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سلمتصتتوه اسمب بتتم  زمتت  و وكي وتو يتت  اسوجتتا اعرتت    بيتت    تستتتف ه هتتلد اس  استت 

 صتت ستا وا ا تتتا استتتم تيجلتتم اتتم جم تتا بتتي  اس تتف  واسعقتتا واستصتتوه  تتم   قفييتت  م يتت  اتتم 

 اسب ب اإلسفمم.

وال غ و    ي و  استصوه تمثيفً سيو   إيس يي  ت و  ير  استس مح واال تت اه واست ت  ي 

ل استت ي  اس ومتتم   ي ج يوجتت  اتتم اسمستتج  واستتوث  واسقبتت   يتته الي و تت  ا تبتت  ابتت    بتتم وجتتف

اعرت    ال ييت ه   واس ي ؟ و   م ل  زم  و وك إسى ر ح  قي ة اسبواسم مبييت ً   ي  لت  اس تف 

استصوه. غي    ي اسب زث س  يت   ي ام م ت   هتلد اس  است ي اتم    يتت يل س تم ي تعم  لتى 

وبفلا اال تب  ي بقسوة ور ةي صو ة مي سع  سفلا اعيي . ا    اال توالي اسميتق ة م   بيل و وك 

    مو ه هلا اسصوام اعر    اسمب بم م  استوزي  واسع تل اإليست يم وا تز ً ومبت ي اً س تف  

 اسجب ي  واسق  ي .

إ ي اسيظتت  اتتم رتت وح  زمتت  و وك ت ام اسمت لمتتي  واسمتصتتوا و اسمتقتت مي  واسمتتت ي ي ي 

  ام اسب ب اإلسفممي وم  هيت  تتجلتى  يمت  هتلد اس  است  استتم ي ره يصوصي  مس  ات اسع 

 تلقم اس وم  لى  ز   ه    ف  اسع   اسصوام اسمب بم.
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1

ٌ   ٚكاااابك انزصاااإه ةاااابْوح عََاااابَٛخ  و زٓااااب  ُٚعقاااال اععًاااابب ثااااٍٛ انجاااابؽضٍٛ انًعب ااااوٍٚ  هااااٗ   

ًٛااايح ناااّ ياااٍ انااالٍٚ انااان٘ ٚصاااله  ُاااّ األكٚااابٌل ٔنكُاااّ ٚافااان فصب صاااّ انً
1
ل  وٚااان ياااٍ ْااا    ٔقااال رغُ ااا .

 ٌ  يٙل ْٔاإ انٕعااّ اناان٘ ًٚكااٍ نهًَااهًٍٛانجاابؽضٍٛ ناثبَااخ  ااٍ انٕعااّ اعََاابَٙ انعاابنًٙ نهزصاإه اعٍااا

ثبنفٛهَاإه انٕعاإك٘  جاال اناااوؽًٍ ثاالٔ٘ اناان٘ ٚاااوٖ انجااابؽضٍٛ ٚفاابفؤا ثااّ األيااى. ًٔٚكاااٍ انزًضٛاام نٓاا    

  ٌ عٍاااو ًٚزاابى  ثُي اااخ عََاابَٛخ  بنًٛااخ يُفزؾااخ  هاااٗ ٍااب و األكٚاابٌ ٔاألعُاابً. ٔعما  ااابٌ انزصاإه  ااٙ ا  

 ٔ نغااخ   هااٗ  اام األعُاابً    ااوي  ُاالِ ثااٍٛ يَااهى ٔيَااهى ٚقزهفاابٌ عَُااب   يُفزؾااب   اعٍاااو  ااٙ عاإْوِ كُٚااب  

ٌ   ٔ ىيبَاااب    ٔ يكبَاااب   ااا ل  ااا   ٍ ٍااااول  بيزااالٔا عٕا ياااٍ اٜ ااابي انزاااٙ َٚز اااوه عنٛٓاااب اعانصااإ ٛخ انًَاااهًٍٛ قااال ٔ

ثٓاااب عناااٗ األكٚااابٌ األفاااوٖ 
2

 بيااام انزَااابيؼ ٔانَااااو ثاااٍٛ انج اااوٚخل  قااال   ااابٌ ٔؽااالِ ثاااٍٛ .  بنزصااإه 

ثاااّ ياااٍ  كٔاه   اااٙ  ااام ياااب ياااو   ٍٔاااايب    اااو ب   يعزاااول انًاااناْت رَااابيؾب  
3

  ٌ انًزصااإ خ  . ٔياااٍ انًعاااؤه  

َااٛخل  ٔقااال  فاان انًزصاإ خ ْااانا  ااٙ اعٍاااو قاال َاااأا  ااٍ انعصااجٛخ انلُٚٛاااخل ٔنااى ٚهزفزاإا عناااٗ انعصااجٛخ انغُ

 ٌ ُٚ اااا    َُاااب   َغااال  اااٙ انزصااإه  صاااجٛخ عَُاااٛخل ٔ ااابٌ  اااٙ اعيكااابٌ عااالا   لا رغااابِ  اااٍ اعٍاااًب ٛهٛخ

 ااٙ عاإْوِ رؾااوه يااٍ  ٍااٛخل ٔنكُااّ رُكاات ْاانا انَااجٛم ألَااّ هااٗ انعصااجٛخ انفبه انزصاإه ٔٚزراإه يعزًاالا  

 ااام انقٛااإك 
4

اثاااٍ ٔ: انجَاااربيٙل لٚااال ياااٍ انًزصااإ خل يضااامثاٍاااًب  انع . ًٔٚكاااٍ  ٌ ََز ااآل  اااٙ ْااانا انصااالك

اثاااٍ انفااابهتل نَُااازلل ثااااقٕانٓى انزاااٙ ََزؾباااوْب  هاااٗ ياااب َااانْت عنٛاااّ ٔعاااال انااالٍٚ انؤياااٙل ٔ وثاااٙل 

ياااٍ انقااإل ثبنُي اااخ انعبنًٛاااخ  اااٙ انزصااإه اعٍاااايٙ. ٔنعااام ياااٍ  هااآو ْااانِ األقااإال انقصاااٛلح انً ااإٓهح 

 انزٙ ٚقٕل  ٛٓب:  ثٍ  وثٙ  رُبٔؽذ األهٔاػ 

 بٌــ ًو ٗ نغي ٌل ٔكٚو نوْجـ   م  ٕهح ل  به قهجٙ قبثا  نق

 وآٌـل ٔيصؾف قـٔ نٕاػ رٕهاح  ٔ عجـــخ طب ـف لٔثٛذ ألٔصبٌ

 ٙ ٔعًٚبَـــٙــ بنؾت كُٚ لّـه ب ج  ـٗ  رٕعٓـذ َ  كٍٚ ثلٍٚ انؾت

                                                           
1
َافخ انالٍٚ ـ ثغالاكل كاه انٓابك٘ نهرجب اخ ٔانُ او ٔانزٕىٚا ل ل يو اي كهاٍابد  هالخصوف عندوفعسفةواتعالب:وابنعالووع أوفوذعا بف  و  عَبعٙ ؽٍَٛ عإكحل ـ 

 38ص ول  2006ـ  ـْ 1427انرجعخ األٔنٗ 

2
ل انرجعاخ انضبَٛاخ 1970ل انُبهاو: ٔ بناخ انًرجٕ ابدل انرجعاخ األٔناٗ موعالبفايوتعتخونع ي يوتعال واذعالزو  ينعح ريخعالخصف عاإلةفمي جل انوؽًٍ ثلٔ٘ل  -

  27ص ل 1978

3
 173ص ول 1985/يبهً )آماه( ـ1405ْـ عًبكٖ اٜفوح  87ل ٍهَهخ  بنى انفكو سيعحاارد عالعاليعاإلةفميمل رٕ ٛن انرٕٚـ 

4
ل انغاي  األٔلل كاه األَالنٌ نهرجب اخ ٔانُ او ٔانزٕىٚا  ـ ثٛاؤدل الصأتعليوعالخصف عوالخشوي:نعالعد رواعالشويعيتعسويعالخصوف   بيم يصرفٗ ان ٛجٙلـ 

 228ص ول  1982(ل ثٛؤد عي ٍٚاععخ ٔييٚلح ) ٙ نجُبٌل انرجعخ انضبنضخ ـ يو



 

3 

 

 :ٔٚقٕل  ٚبب   

 ٔ َب هٓلد عًٛ  يب  قــــل   قل انقا ن  ٙ اعنّ  قب ــــلا

 ٔؽاالح  ـانقاإل ثااافزاابه ٔثاانن   جااو اثااٍ  وثااٙ ٚااوٖ ج  ااٙ انًَااغل ٔانقجااخ ٔاناالٚو ٔاناإصٍل  بن ااٛـ األ

 . واؽخ ٔنٌٛ ضًُب  األكٚبٌ  

  ٌ ٌ   انًزصٕ خ  ٙ اعٍاو   ٚبٛوْى  ٌ ٚهزقٕا ثكم انًهم ٔانُؾمل ٔ بَٕا ٚعزقلٌٔ كا ًب   ع األكٚابٌ  هٓاب  ثاا

خ ْاٙ انزاٙ ك عاذ ثاـًؾًل انًصاجبؽٙ  اٙ رقلًٚاّ ي اخ انكهٛ ارُؾم عنٗ كٍٚ ٔاؽلل رقزهف يظبْوِ  قا.. ْٔانِ انُ

عنٗ ا ٍزُغبك ثبثٍ  وثٙ انن٘ َٚ   لهِ انوؽت انغًٛا :  ٔ  ًٚكاٍ  الوعناليعسيعاسقعم علعفعالحفارتنُلٔح 

عنٗ عؽلٖ  ٔثئاخ انعصاول ٔانزاٙ رؾزابط عناٗ هٔػ   جوٚاخ نهزعبيام  انُظو ٌ َزكهى  ٍ اثٍ  وثٙ ُْب ٔاٌٜ كٌٔ 

ٌ  ًُٚب ٔنُٛب ٔعُٓب ْنِ األٚبو َ ا يعٓب. قهات انؾبابهح ناى ٚعال َٚا   ًَ  قوب طجٕل انؾوة ثٍٛ انؾببهادل ٔ ا

ع   ٕهح ٔاؽلح نهؾببهحل ْٙ انزٙ رَزؾن انجقب  كٌٔ غٛوْب.  ناٌٛ ياٍ  ايابد انَاب خ  ٌ ٚربنات اعََابٌ 

خ غٛاو قبثهاخ نهزقهات قُلي  ٙ ْٕٚ ا  ٚجبهؽّل ٔ ٌ ٚز ٔاؽلا   ٌ ٚعٛش ىيبَب   ٌ ٚهجٌ  ٕهح ٔاؽلح طٕل ؽٛبرّل ٔ 

  ٌ  ٕد اثٍ  وثٙ ضؤه٘  ٙ فبى ْانِ انبٕضاب  انكوٚٓاخ:  قهات انؾبابهحل  قهات اعََابٌل  ٔانزؾٕل؟ ع

  ٌ يب ٕٚعل ْٕ انؾن.  ٕد اثٍ  وثٙ ضؤه٘ نُب نُزعهى يُّ  ٛف  َٚ   م انضقب بدل ٔٚقجم  م  ٔعّ انؾنل أل

َاوٖ  ام اٜفاوٍٚ ٍإا   اٙ قًٛازٓى ثبنقٛابً عناٗ انًرهان ََُبة ثٍٛ انزقٕول ثٍٛ انجوىؿل يٍ  عام  ٌ 
5

.  ًاب 

ٌ   يؾًل انًصجبؽٙ  ٚبب   ٚوٖ  ٙ اثاٍ  وثاٙ ٚ اكم  و اخ نزوٍاٛـ قاٛى انؾإاه ٔا فازاهل  انزصٕه يًضا    

ٌ   يورئٛب   نهؾإاه يا  انغاوة ياٍ  عام  عٚغبثٛاب    اٍزهٓبيُب نفكو ان ٛـ األ جو اثاٍ  وثاٙ ًٚكاٍ  ٌ ٚكإٌ يالفا    

ٌ  ]...[ ثلٚم هبيم ألىيزُب يعّل ٔ ىيزّ ي  مارّ ٔي  اٜفاو رقلٚى يضام ْانا انفكاو ًُٚؾُاب ؽوٚاخ   جاو  اٙ قجإل  ع

  ٌ أل جو٘  ابٌ ٚا يٍ ثزكاب   انضقب ابد ٔاألكٚابٌل انفكو ا انغٛول قجٕل ا فزاه انلُٚٙ ٔانؾببه٘...ْٔنا يعُبِ  

ٌ  ل ْٕ  ٌٕ  وايخ اعََبٌ ثب زجابٔاؽلا   ألَٓب  هٓب ر و هٛئب   ركاب   انضقب ابد ٚغعهٓاب  هِ فهٛفاخ ج  اٙ األهت. ع

  ٌ اٍازعًبل انعقام  ياو ضاؤه٘ل نكاٍ   انعقام ثًعُابِ  قبثهخ نهزجبكل  اٙ انل ناخل قبثهاخ نهؾإاه  اٙ انًبإًٌ...ع

انًو ي٘ انن٘ ٚقٕك عنٗ انزقٕق   هٗ اننادل   انعقام انان٘ ٚقإك عناٗ اعقصاب  ٔانصاواب ٔانؾاؤةل ثام انعقام 

انعقام انًزؾابنف يا  انقٛابلل انعقام انان٘ ُٚصاذ عناٗ َجبابد انقهاتل...يٍ ٚعاوه اعٍااو ٔٚؾالكِ  اٙ انًوٌل 

 ٕهح ٔاؽلح ثعُٛٓب   ٚجوػ  ُٓب َٚٙ  عنّٛ ٔٚ مّٚل ألَّ  هؽت يٍ  ٌ رؾٛ. ثاّ  إهح ٔاؽالح رقٛالِ 
6

.  ابثٍ 

                                                           
5
ل يُ إهاد  هٛاخ اٜكاة ٔانعهإو اعََابَٛخ ثبنوثابطل 107ل ٍهَهخ: َلٔاد ٔيُبةواد هقاى  فوةعالوعناليعسيعاسقعم علعفعالحفارتيؾًل انًصجبؽٙل رقلٚى ـ 

 10ص ل 2003عبيعخ يؾًل انقبيٌل انًًهكخ انًغوثٛخل انرجعخ األٔنٗ 

6
 61ـ  60ص ص ل 2006ل يُ ٕهاد يب ثعل انؾلاصخل انرجعخ األٔنٗ  عمعوالنعالوعناليعوالاكاعالبداخحًصجبؽٙل يؾًل ان ـ



 

4 

 

ٍ ٔانقااؤٌل    راٗ انلٚبَااخ ُٛٔهاُْٛااخ  جاو انَا  وثاٙ ؽهقاخ  ااٙ ٍهَاهخ انعجقوٚاابد انعبنًٛاخ انزاٙ راايكاك فهإكا  

  بنًٛب   اعٍايٛخ ٔ  ن   كبهْب ٍٔعب  
7

. ًٔٚكُُب  ٌ  َعهٍ  يبو انفكو اعََبَٙ  عً  رؾل٘ اثزكبه ان اٛـ األ جاو 

 ب زُاب ان اوقٛخ ٔانغوثٛاخ انًعب اوح هٗ انوغى يٍ انقاؤٌ انزاٙ رفصاهُب نؾصاٛهخ صق
8

. ٔعٌ كل ْانا  هاٗ هاٙ ل 

  ٌ  هٗ انًَزقجمل ٔٚقزاوي األىيُاخ  هؽجخل ٔ بب اد ٔاٍعخ نهج وٚخ عًٛعب   فزؼ آ بقب  انزصٕه ٚ   ًَب ٚلل  هٗ  

ٌ   ٔاأليكُخ يرا   اثٍ  وثٙل هاَّ  ٙ من    هٗ يب ثعل انؾلاصخل ٔفب خ ي  يزصٕه  ٙ يَزٕٖ اثٍ  وثٙ.  ع

ؽقب ن علٚلحل    ُٚبت ناٍزهٓبو ٔاٍزك به هاٌ  ٘ يفكو عجبه ُٚزًٙ ضؤهح عنٗ ىيبَّل ٔنكُّ ٚجقٗ ُٚجٕ ب  

  َاؼ  يابو انج اوٚخ عيكبَٛابد ٔعٕكٚاخ ٔرأٚهٛاخ  َزقجهُب.  جٓنِ انفهَفخ انًفزٕؽخ ثٍ  وثٙ  ٌ َٚكٍ ي ننن  ؽن  

 اابٌ انيياابٌ  رعُااٙ انكضٛااو ثبنَُااجخ عنااٗ يَاازقجم انج ااوٚخل  ٘ ْاإ ىاك ًٚكااٍ نهج ااوٚخ  ٌ رغاال  ٛااّ يغاايٖ يًٓااب

ْب انؾلاصخ ٔيب ثعلْب ٔانًكبٌل يغبى   رَزُفل
9
 . 

