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تظلللَية ٣لللاي ٣٩ٔلللظٕيٓلللٖي ُٔظلللظٛ ي ُِٔإلنلللوايعظُظلللظٛ اي ٩ٗالللظ٤ٗايػِللل٠يٓللل ٟيٛللل  ي ُإللللظ ٣ ي ُ ٣ٞلللَ ي

ٝعؼلل   يٓللٖي ٧عؼللظسي ٧اظالل٤اي ُإللل٢ياللؼ٠ي ٌُللظ ٖي ُإللل ١ يٝٓللظيل ٍيعُلل٠يتٌِٜٔللظ يٝ ُإلٔإلللغيعٔللظيت ُٞللٚيُللٚيٓللٖي

تيٝ ُٔؼإلوللل  تيٝ ُلِاللللظتيةلللٍٞي ُللل٘لطيٝ ُـ٤للل يٝ ُ إ٤ؼلللا يةلللنيكللل٢يٓٔظ الللاي ُ ولللٞل يوٝيع٘لللظ ي ُإلنلللٞ  

ٛللل ٙي ُة ٣لللايٝٛللل  ي ُؼللللنيعُللل٠ي ٫ٗؼإللللظميٓلللٖيكٔلللٞسي ُٔؼإلوللل  تيٛلللٞيٓلللظيًلللظٕي٣للل كغيعظ٩ٗالللظٕيكللل٢يكإلللل  تي

لللظيوٝيٌٓ ٛ لللظي ٓ إلِللللايعُللل٠ي ُإةلللايػلللٖيٛللل  ي ُٜللل ف يكللل٢يٓةظُٝلللايُ٪ةالللظليعظُة ٣لللايعٔلللظي٫ي٣ ؼِلللٚيٓٔ٘ٞػ 

كلللظ تي ُللل   غي ُ ٤٘٣للايُإل الل ٚيكلل٢ي ُٔ٘ظٞٓللاي ُلٌ ٣للايُ٪ٗالللظٕ ييػِلل٠يٓٔظ اللايٛلل  ي ُةللني ُ إ٤ؼلل٢ي ُلل ١

ٝت ؼلللَيٓلللٖية ٣لللاي ٣٩ٔلللظٕيكظسللل٬ يعللل٤ٖيٓٔظ الللاي ُللل ٣ٖ يعظػإلإلللظ ٙيوس ايُِٜ  ٣لللا يٝعللل٤ٖيٓٔظ الللاي ُإلالللِ  ي

يعٌٞٗٚيكن٬ يٖٓيكنٍٞي ُوإحي ُإل ١يٓ٘ يظٜٞ يك  ي ٩ٗاظ٤ٗاي ٠ُٝ٧ 

ٝي ُٔؼإلو يوٝي ُ ٣ٖ يكإٕيٌَُيعٗاظٕي ُةنيك٢ي خإل٤ظ يػو٤ تٚ يوٝيٝ ٗ ٬ه ظيٖٓي ٤ٔٛ٧اي ُإظُـايُة ٣اي ٣٩ٔظٕيو

ٓظي٣ ٣ٖيعٚيٖٓيتنٞ  تيٝٓؼإلو  ت يٝكنيو١يٓ٘ظٞ ي٣٘ ِنيٓ٘ٚيُإل ٣ٞ ية٤ظتٚ يوٝي٣وظ بيعٚيػ٬هظتٚي ُ  ٤ُايٓغي

يٗلاٚيٝٓ إلٔؼٚيٝٓة٤ ٚ 

٣اي ُ ٤٘٣ا يٝتٌللَيُٝإلؼز٣زيٛ  ي ُةني ُ إ٤ؼ٢يكظ تي ُٔٞ ث٤نيٝ ٧ػ  في ُ ٤ُٝايُإلؤً يػ٠ِيض ٝ اي ُة 

ٛ  ي ُةني ُل ػ٢يٌُظكاي ُ٘ظليسٕٝيت٤٤ٔزيوٝيتة٤ز يٓظيُلْي٣إل لظٝلي ٩ٗالظٕيعٜل  ي ُؼ لظ يةولٞمي ُـ٤ل  ي٣ٝ لظُقي

 ُوٞ ٤ٖٗي ُٔإلؼظ فيػ٤ِٜظ يٝتزس سية ٣اي ٣٩ٔظٕيو٤ٔٛايكل٢يٝهإل٘لظي ُٔؼظسل  يٝ ُؼلظُْي٣ؼل فيتةل٫ٞتيًإ٤ل ايػِل٠ي

عاللإ ي ُثوللظك٢يٝ ُلل ٢٘٣ي ُلل ١يسللظ يٓثللظ يتاللظ ٫تيٝٛللٞ كطيك٤ٔللغيٓاللإل٣ٞظتي ُة٤للظا يعٔللظيكلل٢يىُلليي ُٔاللإلٟٞي

ن  عي ُ    يع٤ٖيٓ إلِقي ُ٘ظْ يٛ ٙي ُإلة٫ٞتيُّٝ تيوة  ث ظيٝسل  ػظتيتجك لبيعلؼلَيٛل  ي ُنل  ّي ُإللظ ٣ ٢ي ُ

ظيك٢يًث٤ يٖٓي ٧ة٤ظٕيك٢يعػظهايٓا٤ اي ُإل٤ٔ٘اي ُإلل ٣ايٌُث٤ل يٓلٖي ُل ٍٝي ُٔظيٛٞيس٢٘٣يٝػو ١ يًٝظٗبياإإ ظي  ٤ا 

ػظتي ُإل ٣ا يٝةظ ٬ يوٓظّي ُإلٞ سَي ُةضظ ١يٝ ُثوظك٢يٓغي ٥خ  يعٔظي٣ٔثِٚيٖٓي خإل٬فيػٖيٓلظيت إلزٗلٚيٝ ُ ٔظ

يى ً ت٘ظي ُ ٤٘٣ايٝ ُثوظك٤ايػٖي ُةو٤وايٝ ُٔ ِن 

ظِلللبي ُإل٤ٔ٘لللاي ُإلللل ٣ايُؼٜلللٞسين٣ِٞلللايتللل   يع٘ظللل ايوةظس٣لللاي ُ ظٗللل  يت إلزُٜلللظيكللل٢ي ُإؼللل ي ٫هإلنلللظس١ي

للايٓللٖيسللجٜٗظيوٕيتاللْٜيكلل٢يعخ  كٜللظيٓللٖيٛلل  ي ُة٤للزي ُٔإلٔثللَيكلل٢يل٣للظساي ٩ٗإلللظ  يسٕٝي  ّٔ ُ٘ظلل يعُلل٠يوعؼللظسيٜٓ

 ُضللل٤ن يُٝؼلللَي ُ ظٗللل ي ُثولللظك٢ي٣للللٌَيوةللل ي ٝ كللل ي ُثللل   يٝ ُـ٘للل٠يكللل٢ي ُٔلٜلللّٞي ُ  ٣للل يٌُلللَيت٤ٔ٘لللايت ٣للل ي

 ُٜ٘لللٞايعظ٩ٗالللظٕي٤ُولللّٞيعللل ٝ ٙي ُ ٣لللظس١يكللل٢ي ُ كلللغيٓلللٖيٓالللإل٣ٞظتٚي ٫كإلٔظػ٤لللايٝ ٫هإلنلللظس٣ايٝ ُثوظك٤لللا ي

ٗ لللظيٓلللٖيٌٓٞٗلللظتي ُإةلللايٝة٤٘ٔلللظيٗلللإلٌِْيػللل ّٞ ٖي ُثوظكلللا يكإٗ٘لللظيٗللل   ي ُؼ٘نللل ي ُللل ٢٘٣يعللللٌَيضللل٢٘ٔيعنللللإلٚيٌٓ

ٝ ُثوظكلللايٓلللٖيٛللل  ي ُٔ٘ظلللٞ يكلللز ي٫ي٣إل لللزويٓلللٖية٤لللظاي ُ٘لللظل يكٜللل٢يتؼإ٤للل يػلللٖيٝ ُإلل٤ٌللل يكللل٢يٓ إلٔؼظت٘لللظ ي



 

  

 

ي ُللل  ٟيٝ ت ظٛلللظتي ُة٤لللظاي ٩ٗالللظ٤ٗا يٝػ٤ِلللٚ يكللل لللط  ليوٗٔلللظني ُإلل٤ٌللل  يٝت ؤاا للل ا ٌن يعٗالللظ٤ٗإلْٜ يػإ ٛلللظيت  إٕيو١ا

ٕي ٧اظالللل٢يكلللل٢ية٤للللظاي ٩ٗاللللظٕ يٛللللٞيٓاللللظليعلللللٌَيوٝيعلللل خ يعٜلللل  ي ُ للللز ي ٧سلللل٤َي ّٞ للللظليعٜلللل  ي ٌُٔلللل ان ٓن

لللٖي ُ٘لللظليٓلللٖيي ُٔللل تإ يع٤ٌ٘ٞٗإللللٚيٝٝكلللٞسٙ  ٌّ ُٝؼلللَي ُة ٣لللاي ُ ٤٘٣لللايوةللل يوٛلللْي ُٔوٞٓلللظتي ُثوظك٤لللاي ُإلللل٢يتٔ

يتٞا٤غيٗ ظميخ٤ظ  تْٜ يٝٓٔظ اايٓٞ ٛإْٜيٝنٔٞةظتْٜ يسٕٝي ٩ةاظليعظُض٤نيٝ ٩ً  ٙ ي

ٌٝٛ  يٌٕٗٞيه يت ظٝلٗظ يعإسخظٍيٛ  ي ُؼ٘ن يك٢ي ُٔلّٜٞي ُ  ٣ يُِإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ا يتِيي ُ٘ظ اي ُإلو٤ِ ٣اي ُإل٢ي

ُٜظ يٓوإ٤ِٖيػِل٠يػلظُْي ةل يتنل٤ يك٤لٚي ُإل٤ٔ٘لايػ٤ِٔلايتٞال٤غي ُ ٤لظ  تيعٔلظيك٤ٜلظي ُة ٣لاي ُ ٤٘٣لا ييظِبيةإ٤اا

ي٣ٝن٤ ي ُ ٣ٖيػظ٬ٓ ي  ٤اظ يك٢ي ُٜ٘ٞايعظ٧ْٓيع ٍيتجخ ٛظيٝت ِلٜظ 

ٝع٣ٔظٗ ظيٓ٘ظيعج٤ٔٛاي ُة ٣اي ُ ٤٘٣ايك٢ي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ا يٗوّٞيعٜ  ي ُؼَٔي٩ع  لي ُ ٝ ي ُ ١ي٣ٌٖٔيوٕيتضل ِغي

يٚية ٣اي ٣٩ٔظٕيًٜٞٗظيٓ خ٬ يًإ٤   يُؼ٤ِٔاي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ا يٝىُييٝكني ُإلنٞ ي ُإلظ٢ُ:ع

ِٜظيوٝيت٣ٌٜٞ٘ظيعظُؼ ٣ يٖٓي ٧لٓظتي ُلٌ ٣ايٝ ُٔؼ ك٤ا يتنَي ٌُّ تٔ يثوظكاي ُٔ إلٔؼظتي ٩ٗاظ٤ٗايك٢يكإل  تيتل

