
 

 

 

 



 

 

 www.mominoun.com 2  قسم الدراسات الدينية

 

 

 

 

 

)تُصة٢ ؼةث ز  «ُةرتُٔعث٤ُر تُٔؼد  »ٝأغِن ػ٤ِٚ  ثٙتُذ١ شد٘   ،ٖٓ خالٍ تشؽثٛٚ تُلٌز١ ،ػَٔ شٞك٤ن تُط٣َٞ

ٓ   رد    ػٖ تُد٣ٖ ث  صر ك٢ ؼثٗدٜث تألخاله٢ ٝتُو٢ٔ٤، ـ٤ط تخصؼدز تألخ٤زذ ٤ًِ  كؼَ ػ٠ِ ٓعث٤ُر ًثٗػ تٌُالط٤ٌ٤ر تُٔصش

ػِة٠ خ٤ةثٕ كُةي تُص٘ةثؿْ ٝتُصٞتكةن خة٤ٖ  (،ُعالظةرٓوثخَ تألد٣ثٕ تُظةٔث٣ٝر ت ، ٝٗثدز خد٣ٖ أخاله٢ٓؼ٘ثٙ تُظٔث١ٝك٢ 

ْ   ٖٓ ٗثـ٤ر أخزٟ. ،ٝكِظلر تألخالم ،ٝخ٤ٖ تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر ،ٓدثدئ تُد٣ٖ ٖٓ ٗثـ٤ر ػَٔ ػ٠ِ شود٣ْ ٓةذٛح  ٖٝٓ ظ

ّ  أخاله٢ ٣   ة ،خ٤ٖ تُو٤ْ تإلٗظةث٤ٗر ٝتُلِو٤ةر ظٜز كُي تُصٞتكن تُصث  ً ٕ   دٝٓدةثدئ تُةد٣ٖ، ك  ـثؼةر تإلٗظةثٕ ىُة٠ تُةد٣ٖ  أ

تُٞؼةٞد، ٝأػٔةن  ٝطةز   ،شصصةَ خؽةٞٛز تُف٤ةثذ ٤ر أصة٤ِرخةَ ٛة٢ ـثؼةر أطثطة  ٛثٓية٤ر ٝال ،٤ُظس ـثؼر ظث٣ٞٗر

  ْ ٕ   أػٔثم تإلٗظةثٕ. ٝٓةٖ ظة أٝؼدةٞت ػِة٠ تُ٘ةثص  ث  ُةر خةٞـ٢ ىُٜة٢ تخصزػةٞت أد٣ثٗةٓةٖ أٌٗةزٝت تألد٣ةثٕ تُٔ٘ش   رأٟ أ

 ٝٓظ٤زذ تُٔؽصٔغ. ،ألٜٗث شفص١ٞ ػ٠ِ ظوثكر ال ؿ٠٘ ػٜ٘ث ُف٤ثذ تُلزد  تػص٘ثهٜث

  ً ٕ   دظْ أخذ ٣ؤ ْ  ٓدثدئ ىٗظث٤ٗرتُٔدثدئ تألخاله٤ر  أ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ٓدثدئ تُد٣ٖ أد٠ٗ  ، ٖٝٓ ظ

َ   شؼثرض  كزأٟ إٔ هد٣ْ تإلطالّ ـ٢   تإلطالّ  كود أهز    سٓثٕ ٌٝٓثٕ ٝؼد٣د خثغزتد، ٝأصُٞٚ ٝٓدثدبٚ صثُفر ٌُ

 .م تإلٗظةثٕٝٗٚ هزٕ ـوةٞتُذ١ ٣ؼد   ،رذ ك٢ تُوزٕ تُؼيز٣ٖ، ٝطدن خذُي تُوزٕ تُعثٖٓ ػيزٝـوٞم تإلٗظثٕ تُٜٔد

ٌ   ،د تإلطالّ ٛذٙ تُفوٞمكود أ٣    ت  دػثبْ أخاله٤ر ٝرٝـ٤ر شظٔٞ ًع٤ةز ٝأهثٜٓث ػ٠ِ ،ٝد٤ٗث ٝؼؼَ ٜٓ٘ث د٣٘ث   ،ٖ ُٜثٝٓ

ةةّ(1948)ػِة٠ ٓةث ؼةةث  خةٚ ٤ٓعةثم تألٓةةْ تُٔصفةدذ ػةثّ   ً ٕ   د. ٝأ لةثخز تُفعةثرذ تُـزخ٤ةةر تُصةة٢ ش   ،ـوةٞم تإلٗظةثٕ أ

 .ث  خؼر ػيز هزٗٛث تإلطالّ ٓ٘ذ أرخثٌُيق ػٜ٘ث، هد أهز  

 ،كُةةي تُلةةالف تُٔشػةةّٞ خةة٤ٖ خؼةةط تُٔدةةثدئ تُٔؼزٝكةةر كةة٢ كِظةةلر تألخةةالم ًٔةث ـةةثٍٝ تُط٣ٞةةَ إٔ ٣ةةدرأ

ٕ  أرٝٓدثدئ تإلطالّ، ٝ ٕ   ٟ أ ْ  ٓدثدبٜث ىٗظث٤ٗر ٓعَ ٛذت تُشػْ ُٜٞ هٍٞ ٓصٜثكس ٝٓزكٞض  أل ال ٣ٌٖٔ إٔ  ، ٖٝٓ ظ

ٞ   كوةةد أهةةز   ،٣ٌةةٕٞ خ٤ٜ٘ةةث ٝخةة٤ٖ ٓدةةثدئ تإلطةةالّ شؼةةثرض. ٝال ؿةةزٝ كةة٢ كُةةي  ،ٝتُٔظةةثٝتذ ،ٝتُؼدتُةةر ،ذتُةةد٣ٖ تألخةة

كثالظةطٜثد تُةد٢٘٣ ُزؼةثٍ تُلٌةز   ٝتُلٌةز تُةد٢٘٣ ،م تُط٣َٞ خة٤ٖ تُةد٣ٖ كة٢ كتشة٣ٚلز   ،ُخ. ٝػ٠ِ ٛذتر...ىٝتُفز٣  

ْ  ق ُِ٘صٞص تُد٤٘٣رى٠ُ تُص ٣َٝ تُٔصؼظ   ،دتبٔث   ،ٙٝتُؼِْ ًثٕ ٓزد   خدت تالظةطٜثد  ، ٤ُٝض ى٠ُ تُد٣ٖ تُظٔؿ، ٖٝٓ ظ

ة ، كثإل٣ٔةثٕ تُةد٢٘٣ تُفةن  ، ٝتُ٘ٞت٤ٓض تألخاله٤ةرد٢٘٣ ػ٘دٙ ٓ٘ثهعث  ٌَُ تُٔدثدئ تُد٤٘٣رتُ ٝال  ،حال ٣ظةصِشّ تُصؼص 

  ٓ ةٝأظِةْ تُؽٜةَ ػوةُْٜٞ، ٝٓةٖ ظةْ ٣فةذ   ،بس هِٞخْٜد  س ىال ػ٘د ٖٓ ص  ٣وصع٢ تُصش  ٓ س ٓةٖ ر ٓةٖ شٌٔة٤ٖ أٛةَ تُصش

  ٌ ٓغ شالك٢ ٓةث ٣فصٔةَ إٔ ٣ة٘ؽْ  ،خٜذت ٣دو٠ ُِد٣ٖ ؼالُْٜٚ٘ ٖٓ ى٣ذت  خصْٜٞٓ، ٝرؼثٍ تُد٣ٖ ٖٓ طِطر س٤٘ٓر شٔ

 ػ٘ٚ ٖٓ طٞ .
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  ْ  : ػ٠ِ تُؼ٘ثصز ت٥ش٤ر ؼث  ٛذت تُدفط ٓيصٔال   ٖٝٓ ظ

 .ش٤ٜٔد

 .ؼٞٛز٣ر تُد٣ٖ ك٢ ـ٤ثذ تُديز: أٝال  

 .تُصٞتكن خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر: ظث٤ٗث  

 .تُصٞتكن خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تُلِو٤ر: ظثُعث  

 .خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلٌز تُد٢٘٣تُصلزهر : رتخؼث  

 .خثشٔر



 

 

 www.mominoun.com 4  قسم الدراسات الدينية

 

 

 

 

رتبةد تُلِظةلر تُلِو٤ةر كة٢  ،ز ػ٘ٚ شٞك٤ن تُط٣َٞكُي تالشؽثٙ تُذ١ ترشعثٙ ٝػد    «ُرتُٔعث٤ُر تُٔؼد  »ًثٗس 

ة خٔعثخر رد   ،خالدٗث  ٓ َ   س ٓعث٤ُةر ًةثٗػ تٌُالطة٤ٌ٤ر تُ٘ود٣ةر  ـ٤ةط ركعةس تألخ٤ةزذكؼَ ػ٠ِ شش  ،تُد٤٘٣ةر تألطةض ًة

َ  ٠ ُىصف٤فر خثُ٘ظدر  ًٜٞٗث ،خٞظٞؾ ،ٝتُظ٤ٌُٞٞؼ٤ر، ٝأػِ٘س ،رٝتألٗعزٝخُٞٞؼ٤ تُٔٞؼٞدتز تُؼثهِر خٔث ٢ٛ  ً

ٕ شٌةةٕٞ ٓز ةةدت  ُظةةِٞى تإلٗظةةثٕ  ـ٤ةةط ألال شصةةِؿ  ،ر ٓفةةطًةةذُي، كؽةةث ز ٓدثدبٜةةث تألخاله٤ةةر صةةٞر٣ر  ةة٤ٌِ  

ٕ   أخعؼس ىهثٓةر تألخاله٤ةر ػِة٠ كؼةَ تُٞتؼةح ُذتشةٚ تُف٤ةثذ   ٞع تُصةِر خٞتهةغ ٓوطة د  ٓؽةز   صةٞر١   تُلِو٤ةر ُوةثٗٞ

ال ٣ظثػد تإلٗظثٕ ػ٠ِ تطصلالص ٝتؼدثشةٚ كة٢ تُف٤ةثذ تُؼ٤ِٔةر  ـ٤ةط  ،ػ٘د ًثٗػ ،تإلٗظثٕ، ٝأصدؿ ٓددأ تُٞتؼح

ر ػِة٠ صةٞر٣   ،أ٣عةث   ،حال شل٤د ك٢ تإلر ثد ى٠ُ ٓث ٣٘دـ٢ كؼِٚ، ًٔةث شزش ة ،َ طٟٞ هثػدذ طِد٤ر ُِظِٞىٚ ال ٣ٔع  ىٗ  

ٓ   د  شيد   ،هثٜٗٞٗث تألخاله٢ خثػعةث  ػِة٠ كؼةَ  –ُٝةٞ ًثٗةس ٗد٤ِةر–غةق ٝت٤ُٔةٍٞ َ كة٢ ىخؼةثد تُؼٞتشٔع ة ٝتظؿ   س  ٝشش

ػ٘ةدٓث  ،أ٣عةث   ،ًٔةث خةدت ششٓصٜةثظزف ٓةٖ تُظةزٝف،  تُٞتؼح، ٝشفز٣ْ تالطصع٘ث  ٖٓ تُوثٕٗٞ تألخاله٢ شفس أ١  

ذتز ز تُوة٤ْ تُلِو٤ةر ىُة٠ تُؼوةَ دٕٝ تُفظثطة٤ر، كؽةثرز ػِة٠ تُة، ٝرد  هثغؼث   كصِس خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُفظثط٤ر كصال  

ةة ةةُةةر ٓ٘ةةد  ر كةة٢ طةةد٤َ تُةةذتز تُؼثهِةةر  كؽةةث ز تُٔعث٤ُةةر تُٔؼد  تُفثط   ٓ ًةةثٗػ  ٓعث٤ُةةرتُةةذ١ تشظةةٔس خةةٚ  ،سدذ خةةذُي تُصش

صةةس ٓةةٖ ٝشلِ   ،كةة٢ ىهثٓةر تألخاله٤ةةر ،ٝتُظةة٤ٌُٞٞؼ٤ر ،زخُٞٞؼ٤ةةرتألٗصٝ ،تُد٤٘٣ةر ، ٝرتػةةس تألطةةضتإلًظة٤ُٞٞؼ٤ر

ٝأخثـةس تالطةصع٘ث  ٓةٖ  ،٤ةٍٞ كة٢ تُف٤ةثذ تُلِو٤ةرٝتُصشٓس تُيد٣د، ٝرتػس دٝر تُؼٞتغق ٝتُٔ ،تُ٘شػر تُصٞر٣ر

  ٕ ٝ   تُوثػدذ تُلِو٤ر، ٝرأز أ ِن ألؼَ تُوثٕٗٞ،٤ُٝض تإل ،ظغ ٖٓ أؼَ تإلٗظثٕتُوثٕٗٞ تألخاله٢   ٗظثٕ ٛٞ تُذ١ خ 

تُف٤ةثذ تألخاله٤ةر ال شظةصو٤ْ ٓةث ُةْ  ٕ  ى: س ى٠ُ تُوٍٞصس ٖٓ كُي تُلصَ تُؽثبز خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُفظثط٤ر، ٝكٛدٝشلِ  

  َ ٝتُؼوَ ك٢ ؿ٤ز شصثرع  ٣ؽٔغ خ٤ٖ تُفض   ،ٓصٌثٓال   لص٤ر تإلٗظثٕ ط٤ِٔر ٓصٌثِٓر، ك٤ددٝ تإلٗظثٕ ك٤ٜث ًال     شظ

ة ،َ تإلٗظةثٕ كةزدت  كة٢ أطةزذ٣ٝصٔع ة ،٣٘ص٢ٜ خثُوعث  ػ٠ِ أـدٛٔث  ٓ ٝػعةٞت  كة٢ ٓؽصٔةغ ىٗظةث٢ٗ،  ،رٝٓٞتغ٘ةث  كة٢ أ

٣ٝةذٝج  ،ل٢ تُ٘شتع تُصو٤ِد١ خ٤ٖ تألظةزذ ٝتإل٣عةثرك٤لص ،صَ ًٔثٍ تُلزد خٌٔثٍ تُٔؽٔٞع تُذ١ ٣٘ص٢ٔ ى٣ٚ٤ُص   ،ٝخٜذت

  َ ٝالبةٚ  ٓةٖ زؿْ، ػِة٠ تُةٝتطصوالٍ  لص٤صٚ ،ٓفصلظث  خلزد٣صٚ ،خالٍ ٛذت ،تإلٗظثٕ ش٤ًٞد تُذتز ٌٝٗزتٜٗث، ٣ٝظ

٤ُٝظس ػدةث  ظو٤ال  ال ٣وٟٞ ػ٠ِ ـِٔٚ ىال  ،ُِٔؽٔٞع تُذ١ ٣٘ص٢ٔ ى٤ُٚ، ٝخٜذت شصدؿ تألخاله٤ر ٓطِدث  ٤ٓظٞر تُفثٍ

 طثٍ.تألخ

كة٢ أؿِةح  ،ػ٠ِ تُةد٣ٖ تُةذ١ ٣ة ش٢ الـوةث   خةَ تُو٤ْ تُلِو٤ر ٝتإلٗظث٤ٗر ك٢ تُٔعث٤ُر تٌُالط٤ٌ٤ر طثخور  ًثٗس  ْ  ٖٝٓ ظ  

ٓ  ـظح ٓددأ تإلرتدذ تُل٤   ،شص٘ثهط تُو٤ْ تُلِو٤ر ٝتإلٗظث٤ٗر ٓغ ٓث ٛٞ أخاله٢ ،تألـ٤ثٕ ث كة٢ تُٔعث٤ُةر زذ تٌُثٗط٢. أ

 ٝٓث ٛٞ أخاله٢ أٝ ىٗظث٢ٗ. ،تُؼالهر خ٤ٖ ٓث ٛٞ د٢٘٣ ٖٓ ٗثـ٤ركٜ٘ثى شٞتكن ٝشالسّ ك٢  ،ُرتُٔؼد  
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ًٔةث ش٘ةثٍٝ ػالهةر تُةد٣ٖ خةثُو٤ْ  ،ُِةد٣ٖ كة٢ ًصثخثشةٚ ٝخثرسذ   ٓؤظزذ   ٌٓثٗر   ،ك٢ خالدٗث ،ٝهد أكزد رتبد تُلِظلر تُلِو٤ر

 : ٢ٚ ٝدرتطثشٚ، ٗؼزض ُلفٞتٛث ك٤ٔث ٣ شتإلٗظث٤ٗر تُلِو٤ر ك٢ ٓٞتظغ  ص٠ ٖٓ أخفثظ

 

ٚ  ٗ ة، خػةثدذ   ،فؼةز  ٣ٝ   ،تإل٣ٔةثٕ ،ٝخيٌَ ٓصدثدٍ ،ُِؽدٍ، ٣ؼ٢٘ ت  ٓع٤ز ث  ، ٓصطِفخيٌَ ػثّ ،ىكت ًثٕ تُد٣ٖ