 ٔانقا خ انزٙ ٚغت  ٌ َقهص عنٛٓبل   رقوط  ٍ هٍى انًزصٕ خ  ٙ اعٍاو نًعبنى  انًغزً  انًفزٕػ

Société ouverte لٔر ٛٛل انًغزً  انان٘ رزَا   هعابلِ نهج اوٚخ  هٓابل  ْٔكانا ٚؾقان انصإ ٛخ انًَاهًٌٕ ل 

ُٚجٕ اب األفااي  ّ انً إٓه: من   انًغزًا  انًفزإػ  انان٘ رؾالس  ُاّ ثوعَإٌ  اٙ  زبثا لٔعنٗ   هٗ كهعخ

ٔانلٍٚ ل ألَٓى يُفزؾٌٕ  هٗ  م انزغبهة انلُٚٛخ اعََبَٛخل يزعبطفٌٕ ي  ٍب و انزٛبهاد انؤؽٛخل يَز عؤٌ 

  هٗ افزاه األىيُخ ٔاأليكُخ نألفٕح اعََبَٛخ انغبيعخ ثٍٛ انُبً عًٛعب  
10
. 

 ٍ اهازٓؤا ثبنٕ ام ثاٍٛ انكااو ٔانزصإهلهئُب  ٙ ْنِ انٕهقخ رُبٔل  ؽال انًزصإ خ انًغبهثاخ انانٚٔقل 

. ٔياٍ َب هاخ  زبثبراّ انًقزهفاخانًجضٕصخ  اٙ  ثعض يعبنى األهعوٚخنلّٚ زهًٌ ْٕٔ انًزصٕه  ؽًل ىهٔي انن٘ ٍُ

ٌ  انقٕل   انزصٕه قل انزقٗ ي   هى انكاو األهعو٘  ٙ يوؽهزّ انًزافوح نعلح  ٍجبة.  

2

شوواععن يووفةععكٌٔ  ٌ ٚزعاوت  ااٙ  زاابة  و ااخ انؾالٚش  ااٍ انكاااو اعنٓااٙ رًااو   ل  ؽًاال ىهٔيناى ٚزااو

ٔقال قابل هاٛقُب  ثإ ىٚال  جال نزًَٛخ  هى انكاو ثٓانا ا ٍاى.  ْٔإ   ام رَاًٛخ ْانا انفاٍ ثعهاى انكااو.  ال:زالي

ى األ إل  اٙ يلُٚاخ  ابً  اٙ  هأٍٚ ياٍ ثبنزََٕاٙل  ؽال انًزصالهٍٚ ثغابي  قاوٍ انًغلٔنٙ انًعاؤه انوؽً

                                                           
7
: انؾكًاخ  اٙ ؽالٔك انكهًاخل كَالهح نهرجب اخ ٔانُ اول انً ٍَاخ انعوثٛاخ نهلهاٍابد ٔانُ او ٔانزٕىٚا ل ثٛاؤد ـ البعجومعالصوفسيٍعبك انؾكٛىل رقلٚى نكزابة ـ 

 16ص ول  1981ـ  ـْ 1401 نجُبٌل انرجعخ األٔنٗ

8
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9
 21 صل ٍجن م وِلل  فوةعالوعناليعسيعاسقعم علعفعالحفارت  ل ضًٍلٔيَزقجا   يقلاك  و خل  اثٍ  وثٙ ؽبضوا  ـ 
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ٚقإل:   ضاو ضاا د  ـ هؽًاّ جـ  جال ج اٜثاٙ  ضاو  ْهٓاب  اٙ ٔقزاّ: ٍاًعذ هاٛقُب  ثابٔ ُاّ  فان     صوِل

انًعزينخ  ٔ  ًلرٓب صاس: انكاو ٔانكَت ٔانولٚخ. قهذ ثؾَت ْنا  ٛزعٍٛ  هٗ انًجزلئ  ٌ ٚفو ياٍ انزٍٕا   اٙ 

يب ٚغت  ٛاّ ثٕعاّ ٔاضاؼ انكاو  ٙ ْنِ انضاس فٕه انينمل  نن  ثعل عصجبد 
11

. ْٔإ ياب ٚك اف نُاب ثٕضإػ 

 اٙ هاوؽّ  ٔٔضإؽب    ٍ ا فزٛبهاد انزٙ اهرببْب  ٙ  هى انكاو ٔيٕقفّ يُاّ. ْانا انًٕقاف انان٘ ٚايكاك ثٛبَاب  

ثاب  زواه ثًُفعزاّ  ااٙ ،ع"ولوي عالرايووقعسويعح فيخوبعوئرب حووبعاذعيعأومعرودعتعالجوف عوالكووف "نقإل انغياناٙ: 

ٔيٍ   ُب خلَزقبل يٍ ؽقٛقخ عنٗ  ألَّ ا :جلبل ٔ لو َكواٌ يبورّ  ٙ يٕاطٍ  فوٖل قب ا  انوكٔك  هٗ  ْم ان

ٚؾزبط عنّٛ  ٙ انوك  ٍكٌٕ عنٗ ر ٕٚشل ٔيٍ ٍايخ عنٗ هجٓخ.  ٕٓ ضوه  هّ  هٗ  ْم انجلاٚبدل ٔعٌ  بٌ  هًب  

 ٛاّ  اٙ ؽان ياٍ ناّ قإح  هاٗ  يٍ يعو خ األ ٕل ٔانقٕا ل انزٙ ٚلٔه  هٛٓاب انكااو  هٗ  ْم انغٕاٚخ. َعى   ثل  

ضؤه٘ ثٕعّل يباو ثارفول  . َٔٚال انعبيٙ  ًب ٚؾزبط عنّٛ يُّل  ٕٓ عما  ٔ ضم   انُظو ٔا ٍزل لل ٔع  ضم  

ٔ هٗ من  ي ٗ انً نف  ٙ ا قزصبك ٔغٛوِ 
12
 . 

ة نً اؤب انغياناٙ  اٙ انغاو ؽًل ىهٔي ثب زجبهِ يَزاَفب  نى انهٕؽخ انزٙ َوٚل هًٍٓب ألٔؽزٗ ركزًم يعب

َوٖ ضاؤهح  -  وقخ  ايٛخ  هٗ اعطاي   ظى هغى  َٓى -ّ نهًعزينخ نهغخ َبهٚخ  ٙ مي   قليب  ٔيَزل اعٍايٙ

ياٍ  جابه  اٙ  زبثبراّ  ؽٛش ٚجلٔ لل   ؽصوا  انزعوت نًٕقفّ يٍ انُظو انعقهٙل ٔثعض هٔاكِل  بنًعزينخ رًضٛا  

اٚزغهٗ من   ٙ يٕاض  انًُبْبٍٛ ٔانًُزقلٍٚ نهًعزينخل  ًب   ً  خ ياٍ ي نفبراّ. ًٔٚكاٍ  ٌ َإهك ُْاب يٕقفاّ ياٍع

  انَااو  هاٛكى ٔيؾبٔناخ اٍازجلال  جابهح  ل  اٙ اٍازئنآَى  هاٗ ياٍ  رإِ ثبنزَاجٛؼ   ُليب  قل  صاا   انًعزينخ

ثب زجبهْاب ثل اخ  اوٚؾخ. ؽٛاش ٚقإل:  ٔقال   ٍاجؾبٌ ج  زخل  ٙ ا ٍزئناٌ ثبنالفٕل ثعجابهحخ صبثثب زجبهْب ٍُ  

اٍازُبكْى نًعزيناٙ  الزو  ين ]...[ل ْٔنِ َزٛغخ انغٓم يٍ ٔعِٕ:لٚضب  ٕل: م و انييق و٘  ّٛ ؽًٍعذ ثعبٓى ٚق

 ٙ األ ٕلل ىٚل٘  ٙ انفؤبل غٛو عيبو  ٙ انؾلٚش  ٙ يَاانخ  ٛٓاب ؽكاى صبثاذ يَاهى يزالأل  ٓإ ع بَاخ  هاٗ 

ا زجاؤِ يُاّل ْٔإ قٛبياّ  ياٍ  الو  هًٓاى ثبنٕعاّ انان٘ ٔمن  اغزواهْى ثب زجبه األ ًخ نكزبثّل الز لذن  َفَٓى.

ْٕ ثعلو قٛبيّ  هٗ غٛو من   ٙ يقبيبراّل ٔ بثاّ   هٗ  هٕو انجاغخ ٔانزصوه ثٓب  هٗ  ؽٍَ انٕعِٕل ٔقل  قو  

 َاّ اطاواػ نَاُٙ ثًعزيناٙل ثافان  زبثاّ ٔراول  اتوفا ن هّٛ آفؤٌل ٔه ِٔ  بٛؾخ  ٙ انلٍٚ يٍ صاصاخ  ٔعاّ: 

 َّ صُاب   هاٗ يعزيناٙ  الز  ينٔانعٛبم ثبهلل.  لبل ٔره  يصٛجخ  ظًٛخٙ  بثٍ  رٛخل ٔانٕاقل٘ َٔؾًْٕ زبة انَُ  

 قال  ٍاقرزى هثكاى  اي  ٍاٛلا   ل   َاّ عٌ ٚا     رقٕنإا نهًُاب ن ٍاٛلا   ٔع واو نّل ٔقال قابل  هٛاّ انصااح ٔانَااو: 

عض يٓبّٔٚ نًعزينٙل ٔهثًب ٔق   ٙ ث  َّ ٚصٛو هٕاهب   :الز لذل  نا م وِ اثٍ  ثٙ عًوح  ٙ ْنا انًؾم.  ٔعم

                                                           
11
 1427 – و2006 هن  هّٛ ٔٔض  ؽٕاهّٛ انَٛل ٍٕٚاف  ؽًالل كاه انكزات انعهًٛاخل ثٛاؤد ـ نجُابٌل انرجعاخ انضبنضاخ ل اععن يفةعال:زاليشع ؽًل ىهٔيل -

 120 صل ـْ

12
 211 صانًوع  َفَّل  -
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َظو اثٍ  ثٙ عًوح  ٙ ؽلٚش انجٛعخ  ٔل انكزبة ثُظو  زبثّل  ٔ ٔق  غٛوِ ثَججّ. ا
13
رزجلٖ نُاب  هاعوٚخ ْٔكنا . 

  هاٗ  َابكْب ٔثرآَاب.  ب ٛاب   نخ ياٍ انًَاب م كناٛا  يٍ ا ٍزُبك  هاٗ انًعزيناخ  اٙ يَاا انزٙ رغعم  ؽًل ىهٔي

ا  زًبك  هٗ انًعزينخ انانٍٚ ٚانيٓى ٔٚ اجٓٓى ثبنًُاب قٍٛل ٚوثا ٔ اَّ   ٚعوه انؾن ثبنؾنل ٔعًَب ثبنوعبل.  ٕٓ 

ٌ  اع وات ٔٔٚوٖ ضؤهح   قهإ ياٍزيناخ   ٚانُظاو  اٙ  زات انًع ا ٍزعبضخ  ٍ  زجٓى ثكزات انًزَاٍُُٛل أل

انانٍٚ ْاى هكح   َّ نٕ  انًعزينخ نًب  بٌ األهب وح ل َبٍٛب  ْٔكنا ُٚفو يُٓى ُٔٚفواٍزلهاط ٔٔقٕب  ٙ  بب ؾٓى. 

ٌ   ٔيزُبٍٛب   ل عم  هٛٓى  ق.  آفاو  صاا   ؽًال ىهٔي  ًاب  قال  .انًعزينخ  ثلب يٍ األهب وح  ٙ انغهٛم ٔانلقٛن  

ل هاًٛٓى  هإو انزٕؽٛال ٔكقاب ن انزصإه  ٙ رزج  انً كاد ٔا ٍزظٓبه ثبنكاو  ٛٓاب ياٍ انعإاو ٔغٛاوْى ٔرع 

ٌ   يورئٛب   . ا  ٔ ضٛاو ا  ٔٚكإٌ ضاوهْب  هٛٓاب  جٛاو لناٗ انٓاالكقاب ن انعهإو ثًقزهاف  َٕا ٓاب قال را ك٘ ثبنعبياخ ع  

  ٌ انؾٛاوح ؽقب ن انزٕؽٛل ٔكقب قّ رلْش انبعٛف  زٕقعاّ  اٙ   ٔيٍ ٔعِٕ انبوه  ٙ من  ٍجعخ  هٛب :  ؽلْب: ع

ٌ   ٔان غتل  ل ا زقابكِ ثًاب ٚلفهاّ ياٍ ا ضارواةلمن  هثًب  صابه ناّ هاجٓخ  رَابب األياو  هٛاّل ٔىناي انضبَٙ:  

و ثصٕهح هجٓخ  ٔ  وت نٓب  زضجذ  ٙ َفَّل ٔ  ًٚكٍ ه عٓب ثعلل ْٕٔ  ؽل انٕعِٕ انن٘ ْغا انضبنش: هثًب  بٌ

  ً ]...[  ٙ انوك  هٗ انًعزينخ  نف  زبثب   باثٍ ؽُجم انًؾبٍجٙ ألعهّ ن
14
ْٔكنا ٚؾنه  ؽًل ىهٔي يٍ انكاو  اٙ  .