عُلل٠يةلل ي ٤ٜٗ٫للظ ي ُةضللظ ١ئًللظيٛللٞيٓ الل يكلل٢يػللظُْي ٤ُللّٞ يةلل٤ٖيت٘الل يصكللظمي ُإلٞ سللَيٝ ُةللٞ   يُإلنلل٤ يٛلل ٙي

 ي ُلل سيٝ ُٔ إلٔلغيك٤ٜلظيعٔلظي٣ٌٔلٖيوٕي ُٔلظ٤ْٛيٓ ل سيسلؼظ  تي٬ُالإل٬ٜىي ُا٤ظال٢ يوٝيهٞ ُل يكلظٛزاي٣لإلْيت ل ٣

٣ ِنيٝػ٤ ظيٓز٣ل ظيُ إ٤ؼاي ُٔللظ٤ْٛي ُٔإل  ُٝلا ي٫ٝي٣ةإللظ ي ٩ٗالظٕيعُل٠ي ٌُث٤ل يٓلٖي ٫الإل   سي ُ٘ظل ١ي ُإل  ٣ل ١ي

٤ُل حيػٔنيٛل ٙي ٧لٓلظتي ُلٌ ٣لا يكول يسلظ تي ٗؼٌظالظتٜظي ٫هإلنلظس٣ايٝ ٫كإلٔظػ٤لايٛل٢يٓةلٞ يتللٌَي ُؼولَي

يّٞ  ُا٤ظا٢يٝ ُٔؼ ك٢يُؼظُْي ٤ُ

ي ُٞػ٢يُ ٟي ظيك٢يخِني ُٞػ٢ي ُٔز٣ق يوٝي٢ًُّ تؼ يولٓاي ُٔلظ٤ْٛيٝتٔث٬تٜظيك٢ي ٌُث٤ يٖٓي ٧ة٤ظٕياإإ ظي  ٤ا 

ظيه ي٣لٌَي ٫ٗ ٬هاي٫ٗة  في ظيِٓإلإا   ٓ  ُلئظتي ُٔاإلٜ كايٖٓيٛ  ي ُإلز٤٣ق يٝ ُٔإلإلإغئُاظ ي ُإلظ ٣  ي٣لْٜيعجٕيٓلٜٞ

و٤ْي ُإل٢ي٣اؼ٠ي ٩ٗاظٕيعُل٠يتٔثِٜلظ يٛل  ي ُٔ٘زُلني ُةضلظ ١يًإ٤ يػٖيٓاظ ي ُةضظ ايٝ ُإلٞ سَ يًَٝيوسٌظٍي ُ

 ُلل ١يتاللإل  ك٘ظيع٤ُللٚي ُِـللا يٝٓللظي٣ةللّٞيةُٜٞللظيٓللٖيعسللٌظ٫تي٣ؼلل يٓللٖيوػٔللني ٧لٓللظتي ُضللظ عايكلل٢يع٤٘للاي ُلٌلل ي

 ٩ٗاظ٢ٗ يٝ ُ ٣ٖيًٞٗٚيت ا٤   يُإلٔث٬تيثوظك٤لايٝٓؼ ك٤لايٛلٞيػإلظ ايػلٖيٓللظ٤ْٛيٓالإلوِا يتلؤث يٝتإللجث يكل٢يال٤ظمي

 س٤ِايع ٤ُظتٜظيٝٓن ِةظتٜظيٝوُلظظٜظ يكٔظى يٗؼ٢٘يعة ٣اي ٣٩ٔظٕ؟يٝٓظى يٗؼ٘ل٢يعظُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣ا؟ يىُلييٓا٤ ايتٞ

يٓظيا٘  ٙيك٢ي ُ٘وظني ُإلظ٤ُا:



 

  

 

 ٓلّٜٞ اُحس٣خ -1

ي ُة ٣ايتجت٢يػ٠ِيث٬ثايٓؼظٕ:

ىُلليي ُة ٣لايخظسللاي ُٔٞكلٞسي ُ للظُليٓلٖي ُو٤للٞس ي ُؼظٓلَيعإ  ستللٚيوٝينإ٤ؼإللٚ يٓللٖيهإ٤لَييأُؼ٘ى٠ اُؼىىبّ  -

هُْٜٞ:يتظٜ ية ٣اي ُ اْي ُاظه يك٢يٛإٞنٚيع٠ُيٓ ًزي ٧ ا يٝكو لظيُ إ٤ؼإللٚيعال ػايٓإل٘ظالإايٓلغي ُلزٖٓ يع٫ي

عى يسلظسفيكل٢ين ٣ولٚيػظ و لظي٣ٔ٘لغيالوٞنٚ يًٝل ُييٝظلظ قي ُة٤لظاي ُ٘إظت٤لايوٝي ُة٤ٞ ٤ٗلايعى يُلْي٣ؼوٜلظيػلٖي ُو٤لظّي

يعؼِٜٔظي ُ إ٤ؼ٢يٓظٗغيخظ ك٢يه٤َيعٜٗظية ا 

:ي٣ٝ٘والْيعُل٠يهال٤ٖٔ ية ٣لايٗالإ٤ا يٝة ٣لايٓ ِولا يوٓلظي ُة ٣لاي ُ٘الإ٤ا يظ٢ ٝاالجزٔبػ٢أُؼ٠٘ اُع٤ب -

يك٢ٜي ُ ِٞصيٖٓي ُوا يٝ ٩ً  ٙي ٫كإلٔظػ٢ يٝ ُة يٛٞي ُ ١ي٣جتٔ يعٔظيوٓ يعٚي ُوظٕٗٞ ي٣ٝٔإل٘غيػٔظي٠ٜٗيػ٘ٚ 

ُٝل٤طي ُٔونلٞسيوٓظي ُة ٣اي ُٔ ِوا يك٢ٜيةني ُل سيك٢ي ٫الإلو٬ٍيػلٖي ُ ٔظػلاي ُإلل٢ي ٗ ل نيكل٢يالٌِٜظ ي

عٜ ٙي ُة ٣ايةنٍٞي ٫اإلو٬ٍيعظُلؼَ يعلَي ُٔل  سيٜٓ٘لظي ٩هل   يعٜل  ي ٫الإلو٬ٍيٝ اإلةالظٗٚيٝتول ٣ ٙ يٝ ػإلإلظ ٙي

يه٤ٔايخِو٤ايٓ ِوا 

عى يًظٗللبي ُة ٣للايٓضللظساي٬ُٗلل كظعي ٬ُسللؼٞ ١ يوٝي ُ ٘للٕٞيٝ ٬ُٓاللؤ٤ُٝاييأُؼ٘ىى٠ اُ٘لعىى٢ ٝاُ:ِوىى٢  -

لي٫ي٣و ّيػ٠ِي ُلؼَيع٫يعؼل ي ُإلل٤ٌل يك٤لٚيالٞ  يًلظٕيىُليي ُلؼلَيخ٤ل   يوٝي ُوظ٤ٗٞٗايٝ ُ ِو٤ا يسُبيػ٠ِيةظٍيس 

س    يكٜٞي٣لؼَيٓظي٣ ٣  ي٫ٝي٣لؼَيوٓ   يع٫يٛٞيػظُْيعجاإظعٚ يُٝ ُييه٤َ:يعٕي ُة ٣ايٛل٢ي ُةل ي ٧هنل٠ي٫الإلو٬ٍي

ي ٩  ساي ُؼظُٔايع  تٜظي ُٔ  ًايُـظ٣إلٜظ ي

عؼل ي ُٔؼلظكْي ُلِالل٤ا يؿ٤ل يوٕيٛل  ي ُٔلٜلّٞي٣إول٠ييٛ  يٓ َٔي ُوٍٞيك٢يتؼ ٣لقي ُة ٣لائًلظيكلظ تيكل٢

ظيٝٓ  س  يعى يُْي٣إلْيتض٤٤وٚيٝت ه٤وٚي٤ُ٘ا ْيٓغيٓظيٗةٖيعن سيس  اإلٚ يٝٛٞية ٣اي ٫خإل٤لظ ي ُإلل٢يتؼ٘ل٢:  كضلظض 

٢ٛ ػِخ أ٠ُٝ ٝاثزداء ٓطِن، ٝٛى٢ ابُةىخ ٓىٖ ًىَ ه٤ىد،  ٝاإلزادح "اُوٍٞ إٕ كؼَ اإلٗعبٕ ٓزُٞد ٖٓ إزادرٚ...

ألٜٗب ال رٞجت إٔ ٣ٌٕٞ اُلؼَ ٓعزوالً ػٖ األظجبة اُ:بزج٤خ كحعت. ثَ رٞجت إٔ ٣ٌىٕٞ ٓعىزوالً ػىٖ اُىدٝاكغ 

 ٝاُجٞاػث اُداا٤ِخ أ٣ًضب"
1
ي

يوٓظيثظ٢ٗيٌٕٓٞ يكٜٞي ٣٩ٔظٕ يكٔظي٢ٛيس٫ُإلٚ؟:

                                                           
1
ي261ي يع٤ ٝت:يس  ي ٌُإلظبي ُِإ٘ظ٢ٗ يٌٓإلإاي ُٔ  اا يص ُلِال٢ي ُٔؼ ْي( 2891س٤ِإظ يك٤َٔ ي)ي-

 ي ُٔ ًلزيٓؼ لْي ُلِاللا( ي2811عس  في ُٔ  ميػإ ي ٌُل ٣ْ يسلظ ىيكل٢يتج٤ُللٚيكؼإل يػإل ي ُالإلظ  يٝ ُُٔٞل ١ ي٣لٞٗط يٝةل لي  يٓةٔل  يٝيسلِإ٢ يٛ٘ل  ي)ي-

ي88-89يصي ُو٢ٓٞي ُإ٤  ؿٞك٢ يص



 

  

 

 ٓلّٜٞ اإل٣ٔبٕ  - 

ل ٍيػ٠ِي ُو    تي ُٔ إلِلايُِ٘نٞصي ُ ٤٘٣ا يٝ ًإلال يٛل  ي ُلٜلْيسلإـايه ال٤ا يي ُلْٜي ُثوظك٢ي٫ٝيا٤  

خُٞإلٜظيُٚيٓؤااايػ٤ِٔايعوٞ ػ ٛظيٝوسُٜٞظي ُٔؼ ك٤ايك٢يٓوظ عاي ُ ٣ٖيًَٝيٓظي٣ تإ يعٚيٖٓيه ٣ يوٝيٓلٖيعؼ٤ل  ي

ظيٖٓي ٧كٌظ ي ُإل٢يتجث تيعلؼَيٝ هؼٜظي ُإلظ ٣ ٢ي ظك٢يٝ ُلٌل ١ يٝة٤٘ٔلظئة٤ ٜظي ُثوعُْٝي٣ٌٖي ُلٌ ي ٩ا٢ٓ٬يع ػ 

ٗوٍٞي ُلْٜي ُثوظك٢يك٬يٗون يع٫يىُيي ُ ظٗ ي ُ ١يتإل  خَيك٤لٚي ُٔؼ ٤لظتي ُٔٞضلٞػ٤ايكل٢يتللٌَي ُلٌل يٝ ُثوظكلا ي

ٝع ُي يٌٕٗٞيه يٗزػ٘ظيػٖي ُلٌ يسلاي ُو  اايٝ ُل ػ٤ا يٝاِٜ٘ظياإَيعس  ىي ُ٘و ي ُٔؼ كل٢يٌُلَيٓلظيوكل لٙيٛل  ي

