ْٗج٤ٗز ك٢ ػ٘ج٣ٖٝ ثُق٣ٌجس ٝث٧م٬ه٤جس ٝثُٞفور ث٤ٓ٬ّ٫ز ٝهًٝ ثٌُٔأر ٌٝٓجٗز ثُؼِوْ ٝثُل٘وٕٞ  ٤ٌُوٕٞ دقون 

ج ٫ صنضٌٚٙ ثٌُِٔجس ٫ٝ صْٔٞ إ٤ُٚ ثٌُصخ ٝث٧ُوجح. ًٔ  ػجُِ

ٜٗووج   ٞ ٝدووجُ٘ظٌ إُوو٠ ٓووج صووووّ  ٝإُوو٠ ٌٓجٗووز "ثُْوو٤و" ثُٔض٤ٔووَر ػِوو٠ ثُْووجفز ثُؼٌد٤ووز ٝث٩ّوو٤ٓ٬ز ثُضوو٢ ً

ثًٜٔووج ُذ٘ووز ُذ٘ووز دؾٜوووٙ ًٝوفووٚ ث٫ًصوووجة٢ ثُؼِٔوو٢ ٝثٗلضجفووٚ ػِوو٠ ثُق٤ووجر ٝثُلٌووٌ ٝثُض٤ووجًثس ث٧مووٌٟ ٓووٖ ًٝ

أهٚووو٠ ث٤ُْوووجً إُووو٠ أهٚووو٠ ث٤ُٔووو٤ٖ  ٝإُووو٠ ٓوووج ٣ووووّٞ دوووٚ ٓوووٖ أهٝثً ف٤ًٌوووز ك٣ٌٌوووز ٝػ٤ِٔوووز ٗٞػ٤وووز ٝف٣ٞ٤وووز 

جصٚ ثٌُغ٤وووٌر ػِووو٠ ٙوووؼ٤و ثُووووػٞر ٝثُضذ٤ِوووؾ ٝثُذ٘وووجء ثُ٘لْووو٢ ٝثُضٌدووو١ٞ ٧ؽ٤وووجٍ ث٧ٓوووز  ٝٓوووج صٔجًّوووٚ ٓؤّْووو

وووج  ٝدوووجُ٘ظٌ إُووو٠ ثٓضووووثه ٌٓؽؼ٤ضوووٚ ثُو٤٘٣وووز ٝأ٤ٔٛوووز ٌٟٝفجصوووٚ ٝآًثةوووٚ ثُؼو٤ِوووز ثُضووو٢  ًٞ ثُٔضؼووووهر ٝثُٔض٘ٞػوووز أ٣

صضٔقووووًٞ فووووٍٞ صأ٤ًوووووٙ ثُوووووثةْ ػِوووو٠ ثٓووووض٬ى ث٩ّوووو٬ّ ث٩ٌٓجٗووووجِس ٝثُووووووًثس ثُ٘ظ٣ٌووووز ٝثُؼ٤ِٔووووز ٬ُٗلضووووجؿ 

ُٔؼٌكووو٢ ُووووٟ "ثُْووو٤و"  ٓوووٖ مووو٬ٍ ٝثُضطوووًٞ ٝث٫ٍهٛوووجً  ّووو٘قجٍٝ صق٤ِوووَ كٌوووٌ ٝأّوووِٞح ٜٝٓ٘ؾ٤وووز ثُذقوووظ ث

 ثُـٞٗ ك٢ ٓٞهلٚ ٖٓ ه٤ٞضٖ ٜٓٔض٤ٖ  ّ٘ذقغٜٔج ك٢ ٓذقغ٤ٖ ثع٤ٖ٘  ٛٔج:

 



 

  

 

إٕ صج٣ًل أ٣ز أٓز ٖٓ ث٧ْٓ أٝ أ١ ٕؼخ ٖٓ ٕؼٞح ث٧ًٛ ٣ٌَٖ ىثًٌرً صٞع٤و٤ز ف٤ز ك٢ ثٌُثٖٛ ٝثُْٔضوذَ 

َٔ ٖٗجٟجصٜج ٝكؼج٤ُجصٜوج ٝأهٝثًٛوج ٝٓنضِوق ٌٓثفوَ ٗٔٞٛوج ٝصٚوجػوٛج ثُقٞوج١ً ثُط٣ٞوَ  ًٔوج إٔ ُوٚ  أ١ ُٔؾ

ث ٖٓ ث٧فوثط ٝثُي٣ًٌجس  ًٌ ث ف٣ٞ٤ًج ك٢ ٗٔٞٛج ٝصطًٞٛج ك٢ ثُقجٌٝ ٝثُْٔضوذَ  ٧ٕ ك٢ ثُضج٣ًل ًغ٤ ًً ُِضج٣ًل  هٝ

ث ٓوٖ ًٌ ثَُٔثُون ٝثُٔنوجٌٟ ٝث٧مطوجء  دٔوج ٣وو ٓوٚ  ٝثُضؾجًح ثُقو٤و٤ز ثُق٤ز ٣ٌٖٔ إٔ صؾ٘خ أ٣ز أٓز أٝ ٓؾضٔغ ًغ٤

ُٜج ىُي ثُضج٣ًل  ثُٔٞعون ٝثُٔٞوذٟٞ دٔوٞث٣ٍٖ ثُؼووَ ٝثُٔ٘طون ٝثُٔٞٝوٞػ٤ز ٝث٧ٓجٗوز ثُضج٣ًن٤وز  ٓوٖ صؾجًدٜوج 

ثُٔج٤ٝز ك٢ ٌٓثفَ ٗٔٞٛج ث٠ُٝ٧  ٝٓج صقِٔٚ صِي ثُضؾجًح ٖٓ هًُٝ ػ٤ِٔز ًغ٤ٌر  صْضط٤غ دٜج إٔ صٞغ ٣و٣ٜج 

ٓووٞثٟٖ ثُوووٞر كوو٢ ٕنٚوو٤ضٜج ثُضوو٢ ػجٕووضٜج كوو٢ صِووي ث٧هٝثً ٝثُٔٞثهووغ ثُٔجٝوو٤ز. دووٞػ٢ ػِوو٠ ٓووٞثٟٖ ثُٞووؼق ٝ

 ٝٛ٘جى ٣ٌٕٞ ثُط٣ٌن أًغٌ إٌٕثهًج  ٝأًفخ آكجهًج ٓٔج ُٞ ثٗطِوش ك٤ٚ ػ٠ِ ؿ٤ٌ ٛوٟ ثُضج٣ًل.

ٝإىث ًجٕ ٖٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ صٜضْ ًَ أٓز ٖٓ ث٧ْٓ دضج٣ًنٜج  ٝصٖ٘ب ُٜج ثُٔضجفق ثُضج٣ًن٤ز ثُٞنٔز ُضؼٌٛ 

ٌٓضٖلجصٜج ًٍٝ٘ٞٛج ث٧ع٣ٌز  ٝصٜضْ دجُذقظ ٝثُض٘و٤خ ث٧ع١ٌ ك٢ دٞثٟٖ أًٜٝج  ٝصٌٙوو ُٜويٙ ث٧ػٔوجٍ ك٤ٜج أْٛ 

ث٤َُٔث٤ٗجس ثُٞنٔز  ٝصٌَّ ثُذؼغجس ُِوًثّز ٝثُذقظ ُِٜ٘ٞٛ دٜيث ثُوطجع  ٝصؼَٔ ػ٠ِ ثّضغٔجًٙ كو٢ فًٌضٜوج 

دضق٤َِ ٝهًثّوز ٝٗووو صج٣ًن٘وج ثُوٌثٖٛ   ث٤ُْجف٤ز دٔج ٣ؼٞه دجُلجةور ػ٠ِ ْٓضوذَ ٕؼٞدٜج  كئٕ ٖٓ ث٠ُٝ٧ ث٫ٛضٔجّ

ؿ٤ٌ ثُذؼ٤و ٤ًٍ٘ٓج ػ٘ج  إى ٫ صَثٍ ٓؼط٤جصٚ ٝأفوثعوٚ ٝٓلجػ٤ِوٚ ٝٓنضِوق ٓٞثهؼوٚ صوؤعٌ ك٤٘وج إ٣ؾجدًوج ّٝوِذًج  ٝصوٌٖٛ 

ٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٧مطجء ٝث٫ٗقٌثكجس ثُل٣ٌٌوز ٝثُؼ٤ِٔوز ثُ٘جؽٔوز ػوٖ ثُووٌثءثس ثُٔ٘قٌكوز  ٢ٝؽٞهٗج ثٌُٝف٢ ٝثُٔلٜٞٓ

ٝهٞج٣ج ًٍٝٓٞ صج٣ًن٘ج ث٢ٓ٬ّ٩  كضقوٍٞ ٛويث ثُضوج٣ًل  صقوش ٟٝوأر ّو٤طٌر صِوي ثُووٌثءثس  ٝثُٔضق٤َر ٧فوثط

ثُنجٟتوز ٝث٫ٗقٌثكوجس ٝثُضق٣ٌلوجس ثُلجهفوز  إُو٠ ٓوج ٣ٖوذٚ ثُوٞعٖ ثُلٌو١ٌ ثُٔووو ُ ؿ٤وٌ ثُوجدوَ ُِضق٤ِوَ ٝثُوووًُ 

 ٝثُ٘وو.

ثُو٬ةَ ثُي٣ٖ ثٕوضـِٞث ػِو٠ هٞو٤ز  ٫ٝ ٗـج٢ُ إىث ٓج هِ٘ج إٕ ثُؼ٬ٓز ث٤ُْو كَٞ   ٛٞ ٖٓ ثُؼِٔجء ث٤ُِْٖٔٔ

ثُ٘وو ثُضج٣ًن٢ ٖٓ ٓٞهغ هًثّوضْٜ ُِضوج٣ًل دجُؼووَ ٝثُوٞػ٢ ٝثُووٌثءر ثُ٘جهوور ثُضق٤ِ٤ِوز  ُٝوْ ٣ؤمويٝث دٔوج ٣وووّ ٛ٘وج 

ٝٛ٘جى ٖٓ أُٞثٕ ٍث٤ٛز ٧فوثط ثُضج٣ًل ثُٖٔذؼز دجُنٌثكوجس ٝثُضنو٬٤س ٝث٧ٝٛوجّ ٝثُض٣َٝوٌ ٝثُض٤٣َوق ثٌُٝفو٢ 

ج ٝثًٝقج ك٢ صأع٤ٌٙ ٝثُٔل٢ٜٓٞ ثُض٢ صؼو ػ٘ ًٔ ث ٜٓ ًً و ًغ٣ٌ٤ٖ ٓووّز ٝٓـِوز ػ٠ِ ثُؼوَ ٝثُلْٜ. ًٔج إٔ ُْٔجفضٚ هٝ

ثُؼ٢ِٔ ثُٔذجٌٕ ػ٠ِ ْٓضٟٞ إػجهر صق٤َِ ٝهًُ ٝٗوو ًغ٤ٌ ٖٓ ٓؼط٤جس ٝأكٌجً ٝٓٞثهغ صج٣ًن٘ج ث٢ٓ٬ّ٩  كٜٞ 

ج ٓطِٞح ًٔ ج ٝثؽخ ث٫صذجع ٓطِوًج  ٫ٝ ٙ٘ ًّ ٓ٘ج إٔ ٗضؼذو كو٢ ٓقٌثدوٚ ٤ُوَ  ٣٘ظٌ إ٠ُ ٛيث ثُضج٣ًل ٤ُِ دٞٙلٚ ٓوو

ٌل هجدووَ ُِضق٤ِووَ ٝثُضأٓووَ ٝأمووي ثُؼذووٌ ٝثُوووًُٝ  ٌُٝ٘ووٚ ٣ووٌٟ ثُضووج٣ًل ٓؾٔٞػووز أكٌووجً  ووج ٓـِوًووج ؿ٤وو ًٚ ٜٗووجً  ٫ٝ ٗ

ٝأفوثط ًٍٝٓٞ ك٤ٜج ثُٚٞثح ٝك٤ٜج ثُنطأ  ك٤ٜج ثُـوظ ٝك٤ٜوج ثُْو٤ٖٔ  ك٤ٜوج ث٤ُٔوش ٝك٤ٜوج ثُقو٢ ثُووثةْ ثُقٞوًٞ 



 

  

ْٗوجٕ ثُْوجػ٤ز ٝثُٔ٘طِووز ُِقون ٝثُؼووٍ ٝثُق٣ٌوز. ُٝويُي ٣ووػٞ  كو٢ ٜٓ٘ؾ٤ضوٚ دلٌٌٙ ٜٝٓ٘ؾٚ ٬ٓٝهجصٚ ُلطوٌر ث٩

ثُضج٣ًن٤ز  إ٠ُ ثػضذجً أٓز ث٬ّ٩ّ ثُض٢ ثٗطِن ٓؾوٛج ٓوٖ مو٬ٍ ثُؼ٘وٞثٕ ثُوو٢٘٣ ث٩ّو٢ٓ٬  إُو٠ ؽجٗوخ ثُؼٞثٓوَ 

ؼوٞه أدوًوث  ٌُٝ٘٘وج ث٧مٌٟ  ًجٗش ُٜج أهٝثًٛج ثُق٣ٞ٤ز ثٌُّج٤ُز ٌٝٓضْذجصٜج ٝٓٞثهؼٜوج ثُٔض٤ٔوَر ثُْوجدوز ثُضو٢ ُوٖ ص

ٗقووٖ أد٘ووجء ٛوويث ثُؼٚووٌ ػ٤ِ٘ووج إٔ ٗوووًُ صِووي ثُٔٞثهووغ ٝثٌُٔثفووَ ثُضج٣ًن٤ووز ٓووٖ صووج٣ًل أٓض٘ووج ٓووٖ موو٬ٍ ٝؽٞهٗووج 

ّ  ثُقٞووجًثس  ووزً إّوو٤ٓ٬زً ٝثػ٤ووزً أٖٗووأس فٞووجًرل ػظ٤ٔووزل  ٣ٌٔووٖ ثػضذجًٛووج  دٔؼ٘وو٠ ٓووٖ ثُٔؼووج٢ٗ  أ  ٓ ث٩ّوو٢ٓ٬ أ

٠ِ ٛو١ ٖٓ ٝػ٢ ٝػٔن ٝٓؼٌكز ك٢ ٛويٙ ثٌُٔفِوز ثُضو٢ ٗقوجٍٝ ثُقو٣غز  أ١ إٔ "ث٤ُْو" ٣ٌ٣و إٔ ٣وٌأ ثُضج٣ًل ػ

وٟٞ ٓوٖ ؽو٣وو  دؼوو إٔ ؿذ٘وج ػ٘وٚ ٓوور ٣ِٟٞوز  ُ٘قٔوَ ٖٓوؼَ ثٌٌُثٓوز ٝثُؼوثُوز ث٩ْٗوج٤ٗز كو٢   ٖ ك٤ٜج ثُؼٞهر إُو٠ ثُ

ه صوٌٍف ىٛ٘و٢  ٝهًثّوز ٓؾوٌهر    ٌ ْ ٔجء إ٠ُ ث٧ًٛ  ٝٛيٙ ثُٔقجُٝز ثُض٢ ٣وػٞ إ٤ُٜج "ث٤ُْو" ٤ُْش ٓؾ ًّجُز ثُ

ووج ٓووٖ أدووٌٍ ثُٞثؽذووجس ثُِٔوووجر ػِوو٠ ػووجصن  ٝإٗٔووج ٛوو٢ ٝووًٌٝر فض٤ٔووز  ٝٝثؽووخ ف٤وو١ٞ ٌُٔفِض٘ووج ثُقجٝووٌر. إٜٗ 

َ ُِٔؼًٌوز ثُضو٢  ٕ  ىُوي ثُضوج٣ًل ّوؾ  ثُٔل٣ٌٌٖ ٝثُ٘نخ ثُٞثػ٤ز ًَٝ ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػٖ ه٤ٞز ث٬ّ٩ّ  دجُ٘ظٌ إُو٠ أ

ثط ٝأكٌوجً ث٩ّو٬ّ ٓوٖ مجٜٝج ث٩ّو٬ّ ٝوو مٚوٞٓٚ ٝأػوثةوٚ  ٝهوو ػِون دوٚ ٓوج ػِون دٌغ٤وٌ ٓوٖ ٓلوج٤ْٛ ٝأفوو

ََّ دج٤ُِْٖٔٔ ٖٓ ثًصذجى ٝثٝطٌثح  ُٝيُي كوو َٝٙ إ٤ُ٘ج ٝٛوٞ ٣ؾوٌ مطٞثصوٚ  ٕٞثةخ ٝأُٞثٕ هم٤ِز دْذخ ٓج ف

ْ ٞه. ٍٖ ٝٝؼق  فج٬ًٓ أعوجٍ ثُلضٌر ثُٔظِٔز ٝثُؼٜٞه ثُ  ك٢ ٝٛ

دج٫ّض٘جه إ٠ُ ٓج صووّ  ٖٝٓ أؽَ كْٜ ٝٝػ٢ أًغٌ ػٔوًج ٝٗلًؼج ُضج٣ًن٘ج ث٢ٓ٬ّ٩  ٣ووّ "ثُْو٤و"  كو٢ ٝوٞء 

ٜٓ٘ؾ٤ضٚ ثُضج٣ًن٤ز  ٝٓٞهلٚ ٖٓ ثُضج٣ًل  ٝٝػ٤ٚ ُٚ  ٓؾٔٞػز ٬ٓفظجس أّج٤ّز كو٢ ّوذ٤َ ثُٞٙوٍٞ إُو٠ أكٞوَ 

ؽو٣وور هوٌثءرً ٝثػ٤وزً  ٝصقوجٍٝ إٔ صوًّوٚ  ثُطٌم ُوًثّز صج٣ًن٘ج ث٢ٓ٬ّ٩ دٌٍٝؿ ػ٤ٍِٔز ػ٤ٔوز صوٌأ صج٣ًن٘ج ٖٓ

ف ػِو٠ ؽويًٝٙ ث٧ٙو٤ِز  ٝٓؼط٤جصوٚ ثُنٚوذز  ػِو٠ ٝوٞء ٓوٖ ٛووٟ ث٩ّو٬ّ ٝأّوِٞدٚ. ٣ٌٝٔوٖ   ٌ ٝصلِْلٚ ٝصضؼو

  إ٣ؾجٍ صِي ث٬ُٔفظجس ك٤ٔج ٢ِ٣:

٣ؼضذٌ ثُؼ٬ٓز ث٤ُْو كَٞ   إٔ ثُضوج٣ًل ُو٤ِ ٓؾوٌه صْوؾ٤َ فٌكو٢ ُوٞو٤ز ٓوٖ هٞوج٣ج ثُٔجٝو٢  دوَ  .1

كجػِزً صْوْٜ كو٢ ػ٤ِٔوز ٙو٘غ ثُقجٝوٌ  ٝثُضوأع٤ٌ ث٣٩ؾوجد٢ ثُٔغٔوٌ كو٢ ثّوضقوجهجس ثُْٔوضوذَ  دطذ٤ؼوز أٙذـ أهثرً 

ج ًجًصذجٟ ثُٖؾٌر دؾيًٝٛج ٝػٌٝهٜج ثُٞجًدز ك٢ أػٔجم ث٧ًٛ. ًٓ  ثًصذجٟٚ دٜج ٝثًصذجٟٜج دٚ  صٔج

َِّ ٕو٢ء .2   إٔ ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ًَ دجفظ ٝٓلٌٌ ٝهجًا ٝهثًُ ُقًٌوز ثُضوج٣ًل ثُؼٌدو٢ ٝث٩ّو٢ٓ٬  هذوَ ًو

٣ضنِ ٠ ػٖ ثُٜجُز ثُوو٤ّ ز ثُض٢ ٣قجٍٝ ًغ٤ٌٕٝ إٔ ٣ق٤طوٞث دٜوج ٛويث ثُضوج٣ًل دٌوَ ٓوج ك٤وٚ ٓوٖ ثٗقٌثكوجس ٝأمطوجء  

٧ٗ٘ج ُٖ ٗقَٚ ػ٠ِ كجةور ٖٓ هًثّوض٘ج ُوٚ دووٕٝ ىُوي  دوَ ثُوٞو٤ز صٌوٕٞ ػٌْو٤ز  ٧ٕ ٛويث ث٧ّوِٞح ٣وؤه١ إُو٠ 

 ٢ ْٗؼ٠ إ٤ُٜج  ٝثُٜوف ثُي١ ٜٗوف إ٤ُٚ. صوو٣ِ ث٧مطجء  ٝك٢ ٛيث ٓج ك٤ٚ ٖٓ ث٫ٗقٌثف ػٖ ثُـج٣ز ثُض



 

  

ث ٖٓ ثُوٞج٣ج ٝث٬ُٔدْجس ثُض٢ فوعش ك٢ ٙوً ث٬ّ٩ّ ٝث٫ٗوْجٓجس ثُض٢ ثدض٢ِ  .3 ًٌ ٣ؼضوو "ث٤ُْو" إٔ ًغ٤

ث ٓووٖ  ًٌ دٜووج ثُْٔوؤِٕٞ  أع ووٌس ػِوو٠ ّوو٤ٌ ٛوويث ثُضووج٣ًل كوو٢ ػٚووٌ ثٌُّووجُز  ٧ٕ صِووي ثُوٞووج٣ج مِوووش ػ٘وووٗج ًغ٤وو

م٤ٖ ثُٔووٌصذط٤ٖ ٝثٌُٔصَهووز    ً ثُووي٣ٖ ًووجٗٞث ٣ؼ٤ٖووٕٞ ػِوو٠ ٓٞثةووو ثُِٔووٞى ٝثُْوو٤ٟ٬ٖ  ٤ُنِوووٞث ُٜووْ ثُٔوو عٌ ثُٔووؤ

ًٝٛج دٚووًٞر ؽيثدووز صِلووش ث٧ٗظووجً كوو٢ أ١ِّ ٓٞٝووٞع أًثهٝث    ٞ ٝثُلٞووجةَ ٝث٧فجه٣ووظ ثُضٔؾ٤و٣ووز ث٣َُٔلووز  ٣ٝٚوو

ث ٓووٖ ثُٞهووجةغ  ًٌ فْووخ ثُقجؽووز ث٤ُْجّوو٤ز ٝثُٖنٚوو٤ز  ُٝوويُي كِووٖ ْٗووضـٌح  ًٔووج ٣ؤًووو "ثُْوو٤و"  إىث هٌأٗووج ًغ٤وو

ُضج٣ًن٤ووز كوو٢ ٙووًٞص٤ٖ ٓض٘جهٞووض٤ٖ  صؼٌْووجٕ ث٫ٗوْووجٓجس ثُٔٞؽووٞهر دوو٤ٖ ثُْٔوو٤ِٖٔ  ٝصذووٌٍ ًووَ ٜٓ٘ٔووج ثُٞثهؼووز ث

ثُضج٣ًن٤ز ػ٠ِ ٍٝٞء ٖٓ ثصؾجٛجصٜج ٝؿج٣جصٜج  ًٔج ٣قوط ك٢ ػٌٚٗج ثُقجٌٝ ػ٘وٓج صضٞجًح ثُٚقق ث٤ُْج٤ّز 

ق٤لز أٝ صِوي. ك٢ ص٣ٌٞٚ دؼٜ ثُوٞج٣ج ثُض٢ ٗؼ٤ٖٜج دأٗلْ٘ج ٗض٤ؾز صٞجًح ثٌُأ١ أٝ ث٫صؾ  ٚ جٙ ثُي١ صٔغِٚ ٛيٙ ثُ

ٝإٕ ثُٔطِٞح ٖٓ أ١ دجفظ ٝٗجهو ُٜيث ثُضج٣ًل إٔ ٣ٌثػ٢ ٛيث ثُٞثهغ ثُي١ ػجٓ ك٤ٚ ثُضج٣ًل ثُؼٌد٢ ٝث٩ّو٢ٓ٬  

٤ْ٤ٌُ ك٢ دقغٚ دٜوٝء ٝفيً ٣ٝوظز ٓض٘ج٤ٛز  ُت٬  ٣وغ ك٢ ثُنطأ ٖٓ ف٤ظ ٫ ٣ؼِْ  ٣ٝ٘قٌف ػٖ ثُوًح ٖٓ ف٤ظ 

 ٫ ٣ٌ٣و.

إ٠ُ إٔ دؼٜ هث٢ًّ ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩  ثُْٔضٌٖه٤ٖ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗ  ػو ٝث ٤ٖ٣ٌ "ث٤ُْو"  .4

وز ُٞؽٜوز  ث ٖٓ ث٧ػٔجٍ ثُض٢ صوّٞ دٜج دؼٜ أٝ ًغ٤وٌ ٓوٖ ثُؾٔجػوجس ثُضو٢ صوو٣ٖ دج٩ّو٬ّ ٛو٢ ثُٞف٤وور ثُٔٔغِ  ًٌ ًغ٤

صوج٣ًن٢ ًذ٤وٌ  ُوٚ ثُ٘ظٌ ث٤ٓ٬ّ٩ز  ٜٓٔج ًجٕ ُٕٞ صِي ث٧ػٔجٍ ٜٝٓٔج ًجٕ ٗٞػٜج ٟٝجدؼٜج. ٝٛيث مطأ كٌو١ٌ ٝ

صوثػ٤جصٚ ثُِْذ٤ز ػ٠ِ ْٓضوذَ ث٬ّ٩ّ ٝثُ٘ظٌر إ٤ُٚ ٖٓ هذَ دجه٢ ث٧ه٣جٕ ٝثُقٞجًثس. ٝإٕ ثُؾٔجػجس ث٩ّو٤ٓ٬ز 

وج ًذو٤وز ثُ٘وجُ  ُٜوْ أم٬هٜوْ ثُنجٙوز   ًّ ٝثُْٔؤ٤ُٖٝ ث٤ُِْٖٔٔ  ثُي٣ٖ ػجٕٞث ك٢ ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩  ٤ُْٞث إ٫  أٗج

ُٜوْ أمطوج ْٛ ثُذٖو٣ٌز  ٤ُْٝوش صٚوٌكجصْٜ إ٫ صٚوٌكجس دو٤وز د٘و٢ ث٩ْٗوجٕ  ُْٜٝ ٟذوجةؼْٜ ٝأىٝثهٜوْ ثُٔؼ٤٘وز  ٝ

 ٤ُِٝ ُٜج ػ٬هز دج٬ّ٩ّ إ٫ دٔووثً هٌدٜج ٖٓ ٓذجها ث٬ّ٩ّ ٝٓلج٤ٛٔٚ. 