 ،تُطثػةةر ،ص ٝتإلُٜةة٢، كٜةةٞ كةة٢ ٓلٜةةّٞ رؼةةثٍ تُةةد٣ٖ ٝتُلٌةةز ٝتُِـةةرتالػصوةةثد تُٔةةزشدػ خٔةةث كةةٞم تُطد٤ؼةةر تُٔوةةد  

ٖٓ هللا ى٠ُ أٗد٤ثبٚ تُذ٣ٖ تخصثرْٛ ٝتصةطلثْٛ ٓةٖ ػدةثدٙ تُٔلِصة٤ٖ، كة٢  ٤ث  ٝتالٗو٤ثد، ٝال ٣ٌٕٞ ىال ٝـ ،ٝتُؽشت 

زكةٚ أٛةةَ تالصةطالؾ كةة٢  ،شؼز٣لةثز ٓص٘ٞػةةر، شزًةش (ُٔؼةةثؼْ ًٝصةح تُصؼز٣لةثز تُؼزخ٤ةةرٓةةٖ أصةفثج ت) ـة٤ٖ ٣ؼ 

ٕ   ،ٓؽِٜٔةةث غر تُزطةةَ، ٣ةةدػْٞٛ ك٤ٜةةث ىُةة٠ تإل٣ٔةةثٕ ثطةةىُةة٠ تُديةةز٣ر خٞ - شؼةةث٠ُ -ُر ٓةةٖ هللا تُةةد٣ٖ رطةةث ػِةة٠ أ

ٝػظٔصٚ تُالٓص٘ث٤ٛر، ٝش٘دْٜٜ ى٠ُ تُؼالٓثز تُدتُر ػ٠ِ ٝؼٞدٙ  ،٤ٛٝٔ٘صٚ ػ٠ِ تُٞؼٞد ،ـدت٤ٗصٚ، ٝٓؼزكر هدرشٚخٞ

خ٤ٖ ػس ٛذٙ تُٔؼث٢ٗ تُظثخور ُِد٣ٖ ك٢ تُظٞتٛز ت٤ٌُٗٞر، ٝشدػْٞٛ ى٠ُ ٓث ك٤ٚ خ٤زْٛ ك٢ تُد٤ٗث ٝت٥خزذ. ٝهد شٞس  

 :ػ٘د تُٔظ٤ِٖٔ ٤رتُصؼز٣لثز تُٔؼؽ٤ٔر تُعالظر ت٥ش

 تُد٣ٖ ٝظغ ى٢ُٜ ٣دػٞ أصفثج تُؼوٍٞ ى٠ُ هدٍٞ ٓث ٛٞ ػ٘د تُزطٍٞ. -1

 ٝظغ ى٢ُٜ طثبن ُذ١ٝ تُؼوٍٞ، خثخص٤ثرْٛ تُٔفٔٞد ى٠ُ تُل٤ز خثُذتز. -2

ٙ ػ٠ِ ه٤   - شؼث٠ُ -ٝال ػٞغ ُٚ، ٛٞ ىغالػٚ  ،ٝال ـؽثج ػ٤ِٚ ،تُذ١ ال ُدض ك٤ٚ ،د٣ٖ هللا تُٔزظ٢ -3 صٚ ٤ٓٞ  ػدد 

َ   ،خٌَ خثد   ،تُظثٛزذ َ   ،خثد   ٝك٢ ً ٞ   ،ر تُص٢ ال ٣ي٤ز ى٤ُٜث تطْٝػظٔصٚ تُلل٤   ،خثد   ٝأظٜز ٖٓ ً  ،سٛةث رطةْٝال ٣ؽ

  َ ٓدتد ٢ٛٝ ٓدتد ً
(1)

. 

خ٤٘ٔث ٣ٞرد تُٔؼؽْ تُلِظل٢ شؼز٣لث  ُِد٣ٖ، خثػصدثرٙ كُي تُذ١ ٣ ؼد ز ػةٖ تُؼالهةر خة٤ٖ تُٔطِةن كة٢ ىغالهةٚ، 

 : ٝتُٔفدٝد ك٢ ٓفدٝد٣صٚ  ُٜٝذت ٣ص صق أ١  د٣ٖ خٔث ٣ ش٢

 )أ( تالػصوثد خٔطِن.

 )ج( شفد٣د ػالهر تُلزد خٜذت تُٔطِن.

                                                           
(1)

ر تألد٣ثٕ )هصر تُدفط ػٖ تإلُٚ(، ٌٓصدر تُيزٝم تُد٤ُٝر، تُوثٛزذ، غ   ٞ  17-16ص  ّ، ص2010، 1تُليس، ٓفٔد ػعٔثٕ، شط
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ر )غ( ٓٔثرطر  ؼثبز ٝغوٞص ٓؼ٤٘ 
(2)

ٕ  تُةد٣ٖ ٓةزتدف ُِِٔ ةر، ٓظةص٘دت  ىُة٠ هةٍٞ تُلةثرتخ٢ كة٢  . ًٔث ٣زٟ، أ٣عث ، أ

٤ْٖ ٓصزتدك٤ٖ»: ًصثج تُِٔ ر  ٔ «تُد٣ٖ ٝتُِٔ ر ٣ٌثدتٕ ٣ٌٞٗثٕ تط
(3)

تُزأ١،  . ٝىكت ًثٕ ٓفٔد ػعٔثٕ تُليس ٣ٞتكن ٛذت

ٔةث ٣لصِلةثٕ ـظةح «تُةد٣ٖ ٝتُيةز٣ؼر: تُِٔةر»: (مختار  لصحاحر ٓظص٘دت  ى٠ُ هةٍٞ تُةزتس١ كة٢ ) ، ىال أٗ ةٚ ٣ةزٟ أٜٗ 

َ  ٜٓ٘ٔث تُظ٤ثم، ٝغز٣ور تالطصؼٔثٍ، ٝٝؼٜر تُ٘ظز تُص٢ ٗ٘ظز ٜٓ٘ث ى٠ُ ً
(4)

.
 

ةث ٣ٝؼد  تُد٣ٖ، ك٢ تُـثُح، ؼش ت  أص٤ال  ٓةٖ كطةزذ تإلٗظةثٕ، ٝـثؼةر خيةز٣ر ـو٤و٤ةر ال ؿ ٘ة٠ ػٜ٘ةث، ٝرخٔ 

أٌٖٓ تإلٗظثٕ إٔ ٣ظصـ٠٘ ػٖ تُؼِْ، ًثُددتب٤٤ٖ ٖٓ تُديز، ٌُٖٝ ُْ شز  ؼٔثػر ك٢ ٌٓثٕ ٓث، أٝ سٓثٕ ٓث، تطصـ٘س 

ػٖ تُد٣ٖ
(5)

ُِةد٣ٖ شؼز٣لةثز  ةص ٠ »: . ٖٝٓ ٛ٘ث ٣ ش٢ تُط٣َٞ طثبزت  ػ٠ِ تُدرج ٗلظٚ ك٢ كْٜ ٓؼ٠٘ تُةد٣ٖ، ك٤وةٍٞ

«تُد٣ٖ...، ٤ُٝض ك٢ ٤ٗ ص٘ث إٔ ٗلٞض ك٢ ٓصثٛثشٜثطدن ى٤ُٜث تُٔلٌزٕٝ، ٝتُؼِٔث ، ٝرؼث  
(6)

. 

ٝتُد٣ٖ، ػ٘ةدٙ، ٛةٞ تُٔةٞـ٠ خةٚ ٓةٖ ه د ةَ هللا ىُة٠ أٗد٤ثبةٚ تُةذ٣ٖ ٣لصةثرْٛ ٓةٖ ػدةثدٙ، ٣ٝ وصةد خثُةد٣ٖ، كة٢ 

 تُـثُح، ت٤ُٜٞد٣ر، أٝ تُٔظ٤ف٤ر، أٝ تإلطالّ.

  ٕ ٣خ ٓةٖ هةد٣ْ تُشٓةثٕ ٣يةٜد تطةصوزت  تُصةثر»: ٝػٖ دٝر تُد٣ٖ )أ١ د٣ٖ( ك٢ ـ٤ثذ تُديز، ٣ةزٟ تُط٣ٞةَ أ

خ ٕ تُيؼٞج ال شف٤ث خـ٤ز د٣ٖ شؼص٘وٚ، ٝك٢ ص٤ْٔ تُد٣ٖ )أ١  د٣ٖ( ظوثكر ال ؿ٠٘ ػٜ٘ث ُِيؼح تُذ١ ٣د٣ٖ خٚ، ٖٝٓ 

ٕ  ٖٓ تٌُٖٔٔ خ٘ث  ظوثكر ُيؼح ٖٓ تُيؼٞج شلِٞ ٖٓ تُعوثكر تُد٤٘٣ر، ٝظوثكةر تإلٗظةثٕ شصٔع ةَ كة٢  ٖ  أ تُعالٍ إٔ ٣ظ

«ٗظزشٚ ى٠ُ تُف٤ثذ ٝٓيثًِٜث
(7)

. 

، أ٣عث ، ٣ ؼد  ظزٝرذ كة٢ ٗظةز تُِٔفةد٣ٖي ٣ٝةزٟ أٗ ةٚ  ٕ  تُد٣ٖ ػ٘دٙ ظزٝرذ ُِلزد ٝتُٔؽصٔغ، كإٗٚ  ًٝٔث أ

٣ٌل٠ د٤ُال  ػ٠ِ أ٤ٔٛر تُد٣ٖ، ػ٘د تُِٔفد٣ٖ ٖٓ تُفٌثّ ٝتُٔلٌز٣ٖ، ٓث كٛدس ى٤ُٚ غثبلصثٕ ٖٓ تُشٗثدهر ٝتُيٌثرذ  

ةث ػةةٖ تُطثبلةر تألُٝةة٠، غثبلةر تُِٔفةةد٣ٖ ٓةٖ تُفٌةةثّ تُظ٤ثطة٤٤ٖ، ٝغثبلةةر تُالد٣  ٓ ٤٘ة٤ٖ ٓةةٖ تُٔلٌةز٣ٖ ٝتُلالطةةلر. ك 

ٕ  تطصوثٓر ٓٞتغ٤٘ٚ، ٝتطصصدثج تألٓةٖ  ٕ  تُفثًْ تُالد٢٘٣، تُذ١ هد أدرى ٖٓ هد٣ْ تُشٓثٕ أ كثطصوزت  تُصثر٣خ ٣يٜد أ

ؽ٤ح، ك٢ خالدٙ، ٣ٌلِٚ ى٣ٔثْٜٗ خثُد٣ٖ، ٝتُصةشتْٜٓ خصؼث٤ُٔةٚ، أًعةز ٓٔةث شٌلِةٚ  ةزغر تألٓةٖ، ـ٤ةط ىٕ تُٔةؤٖٓ ٣ظةص

                                                           
(2)

 )ٓثدذ د٣ٖ(. 333-332ص  ّ، ص1998ٝٛدر، ٓزتد، تُٔؼؽْ تُلِظل٢، تُوثٛزذ، دتر هدث ،  

(3)
 لظٚ.تُٔزؼغ تُظثخن، تُٔٞظغ ٗ 

(4)
 17 تُليس، ٓفٔد ػعٔثٕ، شطٞر تألد٣ثٕ، )ّ.ص(، ص 

(5)
 17 تُيٜزطصث٢ٗ، تَُِٔ ٝتُ٘فَ، شفو٤ن ػدد تُؼش٣ش ت٤ًَُٞ، ٌٓصدر تُز٣ثض تُفد٣عر، تُظؼٞد٣ر، )د.ز(، ص 

(6)
تُلِظلر ٝتُؼِةْ، دتر تُٜ٘عةر تُؼزخ٤ةر،  هعث٣ث ٖٓ رـثج: تُط٣َٞ، شٞك٤ن، دٝر تُد٣ٖ ٝتألخالم ك٢ خ٘ث  تُعوثكر ك٢ ٓصز تُٔؼثصزذ، خفط ٓ٘يٞر ك٢ ًصثج 

 216 تُوثٛزذ، )د.ز(، ص

(7)
 216 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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ثُر، ٝأًعز ٖٓ ىغثػصٚ أل١  أٓز آخز، ُصؼث٤ُْ تُد٣ٖ، تُص٢ شوعة٢ خثطةصوثٓر تُظةِٞى، ٝتالٗصةزتف ػةٖ  خصٞرذ كؼ 

ٕ  هللا ٣ؼِْ تُظز  ٝأخل٠، ك٤صفث ٠ تُ٘شٝع ى٠ُ ترشٌثج تُؽزتبْ  َ  ٓث ٣ؤك١ تُ٘ثص، ٣ٝعز  ٓصثُفْٜ، ٝٛٞ ٣ؼِْ أ ً

ٝتُلٞتـش ٓلثكر هللا، ٝػوثخٚ ٣ّٞ تُفظثج
(8)

. 

  ٕ ٕ  تُفثًْ تُظ٤ثط٢، ىكت ُْ ٣ةؤٖٓ Machiavelliتُط٣َٞ، ٛ٘ث، ٣ؼعد ٝؼٜر ٗظز ٤ٌٓثك٢ِِ٤ ) ًٝ  ( ك٢ أ

ةي خيةؼثبزٙ  خثُد٣ٖ، ُْٝ ٣فلَ خصؼث٤ُٔٚ، ٣فزص، ك٢ تُؼثدذ، ػ٠ِ ٗيز تُد٣ٖ خ٤ٖ رػث٣ثٙ، ٣ٝش٣د، ك٤صظةثٛز خثُصٔظ 

ىػةزتض تُط٣ٞةَ ػةٖ تُةد٣ٖ، ٝػةدّ أٓثّ ٓٞتغ٤٘ٚ، ـص٠ ٣ٌٕٞ هةدٝذ ُٜةْ ؼ٤ٔؼةث ، ٌُٝةٖ، ٣ؽةح أال ٣ لٜةْ ٓةٖ كُةي 

تالًصزتض خٚ، ًٔث ًثٕ تُفثٍ ػ٘د ٤ٌٓثك٢ِِ٤، ٌُٝ٘ٚ  ٣ز٣د ىخزتس دٝر تُد٣ٖ ػ٘د تُفٌةثّ تُِٔفةد٣ٖ كفظةح، ـصة٠ ال 

ْ  شص٤ز دُٝصْٜ آٓ٘ر طؼ٤دذ شؼ٤ش ك٢ رػث٣ر هللاي  ٣صثدكٕٞ أ١  ٓصثػح ك٢ ـٌْٜٔ، ٖٝٓ ظ

ث غثبلةر تُِٔفةد٣ٖ ٓةٖ تُٔلٌةز٣ٖ، ك٤ةزٟ تُط٣ٞةَ   ٓ ٕ  تُةد٣ٖ ًةثٕ ُةٚ دٝر ًد٤ةز ػ٘ةدْٛ. كٜةْ ىكت ًةثٗٞت، ٝأ أ

ػثدذ ، ٣ٌ٘زٕٝ تُٞـ٢ تإل٢ُٜ، ٣ٝؼصودٕٝ خ ٕ تُد٣ٖ ظثٛزذ تؼصٔثػ٤ةر ٗية ز، ًـ٤زٛةث ٓةٖ تُظةٞتٛز تالؼصٔثػ٤ةر، 

ٓص٠ تؼصٔؼس غثبلر ٖٓ تُ٘ثص ك٢ أ١  رًٖ ٖٓ أرًثٕ تألرض، ٝك٢ أ١  ػصز ٖٓ ػصٞر تُصةثر٣خ، ك٤ة٘ؽْ ػةٖ 

ٓغ خؼط شِي تُظثٛزذ تُص٢ أصدفس د٣٘ث  ٣ؼص٘وٞٗٚ، ٝشٞترظٜةث خؼعةْٜ ؼة٤ال  خؼةد ؼ٤ةَ...ي  شلثػَ أكزتدٛث خؼعْٜ

ٖ كٛدٞت ى٤ُٚ، ًثٗٞت ٣زٕٝ تُد٣ٖ ظزٝر٣ ث  ُِٔؽصٔغ )أ١  ٓؽصٔغ(، ُٝألكزتد   ٓ ْ، ػ٠ِ تُزؿْ ٖٓ ٛذت تُصلظ٤ز، ٝ كإٜٗ 

ٍ خةٞ ٞٛث، تُذ٣ٖ ٣٘صٕٔٞ ى٤ُٚ، ٖٝٓ ٛذت تُٔ٘طِن، ُْ ٣ٌصلٞت خإٌٗةثر تُةد٣ٖ تُٔ٘ةش   ٔ ةث أٗيةؤٝت أد٣ثٗةث  طة ـ٢ ىُٜة٢، ٝىٗٔ 

ـ٤٘ث ، تُد٣ٖ تُطد٤ؼ٢، ٝـ٤٘ث ، تُد٣ثٗر تإلٗظث٤ٗر
(9)

ٞ  ٌٓثٗر تُةد٣ٖ ٝػظٔصةٚ كة٢  . ٝٓث ًثٕ كُي ْٜٓ٘ ىال ُٔؼزكصْٜ طٔ

 ٗلٞص تُديز.