ه يٗإٜ٘ظيع٠ُيخ ٞ اي ُإلنلٞ  تي ُإلل٢يتالؼ٠يعُل٠يػلزٍي ُلٌل ي ُل ٢٘٣يي ُؼوَيػإ يٓ إلِقيٓة ظتيتلٌِٚ يٌٕٝٗٞ

ػٖي ُٞ هغي ُثوظك٢يعٌَيت ٤ِظتٚي ُٔل ًٞ ايالظعو ظ يٝوًل ٗظيػِل٠يو٤ٔٛلاي ُٔؼظُ لاي ُٔٞضلٞػ٤ايكل٢يةل ٝسي ُٔالإل ظعي

 ُٔثَيٛ ٙي ٧كٌظ يعؼ٤   يػٖي ُإلة٤ز يوٝي ُو    تي ُٔـ ضا 

 ي٫يع يوٕيت٘ ِنيٖٓيع٤٘إللٚي ٧اظال٤ا يٝو١يخل ٝ يػلٖيٛل ٙيعٕيس  اايو١يٗلي٤ًلٔظيًظٕي ٗإلٔظ ٙيوٝيك٘اٚ

 ُإ٤٘ايٛٞيتة ٣قيُٜ  ي ُ٘ل يٝ ُ  ٝ يعٚي٤ُن٤ يٓٞظل ظيع  ٣وايتالٔحيُإلٔ ٣ل يوكٌلظ يخظ كلايعظُضل ٝ ايػلٖي

ٛٞيوة يون  فيٛ ٙي ُِؼإلاي ٣٩ ٣ُٞٞك٤لاي ُإلل٢يالٔةبيعإلٔ ٣ل يي"اُزلع٤س اُ٘ج١ٞ" ُ٘لي ٧س٢ِ يٝٓظي٣ا٠ٔيعـي

ُٝؼَي ُ  جي ٌُإ٤ يك٢يع٤٘ايٛ ٙي ُٔ٘ظٞٓاي ُة ٣ث٤ا ي٢ٛيوٜٗلظي ُإل لجتيي ٧كٌظ ي ُ ظ كايػٖيع٤٘اي ُ٘ل  ُؼ ٣ يٖٓي

ظئُل ٝػٜظ يُْٝيتٌٖيعج١يةظٍيٖٓي ٧ةٞ ٍيهظ  ايُٚيٖٓيخ٬ٍيع٤٘إلٚيٝا٤ظهظتٚ   ٓ  ُِو صٕي٤ٌُٕٞيخظس

 يٓإلإظػ ايٝٓإل٘ظهضلا يكٜل  يٛلٞي٣ؼِٖي ُو صٕي ٌُ ٣ْيك٢ي ٌُث٤ يٖٓيص٣ظتٚيوٗٚي٫ي٣ٌٖٔيوٕي٣ٌٕٞيٓ زو يع٠ُيوكٌظ

"ٝهَ إ٢ٗ أٗىب اُ٘ىر٣س أُجى٤ٖ. ًٔىب أٗصُ٘ىب ػِى٠ أُوزعى٤ٖٔ. اُىر٣ٖ   ُٔ خَي ٧اظا٢يع٠ُيٓاإل٘وغي ٧سُ ا يك٤وٍٞ:

جؼِىىٞا اُوىىسِٕ ِػِضىى٤ٖ"
2
ٝٛلل  ينإ٤ؼلل٢ي٧ٕيعخلل   ي ُلل٘ليػللٖيالل٤ظهٚ يٝه   تللٚيكلل٢يالل٤ظهظتيوخلل ٟي٣ؼلل يهِإ للظيي،

ٖٓيخ٬ٍيٛ ٙي ُو    تي ُٔ إلز ا ئًلظيوٕي ُول صٕي٣ؼِلٖيعجٗلٚيٓإل٤ٖي٫ي٣ةإللظ يئُِلظ٤ْٛ يٝتٔ ٣   ئُظي٣ٌٖٔيتٔ ٣ ٙ

عُلل٠يع٤للظٕيُِ ٫ُللايػِلل٠يوٗللٚيٛللٞيٓللٖي٣وللّٞيعلؼللَي ٩عظٗللايُـ٤لل ٙ يكللج١يعهةللظّيُؼ٘نلل يصخلل يعة للاي ُإ٤للظٕ يٛللٞيخلل مي

ئُِ٘ظٞٓاي ُو ص٤ٗايٝ تٜظّيُٜظيعظُ٘ول ي

ظ يٛ  ي ُٔٞضٞع ي٢ٛٝيٓاجُاي٫يتز ٍيت  حئًظيت   ي ٩سظ ايع٠ُيس٢ يعظُؾي ٤ٔٛ٧ايهإَيوٕيٗ ٞايؿٔ

 ُؼ ٣ يٖٓي ٩سٌظ٫تي ُٜٔ٘ ٤ايك٢يٓ   ااي ُ٘لي ُو ص٢ٗ يعٜٗظيعسلٌظ٤ُاي ُٔنل ِحيكل٢ي ُول صٕ يوٝيٓلظي٣ال٤ٔٚيوعلٞي

 ُوظاْي ُةظ يةٔ يعـ"ي ُإلٞظ٤قي ٢ُٜ٩يُِـاي"
3
لظيٓٞضلٞػ٤ ظي٣إل لظٝلي يك  ٔ لْٜيٓن ِةظتي ُو صٕي٣  يوٕي٣ٌٕٞيكٜ

                                                           
2
ي89اٞ اي ُة  ي ٣٥ايي-

3
ي81( يس  ي ُٜظس١ يصي2 )ين يك ٤ُاي ُـ٤ يٝ ٩ٗاظٕيٝ ُ إ٤ؼاي ُؼظ٤ُٔاي ٩ا٤ٓ٬اي ُثظ٤ٗا( ي1992ةٔ ي ُةظ  يوعٞي ُوظاْ )يي-



 

  

 

 ُ٘ظ اي ُإل ز٣ئ٤اي ُإل٢ينإؼبي ُإللا٤ يعظُٔجثٞ  يٝىُيي٫ي٣إلجت٠يع٫يعظ٫ةإلٌظّيع٠ُيواِٞبي ُول صٕيٗلالٚيػِل٠يٛل ١ي

 ُإلإلإللغي ُلل ه٤نيعٔؼٜللٞسي اللإلؼٔظُٚي٨ُُلللظظيٝ ٧اللظ٤ُ يس خللَيالل٤ظهظتٜظي ُو ص٤ٗللا يٝٛلل  ي٣ؼلل يضلل ٝ ٣ ظيٓللٖي ُ٘ظة٤للاي

٢ي ُ ١ي٣  لي ُول صٕيالٞ ايالٞ ا ية٤لاي٣ؤخل ي ُِلل ي ُٜٔ٘ ٤ايك٢يٓ   ااي ُو صٕي ٌُ ٣ْ يع ٍي ُإللا٤ ي ُإل ز٣ئ

ٓ إللزو يٓلٖيالل٤ظهٚي ُو صٗل٢ ي٣ٝول ويكلل٢يال٤ظهظتيتظ ٣ ٤لايوٝيا٤ظالل٤ا يوٝيٓ ٛإ٤لاي٫يالإ٤َيٓؼٜللظيعُل٠ي ٫ٛإلل   يعُلل٠ي

 ُ ٫ُاي ُو ص٤ٗايُِل  
4

 

ػلٖي ُةٔل٫ٞتيٝ ٗ ٬ه ظيٓٔظيا  ٗظٙياظعو ظ ي٣ٌٔ٘٘ظيعػظساين حي ُاؤ ٍيٖٓيك ٣ :يٓظى ي٣ؼ٢٘ي ٣٩ٔلظٕيعؼ٤ل   ي

ي ُثوظك٤اي ُإل٢ي ُإلنوبيعٚيعىٕ؟

ًـ٤ ٙيٖٓي ُٔلظ٤ْٛيوخ يُل ي ٣٩ٔظٕيعؼ   يؿ٤إ٤ ظ يًٝظٗبي ُةُٔٞاي ُثوظك٤اي ُإل٢يت٘ة فيعٚيعُل٠يٓل ٫تيوخل ٟي

تؤن ٛظي ُ ٝ ٣ا يٝ ُلْٜي ُإلظ ٣ ٢يسجٗٚيسجٕيًَي ُٔلظ٤ْٛي ُإل٢يع٤٘بيػ٠ِيهظػل اي  ٣لاي ٝ  ٤لايٝثوظك٤لا يُٝؼلَيٓلظي

 "إٔ  ٣َيًظٕيٖٓي ُ ٝ ٣ظتي ُٔؤااايُِلْٜي ُإلظ ٣ ٢يُٜ  ي ُِلل  يكِول يكلظ يك٤لٚيوٕي ٣٩ٔلظٕيٛلٞ:٣ا٠ٔيعة ٣ايكإ

 رؤٖٓ ثبهلل ٝٓالئٌزٚ ًٝزجٚ ٝزظِٚ ٝا٤ُّٞ ا٥اس ٝاُودز ا٤سٙ ٝشسٙ"
5
 

ي ُإل٘ظهضظتي ُإل٢ي٣ةِٜٔظيٛل  ي ُٔلإلٖي ُ ٝ  ل٢ يكإٗلٚيهل يةٔلَيٓؼ٘ل٠ي ٣٩ٔلظٕيعةُٔٞلاي ِّْ ٝعن في ُ٘ظ يػٖيً

ظيوسظ يع٠ُيىُيي ُنظسمي ٤ُّٜ٘ٞيػ٠ِيهظػ اي ُإل٤ٌٖٔي ُإلن ٣ني ُـ  ٔ ٤إ٢ يًٝٔظيواطي ُة ٣ايٗلاٚئُلّٜٞي ٩ا٬ّيً

ُإ٢٘يو٤ٓا
6

 ٧ٓل ي٣ٌٔلٖيوٕيٗالةإٚيي يٝع ٍيوٕي٣ٌ لئُلّٜٞي ُؼ ٍيكظ ي ُة ٣ايٓ ًز  يػ٠ِيكظٗ ي ُ وٞل يٛل  

ٌَّيٝ ة   يٖٓي ُٔلظ٤ْٛي ُإل٢يًظٗبيت كغيعظُٔإلِو٢ي٢ٌُي٣ن٤ يع٣ٔظٗلٚيتنل ٣و ظي ظ يكو يس ً ُييػ٠ِيٓلّٜٞي ٣٩ٔظٕيو٣ض 

يت٤ِٔٚيػ٤ِٚي ٥ُاي ُلو٤ٜايٖٓيؿ٤إ٤ظتيتجخ يوسٌظ٫ يتإلؼ سيعإلؼ سي ٧ؿ  ايٝ ُٞظظ ق يٌَُيٓظ

"ك٤ِؼجىدٝا زة ٛىرا اُج٤ىذ ي٠يٓلّٜٞي ٧ٓظٕئًظي٣ؤً يكل  ٙ:عظُ كٞعيع٠ُي ُو صٕي ٌُ ٣ْ ي٣ة٤ِ٘ظي ٣٩ٔظٕيػِ

ٖٓ اٞف" ِْٜٝٓ٘اُر١ أطؼْٜٔ ٖٓ جٞع 
7
٣ٝجت٢يك٢يٓوظعِاي ٌُل يك٢يص٣ظتيٓإلؼ ساي٤ُ ٍيػ٠ِيوٕي ٌُلل يتـ ٤لايي،

