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٬ؿ ا، كآهل كنطت٩ ك٦٤  احل٥ػ ، كالهبلة كالفبلـ ىلع ـر

 كاالق، كاحتّ ٪ػاق كبٓػ،
ل٢ٓال٣  يف حتػيػ الؽؤيث املفخٜت٢يث ا   ن ٞتي   ا                     ن ٘إف ل٢خ٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم أذؽ  

إىل أم٬ر  –                                            امل٬ٟ ف، ٘تطفب اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم ةؽكا٘ػق كم٧٬ٟاح٩ 
يك٬ف ٣٢ْ ا١ٓال٣ كٛػرح٩ ىلع اتلشػيػ كا١ٍٓاء، ك٪ؼق  -أعؽل 

 ٛاْػة ال حخغ٢ٗ ةاعخبلؼ الؾ٤اف كاملاكف كاألكغاص.
        ن  ٬سب كس٬ب ا                                             ي كإف اتلط٬الت الٟتية ا١يت ح٥ؽ ة٫ا األ٤ث كا١ٓال٣ ح  

٫ا ٧ٙ                   ه رشْي ا أف حجخػب ذ٢ث   ٦٤ خم٢يص ٪ؼق األ٤ث كالاكدضني يف  ى   ف 
٦٤ ا٥٢ٓ١اء  ٫ا ل٠٥ٓ٢ ىلع ـػ ٪ؼا ا١ٙؽاغ الٟتي٫٧يخ ـبي٠

اضخياسات األ٤ث ٦٤                ي ٦/ األكؿ/ اتفاع  يأمؽ يخ٬دل ٦ْاذلم ك الؽبا٧حني
   ن                                 ي٤٬ ا ةٓػ ي٬ـ ال ـي٥ا يف ٠ُ ٪ؼق اتلط٬الت  اتلغههات لك٫ا

          ن يرتًل٬ف ٘ؽاًغ   ٦اذليا٥٢ٓ١اء              ي ، كاثلاين/ م٬ت  ا١ِٓىم كا٬ِ١ا٪ؽ الٟربل
ق يف ـ٬٨ات ٛؽيتث.ي   ن                   ٞتي ا ةٓػ٪٣ ١حؿ ٦٤ ا١حف                              أف يخ٣ ـػ 

كٛػ أنتط٨ا يف ز٤ا٨٧ا ٧ٓاين ٦٤ اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم الفٍيح لٟري 
                                                  ٦٤ ابلاضرني كامل٬ٟ ٧ني، ك٪٬ ٤ا يرتحب ٢ْي٩ ىٓٗ يف الؽؤيث 

ملا ي٬ٜهل املٓارصكف دكف                              ه ٥يث، ك٪لاكث يف اإل٧خاج، كحكؽار  ا٢ٓ١
ؽ، كسؽأة ىلع ا١رتاث كا٥٢ٓ١اء، كت   إىا٘ث ٣  ملشاالت ٥٢ْيث ل٣  ى ٜ                                  ى حٞؼ    ه                ط 

٥ ٫ا، كد٧ػ٧ث ض٬ؿ اتلشػيػ كاالسخ٫اد مل٦ ل٣ يخ٢٥ٝ           ي يخأ٪٠ هلا ٤        ي                                           خٜط 



 

 
 

                    ٠ ة٥ؤ٪بلح٩، كال حك٬ ف         كال حأ٪  كال ٣٢ْ هل ةا١رتاث يك جيػد، أدكاح٩، 
 حك٬ي٩٨ امل٨اـب.
، ٪٬ أضػ أئ٥ث (1)حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر املشػد كاإل٤اـ املشخ٫ػ

٦٤ امللايظ  ا ىلع "٧ار ٪ادئث"، كحخ٥٢ؼ ل٢ٓػيػ، اذلي٦ حك٬٧٬ز٤ا٩٧
٤ّ ركا٘ػ أعؽل  –                                              كا٥٢ٓ١اء الؽاـغني، اذلي٦ أـ٬٥٫ا يف حك٬ي٩٨ ٥٢ْي ا 

أ٫ُؽت ٛػرح٩ ىلع ا١ٍٓاء ا٢ٓ١يم ا١ٖؾيؽ، ك٨٤طخ٩ األ٪٢يث لئلـ٫اـ  –
 اتل٥ك٦ ٦٤                     ٍ                ٬٢ٓ١ـ إـبل٤يث، كبح ٨ج  ٛػرح٩ ا١ٙائٜث ىلعاتلشػيػ يف 

٩ ا١يت        ً ق كٍلياح          ى ٩ ك٬ٛاْػ                                              ً ا١ٙؽكع ا٫ٜٙ١يث كا١ٟٙؽيث ا١يت أنلأ ٫٨٤ا ٧ِؽياح  
 .ةؽع ٘ي٫ا اذلي٦ أكح٬ا ا٣٢ٓ١، ك٢ٛي٠ ٤ا ٪٣!ةؽع ٘ي٫ا ٥ٞا 
اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم ل٢ٓبل٤ث                    ي ةابلطد كاتل٨اكؿ ٛييث    ن ة  سػيؽ جكهلؼا اك٧

ا٢ٓ١يم حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر، كبياف أذؽ ٪ؼا اتل٬ٟي٦ ىلع ٍْائ٩ 
ا ل٥٢ٓ٢اء كابلاضرني ٦٤ عبلؿ كغهيث ْتٜؽيث                   ن                                      اجل٬يع، جلٜػـ أ٬٥٧ذس 
اك١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر، ي٬ٜـ ضشث ىلع ٕيق، كي٫٨و ٤راال ٘ؽيػا يف 

 .كاالسخ٫اد كاتلشػيػ ا١ٍٓاء                    ن    كاتل٢ٓ ٣، كأ٬٥٧ذسا ممزي ا يف اتل٬ٟي٦ 

                                                 



 

 
 

٤تطرني، كحتج لك ح٫٥يػ ككٛػ ح٢ٍب ٪ؼا ابلطد أف يك٬ف يف 
 اجلٜاط/ ٤تطد ْػد ٦٤

 العلنٕ: ّإىتادُ اإلماو فأما التنَٔد فعً

 اإل٤اـ. مؤ١ٙات/ لئل٤اـ. ذا٧يا خمخرصة حؽدمث/ أكال
كحتخ٩ ْػد ٦٤  ،العلنٕ التكًْٓ رّافد :األّل فذاء بعيْاٌ ّأما املبحح

 /األ٘اكر
 ٘ي٫ا، كا١ٍٙؽة نلأ ا١يت كاالسخ٥اْيث، كأرسح٩ الفياـيث ا١ِؽكؼ

 ال٢ٖث ٦٤ ٢ْي٣٫ كح٬٨ع ملارب٣٫، كح٩٨ٟ٥ ح٣٢ٓ اذلي٦ امل٬٪٬بث، كامللايظ
٫٤٬٢ا،  الف٨ث يف كحٙفيق، كح٩ٜ٥ٓ ةا١ٜؽآف كآداة٫ا، كن٢خ٩ ا١ٓؽبيث ْك
٩٢٥املٜانػم، كا١رتبيث الؽك ا١ٟٙؽ ٦٤ كا٧ٍبل٩ٛ  ةا٣٢ٓ١. ضيث، ْك

 العكلٔ٘ صٔاغ٘ يف التكًْٓ رّافد أثز :الجاىٕ فذاء بعيْاٌ ّأما املبحح

 كحتخ٩ ْػد ٦٤ األ٘اكر/اجملددٗ، 
 ةال٢ٖث ال٬اّٛ، كاال٪خ٥اـ ك٩ٜ٘ ا١رتاث ة٩ٜٙ ال٬يع ةني اجل٥ّ
يث كاالرحكاز ٬ْ  ا٫ٜٙ١يث اتلٍتيٜات املٓؽ٘يث، كك٘ؽة ٢ْي٫ا، كاملـ٬

 كا١ٟٙؽيث. الرشْيث ل٢ٜيايا اليلك ا٢٥ٓ١يث، كاجلِؽ
 ٘خي٨٥ج اخلبلنث كاجلخائز. ّأما اخلامت٘،

* * * 



 

 
 

٣ اال٪خ٥اـ اذلم ح٢ٜخ   ٣ ٩ كغهيث اإل                     ٍ كٕر ٤اـ اة٦ اعك٬ر، ٘إ٧ين أْز
أ٩٧ ل٣ ي٠٨ ض٩ِ ٦٤ ادلراـث ا٥ٓ١يٜث كاتل٥طيم ادلٛيٚ، ة٠ إف حؽدمخ٩ 

٣  كًلؼلٝ مؤ١ٙاح٩، حؽدمث م٬ذٜث ٥ْيٜث كام٢ث حتخاج إىل ـٙؽ اكم٠، ٕر
٥ٞا أف  ،ا١يت أ٘ػت ٫٨٤ا كس٬د دراـث ٥٫٤ث ٌم دراـث ة٢ٜاـ٣ ا١ٖايل

يث ك٨٤اضي٫ا حت ٬ْ يخ٩ كس٬ا٧ب ٪ؼق املـ٬ ٬ْ خاج إىل كٛٙات مـ٬
خ٫٢ا٫٤ا يف ة٨اء ا٢ٜٓ١يث كحأمبلت، ح٢ٝ  دة؛      املشػ   املٓارصة ا٥٢ٓ١يث اـل

يث ا١يت ْرب ت  ا٬٢ٓ١ـ الرشْيث كال٬ٖ٢يث  ٬ْ إىل ا٬٢ٓ١ـ كاإلنفا٧يث                ى ٍ                        املـ٬
٪ؼق  ك٪ؼا ٤ا يػ٧٬ْا إىل أف ٧ٜٗ ىلع رساتلشؽيبيث ك٫٨٤ا ا١ٍب، 

يث كأـتاة٫ا ٬ْ كركا٘ػق  ا٢ٓ١يماتل٬ٟي٦  ابلطد يف ، كال كٝ أفاملـ٬
ث يث املخ٬ْ٨ ٬ْ ث ٪٬ أضػ أ٪٣ أـتاب ٪ؼق املـ٬  .امل٢ط٬ُ
أف يخٜت٠ ٪ؼا ا٠٥ٓ١ ةٜت٬ؿ ضف٦، كأف يك٬ف           ي حٓاىل أـأؿ      ى كا  

ليظ اإل٤اـ، كأف ير٠ٜ ة٩ م٬ازيين، إ٩٧ أ٣ِْ ٛيا٤ا ةتٓو ضٚ ال
 ، كاحل٥ػ  رب ا١ٓاملني.مفؤكؿ كأكؽـ دليب

 ا١ٜٙي إىل ٬ْٙ ا حٓاىل

 ـه1441دمادل اآلعؽة  2اـ٨ٍت٬ؿ 
 ـ2222ي٨ايؽ  27امل٬ا٘ٚ 

* * * 



 

 
 

 

 أّال: تزمج٘ خمتصزٗ لإلماو:

 - 1296)اعك٬ر  ة٦ ا١ٍا٪ؽ حم٥ػ ة٦ حم٥ػ ة٦ ؽا١ٍا٪ حم٥ػ ٪٬
إضػل الي٬ايح  املؽىس ىاضيث يف كدل( ـ1973 - 1879=  1393٪

خ٬ر ىلع  سػق ةٜرص ح٬نؿ الل٥احلث ل٢ٓان٥ث أل٩٤ حم٥ػ ا١ٓؾيؾ ة٬ْ
ً؛  ْخ٬ر، كنلأ يف ة٬ ا١ٓؾيؾ حم٥ػ ال٬زيؽ الهػر ابلطؽ األةيو املخـ٬

 ا٣٢ٓ١ يف سػق ٤راؿ ىلع ٬فيك أف يأم٠ ل٬ادل ٥٢ْيث، أرسة أضياف
 ىلع حيؽص اكف اذلم ال٬زيؽ أل٩٤ سػق راعيث كيف كا١ٓتٜؽيث، كاجلت٬غ
، كٌل٧ج نلأح٩ (1)كاجلاق كالف٢ٍاف ا٣٢ٓ١ يف هل٣ ع٢يٙث يك٬ف أف

 .(2)كدراـخ٩ كك٘اح٩ ةخ٬نؿ
 ضَٙ إىل كاجت٩ ا١ٜؽآف، ضَٙ ضيد سي٩٢، ٞأة٨اء ا٣٢ٓ١ ح٢ىق
 الؾيخ٧٬ث جبا٤ّ اتلطٚ ْرشة الؽاةٓث ٢ٔة كملا كٛخ٩، يف الفائػة املخ٬ف
ق   يف ٤ٓي٩٨ ٦٤ ي٠٫٨ كرشع ،٪1312 ـ٨ث  ٍ  ةؽز ذ٣ ل٥٢ٓؽ٘ث،      كضب        و حٓ
 أك اآلداب أك ال٢ٖث، أك الرشيٓث، ٬٢ْـ يف ـ٬اء ا٬٢ٓ١ـ كىت يف ك٧تٔ

                                                 



 

 
 

 ٘اكف ا١ٙؽنفيث؛ كإحٜاف كا١ٍب، ة٠ كاثلٜا٘ات، املٓارؼ، ٦٤ ٕي٪ا
 .(1)لك٩ ذلٝ يف آيث

الؾيخ٧٬ث اجلط٬ كابلبلٕث كال٢ٖث كامل٨ٍٚ كالالكـ   ى ى        د ر س يف سا٤ّ
كا٩ٜٙ١ كا١ٙؽائو كأن٬ؿ ا٩ٜٙ١ كالفية كاحلػيد كاتلاريظ.. كيٜارب 

 .(2)ة٢ٜاـ٣ ا١ٖايل ةح٩٨ كبني اة٦ عرلكف يف اثلٜا٘ث كاملٓؽ٘ث
ٟي٨ث ككٛارا،                                 ي       ن                اكف هل ـ٥ج ا٥٢ٓ١اء اذلي٦ ٞفا٪٣ ٥٢ْ ٣٫ ٪يتث  ـك

لؤلىياؼ كحؽضب ةال٬ارد، كحٍٓٮ        ه       ي           كهل أعبلؽ  كك٥ائ٠  ضف٨ث؛ ح٫ق 
رتاؼ ٦٤ حبؽ ٞرثت ٤يا٪٩، كٛػ ازدمحج  يف ٥ْٚ مل٦ يؽيػ اإل
ا٬٢ٓ١ـ ٘ي٩.. كٌلف عؾا٧ث ٣٢ْ حت٠ٜ٨ جيػ دلي٩ لك ٌا١ب ةٖيخ٩، ْٗ 
٨ ج  ٣ احل٥بلت ا١يت ك                                                     ي    ال٢فاف ٞؽي٥ا، نت٬را ىلع املط٦ كاللػائػ ٕر

ي ىػق، ٕي  ٤ خ ٓؽ ض  للغ٬ص اخل٢ٚ ة٥ا جيؽض٣٫ أك ي   لح٣٫٨، حمتا        ى  ي ى    و                          
 .(3)أل٪٠ ا٣٢ٓ١ ك٢ٍ١تخ٩، ٞري اإلضفاف إىل ٦٤ ض٬هل

خ٬ر،  ك٦٤ امللايظ اذلي٦ ح٢ىق ٢ْي٣٫/ سػق أل٩٤ حم٥ػ ا١ٓؾيؾ ة٬ْ
ال٣ ة٬ضاسب، كحم٥ػ اجلشار، كنا١ص الرشيٗ،  ٥ؽ ة٦ الليظ، ـك ْك

 .(4)كحم٥ػ اجلغٌل.... كحأذؽ ةاإل٤اـ حم٥ػ ْتػ كح٥٢يؼق ركيػ رىا
                                                 



 

 
 

أةؽز٪٣ د. حم٥ػ احلتيب ة٢غ٬سث، كاة٨اق/ حم٥ػ كحخ٥٢ؼ هل ٞريكف 
تػ امل٢ٝ ة٦ اعك٬ر.  ا١ٙاى٠ ة٦ اعك٬ر، ْك

ث ك٥٫٤ث، أ٪٫٥ا/ رئحؿ  املٙخني ك٠ٖ ٨٤انب ٥٢ْيث ٤خ٬ْ٨
٩ الؾيخ٧٬ث سا٤ّ ككيظ ةخ٬نؿ، املالٟيني ني ك٘ؽْك  اعـ) ةخ٬نؿ، ْك
 ا١ٓؽبحني املش٥ٓني أْياء ٦٤ ٤الٟيا، كٌلف لئلـبلـ كيغا( ـ1932
 .(1)كا١ٜا٪ؽة لٚدم يف

 ثاىٔا: مؤلفات اإلماو:

ث كا٥ٓ١يٜث ا١يت ح٥خّ ة٫ا اإل٤اـ  يث املخ٬ْ٨ ٬ْ أ٧خشج ا٢ٜٓ١يث املـ٬
اة٦ اعك٬ر مه٨ٙات يف ٬٢ْـ كىت، ٥ٞا ح٬ىط٫ا ا١ٜائ٥ث اآلحيث 

 كاتل٢ٓيٚ ٢ْي٫ا.
 يف العلوم اإلسالنيث:

 الٟخاب حٙفي ٦٤ اجلػيػ ا٠ٜٓ١ كح٬٨يؽ الفػيػ املٓىن حتؽيؽ .1
 كاتل٬٨يؽ". ، املفىم "اتلطؽيؽاملشيػ

 .امل٬ٌأ يف ال٬اٛٓث كاأل١ٙاظ املٓاين ٦٤ املٍٖ٭ ٞلٗ .2
 .الهطيص اجلا٤ّ يف األ٧ِار ميائٚ ٨ْػ ا١ٙفيص اجلِؽ .3
 .الرشيٗ اجلت٬م امل٬دل ٛهث .4
بل٤يث الرشيٓث ٤ٜانػ .5  .اإـل
 .كالف٨ث ا١ٜؽآف يف كأ٧ِار حتٜيٜات .6

                                                 



 

 
 

 ٜيصح٨ رشح ىلع اتل٨ٜيص مللالكت كاتلهطيص ضاكيث اتل٬ىيص .7
 .(1)األن٬ؿ يف ا١ٙه٬ؿ

 ح٢ٓيٚ كحتٜيٚ ىلع رشح ضػيد أـ زرع. .8
 ٛيايا رشْيث كأضاكـ ٫ٜ٘يث كآراء اسخ٫اديث كمفائ٠ ٥٢ْيث. .9
     و            أ٤اؿ  ىلع خمخرص ع٢ي٠. .12
 حٓاحلٚ ىلع امل٬ٍؿ كضاكيث الفيال٬ٟيت.  .11
بلـ. .12  أن٬ؿ اتلٜػـ يف اإـل
 ةٜؽيب. الهتص أ١حؿ .13
بلـ. يف االسخ٥ايع اجلِاـ أن٬ؿ .14  اإـل
بلـ. يف آذارقك ال٬ٛٗ .15  اإـل
بلـ ٞخاب رد ىلع .16  كأن٬ؿ احلك٣ ١ٌٓل ْتػ الؽازؽ. اإـل
ائ٠ ٫ٜ٘يث. .17  ٘خاكل كـر

 يف العربيث وآداةها:
.(2)مؽاسٓات حخ٢ٓٚ ةكخايب ٤ٓشؾ أمحػ كالبل٤ّ ل٢ٓؾيؾم .18
 كاخلٍاةث. اإلنلاء أن٬ؿ .19

                                                 



 

 
 

 ابلبلٕث. ٣٢ْ م٬سؾ .22
شاز. .21      و               أ٤اؿ  ىلع دالئ٠ اإْل
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 يف الطب:
 ىلع ٞخاب اال٧خهار جلاحل٬٨س ل٢طٟي٣ اة٦ ز٪ؽ. حتٜيٚ كح٢ٓيٚ .37

* * * 

كال ٧ػرم ٦ْ ٞخت٩ املغ٬ٌٍث كًلخت٩ ا١يت ل٣ حجرش إال ا٢ٜ١ي٠، 
ٍاءاح٩ ا٥٢ٓ١يث. ّ دلاالت إةػااعح٩ ا١ٟٙؽيث ْك  ك٠ٓ١ ٘ي٫ا ٤ا يـ٬

ةاإلىا٘ث إىل ٤ٜاالح٩ ا٨ٖ١يث ا١يت حؽنٓج ة٫ا املشبلت كادلكريات 
يم، كاملش٢ث الؾيخ٧٬يث، ك٪ػم الل٫ية يف ْرصق، ٤ر٠/ الفٓادة ا١ِٓ

بل٤يث، كدل٢ث  بلـ، كمهتاح الرشؽ، كاهلػايث اإـل بلـ، ك٬٧ر اإـل اإـل
دل٥ّ ال٢ٖث ا١ٓؽبيث ةا١ٜا٪ؽة، كدل٢ث املش٥ّ ا٢ٓ١يم ةػملٚ، كامل٨ار، 
ا١ث، كالؽكز٧ا٤ث اتل٬نفيث، كا١رثيا... ك٦٤ الهطٗ ا١يت نرشت  كالـؽ

ي٪ا.٤ٜاالح٩ ك٘خاكي٩/ الؾ٪ؽة، كاجل٫يث، كال٬  زيؽ، كالهتاح، كا١ٙشؽ، ٕك
ج ٤ا ةني أن٬ؿ  ٫٘ؼق ٛائ٥ث ة٥ا كن٨٢ا ٦٤ مؤ١ٙاح٩ ا١يت ح٬ْ٨
ا٩ٜٙ١، كا٩ٜٙ١، كا١ٙخاكل، ك٤ٜانػ الرشيٓث، كاتلٙفي، كرشح الف٨ث، 
كاحلػيد، كا١رتبيث، كاالسخ٥اع، كالفياـث، كاالٛخهاد، كاللٓؽ، 

اةث، كابلبلٕث، كاجلرث، كال٢ٖث، كاجلط٬، كا١رتاس٣، كاتلاريظ، كاخلٍ
يث ٦٤ ضيد ا١ك٣، كا٥ٓ١ٚ  ٬ْ كا١ٍب... كٌم دلاالت حػؿ ىلع املـ٬

 كح٥ٓٚ يف ٫٨٤ش٩ كح٨اكهل. يف اتل٨اكؿ مل٦ حأم٠

* * * 



 

 
 

 
تاب ا١يت ن٨ٓج اعمل ي ا ليك ٧ٜٗ ىلع ةٓو األرسار كاأـل ٬ْ            ا مـ٬

د يف ركا٘ػ ٪ؼا اتل٬ٟي٦؛ ة٦ اعك٬ر جيب أف ٧تط               إنبلضي ا اك١ٍا٪ؽ 
ا يف حك٬ي٦ ا٥٢ٓ١اء كن٨اْث امله٢طني.              ن                                حل٬ٟف جلا ٫٨٤ش 