د٣ل٤ةةد ٤ٛةةّٞ، تُةةذ١ ػةةزض ُِةةد٣ٖ تُطد٤ؼةة٢ كةة٢ ًصةةثخ٤ٖ  أُٜٝٔةةث : ٣ٝةةذًز تُط٣ٞةةَ ٓةةٖ ٛةةؤال  تُٔلٌةةز٣ٖ

(. ٝأظةثر ٤ٛةّٞ ك٤ٜٔةث تُيةي  كة٢ ىٌٓةثٕ تُصةد٤َُ لصتر يخ لصطبيعاي صداذين(، ٝظث٤ٜٗٔث )لصذين لصطبيعي محرو لت في)

ػِةة٠ ٝؼةةٞد هللا، أٝ تُف٤ةةثذ ت٥خةةزذ، ٓصةة ظ زت ، كةة٢ كُةةي، خٔؼثصةةز٣ٚ ٓةةٖ تُلالطةةلر تُلزٗظةة٤٤ٖ ٝتإلٗؽ٤ِةةش كةة٢ تُةةد٣ٖ 

ٔ ٞـ٠ خٚ ٖٓ ػ٘د هللا ٣٘ وِ٘ث ى٠ُ ٓؽثٍ ٣صؽثٝس ـدٝد تُؼوَ، ٝٛٔث هٞتّ تُطد٤ؼ٢، ىخثٕ تُوزٕ تُعثٖٓ ػيز. كثُد٣ٖ تُ

ٕ  ٗظثّ تٌُٕٞ ٣يٜد خٞؼٞد ػوَ ٓدخ ز تُؼِْ، ٝـظد٘ث، ك٢ تُصد٤َُ ػ٠ِ تُد٣ٖ، أ
(10)

ٕ  تُد٣ٖ، : . ُٝذُي ٣ٌٔ٘٘ث تُوٍٞ ى

ػ٘د ٤ّٛٞ، ٤ُض  ٤ةث  غثربث  ػ٠ِ تإلٗظثٕ، ٝال أٓزت  ػ٠ِ ٛثٓش تُف٤ثذ، ـ٤ط ٣ٌٔةٖ غزـةٚ ٝتالطةصـ٘ث  ػ٘ةٚ كة٢ 

                                                           
(8)

 217 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(9) 
 218 تُٔصدر ٗلظٚ، ص

(10)
 218 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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ٕ  تُد٣ٖ هد تٗص٠ٜ دٝرٙ، ٝأخ٠ِ ٌٓثٗٚ ُِؼِْ تُفد٣ط. تألٓز ٗلظٚ  ػصز ٖٓ تُؼصٞر، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ، أ٣عث ، ى

ٍ، ٝٛةةةٞ ىٓةةةثّ تُلِظةةةلر تُٞظةةةؼ٤ر (W.Games(، ُٝٝةةة٤ْ ؼةةة٤ٔض A.Comteػ٘ةةةد أٝؿظةةةس ًٞٗةةةس )  ٝ (  كةةةثأل

(Positivism،٢  خثُؼِْ، ٝتُٞتهغ تُٔفظٞص، ٝتُٔ٘لؼر تُؼثؼِر   َ َ  ٓث ػدت كُي  (، تُص٢ شٌصل٢ ػٖ ً ٝشٌلز خٌ

ر ٖٓ تُؼوثبةد،  ٕ  تُٔؽصٔغ ك٢ ـثؼر ٓثط ر ى٠ُ ٓؽٔٞػر ٓ٘ظٔ  ، ٓغ كُي، ٣زٟ أ ٖٓ أكٌثر، أٝ ػوثبد، أٝ ه٤ْ، ىال أٗٚ 

شٌٕٞ ٓٞظغ تشلثم خ٤ٖ أكزتد تُٔؽصٔغ، ٝال ٣ص٤ظ ز ٛذت ىال خإُـث  تألد٣ثٕ تُوثبٔةر، ٝصةٜزٛث كة٢ د٣ةٖ ؼد٣ةد، ٛةٞ، 

َ  ٌٓثٕ هللا ك٢ تُد٣ثٗثز ك٢ ٗظزٙ، تُد٣ٖ تُٞظؼ٢ تُؽ د٣د، تُذ١ ٣صٔعَ  ك٢ ػدثدذ تإلٗظث٤ٗر، ٖٓ ـ٤ط ٢ٛ كٌزذ شف

ُر. ٣وٍٞ ًٞٗس ىكت أردٗث شفو٤ن ٓؽصٔغ ٣ظٞدٙ تُ٘ظثّ ٖٓ أؼَ تُصودّ، ك٤ؽح إٔ ٗ٘يةا ُد٣ةٚ، ٝىُة٠ أهصة٠ »: تُٔ٘ش 

٢ إٔ ٣صؽٚ ى٤ُٜث تُؽة٘ض تُديةز١ ٝهد رطْ ًٞٗس ُد٣ثٗر تإلٗظث٤ٗر غوٞطث  ٝٗظٔث  ٣٘دـ«. ـدٍّ ٌٖٓٔ، )د٣ثٗر ٓالبٔر(

ث  ةث، ٝػ٘دبةذ  «تٌُثبٖ تُؼظ٤ْ، ٝٗفٖ أػعثؤٙيي»ُؼدثدشٜث  ألٜٗ  ، ٝخٜذٙ تُد٣ثٗر، شصفو ن ٝـدذ د٤٘٣ر ك٢ تُديةز٣ر ًِٜ 

، ٝشلصل٢ تُٔ٘ثسػثز ٝتُفزٝج، ٝشؼ٤ش تألؼ٘ثص تُديز٣ر تُعالظةر تألخة٤ط، ٝتألصةلز، ٝتألطةٞد، : ٣صال ٠ تُيز 

ك٢ ػصز د٢٘٣ كٛد٢
(11)

. 

ٕ  ٤ُْٝ ؼ٤ٔض، أًدز أػالّ تُلِظلر تُؼ٤ِٔر )تُدزتؼٔثش٤ر ك٢ أٓز٣ٌث(، ـو٤ور ، ٣ؤٖٓ خإُٚ، ظ ْ  ٣ذًز تُط٣َٞ أ

ةز خثُد٣ثٗةر تإلٗظةث٤ٗر، ٝٛة٢، ػ٘ةدٙ،  ُر، ىٗ ةٚ ٣صؽثٛةَ تُةد٣ٖ تُظةٔث١ٝ، ٣ٝدي  ٖ  هللا، ػ٘دٙ، ٤ُض ىُٚ تألد٣ثٕ تُٔ٘ش  ٌُٝ

ىُة٠  - ًٔةث ٣وةٍٞ تُط٣ٞةَ -ُلثبوةر ُِطد٤ؼةر، ٝهةد تطةص٘د ٤ٛةّٞ شؼِٞ ك٢ تُدرؼر، ٝشظٔٞ ك٢ تُٔؼ٠٘ ػِة٠ تُةد٣ثٗثز ت

َ ى٠ُ ٗصثبػ شيٜد خو٤ٔر تُد٣ٖ ٝـو٤وصٚ تُصؽزخر ُِصٞص 
(12)

. 

ًٝثٕ أظز تطص٘ثد ٤ُْٝ ؼ٤ٔض ى٠ُ تُصؽزخر، ك٤ٔث ٣لص تُد٣ٖ، خطةزت  ٝٓلشػةث ، ـ٤ةط ؼؼِةٚ، كة٢ تُٜ٘ث٣ةر، 

ثخ٤ر، ٣ٜصْ خٜ ٤ر ػ ص  ظ  ز   ٓ َ  ه٤ٔر، ٝرأٟ، أ٣عث  ٣ؼد  تُظثٛزذ تُد٤٘٣ر ظثٛزذ   دٛث ٖٓ ً ث ػِْ تُ٘لض تُٔزظ٢، ٝؼز 

ٕ  تُصٞك٤ ر ٝتُود ٣ظ٤ٖ شددٝ ػ٤ِْٜ أػزتض ػصثخ٤ر، شصٔعَ  ك٢ ت٣فث تشْٜ ٝػدةثرتشْٜ، كٜةْ  - ًٔث أٝرد تُط٣َٞ - أ

كٕٞ ؼثٗفٕٞ، كٔؼ٤ثر تُفٌةْ ػِة٠ تُةد٣ٖ ٛةٞ تُصؽزخةر، تُصة٢ شٌيةق ػةٖ ـو٤وةر شة ظ٤زٙ كة٢ شفو٤ةن طةؼثدش٘ث،  ٓلز 

ْ  كة٢ تُةد٣ٖ ٗصثبؽةٚ ٝآظةثرٙ كة٢ ٝتُدٝت ٕ  تُٜٔة كغ تُص٢ شفِٔ٘ث ػ٠ِ تُؼَٔ، ٤ُلِص ٤ُْٝ ؼ٤ٔض ى٠ُ ـو٤وةر كفٞتٛةث أ

ـ٤ثذ تُلزد، ٝٓظ٤زذ تُٔؽصٔغ
(13)

. 

                                                           
(11 )

 219 تُٔصدر ٗلظٚ، ص

(12)
 220 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(13)
 220 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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ث ىكت ٗظزٗةث ى٤ُةٚ كة٢ ظةٞ  تُلِظةلر تُدزتؼٔثش٤ةر،  ٝال ٣ ؼد  تُط٣َٞ رأ١  ٤ُْٝ ؼ٤ٔض ؿز٣دث  أٝ  ثكت ، الطة٤ٔ 

، ٜٝٓ٘ؽةث  إلهةزتر تُفو٤وةر، ٝتشلةثم تُةزأ١ خصةددٛث، كثُفو٤وةر، تُص٢ ًثٗس، ك٢ ؼٞٛزٛث، ٗظز٣ر كة ٢ ٓث٤ٛ ةر تُفةن 

ػ٘دْٛ، تخصزتع  ٢  ؼد٣د، ٤ُٝض تًصيثف  ٢  ٓٞؼٞد، ٝٓو٤ثص صٞتخٜث ٣ددٝ ك٢ ٓدٟ ٗلؼٜث كة٢ د٤ٗةث تُؼٔةَ، 

٘٘ث ٖٓ تُظ٤طزذ ػ٠ِ تأل ٤ث  ٝشظل٤زٛث ُٔصِفر تإلٗظثٕ، ٝتُد٣ٖ   ٌ تُصف٤ؿ ٝٝظ٤لر تُؼوَ ٝظغ تُلطػ تُص٢ شٔ

ٛٞ تُذ١ ٣ظِْ ى٠ُ تُصلثؤٍ، د٣ٖ تُل٤ز ُِٔؽصٔغ، ٖٝٓ تُلط ، ٓغ ٛذت، إٔ ٗو٤ْ  تُد٣ٖ ػ٠ِ أطثص ػو٢ِ، ٝخدرتطصٚ 

ْ  أظزٙ ك٢ ـ٤ثذ صثـدٚ درتطر ٓٞظٞػ٤ر، كإٕ تُٜٔ
(14)

. 

ٌٝٛذت، ٣عدس تُط٣َٞ أ٤ٔٛةر تُةد٣ٖ خثُ٘ظةدر ىُة٠ تُٔؽصٔؼةثز، ٝىُة٠ أكةزتد ٛةذٙ تُٔؽصٔؼةثز، ًٔةث ٣عدةس إٔ 

ث ـثؼر أطثط٤ر أص٤ِر، شصصَ خؽٞٛز تُف٤ةثذ، ٝطةز  ـثؼر  تإلٗظثٕ ى٠ُ تُد٣ٖ ٤ُظس ـثؼر ظث٣ٞٗر ٝال ٛثٓي٤ر، ىٜٗ 

ُةر خةٞـ٢ ىُٜة٢  ْ ـ٤ط أٌٗةزٝت تألد٣ةثٕ تُٔ٘ش  تُٞؼٞد، ٝأػٔن أػٔثم تإلٗظثٕ، ٖٝٓ ٛذت تُٔ٘طِن، أ٣عث ، ٣زٟ أٜٗ 

ظوثكةةر ال ؿ٘ةة٠ ػٜ٘ةةث ُف٤ةةثذ تُلةةزد، ٝٓظةة٤زذ تخصزػةةٞت أد٣ثٗةةث  أٝؼدةةٞت ػِةة٠ تُ٘ةةثص تػص٘ثهٜةةث  ألٜٗةةث شفصةة١ٞ ػِةة٠ 

تُٔؽصٔغ
(15)

. 

 

ٕ  هد٣ْ تإلطالّ ـ٢  ٝؼد٣د خثغزتد، ٝأصُٞٚ ٝٓدثدبٚ صثُفر ٌَُ سٓثٕ ٌٝٓثٕ، كود  ٣زٟ شٞك٤ن تُط٣َٞ أ

زٕ تُعةثٖٓ ػيةز، تُةذ١ ٣ؼد ٝٗةٚ هةزٕ أهز  تإلطالّ ـوٞم تإلٗظثٕ تُٜٔدٝرذ ك٢ تُوزٕ تُؼيز٣ٖ، ٝطدن، خذُي، تُوة

ةٖ ُٜةث، ٝؼؼةَ ٜٓ٘ةث د٣٘ةث  ٝد٤ٗةث، ٝأهثٜٓةث ػِة٠ دػةثبْ أخاله٤ةر   ٌ ـوٞم تإلٗظثٕ، كود أ٣ د تإلطةالّ ٛةذٙ تُفوةٞم، ٝٓ

ّ(. ٝـوٞم تإلٗظثٕ تُصة٢ شلةثخز تُفعةثرذ 1948ٝرٝـ٤ر شظٔٞ ًع٤زت  ػ٠ِ ٓث ؼث  خٚ ٤ٓعثم تألْٓ تُٔصفدذ ػثّ )

ٛث تإلطالّ ٓ٘ذ أرخؼر ػيز هزٗث  تُـزخ٤ر خثٌُيق ػٜ٘ث، ه د أهز 
(16)

. 

ّ(، هةد 1948كإكت ًثٕ تإلػالٕ تُؼةث٢ُٔ ُفوةٞم تإلٗظةثٕ، تُصةثدر كة٢ ًةثٕٗٞ تألٍٝ/ د٣ظةٔدز ٓةٖ ػةثّ )

ِر، ٝخفوٞهْٜ تُعثخصر تُٔصٌثكةر، ػِة٠ أطةثص ٓةٖ تُفز٣ ةر ٝتُؼدتُةر كة٢ تُؼةثُْ،  تػصزف خٌزتٓر خ٢٘ تإلٗظثٕ تُٔص ص 

ٕ  ىؿلثٍ  ـوٞم تإلٗظثٕ ٝتسدرتبٜث ش٘ؽْ ػ٘ٚ أػٔثٍ ٝـي٤ر أظثرز طةلػ تُعة٤ٔز تإلٗظةث٢ٗ، ٝأػِةٖ كإٗٚ  تػصدز أ

رٕٝ ك٤ٚ ٖٓ تُلٞف  تُ٘ثص إٔ أط٠ٔ ٓث شصدٞ ى٤ُٚ ٗلٞطْٜ ى٣ؽثد ػثُْ ٣صٔصؼٕٞ ك٤ٚ خفز٣ ر تُوٍٞ ٝتُؼو٤دذ، ٣ٝصفز 

ٖ ٛذت تإلػالٕ ه٤ٔث  ىٗظث٤ٗر ٖٓ هد٤َ  ٔ ٌُزتٓر ٝتُفوةٞم، ٝـةن  تُظة٤ثدذ تُٔظثٝتذ خ٤ٖ تُ٘ثص ك٢ ت: ٝتُؼٞس، ٝهد شع

                                                           
(14)

 تُٔصدر ٗلظٚ، تُٔٞظغ ٗلظٚ. 

(15)
 ٔصدر ٗلظٚ، تُٔٞظغ ٗلظٚ.تُ 

(16)
 .222 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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تٌُثِٓةةر ػِةة٠ ٓٔصٌِثشةةٚ، ٝتُفةةن  كةة٢ تُف٤ةةثذ، ٝتُفز٣ ةةر، ٝتألٓةةٖ تُيلصةة٢، ٝتُةةدكثع ػةةٖ تُةة٘لض، ٝتُفلةةثظ ػِةة٠ 

، ٝـن  تُِؽٞ  تُظ٤ثط٢، ٝـن تالٗصٔث  ى٠ُ ؼ٘ظ٤ر ٓةٖ تُؽ٘ظة٤ثز، ًٝلةَ،  تُلصٞص٤ر تُيلص٤ر، ٝـز٣ ر تُص٘وَ 

، ٝـز٣ر تُزأ١، ٝتُصؼد٤ز ػ٘ٚ، ٝـن  تُؼَٔ، ٝتُفةن  كة٢ تُزتـةر ٝتُلةزتؽ، أ٣عث ، ـز٣ر تُلٌز، ٝتُع٤ٔز، ٝتُد٣ٖ

َ  ىٗظثٕ...ىُخ ٝتُفن  ك٢ تُصؼ٤ِْ، ٝـن  ـٔث٣ر تُٔصثُؿ تألدخ٤ر ٝتُٔثد٣ر ٌُ
(17)

. 