"هَ اُحن ٖٓ زثٌْ كٖٔ شبء ك٤ِؤٖٓ ٖٝٓ شبء ك٤ٌِلس" ُِةن يٝ ٣٩ٔظٕيًلقيُٚ:
8

 يكإظُةني٣ز عيك٢يٗلٞال٘ظي

                                                           
4
 يػِلللللللل٠ي ُلللللللل  ع ي ُإلللللللللظ٢ُ:يPdfيٓولللللللل ٓظتيكلللللللل٢ي ُإللالللللللل٤ ي ُٔٞضللللللللٞػ٢يُِولللللللل صٕ  ٗظلللللللل يه ٣إللللللللظيٓللللللللٖيىُلللللللليي ُنلللللللل   يٓةٔلللللللل  يعللللللللظه  يي-

http://www.2shared.com/complete/o8S1dmNa/______________pdf.htmlي

 ٤ُ٘اللللللللللظعٞ ١ يٓةٔلللللللللل يعللللللللللٖيٓاللللللللللِْ يًإلللللللللللظبي ٣٩ٔللللللللللظٕ يعللللللللللظبي-8
ع٤للللللللللظٕي ٣٩ٔللللللللللظٕيٝ ٩الللللللللل٬ّيٝ ٩ةاللللللللللظٕيٝ ٣٩ٔللللللللللظٕيعظُولللللللللل   يػِلللللللللل٠ي ُلللللللللل  ع ي ُإلللللللللللظ٢ُ:يي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=80ي

6
ي82( يسٓلن:ي ٣ظاي ُ ٣طيٌُِإل يٝ ُ٘ل  يصي3)ن ي ٩ا٬ّيك٢ي ٧ا  ( ي2888 ٤ُّٜ٘ٞ ي ُنظسم ي)ي-

7
ي اٞ ايه ٣شي ٣٥ايي-

8
ي    اٞ اي ٌُٜقي ٣٥اي-

http://www.2shared.com/complete/o8S1dmNa/______________pdf.html
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ٚيك٢ي ٥خ ٣ٖيتو ٣   يٓ٘ظي٤ٔٛ٧اي ُة ٣ايك٢يتل٤ٌَيٛل  ي ٣٩ٔلظٕ يوٝيٗؼل ايكٌ٘لٕٞيهل يػِٔ٘لظيػِل٠ي ٧ٖٓيك٘ز ػ

يٓ إلِلا يٝٛ  يٛٞيٓ٘ ني ٌُل  يتـ ٤اي ُةن يُٝإاٚيعِإٞاظتي

للظيُإلللج٤ٖٓي ٥خلل يكلل٢ي كظ٣٩ٔللظٕيعٜلل  ي ُٔؼ٘لل٠يٛللٞيةنللٍٞيةظُللايٗلالل٤ايٓإل ٤ِللايكلل٢ي ٧ٓللٖ يتلل كغيعللظُٔ  يو٣ض 

لظي  تلإ يعؼإلظساي ٧ٝثلظٕييخ٤ظ  تٚيٝه٘ظػظتٚ يٝٛ    ٓ ظ يكٜ  ي ٧خ٤ ي٤ُطيٓلٜٞ ٛٞي ُلظسَيع٤ٖي ٣٩ٔظٕيٝ ُل ىيو٣ض 

 ُٔةاٞاايوٝي ٧س٘ظّئًظيٛٞيٓإل  ٍٝيكل٢ي ُؼل في ُإللال٤ ١يُٜل ٙي ٌُِٔلايكةال  يٝعٗٔلظيٛلٞيعسل  ىي٦ُخل يكل٢ي

ىه٘ظػظتييٝػ ّيتج٤ٓ٘ٚ يكٌَيٖٓي٣ إ يوٝي٣ضـ يػ٠ِي ٥خ ي٤ُةَٔيه٘ظػظتٚي٣ٝن هٜظيكٜٞيٓل 
9

 يٝٛ  يٛٞي ُةل ي

 "ٝٓب ٣ؤٖٓ أًثسْٛ ثبهلل إال ْٝٛ ٓشس٤ًٖ"  ُلظسَيع٤ٖي ٣٩ٔظٕيٝ ُل ىيعى يُْي٣إل٘إٚيع٤ُٚي ُٔ  :
10
 

 ٓلّٜٞ حس٣خ اإل٣ٔبٕ  - 

يػ٠ِي ُإلؼ ٣ل٤ٖي ُاظعو٤ٖيُِة ٣ايٝ ٣٩ٔظٕ يٗ ِليع٠ُيوٕية ٣اي ٣٩ٔظٕ ي٢ٛيوٕي٣نإحيُ ٟي ٩ٗالظٕي ٝع٘ظ  

 ُو  ايػ٠ِي ُإلؼإ٤ يػٖيٓظي٣ؼإل٘وٚيٖٓيتنٞ  تيٝٓؼإلو  تيٝوكٌظ  يٝوٕي٣ٌٕٞية   يك٢ي خإل٤ظ يس٣٘ٚيوٝيسٌَيت ٣٘لٚي

٦ُخ يٛ ٙي ُة ٣ايٝ ُإلؼإ٤ل يػلٖيٛل  ي ُةلنييٖٓيؿ٤ يعً  ٙيوٝيتؼاقيػ٠ِيٓٔظ اظتٚي ُ ٤٘٣ا يٝك٢ي ُٔوظعَي٣ضٖٔ

 ُل ػ٢ يٝع ُيي٣إلةونيع٣ٔظٗٚي ُلؼ٢ِ ي٤ُطيًلؼَيتن ٣ني  تإ يع٘لجاي ٝ ٣ايًظٕي ُٜ فيٜٓ٘ظي ُإل ٤ًزيػ٠ِي ُإؼ ي

 ٤ُٔإلظكز٣و٢يٝٗا٤ظٕي ُإؼ ي ٧ ض٢ يٌُٖٝيًلؼَي٣إل ا يك٤ٚيع  ساي ٩ٗالظٕيعإللج٤ٖٓي ُل٘لطيٝ ٥خل يػِل٠يةل يالٞ  ي

ياِ يٝ ٩ً  ٙ ك٢يٓا٤ ايتِـ٢ي ُإل

 ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ اُجشس٣خ أُعزدآخ  - 

يوٓظي ٌُٕٔٞي ُثظُايك٢ي ُٔٞضٞعيه٤ ي ُٔ   اا يكٜٞي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايكٔظى ي٣ؼ٢٘يٛ  ي ُٔن ِح؟

٣٘إـ٢ي ٩سظ ايع٠ُيوٕيٓلٜلّٞي ُإل٤ٔ٘لايػل فيت لٞ   يًإ٤ل   يػإل يةول يل٤٘ٓلايٓ إلِللا يوالٜٔبيكل٢يتلل٤ٌِٚي

 ُةظ٢ُي ُٔإلؼلظ فيػ٤ِلٚيس٤ُٝ لظ يٛل  ي ُإل لٞ ي ُٔالإلٔ يكل٢يعِلٞ اي ُٔلٜلّٞ يًلظٕييٝعِٞ تٚيع٠ُيوٕيٝسَيع٠ُي ُلٌَ

ٗإل٤ اينإ٤ؼ٤ايُِ٘ظ اي ٫هإلنظس٣اي ُإل٢ي  تإ بيعٜ  ي ُٔلّٜٞيعلٌَيًإ٤ل يُٝؼٜلٞسين٣ِٞلا يٝهل يًظٗلبيٛل ٙي ُ٘ظل اي

س خلَيٛل  يٓ تإ ايعظُإلٞكٚي ُؼظّي ُل ١يًلظٕي٣ل ٟيعلجٕي ُثل ٝايٛل٢يٛل في ٫هإلنلظس ي٫ٝيٌٓلظٕيُِؼ٘نل ي ُإلل ١ي

 ُا٤ظم يٝظَيٛ  ي ُإل٤ظ ي٣ِو٢يعظ٬ُٚيػ٠ِيٛ  ي ُٔلّٜٞ يٝتإلإ٘ظٙيٓ ٔٞػايٖٓي ُٔ٘ظٔظتيٝ ُٔؤاالظتي ٫هإلنلظس٣اي

ةإل٠يٝهبيه ٣  يًَيٛ ٙي ُظ ٝفيوأٜبيٝعلٌَيًإ٤ يك٢يع ٝليت٤ظ يٓـلظ٣ يٝٓ لظُقيُٜل ٙي ُ٘ظل اي ُوظسل ا ي

                                                           
9
ي23س  ي ُاظه٢ يصي ع٤ ٝت:( 1)ط. اُد٣ٖ اساكخ أّ ػِْ؟.( ي1922 ٗظ يه ٣ يٖٓيٛ  ي ُٔؼ٠٘يُ ٟ يةاٖيخ٤َِ يا٤ٔ يعع  ٤ْٛ )يي-

10
ي   اٞ اي٣ٞاقي ٣٥ايي-



 

  

 

ا يٝ ُٞالل٤ِاي ٌُإلل ٟي٩ٗإلللظ ي ُثلل ٝا يٝتـ٤٤لل ي٣لل ٟيعللجٕي ٩ٗاللظٕيٛللٞي ُٜلل في ٧اظالل٢يٌُللَي ُؼ٤ِٔللظتي ٫هإلنللظس٣

 ٩ٗاظٕيس خَيٛ  ي ُ٘انيٛٞيعٛ   يُ ظهظتٚي ُؼو٤ِايٝ ُ ال ٣ا يٝٓلٖيٛ٘لظيعل ويٓلٜلّٞي ُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣اي٣جخل ي٬ٓٓلحي

يسٌِٚي ٠ُٝ٧ ية٤ايا٤ِإلزّيعٚي ُإ ٗظٓجي ٩ٗٔظ ٢ي٨ُْٓي ُٔإلة ا 

سيُ٪ٗاظٕيه٤ٔإلٚيس خَيا٤ظميُْي٣ةإل ّيعٗاظ٤ٗإلٚ يًظٗبيٛ ٙي ُٔلظ٤ْٛيٗو اي ٗ ٬مئُل ٝعيعٗاظ٢ٗيٝ ػ  ي ي

ُْٝي٣ؼ ي ُإؼ ي ُإل ١يٌٓظٗإلٚي ٬ُ وايعٚ يعَيهّزّيسٝ ٙيُإلةَي ُث ٝايٝ ٩ٗإلظ يًَٝي ُٔلظ٤ْٛي ٫هإلنلظس٣اي ُٔؼ ٝكلاي

ع ُٚ يٝه ي ت ل تيٗظ ٣لاي ُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣اي ُٔالإل  ٓايسل٬ٌ يٓؤاالظت٤ ظيٓلٖيخل٬ٍيتإ٘ل٢يٓ ٔٞػلايٓلٖي ُٔؤاالظتي

ُلٚيٝػِل٠ي والٜظي ُإ ٗلظٓجي ٩ٗٔلظ ٢ي٨ُٓلْي ُٔإلةل ا يكنلظ يُٜلظيٝلٕيس خلَي ُٔ٘ظٞٓلاي ُؼظ٤ُٔلا يُإلٔلظ لي ُ ٤ُٝاي

تجث٤   يه٣ٞ ظيػ٠ِيٓاظ ي ُؼ٬هظتي ُ ٤ُٝلا يٓللٌِايعل ُييخ ظع لظيوًثل يعٗالظ٤ٗا ي٫ي٣وِلَيٓلٖيو٤ٔٛلاي ٫هإلنلظس يٌُٝلٖي