 هٗ  قٛالرٓى ٔعًٚابَٓى انًجُاٙ  ٍهجب  كقب ن انكاو ي  انعبيخل ٔعٚقب ٓى  ٙ انوٚجخ ٔان   ٔا هرجبلل  ُٛعكٌ من  

ٔ  ٚعإل ثاْام انظابْو   ضٛاوا  ْٔإ انًزصإه انان٘   ٚعزال  ل هٗ انزقهٛل ٔاعرجبب يُن َعٕيخ  ةفبهْى. ثام عَاّ

انن٘   ٚكزفٙ  قا. ثابنُظو ثعاٍٛ  الو  ثٍ ؽُجماأل جو  ؽًل قصى انًعزينخ ثٚل ٕ عنٗ انزاٍٙ ٔا  زجبه  ل هٛٓى

ثم ٔ نن  عنٗ انوكٔك  هٛٓى َٔقض يقب رٓى.  ًاب ؽالس ناّ يا  انًؾبٍاجٙ انان٘   اوت انوضٗ عنٗ انًعزينخل 

عٚبِ  هٗ هكٔكِ  هٛٓىل نًب قل ٚزورت  ٍ ره  انوكٔك يٍ  ٕاقت انٕقٕب  ٙ هو ٓى ٍٕا  يٍ طوه   ُّ يعبرجب  

ح ب ٓاب نُفَاّ ٔياو   ٙ انزغبٍاو  هاٗ انًوارات ثبك   ٔقل رؾلس  ؽًل ىهٔي  ٚبب    هٛٓى  ٔ انقبهئ نوكٔكِ. انواك  

نخ اناؤػل ٔاناُفٌل ٔانعقامل ٔانقهات ياٍ ؽٛااش  ل  يضام انكاااو  اٙ يَااانالفٕل  اٙح  ًٛاب   ٚصاهؼ نغٛاوِ ٔياو  

ؽقب قٓب ٔرؾقٛن انؾن  ٛٓبل ْٔم ْٙ هٙ  ٔاؽل  ٔ يزعلكل ْٕٔ  يو ثعٛل  ٍ عكهال انزؾقٛن يٍ طوٚان انقٛابً 

 فهان  َفَآى ٔياب  ٔ ياب  هآلرى فهان انَاًبٔاد ٔاألهت ٔانُظول ٔعًَب طوٚقّ انقجاو ٔ  فجاو. قابل رعابنٗ: 

ٌ  زقن انًبهٍٛ  بلا   ُذ ي  هٗ  هث  طٕا اف  هاٗ انزورٛات: انًُغًاٍٛل ٔانرجاب عٍٛٛل  ْنِ اٜٚخ روك   . قٛم: ع

ٔانً وؽٍٛل ٔانفاٍفخ انًبهٍٛل ٔ ُذ ي  ثعض يٍ نّ مٔي  ٙ من ل  اهكَب انكاو  ّٛ  هٗ انٕعّ انان٘ ركهاى 

 ٍاازكزت هاآبكرٓى  نُفاا  ٔانزَاإٚخ ٔغٛااوِل  َااًعُب ثعااض انصاابنؾٍٛ ُٚكااذ  هُٛااب ثقٕنااّ رعاابنٗ:ثااّ  اابؽت ا

ٛل انًوٍهٍٛ انن٘  ٔرٙ  هى األٔنٍٛ ٔاٜفاوٍٚ ناى ٚازكهى  اٙ  كففُب ٔنى َزكهى  ٙ من  ثعل. ٔعما  بٌ ٍل َٔٚانٌٕ 

                                                           
13
ّ  ب ااى عثااواْٛى ضااجرّ ٔ ااؾؾّ ٔ هاان  هٛاال نووفةعالبايووفعالصوو  أنعموووعاةووب بعالب ووجعسوويعليوو ذعالرايووقعال صووفعو  وواعتووفا دعالف ووجع ؽًاال ىهٔيل -
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ٌ   ثم عب   ٙ ؟من   كٛف ٚزكهى  ّٛ غٛوِل   يٍ طوٚن انؾقٛقخ ٔ  يٍ طوٚن األكة انٕٛٓك قابنٕا: ََاانّ  انقجو  

 ٍ انؤػل  ا ٌ  راٗ  ٛٓاب ث اٙ   هاٌٛ ثُجاٙل ٔقابل ثعبآى ناجعض:   رفعهإا  هعهاّ ٚاارٙ ث اٙ  ركوَْٕاّل صاى 

ياٍ  : هثٙ ٔيب  ٔرٛزى يٍ انعهى ع  قهاٛا  ل  بهازل منا   هاٛٓى. قٕناّقم انؤػ يٍ  يو  ٍانِٕل  اَيل ج رعبنٗ: 

ٌ   ل نهُظو  ٛٓب يؾمل ثم ْٙ ياٍ هااٌ انوثٕثٛاخ   ياب ٚقٕناّ ثعاض انُابً ٘ نٌٛ نهقٛبً ٔ    يو هثٙ  ابنى  ٔ 

ح غٛاو ياو  ـ هؽًاّ ج ـ ٔج   هاى ثٓاب. ٔقال ٍاًعذ هاٛقُب  ثاب  جال ج انقإه٘  األيو ٔها  انعٕانى ٔم او  يإها  

ٌ   لٚقٕل: افزهف  ٙ ؽقٛقخ انؤػ  هٗ ٍجعًب خ قٕلل ٔمن  كنٛم انجعال  اٍ انعهاى ثؾقٛقزٓاب انؾقٛقاخ  ٔج   هاىل أل

انًعهٕيخ   ٚزُبٔنٓب انقاه نجٛبٌ  يوْبل ٔانجعٛلح  ٍ اعكهال ٚقزهف  ٛٓاب  هاٗ قاله ثعالْب  رَابب يؾزًارٓاب 

 ٔ ٔعْٕٓب 
15
انًُرقٛخ انزٙ ٚي ى  ْم ٛٓب ثبنُظو ٔا ٍزل ل ٔاألقَٛخ اعنٓٛخ ٚصعت انجوُْخ  ه ٓنِ انقببٚب  .

ل ألَٓاب قبابٚب يٛزب ٛيٚقٛاخ ٚقزهاف  ٛٓاب انُظابهل ٔ  ٚصاهٌٕ  ٛٓاب ٍفخ ٔغٛوْى ٍهٕ ٓبانُظو يٍ انًعزينخ ٔانفا

ٌ   . َٔٚز ٓل  ؽًل ىهٔي  ٙ ْنا انصالك ثبنُقام ٔانقجاول يعزجاوا  عنٗ انقٕل انجوْبَٙ انؾبٍى ٔانزعالك ا فازاه   

انغلانٛاخ ٔانَاغبنٛخ غٛاو هٛاخ انعق هٗ  لو انظفو ثبنًواك يُٓاب.  ٓإ   ٚاوٖ  اٙ انعهإو   ٙ انًَانخ انٕاؽلح كنٛم

ل ٚإهك   اٙ يز ابثّ األيإه ثاٍٛ انجل اخ ٔغٛوْاب  ٚلٔه  ٛاّ انكااو انجلب انببنخ.  ًب ْٕ   ؼ يٍ انفصم انن٘

 ّٛ:   ًٍ من   ٙ ثبة انعهى ا هزغبل ثعهى انًُرن ٔانغلل ٔ هى انكاو ٔانفهَفخ َٔؾْٕب.  قل مْات عًب اخ ياٍ 

ل ٔقإو  صاهٕا ل ٔمْت عًب اخ عناٗ رقلًٚاّ ٔا ْزًابو ثاّ ٔه ِٔ  ًاب    ِٔ ضا   األ ًخ عنٗ يُ  ا هزغبل ثّ ٔه

 ٛاّل ٔقاإو رٕقفإال ٔقاإو ععهاإِ ياٍ ؽٛااي انًًٓااد. ٔياانْت انَااهف ٔعًٓإه   ااؾبة انًاناْت  هااٗ رغُجااّ 

                                                           
15
ٙ  هاى ٔعما  بٌ ٍاٛل انًوٍاهٍٛ انان٘  ٔرا ]...[« ٕاهكح  ٙ ْنا انُصل يٍ قجٛم:ٔرن وَب ثعض انعجبهاد انَغبنٛخ ان .164 ـ 163 ص صانًصله َفَّل  -

ل ثجعض ا  زواضبد انَغبنٛخ انًُبٔ خ نعهى انكاو انزٙ  ٔهكْب األهاعو٘  هاٗ نَابٌ انؾُبثهاخل ياٍ »األٔنٍٛ ٔاٜفوٍٚ نى ٚزكهى  ٙ من   كٛف ٚزكهى  ّٛ غٛوِ

ٌ  «قجٛم:  هٛلل ٔطعُإا  هاٗ ياٍ  ازش  اٍ   إل طب فخ يٍ انُبً ععهٕا انغٓم ه ً يبنٓىل ٔصقم  هٛٓى انُظو ٔانجؾش  ٍ انلٍٚل ٔيبنٕا عنٗ انزقفٛف ٔانزق ع

  ٌ  اي  - ل ٔانرفاوحل ٔ افبد انجابه٘ انكااو  اٙ انؾو اخ ٔانَاكٌٕل ٔانغَاى ٔانعاوتل ٔاألنإاٌ ٔاأل إاٌل ٔانغاي انلٍٚل ََٔجِٕ عناٗ انباالل ٔى ًإا  

ٔألَاّ ناٌٛ ٚقهإ منا  ياٍ ٔعٓاٍٛ: عياب  ٌ ٚكَٕإا  )قابنٕا(ل… ل نزكهى  ّٛ انُجاٙ)ص( ٔفهفابلِل ٔ  اؾبثّ ثل خ ٔضانخ. ٔقبنٕا: نٕ  بٌ ْلٖ ٔههبكا   -عم  ٔ

َؾاٍ انَاكٕد  ُاّل  ًاب ٍٔاعٓى انَاكٕد  ُاّ. ٍٔٔاعُب راول   هًِٕ  َكزٕا  ُّل  ٔ نى ٚعهًِٕل ثم عٓهِٕ.   ٌ  بَٕا  هًإِل ٔناى ٚزكهًإا  ٛاّل ٍٔاعُب  ٚباب  

ُّل ٔعٌ  بَٕا نى ٚعهًِٕل ٍٔعُب عٓهاّل  ًاب ٍٔا   ٔنئا  عٓهاّل ألَاّ انقٕت  ّٛل  ًب ٍٔعٓى رول انقٕت  ّٛ. ٔألَّ نٕ  بٌ يٍ انلٍٚ يب ٍٔعٓى انَكٕد  

ل رةو لتعاةخحاو ذعالضوفيعسويعنأومعالكوف  ثإ انؾَاٍ األهاعو٘ل  .»نٕ  بٌ يٍ انلٍٚ نى ٚغٓهِٕ.  عهٗ  ا انٕعٍٓٛ: انكاو  ّٛ ثل خل ٔانقٕت  ّٛ ضانخ

 ٔاَظاو  انن : .16 -15 ص صل 1983انعهاى نهًاٚاٍٛل انرجعاخ انضبَٛاخل آماه )يابهً( كاه ل 1ط لموااا عاإلةوفمييوٍ ثلٔ٘  ٙ  زبثاّ:  ٔهكْب  جل انوؽً

 ـا 1393ل رؾقٛن انًوؽٕو   اك ٍاٛلل انالاه انزََٕاٛخ نهُ اول سضلعاالنخزا عوطب  ثعالبعخزلت( ٔانغ ًٙ )انؾب ى(ل ل انجهقٙ ) ثٕ انقبٍى جل انغجبه )انقبضٙ(

 185 -184 ص صل 1974

َاّ ياٍ ثؾاش  اٍ منا ل ٔركهاى ع: » ؽلْب قهت انَ ال  هٛٓى ثاٌ ٚقبل: انُجٙ )ص( ناى ٚقام  ٚباب  « هٗ ا  زواضبد انَبثقخ ثبنقٕل:  ٔقل  بٌ عٕاة األهعو٘

ة عم ركهًزى  ٙ هٙ  نى ٚازكهى  ٛاّ انُجاٙ )ص(ل ٔضاههزى ياٍ ناى ٚباههّ انُجاٙ )ص(. )انغإا ل  قل نييكى  ٌ ركَٕٕا يجزل خ ضا   «ضب     ّٛل  بععهِٕ يجزل ب  

يًب م ورًِٕ يٍ انكاو  ٙ انغَىل ٔانعوتل ٔانؾو خل ٔانَكٌٕل ٔانغي ل ٔانرفوحل ٔعٌ نى ٚزكهى  ٙ  ام  انضبَٙ(  ٌ ٚقبل نٓى: عٌ انُجٙ )ص( نى ٚغٓم هٛئب  

ٌ  يعُٛب   ٔاؽل يٍ من   ايب   عٕكح  اٙ انقاوآٌ ٔانَاُخل عًهاخ غٛاو ْنِ األهٛب  انزٙ م ورًْٕب يعُٛخ   ٕنٓبل يٕ ل ٔ نن  انفقٓب  ٔانعهًب  يٍ انصؾبثخل غٛو  

ٌ  … يفصهخ:  . غٛاو  َٓاب ناى رؾالس  اٙ  ٚبياّ يعُٛاخ يفصاا   ْنِ انًَب م انزٙ ٍانٕا  ُٓبل قل  هًٓب هٍٕل ج )ص(ل ٔنى ٚغٓم يُٓب هٛئب   )انغٕاة انضبنش(  

هٙ   ًٛب نّ رعهن ثبنلٍٚ يٍ عٓخ ان اوٚعخل  قال ركهًإا  ٛاّل ٔثؾضإا انَُخ. ٔيب ؽلس يٍ  بَذ   ٕنٓب يٕعٕكح  ٙ انقوآٌ ٔ  ٛزكهى  ٛٓب  ٔ   ٚزكهى  ٛٓبل ٔعٌ

صى ٚقبل )نٓى(: انُجٙ )ص( نى ٚصؼ  ُّ ؽلٚش  ٙ  ٌ انقوآٌ غٛو يقهٕيل  ٔ ْٕ يقهٕي.  هى قهازى عَاّ غٛاو يقهإي؟ … ؽبعٕأ  ُّل َٔبةؤا  ّٛل ٔعبكنٕا

ص(. عم قبل يب نى ٚقهاّ انوٍإل ) ضب    انصؾبثٙ ٔانزبثعٙ يضم يب ٚهييكىل يٍ  ٌ ٚكٌٕ يجزل ب  ثعض انزبثعٍٛل قٛم نٓى: ٚهيو ٔ   ٌ قبنٕا: قبنّ ثعض انصؾبثخ

 24عنٗ انصفؾخ:  16ِل يٍ انصفؾخ: ل ٍجن م ورة لتعاةخحا ذعالضفيعسيعنأمعالكف  ثٕ انؾٍَ األهعو٘ل  .»]…[  ٌ قبل قب م: 

عاي اٌ  اٙ يغهال ٔاؽالل  سصوف عالحكوم،يؾٛاٙ انالٍٚ ثاٍ  وثاٙل  وثٙ  ٙ يَابنخ اناُفٌ  ٙ يَبنخ انؤػ ثكاو يؾٛٙ انلٍٚ ثٍٔقبهٌ  او  ؽًل ىهٔي  

 125 صٔانزعهٛقبد  هّٛ ثقهى  ثٙ انعا  فٛفٙل ك زٕهاِ  ٙ انفهَفخ يٍ عبيعخ  ًجوكطل انُبهو: كاه انكزبة انعوثٙل ثٛؤدل نجُبٌل 
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و  ٙ  ٙ عًب خ يٍ انعهًب   هٗ رؾوٚى انكا ّل  قل ارفن يبن  ٔان ب عٙ ٔ ؽًل ٔ ثٕ ٍٕٚف ٍٔفٛبٌ انضٕه٘ٔمي  

ٔانًًَٗل ٔ   ٙ انازأح ٔانًزهإل ٔ   اٙ انصافخ ٔانًٕ إهل ٔ   اٙ  ا ٍى هى انكاول ٔنى ٚزكهى انَهف  ٙ 

ٔقابل عًب اخ ياٍ انَاهف ثام  ي كاد اٜٚبد ٔاألؽبكٚش ع  يٍ ؽٛش عفواعٓب  اٍ ةبْوْاب انًؾابل  قا..]...[

ل ٔ ابة ان إٛؿ  هاٗ ان اٛـ  ثاٙ ثكاو ثاٍ  يبنا  عًهزٓى ثكواْخ هٔاٚخ األؽبكٚش انً كهخل ٔيًٍ هٔ٘  ُّ من

 ٕهل  ايّ  ٙ األؽبكٚش انً اكهخ انزاٙ ناى رصاؼ ٔا هازغبل ثزأٚهٓابل ٔقابنٕا:  ابٌ ٚكفٛاّ رباعٛف   اهٓب ٔ  

. ُٚجغٙ  ٌ ٚزكهى يُٓب ع   هٗ ياب  اؼ نٕعإك ا ضارواه عنٛاّل ٔناّ َٛاخ  ابنؾخ  ٛاّل  غاياِ ج ٔعاياْى فٛاوا  

.  بهٓل  َّ يٍ انكاو ٔ  كٚاٍ ناّ  ْٕ انًًَٗ  ٔ غٛوِ ا ٍىعما ًٍعذ انوعم ٚقٕل  ٔقبل ان ب عٙ هؽًّ ج: 

 ؽال ُٚظاو  اٙ  هاى انكااو ع  ٔ اٙ قهجاّ ٔ  ٚاوٖ    ٚفهؼ  ابؽت  هاى انكااو  ثالا    ؽًل ثٍ ؽُجم:  اعيبؤقبل 