ك٦٤ أ٪٣ الؽكا٘ػ ا١يت حه٨ّ ا١ٓال٣، مؤ٪بلح٩ ا١ٍٙؽيث، كابلحئث 
ا١يت نلأ ٘ي٫ا، ـ٬اء اك٧ج ةحئث اع٤ث/ ـياـيث كاسخ٥اْيث كذٜا٘يث، 
 كبحئث عانث، كٌم األرسة ا١يت نلأ ٘ي٫ا كحؽىب ٢ْي٫ا، كيف الف٬ٍر

ا٢ٓ١يم دلل ا١ٓبل٤ث اتلاحلث حناكؿ اتلٓؽؼ إىل أ٪٣ ركا٘ػ اتل٬ٟي٦ 
ة٦ اعك٬ر.حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ 

ّاالدتناعٔ٘: السٔاسٔ٘ الظزّف-1

       ٌتيٓخػ٩                                            ل٢ِؽكؼ ا١يت يٓحل٫ا اإلنفاف أذؽ م٬٥٢س يػ٨ٟٓؿ ىلع 
   ق،                               كٛي٥ػ٩ كم٬ازي٨ػ٩، كحهػ٬راح٩ كأ٘ػاكر   ،              كاعداحػ٩ كحٜاحلػػق   ،     ٜا٘خ٩ ذ ك

                                                ك٧ِؽحػػ٩ لؤلمػػ٬ر كحٜيي٥ػػ٩ هلػػا، كحك٬ي٨ػػ٩ اجلٙ،ػػ كاالسخ٥ػػايع، 
          ٟربل ا١ػيت ٌم                                                  ٘اإلنفاف اة٦ ةحئخ٩ ٥ٞا ي٬ٜل٬ف، ـ٬اء أكا٧ج ابلحئث ال

                                                املشخ٥ّ لك٩، أـ ابلحئث الهٖؽل كا١يت ٌم األرسة كاألرضاـ.
                                                     ك١ٜػ اعش اإل٤اـ اة٦ اعك٬ر ُؽك٘ا ـياـيث ْفية، ٜ٘ػ كدل ٛت٠ 

      ، ك٦٤ ـ     1881                                         اضخبلؿ ٘ؽنفا تل٬نؿ ةٓا٤ني؛ ضيد اكف االضخبلؿ اعـ 



 

 
 

ػخ٥ٓار الفياـػيث كا١ٟٙؽيػث يكػ٬ف ٘ي٫ػا                                                      املٓؽكؼ أف ُؽكؼ ااـل
                                       ٩ كحماكالت ـ٢ظ األ٤ث ٦ْ ْٜيػػح٫ا، كإةٓاد٪ػا                االىٍؽاب كا١تل٬ي

                                     ْٜػيا كأعبلٛيػا كٟ٘ؽيػا كذٜا٘يػا كحؽب٬يػا           كإىٓا٫٘ا            ٦ْ رشيٓخ٫ا،
تث يف املطاِ٘ػث ىلع اهل٬يػث  –        ةٍتيٓخ٩   –     ك٪ؼا            كاسخ٥اْيا،     ،                             ي٬دل  الٕؽ

                                                     كيف ادل٘اع ٦ْ اثل٬اةج، كيف الؽد ىلع اللت٫ات، كاتلهػػم ل٥٢طخػ٠ 
                                   ا، كذٜا٘ي ػا، كأعبلٛي ػا، كاسخ٥اْي ػا،                             حهػيا كػامبل/ ـياـػي ا، كٟ٘ؽي ػ

                 كضياري ا ...إ١ظ.
   ن            ةػاعن ٦٤ املٟٙؽي٦   –                يف نلأح٩ كحك٬ي٩٨   –                 كل٣ يك٦ اة٦ اعك٬ر 

                       ٫٘ؼق ُػؽكؼ مػؽ ة٫ػا األئ٥ػث   ،                             كا٥٢ٓ١اء كامله٢طني ىلع مؽ ا١ٓه٬ر
                                                ، أ٤راؿ/ اةػ٦ ْتػػ الفػبلـ، كاةػ٦ حي٥يػث، كاةػ٦ ا١ٜػي٣،  ف       كامله٢ط٬

بلؿ ا١ٙػايس،                        كاللاٌيب، كحم٥ػ ْتػق، كرك                                يػ رىا، كضف٦ ابل٨ا، ْك
ػي٪٣ ٤ػ٦ األضيػاء، ك١كػ٦                                                     كا١بلي اإلةؽا٪ييم، كاة٦ ةػاديؿ، ٕك

                      املٓارصة ضشاب، ٥ٞا ٛي٠.
                          ٥ٞا اـخ٣٫٢ ٕيق مم٦ نلأكا يف   –                            اـخ٣٫٢ اإل٤اـ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر 

                                      ا١ٟٙؽ املٜانػم، كامل٫٨ز اإلنػبليح، كا٢ٍ٧ٜػ٬ا   –            ُؽكؼ ِٞؽك٩٘ 
                            ِىم كًغيات أـىم تلٖيي كاّٛ األ٤ث                        ٦٤ ٢ٍ٨٤ٜات ٞربل كأ٪ػاؼ ْ
       ٤ػا ٌػؽأ  ك   ،   خت٢ػٗ    ٦٤           ٤ا ضػث هلا ك   ،                        كإنبلح ٤ا كّٛ هلا ٦٤ ح٠٫٢٫

ػاؽ اإلنػبلح اللػام٠   ،   دم٬د         ٢ْي٫ا ٦٤     ،             كاتلشػيػػ احلٜػيي   ،                    إىل ٘آ
                                 كاالسخ٫اد اذلم يّٜ ٦٤ أ٪٩٢ كيف حم٩٢.



 

 
 

٣ أف                                     ٪ؼق ا١ِؽكؼ ا١يت نلأ ٘ي٫ػا اةػ٦ اعكػ٬ر ٌم     ٤ر٠              كإ٧ين أْز
يفػتى٨شػ ةػ٩              ا١يت اـخػْج ا١ ي  ى       ٟٙؽ املٜانػم ىلع مؽ ا١ٓهػ٬ر اذلم ي                              

ػخ٥ٓار، كأضػ٬اؿ اجل٫ػاد كاملٜاك٤ػث، كأز٨٤ػث                                                         كيفخ٣٫٢ يف ٘رتات ااـل
تػث يف ضٙػَ  خٜبلؿ، كالٕؽ ه٬ر اجل٫يث كااـل                                                     اتل٬ٍيؽ كاتلشػيػ، ْك

  . (1 )            كت٫ات كك٬٫ات                   ل٨ٍٓ٢ات ا١ٟٙؽيث ٦٤              اهل٬يث كاتلهػم 
أسزتُ اليت ىشأ فَٔا:-2

٢ٜيخ٩                     لؤلرسة ا١يت يجلأ ٘ي٫ا                                   اإلنفاف حأذي ٤تارش يف كغهيخ٩ ْك
                              ، كي٥كػػ٦ ٤ػػ٦ عػػبلؿ مفػػخ٬ا٪ا ا١ٟٙػػؽم                  كحٟٙػػيق كا٪خ٥ا٤احػػ٩

                    ؛ ٘إذا اكف املشخ٥ّ ٪ػ٬                                       كاالسخ٥ايع كاإلنفاين أف ٧ت٨تأ ة٥فخٜت٩٢ ًغبلا
ؽع ٘ي٫ا اإلنفاف، ٘ػإف األرسة ٌم املشخ٥ػّ                                                       األرسة الٟتية ا١يت يرْت

                  ؾ الٟػ٬ف كاحليػاة ٤ػ٦                                    الهٖي اذلم حخٙخص ْني اإلنفاف ٘ي٩، كيػػر
     عبلهل.

      ا٢ٓ١ػػيم                                  ٨٤ػػا را٘ػػػا ٬ٛي ػػا ٤ػػ٦ ركا٘ػػػ حك٬ي٨ػػ٩            كٌل٧ػػج أرسة إ٤ا
                                                 كا١ٟٙؽم، ة٠ اجلٙ، كالف٬٢يك؛ ضيػد نلػأ يف ةيػج ديػ٦ ك٘يػ٠ 

                                                 



 

 
 

٣٢، كرث ا٣٢ٓ١ أةن                             ا ٦ْ اكةؽ، ٬٘سػ ٧ٙفػ٩ يف ةحئػث              ن ا ٦ْ سػ، كٌلةؽن                   ن ْك
                       ٌ         ٥٢ْيث سادة، ح٢ٍت٩ كح٩٥ٌ٢ٓ ل٨٢اس.

                             أ٩٧ ـبل١ث أرسة ٥٢ْيث حمتث ل٣٢ٓ٢        حػحلبل ىلع   -              كضفتٝ أف ح٣٢ٓ 
                     أف سػق حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ةػ٦     -                           كباذ١ث إياق لؽإتي٩ كحمتي٩            كدلخ٫ػة ٘ي٩

  ،       اك١ٜيػػاء  /                                        اعكػ٬ر كغهػيث ٥٢ْيػث ةػارزة، حٜػرل ٨٤انػب ٪ا٤ػث 
          كاجلِػارة ىلع   ،                      كاإلرشاؼ ىلع األكٛاؼ اخلييػث                  كاإل٘خاء، كاتلػريؿ، 

ي٬يث دل٢ؿ الل٬رل، كهل مؤ١ٙػات ٤ٍت ػث، كا٤خػاز                                           ةيج املاؿ، ْك ٬ْ            
ػػخٜبلؿ يف الػػؽأم، كٛػػػ                                                       ةخطؽيػػؽ املفػػائ٠ كحػػػٛي٫ٜا، ك٤ػػاؿ إىل ااـل

                               ة٦ أيب اليياؼ ٜ٘ػاؿ ٨ْػ٩/ "سػؽل ٤ػّ  ا                      اـخٍٜتج ٪ؼق املٓاين ٧ِؽ 
                              ك٤ٓارؾ أ٧ِار٪٣، سؽل يف ذلٝ دلػؽل    ،                      ٘ط٬ؿ ا٫ٜٙ١اء يف مي٥ار٪٣

ؽ                                                       ا١ٓبل٤ث إـ٥اْي٠ اتل٥ييم يف ملارًلث األن٬ؿ ةػا١ٙؽكع، ٘ػبل يػٞؼ
     ٪ٟؼا    /                                          ا ةػحل٠، كيؤذؽ ٩٨ْ ا٬ٜ١ؿ/ ال يٓشتين أف أ٬ٛؿ            ٫ٜ٘ا إال مؽسط

  . (1 )          ٥ٞا ٬٥٢ْق"                                    ٛاؿ ا٫ٜٙ١اء، ك٤ا ي٨٥ٓين أف أ٣٢ْ ادلحل٠ 

:املٍْْب٘ الفطزٗ-3

                                                       ٪٨اؾ أـتاب كركا٘ػ ال دع٠ لئلنفاف ٘ي٫ا، كإ٥٧ا ٌم ٪تث ٦٤ ا 
            .. نػطيص أف                               ٍايا يٜف٫٥ا ىلع ٦٤ يلاء ٤ػ٦ ع٢ٜػ٩              حٓاىل ل٢ٓتػ، ْك

                                                 



 

 
 

ٌ              ؾكٌد ا ة٫ا ْتاد             ا١ٜػرات ا١يت ي                            ق حكاد حك٬ف ٤تفاكيث ٦٤ ضيػد  
تث يف                                               ن          الٟيٗ، ك١ك٦ ا يخ٫ٓػ ةٓو ع٩ٜ٢ مم٦ ٣٢ْ ٣٫٨٤ دأةنا كٕر

           ة٫ػا ل٢ٜيػاـ    ٣                      ٢ْي٣٫ ة٬٥ا٪ب ك٤ػ  يػؤ٪٫٢                         عػ٤ث دي٩٨ كأ٤خ٩، ٘ي٦٥  
           ة٫ؼا ادلكر.

           الؽبا٧يػث،                                               ك١ٜػ ح٥خّ ا١ٓبل٤ث اة٦ اعك٬ر ةٜػر ٞتي ٦٤ ٪ؼق امل 
             ؿ ألضػػ ٤ٓارصيػ٩             ، كجلٙفص املشػا             ١ٜػرات اذل٪٨يث    ، كا           كامل٨ص اإلهليث

            ؛ إذ ي٬ٜؿ/                                            كزمبلئ٩ يف اتل٢ٓي٣ ك٪٬ الليظ ا١ٓبل٤ث حم٥ػ اخلرض ضفني
ػ٩  خاذ ىلع ذاكء ٘ائٚ، كأملٓيث كٛادة، ٣٢٘ ي٢تد أف ٫ُػؽ ٧ت٬ٕ                                                           كب اأـل
ٌ            ةني أ٪٠ ا٣٢ٓ١، كٛػ ا٤خاز ة٥٫ث ٥ٌاضث إىل املٓايل، كسٌػ يف ا٥ٓ١ػ٠ ال                                                 

                                كاستػات ادليػ٦ كآداةػ٩، كباإلدمػاؿ ١ػحؿ                    ي٥ف٩ لك٠، كحماِ٘ث ىلع
٥اضث آداة٩ ةأ٠ٛ ٦٤ إْشايب ةٓتٜؽيخػ٩ يف                                                           إْشايب ة٬ىاءة أعبل٩ٛ ـك

  . (1 )     ا٣٢ٓ١

 ٤ّ      ن ٘ؽيػا   اكفكٛاؿ ٩٨ْ ح٥٢يؼق ا١ٓبل٤ث حم٥ػ احلتيب ة٢غ٬سث/ "
ـ ٌ  حٜػ  ي ي   ٤ا كاـخطيار ضي٬ر يف     ٌ الف٦      ؽ مفائ٠؛ ٦٤ ٩٨ْ فأؿ     ٌ أ٧ ين أٞذ
 ةٓػ( ـ1963( )آب - إٔفٍؿ) تأك ك٫ؽ ٦٤ ي٬ـ ذات ٩٨٤     ي ٢ٌتج  
 ، ٌ لع   عيف إْؽاب كس٩ ٦ْ ا١ٓرص ةٓػ هل زياريت يف إحل٩     ي س٢فج   أف
 ال٬س٬ق يرشحك ذلٝ، ةياف يف يٙيو - ٢ْي٩ ا رمحث - اإل٤اـ ٘إذا

                                                 



 

 
 

 ،(اتلرصيص) كيف( املٖين) يف ٪لاـ اة٦      ي أكردق   ة٥ا ٘حفتل٫ػ املغخ٢ٙث،
ي   ي فأؿ ٤ا    لك   يف كأ٩٧ اكف كًلؼلٝ ،ٞخاب يف يٜؽأ كًلأ٩٧  ٛيايا ٦٤ ٩٨ْ  
 ٌا١ب لك دلي٩ جيػ حت٠ٜ٨ ٣٢ْ عؾا٧ث اكف ،الرشيع أك ال٬ٖ٢م ا٣٢ٓ١
       ي اكخٖاهل   ا١ٓشيتث ا١ٓاحلث املؽحتث كب٬٢غ ذلٝ ضه٬ؿ ىلع أاع٩٧ ،ةٖيخ٩

 ،ذ٪٦ نطث ٤ّ ،كاتلأحلٗ كاتلطٜيٚ كاتلػريؿ ةاملؽاسٓث املخ٬ان٠
 .(1)"لفاف كٌبلٛث ،اعرىث ك٬ٛة ،ٌتّ كس٬دة

ث إىل أف ٪٨اؾ جتارب ي٥ؽ ة٫ا اإلنفاف يف احلياة ٤ا ةني ةاإلىا٘
ب ك٤ٓا٧اة، ػكحٓ ،ىنػؽ ٕكػكٜ٘ ،يّػٚ كحـ٬ػث، كحيييػث ك٨٤طػحم٨

ؽ ةأ٪٬ائ٫ا كاعخبل٘اح٫ا، ك٦٤ ػث ٦٤ ا١بلاط خمخ٢ٙػكحٓامبلت ٤ّ أ٥٧
ّكح٫ٜ٥ٓا ح٢ٝ امل٬٪تثأف حه٠ٜ ٪ؼق اتلشارب كأف   ، كجت٠ٓ املؽء أـك
 ا لؤلكياء كاألضػاث كاألكغاص،كأرضب أٜ٘ا، كأ٥ْٚ ٥٫٘ إدرااك،

ك٪ؼق احلربة احلياحيث  ..كأٛػر ىلع حه٬ر ال٬اّٛ كال٬يع ة٩ ،كأكرث عربة
رضكريث ل٢ٜٙي٩ كامله٢ص؛ أل٩٧ دائ٥ا ي٢ٍ٨ٚ ٦٤ ال٬اّٛ ليك يفتزنؿ هل 

٬هلحٓاىل، ادلكاء كاللٙاء ٦٤ ٞخاب ا  ٨ث ـر  . ـك

                         حث كأض٬اؿ خمخ٢ٙث اعيق ٘ي٫ػا                             ك١ٜػ مؽ اة٦ اعك٬ر ةِؽكؼ ٤خٙاك
ث ٤      ُؽك٘ا                         كحٜرل ٨٤انب ٞرية اـخٍاع           ٤ختاي٨ث،       أكىااع   اعرص  ك  ،      خ٬ْ٨

                                                 



 

 
 

               اذلم س٩٢ٓ دائ٥ا    ،                                          أف حيهػ ٫٨٤ا ٪ؼق اخلربة، كأف حي٬ز ة٫ا ٪ؼا ال٬يع
  بل                                                   ا ضؼرا، ٥ْيٚ ال٬يع، كاـّ األ٘ٚ، ٤ػرٌل ٬ٓ١اٛب األم٬ر، ٘ػ     ٤خيِٜ

  .           يخ٬ر٬ٌف ٘ي٩                ، أك يخ٬رط ٘ي٥ا                         يّٜ ٘ي٥ا يّٜ ٘ي٩ الٟريكف

علَٔه ّتيْع مشاربَه: تعله الذًٓ املشآخ-4

١حؿ ٦٤ ح٣٢ٓ ىلع ملايظ ٬٥ٖ٤ري٦ ٤خ٬اىٓني يف إماك٧اح٣٫ 
ح٢ىق ا٣٢ٓ١ ىلع  ٦ا٢ٜٓ١يث كا٥٢ٓ١يث حمػكدم اثلٜا٘ث كاملٓؽ٘ث ٥ٞ

يني، كدرس ا٬٢ٓ١ـ املغخ٢ٙث  ٬ْ أـاٌي٩٨، كحؽىب ىلع أيػم املـ٬
ث  ح٫ا كأرسار٪ا كدٛائ٫ٜا.٢٘فٙاكٛٗ ىلع ك ،كاملٓارؼ املخ٬ْ٨

ك١ٜػ ح٣٢ٓ ْبل٤خ٨ا ىلع أيػم ملايظ ٞتار، ٠٫٧ ٦٤ ٣٫٥٢ْ كحؽىب 
ج  ٢ْٜيخ٩ كنإج                                      ٌ ٍ              ٢ْي٣٫، ضىت اك٬٧ا ٦٤ أ٪٣ الؽكا٘ػ ا١يت كّك 

 ْتٜؽيخ٩.
كٛػ ٨٢ٜ٧ا يف حؽدمخ٩ املغخرصة أـ٥اء بلٓو امللايظ اذلي٦ ٬٥٢ْق، 

٥ؽ ة٦ الليظ،  ٪٣/ خ٬ر، ْك ال٣ سػق أل٩٤ حم٥ػ ا١ٓؾيؾ ة٬ْ ـك
٨ػ  ة٬ضاسب، كحم٥ػ اجلشار، كنا١ص الرشيٗ، كحم٥ػ اجلغٌل ... ْك
                                   ه                       ة٢ٜاـ٣ ا١ٖايل يف ٞخاة٩ ٦ْ اإل٤اـ، حؽدمث  للك ٦٤ ٪ؤالء امللايظ حبني 

 ٩٥٢ْ كأملٓيخ٩ كحتطؽق يف ختهه٩.
ك٦٤ األم٬ر امل٥٫ث ا١يت حؤذؽ يف اإلنفاف كيتتادؿ اتلأذؽ كاتلأذي ة٫ا 

٣ كيخ٣٢ٓ ٣٫٨٤، يؤذؽ ٘ي٣٫ كيخأذؽ ة٣٫، ٫٥                      ٌ أٛؽا٩٧ كزمبلؤق اذلي٦ ي٢ٓ  



 

 
 

كمم٦  إذا ح٣٢ٓ مم٦ ـت٩ٜ كمم٦ اعرصق ٦٢٘ يكخ٠٥ ٧يز اإلنفاف إال
 ٩.حلٜ

بلـ، اك٧ج ملٓارصح٩ هل٣ أذؽ يف  ك١ٜػ اعرص إ٤ا٨٤ا ْػدا ٦٤ اأْل
تٜؽيخ٩، ك٦٤ ٪ؤالء/ ٩ كحٓؾيؾ ملكغهيخ  ،اة٦ ةاديؿ٫٨ش٩ ْك

إلةؽا٪ييم، كا١ٓؽيب ك٤الٝ ة٦ ٧يب، كا١بلي ا ،كاحلش٬م اثلٓا١يب
اتلب،، كحم٥ػ ٬٨ٞف، كحم٥ػ ال٬زاين، كحم٥ػ األ٤ني الل٨ٜيٍٮ، 

ي٪٣.  ٕك
اإل٤اـ حم٥ػ ْتػق اذلم زار ح٬نؿ مؽحني، كٌل٧ج هل ٥ٞا أ٩٧ اعرص 

 .(1)ن٢ث ةخ٥٢يؼق الفيػ حم٥ػ ركيػ رىا، رمح٣٫ ا دميٓا
ك٪ؼا اجل٥ّ ٦٤ ا٥٢ٓ١اء اذلي٦ ح٣٢ٓ ٢ْي٣٫، كاعرص٪٣، ة٠ ضىت 

تػ امل٢ٝ، يٓخرب سؾءا ٦٤  ،٦ ربا٪٣ ٪٤٬ ٤ر٠ كدلي٩/ حم٥ػ ا١ٙاى٠ ْك
ابلحئث كا١ٓرص اذلم يجلأ ٘ي٩ ا١ٓال٣، ٘ي٬ٟف هل ٘ي٩ أةٓػ األذؽ ح٢ٓي٥ا 

 كحجلئث، كحك٬ي٨ا كحؽبيث.
ث كاضػة، كال  ٥ٞا أف ٪ؤالء دميٓا ال ي٥ك٦ أف يك٬٧٬ا ٤ػـر

٪٬ ناضب ٨٫اؾ ٦٤ ٪٬ ٫٤خ٣ ةا١رتاث، ك٪٨اؾ ٦٤ ٘    ن        مرشب ا كاضػا؛
٥يٚ، ك٪٨اؾ ٦٤ ٪٬ ناضب ضؽًلث س٫اديث  مرشكع ٟ٘ؽم مؽًلؾ ْك
 ٨اة٩٥٢ٓ كٟ٘ؽق، ك٪٨اؾ ٦٤ ٪٬ ٬٥٫٤ـ ةٜيايا ْرصق مفخ٥٫٢ا هلا حؽاذ

                                                 



 

 
 

ا١ِٓي٣ .. لك ٪ؼا اتل٬٨ع ٛػ أذؽ حأذيا كاىطا يف اللغهيث ا٥٢ٓ١يث 
               ، كًل٬ ف دلي٩ ٦٤ ل٢ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر ة٥ا ضٜٚ ٘ي٩ أ٢ٕب ٪ؼق املٓاين

 .                ن ب ٤ا ني ٩٨٤ إ٤ا٤ ا٪ؼق امللار
ّآدابَا: العزبٔ٘ اللػ٘ مً متكيُ-5

بلـ ةٜٓيػح٩ كرشيٓخ٩  اـخٜؽاء حاريظ ا٥٢ٓ١اء اذلي٦ عػم٬ا اإـل
يػجلا دال١ث كاىطث ىلع أف ٪ؤالء ل٣ يك٬٧٬ا ع٬٢ا ٦٤ ٩ٜ٘ ال٢ٖث ك٤ا 

 يخ٢ٓٚ ة٫ا.
٫٤٬٢ا إال إذا  ة٠ إف ا١ٓال٣ ٦١ يت٢ٔ أف يك٬ف اعملا ةالرشيٓث ْك

كاتل٥ٓٚ يف ٬٢ْـ ا١ٓؽبيث كأرسار٪ا .. ٣ِٓ٥٘ اذلي٦  ضاز اتل٥ك٦
٧ّٙ ا ة٣٫ األ٤ث، كعػـ ة٣٫ دي٩٨ اك٧ج هل٣ ن٢ث كذيٜث ةاألدب 
كٓؽق ك٧رثق ك٩٧٬٨٘ املغخ٢ٙث، كٌلف هل٣ ٩ٜ٘ كحتطؽ يف ال٢ٖث كآداة٫ا؛ إذ 

٧ه٬ص ا١ٜؽآف كالف٨ث ْؽبيث، ك٦١ يخ٥ك٦ ٦٤ ٫٥٫٘ا ىلع كس٩٫ إف 
ا١يت ٧ؾ١ج ة٫ا، كًلؼلٝ ٘إف املخ٥ٓٚ يف ٬٢ْـ الهطيص إال ة٩ٜٙ ال٢ٖث 

ال٢ٖث ٪٬ األٛػر ىلع ةياف أرسار الرشيٓث كاتلٓتي ٦ْ ضٜائ٫ٜا 
 كا٣٫ٙ١ الهطيص جله٬ن٫ا.