ُؼلظ٢ُٔي ُل ١ي٣نل  يال٣ٞ٘ ظيػلٖي ُإ ٗلظٓجي٣ضؼٚيضٖٔي  ٣ايك ٣ل ايوًثل يسل٤ُٞٔا يٝٓلظيتو ٣ل ي ُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣اي 

 ٩ٗٔظ ٢ يٝتوظ ٣ ي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُإل٢يتـ ٢ي ُٔاإلٟٞي ُٞن٢٘يك٢ي ُإِ  ٕي ُٔ إلِلا يع٫يت ال٤   يعلظُِٔٔٞليػِل٠ي

يس ميٓظيهِ٘ظٙ 

 "اُز٤ٔ٘ىخ اُجشىس٣خ ٣ؼ في ُٔ ٣ ي ُإل٘ل٤ ١يُإ ٗظٓجي ٧ْٓي ُٔإلة اي ٩ٗٔظ ٢ي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُٔاإل  ٓايعوُٞلٚ:

أُعزدآخ ٢ٛ ر٤ٔ٘خ ال رٌزل٢ ثز٤ُٞد اُ٘ٔٞ ٝحعت، ثَ رٞشع ػبئدارٚ ثشٌَ ػبدٍ أ٣ًضب، ٢ٛٝ رجدد اُج٤ئخ ثدٍ 

رد٤ٓسٛب، ٝرٌٖٔ اُ٘ىبض ثىدٍ ر٤ٜٔشىْٜ، ٝرٞظىغ ا٤ىبزارْٜ ٝكسوىْٜ، ٝرىؤِْٜٛ ُِٔشىبزًخ كى٢ اُوىسازاد اُزى٢ 

 رؤثس ك٢ ح٤برْٜ"
11
ي

ظ  تي ُ٘ظل يٛ ٙي ُ ٤ظ  تي ُإل٢ي٫ي٣ٌٔلٖيوٕيتإللجت٠يع٫يكظُإل٤ٔ٘ائًظيكظ يك٢ي ُإلؼ ٣ق ي٢ٛيػ٤ِٔايتٞا٤غيخ٤

يعٔ ٔٞػايٖٓي ُو   ت ي٢ٛٝ:

ية٤ظاي ُٔ  ية٤ظاين٣ِٞايٝسة٤ا ي-

يةنُٞٚيػ٠ِي ُٔؼ كا ي-

ي ُةنٍٞيػ٠ِيٓٞ  سي٫لٓائُاإلٟٞيػ٤شيً ٣ْ ي-
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يي26-28يصي يع ٗظٓجي ٧ْٓي ُٔإلة اي ٩ٗٔظ ٢ يص٬ٓٓحي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايك٢يُإ٘ظٕ(ي2881ع ٗظٓجي ٧ْٓي ُٔإلة اي ٩ٗٔظ ٢ )ي-



 

  

 

 ُ ٤٘٣لاي ُإلل٢يٝع٠ُيكظٗ يٛ ٙي ُ ٤ظ  ت يٛ٘ظىيخ٤ظ  تيتضؼٜظي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايك٢ي ػإلإظ ٛظ يُٝؼَي ُة ٣لاي

ُٜظيسِايعٔٞضٞػ٘ظيوة يٛ ٙي ُ ٤ظ  ت يعىي٤ُابي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايٓ  سيت٤ٔ٘ايٓٞ  سيعلل ٣ايكةال  يعلَيتإلؼل ٟي

يىُييع٠ُيوٕيتن٤ يػ٤ِٔايتةو٤نيعٗاظ٤ٗاي ٩ٗاظٕيعٌَيٓظيتةِٔٚي ٌُِٔايٖٓيٓؼ٠٘ 

 ٧ك٤للظٍي ُٔوإِللاييوٓللظئًِللايٓاللإل  ٓا يكإلؼ٘لل٢يتِإ٤للايةظك٤للظتي ٧ك٤للظٍي ُةظ٤ُللايسٕٝيتؼلل ٣ يهلل   تيٝكلل ص

ُِ    يًِٝٔايٓاإل  ٓايس خَيٛ  ي ُإلؼ ٣لقي٫ي٣٘ةنل يٓؼ٘ظٛلظيكل٢ي ُإؼل ي ٫هإلنلظس١ئًلظيوًل ٗظيالظعو ظ يٝعٕيًلظٕي

 ٫هإلنظسيعؼ   يٖٓي ٧عؼلظسي ُة٣ٞ٤لايكل٢يػ٤ِٔلاي ُإل٤ٔ٘لا يٌُٝلٖي ٫الإل  ٓايتإلؼل ٟيٛل  ي ُ ظٗل يعُل٠يوكلني٣ٔإللز يك٤لٚي

كلظُْٜٔيكل٢يٛل  ي ُٔ٘ظلٞ ي ُ  ٣ل يُِإل٤ٔ٘لا يوٗلٚيٝالغيخ٤لظ  تي ُإلل يي ٫هإلنظسيعٔظيٛٞي كإلٔظػ٢يٝثوظك٢يٝا٤ظال٢ 

ُإلن٤ يًَيت٤ٔ٘ايت ِنيتلظٝتلظتينإو٤لايسلظ خايعل٤ٖيٌٓٞٗلظتي ُٔ إلٔلغ يوٝيتل ٓ ي ُإ٤ئلا يوٝيت٘إلٜليي ُة ٣لظت يوٝي

ظيُِإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُٔاإل  ٓا  يت َيعظُإلٞ لٕي ٫كإلٔظػ٢يٝ ُا٤ظا٢ يٗو٤ض 

لظيك ٣ل   يكل٢يت ل٣ٞ يٓلٜلّٞي ُإل٤ٔ٘لا ية٤لايٗظل يع٤ُٜلظيةٍٞي ُإليAmartia Sinُٝؼَيٓظيًإلإٚي ٤ٔ٘لا ي٣ؼل يكإلة 

عٌٜٞٗظيػ٤ِٔايتٞاغيك٢ي ُة ٣ظتي ُةو٤و٤اي ُإل٢ي٣إلٔإلغيعٜلظي ُ٘لظل يٝ ػإلإل يوٕي ُة ٣لايٛل٢يٓلظيتو ٓلٚي ُإل٤ٔ٘لا يُٜل  ي

سٝ تي٣  ي ُإل ٤ًزيػ٠ِيٛ  ي ُٜ في ٧سَٔيع ٫ يٖٓي ُإل ٤ًزيػ٠ِيعؼ ي ُٞاظ َي ُ ز ٤لا يوٝيػِل٠يػل سيٓلٖي ٧

 ُإل٢ي٣  ١ي ٗإلوظ ٛظيػٔ    يٝ ُ٘ظ يع٠ُي ُإل٤ٔ٘ايٓلٖيٛل  ي ُٔ٘ظلٞ يٓلٖيسلجٗٚيوٕي٣ٞكلٚي ٧ٗظلظ يعُل٠يؿظ٣لظتيت ؼلَي

ظيع ٫ يٖٓيٓ  سي ُإلٞكٚيع٠ُيػ سيٖٓي ُٞاظ َي ُإل٢يُٜظيٓغيؿ٤ ٛظيسٝ يعظ ليك٢ي ُؼ٤ِٔا ئًلظيػل اي  ٔ  ُإل٤ٔ٘اية ث ظيٜٓ

اي٫كإلوللظسي ُة ٣للظت:يًللظُلو يٝسللحي ُللل صي ٫هإلنللظس٣ا يًٝلل  يوٕيتةو٤للني ُإل٤ٔ٘للاي٣اللإلِزّيعل ُللاي ُٔنللظس ي ُ  ٤الل

 ُة ٓظٕي ٫كإلٔظػ٢ي ُٔ٘ظْ يٝعٛٔظٍي ُٔ  كنيٝ ُإلا٬٤ٜتي ُؼظٓا يٝػ ّي ُإلاظٓحيوٝي ُـِٞيك٢يةظ٫تي ُؤغ 
12
ي

ٝٓللٖيخلل٬ٍيٛلل  ي ُٔ٘ظللٞ ي ُ  ٣لل يُِإل٤ٔ٘للا يٗلل ٟيوٕي ُة ٣للاي ُ ٤٘٣للايتة ٣لل   ي٣ٌٔللٖيوٕيتاللْٜيعولل  يًإ٤لل يٓللٖي

تإل ظٝليكٞ   ٛظي ٧كني ٫هإلنظس١ي ُض٤نيع٠ُيوكني ُإلٞ سَي ُةضظ ١يٝ ٩ع  ػ٢ي ُ ١ي٣ةونيُِ ٍٝيي ٫ٓإل٤ظل ت 

يٖٓيس ٝني ُٜ٘ضايٓظي٣ ؼِٜظيك٢يٓنظفي ُ ٍٝي ُؼظ٠ٔ ي

 

 اُثٞزاد اُؼسث٤خ ٝػٞدح ظؤاٍ اُدُٝخ  -1

ُِ ل ٍ يكظُٔ لظٍي ُا٤ظال٢يٓ لظٍي٣ةإللظ يعُل٠ي ٌُث٤ل يٓلٖي٣ؼ ي ُإةايك٢يهض٤اي ُ ُٝلايٓلٖي ُإةلٞلي ُٔث٤ل اي

 ُ   اايُةاظا٤إلٚيٖٓيكٜا يٝو٣ضظيُإل ٤ًإلاي ُٔ إلٔلغي ٩ال٢ٓ٬يٓلٖيكٜلايوخل ٟ يُٜل  يسلـَي ُإةلايكل٢ينإ٤ؼلاي
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ظيٝةل ٣ث ظ يُٝؼلَيٓ ِلغي ُول ٕي ُؼلل ٣ٖيٝالوٞني ٩ٓإ  نٞ ٣لاي  ٔ  ُ ُٝاية٤ز  يًإ٤ل   يٓلٖي ٛإلٔظٓلظتي ُٔلٌل ٣ٖيهل ٣

ك٢يعِٞ اياؤ ٍي ُ ُٝاي ُٔ ٤ٗايوٝي ُ ٤٘٣ايعلٌَيًإ٤  يكظٗإ تي ٧ه٬ّيت٘ظل يٝتلٌل يٝتضلغي ٩نلظ ي ُؼثٔظ٤ٗايواْٜي

 ُ٘ظ ١يُلٌَي ُ ُٝاي ُٔ كٞا يع٤ٖيس عيع٠ُيكنَي ُ ٣ٖيػٖي ُ ُٝا يٝت ىي ُٔ ظٍي ُا٤ظا٢ي٤ُلإلـَيك٢يعنظ يٓلظي

ُٝلاي٫ي٣ٌٔلٖيوٕي٣ ل  يػلٖيٛٞيٓ ٢ٗ يع  ٣لايتإِلٞ تيٓلغيٓلل ٝعي ُة  ثلاي ُـ عل٢ يٝعل٤ٖيٓلؤٖٓيعلجٕيسلٌَي ُ 

 ُٔل ٝعي ٩ا٢ٓ٬ي ُ ١يتإ٘إلٚي ٌُث٤ يٖٓي ُة ًظتي ُا٤ظا٤اي ٩ا٤ٓ٬ايٝػ٠ِي واٜظيكٔظػلاي ٩خلٞ ٕي ُٔال٤ِٖٔي