٣ؤًو "ث٤ُْو" كَٞ   أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٨ُٓز ٝثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤وز ٝث٩ّو٤ٓ٬ز ثُٔؼجٙوٌر إٔ صوٜٜ٘ ٓوٖ  .5

ثُٔووو٤ْ  ثُووي١ ٣ِلٜووج ٓووٖ أمٔوو٘ هووو٤ٜٓج ٝفضوو٠ أػِوو٠ ًأّووٜج دجُٖٔووجًَ  ًٚذٞصٜووج ٝصنِلٜووج ثُقٞووج١ً ثُووٌثٖٛ ٕووذ

ث٫ؽضٔجػ٤وز ٝث٤ُْجّو٤ز ٝث٫هضٚووجه٣ز  ٝفجُوز ثُٞوؼق ثُؼِٔوو٢ ثُضو٢ ؽؼِوضْٜ كوو٢ فجُوز ػَُوز صجٓووز ػوٖ ثُٖٔووجًًز 

ٝث٩ّٜجّ ثُق٢ ك٢ ػ٤ِٔز ٙ٘غ ثُضج٣ًل ثُٔؼجٌٙ  ٓج ُْ صٔجًُ ػ٤ِٔز ٗوو ػ٢ِٔ ٓٞٝٞػ٢ ُضج٣ًنٜوج ٝٓجٝو٤ٜج 

ْ  ٧ٕ ػ٤ِٔووز ثُ٘وووو ثُضووج٣ًن٢ ٝإػووجهر صو٤وو٤ْ ٝهًثّووز صِووي ثٌُٔثفووَ كوو٢ ثُضووج٣ًل ث٩ّوو٢ٓ٬ صضٚووَ دجٌُٔفِووز ثُوووو٣

ث٤ُٝ٧ز ٖٓ ٌٓثفَ ثُؼَٔ ٝثُذ٘جء  ٢ٛٝ ٌٓفِز ث٩ػوثه ٝثُض٣ٌٖٞ  إػوثه ثُنط٠ ثُض٢ ٤ْ٣ٌ ػ٤ِٜج ثُؼَٔ  ٝص٣ٌٖٞ 

 ث٧ِّ ٝثُٔذجها ثُؼجٓز ثُض٢ ٣ٌصٌَ ػ٤ِٜج ثُذ٘جء.



 

  

َٞ   إٔ ٗوو ثُضج٣ًل ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْضو٤ْ أٝ ٣ضْ ػ٠ِ أُٙٞٚ ثُؼ٤ِٔز ٝثُٔٞٝٞػ٤ز  ػ٠ِ ٣ؼضوو ث٤ُْو ك .6

ْٓضٟٞ ثّضغٔجً إ٣ؾجد٤جس ٓٞثهغ ثُضوج٣ًل ثُٔٞو٤تز  ٝث٫ٗضلوجع ث٣٩ؾوجد٢ دٜوج كو٢ فجٝوٌ ث٧ٓوز ْٝٓوضوذِٜج  ٝٛو٢ 

ٕٝوجٛور  دقْوخ صنٞٛ ؿٔجً دقغٜوج ػوٖ ٓٞهوغ ٝهًٝ ًة٤ْو٢ ُٜوج كو٢ ثُق٤وجر  ٣٘طِون ٓوٖ ًٜٞٗوج أٓوز ْٓوؤُٝز 

ثُضؼذ٤ٌ ثُوٌآ٢ٗ  ٓج ُْ ٗلْٜ ٝٗؼو٢ ٟذ٤ؼوز ٝٗٞػ٤وز ثُٔؼٌكوز ثُضج٣ًن٤وز ثُضو٢ صوووٜٓج ُ٘وج هًثّوز ثُضوج٣ًل  ٝػ٬هضٜوج 

دجُٞثهغ ثُق٤جص٢ ثُي١ ٗؼج٣ٖوٚ كو٢ ثُقجٝوٌ ٝكو٢ ثُْٔوضوذَ  ٧ٕ ثُوَٖٓ ًوَ ٓضٌجٓوَ ٝٓضلجػوَ دأدؼوجهٙ ْٝٓوض٣ٞجصٚ 

ٌ ك٤ٜج ثُلٌٌر ثُ٘جكؼز ٝثُؾ٤ور ٝثُؼذوٌر ثُقْو٘ز ثُٚوجُقز  دوَ صذوو٠ ثُٔج٤ٝز ٝثُقجٌٝر ٝثُْٔضوذ٤ِز ثُض٢ ٫ ص٘قٚ

كئٕ ػ٠ِ ثُٔغول٤ٖ ٝثُوػجر  ٝفج٢ِٓ ُٞثء ثُلٌٌ ٝثُٔؼٌكوز ثُؼ٤ِٔوز  إٔ ٣٘طِووٞث   ٙجُقز ُِوجهّ ٖٓ ث٣٧جّ. ٝدجُضج٢ُ

جًَ ثُؼوو٣وز ثُضو٢ ُلْٜ ٟذ٤ؼز ث٬ٌُٖٔس ٝثُضقو٣جس ثُقجٌٝر ثُض٢ ٣ضنذ٠ ك٤ٜج ثُٞثهغ ث٢ٓ٬ّ٩  ثٗط٬هًج ٖٓ ثُٖٔو

غَ ك٢ ثمض٬ف ثُٔيثٛخ ٝثُٔوثًُ ثُل٣ٌٌز ٝث٤ٓ٬ّ٩ز  كو٢ صلجٙو٤َ ثُؼو٤وور ٝكٌٝػٜوج  ٝكو٢ ٗٞػ٤وز ثُطوٌم   ٔ صض

ف ػِو٠ ٟذ٤ؼوز ٛويٙ ثُٖٔوجًَ  ٝػِو٠ ثُقِوٍٞ ثُؼ٤ِٔوز ثُضو٢   ٌ ثُض٢ صِٚ٘ج دٜج  ٝصٞٙوِ٘ج إ٤ُٜوج  ُٝوٖ ْٗوضط٤غ ثُضؼو

ىثس ؽوٟٝ  إىث فجُٝ٘ج ثُٞهٞف أٓجّ ثُٔظجٌٛ ثُْطق٤ز ثُذوجًٍر   ٗووٜٓج ُٔؼجُؾضٜج  ٝدجُضج٢ُ  ُٖ َٗٚ إ٠ُ ٗض٤ؾز

ٖٓ هٕٝ إٔ ٗ٘لي إ٠ُ أدؼو ٜٓ٘ج  ٧ٕ ىُي ُٖ ٤ٜ٣ب ُ٘ج ثُٞهٞف أٓجّ ٝثهغ ثٌُِٖٔز  ٝدجُضوج٢ُ ُوٖ ٣ْوضط٤غ إٔ ٣نطوٞ 

ٔ ِ دأ٣وو٣٘ج ؽويًٝٛج  د٘ج مطٞر ٝثفور ٗقٞ ثُقَ ثُؾي١ً ثُٚق٤ـ. ُٝويُي ٫ دوو  ُ٘وج ٓوٖ ثُ٘لوجى إُو٠ ث٧ػٔوجم  ُ٘وضِ

ٝأّذجدٜج ثُذؼ٤ور ٝثُو٣ٌذز ثُض٢ صٔضو إ٤ُٜج ٛويٙ ثُٖٔوٌِز أٝ صِوي  ٧ٕ ٌُوَ ٖٓوٌِز  ًٝوَ هٞو٤ٍز  ٓؤعٌثصٜوج ٝػِِٜوج  

 ٝؽيًٝٛج ث٤ِٙ٧ز ك٢ ف٤جر ث٧ؽ٤جٍ ثُْجدوز.

٣ٌكٜ ث٤ُْو كَٞ   إمٞجع ثُضوج٣ًل ث٩ّو٢ٓ٬ ُووٌثءثس ٗوو٣وز صقوجٍٝ هْوٌ ثُضوج٣ًل ُٚوجُـ أكٌوجً  .7

ج ػوٖ كٜوْ ٟذ٤ؼوز فو٣غز ُضنٌػ ث٧ ًٓ فوثط ٝثُٔٞثهغ ثُضج٣ًل ٖٓ ٤ّجهٜج ٝإٟجًٛج ثُطذ٤ؼ٢  ٓٔج ٣ؾؼِٜج ػجؽَر صٔج

ث ٗظ٣ًٌج ٝػ٤ًِٔج ػٖ ث٫ّضلجهر ٓ٘ٚ ك٢ ثُقجٌٝ ٝثُْٔوضوذَ  كج٩ّو٬ّ  ًٔوج ٣ؼضووو  ًً ثُقوط ثُضج٣ًل  ٝهجٌٙر هٚٞ

ٖٗوأ ك٤ٜوج ٝصوأعٌ دٜوج ٝأعَّوٌ ك٤ٜوج  ُٝويث  "ث٤ُْو" ثُؼ٬ٓز  ًجٕ ٤ُٝو ث٧ٓز ثُض٢ ػجٓ ك٢ أًٜٝج  ًٝد٤خ ثُذ٤تز ثُض٢

كئٗٚ ٣قَٔ ًّجُز ٛيٙ ث٧ٓز ٝػذو٣ٌز ٛيٙ ثُذ٤تز  ٣ٝٔغَِّ آٓجُٜج ٝآ٫ٜٓج أٙوم صٔغ٤َ  ٝدٜيث ًجٕ هًٝ ث٩ّو٬ّ كو٢ 

ٛيث ثُضج٣ًل  ٖٓ م٬ٍ ٛيٙ ثُ٘ظٌر  ٛٞ هًٝ ث٧ٓز ثُض٢ ًجٕ ث٬ّ٩ّ أٙوم صؼذ٤ٌ ػٜ٘ج  ٝأٙل٠ ٌٓآٍر ٌُٝف٤ضٜوج 

ث ٝصطِؼٜج ٝظٔ ًٍ ٞ  ٝث٩دووثع  ٣ْٝوؾَ "ثُْو٤و" ٛ٘وج ثُ٘ظ٣ٌوز ثُٔجه٣وز  ثُٔجه٣وز ثُو٣جٌُض٤ٌ٤وز  ٓغوج٫ً دوجً تٜج إ٠ُ ثُْؤ

ػِوو٠ صِووي ثُوووٌثءثس ثُنجٟتووز ُضج٣ًن٘ووج ث٩ّوو٢ٓ٬  ثُضوو٢ صانٞووغ ًووَ ثُضطووًٞثس ثُضج٣ًن٤ووز ٝثُق٤جص٤ووز ُِؼجٓووَ 

٬هوجس ث٫هضٚوجه٣ز كو٢ ًوَ ٌٓفِوز ٓوٖ ث٫هضٚجه١ ثُي١ ٣ضٔغَ  ك٢ صطًٞ ّٝجةَ ث٩ٗضجػ  ٝثُوي١ ٣ؼو٤ٖ  ٟذ٤ؼوز ثُؼ

ثٌُٔثفَ  ثُض٢ صؼ٤ٖ  دوًٝٛج ًَ ث٧ٝٝجع ثُل٣ٌٌز ٝثٌُٝف٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ثُضو٢ ٣ؼ٤ٖوٜج ثُٔؾضٔوغ ثُذٖو١ٌ دٖوٌَ 

 ػجّ. 



 

  

ٌٝٛيث ٣ٚذـ ثُضج٣ًل مجًٝؼج ُقض٤ٔز ٛيث ثُضطوًٞ  ثُوي١ ٣َػٔٞٗوٚ  ٓوٖ هٕٝ إٔ ٣ْوضط٤غ ثُلٌوجى ٓ٘وٚ. أٓوج 

ؼٌكض٘ج ثُضج٣ًن٤ز كضضٔغََّ ك٢ أٜٗج صقجٍٝ إمٞجع صج٣ًن٘ج ُٜويث ثُٔ٘طون  ٝكوٌٛ صِوي ٟذ٤ؼزا ثًصذجٟ ٛيٙ ثُ٘ظٌر دٔ

ثٌُٔثفوَ ثُقض٤ٔوز ػِو٠ ٛويث ثُضوج٣ًل  ًٔوج ٕوجٛوٗجٙ كوو٢ دؼوٜ ثُوًثّوجس ثُضو٢ فوجٍٝ ك٤ٜوج دؼوٜ ثُذوجفغ٤ٖ ثُووي٣ٖ 

٣ْ٘ووؾْ ٝٛوويٙ  ٣ضذ٘ووٕٞ ٛوويٙ ثُ٘ظووٌر إٔ ٣لْووٌ ثُضطووًٞثس ثُق٤جص٤ووز ثُضوو٢ فوووعش هذووَ ث٩ّوو٬ّ ٝدؼوووٙ دجُضلْوو٤ٌ ثُووي١

ج ًٗٞػج ًُٝٞٗج آمٌ ٖٓ صِي ثُووٌثءثس ثُضج٣ًن٤وز ثُٔ٘قٌكوز ٝثَُثةلوز  ٝٛو٢ ثُووٌثءر  ًٞ ثُ٘ظ٣ٌز. ٣ٌٝكٜ "ث٤ُْو" أ٣

ثُض٢ ٣قجٍٝ ٓ٘ضؾٞٛج إٔ ٣ؾؼِٞث ٖٓ ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩ ٌٓفِز ٖٓ ٌٓثفَ صج٣ًل أٓز ٓؼ٤٘ز أٝ ٕؼخ ٓؼو٤ٖ  فضو٠ 

ثػضذجًٙ صٌثعًج ه٤ًٓٞج ٣٘ذغ ٖٓ ٟذ٤ؼز ثُؼٞثَٓ ٝثُٔوؤعٌثس ثُو٤ٓٞوز. ًإٔ ك٢ ثٗط٬م ٛيث ثُضج٣ًل ك٢ ف٤جصٜج ٓج ٣ذًٌ 

ٝثٓضو  ٛيث ث٫صؾجٙ ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ فض٠ فجٍٝ إٔ ٣ؾؼَ ٖٓ ث٩ّو٬ّ ٓؾوًوث ٓوٖ أٓؾوجهٙ ثُو٤ٓٞوز ثُنجٙوز  كووو ًوجٕ 

َ  ٤ُٝو ث٧ٓز ثُؼٌد٤ز  ٫ ًّجُز إ٤ُٜز صٔضو  ٖٓ ثُْٔجء  ُضقضٖٞ ثُذ٣ٌٖز ؽٔؼجء ك٢ آ٫ٜٓج ٝآٓجُٜج.  ٝهوو أٙوذـ ٌُو

ٖٓ ٛي٣ٖ ث٫صؾج٤ٖٛ هًثّجصٜٔج ثُٔؼ٤٘ز  ٝٓ٘جٛؾٜٔج ثُٔقوهر  فضو٠ ػوجه ثُووجًا ثُؼٚو١ٌ ٣ِضوو٢ دٌوَ ٜٓ٘ٔوج كو٢ 

ْ ٌ ٛيث ثُضج٣ًل ٖٓ مو٬ٍ  أًغٌ ٖٓ ًضجح ٝك٢ أًغٌ ٖٓ ٓقجٌٝر. ٝأٓج ثُِٕٞ أٝ ث٫صؾجٙ ثُغجُظ ثُي١ ٣قجٍٝ إٔ ٣ل

ً٘ج  ٫ٝ ًٜٓ٘ؾج ٓقوًهث  ٝإٗٔج ٢ٛ ًِٔجس ٝآًثء ٓض٘جعٌر صِضوطٜوج ٓوٖ ٛ٘وج هًٝ ث٬ّ٩ّ ك٤ٚ ه٣ً٘ج  ك٬ صؾو ُٚ مطًج ٓؼ٤

ٝٛ٘جى  ٓٔج ٣ٌضذٚ دؼٜ ثٌُض جح ث٤ُِْٖٔٔ  ٖٓ ف٤ظ ٣وٚوٕٝ ٖٝٓ ف٤ظ ٫ ٣وٚوٕٝ. إٜٗوج ًِٔوجس ػوجدٌر ٝآًثء 

. ٝهوو ٣ذووٝ ٣ٌّؼز  ُٝيث كئٜٗج ُٖ صضٌى ك٢ ٗلِ ثُوجًا أ١ أعٌ ُٞ ثُضلش إ٤ُٜج  ُٝيث ك٬ صذوٍ ك٢ ى٤٘ٛضوٚ أ١ ٕو٢ء

ؿ٣ٌذًج إٔ ٗوًُ ثُضج٣ًل ٖٓ م٬ٍ صأع٤ٌ ث٬ّ٩ّ ك٤ٚ ه٣ً٘ج  أٝ إٔ ٗؼضذٌ ىُوي ثصؾجًٛوج آموٌ كو٢ هًثّوضٚ  ٌُٝوٖ ٛويٙ 

ف إ٠ُ ٬ٓٓقٚ ٝآعجًٙ  ُٝيُي كئٜٗج ّوضٍَٝ   ٌ ثُـٌثدز صٌؽغ إ٠ُ ؿٔٞٛ ٛيث ثُٜٔ٘ؼ ثُي١ ٗوػٞ إ٤ُٚ ٝٗقجٍٝ ثُضؼ

ج ػ٘وٓج ٗٞكن إ٠ُ ًّْ ثًُٚٞر ث٤ُٞٔتز ُ ًٔ  ٔج ٗقجُٝٚ.فض

٣ٌد٠ "ث٤ُْو" ك٢ ٜٓ٘ؾ٤ضٚ ثُضج٣ًن٤ز ًدطًج ؽ٣ًٌٛٞج د٤ٖ ثُضج٣ًل ٝث٬ّ٩ّ  إى إٕ ٛيث ثُوو٣ٖ  ثُوي١ موضْ  .8

  دٚ ثٌُّج٫س  ؿ٤ٌ  ف٤جر ثُٖؼٞح ثُض٢ هثٗوش دوٚ ٝثٗضْوذش إ٤ُوٚ  ٝفوجٍٝ إٔ ٣طذؼٜوج دطجدؼوٚ  ٣ٝوٌد٠ فًٌضٜوج 

وج ٝأكٌجًٛج ٝػ٬هجصٜج ثُؼجٓز ٝثُنجٙز دٔلج٤ٛٔٚ ثُؼجٓز  ًٔ ثُض٢ ؽجء دٜج ُض٘ظو٤ْ ثُق٤وجر. ٣ٝطوٌؿ "ثُْو٤و" ّوؤث٫ً ٜٓ

فٍٞ ثُْٔضٟٞ أٝ ثُقوو  ثُوي١ ٝٙوَ إ٤ُوٚ ٛويث ثُؾٜوو ثُٔذويٍٝ  ٝٓوج ٛوٞ ٓوووثً ٗؾوجؿ ٛويٙ ثُٔقجُٝوز ثُضو٢ فجُٜٝوج 

ث٬ّ٩ّ؟ ٣ٝؾ٤خ "ث٤ُْو" دأٗ٘ج ٫ ْٗضط٤غ إٔ ٗو ػ٢ ثّض٤ؼجح ٛيث ثُضـ٤٤ٌ ُؾ٤ٔوغ ٗوٞثف٢ ثُق٤وجر  ٫ٝ ٣ٌٔوٖ ثُووٍٞ 

وش ٙوًٞر ٙوجههز ػوٖ ث٩ّو٬ّ ٝصؾْو٤ًوث ف٤ًوج ُٔلج٤ٛٔوٚ  ٫ٝ ْٗوضط٤غ ٛويٙ ثُووػٟٞ ٫ٝ ٛويث إ ٕ صِي ثُٖؼٞح ٓغِ 

ثَُػْ  ٧ٗ٘ج ٝثؽوٕٝ ك٢ ٛيث ثُضج٣ًل ٓج ٣ٞغ أ٣و٣٘ج ػ٠ِ ًغ٤ٌ ٖٓ ث٫ٗقٌثكجس ٝثُضق٣ٌلوجس ػوٖ ٓلوج٤ْٛ ث٩ّو٬ّ 

ٟذ٤ؼوز ثُٔوٜ٘ؼ ثُقًٌو٢ ُلٜوْ ٝهوٌثءر ثُضوج٣ًل  ٝمطٟٞٚ ثُؼجٓز  ٝٛ٘ج صذوأ ٜٓٔز ثُذقظ ٝثُ٘وو ثُضج٣ًن٢  ٝصضؾِ ٠

دجػضذجًٙ صؾٌدز ػ٤ِٔز ُ٪٬ّّ  ٝثٓضقجًٗج ُووًر ٓلج٤ٛٔٚ ٝصؼج٤ُٔٚ ػ٠ِ ثُؼ٤ٔ ك٢ ف٤وجر ثُ٘وجُ ٝثُضوأع٤ٌ  ث٢ٓ٬ّ٩

ك٤ْٜ  ٬ٓٝفظز ػٞثَٓ ثُٞؼق ك٢ ٛيٙ ثُضؾٌدز ٖٓ ف٤وظ ٖٗوٞةٜج هثموَ ٛويٙ ثُٔلوج٤ْٛ  ًٔوج ٣ووَّػ٢ ث٧ػووثء  أٝ 



 

  

ثُض٢ أفجٟش دجُضؾٌدز ث٤َُ٘ٓز ٜٝٓ٘ج ثُظٌٝف ث٫ؽضٔجػ٤وز  أٝ ٓوٖ ف٤وظ ثُوٞػ٢ ثُوِون ُٞثهوغ  ٖٓ ف٤ظ ثُظٌٝف

ٛيٙ ثُٔلج٤ْٛ ٝفو٤وضٜج ث٤ٙ٧ِز. ٝػ٘وٓج ٣ٚوٌ "ثُْو٤و"  كو٢ ٓوٜ٘ؼ دقغوٚ ثُضوج٣ًن٢  ػِو٠ ٝوًٌٝر ٝأ٤ٔٛوز هًٝ 

جًا ُِضوج٣ًل  ٝٛوٞ ثُو٣ٖ ٝثٌُّج٫س ثُْٔج٣ٝز  ث٩ّو٬ّ كو٢ ٛويث ثُضوج٣ًل مجٙوز  كٜوٞ ٣ْوضٜوف إعوجًر ٝػو٢ ثُوو

٣وٌأ  دقًٌز ثُو٣ٖ ك٢ ٛيث ثُضج٣ًل  دقًٌز ٓلج٤ٛٔٚ ٝدق٣ٞ٤ز ًٝفٚ ٝدأٙجُز فُِٞٚ  ٖٝٓ ثُطذ٤ؼو٢ ُٜويث ثُوٞػ٢ 

إٔ ٣ِضو٢ دج٧ٓز ثُض٢ ًجٗش أٍٝ ٓؾجٍ ػ٢ِٔ ٫مضذجً هووًر ثُوو٣ٖ ػِو٠ ثُضوأع٤ٌ  ٝأٍٝ ًثٕوو ػوجٓ ٛويث ثُوو٣ٖ كو٢ 

ٛٞ ثُٜوف ث٧ّجُ ثُي١ ٣ذضـ٤ٚ "ث٤ُْو" كَٞ   ٖٓ ٛيٙ ثُٔقجُٝوز   أكوٚ  ٝثٗطِن ٣ضقوط إ٠ُ ثُؼجُْ دِـضٚ. ٝىُي

ٝٛٞ ٫ ٣ٌ٣و ديُي ثُٜٔ٘ؼ ثمضٌثع صج٣ًل ؽو٣و  ٝإٗٔج ٓقجُٝز كْٜ ٛيث ثُضج٣ًل ٖٓ ف٤ظ ٛوٞ صؾٌدوز ػ٤ِٔوز ُِوو٣ٖ  

ً  ٝثُٜٔ٘ؼ ثُنوجٟب ثُوي١ ٝهوغ ك٤وٚ ًغ٤وٌ ٓوٖ ثُووجًة٤ٖ ٝثُ َّٝ وثًّو٤ٖ ُوٚ  ٝدجُضج٢ُ فلع ٛيث ثُضج٣ًل ٖٓ ثُلْٜ ثَُٔ

ٝث٫دضؼجه دٚ ػٖ ٟذ٤ؼز ثٌُْه ثُقٌك٢  ٖٓ ٤ٌّ ٝصٌثؽْ ٝٗٚٞٗ فٌجة٤ز ًعوز د٤ِوور  إُو٠ ثُط٣ٌووز ثُضو٢ صؾؼوَ 

ٓ٘ٚ ٓؼ٠٘ ٣ضقوٌى كو٢ هثموَ ف٤وجر ثُ٘وجُ ٤ُقوٌى ثُق٤وجر ٓوٖ فوُْٜٞ  ٓٔوج ٣وؤه١ إُو٠ صؾ٤٘وخ ث٧ؽ٤وجٍ ث٩ّو٤ٓ٬ز 

 ثُض٢ صوًُ ٛيث ثُضج٣ًل.ثُطجُؼز ث٫ٗقٌثكجس ثُضج٣ًن٤ز  ٝأمطجء ثُٔ٘جٛؼ ثُٔضؼو هر 

صقلَ ًضخ ٝٓقجٌٝثس ٝٗوٝثس ٝمطخ ٝٓٞثػع ثُؼ٬ٓز ث٤ُْو ٓقٔو ف٤ْٖ كَٞ   دجٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘ٔجىػ 

٤ْو" ٖٓ م٬ُٜج ٓوغ ثُل٣ٌٌز ثُؼ٤ِٔز ٝثُضؾ٤ْوثس ثُٞثهؼ٤ز ٤ٌُِل٤ز ثُؼ٤ِٔز ٝثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُٔٞٝٞػ٤ز ثُض٢ ٣ضؼج٠ٟ "ثُ

أفوثط ٝهٞج٣ج ًٍٝٓٞ ٕٝن٤ٚجس ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩  ٣ٌٝجه ٫ ٣نِوٞ ًضوجح أٝ ٟوٌؿ أٝ ٓٞهوق أٝ ً ٣وز ٓؼ٤٘وز 

٤ُِْو ٖٓ ىًٌ أٝ إٕجًر صؼذ٣ٌ٤ز  دٜوف ثُوًُ ٝثُٔٞػظز ثُقْ٘ز  إ٠ُ أ٤ٔٛز ٝػ٢ هًٝ صج٣ًل ثٌَُّ ٝث٧ٗذ٤وجء 

جر ثٌُّوٍٞ  ٙو٠ِ   ػ٤ِوٚ ّٝوِْ  ّٝو٤ٌ ٝصوٌثؽْ ثُنِلوجء ٝثٌُّج٫س دٔوج ك٤ٜوج  دوَ ٓوووٓضٜج  صوج٣ًل ٝكٌوٌ ٝف٤و

ٝث٧ةٔز  ٝٓنضِق ثُقٞثهط ٝثُضق٫ٞس ثُضج٣ًن٤ز  ٓقج٫ًٝ ًدو٠ ثُضوج٣ًل ثُٔجٝو٢ دجُقجٝوٌ ٝثُْٔوضوذَ د٬ّْوز 

٣ٌْٝ ٖٓ هٕٝ صٌِق أٝ هٌْ  ٓٔج ٣ٖؼٌ ثُٔٞؽٞه ك٢ ثَُٖٓ ثُقجٝوٌ  ٝثُٔ٘لٚوَ ؽْوو٣ًج ػوٖ ثُوَٖٓ ثُٔجٝو٢  

ٝثُٜووف ٝثفووو ٓوغ صؼوووه ث٧هٝثً ٝثُٔٔجًّوجس ٝثمووض٬ف ث٧ٕونجٗ ٝص٘ووٞع ث٧ّوج٤ُخ ٝصوووجهّ إٔ ثُوٞو٤ز ٝثفووور 

 ث٣٧جّ ٝث٧ٍٓجٕ. ٢ٛٝ ه٤ٞز ثُٞؽٞه ثُق٢ ٝثُلجػَ ٝثُٜجهف ٝثُن٬م ُ٪ْٗجٕ ك٢ ثُق٤جر.