 كإ٥٧اٛاؿ اإل٤اـ اللا٘يع ةٓػ٤ا حتػث ٦ْ لفاف ا١ٓؽب كأ٪٥يخ٩/ "
 أل٩٧ ؛ٕيق دكف ا١ٓؽب ة٢فاف ٧ؾؿ فا١ٜؽا فأ ٦٤ كنٙج ة٥ا  ي ت  ةػأ
 ا١ٓؽب لفاف ـٓث س٠٫ أضػ الٟخاب ٣٢ْ دم٠ احإيي ٦٤ ي٣٢ٓ ال



 

 
 

 اللت٩ ٩٨ْ ا٧خٙج ٩٥٢ْ ك٦٤ ،كحٙؽ٫ٛا ٤ٓا٧ي٩ كدماع كس٬٪٩ كًلرثة
 .(1)"لفا٫٧ا س٠٫ ٦٤ ىلع دع٢ج ا١يت

 –كيبني اإل٤اـ اللاٌيب أ٪٥يث ا٣٢ٓ١ ةا١ٓؽبيث ٩ٜٙ١ الرشيٓث 
 –كا١ٜؽآف ٪٬ ٥ْاد الرشيٓث كأن٠ أن٬هلا كمهػر مهادر٪ا 

 ي٫٥٫ٙا ٘بل ْؽبيث اك٧ج إذا/ "كث الرشيٓث ٛائبل٘يخطػث ٦ْ ْؽبي
 يف ـياف أل٥٫٧ا ا٣٫ٙ١؛ ضٚ ا١ٓؽبيث ال٢ٖث ٣٫٘ ٦٤ إال ا٣٫ٙ١ ضٚ
شاز، كس٬ق ْػا ٤ا اجل٥ً  ٬٫٘ ا١ٓؽبيث ٣٫٘ يف      ن ٤تخػئ ا ٘ؽى٨ا ٘إذا اإْل
ٍا؛ أك الرشيٓث، ٣٫٘ يف ٤تخػئ ً ٬٫٘ ٤خـ٬  ،الرشيٓث ٣٫٘ يف ٤خـ٬
ً  ا١ٓؽبيث يف ا١ٖايث درسث إىل ا٧خٍم ٘إف ث،اجل٫اي درسث يت٢ٔ ل٣ كاملخـ٬

 الهطاةث ٣٫٘ اكف ٥ٞا ضشث ٘ي٫ا ٩٥٫٘ ٘اكف الرشيٓث؛ يف ٞؼلٝ اكف
ي٪٣  كأك٪٣؛ يت٢ٔ ل٣ ٦٥٘ ضشث، ا١ٜؽآف ٬٥٫٘ا اذلي٦ ا١ٙهطاء ٦٤ ٕك
 ٛرص ٦٤ كَل ٣٫٨ْ، اتلٜهي ة٥ٜػار الرشيٓث ٣٫٘ ٦٤ ٧ٜه٩ ٜ٘ػ
 يف يت٢ٔ أف ٦٤ ةػ ٘بل ، ن ال  ٤ٜت٬ ٘ي٫ا ٬ٛهل اكف كال ضشث، يٓػ ل٣ ٩٥٫٘
حت٬ي٩، اكخل٢ي٠، ٘ي٫ا؛ األئ٥ث ٤ت٢ٔ ا١ٓؽبيث  كاجلؽيم، كاألعٙق، ـك
 .(2)"ـ٬ا٪٣ ك٦٤ كاملازين

 ك١ٜػ اكف اإل٤اـ حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر إ٤ا٤ا يف ا١ٓؽبيث ك٫٫ٜ٘ا،

                                                 



 

 
 

 أف حٓاىل ا اعخار كٛػكٛػ ٛاؿ يف املٜػ٤ث الؽاةٓث ٦٤ حٙفيق/ "
 يك٬ف كأف ملؽادق، اع      ى كمفخ٬د   ل٬ضي٩، ٫ِؽا ي ٤   ا١ٓؽيب ال٢فاف يك٬ف
 ٫٨٤ا/ ٫٥٢ْا حل٥ٟث مؽادق كإةبلغ لرش٩ْ أكال املخ٢ٜني ٪٣ ا١ٓؽب
 ل٥٢ٓاين حت٥بل كأكرث٪ا ا٧تلارا، كأـ٫٢٫ا األلف٦ أ٘هص لفا٣٫٧ ٬ٞف
 .(1)٩ِٙ١" جيازإ ٤ّ

ة٠ س٠ٓ ا٣٢ٓ١ ةا١ٓؽبيث ى٦٥ ٤ا يفخ٥ػ ٩٨٤ ٣٢ْ اتلٙفي ٜ٘اؿ/ 
 كأدب الك٣٫٤ ٦٤ ا١ٓؽب ٤ٜانػ ٤ٓؽ٘ث ٫٨٤ا ؽاد٘امل ا١ٓؽبيث أ٤ا"

 اكملٓؽ٘ث كالف٢يٜث، ةالفشيث املٓؽ٘ث ح٢ٝ ضه٢ج ـ٬اء ١ٖخ٣٫
 ةاتل٢ي ضه٢ج أـ ٫ُؽا٧ي٣٫، ةني ا١ٜؽآف ٧ؾؿ اذلي٦ ل٢ٓؽب احلان٢ث
 ا١ٓؽب ةٜيث كا٬٫٘ا اذلي٦ ل٬٥٢دلي٦ احلان٢ث اكملٓؽ٘ث كاتل٣٢ٓ

،٬٪٣ ٬ا اذلي٦ كامل٬دلي٦ ك٤اـر  ا١ٜؽآف إف. كدك٬٧٪ا فافال٢ ٬٢ْـ دـر
 ذلٝ كبػكف ٤ٓا٧ي٩، ٣٫ٙ١ ٌؽيٜا ا١ٓؽبيث ٬ٛاْػ ٘اك٧ج ْؽيب الكـ
٬ء ا٢ٖ١ً يّٜ  ة٬ٜاْػ ك٧ٓين ةالف٢يٜث، ةٓؽيب ١حؿ مل٦ ا٣٫ٙ١، ـك

 كاتلرصيٗ، ال٢ٖث، ٤نت/ كٌم ا١ٓؽيب، ال٢فاف ٬٢ْـ دل٬٥ع ا١ٓؽبيث
 ٦٤ ملختّا ا١ٓؽب اـخ٥ٓاؿ ذلٝ كراء ك٦٤. كابلياف كاملٓاين، كاجلط٬،
 ٤ا ذلٝ يف كيػع٠ ة٢ٖائ٣٫، كحؽاٞيب كأكٓار٪٣ عٍت٣٫ يف أـاحلت٣٫
تئ٨اس اتل٥ري٠ دلؽل جيؽم  ال٢فاف أ٪٠ أ٫٘اـ ٦٤ ل٢خٙفي كااـل

                                                 



 

 
 

 .(1)"امل٬دلي٦ ٨ْػ ادلال١ث كاىطث ٕي آيات ملٓاين أ٧ٙف٣٫
كإف ٧ِؽة رسيٓث ىلع مؤ١ٙاح٩ كحتٜيٜاح٫ا ال٬ٖ٢يث تلػجلا ىلع ذلٝ  

  حتخ٠٥ أد ى كٝ، ك٫٨٤ا/دال١ث كاىطث ال
 أن٬ؿمؽاسٓات حخ٢ٓٚ ةكخايب ٤ٓشؾ أمحػ كالبل٤ّ ل٢ٓؾيؾم، ك

شاز، ابلبلٕث ٣٢ْ م٬سؾ، ككاخلٍاةث اإلنلاء        و                ، كأ٤اؿ  ىلع دالئ٠ اإْل
 دي٬اف لرشح املؽزكيق ملٜػ٤ث رشحكرشح ٢ٓ٤ٜث امؽئ ا١ٜحؿ، ك

ىش ٛهيػة رشح، كاحل٥اـث  دي٬اف رشحيف ٤ػح املط٢ٚ، ك اأْل
اذلةياين، كرشح دي٬اف اة٦ احلفطاس، كحتٜيٚ لرشح ا١ٜؽيش  اجلاةٖث

خ٥ٓاؿ، ك ؽائب ااـل ، كحتٜيٚ ٤ٜػ٤ثبلار  دي٬افىلع دي٬اف املخجيب، ٕك
 يف ا١ٜٓياف ٛبلئػ، ك(حتٜيٚ) الة٦ سين املخجيب ملالكت يف ال٬اىصك

ياف حماـ٦ ، (حتٜيٚ) ٤ّ رشح ة٦ زا٬ٞر عاٛاف ة٦ ل٢ٙخص اأْل
، كحتٜيٚ (حتٜيٚ) اجلط٬م بفاـ الة٦ ا٧ي٤٩ٓ كمللك املخجيب رسٛاتك

بلـ، كحتٜيٚ  ٤ٜػ٤ث يف اجلط٬ خل٢ٗ األمحؽ، كحؽاس٣ بلٓو اأْل
ٞخاب االٛخياب ل٢ت٢ٍي٬يس ٤ّ رشح ٞخاب أدب الاكحب، كدمّ 

 كرشح دي٬اف ـطي٣.
ال٬اىص ٦٤ اة٦ اعك٬ر املخ٬٨ع إف ٪ؼق ا٨ٓ١اكي٦ الٟتية كاجل٫ػ 

حلػلٝ دال١ث كاىطث ىلع حتطؽق  ك٫٧٬٨٘ايف ا١ٓؽبيث  حأحلٙا كحتٜيٜا
                                                 



 

 
 

كح٩ٜ٥ٓ يف ٬٢ْـ ال٢ٖث كآداة٫ا، ضىت أنتص ْي٬ا ةاملش٥ٓني/ دل٥ّ 
             ى       فخٖؽب ىلع ٦٤ در س ٬٢ْـ ا١ٜا٪ؽة، كدل٥ّ دملٚ .. ك٪ؼا ١حؿ ة٥

٦ ٤ا اكف ى٥ –ذ٣ ٛاـ ةخػريف٫ا  يف الهٖؽ، ا١ٓؽبيث كضَٙ ٤خ٫٧٬ا
 ٩  ل٢خػريؿ كاتل٢ٓي٣. ةٓػ أف ا٧خهب -       يػرـ 

ّتفسريِ: بالكزآٌ صلتُ-6

ضي٥٨ا اتلطٚ الليظ اة٦ اعك٬ر جبا٤ّ الؾيخ٧٬ث ل٢خ٣٢ٓ كادلراـث 
اكف ٛػ ضَٙ ا١ٜؽآف الٟؽي٣، ضني ة٢ٔ الؽاةٓث ْرشة ٦٤ ٥ْؽق 

لف٨ث اجلت٬يث، ٥ٞا ضَٙ ٦٤ أكٓار ا١ٓؽب ك٧رث٪٣ كبٓو ٞخب ا
 اليشء الٟري.

ةٓػ أف حهػر ل٢خ٢ٓي٣  –اة٦ اعك٬ر  ا١ٓبل٤ثاكخ٫ؽ  كٛػ
٩ اتل٢ٓي٥يث ا١يت اكف ي٬ٜـ ة٫ا يف ح٬نؿ،  -١ٙخيا كاتلػريؿ كا ةػرـك
ٌلف يجرش٪ا يف املشبلت ك، اكخ٫ؽ ة٫ا يف اتلٙفيدركس  ك٦٤ ذلٝ

بل٤يث، كاملش٢ث الؾيخ٧٬يث، كٌم دركس ح٥خاز  ا٥٢ٓ١يث ٤ر٠/ اهلػايث اإـل
ةا٥ٓ١ٚ كاتلط٢ي٠ كا٬ٖ١ص ىلع املٓاين ادلٛيٜث كاتلطٜيٜات الؽائٓث، 

 ٥ا ةٓػ كٌل٧ج "اتلطؽيؽ كاتل٬٨يؽ".كٌم ا١يت ح٬ٍرت ٘ي
٢ٍ٤ّ كٛػ اكف حٙفي ا١ٜؽآف أ٨٤يث الة٦ اعك٬ر، ٥ٞا ي٬ٜؿ يف 

 حٙفي ةٓيػ، أ٤ػ ٨٤ؼ أ٨٤حيت أكرب اكف ٜ٘ػ ،ةٓػ أ٤ا٤ٜػ٤خ٩/ "
 ا١ٓؽل كػيػ كم٬ذٚ كادلي٦، ادل٧يا ملها١ص اجلا٤ّ املشيػ، الٟخاب



 

 
 

 كاآلعؼ ٨تا٫ٌا،اـت ك٤ٓاٛػ ا٬٢ٓ١ـ لّكيات كاحلاكم املخني، احلٚ ٦٤
 كٍليات ا٣٢ٓ١ ٦٤ ٧كج ةياف يف ٥ٌٓا ٧يا٫ٌا، حم٠ ٦٤ ابلبلٕث ٬ٛس
 ٦٤ أ٬٥٧ذج ي٬٢ح اكف األعبلؽ، ماكرـ ٦٤ كحٙاني٠ ا١ترشيّ، ٦٤

 ىلع ٨ٞج كلٟين ٤ٙرسق، الكـ ٤ٍا١ٓث أك حػةؽق، عبلؿ يف دمي٫ٓا
 بفيث الؾج ٦ْ كأضش٣ املشاؿ، ٪ؼا ىلع اتلٜط٣ أجت٣٫ ةؼلٝ لكيف
 ٦٤ ٧ٙف٩ املؽء هل يٓؽض أف ْىس ٤ا احٜاء. اجلياؿ ٪ؼا يف ٬ٛيس
 اذل٪٦ ـاْػ ة٢ٔ كإف ا٣٫ٙ١ ـ٫اـ ٢٘خات أك ةا٬ٜ١ة، ح٬٨ء ٤خاْب
 ٘إف زسؽا، أـ٫٤٬ا كمؽة مؽة اجلٙؿ أـ٬ؼ ٘تٜيج. ا١ٙخ٬ة ٥ٞاؿ
 ٦٤ ي٨٥ص أف آم٠ كأ٧ا أعؽل، ٘ؽنث ىلع أض٢خ٫ا حه٥ي٥ا ٫٨٤ا رأيج

 إٛػاـ ةني أ٧ا ك٘ي٥ا. ا١ٓفي ضا١ٖؽ ٪ؼا ٛهػ ىلع يلشّ ٤ا اتلحفي،
 الفتاع؛ كادم ىلع اللشاع، إٛػاـ امل٣٫ ٪ؼا ىلع أٛػ٤ج .....كإضشاـ
ٍا  الؾائؽي٦، ىتاح ةني كزائؽ اجلاُؽي٦، أ٧ِار ٤ٓرتؾ يف ٤خـ٬
 ـتٜين ٦٤ أر ل٣ ٧كخا ا١ٜؽآف حٙفي يف أةػم أف لع ضٜا ٘ش٢ٓج
 كآك٧ث هلا حارة املٙرسي٦ ٬ٌائٗ ةني احلك٣ م٬ٛٗ أٛٗ كأف إحل٫ا،
 اذلم ا١ٜؽآف ١ٙيو حٍٓي٠ املٓاد، احلػيد ىلع االٛخهار ٘إف ٢ْي٫ا،
 .(1)".٧ٙاد ٦٤ هل ٤ا

كضي٥٨ا حٜؽأ يف "اتلطؽيؽ كاتل٬٨يؽ" جتػ ٧ٙفٝ يف كاضث ٨ٕاء، 

                                                 



 

 
 

ث امل٬ارد كامللارب، جتػ ٘ي٩ اآلذار كالؽأم كابلبلٕث كابلياف  ٤خ٬ْ٨
ث ٬ْ  ممخٓث ال يفخٖىن كاجلط٬ كالرصؼ كا١ٓؽكض كاتلاريظ، ٬٫٘ مـ٬

 ل٢خٙفي يف ٪ؼا ا١ٓرص. أك ٛارئ ٫٨ْا دارس
كضفتٝ أف حٓؽؼ أف أكرث ٦٤ مخفني أٌؽكضث سا٤ٓيث كحبرا 

ث  .(1)اك٧ج يف س٬ا٧ت٩ املخ٬ْ٨
                                                 



 

 
 

                                                                                                



 

 
 

                                                                                                



 

 
 

ر ة٫ا اتلٙفي/                                                    ك٦٤ أ٤زي ٤ا ٘ي٩ ٪٬ ٤ٜػ٤اح٩ ا١ٓرش ا١يت نػ 
 .٥٢ْا اتلٙفي كًل٬ف كاتلأكي٠ اتلٙفي يف/ األكىل املٜػ٤ث
 .اتلٙفي ٣٢ْ اـخ٥ػاد يف/ اثلا٧يث املٜػ٤ث

                                                                                                



 

 
 

 اتلٙفي ك٤ٓىن املأذ٬ر ةٖي اتلٙفي نطث يف/ اثلاثلث املٜػ٤ث
 .كحن٬ق ةالؽأم

 .املٙرس ٕؽض يك٬ف أف حيٚ ٘ي٥ا/ الؽاةٓث املٜػ٤ث
 .ا١زنكؿ أـتاب يف/ اخلامفث املٜػ٤ث
 .ا١ٜؽاءات يف/ الفادـث املٜػ٤ث
 .ا١ٜؽآف ٛهم/ الفاةٓث املٜػ٤ث
٬رق كآياح٩ ا١ٜؽآف اـ٣ يف/ ا٨٤ثاثل املٜػ٤ث  .كأـ٥ائ٫ا كحؽححت٫ا ـك
 حٓخرب ا١ٜؽآف، دم٠ حخط٫٢٥ا ا١يت املٓاين أف يف/ اتلاـٓث املٜػ٤ث

 .ة٫ا مؽادة
 .ا١ٜؽآف إْشاز يف/ ا١ٓارشة املٜػ٤ث
ال يٓؽؼ إال ٌم، ٘ي٫ا ٥ٞا ل٬ اكف ٤خغهها  لك ٤ٜػ٤ث حتػثكيف 

، كٌم إلىا٘ث املٜػرةكٛاـ ةاتلشػيػ كا أىت ٘ي٫ا إدماال ةاجلػيػ
٤ٜػ٤ات حه٢ص أف حك٬ف أن٬ال ل٢خٙفي، ك٫٨٤شا يفي ٢ْي٩ ٦٤ 

 راـ حٙفي ٞخاب ا حٓاىل.
ك٦٤ ٫٨٤ش٩ يف حٙفيق/ ا٪خ٥ا٩٤ ة٣٢ٓ اتل٨اـب، كبيا٩٧ ملٜانػ لك 

تل٫اد كاجل٬ٜؿكـ٬رة بللك إدمايل،  ٦٤ اآلذار كأ٬ٛاؿ  ًلرثة ااـل
ؽة كا١رتسيص امل٨هٗ، كامل٨اٛلث احل ،ةأ٤ا٧ث الهطاةث كالف٢ٗ

كح٬ُيٗ ا٬٢ٓ١ـ األعؽل يف عػ٤ث ا١ٜؽآف ٤ر٠ ٬٢ْـ األرض 



 

 
 

كاحلي٬اف كا١ٍي كاجلٖؽا٘يا كاتلاريظ كا١رتبيث كا١ٓؽبيث كَل ٤ا خيػـ 
كا٨ٓ١ايث ةا١ٜؽاءات كا١ٜهم حٙفي ا١ٜؽآف كجيٌل ٤ٓا٧ي٩ كإْشازق، 

كهل  ا١ٜؽآين كا٩ٜٙ١، كا٨ٓ١ايث اخلانث ةاملٜانػ ٥ٞا ـتٜج اإلكارة
املٜػ٤ث الؽاةٓث ٦٤ املٜػ٤ات ا١ٓرش ٦ْ املٜانػ، كاال٪خ٥اـ 
                                              ن    ةا٬ٜ١اْػ األن٬حلث، كباحلػيد اجلت٬م اذلم ـخٓني ة٩ ٞري ا يف 