يك٢يٓن  

ًظٕيًَي ت ظٙيٖٓيٛ ٙي ٫ت ظٛظتي٣إ  يٓل ٝػٚ ي٣ٝ  كغيػ٘ٚيعظُٞاظ َي ٌُٔٔ٘لا ي٣ٝ ٣ل يوٕي٣ ضلغي ٥خل ي

ُو٘ظػظتٚيسٕٝيوٕي٣إل ىي ُٔ ظٍيُِإةايٝ ُ٘وظشيٝ ُإللظػَ يخظسايٝوٕيٓٞضلٞعي ُا٤ظالايٝ ُةٌلْيٝٓ لظٍي ُالِ اي

  ٣ايٝ ضةا يسٕٝيوٕي٣لالحي ُٔ لظٍييعلٌَيػظّيٖٓي ُٔ ظ٫تي ُٔث٤ ا ي ُإل٢ي٫ي٣ٌٖٔيوٕيتإلإِٞ يُ ٟي ُٔإلإلإغيك٤ٜظ

ُِ٘وظشي ُةو٤و٢يٝ ُلؼظٍيعؼ٤   يػٖيض٤ني ُ  ٣ايوٝي ُإلة٤زي ُ  ت٢ يٝه يعِؾي ُن  عيى ٝتٚيع٤ٖي ُلل ٣و٤ٖيعُل٠ي ُةل ي

ٞ بيػ٢ِيػإ ي ُ  لميًَٝيٖٓيونّ يوٝيٗظ ئُِل ٝعي ُٔ ٢ٗ ية٤٘ٔظيًظٗبي ٧هل٬ّي  ُ ١يه إلَِيك٤ٚيك  يكٞسا يٝة 

ُاي ُالٔظ٣ٝاي٣إل لظٝليُؼإلاي ُا٤ظالا يخظسلايوٕيٛل  ي ُٔ لظٍيتؼإل ٣لٚيٓ ٔٞػلايٓلٖي ُللٞ   يتل٤ يعجٕيوٓل ي ُ الظ

ٝ ٩خلظهظتي٣ٝ  يوٕيٗإؼ ٙيػٖيًَي اإلـ٬ٍيس٢٘٣يوٝينظ ل٢ يٝك٢ي ُٔوظعلَيٗ ل يٓلٖي ُإل ل في ُؼِٔلظ٢ٗيٓلظي٣إل لي

٣ٖيٝ ُةل ٤٤ًٖيى١ٝيهإحي ُٔٔظ ااي ُلٌ ٣اية٤٘ٔظي ؿإل٤َيةاٖي ُإ٘ظيٝو ػ ّيا٤ يه   ي٣ٝةظ بي ُؼ ٣ يٓلٖي ُٔلٌل 

 ُٔل ٝعي ُ ٢٘٣يك٢يٓٔظ ااي ُةٌْيٝ ُا٤ظالا يٝعل٤ٖيٛل  يٝى ىيتإول٠ي ُةو٤ولايؿظ إلايػِل٠يةل يتؼإ٤ل يكل  يكلٞسا ي

ُٝ عٔظيٗـإلظٍي ُةو٤وايٖٓية٤اي٫يٗ  ١ يةل٤ٖيٗ إللظ يُ٘لظي ُإل ل فيكل٢ي ُولٍٞيٝ ُٔٞهلقيٝ ُالِٞى يٝٗإلة٤لزيػِل٠ي

٢ٔٛٝ ي٫يل ُبيصثظ ٙيٓٔإلل ايعُل٠يةل ٝسيػظُٔ٘لظي ُٔؼظسل يٓاإوظت٘ظ يٝٗؼإلإ ي ٥خ يٛٞي ُؼ ٝيٝ ُ نْيك٢يس  عي

ٌاَيك٤ٚياؤ ٍيٓ ٤ٗاي ُ ُٝايٝس٤٘٣إلٜظيعلٌَيعظ ل يٝ ػإلِبي ٌُث٤ يٖٓي ُة ًظتي ٩ا٤ٓ٬ايٓ٘ظٞٓلاي ُةٌلْ ي  ُ ١يتل

يُإل ٤ يػ٠ِياؤ ٍي ُٜ٘ضايعلٌَيٝ هؼ٢ يٝتؤً يعظُِٔٔٞليَٛي٢ٛيهظس ايػ٠ِيعِٞ ايٓل ٝعيس٢٘٣يُِةٌْيوّي٫؟

شيك٢يسٌَي ُ ُٝاي٣ل ضٚي ُا٤ظمي ُلٞ هؼ٢ي ُل  ػ٢يعُل٠ي ُةل ٣ايػلٖينإ٤ؼإلٜلظيٝٓؤاالظتٜظ يٝٓل ٟيعٕي ُ٘وظ

هلل  اي ُإل٤للظ  تي ُ ٤٘٣للايػِلل٠ي ُٔ٘ظكاللايٓللٖيخلل٬ٍيٓإلل وي ُةٌظٓللاي ُا٤ظالل٤ا يٝتٌلل ٣طيٓإللظس يةوللٞمي ٩ٗاللظٕ ي

لظيواظال٤ ظيُ ًلٞبييٝ ُٔةظكظايػ٠ِي ُو٤ْي ُٔلإل ًايع٤ٖيًَيٌٓٞٗظتي ُٔ إلٔغ ئًظي٣إ ٝيٓلٜلّٞي ُؼِٔظ٤ٗلايٗلالٚ س كؼ 

لظي  ُإةايٖٓيك ٣ يك٢يٓن ِحيٓث٤ يُِ  ٍ يُْيت٘إلٚيٓؼٚيًَي ُإةٞليع٠ُيٗإللظ جيٜٗظ ٤لا يٝٓلظيل ٍي ُالؤ ٍيٓ  ٝة 

ظيع٤ٖيون  فيًث٤ اي٣لٌَيُٜظيعِٞ ايٓلّٜٞي ُؼِٔظ٤ٗايتة ٣ ظيًإ٤    يٝػ٬هاي ُ ُٝاي  ٓ ٝ ُإةايٓاإلٔ    يٝ ُ  ٍيٓةإل 

كظُل  ػ٢ي ٧ٍٝيُ ل حي ُالؤ ٍيٓلٖيك ٣ل يكل٢يهضل٤اي ُ ُٝلايٝػ٬هإلٜلظي ٓلٞلٙيعؼل  عٜل  ي ُٔلٜلّٞيعسلٌظ٫ يُلْيتلليي 

عظُؼِٔظ٤ٗا يٛٞيٗل ي ُـإظ يٖٓيك ٣ يػٖيٛ  ي ُٔن ِح يٝتإلإؼٚيعلٌَيسه٤نيك٢يال٤ظهظتٚي ُإلظ ٣ ٤لايُؼِٜلظيتٞضلحي

اي ُ ُٝلايُ٘ظي ُٔاإلٞ  يٝٗاإل ٤غيع ُيي ُ  ٝ يعٔلّٜٞي٣ ٢ِيةو٤ولاي ُإل ل في ُؼِٔلظ٢ٗي ُل ١ي٣ ٣ل يوٕي٣لؤن يػ٬هل



 

   

 

عظُل سيوٝي ُٔٞ نٖيخظ  ية ٝسي ُ ٣ٖئًظي٣اٞمي ُإؼ يُ ُي يٖٝٓيكٜلايوخل ٟيٗالإلل٤ يٓلٖي ُٔللإل ىي ٩ٗالظ٢ٗي

ٝ ُولل٤ْيٝ ُةوللٞميكلل٢يػ٬هللاي ُ ُٝللايعظُلل ٣ٖ يٝتنللإحيعلل ُيي ُ ُٝللايٓلٜللّٞيٓؤاللطيػِلل٠ي ُةللنيٝ ُؼلل ٍيٝ ُة ٣للا ي

يك٤ٜظي ٌَُيك٢يعنظ ي٣إ ويٖٓي ٩ٗاظٕي٣ٝ٘إل٢ٜيع٤ُٚ ٝٗإل ظٝليع ُيي ُإل  كظتي ُؼِٔظ٤ٗايوٝي ُ ٤٘٣ايع٠ُيصكظمي٣إلؼظ٣شي

ٝ ُ  ػ٢ي ُثظ٢ٗيُض ٝ اي ُإةايك٢يٛ  ي ُٔٞضلٞع يٛلٞيتو ٣ل يٝكٜلظتي ُ٘ظل ي ُٔ إلِللا يكِل٤طيٓنل ِحي

ظيٓٞ كو ظيُِإل ِقيٝ ُ ٔٞسيٝ ٩ ٛظب ي  ٔ ظيٓٞ كو ظيُ٪ُةظسيٝ ُإللا ي ٧خ٬ه٢ ي٤ُٝطي ُ ٣ٖيس    ٔ ٝ ُإلو ٣ل ي ُؼِٔظ٤ٗايس  

ػظُْي ٤ُّٞ يكٌلَي ُنل  ػظتي ُوظ ٔلاي ٥ٕيالإإٜظيٛل  ي ُإلإظػل يكل٢يٝكٜلظتي ُ٘ظل  يٝٛل  ي ٩هنلظ يٓ ِ يِٓحيك٢ي

 ُٔإلؼٔ يٌَُي ٧ن  ف يسٕٝي ُأظحيُو٘لٞ تي ُإلٞ سلَيوٕيتجخل يٓ   ٛلظ يٝعل ٍيوٕي٣٘للـَي ٩ٗالظٕيعظُإةلايػلٖي

ػظٓلَيواظال٢يكل٢يػل ّي ُٔلإل ىي٣٘لـَيعظُإةايػلٖي ُ ز ٤لظتي ُٔل هلايٝٓلظيوًث ٛلظ يُٝؼلَيثوظكلاي ٩هنلظ يوٛلْي

ي ُٞسٍٞيع٠ُيٓوظ عايك٤ٜظيٗٞعيٖٓي ُإل٬ه٢يع٤ٖي ُو٤ْي ُٔلإل ًايػ٠ِيٓاإلٟٞيتا٤٤ ي ُ ُٝا 

ٝ ُ  ػ٢ي ُثظُايٛٞي ع ي ٧ٓٞ يعا٤ظهظتٜظ يكظُؼِٔظ٤ٗاي ُـ ع٤ايوٝي ُة  ثايعلٌَيػظّئًظيٗظا يُٜظي ُٔؤاإٞي

إلِلللا ي٣ لل يوٕيٗ  ػلل٢ي ُللل ٝني ُٔٞضللٞػ٤اي٤ُٝلل ايظلل ٝفيٓةلل سا يٌُٝلل٢يٗ٘وِٜللظيعُلل٠يٝ هللغيٓـللظ٣ يٝثوظكللظتيٓ 

ُظٜٞ يٛ ٙي ُٔلظ٤ْٛيٝٛ ٙي ُٔن ِةظت يٖٝٓيوْٛي ٧اإظبي ُةو٤و٤ايك٢يع ٝليٓؼظُْيٛ  ي ُإلٞكلٚيكل٢يعس  اي ُ ُٝلاي

ٝ ُة٤ظاي٢ٛيتاِ ي ٤ٌُ٘اا يٝػ٘ ٓظيٗإلة ليػٖي ٤ٌُ٘اائًؤااايس٤٘٣ا يكإٗ٘لظيٗإلةل ليػلٖي كلظٍي ُل ٣ٖيٝسٝ ٛلْي

ٛ ي ُؼِْيٝ ُلٌ يٝ ُثوظكاي ُ ظ كايػٖيعنظ ي ُل ٣ٖ ئًلظيػل في ٫ٗةل  فيٝ ٫الإلإ  سي ُاِإ٢يك٢يٓةظ عايًَيٓظظ