ث ػِو٠ ٣ٌٟووز  ًٍ ٣ٝضقوط "ث٤ُْو" ػٖ صؾٌدز ثٌٍُّٞ  ٠ِٙ   ػ٤ِوٚ ّٝوِْ  ٓغوج٫ً ٝثٝوًقج ٝأٗٔٞىًؽوج دوجً

َٓ ٓغ ثُضوج٣ًل  إى إٜٗوج صؾٌدوز ك٤ٜوج هًُٝ ٝػذوٌ ًغ٤وٌر ٓطِوٞح ٓ٘وج هًثّوضٜج ٝٝػ٤ٜوج ٝث٫هضووثء دٜوج. ٧ٕ ثُضؼج

َّٕ هُٞوٚ ًّوجُز  َّٔو  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  ٣ٌٕؼز إ٤ٓ٬ّز  ٝػِٔٚ ًّجُز ٝٓٚوً ص٣ٌٖؼ٢  ًٔج أ صؾٌدز ثُ٘ذ٢  ٓق

أ٢ّ دٚ ٝث٫هضوثء دؼِٔٚ  إى ٣وٍٞ صؼج٠ُ: "ُوو ًجٕ ٝٓٚوً ٣ٌُِٖؼز  ثٗط٬هًج ٖٓ ث٣٥ز ث٣ٌٌُٔز ثُض٢ صوػٞٗج إ٠ُ ثُض

ث" )ث٧فَثح: ًٌ  (. 21 ٌُْ ك٢ ًٍّٞ    أّٞر فْ٘ز ُٖٔ ًجٕ ٣ٌؽٞ    ٝث٤ُّٞ ث٥مٌ ٝىًٌ    ًغ٤



 

   

ث ٓووٖ ثُٔلٌوو٣ٌٖ  ًٌ ٌُٝووٖ ث٬ُٔفووع ػِوو٠ ٛوويث ثُٚووؼ٤و  أهٚووو ٙووؼ٤و هًثّووز صووج٣ًل ثٌُّووٍٞ ثٌُوو٣ٌْ  إٔ ًغ٤وو

ٝػِٔجء ثُو٣ٖ ٣وًّٕٞ ثُضج٣ًل ثُنجٗ دٚ  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ّٝوِْ  دٖوٌَ صو٣ٌو١ٌ ؽجٓوو  ٣٘ووَ ثُوٚوز ٓوٖ مو٬ٍ 

ٞر  هٕٝ ثُضلوجس إُوو٠ ثّوض٤قجء هوثّوز ثٌُّووٍٞ ٫ هوثّوز ثٌُّوجُز  أٝ دووج٧فٌٟ ٓوٖ موو٬ٍ ٕنٚو٤ز ٙوجفخ ثُوووػ

فًٌز ثٌُّجُز ك٢ فًٌضٚ ٕٝن٤ٚضٚ ٝٓٔجًّجصٚ ثُؼ٤ِٔز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُضطذ٤ن. ٣ٝوػٞ "ث٤ُْو" ٛؤ٫ء إ٠ُ ثُذووء 

دوًثّز صج٣ًل ثٌٍُّٞ  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ّٝوِْ  ّو٤ٌرً ىثص٤وزً ٌُِؽوَ ٫ ٌُِّوٍٞ صٚوَ إُو٠ فوو  صٔغ وَ ثٌُّوجُز ػوٖ 

ج أم٬هٚ ٝأّج٤ُذٚ ك٢ ثُؼَٔ كٜو٢ ٓوٖ ٤َٔٓثصوٚ ثُل٣ٌوور ثُضو٢ ٫ ٣ٌٟن ثُؼٌٛ فوعًج ٖٓ أفوثط ف٤جصٚ ثُنجٙز  أ  ٓ

٣ٌٖٔ ٧فو إٔ ٣ذِؾ ٕأٝٛج أٝ ٣وضٌح ٖٓ ْٓضٞثٛج  كِيث ٫ ٓؾجٍ ُوٟ ٛيث ث٫صؾجٙ ٬ُفضؾجػ ػِو٠ صأّو٢ ثُْٔو٤ِٖٔ 

َّٕ صِي ث٤َُٔٔثس ٖٓ مٚجةٚٚ ثُيثص٤ز ٤ُْٝش ٤َٓر إ٤ٓ٬ّز ٣ٌٔوٖ ُِْٔو٤ِٖٔ إٔ ٣وضووٝث  دأم٬م ثُ٘ذ٢  ٝأػٔجُٚ  ٧

ز ُِضوًػ ك٢ ٓوثًػ ثٌُٔجٍ.   ٓ  دٜج ك٢ ف٤جصْٜ ثُؼج

٤ٖ٣ٌٝ ث٤ُْو كَٞ   إ٠ُ إٔ ٛيث ث٫صؾجٙ ك٢ كْٜ ٝهًثّز صج٣ًل ثٌٍُّٞ  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  هوو ٕوجًى 

ك٢ ص٤ًٌَ ثُؼ٬هز د٤ٖ ث٧ٗذ٤جء ٝأصذجػْٜ ػ٠ِ أّجُ ٕن٢ٚ   ٓٔوج ؽؼوَ ثُضووو٣ِ ثٌُٝفو٢ ٣ضؾوٚ إُو٠ ث٧ٕونجٗ 

ج   ٔ ٣ضؾوٚ إُو٠ ثٌُّوجُز  ك٘وٌثْٛ ٣٘ٚوٌكٕٞ إُو٠ ٓٔجًّوز ثُطووُٞ ثُضو٢ صٔغ وَ ث٩مو٬ٗ ُِ٘ذو٢   ٝث٫فضلوجٍ أًغٌ ٓ

ديًٌثٙ ٣ٍٝجًر هذٌٙ  د٤٘ٔج ٫ ٗؾوو ٓغوَ ٛويث ث٫ٛضٔوجّ دٔٔجًّوجصْٜ ُٞثؽذوجس ثٌُّوجُز ٟٝوّٞوٜج ٝثُضَثٓجصٜوج. ٝهوو 

ٍ ك٤وٚ ثُٔوجهؿ دقْوٖ ثُ٘ذو٢  ٝؽٔجُوٚ صوًػ ٛيث ثُٞٝغ إ٠ُ ٌٓفِز إٖٗجء ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ثُٔووؿ ثُ٘ذو١ٞ ثُوي١ ٣ضـوَ

وج ًٔوج ٣ضـوٍَ أ١  فذ٤وخ دقذ٤ذوٚ. ٝثُٔطِوٞح ٛوٞ ثُضوٞثٍٕ دو٤ٖ فوخ   ًٓ ٣ٝووق ٤ُغذوش ك٤وٚ ٝؽووٙ ُٝٞػضوٚ ٕٝوٞهٚ صٔج

ثٌٍُّٞ ٝفخ  ثٌُّجُز  ٣ٝذوٝ ُ٘ج إٔ ٓغَ ٛيٙ ث٧ؽٞثء صٞؽو ًٗٞػوج ٓوٖ ث٫ٗلٚوجّ ٝػووّ ثُضوٞثٍٕ دو٤ٖ فوخ  ثُ٘ذو٢  

ثُ٘ذ٢  ثٌُّجُز ٖٓ ؽٜز أمٌٟ  ٧َّٗي ٫ صٖوؼٌ دجٌُّوجُز كو٢ ٛويٙ ث٧ؽوٞثء إ٫َّ  ثُٖن٘ ٝفخ  ثُ٘ذ٢  ثٌٍُّٞ ٝفخ  

َّٕ ٛيث ث٧ِّٞح ثُضو١ٌ٣ٌ ثُضو٤ِو١ كو٢  ٖٓ م٬ٍ ثُؾجٗخ ثُيثص٢ ثُي١ ٣غ٤ٌ ثُقخ  ثُٔ٘لَٚ ػٖ فخ  ثٌُّجُز  أ١ أ

ج  ى كو٢ كْٜ ػ٬هجص٘ج دجٌٍُّٞ ٛٞ ثُي١ أه ٟ إ٠ُ ٛيٙ ثُ٘ضجةؼ ثُل٣ٌٌز أٝ ثُؼ٤ِٔز  ٧َّٗ٘  ٌ ُـْ ٖٗؼٌ دجٌُّجُز ٢ٛٝ صضق

ى ثٌُّوجُز ٓوٖ م٬ُوٚ    ٌ ى كضضقو  ٌ َ  ٕؼًٞٗج ٣ضًٌَ ػِو٠ ثٌُّوٍٞ  ٝٛوٞ ٣ضقو ز ٝأهٝثًٛج  دَ ًجٕ ً  ٚ ٌٓثفَ ثُو

 ُضلْٜ صذًؼج ُلٜٔٚ.

٣ٝووضقلع "ثُْوو٤و"  إُوو٠ فووو ثُووٌكٜ ثٌُجٓووَ  ػِوو٠ ٛوويث ثُٔووٜ٘ؼ ثُوويثص٢ ث٬ُٓٞٝووٞػ٢ كوو٢ هًثّووز ثُضووج٣ًل 

ٕ ثُي١ ًجٕ ٣ضقو ط ػٖ ثٌٍُّٞ ث٣ٌٌُْ ٖٓ م٬ٍ ثٌُّجُز  ّٞثء ك٢ أم٬هٚ أّ ٓقجًٝثصٚ  ثٗط٬هًج ٖٓ ٜٓ٘ؼ ثُوٌآ

َّْ أِٟون ثُلٌوٌر ث٩ّو٤ٓ٬ز ثُٞثٝوقز ثُضو٢ صووكغ  ك٢ فٌدٚ ِّٝٔٚ  ٝكو٢ ػ٬هجصوٚ دجُ٘ وجُ ٝدأٛوَ د٤ضوٚ ٝأٍٝثؽوٚ  عو

ٌُّوجُز دجُويثس  ٝىُوي كو٢ هُٞوٚ ث٤ُِْٖٔٔ إ٠ُ ث٫ٗضٔجء إ٠ُ ثُ٘ذ٢  ٖٓ م٬ٍ ٙلضٚ ثٌُّج٤ُز  ٤ٌُوٕٞ ث٫ٗضٔوجء إُو٠ ث

و أدج أفو ٖٓ ًؽجٌُْ ٌُٖٝ ًٍّٞ    ٝمجصـْ ثُ٘ذ٤٤ٖ" )ث٧فَثح: َّٔ (  ٝهُٞٚ صؼوج٠ُ: "ٝٓوج 40 صؼج٠ُ: "ٓج ًجٕ ٓق



 

   

و إ٫َّ ًٍّٞ هو مِش ٖٓ هذِٚ ثٌَُّ أكئٕ ٓجس أٝ هضَ ثٗوِذضْ ػ٠ِ أػوجدٌْ ٖٝٓ ٣٘وِخ ػ٠ِ ػوذ٤وٚ كِوٖ ٣ٞوٌ  َّٔ ٓق

 (.144  ثُٖج٣ًٌٖ" )آٍ ػٌٔثٕ:   ٤ٕتًج ٤ّٝؾ١َ    

َّٕ ثُوٌإٓ ػ٘وٓج ٣ضقو ط ػٖ ث٧ٗذ٤جء ثُي٣ٖ صوو ٓٞث ػ٠ِ ثُ٘ذ٢   ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  ك٢ ثَُٓجٕ   ٌٝٛيث ٗؾو أ

٣ٝ٘طِن ٖٓ ثُلٌٌر ثُض٢ ٫ صنٌؽْٜ ٖٓ إٟجً ثُذ٣ٌٖز  إ٫َّ ك٢ ٗطجم ثٌُّجُز ٝثًصذجْٟٜ ثُٔذجٌٕ دوجج  ٓوٖ ٣ٌٟون 

ث مل٤لًج  ٣ذو٢ ثٌُّجُز ٣ٝنِ وٛج  أٓج ْٛ ك٤ْٔٞصٕٞ ًٔج ٣ٔٞس ّجةٌ ثُ٘ وجُ   ثُٞف٢  ك٤ٌٕٔٝ ك٢ ًً ف٤جر ثُ٘ جُ ٌٓٝ

ٝٛيث ٓج ؽؼِْٜ ٣ؼِٕٔٞ ُضقو٤ن ثًصذجٟ ثُ٘ جُ دجٌُّجُز  كِْ ٣ضقوعٞث ػٖ أٗلْْٜ إ٫َّ ٖٓ م٬ُٜج  ًٔج ؽٌس ثُؼوجهر  

 ُٝٞ ك٢ ًِٔز أٝ إٕجًر ػَٔ ٤ُضذؼٞٛج دؼوْٛ.

٣ؤًو ث٤ُْو كَٞ    ك٢ ٛيث ث٩ٟجً ث٧ٗٔٞىػ  ػ٠ِ دؼٜ أْٛ ؽٞثٗخ ثُضؾٌدوز ثُؼ٤ِٔوز ُضوج٣ًل ثٌُّوٍٞ  

ً ث٧ٝٝووجع ثُٚووؼذز ٝثُظووٌٝف   ٞ ٙوو٠ِ   ػ٤ِووٚ ّٝووِْ  ثُٔضؾْووور كوو٢ ه٤ٔووز ثُٚووذٌ ٝثُٚوؤٞه  ٓووٖ موو٬ٍ صٚوو

وش دجُْون٣ٌز ثُوج٤ّز  ٝأُٞثٕ ثُؼيثح ٝث٫ٝوطٜجه ٝثُض٤ٌ٘وَ   ٝٓوج ثّوضنوّ ٓوٖ أّوج٤ُخ ثُقوٌح ثُ٘لْو٤ز ثُضو٢ صٔغِ 

ٝث٫ّووضَٜثء ٝثُضن٣ٞووق ٝثُض٣ٜٞووَ  ٝؿ٤ووٌ ىُووي ٓووٖ ث٧ٓووًٞ ثُضوو٢ ثص ذؼٜووج ثُطـووجر ٝووو  ث٧ٗذ٤ووجء ٝأصذووجػْٜ. ٣ٖٝوو٤ٌ 

 "ث٤ُْو" إ٠ُ أٗ٘ج ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٗنٌػ  ك٢ ص٤ًٌَٗج ػ٠ِ ٛيث ثُؾجٗخ ثُق١ٞ٤  دلٞثةو ع٬ط:

ه٤ٔز ثُو٣ٖ ك٢ إؿ٘جء ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ دج٤ٌُٙو ثٌُٝف٢ ثٌُذ٤ٌ ثُٔضَٚ دجج   ثُوي١ ٣ٔوو ْٛ  ث٠ُٝ٧: ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ 

ر ٣ٖٝووقْٜ٘ دجُووووًر ػِوو٠ ٓؾجدٜووز ٓٞثهووق ث٫ٝووطٜجه دجُٚووذٌ ثُٜووجها ٝثُوو٘لِ ثُٔطٔت٘ووز  ًٔووج أَّٗووٚ ٣ٌصووو٢   ٞ دووجُو

لٌؿ ثٌُٝف٢ ٝٓوٞثهلْٜ دجُٖٔجػٌ كٞم فوٝه ثُٔأّجر  ك٬ ٣ضؾٔوٕٝ ػ٘وٛج  دَ صٔضِب هِٞدْٜ دجٌُٝج ٝػ٤ْٜٞٗ دجُ

ى ُٔ٘غ فوٝط ثُٔأّجر ك٢ ف٤جر ث٥م٣ٌٖ.  ٌ  دج٩ٌٙثً ػ٠ِ صق٣َٞ ثُٔأّجر ك٢ ٝثهؼْٜ ثُيثص٢ إ٠ُ صؾٌدز صضق

ثُغج٤ٗووز: ث٣٩قووجء ُِوووػجر ثُْٔوو٤ِٖٔ دٞثهؼ٤ووز ثُٔٞثهووق ثُٚووجٓور ثُٚووجدٌر  ٝهوووًصٜج ػِوو٠ صقو٤وون ثُ٘ضووجةؼ  

ٍُ ٖٓ ثُضؾٌدز   ٝث٣٩ٔجٕ.ث٣٩ؾجد٤ز ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف  ػ٠ِ أّج

ثُغجُغز: إؿ٘جء ثُضج٣ًل ثٌُّج٢ُ ثُق٢ًٌ دج٧دطجٍ كو٢ فًٌوز ثُ٘ذوٞثس  ّوٞثء ٓوج ٣ضٔغ وَ ٓ٘وٚ كو٢ دطو٫ٞس  

ث٧ٗذ٤جء أٝ ك٢ صِي ثُض٢ هجّ دٜج أصذجػْٜ ٖٓ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ  إى إٗ٘ج ٖٗؼٌ دجُقجؽز ثُِٔقز إ٠ُ ث٧دطجٍ ثُضوج٣ًن٤٤ٖ ثُوي٣ٖ 

ُوي٣ٖ صؾضٔوغ كو٤ْٜ ٓؼوج٢ٗ ثُذطُٞوز ٝٓٞثهوق ثُضٞوق٤ز كو٢ ٗطوجم ٣ٔضَػ ك٤ْٜ ؽجٗخ ثُذطُٞوز دؾجٗوخ ثُووثّوز  أٝ ث

ٕٞ م٠  ثٌُّجُز ك٢ أّج٤ُذ٘ج ثُضٌد٣ٞوز ثُضو٢ صؼضٔوو كو٢  ثُؼو٤ور  ُت٬  ٗقضجػ إ٠ُ ثّضؼجًر أّٔجء أدطجٍ آم٣ٌٖ ٫ ٣ٔغِ 

ز ػٌ٘ٚ ثُووٝر إ٠ُ ؽجٗخ ػٌ٘ٚ ثُلٌٌر  ٓ  .دؼٜ ٓؾج٫صٜج ػ٠ِ أّٔجء ث٧دطجٍ ٝٓٞثهق ثُذط٫ٞس  ٤ُؾضٔغ ٨ُ



 

   

أٓوج أٛووَ د٤ووش ثٌُّوٍٞ ثٌُوو٣ٌْ كوووو ًوجٕ ُِْوو٤و ٓؼٜووْ ٝهلووجس ك٣ٌٌوز ٣ِٟٞووز  ٝهووو ثٗطِون كوو٢ صق٤ِووَ ّوو٤ٌْٛ 

وْ ًوجٗٞث ثُووٌإٓ ثُ٘وجٟن  فوج٬ًٓ أهوٞثُْٜ ٝكؼِٜوْ ٝصو٣ٌوٌْٛ ػِو٠ ٓقٔوَ ثُؼذوٌر  ٝٓٞثهلْٜ ٝصوج٣ًنْٜ  دجػضذوجً أٜٗ 

ثُٔؼوج٢ٗ ثٌُذ٤وٌر ٝثُوو٫٫س ثُؼ٤ِٔوز ٝثُٔٞػظز ٝثُضأ٢ّ ثُقْٖ  ٤َُٚ ٖٓ م٬ٍ ىُي إ٠ُ صذ٤وجٕ ٝإظٜوجً فووجةن 

ثُـ٤٘ز ٝث٣٩قجءثس ثُنٚذز ٤ًُِْٞجصْٜ ٝٓٔجًّجصْٜ دٔج ٣ٞل٢ ػ٠ِ صِي ث٧كؼجٍ ٝثُٔٞثهق ٝث٧هٞثٍ ٙلز ثُذووجء 

ٝثُو٣ٔٞٓز ٓج هثّ ثَُٖٓ فو٬ً ٝثًّؼج ٣يمٌ دٌٍ٘ٞ ػظ٤ٔز. ٝٛيث ٓج ٣لٌٛ  ًٔج ٣قوع٘ج ث٤ُْو ثُؼ٬ٓز  ػ٠ِ ػوجصن 

ْٓؤ٤ُٝز هثةٔز ٫ّضغٔجً ٓنضِق ؽٞثٗخ ٝكؼج٤ُوجس ىُوي ثُضوج٣ًل كو٢ صٌو٣ٖٞ ثٌُ ٣وز ٝثُٔلٜوّٞ ثُؼِٔجء ٝثُٔل٣ٌٌٖ 

 ٝص٣ٞٚخ ثُٔٞهق ٝثُوًٝ ٝٗٚخ ثُٔؼج٤٣ٌ ٝثُ٘ظْ ثُؼ٤ِٔز ثُقجًٔز ك٢ ٤َٓثٕ ثُضو٣ْٞ ٝثُضو٤٤ْ.

ٖوأ ٝثٗط٬هًج ٖٓ ٛيٙ ثُ٘ظٌر ثُق٤ًٌوز ُٔٞهوغ أةٔوز أٛوَ ثُذ٤وش ٝهًٝٛوْ ثُضوج٣ًن٢ ثُٔضٞثٙوَ ٝثُْٔوضٌٔ  أٗ

ث فٍٞ ث٧ةٔز  ٣ٌٖٔ ثّضِٜجٓٚ ٝٝػ٤ٚ ك٢ صأ٤ِّ ثُؼو٤ور ٝد٘جء ثُض٣ٌٖغ   ًَ َّٔو ف٤ْٖ كَٞ   مطجدًج ٤ٔٓ ث٤ُْو ٓق

٤ٙٝجؿز ثُٖن٤ٚز ٝصٌجِٜٓج ثُٔؼ١ٞ٘ ٝثٌُٝف٢  ٝػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُ٘ضجةؼ ٖٓ م٬ٍ ٓج ٣ٌٖٔ ثّوضلجهصٚ ٓوٖ أّوِٞح 

ْ  "ث٤ُْو" ك٢ ثُوػٞر ٝثُقٞثً ٤ًٝل٤ز مٞٛ ثُٚوٌثع ٝصقٔوَ ثُٖوو َ  ىُوي هوجة ثةو ٝثُٚوذٌ ػِو٠ ثُضٞوق٤جس  ًٝو

وو كو٢ ثُضوج٣ًل  دوَ ُضضقوٍٞ  َّٔ ػ٠ِ ًًجةَ ف٤ٌٔز صووّ ٤ٌّصْٜ أٗٔٞىًؽج ٨ُّٞر ثُقْ٘ز ٝثُووٝر ثُوجةور  فض٠ ٫ صضؾ

 إ٠ُ ٓلج٤ْٛ ٝمط٠ ػ٤ِٔز صٌّْ ٓؼجُْ ثُط٣ٌن ٝصٞؽٚ فًٌز ثُٞثهغ.