ٜ٘ث ٤ٓعثم تألْٓ تُٔصفةدذ ٝـوةٞم   ٔ َ  ٛذٙ تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر تُظث٤ٓر، تُص٢ شع ً  ٕ ٝٛ٘ث، ٣زٟ شٞك٤ن تُط٣َٞ أ

ٛث تإلطالّ ٓ٘ذ تُوزٕ تألٍٝ تُٜؽز١، ًٝلَ ُإلٗظثٕ ـز٣ ر تالػصوثد، ٝـز٣ر تُلٌز، ٝـز٣ر تُزأ١ تإلٗظثٕ، هد أه ز 

ةثز  ةٞتٛد ٗثغوةر  ف، ٝكة٢ آ٣ةثز تٌُصةثج تُد٤٘  ٝتُصؼد٤ز، ٝـز٣ةر تُؼٔةَ، ٝـز٣ةر تُصؼِة٤ْ، ٝـز٣ةر تُصِٔ ةي ٝتُصصةز 

غ أٜٗةةث، ت٤ُةةّٞ، ٜٓةةدٝرذ، طةةثػدز تإلطةةالّ ػِةة٠ ـٔث٣ةةر تُةة٘لض تُديةةز٣ر ٝشود٣ظةةٜث، ٓةة صٝهةةد ـةةز»: خةةذُي. ٣وةةٍٞ

تُفزٝج تُؼث٤ُٔر ٝتإله٤ٔ٤ِر ػ٠ِ تالطصللثف خٜث، ًٔث أهز  تُد٣ٖ ـوٞم تُٔزأذ، ٝخي ز خثُصظثٓؿ تُد٢٘٣، ٝدػث ىُة٠ 

«تُٔؼثِٓر تٌُز٣ٔر ُِٔؤ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أَٛ تٌُصثج، ٝتٗلصؿ ػ٠ِ تألْٓ كتز تُفعثرتز تُود٣ٔر
(18)

. 

ذ تإلطةال٤ٓر، كةال شلزهةر كثإلطالّ د٣ٖ ـعثرذ، شؼث٤ُْ ٝطِٞى، ػو»  ٞ ٤دذ ٝكِظلر، ٝأطثص ـعةثرشٚ تألخة

ذ ًصِي تُص٢ دػس ى٤ُٜث تُزٝته٤ر ٖٓ هدَ، ٝٗز٣د، ت٤ُّٞ، إٔ ٗظصؼ٤دٛث ك٢   ٞ ُفظح أٝ ٗظح، ٝال ُؽ٘ض أٝ ُٕٞ، أخ

ةْ   ٌ ظٞج تُٔٞتغٖ تُؼث٢ُٔ، ٝهد دػث تإلطالّ ى٠ُ ـز٣ ر تُةزأ١ ٝتُلٌةز، ٝخِ ةص تُؼوةَ ٓةٖ طةِطثٕ تُٔثظة٢، ٝشف

ةث ُةْ ٣ةزد ك٤ةٚ ت٥  ٔ ْ تُٔظِٕٔٞ ػوُْٜٞ ك٤ٔث صثدكٞت ٖٓ  ؤٕٝ تُد٣ٖ ٝتُد٤ٗث ٓ  ٌ خث ، ٝتطصؼدثد تُؼزف ٝتُصوث٤ُد، ٝـ

«ٗص  ٖٓ ًصثج أٝ ط٘ ر، ًٝثٕ ُالؼصٜثد خثُزأ١ أٗصثر ٝٓؤ٣دٕٝ، ٣يزكٕٞ ػ٠ِ ٛد٣ٚ، ٣ٝلصٕٞ ػ٠ِ ظٞبٚ
(19)

. 

ْ  خٜةث، ٝٗد ةٚ ى٤ُٜةث  –٤ٖ  شٞك٤ن تُط٣ٞةًَٔث خ–ٌٝٛذت، ػَٔ تُد٣ٖ ػ٠ِ تـصزتّ تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر تُظث٤ٓر  ٝتٛةص

تألكٛثٕ، خؼد ٓث غـس تُفزٝج تُؼث٤ُٔر ػ٠ِ تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر، ًٝثدز تُٔثد٣ر تُفد٣عر شٞد١ خٜث. ًٔث أ ثر تُط٣َٞ 

ر، ٝى ثرشٚ، أ٣عث ، ى٠ُ ىهةزتر تإلطةالّ   ٓ ى٠ُ ىهزتر تإلطالّ ـوٞم تُٔزأذ، كد٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ تُزؼَ شظ٣ٞر شٌثد شٌٕٞ شث

َ  ٝتُؼود، ٝؼؼِٚ ٓصدرت  ٖٓ ٓصثدر تُصيز٣غ تإلطال٢ٓ، ٝكُي ػ٘د تالكصوثر ىُة٠ ٓدد أ تُيٞرٟ، ٝىؼٔثع أَٛ تُف

تُ٘ص ٝتُظثخور تُص٢ ٣ وثص ػ٤ِٜث
(20)

. 

ْ  ػٔد تُط٣َٞ ى٠ُ ىخزتس تُصٞتكن خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر ػ٠ِ أًَٔ ٝؼٚ ٌٖٓٔ.  ٖٝٓ ظ 

                                                           
(17)

 275-271ص  ّ، ص1954ٓيٌالز كِظل٤ر، غدؼر ٝسترذ تُصزخ٤ر ٝتُصؼ٤ِْ، ٓصز، : تإلػالٕ تُؼث٢ُٔ ُفوٞم تإلٗظثٕ، ِٓفن خٌصثج: تٗظز 

(18)
 223 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، دٝر تُد٣ٖ ٝتألخالم ك٢ خ٘ث  تُعوثكر ك٢ ٓصز تُٔؼثصزذ، )ّ.ص(، ص 

(19)
 223 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(20)
 223 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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طثػد ٓٞهق تإلطةالّ ٓةٖ تُوة٤ْ تإلٗظةث٤ٗر ػِة٠ ىخةزتس كُةي تُصٞتكةن خة٤ٖ تُةد٣ٖ ٝتُوة٤ْ تُلِو٤ةر  ألٕ ٛ٘ةثى 

ٕ  تألصَ ك٢ كِظلر  ٘ ر ك٢ كِظلر تألخالم  ـ٤ط ى  ٔ صع  ٔ ترشدثغث  ٝظ٤وث  خ٤ٖ شِي تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر، ٝشِي تُو٤ْ تُلِو٤ر تُ

ٕ  ٝظ٤لصٜث  ٛٞ ٝظغ ٓعةَ أػِة٠، أٝ ٓدةدأ ىٗظةث٢ٗ، ٣٘دـة٢ إٔ ٣ظة٤ز خٔوصعةثٙ  - ػ٘د تُٔعث٤٤ُٖ تُؼو٤ِ ٤ٖ -تألخالم أ

تُظةةِٞى تإلٗظةةث٢ٗ خٔةةث ٛةةٞ ىٗظةةث٢ٗ  أ١ ؿ٤ةةز ٓةةزشدػ خشٓةةثٕ أٝ ٌٓةةثٕ، ٝال ٓو٤ ةةد خظةةزٝف ٝأـةةٞتٍ، ٝٛةةْ، خةةذُي، 

٣لثغدٕٞ أط٠ٔ ؼثٗح ك٢ غدثبغ تُديز، ٝٛٞ تُؽثٗح تُؼثهةَ، تُةذ١ ٣صظةثٟٝ ك٤ةٚ ؼ٤ٔةغ تُ٘ةثص دٕٝ تطةصع٘ث . أٓةث 

َ  سٓةثٕ ٌٝٓةثٕ، ٝهةثُٞت ىٕ تُطد٤ؼةر تُفظ٤ ٤ٖ  ٝتُصؽز٣د٤ ٤ٖ، كود ركعٞت تُوٍٞ خٞؼٞد ٓدثدئ ىٗظث٤ٗر شصدم ك٢ ًة

َ  ٌٓةثٕ ٝسٓةثٕ،  تُديز٣ر ٤ُظس ٝتـدذ كة٢ تُ٘ةثص ؼ٤ٔؼةث ، ٝىٕ تُعة٤ٔز تألخالهة٢ ُة٤ض ٝتـةدت  ػ٘ةد تُ٘ةثص كة٢ ًة

ٕ  ٝظ٤لر ػِْ تألخالم )أٝ كِظلر تألخةالم، كٔلٜٜٞٓٔة: ٝتشؽٜٞت ى٠ُ تُوٍٞ ث ٝتـةد ػ٘ةد تُط٣ٞةَ( درتطةر  تُٞهةثبغ ى

َ ى٠ُ ٝظغ هٞتػد أخاله٤ر  شل٤ةد تُلةزد  - ٓصـ٤ زذ سٓثٗةث  ٌٝٓثٗةث   -تُلِو٤ر تُؽشب٤ر خٔ٘ثٛػ تُٔالـظر تُفظ٤ ر ُِصٞص 

ك٢ ـ٤ثشٚ ٝش٘لغ تُٔؽصٔغ ك٢ ٓظ٤زشٚ
(21)

ٝت ٝؼةٞد هة٤ْ  ْٕ أهةز  . ٝرد  تُٔعث٤ُٕٞ تُؼو٤ِٕٞ ػ٠ِ تُفظ٤٤ٖ تُصؽز٣د٤٤ٖ خة 

ث تُلِظلر، أٝ ٓدثدئ ؼ  ٓ شب٤ر ٗظد٤ر ٓصـ٤زذ خصـ٤ ز تُشٓثٕ ٝتٌُٔثٕ، ٝٛذٙ تُص٢ ٣درطٜث ػِْ تُ٘لض ٝػِْ تالؼصٔثع. أ

ث تُؼِْ تٌُِ ٢ ٝتُٔطِن تُذ١ ٣درص تُو٤ْ تُؼ٤ِث تإلٗظث٤ٗر، تُص٢ شصلط ٠ تُشٓثٕ ٝتٌُٔثٕ.  كإٜٗ 

ُلِو٤ر، ـ٤ط ٣وز  تُط٣َٞ خ ٗٚ  ُة٤ض ٖٝٓ تُصٞتكن خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر ى٠ُ تُصٞتكن خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ ت

ةث ٣٘ية  تُلةالف كة٢ شطد٤وةثز ٛةذٙ تُٔدةثدئ ػِة٠ تُفةثالز  خ٤ٖ تُٔلٌز٣ٖ خالف ك٢ ىٗظث٤ٗر تُٔدةثدئ تُلِو٤ةر، ٝىٗٔ 

ٕٞ خثُٔدةدأ تُوثبةَ ة٤ٖ أٝ ؼةث٤ِٖٛ، ٣ظةِٔ  ٤ٖٗ أٝ ٓصلِ لة٤ٖ، ٓصؼِٔ  ٕ  رد  تألٓثٗةر ىُة٠ : تُؽشب٤ر، كثُ٘ةثص ؼ٤ٔؼةث ، ٓصٔةد  ى

ْ  ٣طِدةٚ ٤ُوصةَ خةٚ  لصةث ،  أِٜٛث كع٤ِر، ْ هد ٣لصِلٕٞ ك٤ٔث ٣٘دـ٢ إٔ أكؼِٚ ـ٤ٖ ٣ٞدع ُد١  ىٗظثٕ ٓظد طث ، ظة  ٌُٜ٘ٝ

ةث ٣لؼةَ، ٝهةد ٣وةٍٞ ؿ٤ةزٙ: ٝأٗث أػِْ كُي. هد ٣وٍٞ هثبَ  ٔ ىٕ : ػ٤ِي إٔ شزد  ى٤ُٚ أٓثٗصٚ )ٝد٣ؼصةٚ(، ٝٛةٞ ٓظةؤٍٝ ػ

ر تُط ٕ  ٛ٘ةثى تشلثهةث  ـةٍٞ تُٔدةدأ ٝتٌُِة٢، ٌُٝةٖ رددز ى٤ُٚ ٝد٣ؼصٚ ً٘س ٓيثرًث  ُٚ ك٢ ؼز٣ٔصٚ، ٝٛ٘ث، ٣وةز  ٣ٞةَ أ

تُلالف ٣وغ ك٢ شطد٤وٚ ػ٠ِ تُفثالز تُؽشب٤ر
(22)

. 

                                                           
(21)

 230 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(22)
 تُٔصدر ٗلظٚ، تُٔٞظغ ٗلظٚ. 



 

 

 www.mominoun.com 02  قسم الدراسات الدينية

 

 

 

٣ٝدرأ تُط٣َٞ كُي تُلالف تُٔشػّٞ خ٤ٖ خؼط تُٔدثدئ تُٔؼزٝكر ك٢ كِظلر تألخالم، ٝٓدةثدئ تإلطةالّ، 

ٍ  ٓصٜثكس ٝٓزكٞض  ألٕ ٓدثدبٜث ىٗظثٗ ٕ  ٓعَ ٛذت تُشػْ، أٝ ٛذت تُوٍٞ، هٞ ْ  ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٝزٟ أ ٤ر، ٖٝٓ ظ

خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ٓدثدئ تإلطالّ شؼثرض
(23)

. 

ٖٝٓ ٛ٘ث، ِٗٔؿ خٞتدر ٗظزذ شٞك٤و٤ر ػ٘د تُط٣ٞةَ  ـ٤ةط ٣ةزٟ إٔ ال شؼةثرض خة٤ٖ تُةد٣ٖ ٝتُلِظةلر خصةلر 

ر، ـ٤ط أظدةس، كة٢ ٓٞتظةغ  ةص٠ ٓةٖ ٓؤُ لثشةٚ، كظةثد تُوعة٤ر تُصة٢ شوةٍٞ  ٓ ٕ  تُصلِظةق ٣وصعة٢ تإلُفةثد، ٝال : ػث ى

ٕ  كة٢ تإلٌٓةثٕ ٣ظصو٤ْ  ر أ ةث ٣وةز  ٕ  تإلُفةثد ٣ٔ٘ةغ تُصلِظةق، ٝىٗٔ  ر تُؼٌض  أ١  أ ٓغ تإل٣ٔثٕ، ٝال ٣ؼصود، أ٣عث ، خصف 

تُؽٔغ خ٤ٖ تإلكػثٕ ُٔ٘طن تُؼوَ، ٝتإل٣ٔثٕ تُؼ٤ٔن خٞـ٢ تُد٣ٖ  خَ ىٗٚ  خإٌٓثٕ تإلٗظثٕ إٔ ٣ٌةٕٞ ك٤ِظةٞكث  ٓدةدػث  

غ تُصلِظةق تُصةثدم، ٝتُصةد٣ ٖ تُؼ٤ٔةن، ػ٘ةد تٌُع٤ةز٣ٖ، أٓعةثٍ، ٓغ ٝكثبٚ ُؼو٤دشٚ تُد٤٘٣ر ٝى٣ٔثٗٚ خٞـ٤ٜث، ٝهد تؼصٔة

تُود٣ض شٞٓث ٖٓ تُٔؤ٤ٖ٘ٓ تُٔدرط٤٤ٖ ك٢ أٝرخث، ٝػِٔث  تٌُالّ ك٢ تإلطالّ
(24)

. 