ٝ ُإلةظُقيٓغي ُةٌظّيٝ ُلاظسيك٢ي ُٔؤاااي ٌُ٘ا٤ايوٝكلٚيكل٢ي ُول ٕٝي ُٞال ٠ يكؼلَي ُلٌل ي ُإل٘ل٣ٞ ١يٝ ُةل  ث٢ي

ظٕيٝٓظلظٛ ي ُ ِلن ي٣وقيٝهلاي ُثظ  يوٓظّيٛ  ي ُإلاِ يٝٛ ٙي ُٞاظناي ُإل٢يتةٍٞيعل٤ٖي ٩ٗالظٕيٝ علٚ يٝعل٤ٖي ٩ٗال

كو يهإلَي ُؼِٔظ يٝوة مي ُٔلٌ ٕٝيٝةٞ بيًَيٖٓياُٞبيُٚيٗلاٚي ُ  ٝ يػٖي ُ٘ان يُإلنإحي ُظ ٝفي٬ٓ ٔلاي

"يتؼإ٤ل   يػلٖيكنلَي ُالِ ايدع ٓب هلل هلل ٝٓب ُو٤ةس ُو٤ةىس"يُِة يٖٓيٛ  ي ُإلاِ يُٝٞيعظاإلؼٔظٍيٓوُٞاي ٩ٗ ٤َ:

ي ُا٤ظا٤ايػٖي ُٔؤاااي ُ ٤٘٣ا 

 ُ٘ظ يكل٢يعخللظميعؼل ي ُإل لظ بي ٩ال٤ٓ٬ايٝٗ لظحيوخل ٟيكل٢يٓوظ عإلٜلظيُةٌلْي ُ ُٝلا يي ُ  ػ٢ي ُ  عغيٛٞ

ٗإلالللظ ٍيػلللٖي ٧الللإظبيٝ ُ٘إللللظ جيٝ ُٔلللل ٝعيٝتوظنؼظتلللٚيٓلللغي ُٔلللل ٝعي ُٔللل ٢ٗيُِ ُٝلللا يٝو٤ٔٛلللاي ُإلالللظ ٫تي

لللظيٓ ٤ل لللظيػإللل يػ٘لللٚي ُـللل بي ٝٓلللل ٝػ٤إلٜظيٗظعؼلللايٓلللٖيػٔلللني ٧الللئِاي ُإلللل٢ي٣  ةٜلللظي ُٔلللٞ نٖيٝتللللٌَيٛظكا 

ٓٞكٞع٤ظ يٝٗوَيٛٞ كاٚيع٠ُيهِ يس  ٗظيُإل  حي ٧ه٤ِظتي ُ ٤٘٣ايكل٢يعِل  ٗ٘ظي ٩ال٤ٓ٬ايوالئِايٝكٞس٣لايةلٍٞيعظ٩ا٬

لظيٓلٖيٗال٤ ٚي ٫كإلٔلظػ٢ يٝٓلٖيةلنيٛظتلٚي ٧ه٤ِلظتيوٕي  ٔ  ُٔن٤ يٝ ُٔ ٍ يكإِ يٓثَيٓن ي٣لٌَي ٧هإظنيكلز   يٜٓ

في ُٔ كؼ٤لظتيوٝي ٣٩ل ٣ُٞٞك٤ظتيّي ُٔاظليعةوٞهٜظ يٝتلؼ يعجٕي ُٞنٖي٣ ٔلغيعل ؿْي خلإل٬ تؼ ٠يضٔظٗظتيعؼ

 ُ ٤٘٣ايوٝي ُا٤ظا٤ا يٝٓظي٣ولغيكل٢يالٞ ٣ظي٤ُٝإ٤لظيٓلؤ ميعظُ٘الإايٌُِث٤ل ٣ٖيٓٔلٖي٣ٜٜٔلْي ٩كظعلايػلٖيالؤ ٍي ُ ُٝلا ي



 

   

 

٤ُٝطيػ٤إ ظيوٕيٗ ٔئٖي ُ٘ظليػ٠ِيةولٞهْٜي ُ ٤٘٣لا يٝوٕي ُٔٞ ن٘لايةلنيُِ ٤ٔلغي٣إلالظٟٝيك٤لٚي ُٔال٤ة٢يٝ ٤ُٜلٞس١ي

يهظػ اي٫يعً  ٙيك٢ي ُ ٣ٖ ٝ ُٔاِْيٝؿ٤ ْٛي ػإلٔظس  يػ٠ِي

ٖٓيخ٬ٍيًلَيٓلظيالإنيت٘إلغيعسلٌظ٤ُاي ُل ٣ٖيٝػ٬هإللٚيعظُ ُٝلا يٝٛل٢يعسلٌظ٤ُايٓلظ٤ٔ٤ٛلايعظٓإل٤لظل يكل٬يعل يٓلٖي

تة ٣ يٛ  ي ُٔن ِحيُ٘ز٣َي ُـلظٝاي ُإل٢يه ي٣ِو٤ٜظيػ٤ِ٘ظيون  في ُ٘ز عيػ٠ِية٤ٖيؿلِايٓ٘ظ يكظُؼِٔظ٤ٗايكظ تيك٢ي

 ٧ث ي ُا٢ يػ٠ِيعٗاظٕي ُو ٕٝي ُٞا ٠ ي٫ٝي٣ٌٖٔيعةظٍيوٕيٗ٘زعيٖٓيا٤ظميثٞ ١يػ٠ِيٓؤااايً٘ا٤ايًظٕيُٜظي

 ُإ٤ئللظتيٝ ُلل ٍٝي ٩الل٤ٓ٬ايٓلٜللّٞي ُلل ٣ٖيكللز   يٓللٖي ُإل ٤ًإللاي ُ ٤٘ٛللايٝ ُؼو ٣للايُ٪ٗاللظٕيُإلنلل٤ ي ُؼِٔظ٤ٗللايٓوظعِللاي

َيع٤ُٜلظيُِإل ٞ يٝ ُإلو ّ ي٫ٝيوٕيٌٗ ليٓ٘ظٞٓظتيس٤٘٣اي عٔظي٫يت  ػ٢يس ٝني ُو٤ْيٝ ُةوٞميٝ ُٔإظس ي ُإلل٢يٝسل

ظيك٤ٜلظ يٝٓلٖيٛ٘لظيت٘إلغيو٤ٔٛلايٓوظ علاي ُٔال٤ ١يُِؼِٔظ٤ٗلا يكةال ي ٌُظتل ي٣ ل ي  ٩ٗاظٕيًٝظٕي ُ ٣ٖيكز   يٓؤاا 

"٣ٝٞجد ك٢ رةٞزٗب ػِٔب٤ٗزبٕ ال ػِٔب٤ٗخ   ُإل٤٤ٔزيع٤ٖيٓاإل٤٣ٖٞيٖٓي ُإلؼظن٢يٓغي ُظظٛ اي ُؼِٔظ٤ٗا ية٤اي٣وٍٞ:

ب كةَ اُد٣ٖ ػٖ اُدُٝخ. ٝاُثب٤ٗىخ اُشىبِٓخ ٝال رؼ٘ى٢ كةىَ ٝاحدح، األ٠ُٝ جصئ٤خ ٝٗؼ٢٘ ثٜب اُؼِٔب٤ٗخ ثبػزجبزٛ

اُد٣ٖ ػٖ اُدُٝخ ٝحعت، ٝإٗٔب كةَ ًَ اُو٤ْ اإلٗعب٤ٗخ ٝاألااله٤خ ٝاُد٤٘٣خ، ال ػٖ اُدُٝخ ٝحعت، ٝإٗٔب ػٖ 

اُطج٤ؼخ ٝػىٖ ح٤ىبح اإلٗعىبٕ كى٢ جبٗج٤ٜىب اُؼىبّ ٝاُ:ىب ، ثح٤ىث ر٘ىصع اُوداظىخ ػىٖ اُؼىبُْ ٣ٝزحىٍٞ إُى٠ ٓىبدح 
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٣ؼ ي ُا٬ّيٝ ٧ٖٓيوٓل   يٓةٞ ٣ لظيضلٖٔيٓ٘ظٞٓلاي ُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣اي ُٔالإل  ٓا يعىي٫ي٣ٌٔلٖي ُةل ٣ايػلٖيو١ي

ك٢ٜيتةإلظ ئًظيٛٞيٓإلؼظ فيػ٤ِٚيع٠ُيٓ٘ظخيٖٓي ٫اإلو   يٝ ٧ٖٓ يٓلٖيي ت٤ٔ٘ايسٕٝيعس   يٛ  ي ُؼ٘ن ي ٧اظا٢

وكَيتؼإئاي ُٔٞ  سيُإلةو٤ني ُٜل في ُٔ٘للٞس يٝٓلٖيٛل  ي ُٔ٘ ِلن يًظٗلبيكٜلٞسي ٧ٓلْي ُٔإلةل ايت٘نل يةلٍٞيةلل ي

  ُا٬ّي ُؼظ٢ُٔ يٝضٔظٕيكٞي٬ٓ ْي٣ةونيعظُة ي ٧س٠ٗيٓظيتنإٞيع٤ُٚي ُٔ إلٔؼظتيك٢يٓا٤  تٜظي ُإل٣ٞٔ٘ا ي

ةو٤نيٛ  ي ُٔإإلـ٠ يظَي ٤ٖٛيٓ ٔٞػايٖٓي ٫ػإلإظ  ت يُؼَيوٜٛٔظيس٤ظٗاي ُة ٣لظتي ُثوظك٤لا يعٔلظيكل٢يعٕيت

ىُيي ُة ٣اي ُ ٤٘٣ا يكج١يتنٞ ي٣ ٣ يهٔغي ُة ٣ظت يٝهُٞإاي ٩ٗاظٕيك٢يهظُ يٝ ة يسٕٝي ةإل  ّيٌٓٞٗظتي٣ٞٛإللٚ ي

و ظيتإل ِل  يعُل٠يكظٗل يتةو٤لني ُلل ٝني٣ٌٕٞيٓ ُٚي ُللَيك٢يتةو٤نيٜٗضاي ٧ْٓ يكظُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ائًظيوسل ٗظيالظع

 ٧اظالل٤اي٩ٗاللظ٤ٗاي ٩ٗاللظٕ ي ٫ػإللل  فيعة ٣للاي ُ٘للظليٝةوٜللْيكلل٢ي ٫ٗإلٔللظ ي ُلل ٢٘٣ يٝتضللغيةلل   يٌُث٤لل يٓللٖي

  ٫ض   عظتي ُا٤ظا٤اي ُإل٢ي٣ٌٕٞيك٤ٜظي ُ ظٗ ي ُثوظك٢يٝ ُ ٢٘٣يػظ٬ٓ ياِإ٤ ظي٣ؼ هَيػ٤ِٔاي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ا ي
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ي228( سٓلن:يس  ي ُلٌ  يصي2 ي)ن  ُؼِٔظ٤ٗايتةبي ُٔ ٜ ( ي1999 ُٔا٤ ١ يػإ ي ُٞٛظب )ي-



 

   

 

إ يعٚيٖٓيعسٌظ٤ُظتيٌٓظٗايًإ٤ ايك٢ي ُ٘وظشي ُؼظ٢ُٔي ُ    يع٤ٖيًَي ُوٟٞي٣ةإلَيٓٞضٞعي ُا٬ّيًَٝيٓظي٣ ت