 الٟلٗ ٦ْ ٤ٓاين ا١ٜؽآف.
 كضٜٚ ٬٧يج، ة٥ا ك٘يج ٛػ/ "-كاألم٬ر ةاخل٬احي٣  –كٛاؿ يف ٫٧ايخ٩ 

 ا١ٜؽآف ٤ٓاين ةياف ٦٤ اجل٫ػ ة٩ ـ٥ص ة٥ا ٘شئج ارجتيج ٤ا ا
 األئ٥ث، أ٬ٛاؿ ٦٤ اذل٪٦ اٛخبؿ مما ةبلٕخ٩، كعهائم ٧ِا٩٤ كدٛائٚ
 أف أرس٬ ة٥ا سئج كٛػ اهل٥ث، كإهلاب ا١ٟٙؽ إل٧ارة ز٧ػ ٦٤ كاٛخػح
 س٢ج رب٥ا كدٛائٚ ٫٨ْا، ٬ٖٙ٤ؿ ضٜائٚ ٦ْ لئلةا٧ث ٘ي٩ كٜ٘ج أك٬ف
 ح٥ا٩٤، إىل ا١برشم ا٠ٜٓ١ يت٢ٔ ال ٨٤اؿ ٪ؼا ٘إف ٫٨ٞا، جت٠ كل٣ كس٬٪ا
 ضٜيٚ اجلاس رب الكـ كإف، مؽا٩٤ دكف اجل٬زاء راـ ٜ٘ػ ذلٝ راـ ٦ك٤
 ىلع يفىع املٙرس ٣٢ٛ إال احلٚ ٪ؼا أدل ك٤ا الؽأس، ىلع ـٓيا خيػـ ةأف

 الالكؿ ٨ْػ زسؽ كًل٣ ٘فيص، بل٬ط اـنت ٌاملا ٢ٛيم كإف ا١ٜؽٌاس،
ياء  .يفرتيص أف هل ضٚ ٜ٘ػ اتل٥اـ ىلع أىت ٛػ كإذ امل٨يص، زسؽ كاإْل
 ك٫ؽ ٦٤ ْرش اثلاين اجل٥ٓث ي٬ـ ْرص اتلٙفي ٪ؼا اـح٥ كٌلف
 كذبلذني تفٓا حأحل٩ٙ ٤ػة ٘اك٧ج. كأ١ٗ كذبلذ٥ائث ذ٥ا٧ني اعـ رسب



 

 
 

خث ـ٨ث  كمؤ١ٙات نار٘ث، أكٖاؿ ٦٤   ي خت٠   ل٣ ضٜتث كٌم. أك٫ؽ ـك
 ك٤ا ًغر٘ث، ك٬ٌرا ٬ٌرا كاربث ةٜؽحيث ك٨٤ازع كار٘ث، أ٨٘ا٫٧ا أعؽل
 ٩٨٤ اللاكيث ٦ْ   ي خت٠   ل٣ مما ٬اؿ،أض كح٬ٍر ةاؿ، تلخج ٦٤ ذلٝ عبل

 ال لع ٘ي٩٢ كماكيي٠ أكىف، ٩٥ٓ٧ ٘إف ا كٙؽاف كال األسياؿ،
 كي٬ٖر، ي٨شػ أف اتلٙفي هلؼا حٓاىل ٩٨٤ كأرس٬، حكٙا كال حٍٙٗ
 ٦١ جتارة يؽس٬ف اذلي٦ ٦٤ ة٩ كجي٢ٓين كاجل٬٫٥ر، اخلانث ة٩ ي٨ّٙ كأف
 .(1)حت٬ر

تعنكُ يف السي٘ ّعلْمَا:-7

ت٬يث ٌم املهػر اثلاين لئلـبلـ ، ك٦١ يخ٣ ح٥اـ ا٣٢ٓ١ الف٨ث اجل
١ٓال٣ إال إذا أىاؼ ا٩ٜٙ١ ةالف٨ث املرش٘ث إىل ا٩ٜٙ١ ةا١ٜؽآف الٟؽي٣ 

.٩٤٬٢  ْك
٫٤٬٢ا، در س كدر س                                                ى        كاإل٤اـ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر ٤خٙ  يف الف٨ث ْك

 ٞؼلٝ كهل كمف٣٢، ابلغارم لهطييح سا٤ّ إـ٨اد هلالف٨ث كًلخت٫ا، ك
ٌ     املط٥ ػي٦، بف٨ػ يٓؽؼ ابلغارم أضاديد ة٩ ركل ْؾيؾ إـ٨اد  كٛػ    
 .كاملٖؽب كاجلؾائؽ ح٬نؿ ٦٤ ا٥٢ٓ١اء ٦٤     ن ْػدا   ةؼلٝ أساز
 أنؿ ة٦ ٤الٝ اإل٤ا٤ني مؽكيات ىلع كرشكض٩ حتٜيٜاح٩ إىل ٪ؼا

 ْتػاهلل كأيب( امل٬ٌا يف ال٬اٛٓث كاأل١ٙاظ املٓاين ٦٤ املٍٖ٭ ٞلٗ)

                                                 



 

 
 

( الهطيص اجلا٤ّ يف ِاراأل٧ ميايٚ ٨ْػ ا١ٙفيص اجلِؽ) ابلغارم
 .ـاةٜي٩ ٦٤ الٟريي٦ ىلع ٘ي٫ا اـخػرؾ ا١يت

ة٦ اخل٬سث/ "كٛػ ختؽج ىلع أكرب ٥٢ْاء ْرصق، كٌلف اي٬ٜؿ الليظ 
كيظ كي٬ع٣٫ ا١ٓبل٤ث ـال٣ ة٬ضاسب، كىلع ٪ؼا األعي درس يف 
املؽض٢ث ا١ٓامليث ٞخب احلػيد كالف٨ث ٤ر٠ ا١ٜفٍبلين ىلع ابلغارم، 

 .(1)٬ٌأ، كأسازق كيغ٩ اإلسازة اتلا٤ث امل٢ٍٜث ا١ٓا٤ث"كالؾرٛاين ىلع امل
٥ٞا اكف ٦٤ اعداح٩ إرشا٩٘ ىلع حػريؿ ٞخب الف٨ث كاحلػيد 
اجلت٬م الرشيٗ عبلؿ ك٫ؽ رمياف ةاملفاسػ اتل٬نفيث، كعانث 
٣ِ كبحخ٩، كٌم اعدة ٥٢ْاء الؾيخ٧٬ث ٤٬٥ْا؛ إذ يخ٬ىل  ةاجلا٤ّ اأْل

امل٣ِٓ، ذ٣ يرش٬٘ف يف حػريؿ احلػيد اجلت٬م عبلؿ ك٫ؽ رمياف 
آعؽ الل٫ؽ املتارؾ ىلع اعخخاـ احلػيد، كٛػ اكف هلؼق ا١ٓتارة املتارًلث 

 .(2)أذؽ٪ا يف حٜػـ ادلراـات احلػيثيث يف ابلبلد اتل٬نفيث
٥يٜث كٌؽيٙثيف الهطيص كامل٬ٌأ كهل  ، ك٧ِؽات ٧ِؽات سػيػة ْك

يييٚ املٜاـ ٦ْ اتل٥ري٠ هلا/ ترشيٓيث،  أعؽل ٧ٜػيث ل٢رشاح
يخ٩ ك٤ ٬ْ ي٪ا ة٥ا يٓرب ٦ْ ذٜا٘خ٩ كمـ٬ ٜانػيث كحارخييث كحؽب٬يث، ٕك

ا١يت ـجخطػث ٫٨ْا الضٜا؛ إذ لك حٙفي كرشح ل٢ٓال٣ ٪٬ ا٧ٓاكس ملا 
 ك٧تيشث ٤تارشة ملا ح٢ٜاق ٦٤ ٣٢ْ. ،يخ٥خّ ة٩ ٦٤ ذٜا٘ث

                                                 



 

 
 

ٖ:مً الفكز املكاصد اىطالقُ-8

ة٦ ٬ؿ ٪٨ا/ إف ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ٦٤ مٟؽكر ا٬ٜ١ؿ أف ٧ٜ
اعك٬ر ي٥ر٠ ْبل٤ث ٘ارٛث يف حاريظ ا١ٟٙؽ املٜانػم، ٦٢٘ يفخٍيّ 
٫ ٥ث  اة٦ اعك٬ر يف ٤ٜانػ الرشيٓث  ـ  ٍ   ى                         مؤرخ ٣٢ٓ١ املٜانػ أف يخشاكز                              ي

 عانث كا١ٟٙؽ املٜانػم اع٤ث.
ملٜانػ ك٦٤ ا٣٢ِ١ الة٦ اعك٬ر أف ٧ٜرص احلػيد ٩٨ْ يف دلاؿ ا

بل٤يث"، ٬٫٘ هل إـ٫ا٤اح٩ كحٙٓي٩٢  ىلع ٞخاة٩/ "٤ٜانػ الرشيٓث اإـل
 هلؼا ا٣٢ٓ١ يف ٣ِٓ٤ ٤ا ارحادق ٦٤ ٬٢ْـ، ك٤ا حتػث ٘ي٩ ٦٤ دلاالت.
٥ٞا يجتيغ أف ٧ٜؽأ اة٦ اعك٬ر "املٜانػم" يف ى٬ء ْرصق 
ك٤ٍٓياح٩ كإجنازاح٩ ا١ٟٙؽيث كاملٓؽ٘يث، ضىت ٧ي٩ٓ يف الفياؽ 

٤ػل اإلىا٘ث ا١يت أىا٫٘ا ٣٢ٓ١ ٤ٜانػ الهطيص، ك٧ٜٗ ىلع 
 الرشيٓث.

 أف حيٚ ٘ي٥ا/ الؽاةٓث ٬٫٘ ضني يخطػث ٦ْ اتلٙفي يف املٜػ٤ث
املٙرس، كيخطػث ٞؼلٝ يف املٜػ٤ث ٧ٙف٫ا ٦ْ  ٕؽض يك٬ف

 املٜانػ األن٢يث ل٢ٜؽآف الٟؽي٣ ا١يت س٫٢ٓا ذ٥ا٧يث، ٌم/
خٜاد إنبلح .1  الهطيص. ا١ٜٓػ كح٢ٓي٣ ااْل
 .األعبلؽ ح٫ؼيب .2
 .كاع٤ث عانث األضاكـ ك٪٬ ترشيّا١ .3



 

 
 

 األ٤ث نبلح ٩٨٤ ا١ٜهػ ا١ٜؽآف يف ِْي٣ ةاب ك٪٬ األ٤ث ـياـث .4
 .٧ِا٫٤ا كضَٙ

 .أض٬اهل٣ ةها١ص ل٢خأيس الفا١ٙث األم٣ كأعتار ا١ٜهم .5
 ح٢ي إىل يؤ٪٣٫٢ ك٤ا املغاٌتني، ْرص ضا١ث ي٨اـب ة٥ا اتل٢ٓي٣ .6

٣٢ الرشائّ ٣٢ْ كذلٝ كنرش٪ا الرشيٓث  .األعتار ْك
 آيات دميّ جي٥ّ ك٪ؼا كاتلبلي، كاتلطؼيؽ كاإل٧ؼار اَْامل٬ .7

ػ يػ، ال٬ْ  ةاب ك٪ؼا ل٥٢ٓا٧ػي٦، كاملشاد١ث املطاسث كًلؼلٝ كال٬ْ
يب  .كا١رت٪يب ا١رٕت

شاز .8 ٬ؿ. املٜػ٤ث  نػؽ ىلع دا١ث آيث حل٬ٟف ةا١ٜؽآف اإْل الـؽ
 الؽاةٓث يف اتلطؽيؽ كاتل٬٨يؽ.

 :اعشورآخريو عيد اةو  أمريو القرآن نقاصد نو أن ىلع
 ْتاراح٩ أة٬اب ٘خص يٜخيض كذلٝ دائ٥ث، رشيٓث ٩٧٬ٞ أحدهها:
 األك١ني أضاكـ ٩٨٤ حؤعؼ ضىت املفت٨تٍني، اـت٨تاط ملغخ٢ٗ
 كاآلعؽي٦.

٥٢اء الرشيٓث، ٪ؼق مح٢ث ح٬ٓيػ وثاىيهها:  ةاتل٨ٜيب، األ٤ث، ٪ؼق ْك
 حك٬ف ضىت األد١ث، ٬ْيهات ٦٤ املٜانػ كاـخغؽاج كابلطد،
 اللارع ترشيّ ٣٫ٙ١ ز٤اف لك يف ناحلث ثاأل٤ ٥٢ْاء ٌتٜات
 األضاكـ اـت٨تاط ىلع ٛادري٦ ٘ي٬٧٬ٟا ا١ترشيّ، ٦٤ ك٤ٜهػق



 

 
 

خادكا اتل٨اكؿ ـ٠٫ أـ٬٢ب يف ا١ترشيّ هل٣ نئ كل٬ ا١ترشيٓيث،  اْل
 .(1)ال٬اضػة املٍا١ٓث يف أ٧ِار٪٣ ةني ٤ا ىلع ا٬ٟٓ١ؼ

 إال ٬رةـ أًغدر كمما ٛاهل يف ٫٨٤ش٩ اذلم احت٩ٓ يف اتلٙفي/ "كل٣
 ا١ٜؽآف حٙفي يف اجلاُؽ يك٬ف خلبل إٔؽاى٫ا ٦٤ ة٩ أضيً ٤ا ةح٨ج

 ٦ْ حرص٩٘ ٤خٙؽٛث ٜ٘ؽ ٞأ٫٧ا دم٩٢ ك٤ٓاين ٤ٙؽداح٩ ةياف ىلع ٤ٜه٬را
ث  .(2)دماهل" ركائّ ٩٨ْ كحتشب انفشا٩٤ رْك

كضني يخطػث ٦ْ اتل٢ٓي٣ ٩٢٘ حٙٓي٠ ل٥٢ٜانػ ٘ي٩؛ إذ ي٬ٜؿ/ 
بليم ٦٤ رصؼ ًغيث ضؼ٩ٛ "٘بلةػ ل٨٢اُؽ يف أمؽ اتل٢ٓي٣ ا١ٓ ؽيب اإـل

كم٬ا٪ت٩ إىل كىّ ةؽا٤ز حتٜٚ ضياة ٪ؼا اتل٢ٓي٣ ىلع ضا١ث اكم٢ث، 
كحتٜٚ ٤ٜانػ ٌابلي٩ يف ٤ٓرتؾ ضياة ْرص٪٣، كحتٜٚ ٤ٜانػ األ٤ث 

 .(3)٦٤ عؽييج ٪ؼا اتل٢ٓي٣"
ك٪ٟؼا ٘إ٩٧ يف ضؽًلخ٩ اإلنبلضيث كاتلشػيػيث ي٢ٍ٨ٚ ٦٤ 

بل٤يث" املٜانػ كي٨يتً ة٫ا، ضىت ٞخب ٞخاة ٩ "٤ٜانػ الرشيٓث اإـل
اذلم يٓخرب ٘خطا يف ٪ؼا ابلاب، كجتػيػا م٢ط٬ُا يف ٣٢ْ املٜانػ، ال 
ا يؤرخ ل٥٢ٜانػ إال كىّ ٪ؼا الٟخاب مؽض٢ث ٘ان٢ث          ن                                             يفّ مؤرع 

 كبارزة يف ح٬ٍيؽ ا٣٢ٓ١ كجتػيػق.

                                                 



 

 
 

 الرتبٔ٘ الزّحٔ٘:-9

، َ٘م إف مما يؤذؽ حأذيا ةا١ٖا يف حك٬ي٦ ا١ٓال٣ ٌم ا١رتبيث الؽكضيث
ا١يت ح٬س٩٫ اتل٬سي٩ الهطيص، كحهطص مفارق كحؼةً ٧حخ٩، كح٬ٜـ 

 ـيق يف ٌؽيٚ ا٣٢ٓ١ كادل٬ْة ٤ٓا.
كأضفب أف امللايظ كا٥٢ٓ١اء اذلي٦ حؽىب ٢ْي٣٫ الليظ ا١ٍا٪ؽ 
اكف هل٣ ٦٤ الؽبا٧يث كالؽكضا٧يث ٤ا هل٣، ٜ٘ػ اكف ا٥٢ٓ١اء ٛػي٥ا 

٬ف ٣٫٥٢ْ ٤ ٌ            جي٬ٓ٥ف ةني ا١زتًليث كاتل٢ٓي٣، يػرـ  ّ راعيث اجل٬ا٧ب                            
األعبلٛيث كالؽكضيث، كل٣ ح٨ٙه٠ ا١زتًليث ٦ْ اتل٢ٓي٣ إال ضػيرا ضيد 
خاذ كامل٣٢ٓ ي٢ي ٤ادح٩ ا٥٢ٓ١يث دلؽدة ٦ْ املٓاين الؽكضيث  أنتص اأـل

 الفا٤يث.
ك٦٤ آذار ا١رتبيث الؽكضيث ٨ْػ الليظ اإل٤اـ ٤ا عخ٣ ة٩ حٙفيق، 

 ا كضٜٚ ٬٧يج، ٥اة ك٘يج ٘تٓػ أف ا٧خٍم ٦٤ ـ٬رة اجلاس ٛاؿ/ "ٛػ
 كدٛائٚ ا١ٜؽآف ٤ٓاين ةياف ٦٤ اجل٫ػ ة٩ ـ٥ص ة٥ا ٘شئج ارجتيج ٤ا

 كاٛخػح األئ٥ث، أ٬ٛاؿ ٦٤ اذل٪٦ اٛخبؿ مما ةبلٕخ٩، كعهائم ٧ِا٩٤
 أك٬ف أف أرس٬ ة٥ا سئج كٛػ اهل٥ث، كإهلاب ا١ٟٙؽ إل٧ارة ز٧ػ ٦٤

 ٪اكس٬ س٢ج رب٥ا كدٛائٚ ٫٨ْا، ٬ٖٙ٤ؿ ضٜائٚ ٦ْ لئلةا٧ث ٘ي٩ كٜ٘ج
 ك٦٤ ح٥ا٩٤، إىل ا١برشم ا٠ٜٓ١ يت٢ٔ ال ٨٤اؿ ٪ؼا ٘إف ٫٨ٞا، جت٠ كل٣
 ضٜيٚ اجلاس، رب الكـ مؽا٩٤.. كإف كاجل٬زاء دكف راـ ٜ٘ػ ذلٝ راـ



 

 
 

 يفىع املٙرس ٣٢ٛ إال احلٚ ٪ؼا أدل ك٤ا الؽأس، ىلع ـٓيا خيػـ ةأف
 ٨ْػ زسؽ كًل٣ ٘فيص، بل٬ط اـنت ٌاملا ٢ٛيم كإف ا١ٜؽٌاس، ىلع

 أف هل ضٚ ٜ٘ػ اتل٥اـ ىلع أىت ٛػ كإذ امل٨يص، زسؽ ْياءكاإل الالكؿ
 .(1)يفرتيص

ك٠ٓ١ ٪ؼق ا١رتبيث الؽكضيث ا١يت حؤعؼ ٦٤ ٌتيٓث ملاخي٩، ك٦٤ 
آذار٪ا اجلاىطث ىلع الك٩٤ ٌم ا١يت س٢ٓخ٩ مفخٜبل يف ضياح٩، يأمؽ 
كي٨ٍم، كال خيىش يف ا ل٤٬ث الئ٣، كيف م٩ٙٛ٬ ٦٤ ة٬رٛيت٩ اذلم 

 ػؿ ىلع ٪ؼا.ـ٨ٜاق ـ٢ٙا ٤ا ي
يف ضني أ٨٧ا جنػ يف ْرص٧ا ٞريا مم٦ يف٬٥ف "٥٢ْاء" كي٨طؽ٬٘ف 
احنؽا٘ات حؼ٪ب ة٠ٜٓ احل٢ي٣ كحػ٩ْ ضياف؛ ضيد يبيط٬ف ٛخ٠ 
ػكف  ً     األةؽياء، كيٜؽكف ا١ٍٖياف كا١ٙفاد كاإل٘فاد كيربركف هل كي ٬س                                                     ي 

٬هل ٤ا يل٫ػ هل، ٣٢٘ ي٣٫ٓٙ٨  –حػ١حفا  – ٨ث ـر ٦٤ ٞخاب ا ـك
 ث الؽكضيث كاألعبلٛيث ٤ّ كس٬د ا٣٢ٓ١! ٕياب ا١رتبي

:بالعله عنلُ-11

                                                              ٦١ يخ٣ ا١ٓال٣ أف يك٬ف اعملا ربا٧ي ا ضٜيٜي ا إال إذا ٠٥ْ ة٥ا ٣٢ْ، 
٢ ٣ ٤ا ح٣٢ٓ، كٛػ ٛاؿ ا حٓاىل/  ل ـك و﴿   ٌ                            ْك ب  اى ي  ي            ك وى وا           و           ك يت م        ة ه ا               ر 

ب ه ا            ال ك ت اب                ت ع ل  ه ون   ون           ك يت م          و  ر س   .[79/ ٥ْؽاف آؿ]﴾             ت د 

                                                 



 

 
 

أكرد اإل٤اـ ا١ٍربم اعخبلؼ اتلأكي٠ يف ٤ٓىن "ربا٧ي٬ف"، ٣٫٨٥٘ 
٦٤ ٛاؿ/ ض٥ٟاء ٫ٜ٘اء، ك٣٫٨٤ ٦٤ ٛاؿ/ ض٥ٟاء أحٜياء، ك٣٫٨٤ ٦٤ 

 ٨ْػم األ٬ٛاؿ ٛاؿ/ كالة اجلاس كٛادح٣٫، ذ٣ ٛاؿ ا١ٍربم/ "كأكىل
إىل  املجف٬ب" الؽباين"كأف  ،"رباين"دمّ  أ٣٫٧" الؽبا٧حني"يف  ةاله٬اب

ب اف" ،      يؽب   اذلم ،"        الؽ  ٢ص اذلم ك٪٬     ى اجلاس   .(1)أم٬ر٪٣"  ي ٍ  ي ه 
ٗ   كي٬ٜؿ ا١ٓبلـ املطٜٚ اة٦ ٛي٣ اجل٬زيث/ "إف ٓ ٬ف        ى الف٢  ٥ ً  ي  ى دل   ىلع  ي

ٓ ال ٣   أف ً ى ا١ ٚ   ال    ى   ً    ي فخط  ى   ي  ي فىم أف   ً  ى يٓؽ ؼ   ضىت        ن رب ا٧يا        ،  ٚ  ة٩،      ى كي٠٥ٓ        احل
،٢ ٥ ٩ ٓ ْ ٥ ٠   ٣٢ْ   ى ٥٘ ٦   ي ى   ى  كي  ً  ى ك  ْ ٢ ٣    ى ى       ً م٬ٟ٢ت   ىف     ن ِي٥ا  ْ  ي  ي ػىع     ى ٘ؼاؾ     ى   ى ك
 .(2)الف٬٥ات"

ة٦ اعك٬ر ٦٤ إنبلح ل٢خػريؿ، ك٤ا ٛاـ ة٩ ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ 
كجتػيػ ل٢خ٢ٓي٣، كح٬ٍيؽ يف ا١رتبيث ككىّ ألن٬ؿ ٧ِاـ اسخ٥ايع 
ضٜيي، ٪٬ ٬٧ع ٦٤ ٪ؼق الؽبا٧يث، ٣٢٘ يٜخرص الؽس٠ ىلع الالكـ 

رض ال٬اّٛ كاتل٨ِي املشؽد اذلم حيف٩٨ الٟريكف، كإ٥٧ا ٧ؾؿ إىل أ
حلٜػـ اجل٬٥ذج ١ػ "ا١ٓال٣ ا١ٓام٠"، كأ١ٗ ٞخاةي٩ املل٬٫ري٦/ "أ١حؿ 
بلـ"، كبني ٘ي٥٫ا  الهتص ةٜؽيب"، ك"أن٬ؿ اجلِاـ االسخ٥ايع يف اإـل
 أـتاب حأعؽ ٬٢ْـ ٞرية، كضػد ٤ٓال٣ الفبي٠ جل٫يخ٫ا كجتػيػ٪ا.