ج  ٓغج٫ً ػ٠ِ ثُضؼج٢ٟ ثُلؼجٍ ٝثُٔ ًٞ ٘ضؼ ٓغ ثُضج٣ًل  ػٖ ث٣٥وجس ثُضو٢ صٖو٤ٌ إُو٠ فوٞثً ٣ٝضقوط "ث٤ُْو" أ٣

ْٜ ًّوج٫س  ٤ّوٗج ٗٞؿ  ػ٤ِٚ ِّْٝ  ٓغ هٞٓٚ  إى ٬ٗفع أَّٗٚ ٝهق أٓجْٜٓ ٝهلز ثٌٍُّٞ ثُ٘جٙـ ث٤ٓ٧ٖ ثُي١ ٣وذِـ 

ًدِّووٚ ٫ٝ ٣ِٔووي ُ٘لْووٚ أ١  ٕوو٢ء مووجًػ ٛوويث ث٩ٟووجً  ٫ٝ ٣ْووضط٤غ إٔ ٣ـ٤ ووٌ أٝ ٣ذوووٍ كوو٢ ٜٓٔضووٚ ٝكوو٢ ثُضؼ٤ِٔووجس 

ه ػ٤ِٜج. ثُٔٞؽٜز إ٤ُ  ٌ ٚ  ٧َّٗٚ ٣نجف ٖٓ ثُْٔؤ٤ُٝز ٖٝٓ ثُؼوجح ًأ١  ْٓؤٍٝ آمٌ ٣ضؾجٍٝ فوٝه ْٓؤ٤ُٝضٚ أٝ ٣ضٔ

٣وٍٞ صؼج٠ُ: "ُٝوو أًِّ٘ج ًٗٞفج إ٠ُ هٞٓٚ إٗ ٢ ٌُْ ٗي٣ٌ ٓذ٤ٖ * إٔ ٫ صؼذوٝث إ٫َّ    إٗ ٢ أموجف ػِو٤ٌْ ػويثح ٣وّٞ 

ث ٓغِ٘ج ٝٓج ٌٗثى ثصذؼي إ٫َّ ثُوي٣ٖ ٛوْ أًثىُ٘وج دوجه١ ثُوٌأ١ أ٤ُْ * كوجٍ ث٨ُٔ ثُي٣ٖ ًلٌٝث ٖٓ هٞٓٚ ٓج ٌٗثى إ٫َّ د ًٌ ٖ

ز ٖٓ ًد ٢ ٝآصج٢ٗ ًفٔوز ٓوٖ  ْ ًجىد٤ٖ * هجٍ ٣ج هّٞ أًأ٣ضْ إٕ ً٘ش ػ٠ِ د٤٘  ٝٓج ٌٟٗ ٌُْ ػ٤ِ٘ج ٖٓ كَٞ دَ ٗظٌ٘ 

٤ش ػ٤ٌِْ أٌَِٗٓٔٞٛج ٝأٗضْ ُٜج ًجًٕٛٞ * ٣ٝج هّٞ ٫ أّأٌُْ ػ٤ِوٚ ٓوج٫ً إٕ أؽو١ٌ إ٫َّ ػِو٠  ٔ    ٝٓوج أٗوج  ػ٘وٙ كؼ

ج صؾِٜٕٞ * ٣ٝج هوّٞ ٓوٖ ٣٘ٚو٢ٌٗ ٓوٖ    إٕ ٟوٌهصْٜ أكو٬  ًٓ ْ ٌُٝ٘ ٢ أًثًْ هٞ ْ ٬ٓهٞ ًدِّٜ دطجًه ثُي٣ٖ آٓ٘ٞث إَّٜٗ

ً ٌٕٝ * ٫ٝ أهٍٞ ٌُْ ػ٘و١ مَثةٖ   ٫ٝ أػِْ ثُـ٤خ ٫ٝ أهٍٞ إ٢ٗ ِٓي ٫ٝ أهوٍٞ ُِوي٣ٖ صوَه١ً أػ٤وٌْ٘ ُوٖ  صي

ث    أػِْ د ًٌ  (. 31ـ  25 ٔج ك٢ أٗلْْٜ إٗ ٢ إًىث ُٖٔ ثُظج٤ُٖٔ" )ٛٞه:٣ؤص٤ْٜ    م٤

َّٕ ًٗٞفج ُـْ ٣قجٍٝ إٔ ٣ٌد٠ ثُ٘ وجُ ديثصوٚ ٓوٖ مو٬ٍ أ١  ٕو٢ء ؿ٤وٌ  ٬٣ٝفع "ث٤ُْو" ٖٓ م٬ٍ ٛيٙ ث٣٥جس أ

ووج ثػضووجه ثُ٘ ووجُ إٔ ٣ظ٘ ووٞٙ أٝ ٣ٌؿذووٞٙ أٝ   ٔ ػووجه١  دووَ فووجٍٝ إٔ ٣ذؼوووْٛ ػووٖ ثفضٔووجٍ أ١  ٕوو٢ء ٓووٖ ٛوويث ثُوذ٤ووَ  ٓ



 

   

َّْ ثٗطِن ٣وثكغ ػٖ ٓٞهلٚ ٖٓ أصذجػٚ ثُلوٌثء  ٓوٖ ٓٞهوغ ثٌُّوجُز ٣َػٔٞٙ ُ ٨ٗذ٤جء ٖٓ هٞر مجًهز ٓجه٣ز ًٝٝف٤ز  ع

ثُض٢ صقضٌّ أصذجػٜوج  ٝٓوٖ ًٌٓوَ ثٌُّوٍٞ ثُوي١ ٫ ٣نويٍ ثُٔوؤ٤ٖ٘ٓ  دوَ ٓوٖ ثُٔٞهوغ ثُوي١ ٣نٖو٠ ك٤وٚ    ثُووٟٞ 

أفو أْٛ ثُٔٚجهً ثُضو٢ صضقووط ػوٖ صوج٣ًل  ث٤ُْٔطٌر ك٢ ثُٔؾضٔغ. ٖٝٓ ثُٞثٝـ ٛ٘ج إٔ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ  دجػضذجًٙ

ثٌُّوَ ٝثٌُّووج٫س  ٝدنجٙووز صووج٣ًل ثُ٘ذوو٢ ٓقٔووو  ٙو٠ِ   ػ٤ِووٚ ّٝووِْ  ٝٓذووجها ٝصؼووج٤ُْ ثٌُّووجُز ث٩ّوو٤ٓ٬ز  

٤ُؤًو ُ٘ج ػٔن ٛويٙ ثُضؾٌدوز ٝهًٝٛوج ثٌُذ٤وٌ  إى ًوجٕ ٣ٌػجٛوج ٣ٝٞؽٜٜوج دجُضأ٤٣وو صوجًر ٝدجُ٘ووو أموٌٟ  ٝدجُضٞؽ٤وٚ 

ثُٔؾج٫س  ٓٔج ؽؼِٚ ٣ضقٍٞ إ٠ُ ٝع٤وز ٓووّز ُِضؾٌدز ث٤ٓ٬ّ٩ز ثٌُثةور  ٣٘طِون ٓوٖ ثٌُٝف٢ ٝثُؼ٢ِٔ ك٢ دؼٜ 

ثُلٌٌر ٗلْٜج ٝثٌُٝؿ ٗلْٜج ٝث٧ِّٞح ٗلْٚ  أ١ ٖٓ كٌٌر ًٝٝف٤ز صأ٤َٙ ثُؾجٗخ ثٌُّج٢ُ ك٢ ٕن٤ٚز ثٌُّوَ 

ُووٝثّ ٓوٖ صوج٣ًل ٝث٧ٗذ٤جء ٝث٧ةٔز  ٝػووّ ًدو٠ ثُ٘وجُ دؾوٞثٗذْٜ ثُيثص٤وز ثُٖنٚو٤ز. ٝٛويث ٓوج ٣ٌٔوٖ صؼِٔوٚ ػِو٠ ث

"ك٢ ًفجح أَٛ ثُذ٤وش" ٝٓوًّز ثٌٍُّٞ ٝأَٛ ثُذ٤ش  ًٔج ًٝه ك٢ ًضجح "ث٤ُْو"
(1)

  ٝٛوٞ إٔ ثٌُّوٍٞ  ٙو٠ِ 

ثُول  ٤ُْوٞث ًِٔوز ٜٗضوق دٜوج  دوَ ًّوجُز ...   ػ٤ِٚ ِّْٝ  أٝ ث٩ٓوجّ ػِو٢  ًوٌّ   ٝؽٜوٚ  أٝ كجٟٔوز ثَُٛوٌثء 

ث ْٗض٢ٞء دٚ ك٢  ًً ٓٞثؽٜز ؽقجكَ ثُظِْ ٝثٌُلٌ ٝثُؾَٜ ثُٔطذوز ػ٠ِ ث٧ٓز.ٗؼ٤ٖٜج ٝٓٞهلًج ِٗضَٓٚ ٝٗٞ
(2)

 

ٝهووووو ًووووجٕ "ثُْوووو٤و"  كوووو٢ ٝووووٞء ٛوووويث  ٣ضقوووووط ػووووٖ ثُ٘ذوووو٢ ٝأٛووووَ ثُذ٤ووووش  ٝؿ٤ووووٌْٛ ٓووووٖ ثُٖوووونٞٗ 

ٝثٌُٓوووٍٞ ثُضج٣ًن٤وووز  كووو٢ ثُٔوووٜ٘ؼ ثُضق٤ِِووو٢ ثُٔ٘لوووضـ ػِووو٠ ثًضٖوووجف ثُٔؼ٘ووو٠ ث٩ْٗوووج٢ٗ كووو٢ ث٩ّووو٬ّ  ٝثُنووو٠ 

أٙووو٤َ ثُلٌوووٌ ث٩ّووو٢ٓ٬ ٝإدؼوووجهٙ ػوووٖ ث٧ّوووطًٞر ٝثُووووؽَ ثُقٞوووج١ً كووو٢ ٓلج٤ٛٔوووٚ ٝصٖووو٣ٌؼجصٚ ٓوووٖ أؽوووَ ص

ٝثٌُووويح ٝثُنٌثكوووز ثُضووو٢ كٌٝوووضٜج ى٤٘ٛوووز ثُضنِوووق ػِووو٠ ث٩ّووو٬ّ  ًٝوووجٕ "ثُْووو٤و" ٣ؼضذوووٌ إٔ ٛووويث ث٧ّوووِٞح 

ثُووووي١ ّووووٌِٚ أّووووِٞح ثُضؼوووووَ ٝثُضق٤ِووووَ ثُٔٞٝووووٞػ٢ ُِوووووٌثءثس ثُضج٣ًن٤ووووز  ٛووووٞ ثُووووي١ ٣ٌٔووووٖ ُووووٚ إ٣ٞووووجؿ 

ض٤ٌ٘ر ُِنووو٠ ث٩ّووو٢ٓ٬ ث٧ٙووو٤َ  ٝٓوووٜ٘ؼ ث٧ةٔوووز  ٝٓوًّوووضْٜ ثُٚوووًٞر ث٩ّووو٤ٓ٬ز ث٧ٙووو٤ِز ثُٖٔوووٌهز ٝثُْٔووو

ثُل٣ٌٌوووز ٝثُٖوووٌػ٤ز  ٤ُؼوووٌف ثُ٘وووجُ  ٫ٝ ّووو٤ٔج ثُؾ٤وووَ ثُٔؼجٙوووٌ  إٔ ثُضوووٌثط ثُلٌووو١ٌ ثُوووي١ صًٌوووٞٙ ٣ٌٔوووٖ 

إٔ ٣ْووووجْٛ كوووو٢ فووووَ ثُٖٔووووجًَ ث٫ؽضٔجػ٤ووووز ثُٔؼجٙووووٌر  ٖٝٓووووٌِز ث٩ْٗووووجٕ ثُٔؼجٙووووٌ  ًٝػج٣ووووز صطِؼجصووووٚ 

ٓووووغ ثُض٤ووووجًثس ثُٔٞووووجهر  ٝكوووو٢ فووووٞثً ثُقٞووووجًثس ٓووووغ  ٝصق٣ٌووووي ثُنطووووٟٞ ثُقٞووووج٣ًز كوووو٢ ثُٚووووٌثػجس

ثُٔلٌووو٣ٌٖ ثُٔ٘لضقووو٤ٖ ػِووو٠ ثُقوووٞثً.
(3)
٣ٝؤًوووو ثُْووو٤و كٞوووَ   إٔ ثُ٘ظوووٌر ثُؼ٤ِٔوووز ٝثُؼو٤ٗ٬وووز ُِضوووج٣ًل ٜٓٔوووز  

ُِـج٣وووز كووو٢ ثّوووضغٔجً صؾوووجًح ث٧هوووو٤ٖٓ  ٝثُضٞثٙوووَ ثُٔ٘وووضؼ ٓوووغ أكٌوووجًْٛ ٝصؾوووجًدْٜ  ٝٛووويث أٓوووٌ ٫ ٣ضٚوووَ 

 ّج٢ُ ث٩ْٗج٢ٗ ثُٞثهؼ٢.دجُؾجٗخ ثُيثص٢  دَ دجُن٠ ثٌُ

                                                           
(1)

  172  ٗ 2001  1د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  ٟ في رحاب أُل البيج،كَٞ    ٓقٔو ف٤ْٖ:  

(2)
 .٣http://arabic.bayynat.org.lbٌثؽغ دٜيث ثُنٚٞٗ: ٓٞهغ "ث٤ُْو" كَٞ   ػ٠ِ ٕذٌز ث٧ٗضٌٗش   
(3)

 6كَٞ    ٓقٔو ف٤ْٖ: ك٢ ًفجح أَٛ ثُذ٤ش  ثُؾَء ثُغج٢ٗ  ٗ  



 

   

 

٫ صَثٍ ه٤ٞز ثُؼوَ ٝثُو٣ٖ  ٝثُٔٞهق ٖٓ ثُؼوَ د٘جًء ػ٠ِ ٓؼج٤٣ٌ ٝه٤ْ ثُو٣ٖ  ه٤ٞز فجًر ٝإٌٕج٤ُز ّجم٘ز 

٢ صج٣ًن٘ج ثُؼٌدو٢ ؿ٤ٌ ٓقْٞٓز إ٠ُ ث٥ٕ  ٝهو ٌٓس صِي ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُؼوَ ٝثُو٣ٖ دٌٔثفَ ٝٓ٘ؼطلجس مط٤ٌر ك

ٝث٢ٓ٬ّ٩  ٌُٜٝ٘ج دو٤ش أهَ ٓٔج ًجٗش ػ٤ِٚ ك٢ ثُؼجُْ ث٤ُْٔق٢. ٝثٌُٔثؽوغ ُو٘٘ ثُووٌإٓ ٝٗٚوٞٗ ثُْو٘ز ٣ؾوو 

ج إ٠ُ ثُضودٌ ٝثُضؼوَ  ٝٙو س  ًٓ إٔ صؼج٤ُٜٔٔج  أٝٙش دأمي ؽجٗخ ثُؼوَ  ٝفٞش ػ٠ِ ثُِْٞى ثُؼو٢ِ  ٝهػش هٝ

ؼ٤ٖ آ٣وز هٌآ٤ٗوز هػوش ث٩ْٗوجٕ إُو٠ ثُضؼووَ  ٝعٔوج٢ٗ ػٖوٌر آ٣وز ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ػٖ ث٣٩ٔجٕ ث٬ُٓؼوٍٞ  إى إٕ صٍْغ ٝأًد

ووٌ  ٓٞووجكًج إُوو٠ ثُضٖووؾ٤غ ثُوووثةْ ػِوو٠ ثُضؼِوو٤ْ ٝثُووضؼِْ. ُوويُي  كووأًغٌ ثُٔلٌوو٣ٌٖ ثُْٔوو٤ِٖٔ ّووطق٤ز   ٌ هػضووٚ إُوو٠ ثُضل

ٝٓؼجًٝز ُِؼوَ ٣ٞثكوٕٞ ثُو٤ٔز ثُٔقوٝهر ٝثٌُٖٟٔٝز ُِؼوَ ٝثُؼِْ ٝثُٔ٘طن. ٝثُ٘ظٌ ك٢ ًضجح "ثُٔ٘طون" ٫دوٖ 

َّ  ًٝضجح "هًء صؼجًٛ ثُؼوَ ٝثُ٘وَ" ٫دٖ ص٤ٔ٤ز  ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٍ ػ٠ِ ٛيٙ ثُقو٤وز دٌَ ؽ٬ءف
(4)

. ٝٓوٖ ثُٔل٤وو 

ثُوٍٞ إٕ ث٫صؾجٙ ثُْجةو د٤ٖ ثُٔض٤ٌِٖٔ ٝثُل٬ّلز ثُْٔو٤ِٖٔ ٣ؼوو ًِوٚ ٓقجُٝوز ْٓوضٌٔر ٝؤٖ ّو٤جم ث٬ُٔءٓوز دو٤ٖ 

ًثد٢  ٝثدووٖ ّوو٤٘ج  ٝثُٔوو٬ ٙوووًث "ٙوووً ثُووو٣ٖ ثُؼوووَ ٝثُووو٣ٖ  كٔؼظووْ ثُل٬ّوولز ثُْٔوو٤ِٖٔ ٗظ٤ووٌ ثٌُ٘ووو١  ٝثُلووج

ًجٗٞث ٖٓ أٗٚجً ٓذوأ ص٬ٍّ ثُقٌٔز ٝث٣ٌُٖؼز ًؿْ ثمض٬كجصْٜ ك٢ هًؽز ص٘جؿْ ٛوجص٤ٖ ثُٔووُٞض٤ٖ. ث٤ٌُٖث١ٍ" 
(5)
 

ج ثُوكجع ثُؼو٢ٗ٬ ٝثُذ٤جٕ ثُٔؼوٍٞ ُِضؼج٤ُْ ثُو٤٘٣ز  ٝٛيث ٓج ٣ٌٔوٖ ٬ٓفظضوٚ  ًٓ ٝهو ًجٕ ثُٜوف ثٌُة٤ِ ُِٔض٤ٌِٖٔ هٝ

وج. ٝثُٞثهوغ إٔ ث٧ٕوجػٌر دووكجػْٜ ثُؼوِو٢ ػوٖ ث٩ٟوجً  ًٞ ٫ ك٢ ٬ًّ ثُٔؼضَُز ٝفْوخ  دوَ كو٢ ًو٬ّ ث٧ٕوجػٌر أ٣

ه٤ِووَ ٓووٖ ثُٔلٌوو٣ٌٖ ث٩ّوو٤٤ٓ٬ٖ ُووْ ٣ٞثكوووٞث ثُؼ٬هووز ثُلٌوو١ٌ ُِق٘جدِووز ّووقذْٞٛ مطووٞر ٗقووٞ ثُؼوووَ  ٝٛ٘ووجى ػوووه 

ث٣٩ؾجد٤ز د٤ٖ ثُو٣ٖ ٝثُلِْلز ٝثُض٘جّن د٤ٖ ثُقٌٔز ٝث٣ٌُٖؼز  ٝهو ًجٕ ٛويث دوجُطذغ ٓنضِلًوج ػوٖ ثَُ٘ػوز ث٣٩ٔج٤ٗوز 

ك٢ ثُـٌح.
(6)

 

٣٘طِن ٣َٜ٘ ث٤ُْو كَٞ    ٖٝٔ ٛيث ثُٔ٘جك ثٌُٔصٌَ ػ٠ِ ثُقٌٔز ٝثُؼوِ٘ز  ٖٓ ٓؼ٤ٖ ثُوٌإٓ ٝثُقو٣ظ  ٝ

ك٢ ٝػ٤ٚ ٝٓوجًدضٚ ُْٔأُز ثُؼوَ ٝثُو٣ٖ ٝه٤ٞز ثُؼوَ ٝثُؼِْ ك٢ ث٬ّ٩ّ  إى ٣ؤِّ ٗظٌصٚ ثُؼو٤ِز إ٠ُ ثُؼوَ د٘جًء 

ٍَ ػوجّ   ػ٠ِ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ثُي١ ٛٞ "صذ٤جٕ ٌَُ ٢ٕء"  كؼ٘ووٓج ٗووًُ فًٌوز ثُْٔوضوذَ كو٢ ٖٗوجٟجس ث٧ٓوز دٖوٌ

ْ  كو٢ ٓلج٤ٛٔوٚ ثُضو٢ صؼذوٌ ػٜ٘وج آ٣جصوٚ  أٗوٚ ٣نطو٠ ُٚو٘غ ٝك٢ صطِؼجس ث٬ّ٩ّ  كئٗ٘ج ْٗضٞف٢ ٓوٖ ثُووٌإٓ ثٌُو٣ٌ

ثُؼوَ ث٩ْٗج٢ٗ ثُي١ ٣٘لضـ ك٢ أٍٝ ثٗط٬هجصٚ ػِو٠ آكوجم ٓؼٌكوز   صؼوج٠ُل موجُن ثُْؤٞثس ٝث٧ًٛ ٝث٩ْٗوجٕ  

ٝٓذوع ثُ٘ظجّ ث٢ٌُٗٞ دٌَ أٌّثًٙ ث٩دوثػ٤ز ثُض٢ صٔغَ  ػٔن ثُؼ٘جٌٙ ثُض٢ ٣ٌصٌَ ػ٤ِٜج ثٌُٕٞ ًِوٚ  ػِو٠ أّوجُ 

                                                           
(4)

ص٢  أدٞ ثُلَٞ:    َ  83ٛـ  ٗ 1393  ث٫صقجه ثُؼ٢ِٔ ثُو٢٘٣ ك٢ ؽجٓؼز آىً آدجهًجٕ  عالقت الديي بالفلسفتػ
(5)

 24ثُٔٚوً ٗلْٚ  ٗ  

(6)
  صؼ٣ٌوووخ: ف٤ووووً ٗؾوووق  د٤وووٌٝس  ًٌٓوووَ ثُقٞوووجًر ُض٤ٔ٘وووز ثُلٌوووٌ العقلللل داللللديي فلللي حسلللرراث الوسلللخٌيميي اللللديٌييي الوعا لللمييؽؼلووو١ٌ  ٓقٔوووو:  
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ث "إٗج ًَ ٢ٕء مِو٘جٙ دوووً" )ثُؤوٌ:إٔ   ًً (  كِو٤ِ ٛ٘وجى كو٢ ثٌُوٕٞ أ٣ وز ٙووكز  49  صؼج٠ُ ؽؼَ ٌَُ ٢ٕء هو

ٔ ن ك٤وٚ  ٗؾوو أٗوٚ مجٝوغ  فض٠ ٓج ٣ؼضذٌٙ ثُ٘جُ ك٢ ف٤جصْٜ ثُنجٙز ٝك٢ أٝٝجػْٜ ثُؼجٓز ٙوكزً  كئٗ٘ج ػ٘وٓج ٗضؼ

 جٕ ٝدجُٞثهغ.ُ٘ظجّ ٓؼ٤ٖ  ٣ضٔغَ  دجُظٌٝف ثُنل٤ز أٝ ثُذجًٍر ثُض٢ صق٠٤ دج٩ْٗ

وج ٣ْوضٜوف ٙو٘غ ثُؼووَ ث٩ْٗوج٢ٗ  فضو٠ ٣ٌصلوغ ٛويث  وج إٔ ثُووٌإٓ ثٌُو٣ٌْ إٗٔ  ًٓ ٣ٝؼضوو "ث٤ُْو" كٞوَ   ؽجٍ

ثُؼوَ إ٠ُ ْٓضٟٞ ث٫ٗلضجؿ ػ٠ِ   ك٤ٔج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٌكٚ ٓ٘ٚ  ٧ٕ ثُؼووَ ث٩ْٗوج٢ٗ ٫ ٣ْوضط٤غ إٔ ٣ووضقْ ىثس    

ِ  أٝ صقش ثُضؾٌدز فض٠ ٣ؼَٔ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ أّجُ ثًضٖجكٜج  ٌُٝ٘٘ج ٗؼٌف   ٖٓ م٬ٍ ٓج  ك٢ٜ ٤ُْش صقش ثُق

صقووو ط دووٚ ػووٖ ٗلْووٚ  ٝٓووٖ موو٬ٍ مِوووٚ ٝآ٣جصووٚ كوو٢ ثٌُووٕٞ. ُٝوويُي ؽووجء كوو٢ ًغ٤ووٌ ٓووٖ ث٣٥ووجس ثُوٌآ٤ٗووز ثّووضنوثّ 

 "٣ؼوِٕٞ"  "٣ضلٌٌٕٝ"  "٣ضودٌٕٝ"...ثُل. ٓٚطِقجس ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ ث٧ّج٤ّز ٖٓ هذ٤َ:

٣ْ ثُٔنطو٠ ُِٔوٜ٘ؼ ث٩ّو٢ٓ٬ دٜووف ٙو٘غ ثُؼووَ ٝص٤ٔ٘ضوٚ ٝصطو٣ٌٞٙ ٝٓ٘قوٚ ٣ٝؾو "ث٤ُْو" ك٢ ثُوٌإٓ ثٌٌُ

ثُق٣ٌز  ٧ٕ   ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ُْ ٣ٔ٘ـ ثُق٣ٌز ثُٔطِوز ٧ػٞجء ث٩ْٗجٕ  دَ ؽؼَ ٌُوَ ػٞوٞ فووًٝهث ٫ ٣ؾوٍٞ 

٤وٚ ًٝوَ ُٚ إٔ ٣ضؾجٍٝٛج  ّٞثء كو٢ ثُؼ٤٘و٤ٖ ك٤ٔوج ٣٘ظوٌ إ٤ُوٚ  أٝ كو٢ ث٧ىٗو٤ٖ ك٤ٔوج ٣ْؤغ دٜٔوج  أٝ كو٢ ٣و٣وٚ ًٝؽِ

أؽَٜر ؽْٔٚ  إى ؽؼَ   ٌَُ ٝثفٍو ٓوٖ ٛويٙ ث٧ػٞوجء فووًٝهث  ُٝوْ ٣طِون ثُق٣ٌوز ثُٔطِووز إ٫ ُِؼووَ  كج٩ّو٬ّ 

أػط٠ ُِؼوَ ف٣ٌضٚ ك٢ إٔ ٣لٌٌ ك٢ ًَ ٢ٕء  ُْٝ ٣ؾؼَ ُوٚ آكجهًوج ٝو٤ وز ٣قٖوٌ كو٢ هثمِٜوج  دوَ إٗ٘وج ػ٘ووٓج ٗووٌأ 

ٗٚ ٣وقْ ثُؼوَ ك٢ ًَ أٝٝجع ثٌُٕٞ ث٩ْٗج٢ٗل ك٢ صطِؼوجس ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٝٗوًُ ث٣٥جس ثُض٢ صيًٌ ثُؼوَ  ٗؾو أ

ٌ ٌ كو٢ ٓوج ص٣ٌوو  ٤ُْوش ٛ٘وجى فووٝه  ث  ك ًٌ ًاٖ ف ث٩ْٗجٕ ك٢ ٗلْٚ  ٝك٢ ثٌُٕٞ ٖٓ فُٞٚ. كوو هجٍ   صؼج٠ُ ُِؼوَ 

ٔ َ ْٓؤ٤ُٝز كٌٌى  دق٤ظ صؾؼِوٚ  ُضل٤ٌٌى  كٌٌ ك٢    كٌٌ ك٢ ًَ ٓج ٣وُٞٚ ث٥مٌٕٝ ٝٓج ٫ ٣وُٞٞٗٚ  ٌُٖٝ صق

ٕ  ًَ إْٗجٕ ّو٤وق ؿوًوث دو٤ٖ  ٣٘طِن ك٢ ثُنطٟٞ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ُٜج إٔ ص٘ضؼ ثُ٘ضجةؼ ث٣٩ؾجد٤ز ٝإٔ صَٚ إ٠ُ ثُقن   ٧

ٕ  أ٣وو٣٘ج ٝأًؽِ٘وج ٝؽِٞهٗوج ٝأُْو٘ض٘ج ّضٖوٜو ػ٤ِ٘وج  ٣و١   صؼج٠ُ ٤ُوو ّ فْجح ػوِٚ هذَ إٔ ٣ووّ فْوجح ؽْووٙ  ٧

ٚ أٓجّ    ٤ًق كٌوٌ ٝػِو٠ أ١ أّوجُ  ٝٓوج ٛوٞ ٜٓ٘ؾوٚ  ٤ًٝوق ٣ّٞ ثُو٤جٓز  أٓج ثُؼوَ كؼ٤ِ٘ج إٔ ٗوو ّ ٕٜجهص٘ج ػ٘

 َٝٙ إ٠ُ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز ث٣٩ؾجد٤ز أٝ صِي ثُ٘ض٤ؾز ثُِْذ٤ز.