. ٔقابل ان اب عٙ  ريَالي يٍ طهت انعهى ثابنكاو . ٔقبل  ثٕ ٍٕٚف:   هًب  انكاو ىَبكقخ : . ٔقبل  ٚبب   يوت

قل اطهعذ يٍ  هى انكاو  هٗ هٙ  يب ةُُزّ ق. ٔ   ٌ ٚجزهٗ انعجل ثكم هٙ  َٓاٗ ج  ُاّ ياب  الا  هؽًّ ج: 

ٌ   يٍ  ٌ ُٚظو  ٙ انكاو ان ول فٛو نّ اعيبو  ثب ثكاو  . قبل انقبضٙ  ثٕ انفبم  ٛبت هؽًّ ج: ؽلصُب انضقخ  

 ًٍّ ٍجؾبَّ  ت  هٗ  ْم انكاو  ضوح فٕضٓى  ّٛ رعبنٗ ٔ ٙ م و  فبرّ ععا    بٌ ٚعٛ ـ هؽًّ جـ ان بهٙ 

ٔ ابٌ ثعاض ياٍ  كه ُاب ياٍ ي ابٚقُب قهًاب  ٔٚقٕنٌٕ: ْ    ٚزًُلنٌٕ ثبهلل  ي ٔعم. ٔقبل انقربثٙ هؽًّ ج: 

 ٍاًّ  ع ظبياب   وا  ٔقهًاب ٚقإل عايال ج فٛا . ٔ بٌ ٚقٕل ناََبٌ: عيٚذ فٛوا   ٚن و ج ع   ًٛب ٚزصم ثرب خ

رعبنٗ  ٌ ًٚزٍٓ  ٙ غٛو قوثخ. قبل ثعض انً بٚـ: ٔيٍ ركهى  ٙ  هى انكاو يٍ األ ًخ   ًَب قصل نل   ياب  ؽلصاّ 

ثبنكاو  ّٛ  ثزُب ٓب  هّٛ. قابل: ٔافزهاف انعهًاب  ْام    ع  ٔانزقٛاد انزٙ   ًٚكٍ هكْب  ْم األْٕا  يٍ ان جّ

كاام يااب  يكااٍ هكِ ثااّل  ًااٍ يُاا  يااٍ  هااى انكاااو قاابل ثاابألٔلل ٔيااٍ  عاابى قاابل ٚااوك انجبطاام ع  ثاابنؾن  ٔ ٚااوك ث

ثبنضبَٙ 
16
ثاٍٛ ياٍ َٚازٓغُٓبل ٔ اٜها   ٙ ْانِ انعهإو انعقهٛاخ ثاٍٛ ياٍ َٚزؾَآُب  ٔ ؽًل ىهٔي ْٔكنا ٚغًم . 

ن٘ ٚاوٖ ميٓاب انا انًز الك عناٗ ه ٘ انَاهف . عبَؾب   ٔ ٚوٖ  ٛٓب  ًب    ٚنيٓب  ٔ ٚقجهٓبل ٔثٍٛ يٍ ٚوٖ  ٛٓب ضا   

ٔضؤهح رغُجٓب ٔاع وات  ٍ ا هزغبل ثٓبل عٌ نى َقم انُٓٙ  ُٓب ٔرؾوًٚٓبل ٔفب اخ  هاى انكااو انًُ اغم 

 ٙ  لا ّ نعهاى انكااو.  و أ يعلأتبفعزروأعياضلعشيوعالشاكعنأنع   عالكف ثنارّ ٔ فبرّ ٔ ًٍب ّ ٍجؾبَّ. 

ثعلو انعقم ٔاعٍب ح عنٗ انُقم ٔاٍزجلال انؾان ثبنجبطامل  جل خْنِ انفوقخ انًليغ ٚ ُليب  ٚظهى انًعزينخ  ضٛوا    ٕٓ

ثبنكوايابد ٔانًكبهافبدل ٔغٛوْاب ياٍ انًفابْٛى ٔانًعابَٙ انزاٙ نٓاب ٔىَٓاب ٔعانٓاب  اٙ  نى رقو  ألَٓب   ن ٙ  ع  

:  ؽًال ىهٔي ياٍ قإل ثٍْٛٔنا  ٓب  ٍ انزصٕه.  وقخ  قاَٛخ  بهيخ ر ًـ ثإَ  بنًعزينخيجؾش انزصٕه. 

ٌ   ا  طب فخ يًٍ  ليٕا انعقم ٔفبنفٕا انُقم  لنٕا  ٍ انؾن ٔ لٔا يٍ  ًلٔا عنٗ ْنا انجبةل  َلٔا ٔقبنٕا  هى  

ث ثربل  وايبد األٔنٛب  يكبهفبد األ فٛب   بنًعزينخ ثب زيانٓىل ٔياٍ ٔا قٓاى  هاٗ ضاانٓى. ٔقابنٕا:   ركإٌ 

                                                           
16
 191 - 190ص  صل ل ٍجن م وِال صفعو  اعتفا دعالف جعنفةعالبايفعالص  أنعموعاةب بعالب جعسيعلي ذعالرايقع ؽًل ىهٔيل -
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ٔٚكانثٓى  ًٛاب  َكاوِ ٔعؾال انعقام ٔانُقام.  يؾابل ْنِ انكوايبد ٔانًعغياد انزٙ نألَجٛب  يٍ اك ب  ٍٕاْىل  ٕٓ

ب انعقم  ًٍ ٔعٍٓٛ:  ؽلًْب  ٌ   يعُٗ انكوايخ ع  يب ٚك فّ ج نعجلِ ٔٚرهعّ  هّٛ يٍ ؽقب ن األَجٛب ل ْٔانا  ي  

يٍ يقلٔه ج رعبنٗ كافم رؾذ ي ٛئزّل  ٛغت ٔ ف ج ثّل ٔثبنقلهح  هٗ عٚغبكِل  كٛاف َٚازؾٛم ٔعإكِ يا  

اا ْٔاإ  ااٙ ؽان انُجااٙ يعغاايحل ٔ ااٙ ؽان اناإنٙ  وايااخ.]...[   هٛااّ.]...[قالهح ج ب انضابَٙ يااٍ انعقاام  ٓاإ يااٍ ٔ ي 

ل ٔمنا  ٚ ابْل ثؤؽاّ انًهكٕرٛابد  غب ت يب ٚواِ ياٍ انُاب ى ياٍ  غب ات انٓالاٚب انصابكقخ ٔانًكبهافبد انقبهقاخ

ؽَابً ٔفًٕكْب ٔفٍُٕآب  اٍ اعانغٛجبدل صى ٚظٓو  لي من   ٙ انٛقظخ. ٔ  يعُٗ انوٚب  ع  ه ٕك انؾٕاً 

خل  اا ما ضااعفذ انقاإٖ انُفَاابَٛخ انغضًبَٛااخ قٕٚااذ انقاإٖ انؤؽبَٛااخ انُٕهاَٛاا ]...[ٔ االو اهاازغبنٓب ثبنًؾٍَٕاابد

ل  ز بْل  ٙ انٛقظخ يب ر بْلِ  َذ  ٙ ٕٚي   ُل فًٕك عؽَبٍ . ٔ ى ياٍ  زصفٕ انؤػ ٔرُصوه ثبنوٚبضبد

   ٚجصؤٌ ُبكّٚل ٔرواْى ُٚظؤٌ عنٛ  ْٔىٍ ٚيَزٛقظ   ٚجصو يب ٚؾبكّٚ ٔ  ًَٚ  ي
17
 . 

انزااٙ افزبهْااب ٔاهرباابْب  ؽًاال ىهٔي  ااٙ انفقااّ  الااحيووتاال خيوو راثعٔرجعااب نًااب ٍااجن  ٌ  ٔهكَاابِ يااٍ 

ْٔاٙ ا فزٛابهاد انزاٙ  ٍاب   ٛٓاب عناٗ انعقام ل ياب   ٚزفان يا  ْإاِ انصإ ٙٔانزُجّٛ عنٗ ٔا  زيال ٔانزصٕه 

انغيانٙ انن٘ طبنًب نعجذ  زبثبرّ كٔه انزي ٛخ ٔانزعيٚي ْٕ انًهٓى األ جو ناّ  ٌ  نقٕل عا ًٚكٍٔانًعزينخ ٔانفهَفخل 

.  ٛاف  ل ٔصًورٓاب ب اٙ ثبثٓااع ااؽٛخ انزاٙ ْاٙ انكُاي األ ظاى  ٙ يب مْت عنّٛل ٔفب اخ  زبثبراّ اعؽٛب ٛاخ ٔ

 ؟انظفو ثبنًواك

3

ًزكهًٍٛ األهب وح  ٙ ٔض  انؾلٔك نهعقمل ٔنغًّ  ٙ يجؾش اعنٓٛبدل نقل ٍبه  ؽًل ىهٔي  هٗ فرٗ ان

 ٔقال قابل .  ٍ األ ٓبو انج وٚخ انقب وح ٔانًلاهل انعقهٛخ انًؾالٔكح انزٙ رُجٕ  ٙ اعؽبطخ ثبنناد اعنٓٛخ ٔرلقٛقب  

  ٌ ل ٔانؾاٌ انعقام ٚرهات عكهال األهاٛب  ياٍ ؽٛاش  إهْب ثعض انؾكًب  نًٍ  هاك  ٌ ٚزعهى يٍ ؽكًزاّ: ا هاى  

ٚرهت عكهال األهٛب  يٍ ؽٛش اعؽبطخ ثٓبل ٔج رعبنٗ ناٌٛ ثان٘  هاخ  ٛله اّ انعقامل ٔ  ثان٘  إهح  ٛله اّ 

انْٕىل ٔ   ٙ عٓخ  ٛله ّ انؾٌ 
18
ل ألَٓب   رُزًٙ عنٗ انعبنى انؾَٙل  ْٔبيّرُل  ٍ فج. انعقم ٔ  بنٕؽلاَٛخ. 

.  ٔقابل غٛاوِ ياٍ ي ابٚقُب: ياب رًْٕزًإِ ٕي طإه انعقامٚفاعبنى انًٛزب ٛيٚقٙ انن٘ ْٕ طإه ٔعًَب رُزًٙ عنٗ ان

ثأْبيكى ٔ كه زًِٕ ثعقٕنكىل  ٕٓ يؾلس يضهكى 
19
 كم يؾبٔناخ ناؽبطاخ ثًعُاٗ انوثٕثٛاخ رزُاب ٗ يا  انوثٕثٛاخ  .

                                                           
17
) ٕا ل ضؤهٚخ  ٙ  قب ل اعًٚابٌ انقهجٛاخ ٔانًقبيابد ٔاألؽإال انؤؽٛاخ(ل رؾقٛان انَاٛل ٍٕٚاف  ؽًالل انًغهال انضابَٙل كاه ل  خ بعالدص ئحع ؽًل ىهٔيل -

ع390 - 389 - 388 ص صل 2010نجُبٌل انرجعخ األٔنٗ  - انكزت انعهًٛخل ثٛؤد

18
 41 ص لٍجن م وِل شاععن يفةعال:زاليع ؽًل ىهٔيل -

19
 46 صانًوع  َفَّل  -
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 ٔقل قبل اعيبو  ثٕ انًعبنٙ هؽًّ ج: يٍ اطًاٌ  كوِ اعيَبل ثٓب. ٔ رقٛٛلْب  ٔ ؽصوْب ْب  ٔانزٙ   ًٚكٍ ؽل  

عنٗ يٕعٕك اَزٓٗ عنّٛل  ٕٓ ي جّل ْٕٔ ينْت انؾ ٕٚخ. ٔيٍ اطًاٌ  كوِ عنٗ انُفٙ انًؾض  ٕٓ يعرامل ْٔإ 

ينْت انلْوٚخ. ٔيٍ اطًاٌ  كوِ عنٗ يٕعٕك  غي  ٍ عكهال ؽقٛقزّ  ٕٓ يٕؽل. ٔقٛم نٛؾٛٗ ثٍ يعابم اناواى٘ 

ه  قبكه.  قٛم: ٔ ٍٚ ْٕ؟  قابل: ثبنًو ابك.  فجوَب  ٍ ج  قبل: عنّ ٔاؽل.  قٛم: ٔ ٛف ْٕ؟ قبل: ي ـ هؽًّ ج ـ

ب  فخ انقبنن  ًب  فجور   ُّ  قبل انَب م: نى  ٍان   ٍ ْنا. قبل: يب  بٌ غٛو ْنا  بٌ  فخ انًقهٕيل  اي  
20
 .

 هًب  انكااو عناٗ انزأٚام نهزُيٚاّ َٔفاٙ انز اجّٛ  اٍ اناناد اعنٓٛاخ  اٙ انكضٛاو ياٍ انقبابٚبل ٔ  ٍاًٛب  انزغأقل 

: عما رعبهضاذ ـ هؽًاّ جـ  ٔقل قبل ان اٛـ  ثإ ثكاو ثاٍ  إهل  ك انظٕاْو انُقهٛخ ي  األكنخ انعقهٛخ. ُليب رزبب

عًٓااب. ٔعٌ ل ٔعٌ  اانثُبًْب نايو ه األكناخ انعقهٛاخ ياا  انظإاْو انُقهٛااخل  ا ٌ  االقُبًْب نايو انغًا  ثااٍٛ انُقٛباٍٛ

ٌ  ثُب األكنخ انعقهٛخ نيو انرعٍ  ٙ انظأ ن    لقُب انظٕاْو انُقهٛخ األكناخ انعقهٛاخ   إل انظإاْو  ٕاْو انُقهٛاخل أل

ع   ٌ َقإل ثبألكناخ انعقهٛاخل ٔرأٚام  .  هاى ٚجان  انُقهٛخ ٔرصلٚن انفوب ي  ركنٚت   هّ ٚقباٙ عناٗ ركانٚجًٓب يعاب  

ًاب خ قٕ ٌ:  عهٗ انقٕل األٔل ثبنزأٚم عٌ ٔعلَب نٓانظٕاْو انُقهٛخ  ٔ رفٕٚض  يوًْب عنٗ ج رعبنٗ. ٔألْم انَُ  

َٕٚغّ انعقم ؽًهُبًْب  هّٛل ٔع   ٕضُب  يوًْب عنٗ ج رعبنٗ. قابل: ْٔانا انقابٌَٕ  اٙ ْانا انجابةل ٔثابهلل  يؾا  

قابل انَآؤهك٘ انزٕ ٛنل ْٔنا عب ي  ٙ  م يب عب  يٍ انً اكاد  بنٛال ٔانقالو ٔانعاٍٛ ٔانُائلل َٔؾإ منا . 

ٚقٕنإا  ٛاّ ياب قابل يبنا   اٙ ا ٍازٕا   ٍ انصٕ ٛخ: ٔ عًعٕا  ٙ  م يب  بٌ يٍ ْنا انًعُاٗ  ٌ 
21
 ٔقال ركإٌ .

:  ٙ ثعض انًكبيٍ. ٔثعجبهرّ انؾو ٛخ اطًئُبَب   ٙ ثعض انًٕاطٍل ٔ  ضو ؽًل ىهٔي   ُل طوٚقخ انَهف  علٖ 

األَجٛاب  ٔ ََابثٓى يا  انعهاى ثٕعإكْى ٔعهٍابنٓى  ثانٕاٌ ٔ  ٚبوَب انغٓم ثبنزفصٛمل  ًب   ٚبوَب انغٓم 
22
 .