                                                 



 

 
 

ك٦٤ ٤ٓال٣ ٪ؼق الؽبا٧يث نلا٩ٌ اتلػري، ٬٢ٓ١ـ كىت يف سا٤ّ 
٧ث، كنلا٩ٌ االسخ٥ايع، كتلشي٩ٓ ل٢ش٥ٓيات ا٥٢ٓ١يث الؾيخ٬

كاالسخ٥اْيث، ٬٫٘ مرشؼ اجل٥ٓيث اخلرلك٧يث، كحمارض ىلع ٨٤رب٪ا، 
٥ٞا كشّ احلؽٌلت ا١ٍبلةيث كضرض اضخٙاالح٫ا، كٌلف ٞري الؾيارة 
٣ِ، كحٜٙػ أض٬اؿ ا٢ٍ١تث كمفا٣٫٨ٞ... كٌل٧ج هل رضبلت  ل٢شا٤ّ اأْل

٢٥يث  .(1)عارج املرشؽ ٥٢ْيث ْك
ً                  كإف ا١ٓال٣ اذلم ي٠٥ٓ ة٥ا ٣٢ْ، كي ٢ٓ ٣ ٤ا ٢ْ ٣، يك٬ف لٟخاةاح٩                                 ي         
ا٩ٛ،  ّ ٘آ                  ه                                           كإ٧خاس٩ ا٢ٓ١يم ك٪ز  عاص، ك٧ّٙ اعـ، كحتفّ ٤ػارًل٩، كحخـ٬

 ا٣٢ٓ١ مح٢ث يا/ ٛاؿ كيؾداد ٥٢ْا، كيكخب ا هل اخل٬٢د، ٦ٓ٘ لع 
 ٩٢٥ْ، ٩٥٢ْ ككا٘ٚ ٣٢ْ، ة٥ا ٠٥ْ ٦٤ ا١ٓال٣ ٘إ٥٧ا ة٩ ا٬٢٥ْا
ي٬ٟف ـ  أ٬ٛ ـك  ٣٫٢٥ْ خيا١ٗ حؽاٛي٣٫، جياكز ال ا٣٢ٓ١ حي٬٢٥ف   ه ا
ا، جي٢ف٬ف ْبل٧حخ٣٫، رسيؽح٣٫ كختا١ٗ ٣٫٥٢ْ،  ٜ  ٢ ٣٫ ٘يتاٌم ً  ى ن  ض      ي  ةٓي 
 كيػ٩ْ، ٕيق إىل جي٢ؿ أف س٢حف٩ ىلع حلٖيب الؽس٠ إف ضىت ةٓيا
٣ حهٓػ ال أكخلٝ  .(2)ا إىل ح٢ٝ دلالف٣٫ يف      ي أ٥ْاهل 

* * * 

                                                 



 

 
 



 

 
 

آذار م٢ط٬ُث ىلع  –ك٠ٓ١ ٪٨اؾ ٕي٪ا  –هلؼق الؽكا٘ػ الفاةٜث 
                                                  مفخ٬يات ْػة، ىلع مفخ٬ل امل٬ٟ ف ٧ٙف٩، كىلع املفخ٬ل ا٢ٓ١يم 
كاثلٜايف، كىلع مفخ٬ل اتل٨اكؿ ا١ٟٙؽم ل٬٢ٓ٢ـ، كىلع مفخ٬ل كس٬د 

  أك٩٢.ٛػكات حجخهب ٤راال ل٢خ٬ٟي٦ الهطيص اذلم ير٥ؽ آذارق كيؤيت
 حماّل٘ التذدٓد فٔنا ارتادِ مً علْو:-1

٦٤ اآلذار األكىل لؽكا٘ػ اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم أف الليظ اإل٤اـ سػد 
كأةػع ٘ي٥ا ارحادق ٦٤ ٬٢ْـ كدلاالت يف املٓؽ٘ث، ك٪٬ ٤ا يفخطٚ أف 

تلشػيػ ٨ْػ ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ٧ٜٗ ٩ٓ٤ كٛٙث ٛهية ٪٨ا جلبني كس٬ق ا
ذ٥ؽة ٦٤  -٥ٞا ٨٢ٛا  – األعؽل ة٦ اعك٬ر، كا١يت اك٧ج ٌما١ٍا٪ؽ 

٬رة.  ذ٥ؽات ٪ؼا اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم ةؽكا٘ػق املٞؼ
اذلم أْخربق ٤ّ ا١ِبلؿ كامل٨ار أ٘ي٠ ٤ا  –٬٫٘ يف حٙفيق ا١ِٓي٣ 

ل٣ يٜٗ ٨ْػ ضػكد ٤ا ٛاهل  –أ٧خش٩ ا١ٜؽف ا١ٓرشكف ٦٤ حٙاـي 
ي٪٥ا، كإ٥٧ا أىاؼ  األكل٬ف ٦٤ أ٤راؿ الؾخمرشم كاتل٬ضيػم ٕك

ربة، كمما يلي ذللٝ أف يف حٙفيق ْتارات، ٤ر٠/ "كمما إىا٘ات ٤ٓخ



 

 
 

٘خص ا ة٩"، "ك٪ؼا مما ل٣ أـتٚ إىل ٞل٩ٙ"، "كي٬٢ح يل"، "كيتػك يل"، 
 "كاذلم يتػك يل"، ك٪ٟؼا.

كٛػ ٧ىع الليظ ا١ٍا٪ؽ ىلع املٙرسي٦ ك٣٫٘٬ٛ ٨ْػ ضػكد املأذ٬ر 
أ٤ا اذلي٦ دمػكا ىلع ا٬ٜ١ؿ ةأف ٦٤ ا٬ٜ١ؿ يف حٙفي ا١ٜؽآف، ٜ٘اؿ/ "

رم٬ا ٪ؼق الّك٥ث ىلع حٙفي ا١ٜؽآف جيب أال يٓػك ٤ا ٪٬ ٤أذ٬ر، ٣٫٘ 
كٛػ ". ذ٣ ٛاؿ/ "٬ْا٪٫٨ا، كل٣ ي٬ىط٬ا مؽاد٪٣ ٦٤ املأذ٬ر ٦٥ْ يؤذؽ...

ا١زتـ ا١ٍربم يف حٙفيق أف يٜخرص ىلع ٤ا ٪٬ مؽكم ٦ْ الهطاةث 
كاتلاةٓني ل٩٨ٟ ال ي٢تد يف لك آيث أف يخغٍ٭ ذلٝ إىل اعخيارق ٫٨٤ا، 

ةؼلٝ كحؽسيص ةٓي٫ا ىلع ةٓو بل٬ا٪ػ ٦٤ الكـ ا١ٓؽب، كضفت٩ 
     ن                                                   جتاكزا  ملا ضػدق ٦٤ االٛخهار ىلع اتلٙفي ةاملأذ٬ر، كذلٝ ٌؽيٚ ١حؿ 
ة٫٨ز، كٛػ ـت٩ٜ إحل٩ ةي ة٦ خمرل، كل٣ ٧ٜٗ ىلع حٙفيق، ككالك 
ا١ٍربم ٘ي٩ ٤ٓارصكق، ٤ر٠ اة٦ أيب ضاح٣ كاة٦ مؽدكي٩ كاحلاك٣، هللف 
ٌ                                                       در  اذلي٦ ل٣ حيبف٬ا أ٧ٙف٣٫ يف حٙفي ا١ٜؽآف ىلع ٤ا ٪٬ ٤أذ٬ر،٤ر٠   

١ٙؽاء كأيب ْتيػة ٦٤ األك١ني، كالؾساج كالؽ٤اين مم٦ ةٓػ٪٣، ذ٣ ٦٤ ا
 .(1)"ٌؽي٣٫ٜ، ٤ر٠ الؾخمرشم كاة٦ ٍْيث ـ٬ٟ٢ا

ٓ ٠ املٜانػ يف حٙفيق، كٛػ أكرد٧ا ٤ا حتػث ة٩ يف                                                      ٥ٞا أ٩٧ ٘
"، كٛػ أكرد٧ا املٙرس ٕؽض يك٬ف أف حيٚ ٘ي٥ا املٜػ٤ث الؽاةٓث "

٨اكي٫٨ا ا١يت ٛ ائ٠ ْك ا٤ج ةػراـث حٙفيق، ك٪٬ ٦٤ ـاةٜا ْػد الـؽ
 ضيد ا١ٓػد كاتل٬٨ع آيث ذؽاء ٪ؼا اتلٙفي كحٓػد س٬ا٧ت٩ كا٪خ٥ا٤اح٩.

                                                 



 

 
 

كيف الف٨ث اجلت٬يث ل٣ يرشح ٥ٞا ي٠ٓٙ رشاح الف٨ث كإ٥٧ا اٛخرص 
ىلع ا١ٖؽائب يكلٗ ٫٨ْا كيبني ٤ٓا٧ي٫ا ٤خطؽيا املٓاين املٜانػيث 

 ال٬اٛٓث ١ٙاظكاأل املٓاين ٦٤ املٍٖ٭ ٞلٗ، ك٦٤ ذلٝ ٞخاةاق/ ٞؼلٝ
 .الهطيص اجلا٤ّ يف األ٧ِار ميائٚ ٨ْػ ا١ٙفيص اجلِؽ، كامل٬ٌأ يف

 اتل٬ىيصكهل ح٢ٓيٜاح٩ املٙيػة ٞؼلٝ يف األن٬ؿ، ك٫٨٤ا /ضاكيث 
، األن٬ؿ يف ا١ٙه٬ؿ ح٨ٜيص رشح ىلع اتل٨ٜيص مللالكت كاتلهطيص
 ل٢ٜؽايف.

كٛػ حتػث الليظ اإل٤اـ ضػيرا ٘ؽيػا ٦ْ اجلِاـ االسخ٥ايع يف 
بلـ"، ك٪٬ ٞخاب يفخطٚ  ٞخاة٩/ "أن٬ؿ اجلِاـ االسخ٥ايع يف اإـل

ث حاحلث لالكـ اة٦ عرلكف يف املٜػ٤ث ٍكٛٙات ٞرية، ك٩٢ٓ١ يٓخرب حم
ؿ ٣٢ْ االسخ٥اع كا٥ٓ١ؽاف، ك٤ا أض٬س٨ا إىل الٟلٗ ٦ْ ٪ؼق  مـؤ
ي          ي ا١ٙؽائػ كخبانث يف دلاؿ ا٬٢ٓ١ـ اإلنفا٧يث يف كٛج ت رشؽ ٘ي٩ ك٥ؿ                                              

 ؽب!٪ؼق ا٬٢ٓ١ـ ٦٤ ا١ٖ
 كحتػث الليظ ضػيرا كاىطا ك٘ارٛا يف ح٬ٍيؽ اتل٢ٓي٣ كجتػيػق

اتلغ٢ٗ ال٬اّٛ ٘ي٩، كاتل٢ٜيػ  ال٬ٛ٬ؼ ىلع ٦٤ عبلؿ كرب٩ٍ ة٥ٜانػق
اذلم أىٓٗ م٢اكت اإلةػاع كحٖييب ا١ٟٙؽ املٜانػم ٦ْ ٪ؼق 

١حؿ الهتص ةٜؽيب" اذلم ٛاؿ يف املشاالت، ساء ذلٝ يف ٞخاة٩/ "أ
 ضاد ٛػ أم٬اس٩ ٪٬ؿ أرل حبؽ ع٬ض إىل ـ٤خٜػ أ٧ؼا ك٪ا٤ٜػ٤خ٩/ "
 يف كحك٬٥٢ا ٤ػةؽي٦، ٩٨ْ ٬٘ل٬ا األبلاب ذكم ٦٤ ٞري ة٬ٜٓؿ



 

 
 

 ىلع ٤خ٬ٛٙث اك٧ج لك٫ا ل٫٨ٟا املف٥٢ني، مها١ص ٦٤ ٧ا٘ٓث إنبلضات
 .«اتل٢ٓي٣ إنبلح ٤تػأ» ٩٨ْ امل٬ٖٙؿ اجل٢ي٠ املٜهػ ٪ؼا

 ٪٬ ٌْٜل ٬٧ر أف كأ٣٢ْ أعؽل، كأؤعؽ    ن رسبل   أٛػـ ٨ٞج ك١ٍاملا
 كاأل٪٬يث األ٬٧ار ٨٤ا٘ؼ ٢ْي٫ا نٙػت ا١يت املشا٪٠ ٪اح٩ إىاءة دكف

 .أز٤اف ٨٤ؼ الؽديئث ةاحل٬امو ٘ا٤خؤلت اخلالهث،
 يف اـخغ٨ٙ٢ا حٓاىل ا أف املف٥٢ث امل٤٬٢ٓات ٦٤ اكف ٛػ كإذ
 إىل ادل٧يا يف اجلِاـ ةاعخبلؼ ك٧ت٨٫ا ا٬ٜٓ١ؿ ة٬٨ر ٢ْي٨ا      ك٦٤   األرض
وا/ ﴿كٛاؿ كاالحنٍاط، الؽيق أض٬اؿ ر  ه او ات      يف         ن اذ ا          ان ظ  ر ض                الس 

     و اْل  
       ﴾

ي ت ٨ا ٥٘ا[ 121/ ي٬نؿ] ٥ اع  ً  ى ي  ٌ  ٛ ٨ا ك٤ا ا٬ٍ١ي٠، الف٬ٟت ٪ؼا ٦٤  ى ى   يف      ي  إٕؽا
 ا٥ٓ١يٚ؟ الفتات ٪ؼا

 ا١يت ا٥٢ٓ١يث ل٢جلأة كح٫يئث ل٢٥٢ث،     ن عػ٤ث   ٢ْي٨ا      ن كاستا   اكف ٛػ إذف
ػ مفخٜت٨٢ا      حؾي ٦  ةإضػل ٧ؽّ٘ ا٪٠املش ح٢ٝ ٧ػع٠ أف ٤اىي٨ا       كح٥ش 
 ا١ٓر٬ر، ضشؽات ٦٤ ي٥ا٧ّ ٤ا ةاألعؽل ك٧ٍّٜ اجل٬ر، ملا٠ْ يػي٨ا
 أف ٦٤ ـ٨٥٢ا كإف ٧تٓػ، ال أف ٘ٓىس ًغياح٫ا إىل    ي ةٓػ   ٧ه٠ ل٣ ٘إف
 ا١ٓار٘ني،      ي ٤ٓؼرة   لك٩ ذلٝ يف كجلا نفٓػ، ال أف رض٧ا ٥٘ا ةال٢ئاـ نلىق
 .(1)"امل٨هٙني      ي حؾًليث   أك       ي كك٫ادة  

                                                 



 

 
 

 ارحاد٪ا ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ة٦ ك٪ٟؼا ٘لك املشاالت ا١يت
اعك٬ر أـ٣٫ ٘ي٫ا ة٨هيب كا٘ؽ، كأىت ٘ي٫ا ةاجلػيػ كاتلشػيػ، ك٪ؼا 
ٌ          دحل٠ كاىص ىلع ٥ْٚ ركا٘ػ حك٬ي٩٨ ا٢ٓ١يم، كحك٬ ٩٧ حك٧٬ا                                        

ا.  ٜ                 ن  ـ٢ي٥ا نطيطا ٘ائ
اجلنع بني الْعٕ بفكُ الرتاخ ّفكُ الْاقع:-2

لؽكيػ أنتط٨ا اآلف يف ْرص اتلغهم ادلٛيٚ، ٧ٙخٜػ ال٬يع ا
داع٠  ةرتاذ٨ا، ة٠ إف املخغهم ختهها دٛيٜا أنتص حك٬ي٩٨ ٪ؾيبل

٦٤ ٤ػيع اثلٜا٘ث كا١ٟٙؽ اذلي٦  ختهه٩ ادلٛيٚ، كأىىح ل٢تٓو
يخطػذ٬ف ٦ْ االسخ٫اد كي٨ادكف ةاتلشػيػ، أىطج هل٣ مه٢ٍطات 
كح٬٫ي٥ات ال ْبلٛث هلا ةا١ٟٙؽ الهطيص اذلم ي٨ّٙ اجلاس كي٥ٟد 

 يف األرض!
دم٬ف ا١رتاث، كيف٬ٓف ل٢ر٬رة ٢ْي٩، كا١ٍٜيٓث ك٦٤ ذ٣ ٣٫٘ ي٫ا

ـتتػل٬ا ة٩ ةٓو اإلكارات كامله٢ٍطات امله٬ًٟلث ا١يت ال ٩ٓ٤، كا
                ي  ى                                 ٓؽؼ هلا ٤ٓىن، كال ي ػر ؾ هلا مي٬٥ف، ك٤ا ٪ؼا إال ل٢خٍٖيث ىلع  ي ي  

 كم٬ركذ٨ا احليارم الٟتي ٘ل٣٫٢ يف اتلٓام٠ ٤ّ حؽاذ٨ا ا١ٟٙؽم
 .ا١ِٓي٣

 ٦ اذلي٦ أـخٍيّ ا٬ٜ١ؿ إف كاضخاكؾ  كغهيث ٦ْ جتؽبثْك
كال  ،ي٫ادم٬ف ا١رتاث أك يؽ٘ي٩٧٬ كيل٬ٓ٨ف ٢ْي٩ ل٣ يٜؽؤكق أنبل

اتلٓام٠ ٩ٓ٤، ة٠ ةٓي٣٫ ال يفخٍيّ أف يٜي٣ ْتارة  أدكاتح٬ٟ٢٥ا 



 

 
 

نطيطث ٦٤ ٧اضيث ال٢ٖث، كي٬اركف ٪ؼا اليٓٗ ةتٓو امله٢ٍطات 
٩، أ٤ا إعيا ع "ابل٬٢٫ا٧يث" ا١يت يخه٬ركف أ٫٧ا ـتت٫ؽ اآلعؽ أك ختـؽ

ا ل٥٢ؽاسٓث احلٜيٜيث كاتلػٛيٚ ا٥ٓ١يٚ        ا برشي                  ن ا١رتاث ة٬ن٩ٙ ٨٤خش  
كاتلطٜيٚ ا١زني٩ ٫٘ؼا مما ال خيخ٢ٗ ٢ْي٩ أضػ ٦٤ ا١ٜٓبلء؛ رشيٍث 

٦٤ ي٬ٜـ ةؼلٝ ٤خ٨ٟ٥ا ٦٤ ا١رتاث ٤خ٢٥اك أدكات اتلٓام٠  يك٬ف أف
٩ٓ٤! أ٤ا اذلي٦ ٨ْػ٪٣ ملّكث ٤ّ اجلم الرشيع املٜػس اذلم ال 

٦ ةني يػي٩ كال ٦٤ ع٩ٙ٢، كيخه٬ركف أف ٬ْٜهل٣ يأحي٩ ابلا٠ٌ ٤
يٙث ا٠ٜٓ١  ضا٥ٞث ىلع ال٬يح الرشيٗ؛ ٫٘ؤالء جيب أف ي٬٥٢ٓا أف ُك
١حؿ احلك٣ ىلع اجلم أك إعيا٩ْ ملٓايي ا٠ٜٓ١ املخٙاكحث كا١جفبيث 
كاجلاٛهث كاملطػكدة، كإ٥٧ا كُيٙث ا٠ٜٓ١ ٌم ٣٫٘ اجلم كح٢ٜي٩ 

٪ؼا اجلم ـتطا٩٧ كحٓاىل، كإذا  ةخٜػيؽ كاضرتاـ ٞتيي٦ ي٢يٜاف ةٜائ٠
ل٣ ي٣٫ٙ كس٩ اجلم كال ضٜيٜخ٩ كال ٞيٙيث حزني٩٢ كال ُؽكؼ حزني٩٢، 

ؽ كيت٨اٛق ٣٫ٓ٤ مفخ٥٫ٙ   ا، ال         ن ا ك٤خ٥٢ٓ                                               ن ٘أضؽل ة٩ أف يفأؿ أ٪٠ اذٞل
       ن                                               أك ٤خأحل ا؛ ٢٘حؿ يف ا٣٢ٓ١ ٞتي، كًل٣ يف الؾكايا عتايا كًل٣ يف  ا    ن ٤خٟرب  

 .اجلاس ةٜايا
يف ال٬يع ةا١رتاث، ك٪ؼق امللّكث حخ٥ر٠ يف كإذا اكف دلي٨ا ملّكث 

مفخ٬يات ْػيػة/ ٧ٜم يف ا٣٢ٓ١ ةا١رتاث بللك اعـ، ك٧ٜم يف 
 احل٬ـ اتلغهم ا١ٓاـ، ك٧ٜم يف اتلغهم ادلٛيٚ، كإذا ٨ٞا ٧ٓاين



 

 
 

٦٤ ٪ؼا ىلع مفخ٬ل ال٬يع ةا١رتاث، ٥٘ا ةاجلا إذا ى٨٥٥ا هلؼا إكاكال 
 دلؽياح٩؟!٥٫٤ا كعٍيا ك٪٬ ال٬يع ةال٬اّٛ كح٬ٍراح٩ ك

إف ادلرايث ةال٬اّٛ ٌم ٛفي٣ ال٬يع ةا١رتاث، ٘بل يكيف ال٬يع 
ةا١رتاث ٦ْ ٩ٜ٘ ال٬اّٛ، كال يٖين ٩ٜ٘ ال٬اّٛ ٦ْ ال٬يع ةا١رتاث، كإ٥٧ا 

 جيب اجل٥ّ ةح٥٫٨ا ضىت ير٥ؽ ا٣٢ٓ١ ذ٥ؽح٩، كيؤدم كُائ٩ٙ.
ة٦ اعك٬ر ذؽكة ٪ائ٢ث ك٤ػل ك١ٜػ ح٬٘ؽت لئل٤اـ حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ 

٫ا، كاـّ ٦٤ ا٩ٜٙ١                                      ى     ةا١رتاث، كضفتٝ أف حخأم٠ ا٬٢ٓ١ـ ا١يت درـ 
ث ا١يت أنػر٪ا،  كا٬٢ٓ١ـ ا١يت ٛاـ ةخػريف٫ا، كاملؤ١ٙات املخ٬ْ٨

 كاملشاالت املغخ٢ٙث ا١يت ارحاد٪ا.
، أ٤ا أف كيييٗ إحل٩ كٛػ يخ٦ٜ اإلنفاف ختهها ٤ا كيتػع ٘ي٩

٫ ٥ث يف دلاالت خمخ٢ٙث  ـ  ٍ                 يك٬ف هل إةػاع كإىا٘ث ك ٬٢ـ كىت،                       ي ٫٘ؼا ْك
، ك٪٬ ٤ا ح٬٘ؽ ل٢ٓبل٤ث اة٦ اعك٬ر ْؾيؾ امل٨اؿ كنٓب اجل٬اؿ يشء

 ٥ٞا ل٣ يخ٬٘ؽ ألضػ ٦٤ ٤ٓارصي٩!
كأىاؼ إىل ٪ؼا سا٧تا آعؽ ال ي٠ٜ أ٪٥يث كن٬ٓبث ٦ْ سا٧ب 
ا١رتاث، ك٪٬ سا٧ب ادلرايث ةال٬اّٛ كا٣٢ٓ١ ة٥شؽياح٩ كح٬ٍراح٩، ك٪٬ 

حٓؽض  مفأ١ث "اتلش٨حؿ" ا١يت اخلتد كاملٟؽ يفال٬يع ة٤ا يٙرس جلا 
 ة٥ط٨ث ؽ٘ج ي ْ  ، ٬ْٜد ذبلذث اـخ٥ؽت ٛاـيث ملط٨ثالليظ ٘ي٫ا 
 اتلش٨حؿ.