ٕ  ٛ٘ثى شٞتكوث  ظثٛزت  ؼ٤ِث  خ٤ٖ ٓدثدئ تُلِظلر تُلِو٤ر، ٝخ٤ٖ ٓدةثدئ تُةد٣ٖ  ٝػٞد ػ٠ِ خد ، ٣زٟ تُط٣َٞ أ

ٕ  تأل٠ُٝ هد ، أٝ ك٤ِظةٞف، أٝ  تإلطال٢ٓ، ـ٤ط ى ةز خٜةث ٗدة٢  ػزكس ٓدثدبٜث شِوثب٤ث  ٝآ٤ُث  هدَ ٗشٍٝ تألد٣ةثٕ، ُةْ ٣دي 

ٖ  ٓةٖ أرًةثٕ تألرض، ٝكة٢ أ١   ٓصِؿ تؼصٔثػ٢، ىٗٔث ٗي ز شِوثب٤ةث ، كٔةث تؼصٔؼةس غثبلةر ٓةٖ تُ٘ةثص كة٢ أ١  رًة

ْ  أٝ ٓؼةة ث٤٣ز شؽؼِٜةةْ ػصةةز ٓةةٖ تُؼصةةٞر ىال ٝهةةد ٗؽٔةةْس ػةةٖ شلثػةةَ أكزتدٛةةث، ٝشؼةةثِْٜٓ خؼعةةْٜ ٓةةغ خؼةةط، هةة٤

٤ٔ٣ شٕٝ خ٤ٖ تُفن  ٝتُدثغَ، تُلط  ٝتُصٞتج، تُل٤ةز ٝتُيةز، تُؽٔةثٍ ٝتُوةدؿ... ىُةخ. ٝـة٤ٖ دػةس ى٤ُٜةث تألد٣ةثٕ 

ةِس ى٤ُٜةث ٓةذتٛح تُلِظةلر تُلِو٤ةر،  تُظٔث٣ٝر، ٝتُٔؼصودتز تألرظ٤ر )ًثُدٞك٣ر، ٝتٌُٞٗلي٤ٞط٤ر، ٝؿ٤زٛث(، ٝشٞص 

ث ىٗظث٤ٗر ال شوق ػ٘د ٌٓةثٕ دٕٝ ٌٓةثٕ، ٝال خدز ٛذٙ تُو٤ْ أٝ تُٔدثدئ ػ٠ِ تشلثم ًثَٓ تٓص ٘غ ٓؼٚ تُصؼثرض  ألٜٗ 

شزشدػ خؼصز دٕٝ ػصز  كإكت دػث تإلطالّ ى٠ُ شؽ٘ ح تٌُذج، ٝتُصشتّ تُصدم ك٢ تُوٍٞ، ًثٕ ٖٓ ؿ٤ةز تُٔؼوةٍٞ 

إٔ ٣ظٜز ك٤ِظٞف أخاله٢ ٣٘ص٢ٜ ٖٓ خفعٚ تُؼو٢ِ ى٠ُ ظزٝرذ تالطصللثف خٔددأ تُصدم، ٝتـصزتّ تٌُذج، هثػدذ 

َ  تُو٤ْ تُؼ٤ِثأ خاله٤ر ك٢ ٓؼثٓالز تُ٘ثص خؼعْٜ ٓغ خؼط...يي ٣ٝ وثٍ ٓعَ ٛذت ك٢ ً
(25)

. 

ةثال  كة٢ ـ٤ةثذ تُٔؽصٔؼةثز، الطة٤ٔث  ٖٝٓ ٛ٘ث، ٣ؤد١ ٛذت تُصٞتكن خ٤ٖ تُو٤ْ تُد٤٘٣ةر ٝتُوة٤ْ تألخاله٤ةر دٝرت  كؼ 

ٍ، ػ٘د تُٔؤ٤ٖ٘ٓ خٜث، ى٠ُ طِٞى ك٢ ـ٤ثشْٜ تُؼ٤ِٔر، ٣ٝص٤ز تإل٣ٔثٕ   ٞ خٜذٙ تُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر، ك٢ غثخؼٜةث ػ٘دٓث شصف

َ  أهطثر تألرض. ز ك٢ ً َ  ىٗظثٕ ٓصفع   تألخاله٢، ظوثكر  ػث٤ُر  ال ؿ٠٘ ػٜ٘ث ٌُ

                                                           
(23)

 231 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(24)
 5-4ص  (، تُوثٛزذ، )د.ز(، ص4تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تُ٘شتع خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلِظلر، ُؽ٘ر تُؽثٓؼ٤٤ٖ ُ٘يز تُؼِْ، تُظِظِر تُلِظل٤ر ٝتالؼصٔثػ٤ر ) 

(25) 
 231 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، دٝر تُد٣ٖ ٝتألخالم ك٢ خ٘ث  تُعوثكر ك٢ ٓصز تُٔؼثصزذ، ص
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ٝهد رتٝد شطد٤ن شِي تُٔدثدئ تألخاله٤ر تُلالطلر  ٖٓ هد٣ْ تُشٓثٕ كة٢ ٓؽصٔؼةثشْٜ، أٝ كة٢ ٓةدٕ ٓعث٤ُةر
(26)

 

(Utopiaكصؽثٝسٝت ك٤ٜث شص٣ٞز تُٞته ،)ْٜر ٓةث ٣٘دـة٢ إٔ ٣ٌةٕٞ، ٝتُصؼد٤ةز ( )ػ٘دٓث ػش  ٓطِد  ٞ غ تأل٤ُْ ىُة٠ شصة

ر شِصو٢ ػ٘دٛث تألْٓ ًثكر  ػ٠ِ صؼ٤د ىٗظث٢ٗ ٣زشلةغ خٜةث ىُة٠ ـ٤ةثذ أكعةَ، خلعةَ هة٤ْ   ٓ ػ٘ٚ ك٢ ٓدثدئ ىٗظث٤ٗر ػث

ػ٤ِث شصٔعَ  ك٢ تألٖٓ ٝتُظالّ، ٝىهزتر تُفز٣ ر ٝتٌُزتٓر، ٝش٤ًٞد تُؼدتُر، ٝشٞك٤ز أطدثج تُٔؼزكر ٝٝطةثبَ تُؼة٤ش 

ةث ـزصةس ػِة٠ ش٤ًٞةدٙ، أٝ دػةس تُز  ٔ خ٢، ٝٓ٘غ تُلٞف، ٝتُوِن، ٝتُؽٞع، ٝتُؽَٜ، ٝتُٔزض... ٝؿ٤ز كُةي ٓ

َ  سٓثٕ ٌٝٓثٕ ى٠ُ ٓفثرخصٚ  ه٤ْ ػ٤ِث ٣ِصو٢ ػٖ غز٣وٜث تُ٘ثص أكزتدت ، ٝؼٔثػثز ، ٝأٓٔث  ك٢ ً
(27)

. 

ث ك٢ أٓض  تُفثؼر ى٠ُ شٔع   ر تُط٣َٞ أٗ٘  َ ٛذٙ تُٔدةثدئ تألخاله٤ةر، ٣ٝةث ـدةذت ُةٞ تطةصطثع تُٔعولةٕٞ، ظْ ٣وز 

تُذ٣ٖ ٣ظصٞػدٕٞ ٓذتٛدٜث، إٔ ٣٘يزٝت كُي تُؽثٗح تُزٝـ٢ خ٤ٖ تُٔعول٤ٖ ٖٓ تُٔٞتغ٤ٖ٘ ك٢ ػصزٗث تُزتٖٛ، كُةي 

تُذ١ تكصود رٝـٚ ٣ّٞ أػٞسشٚ تُعوثكر تُد٤٘٣ر ٝتألخاله٤ر تُصف٤فر
(28)

. 

ىُةة٠ دٝر تُةةد٣ٖ كةة٢ ـ٤ةةثذ تُلةةزد، ٝٓظةة٤زذ تُٔؽصٔةةغ، تُصةة٢  ٝٓةٖ ٛ٘ةةث، ؼةةث ز شٞصةة٤ثشٚ خعةةزٝرذ تالٗصدةةثٙ

شٞؼح تالٛصٔثّ خٚ ك٢ ٓزتـَ تُدرتطر هدَ تُؽثٓؼر، ٣ٝزٟ، أ٣عث ، ظزٝرذ تٛصٔثّ أؼٜشذ تإلػةالّ خ٘يةز تُعوثكةر 

تُد٤٘٣ر، ٝشفث ٢ شِي تُٔٞتػع ٝتُلصثٟٝ تُص٢ شصؼةثرض ٓةغ تُ٘صةٞص تُد٤٘٣ةر، ٝشص٘ةثك٠ ٓةغ تُةزٝؾ تُؼ٤ِٔةر، ٝال 

ٓ٘طن تُؼوَ، أٝ شِي تُص٢ شدػٞ ى٠ُ تُؼشُر، ٝػدّ تالٗلصثؾ ػ٠ِ ت٥خز، ًٔث ٣زٟ ظزٝرذ شٞه٤غ ػوثج  شصظن ٓغ

ةٞت ٓةٖ تُصشتٓثشةٚ، ـصة٠ ال ٣ٌٞٗةٞت  صثرّ ػ٠ِ تُٔيصـ٤ِٖ خثُد٣ٖ أٝ  ؼثبزٙ ىٕ شٜةثٝٗٞت كة٢ ش٘ل٤ةذ شؼث٤ُٔةٚ، أٝ شفِِ 

هدٝذ  ط٤ ةر  ُـ٤زْٛ
(29)

. 

ْ  ٣وز  تُط٣َٞ كُي تُصٞتكن تُد٤ٖ   خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تألخاله٤ر ٝتإلٗظث٤ٗر، ٖٓ خالٍ شظثؤُٚ، ك٢ ٜٗث٣ر خفعٚ ظ

ةَ ى٤ُٜةث تُلالطةلر، كٔةث ٝؼةٚ تُصؼةثرض »: تُو٤ْ  ٝتُْٜٔ، ك٤وٍٞ ٛذٙ ٢ٛ كِظلر تألخالم ٝتُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر، تُص٢ شٞص 

«خ٤ٖ ٓدثدبٜث ٝٓدثدئ تإلطالّ؟
(30)

. 

                                                           
(26)

رٙ ظة٤ن كة٢ تُٞتهةغ، ٝشطِ ةغ ىُة٠ تٌُٔةثٍ، أ ةٜز صةٞرٛث: (Utopiaت٤ُٞشٞخ٤ث )   ٞ ؼٜٔٞر٣ةر : ٓؽصٔغ ٓعث٢ُ ٣صل٤ِٚ صثـدٚ ٗٔٞكؼث  ٌُِٔثٍ، ٣ٝدكغ ىُة٠ شصة

٣ٞشد٤ثز شٞٓثص ٓٞر، ٝكزٗظ٤ض خ٤ٌٕٞ ك٢ أغِ٘صض تُؽد٣دذ، ًٝثٗػ كة٢ تُظةالّ تألخةد١... : ، ٖٝٓ أٓعِصٜث، ـد٣عث  أكالغٕٞ هد٣ٔث ، ٝتُٔد٣٘ر تُلثظِر ػ٘د تُلثرتخ٢

(، 225خز٤ٗز١، ٓثر٣ث ٣ُٞش، تُٔدٕ تُلثظِر ػدز تُصثر٣خ، شزؼٔر ػط٤ثز أخٞ تُظةؼٞد، طِظةِر ػةثُْ تُٔؼزكةر، ت٣ٌُٞةس، ): ٝؿ٤ز كُي ًع٤ز. ٣ٌٖٔ تُزؼٞع ى٠ُ

1997.ّ 

(27)
 233 ، شٞك٤ن، دٝر تُد٣ٖ ٝتألخالم ك٢ خ٘ث  تُعوثكر ك٢ ٓصز تُٔؼثصزذ، )ّ.ص(، صتُط٣َٞ 

(28)
 236 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(29)
 237 -236ص  تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(30)
 233 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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٤ن تُط٣َٞ ى٠ُ ظزٝرذ تُ٘ظز ى٠ُ تُد٣ٖ ٗظزذ ؼد٣دذ شصال ّ ٓغ رٝؾ تُؼصز، ك٘ؽدٙ ٣ؼ٤ح ػ٠ِ دػث شٞك

رؼثٍ تُد٣ٖ ؼٔٞد رؤ٣صْٜ، ٝػدّ شط٣ٞز ٗظزشْٜ ى٠ُ تإلطالّ، ـ٤ط شظث٣ز ـ٤ثش٘ث تُٔؼثصةزذ، ٝٛةٞ ٓةث أد ٟ ىُة٠ 

ر ك٤ةٚ تُؼِةْ خ ؼٜششة  ٞ ٚ تُفد٣عةر شطةٞرت  ر٤ٛدةث ، ؼٔٞد تُد٣ٖ ك٢ رؤٝطْٜ، ٝػ٠ِ أهالْٜٓ ٝأُظ٘صْٜ، كة٢ ٝهةس ٣صطة

ٕٝ تألطةث٤ُح ٗلظةٜث،  ث رؼثٍ تُد٣ٖ، كٔةث ستُةٞت ٣ؽصةز   ٓ ٌ ِٜث ػ٠ِ تألرض ك٢ صٞرذ ؼد٣دذ. أ ٣ ظ ز ـ٤ثذ تُ٘ثص، ٝ 

ّ هد٣ٔث  ك٢ ػٜد تُظ٤ٞف ٝتُزٓثؾ تُص٢ ًثٗس ش ظصلد 
(31)

. 

ٓ فٌٔةةر، ًٔزـِةةر ٓةةٖ ٓزتـةةَ تُصل٤ٌةةز ٓةةٖ أؼةةَ  ٝتإلطةةالّ، د٣٘ةةث ، ٣ةةدػٞ ىُةة٠ تُصؼو ةةَ تُٔد٘ةة٢ ػِةة٠ خزٛ٘ةةر 

ةز كة٢   ٌ تُٞصٍٞ ى٠ُ تُفو٤ور  ُٜٝذت ٣ لثغح تُوزإٓ تٌُز٣ْ ك١ٝ تألُدثج، أٝ أَٛ تُؼوٍٞ، ٣ٝدػٞ تُؽ٤ٔةغ ىُة٠ تُصل

ٕ  تإل٣ٔثٕ ٤ٓةدتٕ خؼ٤ةد ػةٖ تُؼوةَ، : تألٗلض ٝت٥كثم. ٝهد أخطَ تُوزإٓ تد ػث  خؼط تُلِظلثز ٝتألد٣ثٕ تُص٢ شوٍٞ ى

َ ػوِٚ، أٝ ٣ص دغ ٓث ػ٤ِٚ ت٥خث  ٝتألؼدتدٝالخد  ُٖٔ ٣ز٣د تإل٣ٔثٕ إٔ ٣ؼط  
(32)

. 

ٖ تُلٌةز ٝـةدٙ  أ١ ٤ٓةدتٕ تُصصةٞرتز،   ٔ رتشٚ، ٣ٝصعة  ٞ ٝتُلٌز تُةد٢٘٣ ٛةٞ ٤ًل٤ةر كٜةْ هعةث٣ث تُةد٣ٖ ٝشصة

٤ُٝض ٤ٓدتٕ تُيؼثبز، ٝتُطوٞص، ٝتُٔٔثرطثز تُؼ٤ِٔر، ىال ٖٓ ـ٤ط ٢ٛ شؼد٤ز ػةٖ كٌةز، ٝٓةغ كُةي، ال ٣٘لصةَ 

 ٢ تُطد٤ؼ٢، ٝتُلٌز تألخاله٢، ٝتُلٌز تالؼصٔثػ٢ تُظ٤ثط٢.تُلٌز تُد٢٘٣ ػٖ تُلٌز تُؼِٔ

ىكت ، ٛ٘ثى كثرم خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلٌز تُد٢٘٣ ػ٘د شٞك٤ن تُط٣َٞ  تُد٣ٖ ال ؿدثر ػ٤ِٚ، ٛٞ، ك٢ ٓؽِٔٚ، ٝـة٢ 

َ  تُؼصٞر ٝتألسٓثٕ، ٝٛٞ ٓصؽةد د ٝـ٤ة١ٞ، ٣صطِ ةح هةزت تز  طٔث١ٝ ؼث  ٖٓ أؼَ ىطؼثد تُديز٣ر، ٓصٔث ٤ث  ٓغ ً

دت  ٓغ ـ٤ثذ تُ٘ةثص، ٌُٝةٖ رؼةثٍ تُةد٣ٖ ٣ؽةدٕٝ، دتبٔةث ، ٓةث شالبْ تُف ٤ثذ تُؽد٣دذ، ٝشلظ ز آ٣ثشٚ شلظ٤زت  ٓصطٞرت  ٓصؽد 

ر، ػثؼش٣ٖ   ٓ ٣صد ْٛ ػٖ تُفزًر، ٣ٝٔ٘ؼْٜ ٖٓ تُصؽد٣د تُٔظث٣ز ُصطٞرتز تُف٤ثذ. ك٤ظٜزٕٝ، ك٢ ٓؼظْ أهطثر تأل

د٤٘٣ةر شدةدٝ ٓصلِ لةةر ػةٖ تُ٘صةٞص تُد٤٘٣ةةر،  ػةٖ تُلٜةْ تُؼ٤ٔةةن ُةزٝؾ تُة٘ص  تُةةد٢٘٣، ك٤صةدرٕٝ كصةثٟٝ ٝأـٌثٓةةث  

ِْٜ ٓث ال غثهر ُٜةْ خةٚ، : ٓصؼثرظر ٓغ رٝؾ تُؼِْ، ٓص٘ثك٤ر ٓغ ٓ٘طن تُؼوَ، ك٢ٜ  ٔ ث إٔ شل٘ن تُ٘ثص خثُد٣ٖ، كصف  ٓ ى

ٕ  تُد٣ٖ ٣ ْظز، ٝإٔ هللا   - ٗفةٖ ٓؼيةز تُٔظة٤ِٖٔ -ال ٣ٌِ ق ٗلظةث  ىال ٝطةؼٜث، أٝ شؽؼِ٘ةث  - شؼث٠ُ -ػ٠ِ تُزؿْ ٖٓ أ