ياٍ انًجبؽاش انغهٛهاخ انزاٙ رزعهان ثزُيٚاّ ج ٔ ظًزاّ ٔٔؽلاَٛزاّ ٔ افبرّ.    ٚجهاغ  ُاّ  افزّ  ل ًجؾش انزٕؽٛا

انٕا فٌٕل ٔ  ٚؾٛ. ثايوِ انًزفكؤٌ. ٚعزجو انًزفكؤٌ ثرٚبرّ ٔ  ٚزفكؤٌ  ٙ يبْٛخ مارّ. ثام عصجابد ٔرُيٚاّل 

ْاإ انغُااٙ ثنارااّ  ااٍ  ٌ ٚؾزاابط عنااٗ اععااال 
23

 يااب رصاإه  ااٙ األْٔاابو  ٓاإ  . ٔثعجاابهح  فااوٖ ألؽًاال ىهٔي:

فا ّ 
24
ٌ  ـ هؽًاّ ج رعابنٗـ  ًعو خ ج ضؤهٚخل  ٔقل قبل ثعض انعهًاب  .  ٚعهاى ـ ٍاجؾبَّ ـ انجابه٘  : ا هاى  

ضاؤهح ثابنقٓو اناان٘ ٚغالِ  ام  بقاام ياٍ َفَاّ 
25

. ٔنكااٍ رَازؾٛم اعؽبطاخ ثااّ.   ابنقهٕة رعو اّل ٔانعقاإل   

                                                           
20
 49 - 48 ص صانًوع  َفَّل  -

21
 53 - 52 ص صانًوع  َفَّل  -

22
 54 صانًوع  َفَّل  -

23
 73 صانًوع  َفَّل  -

24
 74 صانًوع  َفَّل  -

25
 77 صانًوع  َفَّل  -
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رله ّ 
26
انصٕاة َٔاد  ٍ انؾان  اٙ اقزصابهْب  هاٗ يغاوك انعقام  -ت ى ًّ ؽَ ـٔننن ل عبَجذ انًعزينخ . 

قبابٚب  ٌ  هٗ انزؾٍَٛ ٔانزقجاٛؼل ْٔإ ثبطام أل ٔؽكًذ انًعزينخ انعقم ثُب    ٙ قببٚب ٚقٛت  ٛٓب ةٍ انعقا . 

  رٓلٖ نٓب انعقإل ياٍ ؽٛاش مارٓاب نغٕاىْابل ٔانكااو يعٓاى يَازٕ ٗ  اٙ  زات   إل انالٍٚ ٔ  إل  األؽكبو

 انوثٕثٛاخ بَظوِ. ٔقل قبل ثعض األ ًخ: عًَب ععام انعقام آناخ نهعجٕكٚاخ   ناهاواه  هاٗ انفقّ. 
27
 َإا  رعهان  .

ٌ   -  ٔ  ضٛاوا   قهاٛا   -األيو ثبفزٛبهاد انًعزينخ  ٔ ثبفزٛبهاد انفاٍفخ اننٍٚ طبنًاب انزقإا  ًال  ؽ يا  انًعزيناخل  ا 

ٍ يٕقفٓى يٍ ثعضخ انوٍمل  ُليب ٚقٕل:  ٔقل  َكو قٕو ثبنفَبكل  ًب ْٕ   ؼ ي ىهٔي ٚؾكى  هٗ افزٛبهارٓى  هٓب

ج  هاٗ  ٔانزؾقان ثبع غابى. ٔقال هك   نًعزيناخل ٔ ام ثبطام نهغإاى انعقهاٙليٍ انفاٍافخ ثعضاخ انوٍام ٔ ٔعجٓاب ا

  اوك   [.164]آل  ًاواٌ: "مووعا ااويمعهللاعنأنعالبإمديوعئ علعذعسوييمعرةوفال عع فعمو ع"لعانفوٚقٍٛ ثقٕنّ انكوٚى:

انًعزينخ ثن و انًُخل عم   ركٌٕ يًٍ ٔعات  هٛاّ. عًَاب ركإٌ ثًاب ناّ رو اّل صاى  عهاّ  ٍفخ ثن و انجعشل ٔهك  انفا

ٙ ٔانوٍاإل . ٔهااؤط انًعغاايح يَااروح  ااٙ  اام  زاابة  ااا َراإل ثٓااب. َعااى رقااوي انعاابكح نهًهاا  ٔانُجاارفبااا  

 ٔان ٛربٌ ٔانَبؽو
28
. 

ٕل  اٙ لل ٔ ٔل انٕاعجابد  هاٗ انًكهاف. ؽٛاش ٚقا ؽًل ىهٔي ع   ٌ ٚقٕت  ٙ يَانخ عًٚبٌ انًقها ٔٚاثٗ

ٌ   ٌ  هؤؽّ ع ـ ٔاؽزغٕا ثقجٕناّ  قبل عًب خ يٍ األ ًخل ٙ انعقب ل انلُٚٛخ. ٔثّ  انزقهٛل  به    ةبْو  او انً نف  

عٍااو  عااه انعاوة َٔؾإْى. ٔألَاّ  ًاب ٚكفاو انًقهال  اٙ  فاوِل ٚصاؼ عًٚابٌ انرب فاخ  ـ  اهٗ ج  هٛاّ ٍٔاهى

قٕنٓب. ٔقبل قٕو ثٕعٕة انُظول ٔ َّ  ٔل انٕاعجبد ٔاك ٕا اععًابب  هاٗ منا ل ٔ  فااه ثاٍٛ  ثبععًبب  هٗ

  ٌ ٌ   انفوٚقٍٛ  ٙ  َّ   ًم. ٔقبل اثٍ  ثٙ ؽًيح: َقم انزبعٙ  ٍ هٛقّ انَاًُبَٙ   ل انٕاعجابد انُظاو  ٔ انقإل ثاا

 اٙ  انَاجكٙ: افزهاف  اٙ انزقهٛال نخ يٍ ا  زيال رعُذ  اٙ انًانْت  هاٗ ياٍ ا زقالْب. قابل اثأٍا ٍزل لل يَا

 هٛااّل    اإل اناالٍٚ. ٔقٛاام: انُظااو  ٛااّ ؽااواو. ٔ ُاال األهااعو٘   ٚصااؼ عًٚاابٌ انًقهاال. ٔقاابل انق ااٛو٘ يكاانٔة

 ٛكفاٙ  ٔانزؾقٛن عٌ  بٌ  فن ثقٕل انغٛو ثغٛو ؽغخ ي  اؽزًبل ها   ٔ ْٔاىل  اا ٚكفاٙ. ٔعٌ  ابٌ عيياب  
29
ثام . 

ل ثم ثا٘ ٔعّ ؽصم  فاٗ.  ٚهيو انُظو  هٗ طوٚن انًزكهًٍٛ ععًب ب  :  قبل اثٍ ههٛل   ٙ فبرًخ  زبثّ ٔٚوكه

ًقهٕقبد ٔؽلٔصٓب  هاٗ ٔعإك قبل: ٔ  ٚعزقل ْنا ع  عبْمل ألَّ نى ٚكٍ يٍ هاٌ انَهفل  ٛكزفٙ ثل نخ ٔعٕك ان

                                                           
26
 82 صانًوع  َفَّل  -

27
 151 صانًوع  َفَّل  -

28
 153 صانًوع  َفَّل  -

29
 204 - 203 ص صانًوع  َفَّل  -
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  ٔقاابل ان ااٛـ اثااٍ  و ااخ ةاابْو قاإل اثااٍ انوهااٛل  ااٙ َٕاىنااّ  َااّ ثبناالنٛم انزفصااٛهٙ يُاالٔة عنٛااّ  ]...[فبنقٓااب

ٔاعت 
30
. 

4

  ٌ انكاو األهعو٘ ثؾاو ىافاو   ٍابؽم ناّل ثال  انً ابهقخ  اٙ ٔضاعّ ٔرعلٚهاّ ع
31

ل ٔاَازظى انًغبهثاخ  اٙ 

هوؽّ ٔررٕٚوِل  ابنًكارٙ ٔاثاٍ فهالٌٔ ٔانٍَُٕاٙ ٔ ؽًال ىهٔيل ٔغٛاوْى ياٍ انقًاى األهاعوٚخ انزاٙ ةهاذ 

ل ٔانزاٙ ٍاهكذ عًٛعٓاب يَاه  انزاٚٛال انان٘   ريٚالِ انَإٌُ ع  ثوٚقاب   بَٓابرزألأل  ٙ ًٍب  انغوة اعٍايٙ ثهًع

شواععْٔنا يب َٕك انزًضٛم نّ  ٙ ْنا انًكبٌل ثبَزقب ُب ألؽًل ىهٔي انن٘  ًم  هاٗ  ٔانزقٕٚخ ٔانعبل ٔانُصوح.

 وح ٔانًزصٕ خ ؽَت  ُٕاٌ  ؽل  ْى  زجّ ان بهؽخ.  ٕٓ ان بهػ األ ظى نكجبه انًزكهًٍٛ األهب ن يفةعال:زالي،

ل   َُاب ل ٔٚجقاٗ ؽالٚضُب  ب ًاب  ٔؽزاٗ   ٚكإٌ  ايُاب  بفبضاب   ل  ابنغيانٙ ٔان ابمنٙ ٔاثاٍ  راب  جل عناـ.خانَُ  

ي كهخ انفعم اعََابَٙل نُاوٖ  ٛفٛاخ ٔ قببٚب انزٙ رزعهن ثًَب م انزٕؽٛلثعض انيٕقف  ؽًل ىهٔي يٍ  ٍُقزبه

 رُبٔنّ نٓب  ٙ صُبٚب هؤؽّ  هٗ انغيانٙ.

عضيتعالالفليت ع-عا

:  ٚعُااٙ "  علبوو عيايووفاع ووال" ااٙ رفَااٛوِ نعجاابهح  ٚقاإل  ؽًاال ىهٔي  ااٙ هااؤؽّ  هااٗ انغيانااٙل ٔراالقٛقب  

انًزصوه ثاا ؽغاول ٔ  راوكك ٔ  رٕقاف  هاٗ  ٍاجبثّ ٔ  ع بَاخ ٔ  اٍازعبَخل ٔ   غاي ٔ  قصإهل عما  هاك 

ل ٔج ٍجؾبَّ  ب م يقزبه ٔيالثو  ام  وب انًُقٕل َّٕل ْنا يب هٓلد ثنارّ انعقٕلل ٔكنذ  هّٛ قببٚب ان هٛئب  

  ٌ انعابنى يزغٛاول ٔ ام يزغٛاو ؽابكسل ٔانؾابكس   َٚازغُٙ  اٙ ٔعإكِ  اٍ ٍاجت ٚؾلصاّل  األيٕه. ٔثوْبٌ من   

ٔيٕعل انًو ت يٕعل  عيا ّ ٔ ؽكبيّل ٔع   هٌٛ نّل  ٕٓ انفب م ناّ ٔانفب ام  ٛاّل ألَاّ انًٕعال ناّ ٔألؽكبياّل 

كاٍ نًٕعالل ٔا زقابه انًؾالس عنٛاّل صاى منا  ٚقزباٙ  عهاّ رعابنٗ ثبفزٛابه ضاؤهحل عم نإ ناى ٚٔمن  هبْل ثغُاٗ ا

                                                           
30
 206 - 205 ص صانًوع  َفَّل  -

31
ٔاعيابو (. 22 صألؽًل ىهٔي ثبفزٛبهاد  قربة األهب وحل اننٍٚ َٚز ٓل ثٓىل يضام: ان اٛـ  ثإ عٍاؾبي اعٍافواُٚٛٙ)شاععن يفةعال:زالي،عًٚزأل  زبة  -

ٔان اٛـ  ثإ ثكاو ثاٍ  (.169 -167 -76 -48صٔاعيبو  ثٕ انًعابنٙ) (.204 - 78 -47صٍَ األهعو٘)(. ٔان ٛـ  ثٕ انؾ204 - 188 - 46 صانق ٛو٘)

(. 171ص) ٔاثاٍ يبعاخ(. 124 - 107 ص(. ٔانًقزاوػ )106 صٔاعيابو انفقاو )(. 198 - 177 - 76 ص(. ٔانقبضاٙ )76صٔاٜيل٘) (.52ص ٕهل)

(. ٔ ثاإ 193ص) ٔانُاإٔ٘ (.197 - 179ص) (. ٔانعواقاا177ٙص) ٛـ َب ااو اناالٍٚ(. ٔان اا173 ص) (. ٔانًيَاا173ٙص) ٔان ااٛـ رقااٙ اناالٍٚ انَااجكٙ

 (. ٔان اجه54ٙصٔيبنا  ) (.211 ص) (. ٔاثاٍ  رٛاخ211 ص) ٔانييق او٘ (.205 ص) . ٔاأل ًعٙ(199 ص) (. ٔ ثٕ انقبٍى انؾكٛى199صىه خ )

 (. ٔانغُٛاال193 - 180 - 60ص) (. ٔاثااٍ  ثااٙ ىٚاال213 - 143ـ  63 - 58 ص) ٔاثااٍ  رااب  ج (.57ص(. ٔ ثاإ ؽُٛفااخ)57ص) (. ٔان ااب ع55ٙص)

ٔان اٛـ  ثإ  (.220 - 216 - 213 - 113) . ان اٛـ  ثإ انؾٍَ]ان ابمنٙ[(116 - 110) األٍزبم  ثٕ انقبٍى انق اٛو٘ٔ (.73ص) ٔانؾٍَٛ انؾاط (.62ص)

ٔهاٛقُب  (.120 ص) ٍ انًغالٔنٙ انًعاؤه ثبنزََٕاٙاناوؽًُب  ثإ ىٚال  جال هاٛقٔ (.145 ص(. ٔان اٛـ  ثإ يالٍٚ )127 ص هٙ َب و انلٍٚ انً الانٙ )

(. ٔان اٛـ 186ص) (. ٔان ٛـ  ثٙ  جل ج انوؽ185ًٙص) ٔان ٛـ  ثٙ  جل ج انًٛييٛو٘ (.167ص) (. ٔاثٍ  جل انجو198ـ -181ـ - 166صانغٕه٘ )

 (.186ص)  ثٙ انعجبً انًوٍٙ
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 نغبى  غيِل ٔمن  ثبطم يقزبها  
32
ًٔٚٛي ثٍٛ  افبد اناُفٌ انزاٙ ؽصاوْب  اٙ ٍاذ:  انٕعإكل ٔانٕؽلاَٛاخل . 

ٔانقلول ٔانجقب ل ٔ َّ قب ى ثُفَّل ٔ َّ يقبنف نهؾٕاكس 
33
انؾٛابحل ٍاج :  ٔ افبد انًعابَٙ انزاٙ ؽصاوْب  اٙ  .

ٔانصفخ انًعُٕٚخ يب  رٗ ثصٛغخ ْنِ نهناد انكوًٚخ  ٔانعهىل ٔانقلهحل ٔاعهاكحل ٔانًَ ل ٔانجصول ٔانكاو
34
. 

وا ووبعلووي علجووفاا،عوالعححأووبعالجووفااا،عوالعلعوواي،عوالعححأووبع"  يااب غبٚااخ انًااواو يااٍ قاإل انغيانااٙ:

ٌ   ل  ٕٓ انن٘ ٚ وؽّ  ؽًل ىهٔي ثقٕنّ:"األنااي ٌ  من  ٚعُٙ أل انغْٕو ْٕ ع  ٚقبٙ ثبنؾلٔسل ْٕٔ ثبطم أل

 اٙ انكجاو ٔانصاغول  ٓإ يزُابِ يفزقاول  ثعباب   بانًزؾٛي انقبثم نأل وات ٔانزو ٛتل ٔثّ رفبم األعَابو ثعبآ

ٔمن  كنٛم ؽلٔصّ. ٔانوة قلٚى   ٚزصف ثًب ٚلل  هٗ ؽلٔصّل ٔنٌٛ ثغْٕول ٔ  رؾهّ انغٕاْو ألَٓب ؽإاكسل 

ٌ   نؾبكس ٔ  ثؾهٕنّ  ّٛ نهئو ٔ ف انؾلٔس نّل  ٛكإٌ ؽبكصاب  ٔ  ٚصؼ ارصبه انقلٚى ثب  يضهاّ. ٔ  ثعاوت أل

ثبنغْٕو. ٔقل قابنٕا   ٚجقاٗ عم انعوت ْٕ انًعُٗ انقب ى  لّ ثعل ٔعٕكِهّ ٔاَزفب ّ  هٗ يؾ ؽبكس نرؤعانعوت

نًااب رقاالو  ااٙ ٌ ٔ  انيياابٌ انفااوكل ٔهثُااب قاالٚى ثاابيل  هااٌٛ ثعااوتل ٔ  رؾهااّ األ ااوات ألَٓااب ؽاإاكس ىيبَااب

انعابنى  ُالْى  جابهح  اٍ  ام يٕعإك ٍإٖ ج وعلانغٕاْو. ٔقل ؽصل انًزكهًإٌ انعابنى  اٙ انغإْو ٔانعاوت

ٌ   :. ٔقبنٕا  اٙ ثوْابٌ انؾصاورعبنٗ ٔ فبرّ مارّ  ٓإ  ٔعٌ  ابٌ يٕ إ ب   انيا ال عٌ  ابٌ  افخ  ٓإ انعاوتل ع

 ًُٓاب  ٍازؾبنخ  اؤ انًؾامل  ل ٔ  فهٛاب  ل  ٍازؾبنخ اعزًابب انبالٍٚانغْٕول ٔ  ٚصاؼ  َٕاّ  افخ يٕ إ ب  

 ضجذ انؾصو 
35
. 