 

 
 

خ٥ٓار أف كم٢غه٫ا  ٪1328 ك٬اؿ) يف ٛا٧٬٧ا أنػر ا١ٙؽن، ااـل
ب مل٦ يتيص اتلش٨حؿ، ةٜا٬٧ف ْؽؼ( ـ1912 -  اتل٬نفحني ٦٤ يٕؽ

 هلؼا اتل٬نفي٬ف ال٨ٌ٬ي٬ف ٘خهػل ا١ٙؽنفيث؛ ةاجلجفيث اتلشجؿ
بل٤يث؛ املٜاةؽ يف ادل٦٘ ٦٤ خشجفنيامل ك٬ٓ٨٤ا ا١ٜا٬٧ف  أربٝ مما اإـل

خهػار احلي٢ث إىل ا١ٙؽنفيث الف٢ٍات ٢٘شأت ا١ٙؽنفحني  ٘خ٬ل اـل
 حخ٢ٓٚ ال اعـ ـؤاؿ نيٖث عبلؿ ٦٤ اتل٬بث ل٥٢خشجفني حي٦٥
 .الرشيع املش٢ؿ إىل ح٬س٩ اتل٬نفيث ةاحلا١ث

 سجفيث كغم اْخ٨ٚ إذا»كٌلف ٧م الفؤاؿ ىلع اجلط٬ اآليت/ 
بل٤يث، الرشيٓث أضاكـ ٦ْ ترشي٫ٓا ٗخيخ٢  دلل ضرض ذ٣ اإـل

 يؽحيض ال كأ٩٧ ،مف٣٢ أ٩٧ كأ٦٢ْ ،ةالل٫ادحني ك٧ٍٚ ،الرشيع ا١ٜايض
بلـ ٕي  احل٬ٜؽ ة٨ٙؿ يخ٥خّ أف ضياح٩ ٬ٌاؿ هل حيٚ ٪٠ دي٨ا، اإـل

      يهًل   أف ك٘اح٩ ةٓػ هل حيٚ ك٪٠ املف٬٥٢ف؟ ة٫ا يخ٥خّ ا١يت كال٬استات
 .إـبل٤يث؟ ٤ٜربة يف يػ٦٘ كأف ،اجل٨ازة نبلة ٢ْي٩

 اة٦ الليظ يرتأـ٫ا ا١يت لئل٘خاء املالٟيث ادلائؽة أْياء رد كٌلف
 /ىلع اجلط٬ اآليت اعك٬ر
 الرشيٓث أضاكـ ٦ْ ترشي٫ٓا خيخ٢ٗ سجفيث كغم اْخ٨ٚ إذا»

بل٤يث  كأ٦٢ْ ةالل٫ادحني ك٧ٍٚ الرشيع ا١ٜايض دلل ضرض ذ٣ اإـل
بلـ ٕي يؽحيض ال كأ٩٧ مف٣٢ أ٩٧  ال٬ٛج ٧ٙؿ يف كيرصح دي٨ا، اإـل



 

 
 

 ل٬ ذلٝ ةٓػ ٞريا ي٣٫ كال اْخ٫ٜ٨ا، ا١يت سجفحخ٩ ٦ْ يخغًل ةأ٩٧
 حٓؼر ٤ا إذا ٬ٜ١ا٧ح٫٨ا، عاىٓا كبي اْخ٫ٜ٨ا ا١يت ةاجلجفيث اضخَٙ
 .٫٨٤ا اتلغ٢م ٢ْي٩
 ا١يت احل٬ٜؽ ة٨ٙؿ يخ٥خّ أف ضياح٩ ٬ٌاؿ هل حيٚ اله٬رة ٪ؼق كيف
 اجل٨ازة نبلة ٢ْي٩ يهًل أف هل حيٚ ك٘اح٩ كبٓػ املف٬٥٢ف، ة٫ا يخ٥خّ
 .ا١ٙخ٬ل ٧م ا٧خٍم. «إـبل٤يث ٤ٜربة يف يػ٦٘ كأف

بلـ كيظ ٘إف ك٪ٟؼا  املخشجؿ ةؽدة أ٘ىت ٛػ اعك٬ر اة٦ اإـل
 ٪ؼق اكرتٌج كٛػ سجفحخ٩، ٦ْ انفبلع٩ ةٓػ دي٩٨ ٦٤ كانفبلع٩
 اجلجفيث ٦ْ ةاتلغٌل اتلرصيص املخشجؿ ىلع يخٓني ةأ٩٧ ا١ٙخ٬ل
 .(1)اتل٬نفيث سجفحخ٩ إىل يؽسّ كأف اْخ٫ٜ٨ا، ا١يت األس٨بيث
بلـ كيظ اك٪يث حم٬٥د ة٦ املغخار الليظ كٛاؿ / ةخ٬نؿ احل٨يف اإـل

 املؽحػي٦ ٤ٓام٢ث يٓام٠ مؽحػ، أ٩٧ ٪٬ املخشجؿ يف ا ٘طك٣... "
 ٦ْ الؽاسّ ٪٬ املؽحػ ضٜيٜث ألف كذلٝ أضاك٣٫٤، دميّ ٢ْي٩ كحٍتٚ
بلـ دي٦ ٩٘ ٥ٞا اإـل ٌ   ْؽ   .(2)"...ا١ٜػيؽ ٘خص يف  

 اـخهػار ا١ٜاٌّ ر٘ي٩ اعك٬ر ة٦ ل٢ٍا٪ؽ املل٬٫رة امل٬اٛٗ ك٦٤
 اعـ ح٬نؿ رئحؿ ة٬رٛيتث ٫ُؽضيد  رمياف، يف ا١ٍٙؽ حبيص ٘خ٬ل

                                                 



 

 
 

 كضىت.. اإلٍ٘ار إىل اللٓب كداع ،رمياف ٫٧ار يف يٍٙؽ ك٪٬ 1961
 آ٧ؼاؾ، ح٬نؿ ٤ٙيت ٦٤ ٢ٌب الرشيع، بلاـ٩ األمؽ ٪ؼا ي٢بؿ
 .اإل٧خاج زيادة ةػ٬ْل اإلٍ٘ار جب٬از يٙيت أف راعك٬ اة٦ ا١ٓبل٤ث
 حبل ي٬ٜهل، ٤ا حجخِؽ كاجلاس ، اتل٢ٙاز ىلع اعك٬ر اة٦ حػع٠ ٥٢٘ا
ي  ه ا يا﴿/ حٓاىل ٬ٛهل الليظ

 
      أ
 
م          ك ت ب          آن ي وا          اَل   يو     ل ي ك  ي ام              ع        ك ه ا            الص  

م      ن و          اَل   يو       ىلع           ك ت ب   م              ق ت ل ك   .[183ابلٜؽة/ ] ﴾           ت ت  ق ون               ل ع ل  ك 
 كأف اإلٍ٘ار، حبؽ٤ث كأ٘ىت، "ة٬رٛيتث كًلؼب ا نػؽ/ "ٛاؿ ذ٣
 د٬ْل كأة٠ٍ ةالرضكرة، ادلي٦ ٦٤       ن ٤٬٢ٓ٤ا   أ٧كؽ ٜ٘ػ ذلٝ ي٠ٓٙ ٦٤
ج؛ اإل٧خاج ي٨ٜم الهياـ أف  احل٤٬ٟث اـخٍاْج ك٤ا األلف٦، ٘غـؽ

 يف الهياـ ٘ؽييث ا كأىلع امليػاف، ٦٤ حجفطب أف إال اتل٬نفيث
 املٜيج اتلٍاكؿ ٪ؼا ٘غ٥ػ ،اعك٬ر ة٦ ا١ٍا٪ؽ الليظ يػ ىلع ،ح٬نؿ
 .(1)اعك٬ر اة٦ ١٬ٜ٤ث ةٙي٠ ابلا٢ٌث ادل٬ْة ك٪ؼق
ا٩ٜٙ١ ة٨ه٬ص الرشع، كال٬يع ةال٬اّٛ،  ايؤعؼ ٫٨٤ اٛٗامل٬ ق٫٘ؼ

٣  ا٥ٞا يؤعؼ ٫٨٤ ػـ علحخ٩ ٘ي٩ ل٤٬ث الئ٣، ٕر ٬ٛة الليظ يف احلٚ، ْك
 .٫٨٤ز ة٬رٛيتث يف احلك٣ يف ذلٝ ال٬ٛج

                                                 



 

 
 

اللا٪ػ ٦٤ ٪ؼا لك٩ أف الليظ اإل٤اـ اكف يخٓام٠ ٤ّ ال٬اّٛ 
ؿ                                                   حبفاـيث ككيع كػيػي٦، كٌل٧ج هل درايث ة٥شؽيات ْرصق، كيزن  
٬هل. ٨ث ـر  ىلع ٪ؼق املشؽيات كال٬ٛائّ ٤ا ي٨اـت٫ا ٦٤ ٞخاب ا ـك

ك٤ا اكف ٪ؼا حلخأىت ل٢ليظ إال ٦ْ ٌؽيٚ ٩ٜ٘ ٥ْيٚ ل٢رتاث 
٩٢ ٦٤ عبلؿ دراـخ٩ كحػريف٩،  ٌ ه  الرشيع كا١ٟٙؽم كاحليارم، ض

  ٞ ٩ ةال٬اّٛ، كنلا٩ٌ ا٢ٓ١يم                                      ي كدرايث اكم٢ث ةال٬اّٛ أذ٥ؽ٪ا دلي٩ اكتتا
يا ضٜيٜيا ةال٬اّٛ ضاؿ ةح٩٨  كا٥ٓ١ٌل اذلم ٘شؽ ٘ي٩ ضي٬يث ٥٢ْيث كْك

 كبني عػيٓخ٩ كاتلػ١حؿ ٢ْي٩.
 االٍتناو باللػ٘ ّاالرتكاس علَٔا: -3

أف  ـ الرشيٓث عانثيف ٬٢ْ ٦٤ ذ٥ؽات اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم الهطيص
؛ كخبانث ضني يخٓام٠ ٘ي٩ كا٧ٍبلؽ ٩٨٤حك٬ف ال٢ٖث ٧ٍٜث ارحكاز 

خ٫ػ، كال ٤ّ ٧ه٬ص الٟخاب كالف٨ث، ك٦١ يفخٍيّ املشخ٫ػ أف جي
، كال املٙيت أف يٙيت، إال إذا اكف ىلع أرض ذاةخث ٦٤ ا١ٜٙي٩ أف يكخب

 ٟي٣.                                                    ا١ٓؽبيث؛ إذ ا١ٓؽبيث ٌم ال٬اعء اذلم ى٥ ٩٨ ا ٧ه٬ص رش٩ْ احل
ة٦ اعك٬ر يف لك ٤ا ف ٪ؼا ديػف ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ك١ٜػ اك

ارحادق ٦٤ دلاالت ٥٢ْيث كٟ٘ؽيث كإنبلضيث، كضفب٨ا أف ٧ٜؽأ 
خمخارات ٦٤ الك٩٤ ٦ْ ا١ٓؽبيث يف حٙفيق ا١ِٓي٣/ "اتلطؽيؽ 

 كاتل٬٨يؽ".



 

 
 

 لك ة٩ خماٌتا ٞخاةا ا١ٜؽآف يك٬ف أف حٓاىل ا أراد كٛػ"ٛاؿ/ 
 ١ٖات ةني الكـ أ٘هص ٌم ة٢ٖث س٩٢ٓ ذللٝ ا١ٓه٬ر، دميّ يف األم٣
تاب ا١ٓؽبيث، ال٢ٖث كٌم ا١برش  أك٘ؽ ال٢ٖث ح٢ٝ أف ٫٨٤ا، يل ي٬٢ح أـل
 يف حرص٘ا كأكرث٪ا هلشث، كأ٘هط٫ا ضؽك٘ا، كأ٫٢ٛا ٤ادة، ال٢ٖات
 ٤ا ألكرث سا٤ٓا كس٩٢ٓ أ١ٙاُا، كأك٘ؽ٪ا املخّك٣، إٔؽاض ىلع ادلال١ث
 أ٠ٛ يف املٓاين، ٦٤ حؽاٞيت٫ا ٣ِ٧ يف ؽبيثا١ٓ ال٢ٖث حخط٩٢٥ أف ي٥ك٦

 أـ٬٢ب ىلع ساريا أـاحلت٩ ٬ٛاـ ٘اكف ال٢ٖث، ح٢ٝ ٣ِ٧ ة٩ يف٥ص ٤ا
 .(1)"ا١ٓؽب ة٢ٖاء الكـ يف ٤ر٩٢ يكرث ل٣ ٤ا ٘ي٩ ٞرث ٘زللٝ ؛اإلجياز

ؿ ك٤ٓال٣ امل٫٨ز يف حٙفيق،  كٛػ س٠ٓ ةياف املٓاين أضػ اأـل
 ةيتً ا١ٓؽبيث ال٢ٖث يف املٙؽدات ٤ٓاين ةتتحني كا٪خ٥٥ج"ٜ٘اؿ/ 
ىس. ال٢ٖث ٬ٛا٤حؿ ٩٨٤ ٞري ىتً ٦ْ ع٢ج مما كحتٜيٚ  جيػ أف ْك
 ٛػر ىلع ك٧كخا ٬٘ائػ ٩٨٤ كيت٨اكؿ مؽادق، حتٜيٚ املٍا١ّ ٘ي٩

 ٤ٓاين ٦٤ ٧كج ٦ْ الٟلٗ يف اجل٫ػ ةؼ١ج ٘إين اـخٓػادق،
خ٥ٓاؿ أـاحلب ك٦٤ اتلٙاـي، ٫٨ْا ع٢ج كإْشازق ا١ٜؽآف  ااـل
 ىلع اتلٙفي ٪ؼا ـاكل حبيد اجلطاريؽ، ٪٣٥ إحل٩ ٬حهت ٤ا ا١ٙهيص
 ك٘ي٩ اتلٙاـي، يف ٤ا أضف٦ ٘ٙي٩ ا٥ٜ١اٌي، ٬ٍ٤الت اعخهارق
٥يخ٩. اتلٙاـي يف مما أضف٦  ا٠ٜٓ١ كح٬٨يؽ الفػيػ املٓىن حتؽيؽ/ »ـك

                                                 



 

 
 

 .(1)"املشيػ الٟخاب حٙفي ٦٤ اجلػيػ
 ٌؽائ٦ٚ ٤تح٨ا ماك٧ث ال٢ٖث يف لك ٫٨٤ا/ "كٛاؿ ٦ْ ٌؽائٚ املٙرسي

 األنٌل املٓىن ٦٤ ا١ِا٪ؽ ىلع االٛخهار إ٤ا ذبلث، ل٢ٜؽآف املٙرسي٦
 ٦٤ ٤ٓاف اـت٨تاط كإ٤ا األن٠، ٪٬ ك٪ؼا كإيياض٩ ةيا٩٧ ٤ّ ل٢رتًليب
خ٥ٓاؿ جيا٘ي٫ا كال املٜاـ أك ال٢َٙ دال١ث حٜخيي٫ا ا١ِا٪ؽ كراء  ااـل
 ٦٤ كٌم ا١رتاٞيب مفتختٓات ٌم كح٢ٝ ا١ٜؽآف، ٤ٜهػ كال

 اتلأكيػ ٬ٟٞف ابلبلٕث ٣٢ْ يف ٘ي٫ا املتط٬ث ا١ٓؽبيث ال٢ٖث عهائم
 اإلكارة كدال١ث اخلٍاب كًلٙط٬ل حؽددق، أك املغاٌب إ٧كار ىلع يػؿ

 مل٨اـتث كيبف٫ٍا املفائ٠ جي٢ب أف كإ٤ا احلٜيٜث، ٤ّ املشاز كاضخ٥اؿ
 ل٢خ٬٘يٚ أك ٢ْي٫ا، ٤خ٬ٛٙث املٓىن ٣٫٘ زيادة ألف أك املٓىن، كبني ةح٫٨ا
 ٤ٜانػ ٦٤ ة٥ٜهػ ح٢ٓٚ هل مما ا٬٢ٓ١ـ ةٓو كبني ؽآينا١ٜ املٓىن ةني

٣ ٦٤ ٤ٍا٦ْ لؽد أك إحل٩، حجتي٩ لؾيادة ا١ترشيّ  ىلع ال ي٨ا٘ي٩ أ٩٧ يْؾ
ّ ١ٜهػ ة٠ اآليث ح٢ٝ ٦٤ ا مؽاد ٪٬ مما أ٫٧ا  إحل٩ أرش٧ا ٥ٞا اتلـ٬
 .(2)"اثلا٧يث املٜػ٤ث يف

ٌلف ٪ٟؼا حتػث اإل٤اـ ا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر ٦ْ ال٢ٖث كماك٧خ٫ا، ك
ائ٠ ا٥٢ٓ١يث ٪ؼا ًٜ٘ يف حٙفيق،  كضفتٝ ٪ؼا ا١ٓػد الٟتي ٦٤ الـؽ

كاألحباث املط٥ٟث ا١يت أعؼت ٦ْ ٛيايا ٬ٖ١يث كحن٬يث كببلٕيث يف 
                                                 



 

 
 

يف ٪امق ـاةٚ؛ ٘يبل ٦ْ ٞخت٩  حٙفيق ًٜ٘ ٦٤ عبلؿ ٤ا أكرد٧ا
كرشض٩ كحتٜيٜاح٩  ،املفخ٢ٜث ا١يت اع١ز ٘ي٫ا ٛيايا ال٢ٖث كابلبلٕث

دكاكي٦ كٓؽيث، مما ـتٚ إيؽادق يف مؤ١ٙاح٩ ٨ْػ  كح٢ٓيٜاح٩ ىلع
 اتلٓؽيٗ ة٩، يؽمح٩ ا.

إف ا١ٓال٣ ا١ٜٙي٩ األن٬يل اذلم ال يؽحكؾ ىلع ال٢ٖث يف حٟٙيق، 
كي٢ٍ٨ٚ ٫٨٤ا يف اسخ٫ادق، كيهػر ٫٨ْا يف آرائ٩ ال ي٥ك٦ أةػا أف 

     ن                                    مؤح٨٥ ا ىلع اتلٓام٠ ٤ّ ٧ه٬ص الرشع، كال ي٥ك٦ أف يك٬ف 
ي٬ٜؿ، كال يخه٬ر أف حيا٩ٙ١ اله٬اب ٘ي٥ا  م٬ٜ٘ا ٘ي٥ايك٬ف 

 يكخب، ك٦١ يكخب ٩٢٥ٓ١ اجلّٙ كاخل٬٢د.
٥٢ائ٩  بليم ْك ة٠ إف اذلاٞؽة اتلارخييث املفخٜؽئث تلاريظ ا٣٢ٓ١ اإـل

ؽ إال ٣٢ْ ٪ؤالء ، اذلي٦ ا٧خٙٓج األ٤ث ةآذار٪٣، كًلخب ال حكاد حخٞؼ
ؽ٪٣،              ن               اك٧ج ال٢ٖث سؾء ا ال يخشؾأ ٦٤ ٧ِ هلا اخل٬٢د كابلٜاء؛ ضيد

٦٤ م٬ارد ال حميػ ٩٨ْ ٦٤ أن٬ؿ ٟ٘ؽ٪٣، كم٬ردا كاىطا كأنبل 
                 ن                                  اسخ٫اد٪٣، كم٬ٟ ٧ ا أنيبل تلٓام٣٫٢ ٤ّ ٧ه٬ص الرشع الرشيٗ.