ر تألْٓ تألخزٟٓعثر طلز٣
(33)

ةْ،   ٌ ٍ، تُةذ١ شف  ٝ . ٣ٝؼط٢ شٞك٤ةن تُط٣ٞةَ تُةد٣ٖ ٌٓثٗةر  كز٣ةدذ ، ك٤ؽؼِةٚ تُؼثٓةَ تأل

                                                           
(31 )

 226 تُٔصدر ٗلظٚ، ص

(32)
 65 تُليس، ٓفٔد ػعٔثٕ، شطٞر تألد٣ثٕ، )ّ.ص(، ص 

(33)
 226 الم ك٢ خ٘ث  تُعوثكر، )ّ.ص(، صتُط٣َٞ، شٞك٤ن، دٝر تُد٣ٖ ٝتألخ 
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ث ك٢  دتبٔث ، ك٢ شثر٣ل٘ث، كثُصثر٣خ، ػ٘دٙ، ٛٞ كُي تُصثر٣خ تُذ١ ص٘ؼصٚ كةثز تُيؼح تُٔص ُور خلعَ تُد٣ٖ، ٝالط٤ٔ 

 ى، ٝال ٣ظص٘د ى٠ُ شصثخغ تُدٍٝ تُص٢ شُٞ س تُفٌْ.ؼثٗدٚ تُصٞك٢، ٤ُٝض تُصثر٣خ تُذ١ ٣وّٞ ػ٠ِ شثر٣خ ـ٤ثذ تُِٔٞ

َ  طِطثٕ د١ٞ٤ٗ ُزؼةثٍ تُةد٣ٖ،  ً د، ٓ٘ذ تُددت٣ر، ركعٚ ً ٝىكت ػدٗث ى٠ُ تُد٣ٖ ٝرؼثُٚ، ٗؽد إٔ تُط٣َٞ ٣ؤ

ةث إٔ ٣ص٤ٜة   - ػ٠ِ ـد  هُٞٚ -كٖٔ ـن رؼثٍ تُد٣ٖ   ٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ ك٢ ٗلٞص تُ٘ثص طِطثٕ رٝـ٢ ٝتطغ تُ٘طةثم. أ

ْ كة٢ رهةثج تُ٘ةثص، كةذُي ٛةٞ تُلطةز تُٔدة٤ٖ، تُةذ١ ٣يةٜد خةٚ ُِٔصيد د٣ٖ ٓةْٜ٘   ٌ ةْٜ٘ ٓةٖ تُةصف  ٌ طةِطثٕ د٤ٗة١ٞ ٣ٔ

(، ٣ٝزٟ أٗٚ  ًثٕ ػ٠ِ J.B.Buryتطصوزت  شثر٣خ تُلٌز ٖٓ أهدّ تُؼصٞر، ٝٛٞ، خذُي، ٣ص لن ٓغ غ. ج. خ٤ٞر١ )

تُظةةِطر »ت٥ظةْ ىُة٠ (، أًدةةز ٗصة٤ح كة٢ شدؼةر ٛةذت تالظةطٜثد تار يخ رييّاا لصر ايـةن  ـة٤ٖ رد ، كة٢ ًصثخةٚ ػةٖ )

٘ةصْٜ ٓةٖ تؼص٤ةثؾ خصةْٜٞٓ، ٝٓفثُٝةر تُوعةث  ػِة٠ آرتبٜةْ...، «تُش٤٘ٓر  ٌ ، تُصة٢ ش٤ٜ ة ز ُزؼةثٍ تإل٤ًِةزٝص، ٝٓ

٣ْٚ ػٖ )A.D.whiteًٝذُي ٣زٟ صدم أٗدرٝ د٣ظٌٞز ٛٞت٣س ) ْلزٙ تُعلْ خٔؽِ د  تر يخ (، ـ٤ٖ ػزض، ك٢ ط 

ةةةق ) (، رد  تُ٘ةةةشتع خةةة٤ٖ تإل٣ٔةةةثٕلصنااا لي  اااين لصالاااىت ولصعدااا   Dogmaticٝتُؼوةةةَ ىُةةة٠ تُالٛةةةٞز تُٔصؼظ 

theologyُٚبس، خٜذت، طثـر تُد٣ٖ ٖٓ آظثّ ؿالذ تُٔصؼصد٤ٖ ٖٓ رؼث (، ٤ُٝض ى٠ُ تُد٣ٖ تُظٔؿ، كد ز 
(34)

. 

زظٞت ك٤ٜةث رهةثخصْٜ تُؽةثبزذ ػِة٠ ٓلةثُل٤ْٜ كة٢ تُةزأ١، ٝٓةٖ ككٔث ٖٓ كزصر أ ش٤ؿ ُْٜ ك٤ٜث تُظِطثٕ ىال 

ّ تُٔؼزكةر، ٝػزهِةٞت ٗيةثغ تُؼوةَ، ٝأػةثهٞت ـز٣ ةر تُ٘ظةز، ٝأٝصةدٝت أخةٞتج  ًثٗٞت ٖٓ أـزتر تُلٌز، ٝأٝهلٞت شوةد 

ّ تإلخدتع ك٢ تُصل٤ٌز، كؽٔدز تُف٤ثذ، ٝٝهق تُصود 
(35)

. 

َ  ص٘ٞف تالظطٜثد ت٥ظٔر، تُص٢ شؼز ض ُٜةث رؼةثٍ تُلٌةز ػِة٠  ٖٝٓ ٛ٘ث، ًثٗس ىدتٗر شٞك٤ن تُط٣َٞ ٌُ

ٔ ٖ ػال ٗلٞطٜ ْ صدأ تُؽَٜ، ٝأكظد شل٤ٌزْٛ ظ٤ن تألكن، كثطةصفثُس طةٔثـر أ٣د١ تُٔصشٓص٤ٖ ٖٓ رؼثٍ تُد٣ٖ، ٓ

ةس تُدـة٤ط،   ٓ ةح تُٔو٤ةس، ٝتُصش ّ  ٗثخةث  ٝٓلِدةث ، كٌةثٕ تُصؼص  تُد٣ٖ ك٢ ٗلٞطْٜ ى٠ُ  ـق خثالظطٜثد تُِٔط ةخ خثُةد

ٙ ىُةة٠ أـةةػو تُٔزتشةةح تُد٤ٔ٤ٜةةر، ٣ٝزٓةة٢ خةةٚ ىُةة٠ ـعةة٤ط  تُةةذ١ ٣دؼةةد صةةثـدٚ ػةةٖ ٗةةٞر تإل٣ٔةةثٕ تُصةةف٤ؿ، ٣ٝةةزد 

 .تُٞـي٤ر

ح، ٝتإلرٛثج تُٞـية٢، خثطةْ تُةد٣ٖ  خةَ  َ  صٞر تالظطٜثد، ٝتُصؼص  ُْٝ ٣ٌصق  شٞك٤ن تُط٣َٞ خإدتٗر ً

ةلر ُِةد٣ٖ،  ث رؼثٍ تُد٣ٖ ٖٓ ٓ٘طِن ش ٣ٝالشْٜ تُٔصؼظ  ىٗٚ  شصد غ، شثر٣ل٤ث ، تُؼد٣د ٖٓ تالظطٜثدتز تُدت٤ٓر، تُص٢  ٜ٘ 

(، تُةذ١ أٛةدتٙ ىُة٠ تُية٤خ ٓصةطل٠ مسيحيا ولإلساا قّحا لالضطهرد لصذيني  ين لصٝخدت كُي ٝتظفث  ك٢ ًصثخٚ )

ػدةةد تُةةزتسم، تُةةذ١ ستٝغ خةة٤ٖ تإل٣ٔةةثٕ ٝتُصظةةثٓؿ. ٝتُفةةن  إٔ تٌُصةةثج، كةة٢ ٓؽِٔةةٚ، دػةةٞذ ًز٣ٔةةر ىُةة٠ تُصظةةثٓؿ، 

                                                           
(34)

 6 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تُ٘شتع خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلِظلر، )ّ.ص(، ص 

(35)
 3 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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ح، ٝتـصزتّ ػ٤ٔن ُفز٣ ر تالػصوةثد  ـ٤ةط ٣وةٍٞ تُط٣ٞةَ كة٢ ٓود ٓصةٚ ُٜةذت تٌُصةثج َ  شؼص  ٛةذت »: ٝىٌٗثر ٓطِن ٌُ

ةدث ، كصٞؿةَ كة٢ ًصثج ٣ف٢ٌ، ك٢ ٗ طثهٚ تُع٤ ن، طة٤زذ كٌةزذ آظٔةر، شةزف  خٜةث هِةٞج شـِة٢ ـوةدت ، ٝشعةطزّ شؼص 

َ تُد٣ٖ ٝسر ٓث شز٣ن ٖٓ دٓث  خز٣ةر، ٝٓث شؽصثؾ ٖٓ ٓدثدئ ىٗظث٤ٗر ًز٣ٔري ٝػ٠ِ ًزٙ ٜٓ٘ث   ٔ ترشٌثج تإلظْ، ٝشف

ث ك٢ ٗيثغ ٣فدٝٙ تألَٓ تُدثطْ، ٓعس ٓٞتًح تُفز٣ ر ك٢ غز٣وٜث هدٓث ، ال شصٞه ق، ٝال شصؼع ز، ىال ُصظص ٗق ط٤زٛ

«ٝشٞهدٙ تُـدطر خثُظلز تُٔد٤ٖ
(36)

. 

ث رطثُر  - ػ٠ِ ـد  هُٞٚ -ٝخذُي، ػَٔ ػ٠ِ شدزبر تألد٣ثٕ ٖٓ شدؼثز تالظطٜثد، كثألصَ ك٢ تألد٣ثٕ  أٜٗ 

ته٤ٖ ُِوصةثٍ، تُةزتؿد٤ٖ كة٢ ىٛةزتم تُةدٓث ، ٝٗةدت  ٞ تػ٤ٖ ُِفوةد ٝتُدـعةث ، ٝدػةٞذ تُظةالّ ىُة٠ تُصة   تُفةح ىُة٠ تُ٘ةش 

تُزـٔر ٝتُصظثٓؿ ى٠ُ تُٔيثب٤ٖ خثُوظٞذ ٝتالٗصوثّ
(37)

. 

هةةث  خ٤٘ةٚ ٝخةة٤ٖ تُلٌةز تُةةد٢٘٣، ك٤ةزد  ػِةة٠ تُةشػْ تُوثبةةَ ْ  ٣ظةصطزد تُط٣ٞةةَ، ٓةدتكؼث  ػةةٖ تُةد٣ٖ، ٝٓلز  ٕ  : ظة ى

٣٘طة١ٞ ٛةذت تُوةٍٞ ػِة٠ خٜصةثٕ ػظة٤ْ، كٔةث دػةث »: هةثبال   - ًٔةث ٣ةذٛح ٣ٝةد ػ٢ تُةدؼط -تإلطالّ تٗصيةز خثُظة٤ق 

ٕ  تُلص٘ةر أًدةز ٓةٖ تُوصةَ... ٝهةد ٗةشٍ تُوةزإٓ تٌُةز٣ْ دتػ٤ةث   تإلطالّ ى٠ُ ت  ُلص٘ر تُٔؤ٤ٖ٘ٓ ػٖ د٣ْٜ٘  أل تُوصثٍ ىال رد 

لَا فِاي لصاِذيِن قااْذ تابااي نا ": ُِفح، ٓدي زت  خثُصظثٓؿ، ٓ٘ل زت  ٖٓ ىًزتٙ تُ٘ثص ػ٠ِ تػص٘ثم تإلطةالّ خوُٞةٚ شؼةث٠ُ الا إِْكايا

ْشُذ ِمنا لْصغايِ  صة٠ِ هللا -[. ٤ُٝض ألـد ٖٓ رؼثٍ د٣٘ةٚ ػِة٠ أـةد  طةِطثٕ  خةَ ُة٤ض رطةٍٞ هللا 256 :" ]تُدوزذلصيُّ

ً ز ىٗٔث أٗس ٓذًز، ُظس ػ٤ِْٜ خٔظ٤طز - ػ٤ِٚ ٝطِْ  ث ، كذ ً زت  ٝٓدِـ  »ىال ٓذ
(38)

. 

ةس، ىال ػ٘ةد   ٓ ةح، ٝال ٣وصعة٢ تُصش ح، كثإل٣ٔثٕ ال ٣ظةصِشّ تُصؼص  َ  شؼص  ٖٝٓ ٛ٘ث، ًثٗس ىدتٗر تُط٣َٞ ٌُ

ٓ س ٖٓ صدبس ه َ  تُلطز، ك٢ تطصفٞتك أَٛ تُصش ِٞخْٜ، ٝأظِْ تُؽَٜ ػوُْٜٞ، ٖٝٓ ٛذت تُٔ٘طِن، ًثٕ تُلطز، ً

ةس إٔ   ٓ ةْٜ٘ ٓةٖ ى٣ةذت  خصةْٜٞٓ، كةإكت ًةثٕ ٓةٖ خصةثبص تإل٣ٔةثٕ تُٔصش  ٌ ٖٓ رؼثٍ تُد٣ٖ ػِة٠ طةِطر س٤٘ٓةر شٔ

َ  ٓذٛح ٣لثُق ػو٤دشْٜ، ٤ٔ٣ِٝٞت ى٠ُ تُص٤ٌَ٘ خصثـدٚ، ٝؼح إٔ ٣   د ؿالذ تُٔصؼصةد٤ٖ ٓةْٜ٘ ٣لزغ أِٛٚ ٖٓ ً ؽز 

َ  طِطر ش٤ظ ز ُْٜ أطدثج تالظةطٜثد، ٝخٜةذت ٣دوة٠ ُإل٣ٔةثٕ ؼالُةٚ، ٓةغ شالكة٢ ٓةث ٣فصٔةَ إٔ ٣ة٘ؽْ ػ٘ةٚ ٓةٖ  ً ٖٓ

طٞ 
(39)

. 

                                                           
(36)

 7 ّ، ص1947تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تالظطٜثد تُد٢٘٣ خ٤ٖ تُٔظ٤ف٤ر ٝتإلطالّ، دتر تُلٌز تُؼزخ٢، تُوثٛزذ،  

(37)
 11 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 

(38 )
 16 تُٔصدر ٗلظٚ، ص

(39)
 16 تُٔصدر ٗلظٚ، ص 
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  ٕ ح تُد٢٘٣، ٝأدتٗٚ خيةد ذ، ركةط، أ٣عةث ، ٓلٜةّٞ تُعةٞرذ تُد٤٘٣ةر، كلة٢ رأ٣ةٚ أ ًٝٔث ركط تُط٣َٞ تُصؼص 

ٍ، ك٢ ؿٔثر ت  ٞ رٙ، تإلٗظثٕ تُٞد٣غ ٣صف  ٞ د شصة ُعٞرذ، ى٠ُ ـ٤ٞتٕ ٓلصزص، ٣صِذ ك خثرشٌثج ٓةث ًةثٕ ٣لةشع ٓةٖ ٓؽةز 

س. ٝكة٢ ٛةذت تُصةدد، ٣ظصيةٜد شٞك٤ةن تُط٣ٞةَ خصةثر٣خ تُعةٞرذ تُلزٗظة٤ر،  ٣ٝظؼ٠ ى٠ُ ػَٔ ٓث ًثٕ ٣٘لز ٓ٘ٚ ٣ٝصوةش 

ٖ  خ ٕ  تُصؼ٤ِْ كثُذ٣ٖ ترشٌدٞت كظثبؼٜث ُْ ٣ٌٞٗٞت ٖٓ تُٔؽز٤ٖٓ تُظلث٤ًٖ  خَ ًثٗٞت ٖٓ تُٔظص٤٘ز٣ٖ، تُذ٣ٖ ظ ؼعْٜ أ

 هد ٛذ ج غدثػْٜ ٝره ن ٓيثػزْٛ.

َ  تُص٘د٣د خثُؼ٘ق تُد٢٘٣، ٣ٝصظث ٍ ؟ي : ٌٝٛذت، ٣٘د د تُط٣َٞ ً ٓث ه٤ٔر تُؼ٘ق ك٢ ىهزتر تُدثغَ ٌٓةثٕ تُفةن 

هد ٣ٌٕٞ تُدثغَ ٓـز٣ث  ك٤ؽذج تُ٘ثص ى٠ُ تػص٘ثهٚ، ٌُٖٝ دُٝصةٚ ال شةدّٝ غة٣ٞال ، ٝىكت شةُٞ ٠ تُظة٤ق ـٔث٣ةر تُدثغةَ 

ال ٣ِدط خؼدٙ إٔ ٣شٛن، ٣ٝصدتػ٠، ٝشصٌيق ـو٤وصٚ ُِؼ٤ثٕ، ٝهد ٣٘صزف ػٖ تُفةن  ٓةٖ ػ٤ٔةس خصة٤زشْٜ،  ـ٤٘ث ،

ت ػٖ تُ٘ظز تُصف٤ؿ، ٌُٖٝ كُي تُؼ٠ٔ ال ٣طٍٞ، كظزػثٕ ٓث شٜد٣ْٜ ى٠ُ تُفن  تُلطز تُظ٤ِٔر، ٣ٝؽذج ى٤ُٚ  ًٝلٞ 

  َ ، ك٢ ً د٣ٖ، ًل٤َ خ ٕ ٣ط٤َ خ٤ٖ تألْٓ خوث ٙتألػٞتٕ تُذ٣ٖ ٣صٌثظز ػددْٛ ٓغ ٓزٝر تأل٣ثّ... كؽثٗح تُفن 
(40)

. 