 ؽًال ىهٔي  ٚفَوِل  ٕٓ انن٘ "،عاوعالعيب رأبعمف ف للعالعيب رلعمف ف ا ع"يٍ قٕل انغيانٙ: ٔانًقصٕك 

ٌ   ]...[  ٙ مارّ ٔ   ٙ  فبرّ ٔ   ٙ  ًٍب ّ  ٚعُٙ ثقٕنّ: انًضهٍٛ  م يٕعٕكٍٚ ي زو بٌ  ًٛب ٚغت  ٔقل قٛم: ع

ٔٚغٕى َٔٚزؾٛم. ٔنٕ  بٌ اعنّ ٚ جّ فهقّ نعغي  عغيْىل ٔنٕ  هجِٕٓ نكبَٕا آنٓخ يضهّ قبكهٍٚ  بقزلاهِل ٔمنا  

قالهَب عنٓاٍٛل  نإ ّمنا   َ ا . ٔثٛابٌ"لفع  ذعسييب عآليوتعئالعهللاعلااوفح "يوكٔك ثل نخ انزًبَ  انً به عنٛٓب ثقٕنّ: 

ٔٚوٚل اٜفاو  ٌ ٚفعام  انًواكل ٚوٚل ْنا  ٌ ٚفعم ٍكَٕب   ًَٓب قلًٚبٌ ؽٛبٌ  بنًبٌ يوٚلاٌ قبكهاٌ يقزهفبٔقلهَب  

  ٌ ٌ   ؽو خل ٔارؾبك انًؾم ٔارؾبك انييبٌل ٔ  انبالٍٚ   ٚغزًعابٌل ٔاٍازؾبنخ  غاي انقالٚىل  انًؾام   ٚعاوهل ٔ 

  ٌ ٌ     ٌ  ؼ يٍ انًضم  ؼ يٍ يضهّ. ٔ  ٔ هاك  ؽلًْب رؾوٚ  عْٕول  لهاد   رزُبْٗانًقلٔ انغب ي  بنٕاق ل ٔ 

ٔ هاك اٜفو رَاكُّٛ ناى ٚقام ياٍ صاصاخ  يإه: عياب  ٌ ٚزفان ياب  هاك  ام ٔاؽال يًُٓابل ْٔإ يؾابل نزاكٚزاّ نغًا  

انبلٍٚ. ٔعيب  ٌ   ٚزفن ألؽلًْب يواكل ٔمن  ٚ ك٘ نزعغٛيًْبل ٔنعؤ انًؾم  ٍ قجٕل انبلٍٚ. ٔعيب  ٌ ٚزفن 

                                                           
32
 18 صل ٍجن م وِل شاععن يفةعال:زاليع ؽًل ىهٔيل -

33
 34 صانًوع  َفَّل  -

34
 34 صانًوع  َفَّل  -

35
 43 - 42 ص صانًوع  َفَّل  -



 

14 

 

ٌ  يواك  ؽلًْب كٌٔ اٜ ياب عابى  اٍ  فول  ٛعغي  بؽجّل ٔٚهزؾن ْنا انن٘ رعالد عهاكراّ ثبنعابعي ألَاّ يضهاّل أل

آ واعالعلااو ذعلوبععوموعيفععم:عهللاعئليو  ع" ]...[ يًُٓب عنٓب   انًضم عبى  هٗ يًبصهّل  ٛهيو  غيِ ٔ  ٚكٌٕ ٔاؽلا  

هٙ ل  ٘  ٔ  ْٕ يضمع"شيءلي ع بزأبع"[.  ظٓو  َّ انٕاؽل يٍ عًٛ  عٓبد انٕؽلاَٛخ 118 :]انً يٌُٕ"لب

  ًٚضم ث ٙ  ٍبثن هجّ ثّل عم   ٍابثن ٔ  ر اجّٛل ٔ  ًٚضام ثاّ هاٙ   ؽانل عم    ؽان ناّ  اٙ انٕ اف ٔ  

هؽًاّ ج ـ [. ٔقال قابل انٕاٍارٙ 11: ]ان ٕهٖ"لي ع بزأبعشيءعوافعالابي:عالبصيا"يضٛم. قبل ج رعبنٗ: 

ٔ   صفزّ  فخل ٔ   فعهاّ  عامل ع  ياٍ ؽٛاش يٕا قاخ انهفاظ. ٔعهاذ : نٌٛ  نارّ ماد ٔ   بًٍّ اٍىل ـ رعبنٗ

ٌ ٚكٌٕ نهناد انًؾلصخ  فخ قلًٚخ. قبل اعيبو انق ٛو٘ ركٌٕ نٓب  فخ ؽلٚضخ  ًب اٍزؾبل   انناد انقلًٚخ  ٍ  ٌ

ٕكْاب : ْنِ انؾكبٚخ ر زًم  هٗ عٕاي  يَب م انزٕؽٛل. ٔ ٛف ر جّ ماراّ ماد انًؾالصبدل ْٔاٙ ثٕعـ هؽًّ جـ 

يَاازغُٛخ. ٔ ٛااف ٚ ااجّ  عهااّ  عاام انقهاانل ْٔاإ نغٛااو عهاات  َااٌٛ  ٔ ك اا  َقااص ؽصاامل ٔ  ثقاإاطو   ااوات 

ٔعاالدل ٔ  ثًجبهااوح ٔ  يعبنغااخ ةٓااو. ٔ عاام انقهاان ٚقااوط  ااٍ ْاانِ انٕعاإِ. ٔقاابل غٛااوِ يااٍ ي اابٚقُب: يااب 

 ل  ٕٓ يؾلس يضهكىرًْٕزًِٕ ثأْبيكى ٔ كه زًِٕ ثعقٕنكى
36
. 

ع  ي ضيتعالاعلعاإل اع-عب

ٛاي  ٛاّ ثاٍٛ افزٛابهاد طٕا اف ل انن٘ يفهن األ عبليجؾش نهؾلٚش  ٍ  ب  ْبي   ٚقصص  ؽًل ىهٔي ؽٛيا  

 صابثخ "عنٛٓابل ٔٚصافٓب  اٙ صُبٚاب  زبثاّ ثاـخ انزاٙ ُٚزًاٙ ل ؽصوْب  ٙ انغجوٚخ ٔانقلهٚخ ٔطب فخ  ْام انَاُ  صاس

ل  ًب ٚؾهٕ نّ انقٕل ٔركواه انقٕل"انؾن
37

ٌ  ْنِ انرٕا ف:  كا  ٕه. ٚقٕل ي انُابً  اٙ فهان األ عابل  هاٗ   ا هاى  

ٌ   األولووننصاااس طٕا ااف:  يااٍ   ًبنااّل  َُااجٕا انغاإه  انعجاال   ٚكزَاات هااٛئب   طب فااخ رَااًٗ انغجوٚااخ مْجاإا عنااٗ  

ٌ   ثبنزعنٚتل ٔ ثرهٕا ان وا   ٔاألؽكبو. ٔانوك  هٛٓى  قا   انعبقم ٚفاوي ثاٍٛ ؽو اخ انو  اخ ٔؽو اخ ا فزٛابه  ثا

ليووو عمووو ع اوووبجعونأييووو عمووو ع"هل   ياااٍ ٔعاااّ ا ضااارواه. َٔقاااا قٕناااّ رعااابنٗ: ٔانزكهٛاااف ثٕعاااّ ا فزٛاااب

[. ٔقٕناّ  اي ٔعام: 264]انجقاوح: "العي فروذعنأنعشيءعمبو ع اوبفا"ٔقٕنّ رعبنٗ:  [.286]انجقوح: "ا خابج

ٌ   الز  يوتن [. عناٗ غٛاو منا .]...[34]انًب الح: "موع بلعاذعح وفروا" وب انعجال ٚقزا طب فاخ رَاًٗ انقلهٚاخ. قابنٕا ع

  عاابل َفَااّ ٔٚبااهٓب ٔٚٓاالٚٓب. قاابنٕا: ٔٚفعاام انعجاال   ااوح  هااٛب  يااٍ  اافبرّ: انعهااىل ٔانغٓاامل ٔان اا ل ٔانظااٍل 

ٔانفكوحل ٔانُٛخل ٔا  زقبكل ٔانكاول ٔانؾو خل ٔانَكٌٕ. ٔيانْجٓى  اٙ رها  انع اوح يزعهان  هاٗ األياو ٔانُٓاٙ 

ٌ   ٔانااوكٔانضاإاة ٔانعقاابة.]...[  نٕعٕك  ُاالْىل ٔانٕعاإك يااٍ ؽٛااش ْاإ ٔعاإك   انقاالهح رزعهاان ثااب  هااٛٓى  هااٗ  

نألعَابو ٔاأل اوات  نأل عابل نهايو  ٌ ٚكإٌ فبنقاب   ٚقزهفل ٔعًَب رقزهف األهٛب  ثبألؽٕال.  هٕ  بٌ انعجال فبنقاب  

                                                           
36
 46 - 45 - 44 ص صانًوع  َفَّل  -
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خ ٔ صابثخ انؾانل طب فاخ  ْام انَاُ   الز لزوتن. ٍ.]...[ٛانوثٕثٛخل ْٕٔ ثبطم ٔنهييٓى عنٓا ل ٔارصف ثٕ فعًٛعب  

  ٌ ٌ  انعجل  قبنذ: ع نّ قلهح رقزوٌ ثبنًقلٔه ٔ  ر صو  ّٛ. ٔ نن  ْٙ يعّ  ٙ انًؾام  يغجٕه  ٙ غٛو افزٛبهِل ثم ع

  ٌ لي عمو ع اوبجعونأييو ع"ٔقل قبل رعبنٗ: يؾهٓب انعبٕ انًزؾول.  ٓٙ رزعهن ثبنًقلٔه ٔ  ر صو  ّٛ.  انٕاؽلل   

ض انًزاافوٍٚ ياٍ هإٛؿ قابل ثعا.  غعم انضٕاة ٔانعقبة يٍ ٔعّ انكَت   يٍ ٔعاّ انغجاو. ٔقال "م عا خابج

 :هٕٛفُب هعوا  

  ٌ  لهــب َقـــخ نَُب ثٓـــؽبكص  قلهح بــنُ ينْجُب  

  ٙ قٕنّ يٍ قجم  ٌ َقله  ػ عطاقٓبفبنقُب  ثب

ٔقبل ثعبٓى: نى ٚيل انقاه  ٙ ْنِ انًَانخ يٍ نلٌ آكو  هّٛ انَاو عنٗ اٌٜل ٔ  ٚورف  ع   ٌ ُٚك ف 

انغرب   ٙ انلاه اٜفوح 
38
ل  ٕٓ انان٘ ٚفَاوِ  ؽًال ىهٔي " أقعالضأقعوانب ليم" بنًواك يٍ قٕل انغيانٙ:  .

ٌ   ثقٕنّ: يٕعل انًو ت يٕعل  عيا اّ ٔ ؽكبياّل ٔع     ا ًبنٓى ؽَُٓب ٔغٛوِ فهن نّل  ًب  َّ فبنن مٔارٓىل أل

 ٌ ٚكٌٕ  اٙ يهكاّ  [.  ٘ فهن يب رعًهٌٕل رعبن96ٗ]انصب بد: "وهللاع أ كمعوم عحعبأفذ" هٌٛ نّ. قبل رعبنٗ: 

 يب   ٚوٚلل  ٔ ٚكٌٕ فبنن ن ٙ  ع  ْٕ هة انعجبكل ٔهة   ًبنٓى.

  ٌ يا   ثاٙ عٍاؾبي اعٍافواُٚٛٙ.  قابل  جال   جل انغجبه انًٓناَٙ  ؽل   ًخ انًعزينخ اعزً  ٕٚياب   ٔقل ؽكٙ  

 انغجبه: ٍجؾبٌ يٍ رُيِ  ٍ انفؾ ب . 

 ٔ َٓب  هًخ ؽن  هٚل ثٓب ثبطم. فٓى  ُّ األٍزبم  ثٕ عٍؾبي  َّ ٚوٚل  ٍ فهقٓبل 

  قبل األٍزبم: ٍجؾبٌ يٍ   ٚق   ٙ يهكّ ع  يب ٚ ب .

  بنزفذ عنّٛ  جل انغجبه ٔ وه  َّ  ٓى  ُّ.

  قبل:  ٚوٚل هثُب  ٌ ٚعصٗ؟

 . قبل األٍزبم:  ٚعصٗ هثُب قٓوا  

 ؟ قبل  جل انغجبه:  ه ٚذ عٌ يُعُٙ انٓلٖل ٔقبٗ  هٙ ثبنوكٖل  ؽٍَ عنٙ  و  ٍب 

                                                           
38
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ل نااّ األٍاازبم: عٌ يُعاا  يااب ناا   قاال  ٍااب ل ٔعٌ يُعاا  يااب نااّ ٚقاازص ثوؽًزااّ يااٍ ٚ ااب .  بَصااوه  قااب

انؾبضؤٌ ْٔى ٚقٕنٌٕ: نٌٛ ٔج  ٍ ْنا عٕاة 
39
. 

: "العيشواعنووع بضوخبعم وفور" اٙ رفَاٛوِ نعجابهح  ٚقٕل  ؽًل ىهٔي  ٙ هؤؽّ  هٗ انغيانٙل ٔرالقٛقب  

:  عام  ب ام   ثًعاٍٛل ٔا فزاوابٍازبم: انكَات  عام  ب ام ثًعاٍٛ. قل ركهى  هًبلَب  اٙ انكَات.  قابل األ ]...[ 

ٔيضهّ ٚقٕٖ ثؾًهّ هٙ ل ٔآفو ٚعغي  ٍ ؽًهّ ع  ثًعٍٛ. ٔنايبو ٔعيبو انؾاويٍٛ  اٙ منا  يانْت   ؽبعاخ ثاّ 

  ٌ ٌ   ُْب. قبل انفٓو٘: ٔانؾن   ج فهان األ باب   هاٗ  انٕاق   ٙ  نَُخ )انُابً(  اٙ ؽصإل انفعام ياٍ انعجالل  

نٓاى. ْٔإ انًعٍٛ يُّ.   ما فرو ثجبنّ  يو يب ٔا زقل  َّ يا ى  ٔ به رورت  ّ َٚزعل  م  بٕ ثنن  األيؤع

. ٔؽُٛئن  عوٖ ج  بكرّ ث يلاكِ ثقهن انقالهح  ٔل كهعبد انقصلل   ما را ل قصلِ عٚقب ّ  ٔ رو ّل  به  ييب  

ٔا مناا  لت اعياالاك  هااٗ اعهاكح ياآُى عما هااب وراا [.18 :]اعٍااوا "موووع وو ذعيايووفعالع  أووت" : هٛااّ. قاابل رعاابنٗ

اعيلاك ْٕٔ انًعجو  ُّ ثبنزٕ ٛن ٔانقن ٌ. ٔقبل اثٍ  و اخ: انكَات  جابهح  اٍ يقبهَاخ انفعام انٕاقا  ثقالهح ج 

يزّ نُفٌ يٍ فهن ج انفعم نّ. اَزٓٗ. ْٕٔ قوٚات ياٍ ج قجهاّل  زايام منا ل ٔا و اّ ؽقاّ. ٔقال َفاذ بنٗ نًارع

 كَتل ٔا زًلرّ انقلهٚخ   ا  انغجوٚخ ان
40
 بهلل يزصوه  ٙ يهكّل ٔ  ٚغت  هّٛ هاٙ .  ياٍ  صبثاّ  جفباهّل . 