كيف ٞخاةات األئ٥ث/ اللا٘يع، كا١ٓؾ ة٦ ْتػ الفبلـ، كاللاٌيب، 
أيب ضا٤ػ كاة٦ حي٥يث، كاة٦ ا١ٜي٣، كاملٜؽم، كا١ٜؽايف، كاجل٬يين، ك

٥ػ ا١ٖؾايل، كالليظ لع ا٨ٍ١ٍاكم، كالليظ أيب كالليظ حم ا١ٖؾايل،
ي٪٣،  احلف٦ اجلػكم، كالليظ اة٦ ةاديؿ، كالليظ اإلةؽا٪ييم، ٕك

 عي دحل٠.



 

 
 

املعزفٔ٘: املْسْعٔ٘-4

كاألن٬ؿ كاملٜانػ  اتلٙفيإذا اكف املشاؿ األةؽز الة٦ اعك٬ر ٪٬ 
٘إ٩٧ ل٣ يك٦ حلربع يف ٪ؼا كيتػع ٘ي٩ كجيػد ل٬ال حي٩ٓ٢ ٦٤ ٬٢ْـ 
أعؽل عاد٤ث هلؼا املشاؿ ٤ر٠ ٬٢ْـ ا١ٓؽبيث، كٛت٠ ٪ؼا كبٓػق ح٩٨ٟ٥ 

 ٦٤ ا١ٜؽآف الٟؽي٣ كالف٨ث اجلت٬يث، ك٤ا نلأ ض٬هل٥ا ٦٤ ٬٢ْـ.
كبٜػر ٤ا يخ٥ك٦ ا١ٓال٣ ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ ا١يت حػكر ض٬ؿ دائؽة 
ختهه٩ يك٬ف ح٩٨ٟ٥ ٦٤ ختهه٩ كإةػا٩ْ كجتػيػق كإىا٘خ٩، 

ةٜػر ٤ا يك٬ف ٪٨اؾ ٦٤ كحيػث اجلٜم ل٢ٓال٣ يف دائؽة ختهه٩ 
 ٧ٜم يف ادلكائؽ األعؽل املطيٍث ة٩.

يٜخرص ىلع ا٣٢ٓ١ ًٜ٘ ة٠ اكف هل نلاط ٤خ٬٨ع،  إ٤ا٨٤ا كل٣ يك٦
٥ٞا ي٬ٜؿ املحفاكم  – اعك٬ر اة٦ك٪٬ ٤ا يؤًلػ ربا٧يث ٪ؼا اإل٤اـ؛ ٘

بل٤يث، اثلٜا٘ث حميً يف    ٌ ن اعدي ا       ن اـ٥ا   ١حؿ -حبٚ   اـ٩٥ إف ة٠ اإـل
فات أ٪٣ ٦٤ ة٬اضػة      ن كذيٜا       ن تاٌا  ارح ارحتٍا ٛػ كس٫ادق  ٪ؼق مـؤ
 ا١ٜؽف ٦٤ األكؿ اجلهٗ يف رم٬ز٪ا أةؽز ٦٤ كبؽمؾ اثلٜا٘ث

 ْؽ٣٫٘ اذلي٦ ا٥ٓ١ا١ٜث آعؽ ك٪٬، الؾيخ٧٬ث سا٤ٓث كٌم أال ا١ٓرشي٦،
فث هلؼق املػيػ اتلاريظ  ٢ْي٫ا،       ي اإلس٫از   يخ٣ أف ٛت٠ ا١ٓؽيٜث، املـؤ
٫ا خٜبلؿ ٬٫ْد ٠ُ يف     ي  ك٥ٌف   ١ٜػ.. .املؾيٗ اتلطػيدك امل٬٪٬ـ، ااـل
٘ ج    يف      ن ٤خ٥زيا        ن ٧اة٫ا       ن ٌابلا   اعك٬ر ة٦ ا١ٍا٪ؽ     ن حم٥ػا           ي الؾيخ٧٬ث    ى ى ى ً ْ ؽ 



 

 
 

ح ٩   ا٢ٓ١يم، حتهي٩٢ رب  ر ك ٛخ ٫ا   ى ى ٍ ي كع 
 
ً   ي  أ  ٍ
ى
ا     ق       ن ٤ٜخػرا ،       ن ٤خط٥فا         ن ٤ػرـ  ٫ػ   ْ ً   ى ك    ى

٪ا    ي  ٌبلة ٫ا  ل٬٢ائ٩،      ن كضامبل   الؾيخ٬ين، اتل٢ٓي٣ إلنبلح      ن داْيث          ي  كأـاحيؼ 
 اعك٬ر اة٦ ح٬نؿ ْؽ٘ج ٥ٞا خمخ٢ٙث، م٬اّٛ ٦٤ ـبي٩٢ يف     ن كاعمبل  
٣ِ جلا٫ٓ٤ا     ن كيغا   ٚ         يخ٬ّخ         ن ك٤ٙخيا        ن ٛاىيا   كعربح٩ -الؾيخ٧٬ث- اأْل      ى حتٜي
 ٦٤ ذلٝ يف اكف ٥٫٤ا ك٘خاكي٩ أٛييخ٩ يف ةاحلٚ كاال١زتاـ ا١ٓػؿ
تات ٤ٓارىث  .(1)املفخٙخني أل٪٬اء ٨٤اٛيث أك املخٜاىني، لٕؽ

يث كاتلي٢ّ ٫٨٤ا أ٪ ٢خ ٩ أف  ٬ْ                     حك٬ف هل أك حلات، ٞخ٢ٝ                                ٍ     ك٪ؼق املـ٬
، كالفي٬يط ،كاجلؽايع ،ا١ٓفٟؽم ٪بلؿا١يت ن٨ٗ ٘ي٫ا/ أة٬ 

ٌ    أك حلات اعك٬ر ة٦ ا١ٍا٪ؽ حم٥ػ ٢٢ليظ٘     ٚ  ،٨ْػ٪ا ال٬ٛ٬ؼ      ٌ تفخط
 /(2)، ك٦٤ ٪ؼق األكحلات  ٌ ٥زي  اتل ٤ِا٪ؽ ٦٤ ٫ِ٤ؽ كٌم ،إحل٫ا كاإلكارة
ٌ  أك ؿ أ٩٧ -1 ٌ  إ٘ؽيٜي ث يف    ن اكمبل   ا١ٜؽآف     ٘رس    ى ٤ ٦    اة٩ٞخ يف كذلٝ ،     
 (.كاتل٬٨يؽ اتلطؽيؽ) ا١ِٓي٣

ٌ  كإ٘ؽيٜي ث  ةني ٤ا       ن كحتػيػا   ،ض٬هلا ك٤ا اتل٬نفيث ابلبلد يل٠٥ اـ٣       
    ٌ ٤ٜؽ   اك٧ج ٫٧٬ٞا ا١ٜيكاف ىلع ابلٓو ي٫ٜ٢ٍا كٛػ ،ك٨ٌشث ةؽٛث
 .اإل٤ارة

                                                 



 

 
 

ٌ  ـبل ـ ة٦ حيىي ذلٝ إىل ـت٩ٜ كٛػ ( ـ815- ٪222ت) ا١ٜيكاين  
 اكتت٫ج مما ؽآفا١ٜ حٙفي ك٪٬( اتلهاريٗ) ٞخاب     ن٨ ٗ اذلم
٘ج أـ٥اؤق  اتلٙفي     أف   ٕي ،كاجلِائؽ ال٬س٬ق يف أم ،٤ٓا٧ي٩       كحرص 
 اعك٬ر؛ ة٦ ا١ٍا٪ؽ حم٥ػ الليظ يػ ىلع اكف الٟؽي٣ ل٢ٜؽآف الاكم٠
ٌ   اد عؽ ٜ٘ػ  الفيػ ةؼلٝ أعرب كٛػ، ة٩       ي حلخ٬ س٩   هل؛ ا١ٙي٠ ٪ؼا ا  

 حلارضةا كس٫اء أضػ ،ا١ٍا٪ؽ حم٥ػ الليظ أعج اة٦ ،اجل٬٢يل احلتيب
 .كحارخي٫ا ١رتاذ٫ا احلاِ٘ني ،اتل٬نفيث
ٌ  أك ؿ ك٪٬ -2 بلـ كيظ ٨٤هب ةني دمّ  ى ٍ ٤ ٦      ككيظ ،املاليك اإـل
٣ِ اجلا٤ّ  (.الؾيخ٧٬ث) اأْل
يم    ى ٍ ٤ ٦       أك ؿ ك٪٬ -3 ٣ِ ل٢شا٤ّ     ن كيغا    ي   ـ   - ٪1351) ـ٨ث اأْل
ٌ  أك ؿ ٘اكف ،كاتل٢ٓي٥يث ا٥٢ٓ١يث اإلنبلضات       حلخ٬ىل  ( ـ1932  كيظ  
ٌم اهليئث املرش٘ث  – اجلِارة ٦ْ     ن ٬ْىا   الؾيخ٧٬ث جبا٤ّ ٢ي٣اتلٓ إلدارة

ة ٌم اك٧ج ا١يت -ىلع اتل٢ٓي٣   .ة٩ ل٢خ٢ٓي٣     ٌ املفي 
ٜ ب    ى ٍ ٤ ٦        كأك ؿ -4 بلـ بليظ  ي   ى ١   حػاكتل٩ حٙغييم ١ٜب ك٪٬ ،اإـل
 كل٣ ،اهلشؽم ا١ٓارش ا١ٜؽف ٨٤ؼ ةخ٬نؿ احل٨ٙيث الرشْيث الؽئاـث
٢ٌٚ كٛػ ،ال٢ٜب ٪ؼا ةخ٬نؿ املالٟيث دلل يك٦

 
   أ
ي
 رئحؿ ىلع  

٥يث ةهٙث ل٥٢الٟيث األىلع الرشيع املش٢ؿ  .٢ْي٩ ـر
 اتل٬نفيث لرلك١ث اتلٜػيؽيث ادلك١ث سائؾة      حٜرل    ى ٤ ٦     أك ؿ ك٪٬ -5



 

 
 

اـ ك٧اؿ خطٜاؽ ـك اـ أىلع ك٪٬( ـ1968) ـ٨ث اثلٜايف ااـل  ذٜايف ـك
 ال٬ا٘ؽ ةإ٧خاس٩ ا٤خاز ٤ٟٙؽ  ٌ لك   إىل إـ٨ادق اتل٬نفيث ادلك١ث ٛؽرت
 ابلٓيػ األذؽ ذات اإلنبلضيث كد٬ْح٩ ،األحباث ا٥ٓ١يٜث ٙاح٩كمؤ١
اط خمخ٢ٗ يف املػل  رئحؿ سائؾة ىلع كضه٠، ا١ٟٙؽيث األـك

بل٤يات يف اجل٬٫٥ريث  .ـ1973- ـ1972 اعيم اإـل
 ْرص٧ا يف الرشيٓث ٤ٜانػ يف اتله٨يٗ أضيا  ى ٍ ٤ ٦       أك ؿ ك٪٬ -6
 (.٪792) كاللاٌيب ،(٪662 ت) ْتػالفبلـ ة٦     ٌ ا١ٓؾ   ةٓػ احلايل
ٌ  ن ح٢ٓي٥ي ث         و إنبلضات   أدع٠  ى ٤ ٦     ي أك ؿ   ك٪٬ -7 ٌ  كح٨ِي٥ي ث        اجلا٤ّ يف       

 الهتص أ١حؿ/ )ٞخاة٩ يف نا٫ٕا ،ٟ٘ؽيث حؽب٬يث ٤٬ِ٨٤ث إٌار يف الؾيخ٬ين
 ٘ؼة، حؽب٬يث ٢ْٜيث ىلع دؿ كاذلم ضياح٩، ة٬اٞي يف أ٩ٙ١ اذلم( ةٜؽيب
 ٘أىاؼ؛ جل٬دامل الرشيع كاتل٢ٓييم ا١رتب٬م اإلنبلح ىلع      ن كا٪ػا   كٌلف
ي٪ا كاجلرب كا١ٙزيياء اكلٟي٥ياء      ن سػيػة         م٬اد   ادلراـث إىل  ٦٤ كأكرث ،ٕك

ى كرش  ع ،ال٢ٖث أدب دركس ك٦٤ ،الرصؼ دركس  دي٬اف حػريؿ يف ة٨ٙف٩   ى
ٌ  در س ٦٤ أكؿ     ٌ ك٢ٓ١ ٩ ،احل٥اـث  .الؾيخ٧٬ث يف ذلٝ  

ك٪ٟؼا ٘إف اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم الهطيص اذلم ح٥زي ةاتل٬٨ع كاتلٓػد 
يث ا١يت يك٬ف هلا آذار٪ا امل٥زية، كذ٥ؽاح٫ا ا١ٍيتث يف ير٥ؽ ٪ؼق امل ٬ْ ـ٬

دلاؿ اتلغهم ٨ْػ ح٨اكؿ أم ٛييث، كيف ٕيق ٦٤ ادلكائؽ املطيٍث 
 كاخلاد٤ث لرلائؽة األن٢يث.



 

 
 

يث ْفية يف ز٤ا٨٧ا، ز٤اف اتلغهم  ٬ْ كرب٥ا أنتطج املـ٬
ادلٛيٚ، ة٠ ختهم اتلغهم، ٥ٞا أف ٌتيٓث ا١ٓرص يف أ٢ٕب ابلبلد 

ذلٝ ًغبلا، إال ٦٤ حؽىب حؽبيث عانث كاعش يف ةحئث عانث، كىلع حأىب 
أم ضاؿ ٘إ٧ين أح٬ّٛ أال خت٬٢ األرض ٦٤ ٥٢ْاء راـغني، كأئ٥ث 

يني، كإف اك٬٧ا ٛػ أنتط٬ا ٢ٛث ة٠ ٧ػرة يف ز٤ا٨٧ا. ٬ْ  مـ٬
ّفزٗ التطبٔكات الفكَٔ٘ العنلٔ٘:-5

ؽة إف اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم الهطيص كا٥ٓ١يٚ كاملخ٬٨ع ير٥ؽ ٪ؼق اثل٥
ا١يت ٠ٛ كس٬د٪ا يف حارخي٨ا ا٢ٓ١يم، ك٧ػر كس٬د٪ا ٨ْػ ٥٢ْائ٨ا يف 
كا٨ٓٛا املٓارص، ة٠ إف ٨ْػ٧ا يف ٬٢ْـ األن٬ؿ ٦٤ أن٬ؿ ٩ٜ٘ ك٬ٛاْػ 
ك٤ٜانػ ٪ؼق ا٢ٜ١ث ٦٤ اتلٍتيٜات ا١يت حرب٪٦ ىلع ا٬ٜ١اْػ كاألن٬ؿ 

ا٣٫ٙ١  ارس يف ملّكث يف، مما ي٬ّٛ املخ٣٢ٓ كادلكاجلِؽيات املشؽدة
 .ثكادلراـ

م٬اردق ك٨٤اة٩ٓ ٦٤ ا٣٢ٓ١، كل٣ يترشب  اذلم ل٣ يخي٢ّ ٦٤كا١ٓال٣ 
٩ ةأن٬هل، كي٣٫ٙ سؾئياح٩ يف ى٬ء لكياح٩،  كمهادرق، كيؽبً ٘ؽْك
كيؽد ٤تلاة٫اح٩ إىل حم٥ٟاح٩، كيخ٥ٓٚ يف ا١ٙؽكع ح٥ٜٓا كاىطا ٦١ 
 يفخٍيّ أف يٜػـ اجلػيػ ل٣٢ٓ٢، كال أف يجخز اإل٧خاج اجلاّ٘ لؤل٤ث.

 ، كًلخب ٣٫٥٢ٓ١ ا١ٜت٬ؿ كاخل٬٢دي٦ ٧ّٙ ا ة٣٫ امل٢ثاذلكا٥٢ٓ١اء 
، اكف ٦٤ أرسار ٪ؼا ٪٬ اتل٥ك٦ احلٜيي ٦٤ ا١ٙؽكع دلل األ٤ث



 

 
 

كاجلؾئيات ا١يت حٜؽأ يف ى٬ء األن٬ؿ كالّكيات؛ إذ اإلضاٌث 
ةاجلؾئيات ٌم ا١يت حر٥ؽ الّكيات، ك٦٤ دل٬٥ع ا١ٙؽكع نفخٍيّ أف 

ا٧ٍّٜ ةني ا١ٙؽكع،  ٧ه٠ إىل ا٬ٜ١اْػ كاجلِؽيات ْرب كن٠ ٤ا
. ٦٥٘ ٪٨ا يك٬ف اتلشػيػ، .كتلبيٝ ا١ٓبلٛات، كجتفي ا١ٙش٬ات

؛ ال اتلتػيػ ، كاالسخ٫اد كاتلشػيػكاتلٜٓيػ كيك٬ف ا١ٟٙؽ كاتلٟٙي
٣٫ٙ١ الهطيص ١رتاذ٨ا إىل ا أف ٪ؼا ٪٬ ا١ٍؽيٚ ال٬ضيػ ٘يبل ٦ْ

ىلع ا١ِٓي٣، كال٬ٛ٬ؼ ىلع اجل٫ػ اخلارؽ اذلم ةؼهل ٫ٜ٘اؤ٧ا كأن٬حل٧٬ا 
 مؽ ا١ٓه٬ر.

ة٦ اعك٬ر  أف ا١ٓبل٤ث الليظ حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ك٤ا ٦٤ كٝ ٨ْػم يف
٪٬ أضػ ٪ؤالء األ٘ؼاذ اذلي٦ جتػ ٘ي٥ا حؽًل٬ق جلا ٦٤ إ٧خاج ٢ْيم ك٘ؽة 
م٢ط٬ُث يف اتلٍتيٜات كاأل٤ر٢ث ا١يت حرب٪٦ ىلع ٤ا يف٩ٛ٬ ٦٤ ٛيايا، 

 كحثتج ٤ا يت٨اكهل ٦٤ أ٘اكر.
بل٤يث" ١رتل كضفتٝ ًٜ٘ أف حٍا١ّ ٞخاة٩/ "٤ٜا نػ الرشيٓث اإـل

 ،ال٬٘ؽة امل٢ط٬ُث لؤل٤ر٢ث اتلٍتيٜيث يرب٪٦ ة٫ا ىلع ٤ا يف٩ٛ٬ ٦٤ أ٘اكر
بلـ الٟتار ىلع مؽ  ؽؾ ةاأْل ك٤ا يٍؽض٩ ٦٤ أن٬ؿ، ك٪٬ ٤ا يٞؼ

اة٦ حي٥يث، كاة٦ ك ا١ٓؾ ة٦ ْتػ الفبلـ، كا١ٜؽايف، اتلاريظ ٦٤ أ٤راؿ/
ي٪٣.  ا١ٜي٣، كاللاٌيب، كا١ٜؽايف، ٕك

٬ؿ ا ٥٘ربل ْ ا١يت يهػر ٫٨ْا ٬ٛؿ  ٨ػ ضػير٩ ٦ْ أض٬اؿ ـر



 

 
 

ي  ٩٨٤ أك ٠ٓ٘، ك٪٬ ٤ا يفىم ٨ْػ ابلٓو ةالف٨ث ا١ترشيٓيث ٕك
ؽ اة٦ اعك٬ر ٫٨٤ا ) ٬ؿ، ٞذ ( اذين ْرش 12ا١ترشيٓيث، أك حرص٘ات الـؽ

٬ؿ أض٬اؿ ٦٤ أْػ أف اآلف يل ْؽض كٛػكس٫ا، كٛاؿ/ "   ا ـر
 يف كّٛ ٤ا ٫٨٤ا ضاال، ْرش اذين ٠ٓ٘ أك ٩٨٤ ٬ٛؿ ٫٨ْا  يهػر ا١يت
ؽق، ل٣ ٤ا ك٫٨٤ا ا١ٜؽايف الكـ  ،كا١ٜياء ،كا١ٙخ٬ل ،ا١ترشيّ/ كٌم يٞؼ

 ،كاجلهيطث املفتلي، ىلع كاإلكارة كاله٢ص، كاهلػم، كاإل٤ارة،
 ٦ْ كاتلشؽد كاتلأديب، ا١ٓاحلث، احلٜائٚ كح٢ٓي٣ اجل٬ٙس،  كحك٥ي٠
 .(1)"اداإلرك

ك٪ؼا احلرص ٕي املفت٬ؽ ٦٤ اة٦ اعك٬ر يف اذين ْرش كس٫ا 
ا، كإ٥٧ا اكف ضهاد رض٢ث   ٌ ٬ؿ ل٣ يأت  ٪ٟؼا اْختا                    ً            ن                      تلرص٘ات الـؽ
٬ؿ املغخ٢ٙث،  ٬ٌي٢ث ٤ّ الف٨ث اجلت٬يث ك٧ه٬ن٫ا، كحػةؽ حرص٘ات الـؽ

أ٬ٛاؿ ا٫ٜٙ١اء ك ٥ٚ يف الكـكاتلأم٠ يف ا١ٜؽائ٦ املطخٙث ة٫ا، كاتلٓ
 كاريح الف٨ث.