ٍ  ٓوٖ هثموَ"  ٛويث ثُ٘وٞع ٓوٖ ثُضوَثٝػ دو٤ٖ  ًٝٝه ك٢ ثُٔأعًٞ: َ  ٖٓ مجًػ  ٝثُؼوَ ًّوٞ َّٕ ثٌٍُّٞ ػو "أ

٣ٌٔووٖ إٔ صِضووو٢ دجُنٌثكووز  ٫ٝ ٣ٌٔووٖ إٔ صِضووو٢  ثُؼوووَ ٝثٌُّووٍٞ  ٣ؾؼووَ ثٌُّووجُز ػووو٬ً. ٝدوويُي  كووئٕ ثٌُّووجُز ٫

َّٕ ثٌُّجُز صقضٖٞ ثُؼوَ ٝصنضَٗٚ ٓوٖ أؽوَ إٔ صـ٤ِّوٌ ثُؼوجُْ ػِو٠ ٙوًٞصٜج. هوجٍ  دجُضنِ ق  أٝ صِضو٢ دجُؾَٜ  دَ إ

( " ْْ ٌا ج ٣اْق٤ِو٤ ٔل ُِ ْْ ًا ج ػل ث هل ٍِ إِىل ٞ ّا ٌَّ ُِِ ٝل  ِ ث ِجَّ ضلِؾ٤ذٞا ّْ ث ث ٘ٞا ٓل ٖل آ لج ثَُِّي٣ (  ٝهوجٍ   صؼوج٠ُ: "إ٣وجى 24: ث٧ٗلوجٍصؼج٠ُ: "٣لج أل٣ُّٜ

آٌٓ ٝإ٣جى أ٠ٜٗ  ٝدي أع٤خ ٝدي أاػجهخ" ػ٘وٓج ٣وّٞ ثُ٘جُ ٌُحِّ ثُؼج٤ُٖٔ ٣وق ثُؼوَ  ٝصضقٌى ًوَ ثُؼووٍٞ أٓوجّ 



 

   

  صؼج٠ُ ُضووّ فْجدجصٜج د٤ٖ ٣و٣ٚ صؼج٠ُ  دإٔ: َٛ ثّضطجع ثُؼوَ إٔ ٣ؼوِٖ ٤ٌْٓصٚ  أّ أَّٗٚ أػط٠ ٤ٌْٓصٚ مطًج ٫ 

 ْجدجس ثُلٌٌ  ػ٠ِ ٣ٌٟوز ُْٜ هِٞح ٫ ٣ؼوِٕٞ دٜج؟٣ِضو٢ دق

٣ٌٟٝ "ث٤ُْو" إٔ ِّٞى ٣ٌٟن ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ  أ١ صق٣ٌي ه٤ٔز ثُؼوَ ك٢ ًَ كجػ٤ِجس ثُق٤جر  ٫دو إٔ ٣٘ضؼ 

ِ  ٫ ٣ٌٔوٖ إٔ  ٕ  ثُقو ِ   إ٫ أ ثُؼِْ  ّٞثء أًجٕ ثُؼوَ ثُضأ٢ِٓ أّ ثُضؾ٣ٌذ٢  ٧ٕ ثُضؾٌدوز ٝإٕ ًجٗوش صضقوٌى دوجُق

ٌٌر إ٫ ٖٓ مو٬ٍ ثُؼووَ ثُوي١ ٣ٔوو ٛويٙ ثُضؾٌدوز ثُٔقووٝهر إُو٠ ًوَ ٓوج ٣ٔجعِٜوج  ًٔوج ًٝه كو٢ ثُلٌوٌر أٝ ٣ؼط٢ ثُل

ثُوجػور ثُلِْل٤ز: إٕ فٌْ ث٧ٓغجٍ ك٤ٔج ٣ؾٍٞ ٝك٤ٔج ٫ ٣ؾٍٞ ٝثفو. ٝث٤ُٚ٘قز ثُضو٢ ٣وووٜٓج "ثُْو٤و" ُؼٔوّٞ ثُ٘وجُ 

ُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ ثُي١ ٣طِن إٌٓجٗوجصْٜ ٝهووًثصْٜ ٛ٘ج ٢ٛ ك٢ ًٌٝٝر ثٗلضجفْٜ ثُوثةْ ػ٠ِ ثُؼوَ  دإٔ ٣ٔضٌِٞث أِّ ث

ثُٔ٘ظًٞر ٝؿ٤ٌ ثُٔ٘ظًٞر ػ٠ِ ٣ٌٟون إٗضوجػ ثُؼِوْ ٝثُلٌوٌ  ٣ٝقوٌى صوأ٬ٓصْٜ كو٢ ث٥كوجم  ٣ٝطِون صؾوٌدضْٜ كو٢ 

 ثُٞثهغ ثُي١ ٣ؼ٤ٖٚ ث٩ْٗجٕ  ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ثُْٔض٣ٞجس ثُضج٤ُز:

٣ؼضذٌ ث٤ُْو كَٞ   إٔ   أًثه ُ٘ج إٔ ٗوٌأ ك٢ ًضجح ثٌُٕٞ ثُي١ ٣ضٔغ وَ دوجُظٞثٌٛ ث٤ٌُٗٞوز ثُٜجةِوز ثُض٘وٞع 

ٝثٌُْ  ُ٘ضؼٌف ٖٓ م٬ٍ صِي ثُوٌثءر ثُٞثػ٤ز إ٠ُ ٟذ٤ؼز ٛيث ثُ٘ظجّ ث٢ٌُٗٞ  ُ٘لٜٔوٚ ٝٗووًُ ٓؼجُٔوٚ  ُٝو٘لْٜ ٓوج 

إٔ ٗٔ٘ـ ث٩ْٗجٕ ٖٓ م٬ٍ ٛيث ثُضوه٤ن ك٢ أٌّثً ثٌُوٕٞ ٕو٤تًج ؽو٣وًوث ٣نضَٗٚ ٖٓ أٌّثً ٝهٞث٤ٖٗ ٝٗظْ  ٖٓ أؽَ 

٣ضَٚ دٌَ ؽٞثٗخ ف٤جص٘ج  ّٞثء ك٤ٔج ٣ضؼِن دجٌُٔٛ ٝثُؼجك٤ز  أٝ ك٤ٔج ٣ضؼِن دقًٌوز ث٩ْٗوجٕ كو٢ صطو٣ٌٞ ثُٔوجهر 

َ  أٝٝجع ثُق٤جر. ٝٛيٙ ثُوٌثءر  ٣ضجدغ "ث٤ُْو"  ٣ٌٔ٘وج إٔ صؼط٤٘وج ٝػو٢ ٓوج أٗضؾوٚ  ث٥موٌٕٝ  ٓوٖ أٝ ك٤ٔج ٣ضؼِ ن دٌ

م٬ٍ ٓج أِٟوٞٙ ٖٓ صأ٬ٓس ٝٓج هجٓٞث دٚ ٖٓ صؾجًح  ٖٝٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ صٌوٕٞ ٛويٙ ثُووٌثءر هوٌثءرً ٝثػ٤وزً ٓلٌوٌرً 

ػ٤ِٔزً ٫ صقو م ك٢ ثٌُضجح "صقو٣وز" ّجىؽز  دَ صقجٍٝ إٔ صوًُ ٓج ك٢ ثٌُضجح  ُض٘وو ٓج ٣٘ذـ٢ ٗوووٙ  ُٝضوذوَ ٓوج 

٬ٓصْٜ ػ٘ووٓج ٣ضوإِٔٓٞ  ٝهوو ٣٘قٌكوٕٞ كو٢ صؾوجًدْٜ أٝ كو٢ ثّوض٘ضجػ ٣ٌٖٔ هذُٞٚ  ٧ٕ ث٥م٣ٌٖ هو ٣نطتٕٞ ك٢ صوأ

 ثُضؾٌدز ػ٘وٓج ٣ؾٌدٕٞ.

٣ٝؤًو "ث٤ُْو"  ك٢ ٛيث ث٤ُْجم  ػ٠ِ ًٌٝٝر إٔ ٗؼط٢ ثُـ٣ٌَر  ٝٓوج ٣ٌٔوٖ إٔ ٣٘وضؼ ػٜ٘وج ٓوٖ ثٗلؼوج٫س 

٣ٞ٤ضٜوج  ٌُٝوٖ ٓوغ ٝػٞثٟق  ؽٌػزً ٖٓ ثُؼوَ  ُ٘ٞظِّلٜج ك٢ ٟذ٤ؼز فجؽز ثُق٤جر إ٠ُ ثُـ٣ٌَر ك٢ ثّضٌٔث٣ًضٜج ٝف

  ٕ ووَ  ٧ َّٙ ثُضووٞثٍٕ كوو٢ فًٌضٜووج ٝٝثهؼٜووج  ٫ٝ دووو ًوويُي ٓووٖ إٔ ٗؼطوو٢ ثُؼجٟلووز ؽٌػووز ٓووٖ ثُؼوووَ  ُضضووٞثٍٕ ٝصضأ

ث٩ْٗجٕ هو ٣ؾٔـ ك٢ ػجٟلضٚ  ك٤قخ هٕٝ فْجح  ٣ٝذـٜ هٕٝ فْجح. ُٝيُي  ٣أص٢ ثُؼوَ  ًٔج ٣وٌٟ "ثُْو٤و"  

٢ صؾؼِووٚ ٣قووخ ث٥مووٌ أٝ ٣قووخ ثُٖوو٢ء؟ ٝٓووج ٛوو٢ ٤ُنجٟووخ كوو٢ ث٩ْٗووجٕ أّووجُ ثُؼجٟلووز  كٔووج ٛوو٢ ثُؼ٘جٙووٌ ثُضوو

ٕ  ثُقوخَّ ٫ دوو ٓوٖ إٔ  ثُؼ٘جٌٙ ثُٔجه٣ز؟ ٝٓج ٢ٛ ثُؼ٘جٌٙ ثٌُٝف٤ز؟ ٝٓج ٢ٛ ث٧ِّ ثُضو٢ ٣ٌصٌوَ ػ٤ِٜوج فذُّوٚ؟ ٧

ٕ  ثُؼٔو٠ كو٢ ثُقوخِّ ٣ؾؼوَ ث٩ْٗوجٕ ٣ضنوذ٠َّ ٣ْٝوو٠ كو٢ ًوَ  ٣ٌٕٞ ٓلضٞؿ ثُؼ٤٘و٤ٖ  ٫ٝ ٣ؾوٍٞ إٔ ٣ٌوٕٞ أػٔو٠  ٧



 

   

ً  ثُٜٔج١ٝ  ٣ٝؾؼَ فذٚ  ٌ فذًج ك٣ًٞٝٞج ؿ٤ٌ ٓضٞثٍٕ. ٌٝٛيث ػ٘وٓج ٣ذـٜ  ٫ دو ٖٓ إٔ ٣ؼٌف ثُؼ٘جٙوٌ ثُضو٢ صذو

ُٚ ٛيث ثُذـٜ  فض٠ ٫ ٣ٌٕٞ ثُقخ فجُز ثٗلؼجٍ ٝثُوذـٜ فجُوز ثٗلؼوجٍ  دوَ ٤ٌُوٕٞ ثُقوخ  أ١  فوخ  ٓ٘طِوًوج ٓوٖ 

فذٚ ُِق٤جر ُٝٔوج ٣ِضوي دوٚ فذٚ ج صؼج٠ُ  ٖٝٓ فذٚ ٌَُّ    ٖٝٓ م٬ٍ ٛيث ثُقخ  ٣٘طِن فذٚ ُِ٘جُ ٖٓ فُٞٚ  ٝ

(  ٤ُِٝ ثُقخ ٤ًلٔج ًوجٕ  ٫ٝ 2=1+٣ٝ1قِٞ ُٚ  فض٠ ٣ٌٕٞ فذٚ ٓ٘طِوًج ٖٓ هًثّز  دق٤ظ ٣وضٌح ٖٓ ٓؼجهُز )

ٕ  ثُِير صٍَٝ  ٝثُ٘ظٌر صنضل٢. ثُقخ ٖٓ م٬ٍ ٗظٌر ٟجًةز أٝ ٖٓ م٬ٍ ُير آ٤ٗ ز  ٧
(7)

 

ًوَ ٕو٢ء ػ٘ووٗج  إٔ ٗؼوِوٖ ثُلٌوٌ فضو٠ ٫ ٣٘طِون  ٣ٝؼضوو "ث٤ُْو" أٗ٘ج ك٢ فجؽز ٓجّز ٝهثةٔز إ٠ُ إٔ ٗؼوِٖ

ث  ًٌ ٖٓ ثُْطـ  دوَ ٓوٖ ثُؼٔون  ٝفضو٠ ٫ ٣نوض٠ِ دجُنٌثكوز  ًٔوج أهمِٜوج ثُوذؼٜ كو٢ ثُلٌوٌ ٝثُوو٣ٖ  ٝفْوذٞٛج كٌو

ٝه٣ً٘ووج  كؼووجٓ ثُؼووجُْ ثُٔضنِ ووق ٛوويث ثُنِوو٠  ٝهووو ُ ثُنٌثكووز دجّووْ ثُووو٣ٖ. ٝػ٤ِ٘ووج إٔ ٗؼوِووٖ ٝػ٤٘ووج ٝكٜٔ٘ووج ُِووو٣ٖ  

ًٗج ُٚ  ٖٓ   ٞ م٬ٍ ثُلْٜ ثُؼو٢ٗ٬ ثُغوجك٢ ثُٔضٞثٍٕ  ثُي١ ٣ؾؼِ٘وج ٗلٜوْ ثُوو٣ٖ دؾويًٝٙ ثُؼو٤ِوز ٝثُل٣ٌٌوز. ٫ٝ ٝصٚ

٣ٌٟ "ث٤ُْو" ث٣٩ٔجٕ كٞم ثُؼوَ ًٔج ٣ٌثٙ دؼٜ أصذجع ثُو٣جٗجس  دوَ إٕ ثُؼووَ ٛوٞ ثُوي١ ٣٘وضؼ ث٣٩ٔوجٕ  ٫ٝ ػٔون 

ووٗجٙ ٣٩ٔجٕ ٫ ٣ٌصٌَ ػ٠ِ ثُؼوَ. ٗقٖ ٗؤٖٓ دجج صؼج٠ُ ٧ٕ ثُؼوَ هجهٗج إ ٠ُ ٝؽٞهٙ  ٝهجهٗج إ٠ُ صٞف٤وٙ  ك٘قٖ ٝفَّ

ٕ  ػوِ٘ج ثًضٖق صٞف٤وٙ  ٝٗقٖ ػذوٗجٙ ٧ٕ ػوِ٘ج ثًضٖق ػذٞه٣ض٘ج ُٚ ٟٝجػض٘ج ُٚ. ٧ 

ٝثّضنوثّ ثُؼوَ  ٖٓ ٓ٘ظًٞ "ث٤ُْو"  ٣ؾخ أ٫ ٣وضٌٚ ػ٠ِ ثُؾٞثٗوخ ثُْوجدوز  دوَ ٫ دوو  ُ٘وج ٓوٖ إٔ ٗؼوِوٖ 

ك٤ٜج ثُضَثٓجص٘ج ثُل٣ٌٌز ٝثُؼ٤ِٔز ثُيثص٤وز ٝثُٔٞٝوٞػ٤ز صؾوجٙ أٗلْو٘ج  ٓؾَٔ ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُض٢ ٗؼ٤ٖٜج ٝٗٔجًُ

ٝصؾجٙ ث٥م٣ٌٖ ثُي٣ٖ ٗضوجّْ ٓؼْٜ ثُٜٞثء ٝثُٔجء ٝثُطؼجّ ٝثٌُٖثح  فض٠ ٫ ْٗو٠ ك٢ م٠ِّ ثُؼٚذ٤ز ثُؼ٤ٔوجء  دوَ 

َُّ أكوٌثهٙ ُضقو٤و ج ٝثفًوث  ٣٘طِن ًو ًٔ ى ػ٠ِ أّجُ ٗظْ ٝمطٟٞ ٝهٞثػو  صؾؼَ ٖٓ ثُٔؾضٔغ ؽْ  ٌ ن ث٧ٛووثف ُ٘ضق

وو ٨ُكوٌثه هٞوج٣جْٛ ثُق٣ٞ٤وز. ٫ٝ دوو   ًِّ ًِّو هٞج٣جٙ ثٌُذٌٟ  ًٔوج ٣ؤ ثٌُذٌٟ ُِٔؼ٠٘ ث٫ؽضٔجػ٢ ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُي١ ٣ؤ

ج ٖٓ إٔ ٗؼوِٖ ث٤ُْجّز  فض ٠ ٫ صٌٕٞ ثٗلؼوج٫ً ٝفجُوزً ٟجًةوز ٝػجٟلوز  دوَ ُضٌوٕٞ مطوز صووًُ ًوَ فجؽوجس  ًٞ أ٣

 خ فْجح ثُوٞر ٝثُٞؼق  ٝثٌُدـ ٝثُنْجًر  ٝثُذوث٣ز ٝثُٜ٘ج٣ز.ث٩ْٗجٕ ٝأٛوثكٚ ّٝٝجةِٚ  دط٣ٌوز ػو٤ٗ٬ز صقْ

َ  دج٤ُْجّز أكٌثه ٣٘طِوٕٞ ٖٓ م٬ٍ ىثص٤ز كٌٌْٛ  ٤ُضذؼْٜ ثُ٘جُ  ٕ  ػوِ٘ز ث٤ُْجّز صلٌٛ أ٫  ٣ْضو ُٝيُي  كئ

َّٕ ػوِ٘ز ث٤ُْجّز صؼ٢٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٕن٘ ٖٓٔ صضَٚ ف٤جصٚ د ث ٝثص ذجًػج أػ٠ٔ. إ ًٌ ج٤ُْجّز  صٚل٤وًج ٝص٬٤ًِٜ ٝصٌذ٤

ف ٓٞثهوغ ث٤ُْجّوز ػ٘ووٓج ٣وٌصذ٠ ثُووثمَ دجُنوجًػ  ٝػ٘ووٓج ص٘ووٓؼ ثُوٞوج٣ج  ٌَّ ٌ  ٤ّج٢ّ  ٝم٠  ٤ّج٢ّ   ٝإٔ ٣ضؼ كٌ

ث٩ه٤ٔ٤ِووز دجُوٞووج٣ج ثُو٤ُٝووز  ٝػ٘وووٓج صضقووٌى ٓٚووجُـ ثُْٔضٞووؼل٤ٖ كوو٢ ٓٞثهووغ ٓٚووجُـ ثُْٔووضٌذ٣ٌٖ. ٝأ٫  صٌووٕٞ 

                                                           
(7)

ٚوووٌ"  أُوجٛوووج "ثُْووو٤و" كووو٢ ٓوووؤصٌٔ ثُٔذوووٌثس ثُْوووجهُ ػٖوووٌ  دضوووج٣ًل ؽوووَء ٓوووٖ ٓقجٝوووٌر صقوووش ػ٘وووٞثٕ: "صٌد٤وووز ثُؼووووَ دووو٤ٖ ث٣٩ٔوووجٕ ٝصقوووو٣جس ثُؼ 
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ٕ  ث٥مو٣ٌٖ ٣ٌ٣ووٕٝ ٓ٘وج إٔ ٗضقوٌى  دوَ ٧ٗ٘وج ٗقوٖ ٣ٌٗوو ث٤ُْجّز صو٤ًِوث  دَ صٌٕٞ إٗضجًؽج ٝإدوثًػج  ٝأ٫  ٗض قٌى ٧

ٕ  ث٥م٣ٌٖ ثُي٣ٖ ًدٔج ٣ٌِٕٔٞ ٓٞهًؼج ك٢ ًٌَٓ ثُو٤جهر  ٫ داوَّ ُْٜ ٖٓ إٔ ٣ضٌجِٓٞث ٓؼ٘ج.  ىُي  ٧ٝ

ر   ٞ ث ك٢ ْٓضٟٞ ثُوو ًٌ ٝػ٘وٓج ٤ْ٣ٌ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ٛوٟ ثُؼوَ ثُْٔض٤ٌ٘ كئٕ ىُي ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٜ٣ ب ُٚ ْٓضوذ٬ً ًذ٤

ْضٟٞ ثُؼ٘لٞثٕ  ٝهو ًٝه ػ٘وٗج فٍٞ ْٓأُز ثُضل٤ٌٌ ثُوي١ ٛوٞ ٗض٤ؾوز ثُؼووَ: "صلٌوٌ ّوجػز م٤وٌ ٓوٖ ػذوجهر ٝك٢ ٓ

ّ٘ز"  ٧ٕ ٛيٙ ثُْجػز ص٢ٞء ُ٪ْٗوجٕ ٓؼ٘و٠ ػذجهصوٚ ٝٓؼ٘و٠ إ٣ٔجٗوٚ ٝٓؼ٘و٠ ف٤جصوٚ  ًٔوج ٣ؤًوو "ثُْو٤و". ُٝويُي 

وٞث ػووُْٜٞ ثهض٠ٞ ثُٞثؽخ ٖٓ ًَ ثُ٘جُ  ٖٓ ْٛ ك٢ ٓٞثهغ ثُووػٞر ٝثُضٌد٤وز ٝثُو٤وجهر ٝث  ٔ ُضنطو٠٤ مجٙوز  إٔ ٣٘

ََّ مطٞر ٤ُضؼٌكٞث إ٣ؾجد٤جصٜوج  ٓ َ ٝثُضؾٌدز ثُْٔضٌٔر ٝثُٔٔجًّز ثُؼو٤ِز ثُ٘وو٣ز ثُٞثػ٤ز  ٝإٔ ٣وًّٞث ً دجُلٌٌ ٝثُضأ

 ِّٝذ٤ جصٜج  ٝإٔ ٣ذضؼوٝث ػٖ ثُضو٤ِو ٝثُضذؼ٤ز ٝثُضِو٤ٖ.

ج ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثّضنوثّ ثُؼوَ ٝ ًٔ مٞٛ صؾٌدز ٜٝٓ٘ؾ٤وز ثُضل٤ٌوٌ ثُؼوِو٢ ٬ٗٝفع إٔ ث٤ُْو كَٞ   ٣ًٌَ هثة

ك٢ ًَ ٓج ٣ضؼِن دٖؤٕٝ ث٩ْٗجٕ ثُنجٙز ٝثُؼجٓز  ٝٛٞ ٣ٌٞح ثُٔغجٍ ثُ٘ذ١ٞ ثُضج٢ُ ثُوٞثًه كو٢ ثُووٌإٓ ٩ظٜوجً 

ثُلٌم د٤ٖ ثّضنوثّ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼو٢ِ ثُٜجها ٝدو٤ٖ ثصذوجع أّوج٤ُخ ث٫ٗلؼوجٍ ٝثُضوٞصٌ ثُ٘لْو٢ ٝثُؼِٔو٢  كووو صقووط    

وز ٣غ٤وٌٕٝ ثُـٞؿوجء فُٞوٚ  ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ك٢ د٤  ٌ جٗٚ ُِ٘ذ٢ ٓقٔو  ٠ِٙ   ػ٤ِوٚ ّٝوِْ  ػ٘ووٓج ًوجٕ هٞٓوٚ كو٢ ٓ

ٌ ز ٤ُووٍٞ ػ٘وٚ إٗوٚ ٓؾ٘وٕٞ  كض٘طِون دويُي ثُٜضجكوجس. كوجج  ّوذقجٗٚ ٝصؼوج٠ُ ػِ وْ ثُ٘ذو٢ ٓقٔوو   ك٤٘طِن أفوْٛ ك٢ ٓ

غِّوَ ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  ث٧ّوِٞح ثُؼو٬ٗو٢ ثُوي١ ٣قوجٍٝ دوٚ إعوجًر ثُضل٤ٌوٌ دؼووَ ٛوجها . كٜ٘وجى هٞو٤ ز ٝثفوور صٔا

وٌٝث دجّوضو٤ُ٬ز ٝٓٞٝوٞػ٤ز ٝدط٣ٌووز ػ٤ِٔوز   ٌِّ ثُٜٔ٘ؼ ك٢ كْٜ ث٤ٕ٧جء  ثُٜٔ٘ؼ ثُي١ ٣ْضط٤ؼٕٞ ٖٓ م٬ُوٚ إٔ ٣ل

ٌا  وجِفذِ ٚل وج دِ ٓل ٝث  ٌا ٌَّ َّْ صلضللل ثهلٟ عا ٌل كا ٝل ْغ٘ل٠  ٓل  ِ ٞث ِجَّ ٓا ْٕ صلوٞا ٍر أل ثِفول ٞل ْْ دِ ٌا ج ألِػظا ٔل َْ إَِّٗ ٌ  ْْ كوجٍ ُْٜ: "ها ٞل إ٫ِ ٗلوِي٣ ْٕ ٛاو ْٖ ِؽَّ٘وٍز إِ و ِٓ

ٖل ٣و١ْ ػيثح ٕو٣و" )ّذأ: ْْ دل٤ْ ٌا وغ 46 ُل  ٔ هٞث كًٌهث كًٌهث  ٝثع٤ٖ٘ ثع٘و٤ٖ  ػوٖ ىُوي ثُضؾ ٌَّ ( كأًثه ُْٜ إٔ ٣٘لِٚٞث ٣ٝضل

ٔ ٠ ثُض٢ صْٞه ًوَ ٖٓوجػٌ  ى ك٤ٚ ث٧كٌثه ٖٓ م٬ٍ ثُقا  ٌ ثُٔقّٔٞ ثُي١ ٣٘طِن دٞف٢ ثُؼٚذ٤ز ثُؼ٤ٔجء  ٝثُي١ ٣ضق

٘ ز  ٌُٝ٘ٚ  ثُ٘ذ٢  ثُي١ ٣ٌ٣وو ُٜوْ ثُٜوث٣وز ُط٣ٌون ثُن٤وٌ كو٢ ثُوو٤ٗج ثُٔؾض ٌ ٌٝث ٓج دٚجفذْٜ ٖٓ ؽا ٔغ ٝأفج٤ّْٚ  ٤ُضل

 ٝث٥مٌر.