ل صاى اَغاو ثٓاى ٔفبنفذ انًعزينخ  ٙ ْنا  هّل  قبنٕا: ثٕعٕة يوا ابح األ اهؼ ٔغٛوًْاب ٔيٍ  بقجّ  جعلنّ.]...[

  جٛوا   ٗ ج  ًب ٚقٕنٌٕ  هٕا  . رعبنآفو انعجل ٚقهن   عبنّ  غعهٕا ي  ج عنٓب   ٌ  انؾبل عنٗ انقٕل ع
41
 . 

هؽًاّ  ـ :  قبل اعيبو انفقو"وم علمعيشأعلمعيكو"ي  من ل ٚوٖ  ؽًل ىهٔي  ٙ هوؽّ نعجبهح:  ٔرقبطعب  

ً  ـ ج رعبنٗ بد ٛاب ٚزًَ  ثّ  ٙ ْنا األ بم ععًبب انَهف انصبنؼ قجم ةٕٓه  ْام األْإا   هاٗ  هًابد يزهق: ي

ومو عحشو ءوذعئالع". ٔقال قابل رعابنٗ: يب نى ٚ ا نى ٚكاٍقٕنٓى: يب هب  ج  بٌل دل ْٕٔ غٛو يعلٔكح يٍ انًغًا

عناٗ غٛاو منا  ياٍ انال  م انقوآَٛاخ ٔانؾلٚضٛاخ انزاٙ   ٚصاؼ انعالٔل  اٍ ةبْوْاب ع  ثاايو  .]...["اذعيش ءعهللا

.[ انضبَٙ:  ٌ رقٕل ارفن ..فبهط  ٍ انعقم. قبل اعيبو: ٔنُب  ٙ انعقم يَهكبٌ:  ؽلًْب: انجُب   هٗ فهن األ عبل.]

ٌ  انقبنن  هٗ رعبنّٛ ٔرقلٍّ  اٍ ٍاًبد اناُقص/ ٔٔ اف انقصإهل صاى ارفان  هثابة األنجابة  ها يضجزٕ َفإم  ٗ  

ٌ  انً ٛئخ   لي آٚابد انَاه  ربٌل ٔ ؽان ك  د انكًابل َٔقاٛض منا  كنٛام َقباّ. قابل:  ا ما ى ًاذ انًعزيناخ  

ٔاقا   هاٗ  واْزاّل  قال قبإا ثبنقصإه يعظى يب ٚغو٘ يٍ انعجبكل  بنوة  بهِ نّل ْٔإ 
42
ٔٚزعاوت  ؽًال . 

ىهٔي نُفٙ انًعزينخ ناهاكحل ٔ  ٚغل غببضخ  ٙ َعذ افزٛبهاد انًعزينخ  ٙ اعهاكح اعنٓٛخ ثبنزقجٛ.ل  ُليب 

                                                           
39
 91- 90 ص صانًوع  َفَّل  -

40
 94 صانًوع  َفَّل  -

41
 147 صانًوع  َفَّل  -

42
 107 - 106 ص صانًوع  َفَّل  -
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:  ٔقبل انغجب ٙ يُٓى ث هاكاد ؽبكصخ غٛو قب ًخ ثًؾمل ٔ  يواكح  ٙ  َفَٓب  ٙ رقجاٛ. ٚزؾلس  ٍ انغجب ٙ قب ا  

ٌ  نٓ ج رعبنٗ يٕ ٕه ثبعهاكح  ى   كنٛم  هّٛ ٔ  ثوْبٌ ٔ  ؽغخ ٔ  ثٛبٌل ٔانؾن  
43
 . 

  ٌ نألهب وح اننٍٚ ُٚزظى  ؽًل ىهٔي  اٙ ٍاهكٓى راأٚارٓى انزُيٚٓٛاخ انزاٙ ٚهزغئإٌ عنٛٓاب  ٔ فٕح انقٕل: ع

ٜعبل.  ٔيب ٔهك ياٍ ٔا األهىاي هًب اٍزل ذ انبؤهح انعقهٛخ من . ٔ ًب فزى  ؽًل ىهٔي هوؽّ  هٗ رقلٚو 

 َظوِ بىٚبكح انوىي ٔاألعم ثصهخ انوؽى َٔؾِٕ  هّ رأٚاد  ُل األ ًخل 
44
 .  ٌ يفٕٓو انكَت قل ثهغ  ٔقل ه ُٚب  

 ضابنٕس انكااو ٔانكَات انغبٚخ  ٙ انلقخ ٔانوقخ ي  األٔافاول ثعال  ٌ  ابٌ قال ثهاغ انغبٚاخ  اٙ انقفاب  يا  األٔا ام. 

 .جغٙ ا ؽزٛبط  ٛٓبل ٔعنغبو انهَبٌ  ُٓبٔانولٚخ يٍ  فرو انقببٚب انزٙ ُٚ

عمعجمعاتبفعزروأع- ع

نعاام  ْااى يٛاايح رَاازو ٙ اَزجاابِ انجبؽااش  ااٙ  كااو  ؽًاال ىهٔيل رزًضاام  ااٙ ؽو ااّ  هااٗ رؾلٚاال يعاابَٙ 

ا  ً ب ٚغعهُاب َعزقال ثٕعإك يعغاى يزُابصو  اٙ رباب ٛف انًصرهؾبد ٔانًفبْٛى انًو يٚخ  اٙ انكااو ٔانزصإهل ي

 ُُب  ٌ َقزبه ثعض ْنِ انًفبْٛى يٍ يجؾش انكاول َٔقزرف يُٓب يب ٚهٙ: زبثبد  ؽًل ىهٔي. ًٔٚك

ضل انغٙ ْٕٔ يب  ّٛ ي قخ ٔيبوح الاشفن
45
. 

انزقٕٚخ ٔانعبل ٔانُصوح الخأييفن
46
. 

ْٕ انًٕ ٕه ثًب ٔ ف ثّ يقبثهّ نالدف
47
. 

يب  هغم  واغب   نالجفاا
48
. 

ْٕ انًزؾٛي انقبثم نأل وات الجفاا
49
. 

                                                           
43
 112 صانًوع  َفَّل  -

44
 93 - 92 ص صانًوع  َفَّل  -ـ 

45
 21 صانًوع  َفَّل  -

46
 26 صانًوع  َفَّل  -

47
 30 صانًوع  َفَّل  -

48
 41 صانًوع  َفَّل  -

49
 42 صل انًوع  َفَّ -
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ثابنغْٕو. ٔقال قابنٕا هٗ يؾهّ ٔاَزفبلِ ثعل ٔعٕكِ. عم انعوت ْٕ انًعُٗ انقب ى ّ  ؽبكس نرؤ العاينع

 ٔقل ؽصل انًزكهًٌٕ انعبنى  ٙ انغْٕو ٔانعوت ]...[ٌ ٔ  انييبٌ انفوك  ٚجقٗ ىيبَب
50
 . 

ٌ  ٙ عًٛ   فبد انُفٌل  ًب عبى  هٗ انًضم عبى  هٗ يًبصهّ م يٕعٕكٍٚ يزفقبالبزفذنع
51
 . 

كٍٚ ي زو بٌ  ًٛب ٚغت ٔٚغٕى َٔٚزؾٛم   م يٕعٕالبزفذنع
52
. 

ٌ  الد يض ذنع  بٌ نًزٍ  لٔ  ٍب ُب     يزؾو ب   يٍ  قم عًَب      ٚغزًعبٌ ٔ  ٚورفعبٌ نؾو خ انَكٌٕل أل

 ل ٔ ٍ َٓظ انؾن َب جب  انغٓم ها جب  
53
. 

   ٚغزًعبٌ ٔقل ٚورفعبٌ  بنَٕاك ٔانجٛبت الضفاذنع
54
. 

يًُٓب. ٔانًاضاٌ ضالًْبل   ٙ عًٛ   فبد انُفٌ. ٔانغٛواٌ: َؾٕا     م يٕعٕكٍٚ غٛو يزفقٍٛالضفس ذنع

 بَظو من ل   َّ يٓى  هٗ يٍ  هاك انكاو 
55
. 

 ُلْى ]انًزكهًٌٕ[  جبهح  ٍ  م يٕعٕك ٍٕٖ ج رعبنٗ ٔ فبرّ مارّالع لمنع
56
. 

 كِ رعهقااب  . ٔؽاابل ٔعاإ اااؽٛب    انصاافخ انًقزبااٛخ ناٚغاابكل ٔرزعهاان ثبن ااٙ  قجاام ٔعاإكِ رعهقااب  ال ووفرةنع

 رُغٛيٚب  
57
. 

:  اعٚغبك يٍ غٛو ٍجن ٔعٕك اال خااع
58
  

:  اعفواط يٍ انعلو عنٗ انٕعٕك اإليج  
59
. 

                                                           
50
 43 صانًوع  َفَّل  -

51
 42 صانًوع  َفَّل  -

52
 44 صانًوع  َفَّل  -

53
 51 صانًوع  َفَّل  -

54
 51 صانًوع  َفَّل  -

55
 51 صانًوع  َفَّل  -

56
 43 صانًوع  َفَّل  -

57
 83 صانًوع  َفَّل  -

58
 90 صانًوع  َفَّل  -

59
 90 صانًوع  َفَّل  -
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 ا ززبػ انٕعٕك يٍ غٛو يضبل ٍجن  اإللفاعن
60
. 

نهًعزينخ  ل فا ب   بٌ  ٔ ؽوايب     م يُزف  ثّ ؽا    الازأن
61
. 

اثاٍ  و اخ: انكَات  جابهح  اٍ يقبهَاخ انفعام  ٔقابل ]...[ قبل األٍزبم: انكَت  عام  ب ام ثًعاٍٛ الكا ن

ٚاخ انكَاتل ٔا زًلراّ انقلهٚاخ ٔقال َفاذ انغجو انٕاق  ثقلهح ج رعابنٗ نًا ًزاّ ناُفٌ ياٍ فهان ج انفعام ناّ]...[

   ا  
62
. 

  عم  ب م   ثًعٍٛ  اال خااعن
63
. 

 انزكنٚت ثبهلل ٔهٍٕنّل  ٔ ثًب عب   ًُٓب  ٔ ثجعبّ  الكاان
64
. 

 ب انًرهٕة هو ب   ارجب الر نتن
65
. 

 يقبنفخ  يو ج انٕاعت  البعصيتن
66
. 

  بنى انؾٌ ٔانقٛبل  البأكن
67
ع.

  بنى انغٛت ٔانًعبَٙ  البأكفثن
68
. 

ٌ  َقهااص ع يااٍ فااال ْاانا انعااوت ياا   هاإو  رزاالافم  هٕيااّ ٔيجبؽضااّ انزصاإه ناالٖ  ؽًاال ىهٔي نااٗ  

كافم  ٙ  هّل ٔ ٔل  هٕيّ يورج. ثابألفٛو يُٓابل   هّ  له ٔ غيلٔرصٕهل ٔ او  قّ ل  ٕٓ ٔيجبؽش  فوٖ

 اَاّ هاوػ  ثم  م  هى يُّ ركًهخ نًب قجهّ ٔرٕطئخ نًب ثعلِل ٔ م  هى يُّ  بن اوػ نهان٘ قجهاّل ٔانان٘ قجهاّ  ٚباب  

                                                           
60
 90 صانًوع  َفَّل  -

61
 92 صانًوع  َفَّل  -

62
 95 - 94 ص صانًوع  َفَّل  -

63
 94 صانًوع  َفَّل  -

64
 104 صانًوع  َفَّل  -

65
 104 صانًوع  َفَّل  -

66
 105 صانًوع  َفَّل  -

67
 105 صـ انًوع  َفَّل 

68
 105 صانًوع  َفَّل  -
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نّل  كم  هى  ٔ يجؾش عًَب ْٕ  بنزكًهخ  ٔ  بنًقليخل  أٍرّ طو بِل ٔآفوِ يجزال ِل ٔ ٔناّ يُزٓابِل ٚعاوه منا  

يا    ابٌ قبٍاٛب   انانَ٘ه  انعقاَٛخ انًوَخ  بعيابو انغياناٙ  اٙ انً اوي ٔ ؽًال ىهٔي  اٙ انًغاوةل يٍ ٍه  ي

رزجاالٖ نُااب ثعااض فٛاإط انعقاَٛااخ انغلٚاالح انًوَااخ ٔانٕاٍااعخ  ااٙ انغااوة اعٍااايٙ ياا  انفقٛااّ  ٔثاانن . انًعزينااخ

عناٗ  ثعال  ٔٔاٍاعب  بنزصإه ث ل ٔ  اجؼ انعقام يعاّ يهقؾاب   ؽًل ىهٔي انن٘ قعل انقٕا ال نعهاى انزصإه انصٕ ٙ

ٔانًزصٕه كٌٔ رعصت  ٔ عقصب  ألؽل  هٗ ؽَبة اٜفو  ًب رفعم األهعو٘  انًزكهىانؾلٔك َٚزٕ ت انفقّٛ ٔ

روٚال  ٌ رغعام انعقام ٚصإل ٔٚغإل  اٙ ياب ٔها  رلفم انًببٚن انزٙ   ؽبعاخ ثٓابل ٔ انعقاَٛخ انصبهيخ انزٙ

انًزكهًااٍٛ  انًصاابنؾخ ثااٍٛ ًهٛااخ  غٕاَاات ٔانًز ااعت انًجبؽااشًزعاالك انقاابك ْاانا انفقٛااّ انصاإ ٙ ان  قاال طاإهِ.

ئتيو ءعٔرغلٚال  اإلروفععالوفيدي ًهٛاخ انًزصٕ خل  جو انغً  انًزٕاىٌ ثٍٛ يجؾضًٛٓابل ٔؽًام نإا  األهب وح ٔ

 ًهٛاخ يًبهٍاخ انُقال ٔانزعوٚاخ ٔانًٕاعٓاخ ٔاع الاب ثابنؾن ٔاألياو ثابنًعؤه ٔانُٓاٙ  اٍ   جاو نأف عالوفيو

ٍٔؾت ثَبط ان و ٛخ  ٍ انؾٕاكس ٔانجلب انصٕ ٛخ انًزوا ًخ انزٙ  ضؾذ ٍاًخ ىيابٌ خ انرٛجخل ثبنكهًانًُكو 

اناانٍٚ انغٓهااخ  انًجزاال ٍٛٚصاالي  هااٗ  انزااٙ انًهااخ ْاالوانزواعاا  ٔ صااو ا َؾراابط ٔنٛاام انًعو ااخ نهؾٛهٕنااخ كٌٔ 

 قٕل ان ب و: ٛٓب يب نٌٛ يُٓبل ٚجزل ٌٕ 

 ثئٌ يب فهفٕا َعى انغلٔك ٔنكٍ ٚفزقؤٌ ثاعلاك نٓى ٍهفٕا

صًااوح يااٍ غااوً رعبنًٛااّ  ؽًاال ىهٔي  ااٍ عاالاهح ٔاٍاازؾقبي ي ااؤب انغيانااٙ اناان٘ ٚعزجااو   بٍاازاَف

ثعال  ٌ رَُاى  األهعو٘ انًزكهىٔ قجم  ٌ ٚزَُى هٚؼ انزصٕهل ْٕٔ انفقّٛ األهعو٘ انًزكهىٔ انصٕ ٛخ.  ٕٓ انفقّٛ

 عناٗ عُاتل  ٓإ ناى ٚجزالئ  قٛٓاب   ىهٔي عُجب  انفقٓٙ ٔانصٕ ٙ  ٙ ركٍٕٚ ان ٛـ  ا رغبِ نقل ٍبه  هٚؼ انزصٕه.