ؽ لك  ؽ األ٬٧اع إدماال، كإ٥٧ا يثين  ذلٝ ةٞؼ                                                      ذ٣ ٪٬ ال يكخيف ةٞؼ
٨ث اجلت٬يث ة٥ا اـخٖؽؽ ْرش ٬٧ع كرضب ٤راؿ هل أك أكرث ٦٤ الف

 .(2)نٙطات
كملؾيػ ٦٤ اتل٬ىيص ٬٧رد ٪٨ا اجل٬ع اتلاـّ ٦٤ األ٬٧اع ك٪٬ 

                                                 



 

 
 

 ٦٤ األك٠٥ ىلع اجل٬ٙس مح٠ ٢ٌب ضاؿ كأ٤احك٥ي٠ اجل٬ٙس، ٛاؿ/ 
٬ؿ أكامؽ ٦٤ ٞري ٘ؼلٝ /األض٬اؿ  ىلإ الؽاسٓث ك٬٧ا٪ي٩  ا ـر
 ادلي٦ يف مؽحبخ٣٫ جببلؿ ي٢يٚ ٤ا ىلع كمح٣٫٢ أنطاة٩ ٬ٙ٧س حك٥ي٠
 ضؽسا لاكف األ٤ث دميّ ٢ْي٩ مح٠ ل٬ مما األض٬اؿ ةأك٠٥ االحهاؼ ٦٤

٬ؿ حرص٘ات يف ٞريا ذلٝ رأيج كٛػ ،٢ْي٣٫  يف يجكرأ ، ا ـر
 إٔبلط يف ك٬ٛاع حرص٘اح٩ ٦٤ احلاؿ ٪ؼا ٦ْ ا٥٢ٓ١اء ةٓو ٢ٕٙث
 ،حمام٫٢ا ٕي ىلع الف٨ث ٦٤ ٞرية أد١ث حم٠٥ كىف ،ٞرية ٫ٜ٘يث

 .املفائ٠ ح٢ٝ يف ِْي٥ث ضية ْىن ا٧ػ٘ٓج ٪ؼا ىلإ كباال٪خػاء
٬ؿ اكف ٜ٘ػ  ٘اكف ةاخله٬ص هل٣ مرشاع ألنطاة٩  ا ـر
بل٤يث األع٬ة أكارص كػ ٦٤ األض٬اؿ أك٠٥ ىلع حي٣٫٢٥  ةأسًل اإـل
ياء ،٤ِا٪ؽ٪ا  ىلع اإلٛتاؿ يف يٖاؿ كأال ادل٧يا ٪ؼق زعؽؼ ٦ْ كاإٕل
.. .ل٬ائ٩ ك٧ارشم ادلي٦ ٪ؼا مح٢ث حل٬٧٬ٟا أْػكا أل٣٫٧ ؛ك٩٥٫٘ ادلي٦
 ٣أضػك أ٧ٙٚ ل٬) /ك٬ٛهل ،(اكجلش٬ـ أنطايب) / ٬ٛهل إىل حؽل أال
 ـٓػ مؽض يف ك٬ٛهل، (٧هي٩ٙ كال أضػ٪٣ ٤ػ ة٢ٔ ٤ا ذ٪تا أضػ ٤ر٠
 ٪شؽح٣٫ ألنطايب أمو امهلل) /ا١ٙخص اعـ يف مٟث يف كٛاص أىب ة٦
٬ؿ هل يؽىث ع١٬ث ة٦ ـٓػ ابلائؿ ١ك٦. (أْٜاة٣٫ ىلع حؽد٪٣ كال  ـر
 كامل٥ات احلياة ضايل يف ال٥ٟاؿ هل٣ ٢ٌب أل٩٧ ؛ة٥ٟث ٤ات أف ا
 .٪شؽح٩ ي٨ٜم ال ة٥ٟث ٫اسؽامل م٬ت اكف كإف



 

 
 

 ابلغارم نطيص ٦٤ ال٢تاس ٞخاب ٘يف ؛ٞرية احلاؿ ٪ؼا كأ٤ر٢ث
٬ؿ أمؽ٧ا" /ٛاؿ اعزب ة٦ ا١رباء ٦ْ  /ـتّ ٦ْ ك٫٧ا٧ا بفتّ ا ـر
 املٜف٣ كإةؽار ،ا١ٓاٌؿ كتل٥يج اجل٨ائؾ كاحتاع املؽيو ةٓيادة أمؽ٧ا
 ع٬احي٣ ٦ْ اك٫٧ا٧ ادلايع، كإساةث الفبلـ كإ٘لاء امل٬٢ِـ ك٧رص
٦ ،اذل٪ب ٦ ،ا١ٙيث آ٧يث ْك تربؽ ،كا١ٜفيث ،احل٥ؽ املياذؽ ْك  ،كاإـل
 مما ةٓي٫ا ،خمخ٢ٍث ك٫٨٤يات ٤أم٬رات ٘ش٥ّ ".كاحلؽيؽ ،كادليتاج
 الرشب ٤ر٠ يف كحتؽي٩٥ ،ا١ٜػرة ٤ّ امل٬٢ِـ ٧رص ٤ر٠ يف كس٬ب٩ ٣٢ْ
 تل٥يج ٤ر٠ األمؽ يف كس٬ب٩ ْػـ ٣٢ْ مما كبٓي٫ا ،ا١ٙيث آ٧يث يف
 املياذؽ ٤ر٠ اجلٍم يف حتؽي٩٥ ْػـ أك املٜف٣ كإةؽار ،اٌؿا١ٓ

 .كا١ٜفيث
 ة٥ِا٪ؽ اتلِا٪ؽ ٦ْ أنطاة٩ حزني٩ ألس٠ إال امل٫٨يات ح٢ٝ ٥٘ا
 ،احل٥ؽة كًم ا١ٖؽيتث ةاألل٬اف كل٢زتي٦ ل٢رت٩٘ كا١ٙغٙغث ابلؼخ
ؽ مما ٞري ٦ْ اجلٍم كس٩ يف احلية ح٨ػّ٘ كبؼلٝ  احلػيد ٪ؼا يف ٞذ
 .رشض٩ يف اخلائي٬ف ٩إحل ي٫خػ ل٣ مما

 ٧ٍم) /ٛاؿ أ٩٧ ٌا١ب أىب ة٦ ىلع ٦ْ أة٬داكد ركاق ٤ا هلؼا كيل٫ػ
٬ؿ ٦ ،ا١ٜ، ١بؿ ٦ْ  ا ـر ٦ املٓهٙؽ ١بؿ ْك  ختخ٣ ْك
٦ اذل٪ب  أف يٓىن (٫٧اك٣ أ٬ٛؿ كال ،كالفش٬د الؽًل٬ع يف ا١ٜؽاءة ْك
 .ا     ٢ْي   ةاجلٍم عم ٠ة ،األ٤ث دميّ ٫٨ْا ي٩٨ ل٣ امل٫٨يات ٪ؼق ةٓو



 

 
 

٬ؿ أف راّ٘ أىب ضػيد األ٤ر٢ث ك٦٤  أضٚ اجلار) /ٛاؿ  ا ـر
 حل٠٥ إال ٪٬ ٥٘ا ،سارق ةا٩ْ إذا برشائ٩ أضٚ أم ي٢ي٩ ٤ا/ أم (ةهٜتث
 ةاللٙٓث أضٚ ٣٫٨٤ اجلار س٠ٓ كذللٝ كاملؤاعاة امل٬اـاة ىلع أنطاة٩
 ملشؽد احلػيد جل٫٢ٓا (أضٚ) ثلك٥ كل٬ال ،ا١ٜؽب أم ،الهٜب ألس٠

يب  الهطاةث ٦٤ اجلار يٓىن أ٩٧ ٨٥٢ْا (أضٚ) لك٥ث كسػ٧ا ٥٢٘ا ا١رٕت
 أف ساةؽ ضػيد كبني ةح٩٨ حٓارض ٘بل ،سارق ْٜار بلٙٓث أضٚ
٬ؿ  احلػكد ضػدت ٘إذا ،يٜف٣ ل٣ ٥ا٘ي اللٙٓث) /ٛاؿ  ا ـر

 (.كٙٓث ٘بل ا١ٍؽؽ كرص٘ج
٬ؿ أف ٪ؽيؽة أىب ٦ْ كالهطيطني امل٬ٌأ دضػي كًلؼلٝ  ا ـر

 ي٬ٜؿ ذ٣( سػارق يف يٖؽز٪ا علتث سارق أضػك٣ ي٨٥ّ ال) /ٛاؿ 
 ةني ة٫ا ألر٤ني كا ؟٤ٓؽىني ٫٨ْا أراك٣ يل ٤ا /٪ؽيؽة أة٬

 ىلع ٤الٝ كمح٩٢ ،ا١ترشيّ ىلع ٪ؽيؽة أة٬ ذلٝ ٘ط٠٥ ،أكخا٘ك٣
يب ٤ٓىن  أل٩٧ أم ةؼلٝ اجلار ىلع يٜىض ال أف/ امل٬ٌأ يف ٜ٘اؿ ،ا١رٕت
 .٘ي٩ ١ٖيق الضٚ كأف م٩ٟ٢ يف املالٝ حرصؼ إٌبلؽ ٛاْػة خيا١ٗ
 ة٦ ٫ُي ٩٥ْ ٦ْ عػيز ة٦ راّ٘ ضػيد حي٠٥ اجلط٬ ٪ؼا كىلع
٬ؿ ٫٧ا٧ا ١ٜػ /ٛاؿ أ٩٧ راّ٘  /راّ٘ ٛاؿ راٜ٘ا ة٨ا اكف أمؽ ٦ْ  ا ـر
٬ؿ ينداع /ٛاؿ ،ضٚ ٬٫٘ ا ٬ؿـر ٛاؿ ٤ا /٢ٛج  ٤ا/ )ٜ٘اؿ ا ـر

ٚ كىلع الؽبّ ىلع ٧ؤاسؽ٪ا /٢ٛج( ؟ة٥طا٢ٛك٣ حه٬ٓ٨ف  ٦٤ األـك



 

 
 

٬٪اا ح٬٢ٓٙا ال/ )ٜ٘اؿ ؟ كاللٓي اتل٥ؽ ٬٪ا أك زْر ( أمف٬ٟ٪ا أك أزْر
 .كٌاْث ـ٥ٓا /٢ٛج /راّ٘ ٛاؿ

٬ؿ أف ٤ٓىن ىلع ا٥٢ٓ١اء ٣ِٓ٤ ٘خأكهل  أف ة٩أنطا أمؽ ا ـر
 ةاب /ة٬ٜهل احلػيد ٪ؼا ابلغارم حؽس٣ كذللٝ ،ةٓيا ةٓي٣٫ ي٬اىس
٬ؿ أنطاب اكف ٤ا  الؾراْث يف ةٓيا ةٓي٣٫ ي٬اىس  ا ـر

 .(1)كاثل٥ؽة
٪ؼق ٌم ٌتيٓث اتل٨اكؿ األن٬يل كا١َٜٙم، اجلِؽم كاتلٍتيي ٨ْػ 

٢ ٣اة٦ اعك٬ر، ك٪٬ ح ي ى   ٨اكؿ ي ف  ت/إىل ْػد ٦٤ امل٢ط٬ُا       
وبييًووضحًبهاالحيجهلاللبس،أىًقررالهعىنأصَيلا -أ

.أوالغهَض
َاسعة -ب ال الرثية َحا،اتلطبيقات وض الهسألة زادت اليت

َخايفذٌوالهجليق،وبروزا ويهثطبيقاتثدل،وخباثاورس
َاسعىلعىصَصالسيةانلبَية .ىلعاالطالعال

قبل -ت نو عيده َجَدة إشاكالتاكىتم فقٍائيا،حل وعيد
.ىلعمرالعصَر

.االٌجداءألحاكملميٍجدإيلٍارشاحاحلديح -ث
* * * 

                                                 



 

 
 

إف ٪ؼا اتل٨اكؿ اجلِؽم اتلٍتيي ا١رثم ١حلي إىل أف ٪ؼا ذ٥ؽة 
اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم الهطيص املخ٦ٜ ال٬ايع اللام٠ اذلم ح٥زي ة٩ اة٦ 
 اعك٬ر، ٘آىت أك٩٢ كأذ٥ؽ ذ٥ارق كضٜٚ ٧خاجئ٩ حبيد يهص أف ٢ٍ٧ٚ ىلع
اة٦ اعك٬ر كنٗ "املٟٙؽ"؛ ذلٝ ال٬نٗ اذلم سىن ٢ْي٩ كا٨ٓٛا 

 ضني أ٢ٌٚ ىلع ٕي أ٪٩٢!.
 اليظز الكلٕ للكضآا الشزعٔ٘ ّالفكزٓ٘:-6

إف اجلِؽ اليلك لؤلم٬ر ذ٥ؽة ٤رتحتث ىلع اتل٥ك٦ ٦٤ ا١ٙؽكع 
كاجلؾئيات، ٫٘ؼا ٪٬ اذلم يٙيض ةاإلنفاف إىل اجلِؽة الّكيث اللام٢ث 

ؽ٧ا ةاتل٨ِي ا١َٜٙم الهطيطث، ك٪٬ ٤ا دلل ٫ٜ٘ائ٨ا اذلي٦  (1)يٞؼ
 كى٬ٓا ة٩ ا٬ٜ١اْػ ا٫ٜٙ١يث كاملٜانػ الرشْيث.

كدائ٥ا حي٨ٓا اجلِؽة اجلؾئيث لؤلم٬ر يف ٤أزؽ كيف ملالكت، 
٥٘بلضِث اجلِؽة اجلؾئيث ة٥ٓؾؿ ٦ْ املل٫ػ اليلك كا٬ٜ١اْػ كاألن٬ؿ 
٧ا ن،ء ة٫ا ٦٤ ضيد أرد٧ا اإلضفاف، ك٧ٙفػ ة٫ا ٦٤ ضيد أرد

 اإلنبلح، ك٧تػد ة٫ا ٦٤ ضيد أرد٧ا اتلشػيػ!.
ك٪ؼا ٤ا ضػا أضػ ابلاضرني اجلادي٦ يف دراـخ٩ ل٢فية كالف٨ث 
٤ربل أف يت٨ت٩ هلؼق ا١ٜييث امل٥٫ث كلآلذار الف٢تيث ١ٖياب اجلِؽة 

                                                 



 

 
 

بل٤يث ابلط٬ث ٦٤ الّكيث، ٛاؿ/ "ٞري  كىلع، امليػاف ٪ؼا يف اإـل
 إٌار يف       ن ٫٨٤شيا        ن ٛه٬را   ٨اؾ٪ أف أ٫ُؽت ادلراـث ملػاع٠ اعخبلؼ
 إضػل ٦٤ الف٨ث حٜػي٣ إىل      ن دائ٥ا   يؤدم، اتلط٢ي٢يث كأرىيخ٩، ادلراـث
 ٤ّ اتلٙا٠ْ ٢٥ْيث جي٠ٓ ٤ا ك٪ؼا. األعؽل دكف املخٓػدة زكايا٪ا
 أةٓاد٪ا أضػ حكتلٗ ا١يت( اجلؾئيث اجلِؽة) ٦٤ حٓاين الف٨ث
، كاملٙرس، طػثكامل، كاألن٬يل، ٘املخّك٣.. األعؽل األةٓاد ٦ْ ٤ٓؾك١ث
، كاالٛخهادم، االسخ٥اع كاعل٣، كاتلاريظ، الفية كاعل٣، كا١ٜٙي٩
 كاضػ لك.. كاملٟٙؽ، كا١رتب٬م، كا١ٙي٢ف٬ؼ، كا١ٓفٟؽم، كالفيايس

خٙادة ٥٘طاكالت.. اجلت٬يث الف٨ث دراـث يف ٫٨٤ش٩ هل ٪ؤالء ٦٤  ااـل
 ث٫٨٤شي كَل.. ادلراـث دلاؿ ختػـ ا١يت اتل٨اكؿ زاكيث ٦٤ حخ٣ ٫٨٤ا

 دراـث حٜػي٣ ألضػ    ٌ حأيت   ٬٢٘، ٨ث   ي الف   أةٓاد ٦٤     ن ةٓػا   جلا حكلٗ
 لك يف الف٨ث إىل كح٨ِؽ، امل٫٨شيات ٪ؼق لك ٦٤ تفخٙيػ، حكام٢يث
 جلا يتيص ٛػ،      ن ٤خاكمبل        ن ك٤ػعبل  ،      ن سػيػا        ن ٫٨٤شا   جلا ١ٜػـ، أةٓاد٪ا
، كاجلٙفيث، ا٢ٜٓ١يث ضياح٨ا يف ٫٨٤ا كاإل٘ادة، الف٨ث ٣٫٘ ٘ؽنث

 .(1)٥ؽا٧يث"كا١ٓ، كالف٬٢ًليث
٪ؼا ٪٬ ٫٨٤ز اجلِؽ اذلم جيب ىلع لك ملخ٠ٖ ة٬٢ٓـ الرشيٓث، 
بليم أف يف٩ٟ٢، ك٪ؼا ٪٬ الفبي٠ ال٬ضيػة  ك٫٤خ٣ ةٜيايا ا١ٟٙؽ اإـل

                                                 



 

 
 

ل٣٫ٙ٢ الهطيص ١رتاذ٨ا، كا١ٍؽيٜث املرًل ل٢في ىلع ٫٧ش٣٫ كاإل٘ادة ٦٤ 
 س٬٫د٪٣ ٘ي٥ا جيػ جلا ٦٤ ٬٧ازؿ، كيّٜ ٦٤ مفخشػات.

إ٤ا٨٤ا اة٦ اعك٬ر ٘ي٥ا ارحادق ٦٤ ٬٢ْـ، ك٤ا  ك٪ؼا ٤ا ح٥زي ة٩
بل٤يث" ٨ْا ةتٓيػ، ٬٫٘ ٞخاب يٜٗ ٤راال  ٞخاب "٤ٜانػ الرشيٓث اإـل
كاىطا ةارزا ىلع ٧ِؽح٩ الّكيث ل٢رشيٓث، ك٪ؼق اجلِؽة ا١يت أحج 
ةػكر٪ا ٦٤ اتل٥ك٦ ٦٤ ٘ؽكع الرشيٓث ٌم ا١يت أـٓٙخ٩ يف جتػيػ 

"أ١حؿ الهتص ةٜؽيب"، ا٬٢ٓ١ـ كيف احلػيد ٦ْ ٪ؼا يف ٞخاةي٩/ 
بلـ"، كيف ا٢ٜ١ب ٦٤ ٪ؼق ا٬٢ٓ١ـ/  ك"أن٬ؿ اجلِاـ االسخ٥ايع يف اإـل
بل٤يث اذلم يٓػ حبٚ مؽض٢ث ةارزة ٦٤  ٣٢ْ ٤ٜانػ الرشيٓث اإـل

بل٤يث.  مؽاض٠ ح٬ٍيؽ ٤ٜانػ الرشيٓث اإـل
إف ٤ٓا٧اح٨ا ٦٤ اجلِؽة اجلؾئيث ١حفج يف ض٠ٜ ا٬٢ٓ١ـ الرشْيث ًٜ٘، 

ث، حبيد سىن ٪ؼا كإ٥٧ا حخشاكز ذلٝ إىل  ض٬ٜؿ ذٜا٘يث ك٤ٓؽ٘يث ٤خ٬ْ٨
اجلِؽ اجلؾيئ ىلع ا٬٢ٓ١ـ، كىلع ا١رتاث، كىلع ا١ٜيايا كاأل٘اكر، كىلع 

 ال٬اّٛ ٧ٙف٩ اذلم يٓا١ز ٞؼلٝ ك٘ٚ ٪ؼق اجلِؽة اجلؾئيث.
بلب ا٣٢ٓ١ جيب أف ٧جلئ٣٫ ٪ؼق ا١جلأة،  إ٨٧ا يف حك٬يج٨ا للتاة٨ا ٦٤ٌ 

ٌ                         ك٧ك٬ ٣٫٧ ٪ؼا اتل٬ٟي٦، ضىت يك٬٧٬ ا أ٨٤اء ىلع حؽاث األ٤ث، كجييػكا    
ٓارص. ّ امل يايا ال٬اٛ ٓام٠ الؽاكػ ٤ّٛ   اتلٓام٠ ٩ٓ٤ كب٩، ك٦٤ ذ٣ اتل

* * * 



 

 
 

ضاكجلا يف ٪ؼا ابلطد أف ٢٧ي الي٬ء ىلع ٌتيٓث اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم 
ة٦ أْبل٩٤ ك٪٬ ا١ٓبل٤ث حم٥ػ ا١ٍا٪ؽ ألضػ أئ٥ث ٪ؼا الؾ٤اف كأةؽز 

 كح٨اكجلا ٤ٓال٣ ٪ؼا اتل٬ٟي٦ يف تفّ ٧ٜاط، ٌم/اعك٬ر، 
 كا١ٍٙؽة ٘ي٫ا، نلأ ا١يت كأرسح٩ كاالسخ٥اْيث، الفياـيث ا١ِؽكؼ
 ا١ٓؽبيث ال٢ٖث ٦٤ كح٩٨ٟ٥ ٢ْي٣٫، ح٣٢ٓ اذلي٦ كامللايظ امل٬٪٬بث،
٫٤٬٢ا، الف٨ث يف كح٩ٜ٥ٓ كحٙفيق، ةا١ٜؽآف كن٢خ٩ كآداة٫ا،  ْك
٩٢٥ املٜانػم، ا١ٟٙؽ ٦٤ كا٧ٍبل٩ٛ  .ا٣٢ٓ١ة ْك
دة، ٘اك٧ج "                                                             ذ٣ ةح٨ا أذؽ ٪ؼا اتل٬ٟي٦ يف ة٨اء ا٢ٜٓ١يث ا٥٢ٓ١يث املشػ 

 ةني اجل٥ّيف ـخث آذار، ٌم/ حماك١ث اتلشػيػ ٘ي٥ا ارحادق ٦٤ ٬٢ْـ، ك
 ٢ْي٫ا، كاالرحكاز ةال٢ٖث كاال٪خ٥اـ ،ال٬اّٛ ك٩ٜ٘ ا١رتاث ة٩ٜٙ ال٬يع

يث ٬ْ  اليلك كاجلِؽ ا٢٥ٓ١يث، ا٫ٜٙ١يث اتلٍتيٜات كك٘ؽة املٓؽ٘يث، كاملـ٬
 .كا١ٟٙؽيث الرشْيث ل٢ٜيايا

* * * 
إ٨٧ا يف ْرص٧ا احلارض ١يف ضاسث ٤اـث أف يجخهب أ٤راؿ ا١ٓبل٤ث 

جل٬دة ل٢رتبيث كاتل٬ٟي٦ املا١ٍا٪ؽ ة٦ اعك٬ر ى٦٥ اجل٥اذج كاأل٤ر٢ث 
ا٢ٓ١يم؛ ضيد ٧ٓاين ٦٤ تل٬ي٩ عٍي يف اتل٬ٟي٦ ا٢ٓ١يم أكرذخ٩ 

ا ٨٤ا٪ز اتل٢ٓي٣ يف خمخ٢ٗ مؽاض٫٢                           ا، ذ٣ يف اتلغهم املطػكد سػ 



 

 
 

 اذلم يٓاين ٪٬ اآلعؽ ٦٤ ٧ٜم كتل٬ي٩.
كبػكف ٪ؼا اتل٬ٟي٦ احلٜيي الهطيص ـ٠ِ٨ ٧ٓاين ٦٤ ا٣٫ٙ١ 
اجلؾيئ ل٨٢ه٬ص، كاجلِؽة الفٍطيث ل٢ٜيايا، كحٓاين ا٬٢ٓ١ـ ىلع يػ 
                                    ي                 ٪ؼا اتل٬ٟي٦ اهلؾي٠ ٦٤ حأعؽ كدم٬د، ك٦١ ي كخب اتلٓايف هلؼا لك٩ 

طيص اذلم ي٫٨و ل٢خٓام٠ ٤ّ ا١رتاث، كاإل٘ادة ٩٨٤ إال ةاتل٬ٟي٦ اله
 يف ٛيايا ا١ٓرص.

* * * 
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