ٓووٖ ٛ٘ووج ٣ضٞووـ إٔ "ثُْوو٤و" ٣ٌ٣ووو ٓووٖ ثُٔؾضٔؼووجس ثُْٔوؤِز أمووي هًُ ػِٔوو٢ ٓووٖ ٛوويث ثُضٞؽ٤ووٚ ثُؼو٬ٗوو٢ 

َِّ ٝثهؼٜج ث٤ُْج٢ّ ٝث٫ؽضٔجػ٢  ٝث٫هضٚجه١  إى ٛ٘وجى ٓوج ٣ْو٠ٔ كو٢ ػِوْ ثُو٘لِ ثٌُدج٢ٗ  إىث ٙـ ثُضؼذ٤ٌ  ك٢ ً

وج   ٔ ى دٖوٌَ ٣نضِوق ػ  ٌ دٔٚطِـ "ثُؼوَ ثُؾٔؼ٢" ثُي١ ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ إٔ ثُلٌه ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٖٝٔ ثُؾٔجػز كئٗ وٚ ٣ضقو

٤طٌ ػ٠ِ ثُْجفز  كئٜٗج صؾؼَ ث٩ْٗوجٕ ٣٘ؾويح  ُٞ ًجٕ كًٌهث  دق٤ظ ٣ضأعٌ ثُلٌه دجُؾٔجػز  ٧ٕ ثُؾٔجػز ػ٘وٓج صْا

 ُؾٔج٣ٌ٤ٛز.صطٌفٚ  ك٤لوو ديُي ثّضو٬ُٚ ثُل١ٌٌ  ٣ٝٚذـ ؽًَءث ٖٓ ثُق٠ٔ ثؿ٣َ٣ًٌج إ٠ُ ٓج 



 

   

٣ٖٝو٤ٌ "ثُْوو٤و"  كو٢ ٓؼووٌٛ ٕووٌفٚ ٣٦ُوز ثُْووجدوز  إُوو٠ إٔ    صؼوج٠ُ ػِ ووْ ًّووُٞٚ إٔ ٣ووٍٞ ُٜووْ: إٌٗووْ ٫ 

و٠ ثُؼٚوذ٤ز ٝثُؼوٝث  ٔ ٤ٗوز ثُضو٢ صْضط٤ؼٕٞ ثُضل٤ٌٌ دجّضو٬ٍ  ّٞثء هِضْ إ٢ٗ ٓؾٕ٘ٞ أٝ ػجهَ  ٓج هٓضْ صؼ٤ٖٕٞ ثُقا

ص٤ْطٌ ػ٤ٌِْ ٖٓ م٬ٍ دؼٜ ث٧ٕنجٗ  كض٘طوٕٞ ًٔج ٣٘طوٕٞ  ٝصٜضلٕٞ ًٔج ٣ٜضلوٕٞ  كوجًؽؼٞث إُو٠ ػووٌُْٞ  

ِ" ٣ؼ٢٘ إٔ ص٘لضقٞث ػ٠ِ ثُقو٤وز أٓجّ    ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ دؼ٤ًوث ػٖ أ١ ٓوؤعٌثس ػجٟل٤وز أٝ ثٗلؼج٤ُوز  ٞث ِجَّ ٓا ْٕ صلوٞا "أل

ْغ٘ل٠" ثع٤ٖ٘ ثع٤ٖ٘  " ٓل ْٖ ِؽَّ٘وٍز" ٧ٕ ثُلوٌم دو٤ٖ ٝٓج إ٠ُ ىُي  " و ِٓ  ْْ ٌا جِفذِ ٚل ج دِ ٓل ٌ ٌٝث  ْ  صضل ثهلٟ" ٝثفًوث ٝثفًوث  "ع ٌل كا ٝل

ثُؼجهَ ٝثُٔؾٕ٘ٞ  ٛٞ إٔ ثُؼجهَ ٣ضٌِْ دط٣ٌوز ػو٤ٗ٬وز ٓ٘طِووز ٓوٖ هجػوور ك٣ٌٌوز ٝمو٠ هه٤ون ٓضوٞثٍٕ  ٣ٝضقوو ط 

ثُٔؾضٔوغ  ٝثُ٘ذو٢   ٙو٠ِ    دقْخ هًثّز ثُظٌٝف ثُٔق٤طز ٝثُوٞج٣ج ثُض٢ صغجً ك٢ ثُٔؾضٔوغ  ك٤نضوجً ٓوج ٣٘لوغ

ػ٤ِٚ ّٝوِْ  ٣ووٍٞ  دقْوخ ثُووٌإٓ  ثهًّوٞث ًِٔوجص٢ ٣ٌٟٝوضو٢ كو٢ ثُضؼجٓوَ ٝثُووػٞر هًثّوزً ٓٞٝوٞػ٤زً ٛجهةوز  

هًْ ػ٠ِ    ٝكو٢   ٌ ْ ك٢ ًٌٌْٕ ًٝلًٌْ ٝك٢ صٔ ْٖ ِؽَّ٘ز" كٌَ ٓج كؼِضٚ ٛٞ أٗ ٢ أٗيًصٌا ِٓ  ْْ ٌا جِفذِ ٚل ج دِ ٓل ُضؼٌكٞث إٔ "

ِو٣ٍو"ػذجهصٌْ ٨ُٙ٘جّ "إِ  ٕل ثٍح  يل ١ْ ػل ٖل ٣لول ْْ دل٤ْ ٌا ٌ  ُل ٞل إ٫ِ  ٗلِي٣ ْٕ ٛا
(8)
. 

٣ٝضقوط "ث٤ُْو" ك٢ إفوٟ ٓٞثػظٚ ػٖ فجُز ث٫ّوضو٬ٍ ثٌُٝفو٢ ٝثُلٌو١ٌ ُ٪ْٗوجٕ  ٝأ٤ٔٛوز د٘وجء ه٘جػوز 

ث ٝؿ٤ٌ صجدغ ُٜيٙ ثُؾٜز أٝ صِي  أ١ أٗٚ ٣ووػٞ إُو٠ ًكوٜ ثُضو٤ِوو ٝثُضذؼ٤وز دجػضذجً ًٌ ٛوج فجُوزً ٝإ٣ٔجًٗج ىثص٤ًج فو٤و٤ًج ف

ٓٞجهر ُِؼوَ ٝثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ  ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ٛيث ثُقٞثً ثُوٌآ٢ٗ ثُي١ ٣ؼٌٛ   صؼج٠ُ ُ٘وج ك٤وٚ ٓج٤ٛوز ثُقوٞثً 

ثُي١ ٣وًٝ د٤ٖ ثُؾ٤َ ث٧ٍٝ ٝثُؾ٤َ ث٥موٌ ٣وّٞ ثُو٤جٓوز  ػ٘ووٓج ٣ٌوٕٞ ثُؾ٤وَ ث٧ٍٝ ؽو٬ً٤ ٝوج٫ً ك٤لوٌٛ ٝو٬ُٚ 

َِّ ٕو٢ء  ًٔوج هًػ ػ٤ِوٚ ًغ٤وٌ ٓوٖ ػ٠ِ ثُؾ٤َ ث٥مٌ  ٧ٕ ثُؾ٤َ ث٥موٌ ٣ضذؼوٚ ٣ْٝو٤ٌ  كو٢ ْٓو٤ٌصٚ ٣ٝوِ ووٙ كو٢ ًو

ِٞث ك٤ٜوج    ٓ ثُ٘جُ ك٢ أْٜٗ ٣وِِّوٕٝ آدجءْٛ ك٢ ػجهثصْٜ ٝصوج٤ُووْٛ ٝأكٌوجًْٛ ٓوٖ هٕٝ إٔ ٣٘جهٖوٞٛج ٝٓوٖ هٕٝ إٔ ٣ضوأ

ًٔج ُٞ ًجٕ آدج ْٛ ٓؼٕٚٞٓٞ  ٣ٌٝٙو "ث٤ُْو"  ٖٓ م٬ٍ ٓضجدؼضٚ ثُوه٤ووز ُقًٌوز ثُٔؾضٔوغ  ٤ًوق أٗوٚ ٫ ٣وَثٍ 

ر ٤ُْٝوش ٗجكؼوز كٌ  ً ٣ن ٖٓ ثُ٘جُ ك٢ ػجُٔ٘ج ٛيث ػ٘وٓج صقوعْٜ ػٖ ػجهثصْٜ ثُض٢ ّجًٝث ػ٤ِٜج  ٝأٜٗج ػوجهثس ٝوج

ٝٓضنِ لوز  ٣وُٞووٕٞ ٛويٙ ػووجهثس آدجة٘وج ٝأؽوووثهٗج  ٝأٜٗوْ ؿ٤ووٌ ْٓوضؼو٣ٖ ُِووومٍٞ كو٢ ٓ٘جهٖووز. ٛويث ٛووٞ ثُوي١ ٣ؾؼووَ 

 ث٧ؽ٤جٍ ثُؾو٣ور صومَ ك٢ ث٬ٍُٞ  دجهضوثةٜج دج٧ؽ٤جٍ ثُوو٣ٔز.

٣ؤًووو "ثُْوو٤و" ػِوو٠ إٔ ثُوووٌإٓ ثٌُوو٣ٌْ ٝثؽووٚ ٝفووجًح ٛوويٙ ثُْٔووأُز  ٟٝجُووخ ثُ٘ووجُ دؼوووّ ثُنٞووٞع ُٜووج  ٝ

تِِٞث ػٖ ٓج ْٛ ك٤ٚ ٖٓ ثٌُلٌ ٝث٬ٍُٞ هجُٞث: "إٗج ٝؽوٗج آدجءٗج ػ٠ِ أٓوز ٝإٗوج ػِو٠  ّا ٝصقوط ػٖ ٛؤ٫ء ثُي٣ٖ إىث 

 ج ٗج ػ٠ِ ٛيٙ ثُؼجهثس ٝث٧كٌجً ٝثُضوج٤ُو.(ل أ١ ٗقٖ ثصذؼ٘ج آدجءٗج  ٝهو ًد جٗج آد23 آعجًْٛ ٓوضوٕٝ" )ثَُمٌف:

                                                           
(8)

 314ّ  ثُؼوه: 2003آح/ 2  ٛ ـ 1424ؽٔجهٟ ث٥مٌر/  4ًثؽغ ٌٖٗر: كٌٌ ٝعوجكز  ثُْ٘ز ثُْجدؼز:  



 

   

٣ٝ٘وَ ُ٘ج   ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ػٖ ث٧ٗذ٤جء ػ٘وٓج ًجٗٞث ٣ولٕٞ ٝو ٛيٙ ثُلٌٌر كو٢ ث٣٥وز ث٣ٌٌُٔوز: "هوجٍ أُٝوٞ 

ؽتضٌْ دأٛوٟ ٓٔج ٝؽوصْ ػ٤ِٚ آدجءًْ" ًجٕ آدج ًْ ٣لٌٌٕٝ دٜيٙ ثُط٣ٌوز  كٔج ًأ٣ٌْ إٔ آص٤ٌْ دط٣ٌوز أمٌٟ أًغٌ 

( ٝكو٢ آ٣وز 24 زً ٝٙٞثدًج ٝٙقزً ٓٔج هًػ ػ٤ِٚ ث٥دجء  "هجُٞث إٗج دٔج أًِّضْ دٚ ًجكٌٕٝ" )ثَُموٌف:ٝػ٤ًج ٝٛوث٣

ُووٞ ًووجٕ آدووج ْٛ ٫ ٣ؼِٔووٕٞ ٕوو٤تًج ٫ٝ ٣ٜضوووٕٝ" )ثُٔجةووور: ٝل ( ٣ؼ٘وو٢ فضوو٠ ُووٞ ًووجٗٞث 104 أمووٌٟ ٣وووٍٞ   صؼووج٠ُ: "أ

ضْ  ٓغِٔج هجٍ إد ٌث٤ْٛ ٧د٤ٚ: "٣ج أدِش إ٢ٗ هو ؽوجء٢ٗ ٓوٖ ثُؼِوْ ٓوج ؽج٤ِٖٛ ًٝ٘ضْ ٓضؼ٤ِٖٔ  ْٛ ُْ ٣ضؼِٔٞث ٝأٗضْ صؼِٔ 

(  ٛيث ثُؼِْ ثُي١ ػ٘و١ ٤ُِ ٓٞؽًٞهث ػ٘ووى. ٝثُؾجٛوَ ٣ؾوخ إٔ ٣ض ذوغ ثُؼوجُِْ  ُٝو٤ِ 43 ُْ ٣أصِي كجص ذؼ٢٘" )٣ٌْٓ:

ج ٖٓ ثٌُذ٤ٌ. ًٔ  ػ٠ِ ثُٚـ٤ٌ إٔ ٣ض ذغ ثٌُذ٤ٌ  كوو ٣ٌٕٞ ثُٚـ٤ٌ أًغٌ ػِ

٣ضقووط ثُْو٤و كٞوَ   ػوٖ إٔ   ٣ؼط٤٘وج ٙوًٞر ػٔوج ًجٗوش  ٝك٢ صل٤ٌْٙ ٝصق٤ِِٚ ثُوٌآ٢ٗ ُٜويٙ ثُظوجٌٛر

ػ٤ِٚ أفٞثٍ ٛؤ٫ء ثُ٘جُ  ػ٘وٓج صِضو٢ ٛيٙ ث٧ؽ٤جٍ ثٌُجكٌر أٝ ثُٞجُز ك٢ ثُ٘جً  ٤ًٝق ٤ْ٣ٌ ثُقٞثً د٤ْٜ٘  ٣ؼ٢٘ 

ع٘ج   ػٖ ٛؤ٫ء  ٤ًق ًٔج ٣قَٚ فٞثً د٤ٖ أَٛ ثُؾ٘ز ٝأَٛ ثُ٘جً  ٣قَٚ فٞثً د٤ٖ أَٛ ثُ٘جً أٗلْْٜ  ٝهو فو 

ًجٗٞث ٓ٘قٌك٤ٖ ػٖ م٠ ثُٜوٟ دوُٞٚ: "كٖٔ أظِْ ٖٓٔ ثكضٌٟ ػ٠ِ   ًيدًج"  أ١ ْٗوخ إُو٠   ٕو٤تًج ُوْ ٣وِوٚ ُٝوْ 

ػٚ "أٝ ًي ح د ٣جصٚ" )٣ِٞٗ:  ٌ (  أٝ أٗوٚ ػ٘ووٓج ؽوجءٙ ثٌُّوَ ٝصِوٞث ػ٤ِوٚ آ٣وجس   ًوي ح دٜوج ُٝوْ ٣ٚوو هٜج 17 ٣ٖ

ٚو٤ذْٜ ٓوٖ ثُْٔوؤ٤ُٝز  "فضو٠ إىث ؽوجءصْٜ ًّوِ٘ج ٣ضٞكوْٜٞٗ ًٝكٜٞج  "أُٝتي ٣٘جُْٜ ٤ٚٗذْٜ ٖٓ ثٌُضجح" ٣ؼ٢٘ ٗ

هجُٞث أ٣ٖ ٓج ً٘ضْ صوػٕٞ ٖٓ هٕٝ  "  أ٣ٖ ٛؤ٫ء ثُ٘جُ ثُي٣ٖ ً٘ضْ صؼذوْٜٝٗ ٖٓ هٕٝ    ٝثُي٣ٖ ً٘ضْ صضذؼوْٜٞٗ 

وًْٞ إىث ًوجٗٞث ٛوْ  وًْٞ  ٗقوٖ ٣ٌٗوو إٔ ٗووذٜ أًٝثفٌوْ ث٥ٕ  ك٤ِنِٚ  ٝصط٤ؼْٜٞٗ ك٢ ٓؼ٤ٚز  ؟ هػوْٞٛ ٣نِٚ 

ث ػ٘ج" ٤ُْٞث ٓٞؽٞه٣ٖ  "ٕٜٝوٝث ػ٠ِ أٗلْْٜ"  ػ٘وٓج ٝؽوٝث أٗٚ ٫ ٣ٞؽو أفو ٖٓ ٕ ًٌجء ج صؼج٠ُ  "هجُٞث ِٝٞ 

 ٍْ ًَ ٛؤ٫ء ثُي٣ٖ ػذوْٝٛ ٝأٟجػْٞٛ ك٢ ٓؼ٤ٚز    كِْ ٣ؾوْٝٛ ػ٘و ثُقجؽز ٝػ٘و ثُقٌْر  "هجٍ ثهمِٞث ك٢ أٓا

ٖ  ٝث٩ِٗ ك٢ ثُ٘جً"  ٣ؼ٢٘ إٔ ٛ٘ وٖ ّوجًٝث ػِو٠ هو مِش ٖٓ هذٌِْ ٖٓ ثُؾ  ٔ جى ٖٓ ًجٕ هذٌِْ ٖٓ ث٩ِٗ ٝثُؾٖ ٓ

ج ٖٓ هٕٝ   ٝأٟجػْٞٛ ٝػٚٞث    ثهمِٞث ٓؼْٜ ك٢ ثُ٘وجً  "ًِٔوج همِوش  ًٙ م٠ ٤ٌْٓصٌْ ك٢ أْٜٗ ػذوٝث إٔنج

ز ُؼ٘ش أمضٜج"  ٣ؼ٢٘ ًَ ؽ٤َ ٣ومَ إ٠ُ ثُ٘جً ٣ْضوذِٚ ٛيث ثُؾ٤َ دجُِؼٖ  "فض٠ إىث ثه ثًًٞث ك٤ٜج ؽ٤ًٔؼج"  ٣ؼ٢٘   ٓ أ

ٔؼٞث ك٤ٜج ٝثُضو٠ ًَ ؽ٤َ ٓغ ثُؾ٤َ ث٥مٌ  "هجُش أمٌثْٛ ٫ٝ٧ٛوْ" هوجٍ ثُؾ٤وَ ثُؾو٣وو ُِؾ٤وَ ثُووو٣ْ  ػ٘ووٓج ثؽض

ِووٞث ثُْٔووؤ٤ُٝز ُٜووؤ٫ء ثُووي٣ٖ ّووذوْٞٛ دجُٞوو٬ٍ ٝصًٌووٞث   ٔ أًثهٝث إٔ ٣ضنِٚووٞث ٓووٖ ثُْٔووؤ٤ُٝز  ٝأًثهٝث إٔ ٣ق

ٗج"   ٛووؤ٫ء ثُْووذخ كوو٢ ٝوو٬ُ٘ج  ُوو٫ٞ ٝووـْٟٜٞ صووأع٤ٌثصْٜ ثُل٣ٌٌووز ٝثُؼ٤ِٔووز ػِوو٤ْٜ  هووجُٞث: "ًد٘ووج ٛووؤ٫ء أٝووِٞ 

ّّٝٝٞضْٜ ٝثّضـ٬ُْٜ ُِظٌٝف ثُٚؼذز ثُض٢ ً٘ج ٗؼ٤ٖٜج  ٫ُٞٝ ثّضٌذجًْٛ ٝثّضٞؼجك٘ج  ٌُ٘ ج ّوٌٗج ػِو٠ ثُنو٠ 

ٗج   ٕ  ٝػويثدًج آموٌ ٧ٜٗوْ أٝوِٞ  ٗج ك صْٜ ػيثدًج ٝؼلًج ٖٓ ثُ٘جً"  آصٜوْ ػويثدًج ٧ٜٗوْ ٝوجُٞ  ثُٚق٤ـ  "ٛؤ٫ء أِٝٞ 

َ  ثُل٣ٌوون ثُووي١ دؼوووٙ "ٌُٝووٖ ٫ كٜووْ هووجٓٞث دؾوو٣ٌ ٍَ ٝووؼق"  ًووَ ك٣ٌوون أٝوو ٔض٤ٖ كٔووجىث ًووجٕ ثُؾووٞثح؟ "هووجٍ ٌُوو

صؼِٕٔٞ"  ٧ٕ   مِن ٌُْ ػو٬ً ًٔج مِن ٧ُٝتي ػوو٬ً. كِ٘لوٌٛ أٗوي ًٝعوش دؼوٜ ث٧كٌوجً  ٌُٝوٖ   أػطوجى 



 

   

ث ٌُ٘ش ؿ٤ٌ ٌِٓ ق ٫ٝ صْضط٤غ إٔ صلٌٌ  ٌُوٖ ػ٘ووٓج ٣ٌضٔوَ ًٌ ػوِوي ٝص٘لوضـ عوجكضوي   ػو٬ً  كِٞ أٗي ٓج ٍُش ٙـ٤

وج إٔ ص٘جهٖوٞث ث٧ؽ٤وجٍ ثُضو٢  ًٞ وج  صْوضط٤ؼٕٞ أ٣ ًٞ ث ػِو٠ ٓ٘جهٖوز ث٧ٓوًٞ  كٔغِٔوج ص٘جهٖوٕٞ دؼٞوٌْ دؼ ًً صٚذـ هجه

ّذوضٌْ  كِٔجىث ُْ صلٌٌٝث؟ إٕ   أػطجًْ ػو٬ً  كِٔجىث ُْ صْضنوٓٞٙ  ُْٝ صؼوِٞث دٚ ث٧ٕو٤جء؟ ٝ  أػطوجًْ ّؤًؼج  

ث  كِٔوجىث ُوْ صذٚوٌٝث آ٣وجس   كو٢ ثٌُوٕٞ ُٝوْ صووٌ ٝث ثُووٌإٓ  كِٔجىث ُْ صْضٔؼٞث إ٠ُ آ٣جس ًٌ  ؟ ٝ  أػطجًْ دٚ

ٝثُٞف٢؟ "ٝهجُش أ٫ْٝٛ ٧مٌثْٛ"  أؽجدْٞٛ "كٔج ًجٕ ٌُْ ػ٤ِ٘ج ٖٓ كٞوَ" ٗقوٖ ُْو٘ج ْٓوؤ٤ُٖٝ ػوٌْ٘  كٜ٘وجى 

ْ   ػوو٬ً ٝثّوضؼِٔضٔٞٙ دجُٖوٌ كٌم د٤٘٘ج ٝد٤ٌْ٘  كجج أػطجٗج ػو٬ً ُْ ْٗضؼِٔٚ أٝ ثّضؼِٔ٘جٙ دجُٖوٌ  ٝأٗوضْ أػطوجً

ج  كِٔجىث ثصذؼضٔٞٗج  ٗقٖ ْٗضط٤غ إٔ ٗٞـ٠ ػ٠ِ أؽْجهًْ ٝإٔ ٗٞـ٠ ػ٤ٌِْ ك٢ فجؽجصٌْ  ٌُٝ٘٘ج ٫ ْٗضط٤غ  ًٞ أ٣

(  كٌوَ 39-37 إٔ ٗٞـ٠ ػ٠ِ ػوٌُْٞ  "كٔج ٌُْ ػ٤ِ٘ج ٖٓ كَٞ كيٝهٞث ثُؼيثح دٔج ً٘وش صٌْوذٕٞ" )ث٧ػوٌثف:

ٔ َ ْٓؤ٤ُٝضٚ.  ؽ٤َ ٣ضق

ٝػ٤ِ٘ج إٔ ٗؼٌف ٖٓ م٬ٍ ىُي ًِٚ فو٤وز ؽ٣ٌٛٞز  ٢ٛٝ إٔ ػ٠ِ ث٩ْٗجٕ إٔ ٣ؼضذٌ إٔ ػوِٚ ٛٞ فؾوز   

ج ك٢ إٔ ٣غ٤ذي إىث ّوٌس ػِو٠ مو٠ ثُٜووٟ  أٝ ٣ؼجهذوي إىث ّوٌس ػِو٠  ًّ ػ٤ِٚ  كجج مجٟخ ػوِي ٝؽؼَ ثُؼوَ أّج

ُٔج مِن ثُؼوَ هجٍ ُٚ أهذَ كأهذَ  عوْ  م٠ ث٬ٍُٞ  ٝهو ًٝه ك٢ ثُقو٣ظ ػٖ ثُ٘ذ٢  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ: "إٔ  

َ  ػِو٢  ٓ٘وي"  ٣ؼ٘و٢ إٔ ثُؼووَ ثُوي١ ٝٛذوٚ    هجٍ ُٚ أهدوٌ كوأهدٌ  عوْ هوجٍ: ٝػَصو٢ ٝؽ٬ُو٢  ٓوج مِووش مِوًوج أػو

َ  ثُنِن ػ٤ِٚ ٝأفخ ثُنِن إ٤ُٚ  ٧ٕ ثُؼوَ ٛٞ ثُي١ ٣وًى ثُقوجةن  كذجُؼوَ ٗؼٌف ًد٘ج  ٝدجُؼووَ  ُ٪ْٗجٕ ٛٞ أػ

ج  ٝد جُؼوَ ٗؼٌف ثُقن ٖٓ ثُذجَٟ ٝٗؼٌف ثُقْٖ ٖٓ ثُوذ٤ـ  كٜٞ ثُي١ ٣ٌدط٘ج دجُقو٤ووز ٣ٝذؼووٗج ػوٖ ٗؼٌف ٗذ٤َّ٘

ثُنٌثكز ٝػٖ ثُذجَٟ  "إ٣جى آٌٓ ٝإ٣جى أ٠ٜٗ"  كٜٞ ٣نجٟخ ػوِي  فضو٠ ٣ووٍٞ ُوي ػوِوي ٫ دوو ُوي إٔ صْوضؾ٤خ 

ٝكو٢ ىُوي ثُؼووجح ثُوي١ صْوضقوٚ ُٜيث ث٧ٌٓ  ٧ٕ ج ػ٤ِي فوًج ك٢ ثُطجػز  ٧ٕٝ ثُٔؼ٤ٚز صٔغَ ثُضٌٔه ػِو٠    

ٖٓ   ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ  "ٝدي أع٤وخ"  ػ٘ووٓج ٣ضقوٌى ػوِوي كو٢ مو٠ِّ ثُقون ٝكو٢ مو٠ ثُٜووٟ ٝثُٚوٞثح  "ٝدوي 

 أػجهخ"  ػ٘وٓج ٣٘قٌف ثُؼوَ ػٖ ثُط٣ٌن ثُْٔضو٤ْ.