ٌ  نُٛزٓاٙ  قٛٓاب   ل ٔناى ٚجزالئ  إ ٛب  نُٛزٓٙ  ٕ ٛب   عناٗ عُات  اٙ  انفقٓاٙ ٔانصإ ٙ ٍابها عُجاب   ا رغابٍْٛ ل ثام ع

ٔثبنزبنٙ  ٙ عًٛ   زجاّ ثعال منا ل ٚا صو  ؽالًْب  هاٗ اٜفاو ٔٚكًهاّ ٔ  ٚهغٛاّ نٛ اكم انًلهٍاخ انفقٓٛاخ  لركُّٕٚ

ٔانؾقٛقخ خ انقب ًخ  هٗ انزكبيم ثٍٛ ان وٚعخ انصٕ ٛخ انيهٔقٛ
69
اناُص رزقان ياٍ ْنِ انًلهٍاخ انًزكبيهاخ انزاٙ  .

 ًهخعنٗ عُت ي  عقبيخ هٍٕو ان األؽٕال عُجب  رؾوص  هٗ يُرهقٓب ٔيرنٓبل ٔيوععٓب  ٙ يب رجقٙ ٔرنه. ٔ انلُٚٙ

ٔثانن  رعراٙ نكام م٘ كًاخ. وب ٔانؾؽٕال ثًقزبٗ ان ٔا هزغبل ثبنًُرٕي ٔانًفٕٓول نزغو٘ ؽو بد  ْم األ

ك إح ثؾكى انَقٛى انًعهٕلل ٔ  نهًعهٕل انَاقٛى ياٍ  انصبكي ٔانزصٕه انكاوؽن ؽقّل ٔ  رؾكى نهصؾٛؼ يٍ 

خ ٛصإ غهٕ انًًبهٍبد انزٙ رَُت َفَآب نهٔثلب  عنٗ عىانخ انً ؤ ٛخ انلُٚٛخ  ٍ انزصٕهل رعصت انًزفقٍٓٛ

انٍَُٕاٙ  اٙ رايهُاب نهعلٚال ياٍ ْٔإ ياب ٚغعهُاب ََزؾباو  للا  ظم ك ب اّ  اٍ انزصإه هالٚعم ٚ ثؾكى انصؾٛؼ.

                                                           
69
ل رؾقٛن ٔهوػ يؾًل طٛاتل كاه انكزات نهَهًٙ نيفبعالدا ع زبةعٔ هٗ ْبي ّ ؽًل ىهٔيل عرانٛفنيفبعالدا عو واؤا ،عيؾًل طٛتل يقليخ  زبة  -

 21ْبيش انصفؾخ  ل2010انعهًٛخ ـ ثٛؤدل انرجعخ األٔنٗ 
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ٌ   نالٖانزٙ  رُٛب  هٗ م و ثعبآب انقببٚب  يانْت انٍَُٕاٙ  اٙ منا ل ْإ يانْت ان اٛـ  ؽًال   ؽًال ىهٔي.  ع

ٌ  مارّ ىهٔي ٌ   ٍهى ٍجٛم نٕنٕط طوٚن انصٕ ٛخ ْٕ انن و . ؽٛش ٚوٖ ْنا األفٛو     بم انان و ْإ انان و  . ٔ 

ٌ   ؾَُٗ ثغٛخ انزعهن ٔانزقهن ثًعبَٛٓبل ٔانن و ثبن ٓبكرٍٛ. ٔٚوٖ هاَّ  ٙ من  هاٌ انٍَُٕٙثبألًٍب  ان انن و   

 ان و ان آبكرٍٛ ْإ  ]...[يؾًال هٍإل ج ـ فراا  ابكػ لَٛاخٔعًْابل انضب ل  عناّ ع  ج ثًغاوك ان آبكح األٔناٗل

 و ان آبكح األٔناٗ ٔعًْابل انضبَٛاخ اٍازلهاعب  ٔألعم من  ا زجو انٍَُٕٙ ا قزصابه  هاٗ م ا ]...[ قصٗ انعجٕكٚخ

ٔٚو ض ىهٔي انكوايخ ثًعُبْب ان اب  ل  ٘ ثًعُاٗ  عنٗ ه ض ان وٚعخ ٔا َؾال يٍ هثقزٓب ٔرعرٛم هٍٕيٓب.

 ٙ َظوِل  وايخ انعقٛلحل ثبىكٚبك انٛقاٍٛ  لفوي انعبكحل ألَٓب قل ركٌٕ يٍ ًٍبد انًَزلهعٍٛ. ٔانكوايخ انؾقٛقٛخ

 ٌ ٚز اابثّ  ٔنااٌٛ غوٚجااب   ]...[كٌٔ اك ااب  ٔ  رظاابْو نروٚاان قًٕٚااب  ٔ وايااخ انعًاام ثبرجاابب ا ٔؽصاإل انً اابْلحل

ٔينْت ىهٔي  ٙ طوٚن انفقوا ل  بألٔل رزهًن نهضبَٙ ْٔإ  اٙ طوٚقاّ عناٗ انؾاظ  ينْت انٍَُٕٙ
70
ٔٚاوكه . 

صإه ىهٔي ٚكإٌ :  ٔنعاقاخ انٍَُٕاٙ ثزقاب ا   انان٘ ٚززجا   ٔعاّ انز ابثّ ثاٍٛ اناوعهٍٛل  ؽًل انعهًٙ ؽًالاٌ

انروي  هٗ عنؾبي انيهٔقٛاخ ثبن ابمنٛخل نكإٌ ىهٔي  اوه ثل ب اّ ان الٚل  ي هفٕ ٙ ينْجّ.  قل  عً   هبمنٛب  

ٌ  ن بمنٛخل ٔث وؽّ نكضٛو يٍ َصٕ ٓب ٍ ا  ثبعضاب خ فوٖ يزبًُخ  ٙ رعبنٛى ىهٔيل  صًخ   ٕ    ]...[غٛو  

 إل قبكهٚاخ. يخ َٔفٕم انعييخ ٔرعظٛى انُعًخل ْٔٙ  ٔؽفظ انؾويخ ٔؽٍَ انقل نأل ٕل ان بمنٛخل  عهٕ انًٓخ

 ؽاالًْب ٚصااهّ ثاااثٙ انؾَااٍ ان اابمنٙل ٔاٜفااو ٚصااهّ ثعجاال انقاابكه انغٛاَااٙ. ٔ اقااخ   قاال  اابٌ ناايهٔي ٍااُلاٌ:

ٌ  . ]...[خ رَززج   اقخ رصٕه انٍَُٕٙ ثٓبانيهٔقٛخ ثبنقبكهٚ ان بمنٛخ ٔانقبكهٚخ صًاوح ياٍ غاوً ٔاؽالل   هٗ  

انصٕ ٛخ  رعبنٛى انغيانٙ
71
  اعؽٛاب   نَُان  ابؽت ثابهىا    بنُبةو  ٙ َصٕص  ؽًل ىهٔي ٚاؽظ ؽبإها  . 

يب ٚؾٛم يُرٕقٓب عنٗ ي نفبد انغياناٙ. ٔؽَاجُب   ٙ يقزهف يَبهاد ْنِ انُصٕص.  بأل كبه انٕاهكح  ٛٓب  ضٛوا  

 اٙ انعلٚال ياٍ انًَاب م   ٌ َ ٛو عنٗ  ضوح اٍز ٓبك  ؽًل ىهٔي ثاقٕال انغيانٙل ٔا زًبكْب قب لح َظوٚخ نهؾَى

 ٔانقببٚب.

ياٍ  انًهاخررٓٛاو هاو ُخ انزصإه ٔاَزاياب انً اؤ ٛخ ناّ ٔانان٘  ًام  هاٗ اؽًل ىهٔي ٚهٛن ثْٔكنا 

ل ٔرًٛٛي هٍإؿ انقالو انزٙ نَٛذ يٍ انزصٕه ثبأل بنخ ٔ  ثبنعوتٔان جٓبد ٔيؾلصبد األيٕه   ٍٔبؿ انجلب

  . ٍ علاهح ٔاٍزؾقبي اٍزاْهّانن٘  لتمحخا عالصفسينقت يٍ ىنهٓب  ٙ انًُزَجٍٛ عنّٛل 

 

                                                           
70
 هاٙ ٍابيٙ د انعهٛاب  اٙ انفهَافخ رؾاذ عهاواه ل انقَى انضبَٙل ثؾش نُٛم كثهإو انلهاٍابسأااتعالاكاعالفيديعليوعالادفةيعوالب:يأي ؽًل انعهًٙ ؽًلاٌل  -

 291 - 290 ص ص ـ انوثبطل عخ يؾًل انقبيٌل هٍبنخ يوقَٕخ ثكهٛخ اٜكاةل عبي1979 - 1978انُ بهل انَُخ انغبيعٛخ 

71
 291انًوع  َفَّل ص  -
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عنماا عالباا :عوالبص  ر

عنالبص  رع-1

نجُابٌل انرجعاخ  -ل  هن  هّٛ ٔٔض  ؽٕاهّٛ انَٛل ٍٕٚاف  ؽًالل كاه انكزات انعهًٛاخل ثٛاؤد شاععن يفةعال:زاليع ؽًل ىهٔيل -

 .ـ1427ْ –و 2006انضبنضخ 

ل ضاجرّ ٔ اؾؾّ ٔ هان  هٛاّ  ب اى سيعلي ذعالرايقعال صفعو  واعتوفا دعالف وجنفةعالبايفعالص  أنعموعاةب بعالب جعع ؽًل ىهٔيل -

عو.1428و ـ 2007ٌل انرجعخ األٔنٗ نجُب -عثواْٛى انكٛبنٙل كاه انكزت انعهًٛخل ثٛؤد 

 ؽًالل انًغهال ) ٕا ل ضؤهٚخ  ٙ  قب ل اعًٚبٌ انقهجٛاخ ٔانًقبيابد ٔاألؽإال انؤؽٛاخ(ل رؾقٛان انَاٛل ٍٕٚاف  خ بعالدص ئحعع ؽًل ىهٔيل -

ع2010نجُبٌل انرجعخ األٔنٗ  -انضبَٙل كاه انكزت انعهًٛخل ثٛؤد 

ثٛاؤدل  هاوػ يؾًال طٛاتل كاه انكزات انعهًٛاخلنهَهًٙل رؾقٛن ٔ نيفبعالدا ع زبةعل ٔ هٗ ْبي ّنيفبعالدا عو واؤا  ؽًل ىهٔيل  -

 2010انرجعخ األٔنٗ 

ٔاؽلل ٔانزعهٛقبد  هّٛ ثقهى  ثٙ انعاا  فٛفاٙل ك زإهاِ  اٙ انفهَافخ ياٍ عي اٌ  ٙ يغهل  سصف عالحكم،يؾٛٙ انلٍٚ ثٍ  وثٙل  -

 عبيعخ  ًجوكطل انُبهو: كاه انكزبة انعوثٙل ثٛؤدل نجُبٌ.

كاه ل موااا عاإلةوفمييوٍ ثالٔ٘  اٙ  زبثاّ ل  ٔهكْب  جال اناوؽًرة لتعاةخحا ذعالضفيعسيعنأمعالكف ل األهعو٘  ثٕ انؾٍَ -

 1983ضبَٛخل آماه )يبهً( انعهى نهًاٍٚٛل انرجعخ ان

ل رؾقٛان انًوؽإو  ا اك ٍاٛلل سضولعاالنخوزا عوطب و ثعالبعخزلوت( ٔانغ ًٙ )انؾاب ى(ل ل انجهقٙ ) ثٕ انقبٍى جل انغجبه )انقبضٙ( -

 1974 – 1393انلاه انزََٕٛخ نهُ ول 

عنالباا :ع-2

د انعهٛاب  اٙ انفهَافخ رؾاذ عهاواه ضبَٙل ثؾش نُٛم كثهٕو انلهاٍبل انقَى انسأااتعالاكاعالفيديعليوعالادفةيعوالب:يأي ؽًل انعهًٙ ؽًلاٌل  -

 انوثبط.ثكهٛخ اٜكاةل عبيعخ يؾًل انقبيٌل ل هٍبنخ يوقَٕخ 1979ـ  1978 هٙ ٍبيٙ انُ بهل انَُخ انغبيعٛخ 

انٓاابك٘  ل يو ااي كهاٍاابد  هَاافخ اناالٍٚل ثغاالاكل كاهالخصووف عندووفعسفةوواتعالب:ووابنعالوووع أووفوذعا بف  وو  عَاابعٙ ؽَااٍٛ عاإكحل  -

 و.2006ل ـ1427ْٔانزٕىٚ ل انرجعخ األٔنٗ  ٔانُ ونهرجب خ 

خ انًرجٕ ابدل انرجعاخ األٔناٗ ل انُبهو: ٔ بنانعموعالبفايتعتخنع ي يتعال اذعالز  يح ريخعالخصف عاإلةفمي جل انوؽًٍ ثلٔ٘ل  -

 1978ل انرجعخ انضبَٛخ 1970

 و.1985يبهً )آماه(  /ـ1405ْعًبكٖ اٜفوح ل 87نى انفكو ل ٍهَهخ  بسيعحاارد عالعاليعاإلةفميرٕ ٛن انرٕٚمل  -

األَالنٌ نهرجب اخ ل انغاي  األٔلل كاه "صوف الصأتعليوعالخصف عوالخشي:نع"العد راعالشيعيتعسويعالخ  بيم يصرفٗ ان ٛجٙل -

 و.1982(ل ثٛؤد ٍٚيواععخ ٔييٚلح ) ٙ عي  لثٛؤدل نجُبٌل انرجعخ انضبنضخٔانُ و ٔانزٕىٚ ل 

ل يُ إهاد  هٛاخ اٜكاة 107ل ٍهَاهخ: َالٔاد ٔيُابةواد هقاى  فوةعالوعناليعسيعاسقعم علعفعالحفاروتانًصجبؽٙل رقلٚى يؾًل  -

 2003كخ انًغوثٛخل انرجعخ األٔنٗ ٔانعهٕو اعََبَٛخ ثبنوثبطل عبيعخ يؾًل انقبيٌل انًًه

 2006لاصخل انرجعخ األٔنٗ ثعل انؾل يُ ٕهاد يب  عمعوالنعالوعناليعوالاكاعالبداخحيؾًل انًصجبؽٙل  -

انً ٍَااخ انعوثٛااخ نهلهاٍاابد ل كَاالهح نهرجب ااخ ٔانُ ااول البعجوومعالصووفسينعالحكبووتعسوويعتووفو عالكأبووتٍااعبك انؾكااٛىل رقاالٚى نكزاابة  -

 و.1981 - ـْ 1401نجُبٌل انرجعخ األٔنٗ  -ٔانُ و ٔانزٕىٚ ل ثٛؤد 

عنالب  الثع-3

ل ٍهَاهخ: َالٔاد ٔيُابةواد هقاى  فوةعالوعناليعسيعاسوقعمو علعوفعالحفاروت ضًٍل  لٔيَزقجا   اثٍ  وثٙ ؽبضوا  يقلاك  و خل   -

 2003ًغوثٛخل انرجعخ األٔنٗ ل يُ ٕهاد  هٛخ اٜكاة ٔانعهٕو اعََبَٛخ ثبنوثبطل عبيعخ يؾًل انقبيٌل انًًهكخ ان107
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