ٕ  كُي تُؼ٘ق ٣ٌٕٞ أًعز ظزتٝذ  ٓةٖ ؼثٗةح أصةفثج تُلٌةز تُةد٢٘٣ شؽةثٙ أٛةَ تُؼوةَ ٓةٖ أـةزتر  ٣ٝزٟ أ

ُٜٔةث إٔ   ٝ تُلٌز، ىكت تؼصٔغ ُْٜ )أ١ ألصفثج تُلٌز تُد٢٘٣( أٓزتٕ، ٣دٝر تؼصٔثػٜٔث ٓغ تُ٘شتع ٝؼةٞدت  ٝػةدٓث ، أ

تدٙ، كإٕ أػٞسشْٜ تُظِطر ه٘ؼٞت خثُـ٤دةر، ٝتٗصؤةٞت شص٤ٜ   ُزؼثٍ تُد٣ٖ طِطر شٔ  ٝ ْٜ٘ ٖٓ تظطٜثد تُؼوَ، ٝى٣ذت  ر  ٌ

خث٤ُٔ٘ٔر، أٝ الكٝت خثُؼوَ، ٝؼثرٝت خصْٜٞٓ ك٢ تالـصٔث  خيز٣ؼصْٜ... كةال ٣ِدةط ٓ٘طوةٚ، ـصة٠ ٣ع٤ةز تُيةوثم كة٢ 

، ٝترش٤ثد آكثهٜةث، «ُفزتّٓ٘طور ت»ٓؼظٌزْٛ، ٣ٝلس  ك٢ ػعد دػٞشْٜ. ٝظث٤ٜٗٔث إٔ ٣ٞؼد ػوَ ٣وٟٞ ػ٠ِ تهصفثّ 

، خلعةَ ؼزأشةٚ ٣ٝوظصةٚ، ٣ٌةٕٞ أٛةال  الظةطٜثد  ٝتالٗصٜث  ٜٓ٘ث ى٠ُ تًصيةثف ٓؽٜةٍٞ، أٝ ىٌٗةثر ٓة ُٞف، ٝػ٘دبةذ 

ر تُط٣َٞ أٗٚ  خـ٤ز تؼصٔثع ٛذ٣ٖ تُؼث٤ِٖٓ ال ٣وّٞ خ٤ٖ تُؼوَ ٝتإل٣ٔثٕ ٗشتع ْ  ٣وز  خصٞٓٚ. ظ
(41)

. 

َ  ٓظة ةح ٝتالظةطٜثد، ًٝة َ  صةٞر تُصؼص  ثٛز تُعةٞرتز تُد٤٘٣ةر، ٣ؽةد شٞك٤ةن تُط٣ٞةَ كٌةزٙ ٝك٢ ٓوثخَ ً

تد تُ٘شػةةثز تإلٗظةةث٤ٗر   ٝ ةةزز خٜةةث تألد٣ةةثٕ، ٝدػةةث ى٤ُٜةةث ر ٓ٘ؽةةذخث  ىُةة٠ ٗثـ٤ةةر تُٔدةةثدئ تإلٗظةةث٤ٗر تُؽ٤ِٔةةر، تُصةة٢ خي 

ف ٝتُلِظةةةلر، ٝدػةةةثذ تإلصةةةالؾ تُظةةة٢ِٔ ٝتُٔوثٝٓةةةر تُظةةة٤ِٔر، ٓةةةٖ أٓعةةةثٍ  ٞ ؿثٗةةةد١ : تُصةةةثدهر ٓةةةٖ أٛةةةَ تُصصةةة

ٝشُٞظص١ٞ
(42)

  ْ ةدت   . ٖٝٓ ظ   ً ًثٕ تٗف٤ثسٙ ُزٝتد تإلصالؾ تُةد٢٘٣، ُٝة٤ض ألصةفثج تُؼ٘ةق ٝتُعةٞرتز تُد٤٘٣ةر، ٓؤ

                                                           
(40 )

 30 تُٔصدر ٗلظٚ، ص

(41)
 7 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تُ٘شتع خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلِظلر، )ّ.ص(، ص 

(42)
 31 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تالظطٜثد تُد٢٘٣ خ٤ٖ تُٔظ٤ف٤ر ٝتإلطالّ، )ّ.ص(، ص 
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  َ َ  صٞر تالظطٜثد، ـص٠ ُٞ ًثٗس خثطْ تُد٣ٖ، كثالظطٜثد ػدٝتٕ ػ٠ِ ـز٣ ر تُعة٤ٔز، ٝٓ٘ةثهط ٌُة ركعٚ ً

 تُ٘ٞت٤ٓض تألخاله٤ر.

َ  ص٘ٞف تالظطٜثد تُةد٢٘٣، كة٢ ظةٞ  تُٔ٘ظة ٞر تألخالهة٢، ٓعةثال  ػ٤ِٔةث  ًٔث شددٝ ـِٔر تُط٣َٞ ػ٠ِ ً

ً د تُص٘ثؿْ ٝتُصٞتكن خ٤ٖ أرًثٕ رؤ٣صٚ تُٔصٌثِٓةر كة٢ ؼ٤ٔةغ ؼٞتٗدٜةث، خة٤ٖ كِظةلر تألخةالم ٝتُوة٤ْ تإلٗظةث٤ٗر ٓةٖ  ٣ؤ

ٜةر ىُة٠ كِظةلر  ٗثـ٤ر، ٝخ٤ٖ تُٔدثدئ تُد٤٘٣ر ٓةٖ ٗثـ٤ةر أخةزٟ. ٝٓةٖ ٛ٘ةثى، ًةثٕ شل٤٘ةدٙ ُصِةي تالػصزتظةثز تُٔٞؼ 

ْ  ال ٣ٌٔةٖ إٔ ٣ٌةٕٞ تألخالم ٖٓ ٓ٘طِن شؼثرظٜث ٓ غ ٓدثدئ تإلطالّ. كثُٔدثدئ تألخاله٤ر ٓدثدئ ىٗظث٤ٗر، ٝٓةٖ ظة

ذ، ٝتُؼدتُر، ٝتُٔظثٝتذ... ىُخ، ٝػ٠ِ   ٞ خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ٓدثدئ تإلطالّ شؼثرض، ٝال ؿزٝ ك٢ ٛذت، كثإلطالّ هد أهز  تألخ

َ   دٜر  هد ٣فثٍٝ تُد ؼط، ُـزض  ك٢ ٗلظٚ، إٔ ٣ِفوٜةث ٛذت، كإٗٚ  ال ٣٘دـ٢ شف٤َٔ تُ٘صٞص تُد٤٘٣ر تُدز٣ةر ٖٓ ً

 خٜث، ٓظؤ٤ُٝر  تالظطٜثد تُد٢٘٣.

ٌٝٛذت، خدت ٛ٘ثى كةزم  ٝتظةؿ  خة٤ٖ تُةد٣ٖ ٝتُلٌةز تُةد٢٘٣ ػ٘ةد شٞك٤ةن تُط٣ٞةَ  كثُةد٣ٖ ٣ةدػٞ ىُة٠ تُفةح، 

ذ، ٝتُؼدتُر، ٝتُٔظثٝتذ، ـ٤ط ال كزم خ٤ٖ أخة٤ط أٝ أطةٞد، ؿ٘ة٢ أٝ كو٤ةز، ػزخة٢ أٝ أػؽٔة٢،   ٞ ٝتُصظثٓؿ، ٝتألخ

، ٣ٌةةٕٞ تُلٌةةز تُةةد٢٘٣ صةةف٤فث  ىال خةةثُ صوٟٞ. ٝتُلٜةةْ تُصةةف٤ؿ ُِةةد٣ٖ ٣ص ظةةْ خثُصةةلث ، ٝتُ٘وةةث ، ٝتُصظةةثٓؿ، ٝػ٘دبةةذ 

ف، ٝىرٛةثج، ٝتظةطٜثد، خثطةْ تُةد٣ٖ، ـ٤ةط  َ  شطز  ٝت٣ؽثخ٤ث ، ٣ٌٕٝٞ، ًذُي، أ٣عث ، ىكت ًثٕ دػٞذ صثدهر ُ٘دذ ً

ف، ٝٓـثالذ، ًٔث ٗثٛعس ؼ٤ٔغ تألد٣ثٕ  ، ٝشطز  َ  ػ٘ق  َ  د٣ٖ ً ف خٌَ أٗٞتػةٚ ٝأ ةٌثُٚ. ٣٘دذ ً ح ٝتُصطز  تُصؼص 

  َ َ  ٗيةثغ، ٝشظةِح ًة َ  شوةد ّ، ٝشؼزهةَ ًة ت  شؼٞم ً ً  ْد  ٍ ى٠ُ ػودر   ٞ ٕ  تُلٌز تُد٢٘٣ هد ٣صف خَ كٛح تُط٣َٞ ى٠ُ أ

صةةد أخةةٞتج تإلخةةدتع كةة٢ تُصل٤ٌةةز، كصؽٔةةد تُف٤ةةثذ، ٣ٝصٞه ةةق تُصوةةد ّ، ٣ٝصوٞهةةغ  ـز٣ ةةر ُِؼوةةَ، ٝتُ٘ظةةز، ٝتُلٌةةز، ٝشٞ 

٣يةة٤غ تُدٌةةث  ػِةة٠ أٓؽةةثد تُٔثظةة٢، ٝكُةةي ىكت تٗصيةةز تُص ٣ٝةةَ تُ٘لؼةة٢ تُةةدٝؿٔثغ٤و٢، أٝ تُصٞظ٤ةةق تُٔؽصٔةةغ، ٝ

ٕ  رؼةثٍ تُالٛةٞز تُٔصؼظ ةق ػ٘ةد تُٔظة٤ف٤٤ٖ، ٝؿةالذ تُٔصؼصةد٤ٖ : تُٔصؼظ ق ُِد٣ٖ. كثطصوزت  شثر٣خ تألْٓ ٣وٍٞ ى

ظةْٜ أٝصة٤ث  ػِة٠ ػوةُْٜٞ، هةد ٖٓ تُٔظ٤ِٖٔ، أُٝةةي تُةذ٣ٖ أخةٞت ىال إٔ ٣فؽةزٝت ػِة٠ شل٤ٌةز تُ٘ةثص، ٣ٝو٤ٔةٞت أٗل

أطثؤٝت ى٠ُ تُةد٣ٖ ٝشؼث٤ُٔةٚ تُظةٔفث  خٔوةدتر ٓةث أطةثؤٝت ىُة٠ تُلِظةلر ٝتُؼِةْ ٓؼةث  
(43)

. ٝٓةٖ ٛ٘ةث، ٣صةدؿ ٓعةَ ٛةذت 

ةث   ْ  تٛصٔثٓةث  خ٤٘  َ  تُ٘ٞت٤ٓض تألخاله٤ر ػ٘دٙ، ٝٛةٞ تُةذ١ تٛةص ظح ى٠ُ تُد٣ٖ ظِٔث  ٝػدٝتٗث ، ٓ٘ثهعث  ٌُ تُلٌز، تُذ١ ٣٘ 

 ٤ٖ تُد٣ٖ ٝخ٤ٖ ٓدثدئ كِظلر تألخالم.خإخزتس تُصٞتكن خ

َ  كٌز د٢٘٣  ٣ظؼ٠ ى٠ُ ٓفثرخر تُصو٤ِةد، ٝكةصؿ خةثج تالؼصٜةثد، ٝش ٤ًةد ظةزٝرذ  ، ًثٗس ٓظثٗدشٚ ٌُ  ْ ٖٝٓ ظ 

ىغةةالم تُفز٣ ةةر ُِؼوةةَ، كةة٢ ىغةةثر ًصةةثج هللا ٝطةة٘ ر رطةةُٞٚ، ٝتُؼٔةةَ ػِةة٠ تُؼ٘ث٣ةةر خةةثُٔزأذ ٝشعو٤لٜةةث، ٝتُةةدػٞذ ىُةة٠ 

                                                           
(43)

 5 تُط٣َٞ، شٞك٤ن، هصر تُ٘شتع خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلِظلر، )ّ.ص(، ص 
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تصَ تُط٣َٞ شلزهصٚ خة٤ٖ تُصظثٓؿ تُد٢٘٣، ٝٓ٘ثٛعر ـ زًثز تالطصؼٔثر، ٓغ تإلكثدذ ٖٓ ػِّٞ تُـزج تُ٘ثكؼر. ٣ٝٞ 

تُد٣ٖ ٝتُلٌز تُد٢٘٣، ٝـزصٚ ػ٠ِ ٝؼٞد كٌز د٢٘٣ ٓظص٤٘ز، ك٤د٤ٖ  ُ٘ث ؼظثٓر تألظزتر تُص٢ شِفن خثُد٣ٖ ٝتُؼِْ 

ث  ُِ٘ظز٣ثز تُؼ٤ِٔر، ًٝ ٗٚ  ٣ؼ٤د ى٠ُ تألكٛثٕ شِي تُو  ٌ ع٤ر تٌُالط٤ٌ٤ر تُود٣ٔر كة٢ تُلِظةلر ٓؼث ، ىكت تػصدز تُد٣ٖ ٓف

ْ  ٣ٌٔةةٖ تُوةةٍٞ ةةض ٓذٛدةةٚ كةة٢ : تإلطةةال٤ٓر، ٝٛةة٢ هعةة٤ر تُصٞك٤ةةن خةة٤ٖ تُلِظةةلر ٝتُةةد٣ٖ. ٝٓةةٖ ظةة  ٔ ىٗ ةةٚ ٓةةٖ ت٤ُظةة٤ز شِ

، ك٢ تُوزٕ تُظثخغ ػيز، ت صد  تإل٣ٔثٕ خيز٣ؼر تُؼوَ، ٓغ  ً د أٗٚ  ظزٝرذ تُؽٔغ خ٤ٖ تُٞـ٢ ٝتُؼوَ  ُذُي ٗؽدٙ ٣ؤ

 تُد٣ٖ، ٝـزٓر شؼث٤ُٔٚ، ٓث ٜٓ د ٤ُٔالد كِظلر ٓدصٌزذ، ٝػِْ ؼد٣د.تإلخوث  ػ٠ِ هدط٤ ر 

ٖ  أخةص  ٤ٔٓشتشةٚ تُةدػٞذ  ح تُط٣َٞ ٖٓ إٔ ٣ زشٌح ٛذت تالظطٜثد، ٝٛذٙ ت٥ظةثّ تُدت٤ٓةر، خثطةْ د٣ة ٣ٝصؼؽ 

ص٤ٖ ٓةٖ رؼةثٍ تُةد٣  ٓ َ  ؼٜةٞد تُٔصةش ٕ  تُليَ ط٤ٌٕٞ تُٔص٤ز تُٔفصّٞ ٌُ دت  أ  ً ٖ ى٠ُ تُفح، ٝتُظالّ، ٝتُصلث ، ٓؤ

ةةْ ال ٣ظةةصط٤ؼٕٞ إٔ ٣طلةةةٞت ُِفةةن  ٗةةٞرت ، كـةةالذ تُٔصؼصةةد٤ٖ ٣ٌِٔةةٕٞ ىخةةثدذ  كةة٢ تظةةطٜثد تُلٌةةز تُٔظةةص٤٘ز  ألٜٗ 

، كثُفن  ال ٣ٔٞز خٔٞز  ٜدتبٚ، ٝىكت ػدّ تُفن  تألٗصةثر،  ْ ال ٣وٕٞٝ ػ٠ِ إٔ ٣طٔظٞت آ٣ر تُفن  خصْٜٞٓ، ٌُٜ٘ 

د  ُٚ أٗصثرت  ك٢ ػٜٞد شث ؼ   ٝ  ٤ُر، ٝهد ٓع٠ رًح تُؼِْ، ٝشلِ ق تُٔصؼصدٕٞ.ك٢ ػٜد تالظطٜثدتز تُٔيؤٝٓر، 

٣٘ص٢ٜ تُط٣َٞ ٖٓ كُي ى٠ُ ٗص٤ؽر ٓفةد دذ كفٞتٛةث إٔ ال شؼةثرض خة٤ٖ ى٣ٔةثٕ تُلِظةلر خثُؼوةَ، ٝخة٤ٖ تُوةٍٞ 