ٕ  ػِوو٠ ث٩ْٗووجٕ إٔ ٣٘ٔوو٢ ػوِووٚ دووجُضل٤ٌٌ ٝثُضأٓووَ ٝثُضؾٌدووز ٝثُوووٌثءر  ٣ٝووٌٟ "ثُْوو٤و"  كوو٢ ٝووٞء ٛوويث  أ

ووج ػووٖ ٝ ًٞ ثُقووٞثً  كٌٔووج ٣٘ٔوو٢ ؽْوووٙ ٤ٓٞ٣ًووج دج٧ًووَ ٝثُٖووٌح ثُ٘ووجكغ ٝثُٔل٤ووو ثُووي١ ٣قضوو١ٞ ثُل٤ضج٤ٓ٘ووجس ٣ٝذضؼووو أ٣

َِّ ٢ٕء ٣ؼوٌٛ  ٌٌِّ ك٢ ً ث ٟذ٤ؼ٤ًج  ًيُي ٫ دو ُ٘ج ٖٓ إٔ ٌٗد ٢ ػوِ٘ج  دإٔ ٗل ًٞ ث٤ٕ٧جء ثٌُٔٞر فض٠ ٣٘ٔٞ ؽْوٙ ٗٔ

ثُْوو٤و" ًوَ ثُ٘ووجُ إُوو٠ إٔ ٣ٔضٌِوٞث ٣ٝقووٍٞٝث ثُؼِووْ ػ٤ِ٘وج  ٝإٔ ْٗووضل٤و ٓوٖ صؾجًد٘ووج ٝصؾووجًح ث٥مو٣ٌٖ. ٣ٝوووػٞ "

َ  دقْووخ ظٌٝكووٚ ٝأٝٝووجػٚ  ٧ٕ ثُؼِووْ ٓؼٌكووز دووجُ٘لِ ٝثُق٤ووجر ٝثُٞثهووغ ٝثُطذ٤ؼووز ٝثُٔقوو٠٤ ث٤ُْجّوو٢  ثُ٘ووجكغ  ًوو

ث أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗنطو٠ ُ٘ؼ٤ٖوٚ كو٢ ثُْٔوضوذَ ثُو٣ٌوخ أٝ ثُذؼ٤وو. ٝثُؼووَ  كو٢ ٗظوٌ  ًٌ ٝث٫هضٚجه١ ثُي١ ٗؼ٤ٖٚ فجٝ

ً ثُقو٤ووو٢ ُِووٞػ٢ ٝثُضنطوو٠٤ ٝثُذ٘ووجء ثُقٞووج١ً ٝث٩ْٗووج٢ٗ ثَُٔهٛووٌ ٝثُٔضطووًٞ كوو٢ ًووَ "ثُْوو٤و"  ٛووٞ ثُٔؼ٤ووج

ج ٖٓ ْٛ ك٢ ٓٞثهغ ثُْٔؤ٤ُٝز  إٔ ٣ؼِٔٞث ػِو٠  ًٙ ٓلٌهثصٚ ٝٓٞثهؼٚ  ٝثُٞثؽخ ٣وض٢ٞ ٖٓ ثٌَُ ثُٔؾضٔؼ٢  مٚٞ



 

   

أكٌوجً  فضو٠  ص٤ٔ٘ز ػوُْٜٞ ٝإٔ ٣ْأُٞث ػٖ ًَ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْٔؼٞٗٚ ٖٓ ٬ًّ  ٝإٔ ٣٘جهٖٞث ٓج ٣ؼٌٛ ػ٤ِْٜ ٖٓ

ث  ٌِٖٝٓز ًغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘جُ أْٜٗ ػ٤ٔجٕ  ٫ ػٔو٠ ثُ٘ظوٌ  ًٔوج ٣ووٍٞ  ًً ٣وض٘غ ثُؼوَ دٜج أٝ ٣ٌكٜٞج. ُٜيث ًٞٗٞث أفٌث

(46 ثُوٌإٓ: "كئٜٗج ٫ صؼ٠ٔ ث٧دٚجً ٌُٖٝ صؼ٠ٔ ثُوِٞح ثُض٢ ك٢ ثُٚوًٝ" )ثُقؼ:
(9)
. 

ً و "ث٤ُْو" ًٞ ٝؽٞه ػوَ ٣قضٌّ ٗلْٚ ٫ ٣ؤٖٓ دجج  ٧ٕ ْٓأُز ٝؽٞه   صٔغَ  ثُؼٌ٘ٚ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ صٚ ٣ؤ

ً ٝؽٞه ثٌُٕٞ  كِوٞ هًّو٘ج ٟذ٤ؼوز ٛويث ثٌُوٕٞ ثُٔجه٣وز  ّو٘ؾو إٔ ًوَ ٓلوٌهر ٓوٖ ٓلٌهثصوٚ ٫ صقٔوَ كو٢   ٌ ثُي١ ٣ذ

ث فض٤ٔووز ُٞؽٞهٛووج. ٌُٝووٖ ثُٔ٘جٟوووز أٝ ثُل٬ّوولز ٣وُٞووٕٞ "إٕ ثٌُٔٔووٖ ٛووٞ ثُووي١ ٣ٌووٕٞ ٝؽوو ًً ٞهٙ ُوو٤ِ هثمِٜووج ؽوويٝ

٣ًًٌٝٝج ٝػوٓٚ ٤ُِ ٣ًًٌٝٝج"  ٣ؼ٢٘ ُٞ ُْ ٣ٞؽو ك٬ ٌِٖٓز  أ١ أٗ٘ج ٗلٌٛ إٔ ثُؾذجٍ ُْ صٌوٖ ٓٞؽوٞهر  كٜوَ 

ٛ٘جى فض٤ٔز صلٌٛ ٝؽٞهٛج دقْخ ٟذ٤ؼضٜج  أٝ ًجٕ ٝؽٞهٛج ُو٤ِ فض٤ًٔوج  ٝػووٜٓج ُو٤ِ فض٤ًٔوج  كٜوَ ٣ٌٔوٖ إٔ 

جس  كَٜ ٝؽٞهٛج فض٢ٔ أّ ٤ُِ فض٤ًٔج؟ َٝٛ ػوٜٓج صٞؽو؟ ُٝٞ ثٗطِو٘ج ُِذقجً ٨ُٜٝٗجً ُٝ٪ْٗجٕ ًَٝ ٛيٙ ثٌُجة٘

ـ ؽجٗذٜج  فض٢ٔ أّ ٤ُِ فض٤ًٔج؟ ٌٝٛيث  كئىث ًجٗش ًَ ث٤ٕ٧جء صضْجٟٝ ك٤ٜج ك٤ٌٝز ثُٞؽٞه ٝثُؼوّ  كٖٔ ثُي١ ٣ٌؽ 

ث٥مٌ؟ كئٓج إٔ صٌٕٞ ث٤ٕ٧جء دقْخ ٟذ٤ؼضٜج صقَٔ ك٢ هثمِٜج فض٤ٔز ثُٞؽٞه ك٘وٍٞ إٜٗج فض٤ٔز ك٢ ىثص٤ضٜج  أٝ إٕ 

٤ٕ٧جء صضْجٟٝ ػ٘وٓج ٗوًّٜج ك٢ ىثصٜج ٓوٖ ف٤وظ ثُٞؽوٞه ٝثُؼووّ  ٝػ٘وو ىُوي كوئٕ كٌٝو٤ز ثُٞؽوٞه صْوج١ٝ ًَ ث

ك٤ٌٝز ثُؼوّ  ث٧ٌٓ ثُي١ ٣ضطِخ ٝؽٞه هٞر ٖٓ مجًػ ىثصٜج ٣ـِ خ ؽجٗخ ثُٞؽٞه ػ٠ِ ؽجٗخ ثُؼوّ. إٕ ٛيٙ ثُووٞر 

ْٚ؟ ٖٝٓ ثُطذ٤ؼ٢ أٗٚ ُٞ ُْ ٣ٌوٖ ث٩ُوٚ ٢ٛ   صؼج٠ُ  ٝٛ٘جى ٖٓ ثُ٘جُ ٖٓ ٣ْأٍ ػٖ   ٖٓ أٝؽوٙ؟ َٛ أٝؽو ٗل

ً ٝؽٞه ثٌُٕٞ. ٝإىث ً٘ج ٗؼٌف دإٔ ثٌُٕٞ ٌٖٓٔ ٧ٗوٚ   ٌ ُٔج ًجٕ ٛ٘جى ًٕٞ  ًٕٞ ك٤ٌٝز ٝؽٞه ث٩ُٚ ٢ٛ ثُض٢ صذ

صقش صؾٌدض٘ج  إ٫ أٗ٘ج ٫ ْٗضط٤غ إٔ ٗووٍٞ دوإٔ   ٌٓٔوٖ  ٧ٕ   ٝو١ًٌٝ كو٢ صذ٣ٌوٌ ثٌُوٕٞ  ُٝويُي ٣ؾوخ إٔ 

كٜٞ ٣نضَٕ ك٢ هثمَ ىثصٚ فض٤ٔز ٝؽٞهٙ  ٧ٗ٘ج ػ٘وٓج ٣ٌٗو إٔ ٗضَِْْ  ٗوٍٞ إٕ ثٌُوٕٞ  ٣ٌٕٞ   ٝثؽخ ثُٞؽٞه 

مِوٚ    ُٝ٘لٌٛ ٓغ٬ً إٔ ٛيث ثُي١ ٤ْٔٗٚ   مِوٚ ٕن٘ ٌٝٛيث  كو٬ دوو كو٢ ثُٜ٘ج٣وز ٓوٖ إٔ ٗٚوَ إُو٠ ٕو٢ء 

٫ٝ دو إٔ ٣ٌٕٞ   "ٝثؽخ  عجدش ٫ٝ ٗظَ ٓؼِو٤ٖ ك٢ ثُٜٞثء. ٫ دو إٔ َٗٚ إ٠ُ ٓٚوً ثُنِن ٝإ٫  ٫ ٗؾو ٤ٕتًج.

ثُٞؽٞه"  ًَٝ ٢ٕء ٗضًٚٞٙ "ٌٖٓٔ ثُٞؽٞه"  كٜٞ ٤ُِ    كجج ّوذقجٗٚ ٛوٞ ثُوي١ ٗضٚوًٞٙ ػ٘ووٓج ْٗو٤ٌ ٓوغ 

ِِّْز ثُل٤ٌٝجس إ٠ُ آمٌ ثُِِْْز  كِٔوجىث ٣ٖوي ثُ٘وجُ كو٢ ٛويٙ ثُْٔوأُز؟ ٝكو٢ ثُٞثهوغ أٗوج أفضوجػ إُو٠ موجُن ٧ٕ 

٤ز  كِٞ ُوْ أٝؽوو ُٔوج ًجٗوش ٛ٘وجى ٖٓوٌِز  ُٝوٞ ٝؽووس ُٔوج ًجٗوش ٛ٘وجى ٝؽٞه١ ٤ُِ ٝؽًٞهث ٣٘طِن ٖٓ فض٤ٔز ىثص

 ٌِٖٓز  ٌُٖ   ُٞ ُْ ٣ٞؽو ُٔج ٝؽو ثٌُٕٞ.
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ك٬ دو ٖٓ إٔ ٤ٔ٣َ  ثُؼوَ ٖٓ م٬ٍ ثُلطٌر ث٤ُِْٔز  ٖٝٓ مو٬ٍ ثُضؾوجًح ثُٔؼ٤ج٣ًوز ثُٚوق٤قز  ٧ٕ ٛ٘وجى 

ٝصؼج٠ُ  ٌُٖ ثُوذؼٜ ٫ ٣ْضْوِْ ُلطٌصوٚ  ٫ٝ ػوَ ثُضؾجًح  ٝػوَ ثُيثس  ٬ًٝٛٔج ٣٘طِوجٕ ٖٓ ػ٘و   ّذقجٗٚ 

ٌ ي كو٢  ٣ْضِْْ ُوًثّز ٓٞٝٞػ٤ز ُِْٔأُز  ك٘قٖ ٫ ٣ٌٗو إٔ ٗوٍٞ ُِؼوَ ِّْ  ٖٓ هٕٝ أّجُ  دوَ ٗووٍٞ ُِؼووَ ٕو

ج دإٔ ث٧ِّٞح ثُوٌآ٢ٗ ٓغ ثُٔنجُل٤ٖ ُٚ ًجٕ أِّٞح ثُٖوي "ٝإٗوج أٝ إ٣وجًْ  ًٔ ًَ ٢ٕء  ٧ٕ ثُٖي ٣ٌٟن ثُؼوَ  ػِ

( ٝٓؼ٠٘ ىُي إٔ   ٣ؼِْ  ثُ٘ذ٢  ٠ِٙ   ػ٤ِٚ ِّْٝ  إٔ ٣ٌٕٞ أّوِٞدٚ 24 ٍ ٓذ٤ٖ" )ّذأ:ُؼ٠ِ ٛوٟ أٝ ك٢ ٬ٝ

ج ٝٛوٞ "ثُوي١ ؽوجء دجُٚووم ٝٙووم دوٚ" )ثَُٓوٌ: ًً ( ٌُ٘وٚ أّوِٞح فوٞثً 33 ٛٞ إٔ ٣ووّ ٗلْٚ ُِطٌف ث٥مٌ ٕج

ج آمٌ  كئىث ثٗطِن ٕنٚجٕ ٣ذقغجٕ ػٖ ثُقو٤وز ك٤ِْضو٤جٕ دج٤ُو٤ٖ  ٝك٢ ٛيث ثُ ًٌ ٔؾجٍ ٗقٖ ٗوٍٞ إٕ ٛ٘وجى ٣َٖٔ ٕ

ج إ٣ؾجد٤ًووج  ٝثُٖووي ثُْووِذ٢ ٛووٞ ٕووي ث٩ْٗووجٕ ثُووي١ ٣ٌ٣ووو إٔ ٣ٖووي ٫ٝ ٣ٌ٣ووو إٔ ٣ضقووٌى  ٝثُٖووي  ًٌ ج ّووِذ٤ًج ٕٝوو ًٌ ٕوو

ث٣٩ؾجد٢ ٛٞ ثُٖي ثُذجفظ  ٝٛٞ ثُٖي ثُٔضأَٓ  ٫ٝ دو إٔ ٣َٚ إ٠ُ ٗض٤ؾز
 (10)

. 

صقلوووَ أفجه٣وووظ ٝٗووووٝثس ًٝضوووخ "ثُْووو٤و" دٌغ٤وووٌ ٓوووٖ ثُذقوووٞط ٝثُضقِووو٬٤س ٝثُضؼ٤ِووووجس ٝث٫ّضٖوووٜجهثس 

ثُووز ػِوو٠ أ٤ٔٛووز ٓٞهووغ ثُؼِووْ ٝثُؼِٔووجء  ٝػِوو٠ ثُووو ًٝ ث٤ُٔٔ ووَ ٝثُق٤وو١ٞ ثُووي١ ٣٘ذـوو٢ إٔ ٣وووّٞ دووٚ ٣ِٝضَٓووٚ  ثُو 

٣ضقوووووط ػ٘ووووٚ ثُؼِٔوووجء كوووو٢ ث٩ّوووو٬ّ  ٝػِوووو٠ أكٞووو٤ِز ثُؼووووجُْ ػِوووو٠ ثُؾجٛووووَ دوووووًؽجس ًغ٤وووٌر. ٝثُؼِووووْ ثُووووي١ 

ثٙ إُووو٠ ثُؼِوووْ ثُطذ٤ؼووو٢ ثُٔوووجه١ ثُوووي١ فوووووش ثُذٖووو٣ٌز ٓوووٖ  "ثُْووو٤و" ٛ٘وووج ٫ ٣وضٚوووٌ ػِووو٠ ثُوووو٣ٖ  ٝإٗٔوووج ٣ضؼوووو 

م٬ُوووٚ صطوووًٞثس ٝهلوووَثس ٗٞػ٤وووز ٛجةِوووز كووو٢ ْٓووو٤ٌصٜج ثُق٤جص٤وووز. ٬٣ٝفوووع "ثُْووو٤و" ٛ٘وووج إٔ ثُٖٔوووٌِز ًجٗوووش 

مطوو٤ٖ ٛٔووج: ٖٓووٌِز ػٔووَ صضقووٌى  ػِوو٠ ٙووؼ٤و ثُضووج٣ًل ث٩ّوو٢ٓ٬ كوو٢ ٓٞثهووق ثُْٔوو٤ِٖٔ أٝ ٓووٞثهؼْٜ  كوو٢ 

دووووٕٝ ػِوووْ  ٖٝٓوووٌِز ػِوووْ دووووٕٝ ػٔوووَ. كٜ٘وووجى ًغ٤وووٌ كووو٢ ٛووويث ثُضوووأ٣ًل ٓٔوووٖ صنٖوووغ ُضووووٞثْٛ ٩ٝم٬ٙوووْٜ 

ٌُٝ٘وووي صٌضٖوووق أٜٗوووج صووووٟٞ صلضووووو ػٔووون ثُوووٞػ٢  أٝ أٗوووٚ إمووو٬ٗ ثكضووووو ثُؼِوووْ ٝثُٔؼٌكوووز  ٝٛوووؤ٫ء ًغوووٌ كووو٢ 

ء ٧ٜٗووْ هووو ٣قٚووِٕٞ ػِوو٠ ٓؾضٔؼ٘ووج ث٩ّوو٢ٓ٬. ٝهووو ػووجٓ ٛوويث ثُٔؾضٔووغ ٫ٝ ٣ووَثٍ ًغ٤ووٌ ٓووٖ ٖٓووجًَ ٛووؤ٫

 ثُغوز ث٫ؽضٔجػ٤ز د٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ ٖٓ م٬ٍ ػِْٜٔ كضلٌٛ ٛيٙ ثُغوز ػ٠ِ ثُٞثهغ ث٢ٓ٬ّ٩ ؽِْٜٜ.

ٝٛ٘جى ث٧ٕنجٗ ثُي٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ ثُؼِْ أًفخل ٓج ٣ٌٕٞ ثُؼِْ  ٌُْٜٝ٘ ٫ ٣ٌِٕٔٞ ثُؼَٔ ٫ٝ ٣ٌِٕٔٞ ْٓؤ٤ُٝز 

ػ٤ِوٚ دجُغووز دٜوْ ٓوٖ مو٬ٍ ػِٜٔوْ ٌُٝوْٜ٘ ٣ْو٤تٕٞ إُو٠ ٛيث ثُؼِْ ًّٝج٤ُضٚ إ٠ُ ثُٔؾضٔغ ٖٓ م٬ٍ ٓوج ٣لٌٝوٞٗٚ 

َ  ثٌُِٔز ثًُٖٜٔٞر ثُض٢ ُْ ٗوهن كو٢ ّو٘وٛج ػوٖ  ٤ٌْٓصٚ ٖٓ م٬ٍ ثٗقٌثف م٠ ثُؼِْ ػ٘وْٛ ػٖ م٠ ثُؼَٔ. ُٝؼ

ج.   ث٩ٓجّ ػ٢ِ: "هْٚ ظ١ٌٜ ثع٘جٕ ؽجَٛ ٓضْ٘ي ٝػجُْ ٓضٜضي" صٔغَ ٝثهغ ث٤ٌُْٔر ث٤ٓ٬ّ٩ز ًِٜ 
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٣ٌٔ٘٘ج  ك٢ ٝٞء ٓج صووّ  إٔ ٗقوه ٛ٘وج دؼوٜ ثُٔؼوجُْ ثُل٣ٌٌوز ُِٜٔ٘ؾ٤وز ثُضو٢ ٣ؼضٔووٛج "ثُْو٤و" كو٢ ٓٞهلوٚ 

 ثُؼ٢ِٔ ٖٓ ْٓأُز ثُؼوَ ٝثُؼِْ ٝثُؼ٬هز د٤ٜ٘ٔج ٝد٤ٖ ثُْٔأُز ثُو٤٘٣ز.

 ٝفج٢ٗ ٝٛذز ٖٓ   صؼج٠ُ ُ٪ْٗجٕ.ثُؼوَ ٛٞ ٓؼ٤جً ٝفؾز ًٍّٝٞ دج٢ٟ٘ هثم٢ِ  ٝٛٞ ؽٌٞٛ ً .أ 

ثُؼوَ ٓٚوً أّجّو٢ ٓوٖ ٓٚوجهً ثُضٖو٣ٌغ ث٩ّو٢ٓ٬  ٝٓوج ٣قٌوْ دوٚ ثُؼووَ ٣قٌوْ دوٚ ثُٖوٌع  ٝثُؼٌوِ  .ب 

 ٙق٤ـ.

 ثُؼوَ أّجُ صطًٞ ث٩ْٗجٕ ٝثُٔؾضٔؼجس ٝثُقٞجًثس ٝث٧ْٓ. .ج 

ثُؼ٤ِٔز ث٤ُٔوث٤ٗز ك٢ صـي٣ز ثُؼوَ ٝص٤ٔ٘ضٚ ٫ صضْ إ٫ ٖٓ م٬ٍ ثُضأَٓ ٝثُضل٤ٌٌ ٝثُضوًح ٝثًضْجح ثُنذٌثس  .د 

 ًجكز ثُٔٞثهغ ثُق٤جص٤ز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُٖن٢ٚ أٝ ث٫ؽضٔجػ٢.

 ثُؼوَ ثُٔؤَٛ ٝثُٔوًح ٛٞ ثُوجهً ػ٠ِ صأ٣َٝ ثُ٘٘ ثُو٢٘٣ ثُٔضٖجدٚ دؼو ػٌٝٚ ػ٠ِ ٓقٌْ ثٌُضجح. .ٍ 

وضٚ ثُؼوَ هجهً ػ٠ِ ثُض٤٤َٔ ٝثُضل٣ٌن د٤ٖ ثُقْٖ ٝثُوذ٤ـ  د٤ٖ ثُقن ٝثُن٤ٌ إىث ٓج صٌى ػ٠ِ كطٌصٚ ٤ِّٝ .د 

ٕ  دئٌٓجٕ ثُؼوَ إٔ ٣وًى ىُي  كجُؼوٍ   ث٠ُٝ٧  أ١ إٔ ٨ُكؼجٍ فًْ٘ج أٝ هذًقج ىثص٤ًج ٝهذَ ًٝٝه ثٌُٖع  ٝأ

 ٓغ٬ً  فْٖ ك٢ ىثصٚ  ٝثُظِْ هذ٤ـ ك٢ ىثصٚ  ٝدٔووًٝ ثُؼوَ إٔ ٣وًى فْٖ ىثى ٝهذـ ٛيث.

ثُؼوِوو٢ ٣ٌٔ٘ووٚ ثُو٤ووجّ دأػٔووجٍ ثُضؾَةووز ٝثُضق٤ِووَ ٝث٫ّووض٘ضجػ ٝثُقٌووْ ٝٓؼٌكووز ثُٔلووج٤ْٛ ث٤ٌُِووز  ث٩هًثى .ز 

 ٝث٩دوثػ٤ز ثُؼجٓز ُلْٜ ٓؼج٤٣ٌ ثُذ٘جء ٝثُضٌجَٓ  ٝإهًثى ثُقوجةن ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُنجٙز ٝثُؼجٓز.

ـ إٔ ٛ٘وجى ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُ٘٘ ٝثُؼوَ ػ٬هز صٌج٤ِٓز ٓ٘ضؾز ٝكجػِز ٤ُْٝش ػ٬هز ص٘جدي٣وز ٓضٞوجهر. ٙوق٤ .ح 

كجًهًج ىثص٤ًج ك٢ ؽٌٞٛ ثُٔٔجًّوز ثُؼ٤ِٔوز ص٘وضؼ ًٗٞػوج ٓوٖ ثُضٔوج٣َ ثُٜٔ٘ؾو٢ دو٤ٖ ٌٓؽؼ٤وز ثُؼووَ ٌٝٓؽؼ٤وز 

ثُ٘٘  ٌُٖٝ ٛيث ثُقو ثُلجَٙ أٝ ثُلجًم ثُضطذ٤و٢ ثُؼ٢ِٔ ٫ ٣٘ؼٌِ ِّذًج ػ٠ِ هًٝ ًَ ٜٓ٘ٔج  دَ ٣ؾؼَ 

ث إ٣ؾجد٤ًج ٓ٘ضًؾج ًٔج ىًٌٗج.ٓ٘ٚ صٔج ًَ ٣ 

ُوٝثّ إ٠ُ ث٤ٔٛ٧ز ثٌُذٌٟ ُضِي ثُؼ٬هز ثُضلجػ٤ِز ثُضٌج٤ِٓز د٤ٖ ثُ٘٘ ٝثُؼوَ ٖٓ م٬ٍ ٤ٖ٣ٌٝ "ث٤ُْو" ػ٠ِ ث

ث ٤ٔٛ٧ضوٚ كو٢ ف٤جص٘وج   ًٌ ٛيث ثُقو٣ظ ثُي١ ٣ًٌَ ّٔجفضٚ ػ٤ِوٚ ٣ٌٝوًٌٙ دجّوضٌٔثً كو٢ ٓؼظوْ أفجه٣غوٚ ٝٗوٝثصوٚ ٗظو

وو  ٓ ج ثُظووجٌٛر كجٌُّووَ ثُٔوو١ٌٝ ػووٖ ث٩ٓووجّ ثٌُووجظْ: "إٕ ج ػِوو٠ ثُ٘ووجُ فؾضوو٤ٖ: فؾووز ظووجٌٛر ٝفؾووز دجٟ٘ووز  كأ

ج ثُذجٟ٘ز كجُؼوٍٞ."  ٓ ( ٫ ٣َٚ ٛيث ثُضٔوج٣َ إُو٠ ْٓوضٟٞ ثُوط٤ؼوز أٝ ثُضٞوجه 1/16 )ثٌُجك٢: ٝث٧ٗذ٤جء ٝث٧ةٔز  ٝأ



 

   

ٝثُض٘ووجهٜ ثُٔ٘طووو٢ دوو٤ٖ ثُٜٔ٘ؾوو٤ٖ  دووَ إٕ ثكضووٌثٛ ٛوويث ثُض٘ووجكٌ أٝ ثُضٞووجه دوو٤ٖ ثُٜٔ٘ؾوو٤ٖ ًٔووج ٣ذوووٝ ٓووٖ دؼووٜ 

٣تًج ٫ٝ ٛٞ ٓؾٌه ثٕضذجٙ   دَ ٛٞ ٓضؼٔو ٣ٜوف إ٠ُ ث٣٩قجء دإٔ ثصذجع ثُ٘٘ ثُو٢٘٣ ٛوٞ ػٔوَ ؿ٤وٌ ثُٔغول٤ٖ ٤ُِ دٌل

ػو٬ة٢ ٫ٝ ٣ِٔي ٌٖٓٝػ٤ز ك٢ ٗظٌ ثُؼوَ  ٝٝؽٚ ثُنَِ أٝ ثُٔـجُطز ك٢ ثكضٌثٛ ثُضٞجه د٤ٖ ثُٜٔ٘ؾو٤ٖ ثُٖٔوجً 

٢  ٝٛوٞ إ٤ُٜٔج ًأٗٔج ٛٔج مطجٕ ٓضٞث٣ٍجٕ ٫ ٣ِضو٤جٕ  ٝثٝـ ٫ ٣ٌجه ٣نلو٠ كجُؼووَ ٛوٞ ثُوي١ ٣ووٞه ُ٪٣ٔوجٕ دوجُٞف

 ثُي١ أ٠ًّ أّجُ فؾ٤ز ثُ٘٘  ك٤ٌق ٣٘جك٤ٚ أٝ ٣ٞجهٙ؟ َٝٛ ٣٘جك٢ أٝ ٣٘ل٢ ث٢ُٖء ىثصٚ؟ 

ج ك٢ ٓٞثًٍر ثُؼوَ ٝصٌٕو٤وٙ ٝإػجهصوٚ إُو٠ ٙولجةٚ  ًٔ ث ٜٓ ًً ٣ِٝؼخ ثُٞف٢ ك٢ ثُٔوجدَ  ًٔج ٤ٖ٣ٌ "ث٤ُْو"  هٝ

صٔ٘ؼٚ ٖٓ دِوٞؽ ؿج٣جصوٚ كو٢ ثُلط١ٌ ػ٘وٓج صؼِٞٙ ثُضٌثًٔجس ٝصـَٝٙ ثُٔؤعٌثس  كضٖٞٓ ً ٣ضٚ ٝصؼٌهَ كجػ٤ِضٚ ٝ

ً و ػ٠ِ إٔ ٝثفور ٖٓ ٜٓجّ ث٧ٗذ٤جء ٝثٌُّوَ  أٜٗوْ  ثًضٖجف ثُقوجةن  ٝهو ًجٕ ػ٢ِ دٖ أد٢ ٟجُخ ٝثًٝقج ػ٘وٓج أ

٣٘لٕٞٞ ثُـذجً ٣َ٣ِٕٝٞ ثًٌُجّ ػٖ ثُؼوَ  ًٔج ؽوجء كو٢ أٍٝ مطذوز ٓوٖ مطوخ ٜٗوؼ ثُذ٬ؿوز  ٝٛوٞ دٚووه د٤وجٕ 

 كجةٖ ثُؼوٍٞ".ٜٓجّ ث٧ٗذ٤جء ٝٝظجةلْٜ: "٣ٝغ٤ٌٝث ُْٜ ه

إٗ٘ووج ٬ٗفووع دٖووإٔ ٜٓ٘ؾ٤ووز ثُْوو٤و كٞووَ   كوو٢ ص٘جُٝووٚ ُوٞووج٣ج ثُق٤ووجر ثُٔؼجٙووٌر ػِوو٠ ص٘ٞػٜووج ٝثمض٬كٜووج 

ٝص٘جهٞجصٜج ٝصؼوه ٖٓجًدٜج ٝثموض٬ف ثٗضٔوجءثس أٙوقجدٜج  إٔ "ثُْو٤و" ٣ًٌوَ دووٞر ػِو٠ ثُؼووَ ثُٔضلجػوَ دجُووػْ 

٠ِ ثُو٘٘ ُضلْو٤ٌٙ ٕٝوٌؿ ٓٞوج٤ٓ٘ٚ ٝثُ٘لوجى ثُؼ٤ٔون ٝثُضٌجَٓ ٝثُٔؤثًٍر ٓغ ثُ٘٘  كٜٞ ْٓضنوّ ُِْطز ثُؼوَ ػ

 إ٠ُ ؽٌٞٛٙ ٝفو٤وضٚ.

ٝثُٜٔٔز ث٧مطٌ ٝث٧ْٛ ُِؼوَ  ُِٝضل٤ٌٌ ثُؼوِو٢ ثُوي١ ٣ٔجًّوٚ "ثُْو٤و" كو٢ صلْو٤ٌٙ ُِو٘٘ ٝٝػ٤وٚ ُوٞوج٣ج 

ث كو٢ هذُٞوٚ أٝ ًكٞوٚ إٕ ُوْ ٣ٌوٖ ثُو٘٘ ىث ًً ٌ َ ٓٚولجر ُِو٘٘ ٝٓؼ٤وج  ثُق٤جر ثّض٘جًهث ُِ٘٘ ثُٔلْوٌ ػو٤ًِوج  أٗوٚ ٣ٖو

ْٓض٘و هطؼ٢  أٝ صأ٣ِٝٚ إٕ ًجٕ ًيُي  ٝثُٞؽٚ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔؽؼ٤ز ثُٔؼ٤ج٣ًز إٔ ثُؼوَ ػ٘وٓج صضٞكٌ ٌٕٟٝ كؼج٤ُضوٚ 

دإٔ ٣ٌوٕٞ هطؼ٤ًوج ٝدؼ٤وًوث ػوٖ ثُٜوٟٞ ٝثُٔوؤعٌثس كئٗوٚ ٣ؼضذوٌ ٝف٤ًوج هثم٤ًِوج  ًٔوج ؽوجء كو٢ فوو٣ظ ثٌُّوٍٞ ثٌُو٣ٌْ 

َ أّجُ فؾ٤ز ثُ٘٘ ٝثُوٞف٢  ٫ٝ ٣ٌٔوٖ دجُضوج٢ُ "ثُؼوَ فؾز دجٟ٘ز  أ١: ًٍّٞ ٖٓ ثُوثمَ. ٓٔج ٣ؾؼَ ٖٓ ثُؼو

د٘جء أٝ ص٤ٌَٖ ٓؼٌكوز ه٤٘٣وز ٙوق٤قز ٝٓؼ٤ج٣ًوز إ٫ ػِو٠ أّوجُ ثُؼووَ  ٝأٓوج ثُوٞف٢ فجٓوَ ثُو٘٘ كوئٕ هًٝٙ إٔ 

ث ٖٓ ثُٔؼجًف ثُو٤٘٣ز ث٫ػضوجه٣ز ثُض٢ ٫ ػَٔ ُِؼووَ ك٤ٜوج ٫ٝ هًٝ ُوٚ  ًٌ ٣ٌٕٞ ٓٞؽًٜج ًٌٕٝٓوث ُِؼوَ ٧ٕ ٛ٘جى ًغ٤

ٞ ثُقجٍ ك٢ ثُقوجةن ثُـ٤ذ٤ز ثٌُٔصذطز دؼجُْ ث٥مٌر ثُض٢ ٣وق ثُؼوَ إٍثءٛوج ٓٞهوق ثُٔقج٣وو ٫ ٣٘لو٢ أّج٤ًّج  ًٔج ٛ

ج ثُٔؾجٍ أٓجّ ثُ٘٘ ٤ُنٞٛ ك٢ ؿٔوٌثس ٛويث ث٤ُٔووثٕ. ٣ٌٝٔوٖ إٔ ٗووٍٞ دوإٔ ثُو٘٘ ًٔوج ٛوٞ كو٢  ًً ٫ٝ ٣غذش  صجً

ه٣وز  كوئٕ ثُؼووَ دووًٝٙ ٣قضوجػ إُو٠ فجؽز إ٠ُ ثُؼوَ ك٢ صأ٤ًو ٌٓؽؼ٤ضوٚ ٝإعذوجس فؾ٤ضوٚ ٝكو٢ صو٤و٤ْ ٗضجةؾوٚ ث٫ؽضٜج

 ثُ٘٘ ك٢ صق٤ْٖ ظٌٝف ػِٔٚ ٝص٤ٌٕوٙ ٝإٍثُز ثُؼٞثةن ٖٓ أٓجٓٚ.



 

   

ٝإىث ٓج ػوٗج ه٬ً٤ِ إ٠ُ دوث٣جس ٖٗٞء ػِْ ث٬ٌُّ ٝثُلِْلز ك٢ ث٬ّ٩ّ كئٗ٘ج ّ٘ؾو إٔ ثػضٔوجه ًغ٤وٌ ٓوٖ ػِٔوجء 

َ ٤ٙٝجؿز أ٠ُٝ ثُٔؼجًف ث٤ٓ٬ٌُز ثُض٢ ث٬ّ٩ّ ٝك٬ّلضٚ ػ٠ِ ثُؼوَ ٝث٩هًثًجس ثُؼو٤ِز ٛٞ ثُي١ أهٟ إ٠ُ ص٤ٌٖ

ًجٕ ُٜج هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ إعذجس ٓؾَٔ ثُؼوجةو ثُٔضؼِوز دج٢ٓ٬ّ٩  ٝىُي دج٫ّض٘جه إ٠ُ ثُذٌٛجٕ ثُؼو٢ِ ًٔوج هِ٘وج  ًٔوج 

ٛوو٢ ثُقووجٍ دجُْ٘ووذز ٩عذووجس ثُٚووجٗغ "ٝثؽووخ ثُٞؽووٞه"  أٝ كوو٢ ْٓووجةَ ػوو٣ووز أمووٌٟ ٓووٖ هذ٤ووَ "ٝؽووٞح ثُ٘ظووٌ 

ث٠ُُٞٔ" كوئٕ ٛويٙ ثُوٞوج٣ج صؼضٔوو ػِو٠ فٌوْ ثُؼووَ ٫ٝ هًٝ ُِٖوٌع ك٤ٜوج ٝإ٫  ُوَّ  ٝثُٔؼٌكز" أٝ "ٝؽٞح إٟجػز

ج ّجةٌ ثُؼوجةو ًج٫ػضووجه دجُٔؼوجه أٝ ث٩ٓجٓوز أٝ ثُؼٚؤز أٝ ؿ٤ٌٛوج ٓوٖ أٙوٍٞ ثُؼوجةوو أٝ كٌٝػٜوج    ٓ ثُضَِْْ  ٝأ

ج. ًٞ  كئٜٗج ٫ صْضـ٢٘ ك٢ إعذجصٜج ػٖ ثُؼوَ  ٝإٕ أٌٖٓ إعذجصٜج ػٖ ٣ٌٟن ثُٞف٢ أ٣

ٝثُقجٙووَ إٔ ثُْوو٤و كٞووَ   ٣قووضلع ُِؼوووَ  ػووٖ ٝػوو٢ ٝه٘جػووز ٝصؾٌدووز  دٌٔجٗووز مجٙووز ٝهًٝ ٓلٚوو٢ِ 

ٌٝٓؽؼ٢ ْٜٓ ك٢ ص٤ٌَٖ ٤ٙٝجؿز ٓلج٤ْٛ ٝصًٚٞثس ثُٔؼٌكز ثُو٤٘٣ز  ػ٠ِ ثٌُؿْ ٓوٖ ٝؽوٞه فجُوز ٓوٖ ثُوٌكٜ 

ٓٔوج ّوجْٛ كو٢ صؼ٣َوَ ثُيثص٢ ُوٟ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُلٌم ث٤ٓ٬ّ٩ز ١٧ هًٝ ػو٢ِ ك٢ ث٤ُٔووثٕ ثُضٖو٣ٌؼ٢ ٝث٫ػضووجه١ 

ٝهػْ ث٫صؾجٛجس ثُظج٣ٌٛز ث٬ُػو٤ِز ك٢ ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩ ثُضو٢ صؾٔووس ػ٘وو ثُو٘٘ هٌآًٗوج ّٝو٘ز هٕٝ إٔ صؼطو٢ 

ُِؼوَ فوٚ ك٢ ثُضق٤َِ ٝثُلْٜ ٝثُٞػ٢  ٝهو أٝهغ ٛويث ثُ٘وَٝع ث٬ُػوِو٢ صِوي ثُلوٌم كو٢ ٕوٌى ثُووٍٞ دجُضؾْو٤ْ أٝ 

 ٖ ىُي.ثُضٖذ٤ٚ  ٫ٝ ٓؾجٍ ٛ٘ج ُِضّٞغ ك٢ ثُقو٣ظ ػ

٣٘طِن "ث٤ُْو" كَٞ   ك٢ إهًثًٚ ُِؼ٬هز ثُوجةٔز د٤ٖ ث٧م٬م ٝث٧فٌجّ ثُو٤ٔ٤ز ث٧م٬ه٤ز ثُؼ٤ِج ك٢ ثُق٤جر 

جّو٤ز ٛو٢ إٔ ث٩ْٗوجٕ ٖٓ ؽٜز  ٝد٤ٖ ثُؼِْ ٝث٧فٌجّ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼو٤ِوز ٝثُٔؼٌك٤وز ٓوٖ ؽٜوز أموٌٟ  ٓوٖ هجػوور أّ

ٝٛيٙ هجػور ٓطِوز  ٝإٔ ثُو٤ْ ث٤ُٝ٧ز ٝث٧ّج٤ّز ث٧م٬ه٤وز ًجُؼووٍ ٝثُق٣ٌوز ٝثُْوؼجهر ٝثُضٌجٓوَ ، ٓٞؽٞه أم٬ه٢

ٛوو٢ هوو٤ْ ٓطِوووز. ٝٛوويث ثٌُووجةٖ ث٧م٬هوو٢ ٣ْووضٔو ٝؽووٞهٙ ٝه٤ٔووٚ ث٧م٬ه٤ووز ٝأفٌجٓووٚ ث٧م٬ه٤ووز ثُؼ٤ِٔووز  كوو٢ ثُٔذوووأ 

ػضذجًٙ ٝثؽخ ثُٞؽٞه ٝٓٚوً ثُٞثؽذجس  ٝإٔ ٟجػز أ١ أٌٓ أم٬هو٢ صْوضٔو ٝث٧َٙ  ٖٓ ث٣٩ٔجٕ دجج صؼج٠ُ  دج

 ٌٖٓٝػ٤ضٜج ٖٓ ثّضِٜجّ ٟٝجػز ثُٞثؽذجس ث٤ُٜ٩ز. 

ٝدوووجُ٘ظٌ إُووو٠ ىُوووي كوووئٕ ث٧مووو٬م ٝث٧ٝثٓوووٌ ٝثُوووو٤ْ ث٧م٬ه٤وووز ٫ ٣ٌٔوووٖ إٔ صاذ٘ووو٠ ػِووو٠ هجػوووور ثُٔٚوووجُـ 

ٝثُٔلجّو
(11)

  ٧ٕ ثُٔوج٤٣ِ ٝث٧فٌجّ ث٧م٬ه٤ز صقوه ُ٘ج ٓج ٛٞ أم٬ه٢ ٝٓوج ٛوٞ ؿ٤وٌ أم٬هو٢ دـوٜ ثُ٘ظوٌ ػٔوج 

                                                           
(11)

ٓوووووًًجس دؼو٣ووووز صضقوووووه ٝكوووون ٓوووووج٤٣ِ ثُٞووووًٌ ٝثُ٘لووووغ   -ًٔووووج ٙووووًٞٛج ٝهوووووٜٓج دؼووووٜ ثُل٬ّوووولز ٝثُٔضٌِٔوووو٤ٖ–ٗوووويًٌ ٛ٘ووووج إٔ ثُٔٚووووجُـ ٝثُٔلجّووووو  

ثُٔذووجها ٝث٧فٌوووجّ ثُؼو٤ِووز ثُؼ٤ِٔوووز إٔ صوووٌصذ٠  لٌووٌ ث٩ّووو٢ٓ٬ كوو٬ ٣ٌٔوووٖ ُضِووويثُووو٤ْ ث٧م٬ه٤وووز. أٓووج كووو٢ ٝثهوووغ ثُ ٝٛوو٢ ٓوووو٫ٞس ٓووٖ ػوووجُْ آمووٌ ؿ٤وووٌ ػوووجُْ

دجُٔٚووووِقز ٝثُٔلْووووور. كجُلؼووووَ ٣ٌووووٕٞ أم٬ه٤ًووووج )أ١ ٣ضٚووووق دجُٚوووولز ث٧م٬ه٤ووووز ثُٔقٔووووٞهر( ُوووو٤ِ ُٔوووووٟ ثّووووضؾجدضٚ ُٔ٘طوووون ثُ٘لووووغ ٝثُٞووووًٌ  ٝفْووووجدجس 

 ٬ه٤ز ىثصٜج.ثٌُدـ ٝثُنْجًر  ٝإٗٔج ُٔوٟ صطجدوٚ ٝصٔجعِٚ ٓغ ث٧ٌٓ أٝ ثُو٤ٔز ث٧م



 

   

٣ٌٖٔ ُ٘ج إٔ ٖٗجٛوٙ ٌٝٗضٖلٚ ٖٓ ٓ٘جكغ ٝٓـجْٗ ٝمْجًثس ٝٓنجٌٟ ك٢ ث٧كؼجٍ. ٝدجُضج٢ُ كج٧فٌوجّ ثُؼ٤ِٔوز ٤ُْوش 

ج ًّ أم٬ه٤ًج  إى إٕ ثُضطوًٞ ثُضو٘و٢ ٫ ٣قووه ُ٘وج  ٌٓصذطز دج٧م٬م  ٖٓ ٍث٣ٝز إٔ ثُؼِْ ٝثُٔؼٌكز ثُؼ٤ِٔز ٫ ص٘ضؼ ٓو٤ج

ٓو٤جُ ثُؼوثُز ٝأِّ ثُْٔجٝثر ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُو٤ْ ث٧م٬ه٤ز. إٕ ث٧م٬م ٝٓج ٣٘ذـ٢ كؼِٚ ٤ُْش مجٝؼز ُٔضطِذوجس 

ثُضٌو٣ٖٞ ٝثُـ٣ٌوَر. دجػضذجًٛووج ٓؾٔٞػوز أٝثٓووٌ ٝ"إَُثٓوجس" ه٤ٔ٤ووز ػ٤ِوج ٓقٔوٞهر كوو٢ ىثصٜوج ٌُٜٞٗووج صْوضٔو هٞصٜووج 

٤ضٜج ٖٓ ث٩َُثّ ث٢ُٜ٩ هذَ أ١ ٢ٕء آمٌ. ٝأٓوج ْٓوأُز صطذ٤ون ثُوٞثػوو ث٧م٬ه٤وز ػِو٠ ٓٚوجه٣وٜج ٝأفو٤ضٜج ٝفوجٗ

ثُقو٤و٤ز ك٢ٜ ٤ُْش ٕأًٗج ٖٓ ٕؤٕٝ ثُؼوَ ثُؼ٢ِٔ ثُضطذ٤وو٢  ٝإٗٔوج ٛو٢ ٖٗوجٟ ػوِو٢ ٗظو١ٌ  ٫ٝ ٣ٌٔوٖ ٧فوو إٔ 

 ث٧م٬م ٝثُؼِْ. ٣و ػ٢ إٔ صطذ٤ن ثٌُذٌٟ ث٧م٬ه٤ز ػ٠ِ ٓٚوثهٜج ٣ل٢ٞ إ٠ُ ػ٬هز ثّض٘ضجؽ٤ز د٤ٖ

ٖٓ ٛ٘ج أًو ثُٔضٌِٕٔٞ ػ٠ِ إٔ ٓؾٌه ث٣٩ٔجٕ دإٔ   ٓٞؽٞه  ٝإًثهصوٚ ػو٤ٖ ىثصوٚ  ٝأٓوٌٙ ػو٤ٖ ٝؽوٞهٙ  ٫ 

ؽ ٟجػز أٝثٌٓٙ ٝثٓضغجٍ ٗوثء ٝثؽذجصٚ. ٝفض٠ ث٣٩ٔجٕ دٌٞٗٚ ٓؼٖٞهًج ٝٓطِٞدًج دجُويثس  كٜويث ث٣٩ٔوجٕ دطذ٤ؼضوٚ   ٞ ْ٣

ى ُِٞثؽذوجس ث٧م٬ه٤وز. كٌفِوز ثُؼٖوجم ٝثُؼٌكوجٕ ثُقون ٫ ٫فن ٝٓؤِّ ػ٠ِ فٌٔوز ػ٤ِٔوز ٝػووَ ػِٔو٢ ٓووً

٣ضأِّ دجُطلٌر ٝثُذوثٛز  إٗٔج ٢ٛ ًفِز ٓؤّْز ٫فوز ُِؼووَ ثُؼِٔو٢ ٝصٜوي٣خ ثُْوِٞى ٝثُٔٔجًّوز ثُوجةٔوز ػِو٠ 

ٟجػز ثُٞثؽذجس ث٧م٬ه٤ز. إٕ ٓج ٣ذًٌ ػٖن   ٛٞ فٌٔوز ػ٤ِٔوز ٣ضقِو٠ دٜوج ثُؼجٕون ٣ٝؾووٛج أًٔوَ ٝأػِو٠ كو٢ 

 ٞم.ىثس ثُٔؼٖ

  



 

   

 :أُن هماجع البحث

 .القمآى الكمين -1

 .http://arabic.bayynat.org.lb  ٝٛٞ ثُٔٞهغ ث٢ٌُّٔ ُِؼ٬ٓز ثٌُثفَ  "هرقع "بيٌاث" على شبكت "االًخمًج -2

 ّ.2001"  د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  هي دحي القمآىصل٤ٌْ " -3

ثُقٞثً ث٫ّذٞػ٢ دوٖٓون  إػووثه: ػوجهٍ ثُوجٝو٢  د٤وٌٝس  هثً ثُٔو٬ى ُِطذجػوز ٝثُٖ٘وٌ ٝثُض٣ٍٞوغ    ِِّْز ٗوٝثس الٌددةػجهٍ ثُوج٢ٝ   -4

ٟ3  1997.ّ 

 ّ. 1998  2هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  ٟ د٤ٌٝس في رحاب أُل البيج، ٤ِّْ ثُق٢ْ٘   -5

   إػوثه ٝص٤ْ٘ن: ٕل٤ن ٓقٔو ث١ُّٞٞٔ  ٤ِّْٝ ثُق2001.٢ْ٘  3هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  ٟ د٤ٌٝس في رحاب أُل البيج،  -6

 ّ.2002  3  د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  ٟفقَ الشميعت -7

 1994  5  د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى  ٟأسلرب الدعرة في القمآى -8

 1998  3  د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى  ٟقضاياًا على ضرء اإلسالم -9

 1985  د٤ٌٝس  1  د٤ٌٝس  ٓؤّْز ثُٞكجء  ٟخط اإلسالم هع الحكوت في -11

 1990  1  د٤ٌٝس  هثً ث٬ُٔى ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ٝثُض٣ٍٞغ  ٟالحمكت اإلسالهيت.. ُورم دقضايا -11

صؼ٣ٌوخ: ف٤ووً ٗؾوق  د٤وٌٝس  ًٌٓوَ ثُقٞوجًر ُض٤ٔ٘وز  العقل دالديي في حسلرراث الوسلخٌيميي اللديٌييي الوعا لميي،ؽؼل١ٌ  ٓقٔو   -12

 2010  1ثُلٌٌ ث٢ٓ٬ّ٩  ِِّْز ثُوًثّجس ثُقٞج٣ًز  ٟ

 .ُـ1393جاهعت آذر آبادكاى، عالقت الديي بالفلسفت، أبر الفضل عّزحي.. االححاد العلوي الديٌي في  -13

 ٢ٓ.  ٌٖٗر أّذٞػ٤ز صٚوً ػٖ ٌٓضخ "ث٤ُْو" كَٞ   ث٩ػ٬بيٌاثٌٖٗر  -14
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