َ  ٌٓثٜٗةث ٓةٖ تُدرتطةثز تإلٗظةث٤ٗر، تُصة٢  خثُؼالهر تُص٢ رخطس خ٤ٖ تُصل٤ٌز تُلِظل٢ ٝتُصل٤ٌز تُةد٢٘٣، كثُلِظةلر شفصة

ْ  خٜث رؼثٍ تُد٣ٖ، ًٝع٤زٕٝ ٖٓ تُلالطلر تُٔفةدظ٤ٖ ٝتُٔؼثصةز٣ٖ خةدؤٝت ـ٤ةثشْٜ خدرتطةثز د٤٘٣ةر، ًٝع٤ةز ٓةٖ  ٣ٜص

ُةس ٓؼصوةدتز د٤٘٣ةر   ٞ تُلالطلر ًثٗٞت رؼثٍ د٣ٖ، ٖٝٓ تُلالطلر ٖٓ ًثٕ هِدٚ ػثٓزت  خثإل٣ٔثٕ تُد٢٘٣، ًٝع٤ةزت  ٓةث شف

ٕ  تُٞت هغ تُد٢٘٣ هد أد ٟ، ك٢ ًع٤ز ٖٓ تُفثالز، ى٠ُ ٓذتٛح كِظل٤ر، ٝتُؼٌض صف٤ؿ، خيٜثدذ شثر٣خ تُلِظلر. ًٔث أ

تع ى٠ُ تُصل٤ٌز ك٢ تُٔيةٌالز  ٕ  تُؼوَ، خطد٤ؼصٚ، ٗش  ٖ تُد٣ٖ ٖٓ ٓؼصودتز ٝٓدثدئ  أل  ٔ ى٠ُ خفط كِظل٢، ك٤ٔث ٣صع

تُد٤٘٣ر )ٝؿ٤زٛث(، ٝتُدفط ػٖ ـٍِٞ ُٜث، ٖٝٓ ٛ٘ث، ؼث  تُدفةط تُلِظةل٢ كة٢ غد٤ؼةر هللا، ٝٝؼةٞدٙ، ٝٝـدت٤ٗصةٚ، 

خٔلِٞهثشٚ، ٓغ ٓث ٣وصعة٤ٚ كُةي ٓةٖ تُدفةط كة٢ ـو٤وةر تٌُةٕٞ، ٝك٤ٔةث ىكت ًةثٕ هةد٣ٔث  أٝ ـةد٣عث ،  ٝصلثشٚ، ٝػالهصٚ

ٓٞؼٞدت  خذتشةٚ أٝ خـ٤ةزٙ، ٝػةٖ ٌٓةثٕ تإلٗظةثٕ ٓةٖ ٛةذت تٌُةٕٞ، ٝٓةدٟ ـز٣ صةٚ أٝ ؼدز٣صةٚ، ٝٓدِةؾ ٓظةؤ٤ُٝصٚ ػةٖ 

ور تُةٞـ٢ تإلُٜة٢، ٝٝؼةٚ تُفثؼةر أكؼثُٚ، ٝغد٤ؼر تُو٤ْ تُص٢ ٣٘دـ٢ إٔ ٣د٣ٖ خثُٞال  ُٜث، ى٠ُ ؼثٗح تُدفط ك٢ ـو٤

تز، ٝٗفٞ كُي ٖٓ ٓٞظٞػثز  ـِس تٌُع٤ز٣ٖ ٖٓ تُلالطلر  ةزهث  ٝؿزخةث    ٞ ى٠ُ تُ٘د
(44)

. كثُةد٣ٖ، ىكت ، ال ٣ ؼةثرض 

                                                           
(44 )

 175 هعث٣ث ٖٓ رـثج تُلِظلر ٝتُؼِْ، دتر تُٜ٘عر تُؼزخ٤ر، تُوثٛزذ، )د.ز(، ص: شٞك٤ن، خ٤ٖ ُـر تُوزإٓ ُٝـر تُلِظلر، خفط ٓ٘يٞر ك٢ ًصثجتُط٣َٞ، 
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تُلِظلر أٝ تُؼِةْ، ٗظةزت  ىُة٠ تُٞـةدذ تألُٝة٠ خة٤ٖ تُةٞـ٢، ٝتُؼوةَ، ٝتُطد٤ؼةر
(45)

ُٜٔةث ػ٘ةد  ث  ٚ ٣دةدٝ ٓؼثرظة. ٌُٝ٘ ة

ٓ  ؼص  أصفثج تُلٌز تُد٢٘٣ تُٔص  ف ٝتُٔـثالذ.٣ٝدٗٞ ٖٓ تُصطز   ،تُذ١ ٣٘ ٟ ػٖ تالػصدتٍ ،سح ٝتُٔصش

ٔ  ٣د٤   ،ٌٛذتٝ إٔ  تُص٢ الخد   ،ر خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُلٌز تُد٢٘٣، شِي تُصلزهرٖ ُ٘ث تُط٣َٞ شِي تُصلزهر تُفثطٔر ٝتُٜٔ

ٝؼؼِٜث ٖٓ هعةث٣ثٗث  ،ثتُفثؼر ى٠ُ تالٛصٔثّ خٜ ك٢ أٓض   ،ت٥ٕ ،ثشِصلس ى٤ُٜث تألٗظثر ك٢ ًَ سٓثٕ ٌٝٓثٕ، ٝىٕ ً٘  

ـؽز ػعزذ  ،ث  ٘ر خطدؼٜث، ـص٠ ال ٣وق تُد٣ٖ، ٣ُٞٓلطٞرشٜث تُلثبور ك٢ ٓؽصٔؼثش٘ث تُيزه٤ر تُٔصد٣   ت  تُٔفٞر٣ر، ٗظز

 ،ُلْٜ خثغا ُِد٣ٖ، كصفزّ س٣٘ر هللا تُص٢ أخةزغ ُؼدةثدٙ ٗص٤ؽر   ،ّ تإلٗظث٢ٗ ك٢  ص٠ صٞرٙ ٝٓؽثالشٚك٢ ٝؼٚ تُصود  

ُإل٣ٔةثٕ ؼالُةٚ ٝػظٔصةٚ كة٢  ،ث  ، أ٣عةتُد٤ٗث ِٓؼٞٗر، ِٓؼةٕٞ ٓةث ك٤ٜةث. ٝـصة٠ ٣دوة٠ ٝتُط٤دثز ٖٓ تُزسم، ٝشصدؿ

ٓ  أٝ ٗص٤ؽر ُِصؼص   ،ٓغ شالك٢ ٓث ٣فصَٔ إٔ ٣٘ؽْ ػ٘ٚ ٖٓ طٞ ، ٗص٤ؽر ُؼدّ تُلْٜ ،ٗلٞص تُ٘ثص س ػ٘د ٓةٖ ح ٝتُصش

 ٝأظِْ تُؽَٜ ػوُْٜٞ. ،صدبس هِٞخْٜ

ٝخة٤ٖ تُلٌةز تُةد٢٘٣، ٝتُوةٍٞ خعةزٝرذ  ،كة٢ كتشةٚ ٣٘ص٢ٜ تُط٣َٞ ى٠ُ ظزٝرذ تُصلزهةر خة٤ٖ تُةد٣ٖ ،ٝخذُي

ىال ك٢ ٝؼٞد كٌةز د٣٘ة٢ ٓظةص٤٘ز، ٣٘ة ٟ  - ٖٓ ٝؼٜر ٗظزٙ -ٝتألخالم، ٝال ٣ٌٕٞ كُي  ،ٝتُؼِْ ،تُصالسّ خ٤ٖ تُد٣ٖ

َ   ،ػ٘ةد تُط٣ٞةَ ،تُلٌةز تُةد٢٘٣ ٕ  ى: ف ٝتُٔـثالذ، ٝخذُي ٣صدم تُوةٍٞح ٝتُصطز  ػٖ تُصؼص    دػةٞذ صةثدهر ُ٘دةذ ًة

َ   ،ٝغد٤ؼصٚ تُفو٤و٤ر ،ك٢ ـو٤وصٚ ،ٝتظطٜثد خثطْ تُد٣ٖ، كثُد٣ٖ ،ٝىكالٍ ،ٝهٔغ ،ٝىرٛثج ،فشطز   ػ٘ةق،  ٣٘دةذ ًة

ٝشظةثٓؿ،  ،ٝصةلث  ،ٖٓ ٗوةث خٚ ظْ خٔث ٣ص   ،م شٞك٤ن تُط٣َٞ خ٤ٖ تُد٣ٖ كتش٣ٚلز   ،ـص٠ ُٞ ًثٕ تُد٣ٖ كتشٚ، ٖٝٓ ٛ٘ث

 ق ُِد٣ٖ.أٝ تُصٞظ٤ق تُٔصؼظ   ،ٝخ٤ٖ تُص ٣َٝ

ً   ،ٌٝٛذت ٕ   ٣َٞد تُط٣ؤ ـثؼر تإلٗظثٕ ى٠ُ تُد٣ٖ ٤ُظةس  أ٤ٔٛر تُد٣ٖ ُألكزتد ٝتُٔؽصٔؼثز ػ٠ِ تُظٞت ، ٝأ

ةة .تُٞؼةةٞد ٝطةةز   ،خةةَ ـثؼةةر أطثطةة٤ر أصةة٤ِر شصصةةَ خؽةةٞٛز تُف٤ةةثذ  ٝال ٛثٓيةة٤ر ،ـثؼةةر ظث٣ٞٗةةر  ً  ظةةزٝرذ دًٔةةث أ

َ  تُصٞتكن ٝتُصٌثَٓ خ٤ٖ تُد٣ٖ ٝتُو٤ْ تإلٗظث٤ٗر ٝتألخاله٤ر،  طةٞت  ًثٗةس  - ُةرث٤ُةر تُٔؼد  ـظةح تُٔع -ر تُوة٤ْ تُفو ة كٌ

ة ،أخاله٤ةر أّ ىٗظث٤ٗر أّ د٤٘٣ر  ً كصصةدؿ خٔعثخةر تطةصؽثخر  ،ظةزٝرذ تُصٌثٓةَ خة٤ٖ تُدؼةد تُزٝـة٢ ٝتُدؼةد تُٔةثد١ دشؤ

ٝٓةغ تشلثهةٚ ٓةغ تُوةثب٤ِٖ خف٤ٞت٤ٗةر  ،ُةركة٢ ٓعث٤ُصةٚ تُٔؼد   ،أص٤ِر ُصلٜٔةٚ ُِطد٤ؼةر تُديةز٣ر، ٤ُصةدؿ شٞك٤ةن تُط٣ٞةَ

 ٚ ٓص٠ تطةصؽثج ُصؼةث٤ُْ تُةد٣ٖ أٗ   ،ٖٓ ٗثـ٤ر أخزٟ ،ر تُ٘ثـ٤ر تُٔثد٣ر ػ٤ِٚ، ٣زٟٝؿِد ،ٝشٞـش تُٔٞؼٞد تُديز١

ٔ    تُؼوَ إلٓال تز َ  إل٣فث تز تُع٤ٔز، ٝدتٕ خ طة٤طز ػِة٠  ىٗظةثٗث   ،خٜةذت ،ًةثٕ ،أؼزٟ خٔوصعثٛث طةًِٞٚ ،ػ٤ِث ع

                                                           
(45)

 83 ّ، ص1995ـ٘ل٢، ـظٖ، ٖٓ تُٔعث٤ُر تُٔؼصدُر ى٠ُ تُٞتهؼ٤ر تُؽذر٣ر، ٓوثُر ك٢ تٌُصثج تُصذًثر١ ػٖ شٞك٤ن تُط٣َٞ، ٤ًِر ت٥دتج، ؼثٓؼر تُوثٛزذ،  
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غ ٣ٝصطِ ة ،ؼةث٠ُ ػِة٠ ٝتهؼةٚتٌُثبٖ تُٞـ٤ةد تُةذ١ ٣ص ٚألٗ   تُصود٣ز ٝتالـصزتّ  ٝتطصفن   ،غد٤ؼصٚتُؽثٗح تُف٤ٞت٢ٗ ك٢ 

 ٝكِظةلثز   ث  ٝآدتخة ٚ تٌُثبٖ تُٞـ٤ةد تُةذ١ ٣ظةصط٤غ إٔ ٣دصٌةز ٣ٝ٘يةا ػِٞٓةث  خثإلظثكر ى٠ُ أٗ   ،ى٠ُ ٓث ٣٘دـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ

 ،٣ٝدصٌةز ٓلصزػةثز ُة٤ض كة٢ ٝطةغ أـةد طةٞتٙ إٔ ٣وةّٞ خثخصزتػٜةث، خٜةذت ٝـةدٙ ،ٝإٔ ٣لصةزع ـعةثرتز ،ٝك٘ٞٗث  

 ٚ ىٗظثٕ.٣ٌٖٔ ٝصلٚ خ ٗ  

  ً  ،كة٢ ؼةٞٛزٙ ،كثُةد٣ٖ ن خٜةذت تُةد٣ٖ،خ٤ٖ تُد٣ٖ ك٢ كتشٚ، ٝتُلٌةز تُةد٢٘٣ تُٔصؼِ ة تُصلزهر  تُدفط  د ٛذتًٔث أ

ٞ   ،ٝتُصظثٓؿ ،دػٞذ ى٠ُ تُفح ٝتُٔظةثٝتذ، ـ٤ةط ال كةزم خة٤ٖ أخة٤ط أٝ أطةٞد، ؿ٘ة٢ أٝ كو٤ةز،  ،ٝتُؼدتُةر ،ذٝتألخة

، ٣ٌةٕٞ تُلٌةز ٝتُصظةثٓؿ، ٝػ٘دبةذ   ،ٝتُ٘وةث  ،ظةْ خثُصةلث تُصف٤ؿ ُِةد٣ٖ ٣ص   ىال خثُصوٟٞ. ٝتُلْٜ ،ػزخ٢ أٝ أػؽ٢ٔ

َ   ،ًةةذُي ،، ٣ٌٝةةٕٞث  ٣ؽثخ٤ةةٝى ث  تُةةد٢٘٣ صةةف٤ف خثطةةْ  ،ٝتظةةطٜثد ،ٝىرٛةةثج ،فشطةةز   ىكت ًةةثٕ دػةةٞذ صةةثدهر ُ٘دةةذ ًةة

ٞ    تُد٣ٖ ً  خَ كٛح تُط٣َٞ ى٠ُ إٔ تُلٌز تُد٢٘٣ هد ٣صف ت ٍ ى٠ُ ػودر  َ   ،ّشؼٞم ًَ شود    ْد  ٝشظِح  ،ٗيثغ ٝشؼزهَ ً

  َ ق تُصوةدّ، ٣ٝصوٞهةغ ٣ٝصٞه ة ،كصؽٔةد تُف٤ةثذ ،ٝتُلٌز، ٝشٞصةد أخةٞتج تإلخةدتع كة٢ تُصل٤ٌةز ،زٝتُ٘ظ ،ر ُِؼوَـز٣   ً

ث ْ   ُٝذُي  ق ُِد٣ٖأٝ تُصٞظ٤ق تُٔصؼظ   ،ٔثغ٤و٢تٗصيز تُص ٣َٝ تُ٘لؼ٢ تُدٝؿ ىكت تُٔؽصٔغ، ٝالط٤ٔ   ث  خ٤٘ة ث  تٛصٔثٓة تٛةص

 ،ٝتُؼةةدٍ ،ردػٞذ ىُةة٠ ىػةةال  هةة٤ْ تُفز٣ ةةٝتُةة ،تُٔدةةثدئ تإلٗظةةث٤ٗر ٝتألخاله٤ةةرتُةةد٣ٖ ٝخةةإخزتس تُصٞتكةةن خةة٤ٖ ٓدةةثدئ 

ة ،ٝتُٔظثٝتذ ،ٝتُصظثٓؿ ة ،فٝتُصطةز   ،حٝتُدؼةد ػةٖ تُصؼص   ٓ ٓالٓةؿ  ،كة٢ تُٜ٘ث٣ةر ،ـ٤ةط خةدز .ٝتُٔـةثالذ ،سٝتُصش

كةة٢ كُةةي تالشؽةةثٙ  ،ٝتشؽثٛةةٚ تُلٌةةز١ تُٞطةةط٢ تُٔؼصةةدٍ خةة٤ٖ تُٔةةثد١ تُٔفةةط ٝتُزٝـةة٢ تُلةةثُص ،رؤ٣ةةر تُط٣ٞةةَ

ةزف خةٚ كة٢  ،«ُرتُٔعث٤ُر تُٔؼد  »، ٝأغِن ػ٤ِٚ تطْ ى٤ُٚ َٝشٞص   ،ثٙتُذ١ شد٘   ،تُٔ٘لزد ٝٛٞ تشؽثٛٚ تُلِظل٢ تُذ١ ػ 

 شثر٣خ تُلٌز تُؼزخ٢ تُٔؼثصز.
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