 ُا٤ظالل٤ايٝ ُثوظك٤للايٝ ٩ػ٤ٓ٬للا يعٔللظيكلل٢يىُلليي ُٔاللإلٟٞي ُلللؼإ٢يعظػإلإللظ ٙيهضلل٤اي و١يػللظّيػللظ٢ُٔيت للظٝلتيكلل٢ي

ُل    يوعؼظسٛظيٓظيٛٞيٓة٢ِ يٝ ُٔإلإلإغئُ  ٣ظتي ٧ة  لي ُإل٢ي٣للٜ ٛظي ُؼلظُْي ُٔؼظسل  ي٣ل ٟيوٕيعلؤ اي ُنل  عي 

ع٤ٖيٓ إلِقي ُوٟٞي٣ ٣ ٛظي ُ ظٗل ي ٣٩ل ٣ُٞٞك٢يكل٢يسلو٤ٚي ُا٤ظال٢يٝ ُل ٢٘٣ ئًلظيوٕي ُإللظ ٣ ي ٩ٗالظ٢ٗيٝى ً تلٚي

ت إلزٕي ٌُث٤ يٖٓي ٧ة  لي ُٔجاظ٣ٝاي ُإل٢يًظٗبيسظٛ ايػ٠ِيٛ  ي ُن  ع يكوض٤اي ُا٬ّيُلْيتٌلٖي٤ُٝل اي ٤ُلّٞيوٝي

٣ل تإ يعٜلظي ُٞكلٞسي ٩ٗالظ٢ٗيى تلٚ ي٣ٝإلٞهلقيػ٤ِٜلظيعولظ ٙي ُإلل٢ي ٧ٓط يٝعٗٔظي٢ٛيٗإلظ يت  ًْي ُإل لظ بي ٩ٗالظ٤ٗاي

ٝ اإلٔ   ية٤ظتٚ يك٬ي٣ٌٖٔيوٕيٗإلة ليػٖيتٞ سَيثوظك٢يٝةضلظ ١ يٝٗإل ِلغيعُل٠يٓ إلٔلغيعٗالظ٢ٗي٣ل٘ؼْيك٤لٚيٛل  ي

ٓلٖيوكلَيي  ٧خ٤ يعظٌُ  ٓايٝ ُؼ  ُاي ٫كإلٔظػ٤ا يع٫يك٢يظَيثوظكاي٣ٌٕٞيك٤ٜظي ُاِْيٝ ُا٬ّي ٤ًزت٤ٜظي ٧اظال٤إل٤ٖ

ظُبي ُ ٜٞسي ُإل ٣ايك٢يت ا٤ يٛ ٙي ُٔإظس ي ُؼظ٤ُٔا يٝٝضغيُإ٘ظتيك٢يٛ  ي ُنل حي ُٔإلؼلظ٢ُيكل٢ي ُزٓلظٕيىُييتإل

ٝ ٌُٔظٕ يٝس٫ٞ يع٠ُي ُؼظُْي ُٔؼظسل  ية٤لايتإلإِلٞ يٛل ٙي ُول٤ْيعللٌَيظلظٛ يػإل يٓ٘ظٔلظتيةوٞه٤لا يٝا٤ظالظتي

ييا س٤ُٝا يٝٓ إلٔؼظتيٓ ٤ٗ

 ُثوظكاي ُ ٤٘٣ايعلٌَيػلظّيُٜلظيسٝ  ٕيواظال٤ظٕ يكٜل٢ييعٕي ٩سٌظ٤ُاي ُإل٢يٗةٖيعن سيسٞؿٜظيتإل ٠ِيك٢يًٕٞ

تلٌَيػظ٬ٓ يٓلٖيػٞ ٓلَيع الظ ي ُول٤ْيٝ ُٔإلظس ي ُال٤ِٔايٓلٖيكٜلا يعى يًظٗلبيت إللزٕيعل٤ٖين٤ظتٜلظيػ٘ظسل ي ُالِْي

ٝ ٧ٖٓ يٖٝٓيكٜايوخ ٟيتلٌَيٓؼٍٞيٛ ّيُِ ظٗ ي ُةضظ ١يٝ ٩ٗاظ٢ٗي٨ُْٓ يعى ي ٗة فيٓالظ ٛظيعُل٠ي ُؼ٘لقي

٣ةلنيُ٘لظيوٕيٗ ل حي ُالؤ ٍي ُإللظ٢ُ:يٓلظيٓل ٟيهل  اي ُل ٣ٖيػِل٠يع الظ يٓؼلظُْي ُالِْي ُؼلظ٢ُٔ يٖٝٓيٛ٘ظيي.ٝ ُن  ع

ٝ ُةلظظيػ٠ِيوٖٓيٝ اإلو   ي ُ ٍٝيُ اْيٓؼظُْيت٤ٔ٘ايٓاإل  ٓايواظاٜظي ُال٬ّ؟يٝٛلَي ُل ٣ٖيعٔنلظس ٙيهلظس يػِل٠ي

 ٌُلل ٣ْيتنللٞ يكلل٢يُؼلل يٛلل  ي ُلل ٝ ي ٩ٗاللظ٢ٗي ُٔإل للظٝليُِؼٞ  للني ُ ٘الل٤ايٝ ُؼ ه٤للايٝ ُ ٤٘٣للا؟يٝٛللَيُِولل صٕي

 ُٔٞضللٞع؟يٝعى يًللظٕي ٧ٓلل يًلل ُييكٜللَيتوللقي ُثوظكللاي ٩الل٤ٓ٬ايع ظٗلل يتؼز٣للزي ُٔٞهللقي ُو صٗلل٢؟يُٝٔللظى يتؼ للزي

ي ٣٩ ٣ُٞٞك٤اي ُ ٤٘٣اي ُاظ  ايػٖيُؼ يٛ  ي ُ ٝ ي ُةضظ ١ي ُ ١يوأٜبيك٤ٚيكٜٞسي ُإل ٣ايكٔؼظ ؟

ُ ٢٘٣ي ُإلو٤ِل ١ يٝتظلَية ل يػثل ايكل٢يٛ ٙي ُإلاظ ٫تيٝؿ٤ ٛظيًث٤  يتإو٠يٓ  ٝةايػ٠ِي ُ٘اني ُلٌ ١ي 

يي.ٝكٚيتةو٤وٚيٛ  ي ُٔإإلـ٠ي ٌُإ٤ ي ُ ١يٗةٖيعن سيٓ   اإلٚ

 :اث٢٘ ِدّ ٝث٘بء اُعِْ اُؼب٢ُٔ -3

هإَي ُة ٣ايػٖيٓٞضٞعي ع٢٘يصسّ يوٝسيوٕيوُلبي ٧ىٛظٕيعُل٠يهضل٤ايُٜلظيو٤ٔٛإلٜلظيكل٢يٛل  ي ُٔولظّ يٝٛل٢يوٕي

 ٫ت للظٙي ُلٌلل ١ي ُلل ٢٘٣يكلل٢يٓاللجُاي ُإللالل٤  يخظسللاي ُإللالل٤ يعظُٔللجثٞ يًللظٕي٣لللـِٚي ُإةللايػللٖي ُ ز ٤للظتيٝٓللَ ي

ُإل٢يت ٍٞيُلٚي ُو٤لظّيعٜل ٙي ُؼ٤ِٔلا يُٝلٞي ُل  ؿظتي ُإل٢ي٣إل ًٜظي ُو صٕ يٓإلٞا٬ يك٢يىُييع ٤ٔغي ُٔؼ ٤ظتيٝ ُٔٞ سي 

ًظٗبيٛ ٙي ُٔؼ ٤ظتيخظ كايػلٖي ُال٤ظمي ُو صٗل٢ئًلظيوس ك٘لظٙيالظعو ظ يوٝي٫يت٘ال ْيٓلغيٓإظس لٚيٝتنلٞ  تٚ يٝهل ي



 

   

 

لظي  ٔ ٝك يٛ  ي ٫ت ظٙيك٢ي ُإللا٤ يٓظستٚي ُ ظّيك٢ي ُٔظساي ُإلٞ  ت٤ايوٝي ٌُإلظع٤ايعلٌَيػظّ ي ُل٢ ي ُ ١يؿ٤ يكظٗإ ظيٜٓ

ظيُِإل٢ي٢ٛيٖٓي ُؼ ظ ي ُ و ص٢ٗ ي ُٔإلٔثَيك٢ي ُ  ٣اي ٩ٗاظ٤ٗاي ُإل٢ي٣ةِٜٔظيٛ  ي ٌُإلظب يٝتة٣ٜٞظيٛ  ٣إلٚي ُ٘ظليك٤ٔؼ 

يوهّٞ 

ظيٝةل ٣ث ظيػلٖيٝكٜإلٜللظي  ٔ ظيٓلٖي ُونللي ُو ص٤ٗلاي ُإللل٢يٗةلظيعٜلظي ُٔلال ٕٝيهلل ٣ عٕيهنلاي ع٘ل٢يصسّي٤ُالبيعلل ػ 

تلظسل٤َيٓلل٨يعٜللظي ُ ٤لظٍي ُإلللٞ  ت٢يػوللٍٞي ٩ٗالظ٤ٗا يكولل يتةُٞللبيٛل ٙي ُإل  عللاي ٩ٗاللظ٤ٗاي ُ   ؼلايعُلل٠يكز ٤للظتيٝ

 ُٔلا ٣ٖ يك ظ تيتلظال٤ ْٛيتإل٘لظؿْيٝ ُ  ٣لاي ُؼ٘نل ٣ايُللؼ ي ي ُٔ إللظ  يٝتإل٘ظالنيٝ ُٞكٜلاي ٌُإلظع٤لايعللٌَي

َُ ػ٤ِْٜ ٗجأ اث٢٘ ِدّ ثبُحن إذ هسثب هسثبًٗب كزوجىَ ٓىٖ أحىدٛٔب ُٝىْ ٣زوجىَ ٓىٖ ا٥اىس هىبٍ  ٣وٍٞيتؼظ٠ُ:ي.ػظّ "ٝار

زوجَ هللا ٖٓ أُزو٤ٖ ُئٖ ثعطذ إ٢ُ ٣دى ُزوز٢ِ٘ ٓب أٗب ثجبظظ ٣د١ إ٤ُي ألهزِي إٗى٢ أاىبف هللا ألهزِ٘ي هبٍ إٗٔب ٣

زة اُؼب٤ُٖٔ إ٢ٗ أز٣د إٔ رجٞء ثئث٢ٔ ٝإثٔي كزٌٕٞ ٖٓ أوحبة اُ٘بز ٝذُي جصاء اُظىب٤ُٖٔ كطٞػىذ ُىٚ ٗلعىٚ 

ق ٣ىٞاز١ ظىٞءح أا٤ىٚ هىبٍ ٣ىب هزَ أا٤ٚ كوزِٚ كأوجح ٖٓ اُ٘بد٤ٖٓ كجؼث هللا ؿساثًب ٣جحث كى٢ األز  ٤ُس٣ىٚ ٤ًى

٣ِٝز٠ أػجصد إٔ إًٔٞ ٓثَ ٛرا اُـساة كأٝاز١ ظٞءح أا٢ كأوجح ٖٓ اُ٘بد٤ٖٓ ٖٓ أجَ ذُي ًزج٘ىب ػِى٠ ث٘ى٢ 

إظسائ٤َ أٗٚ ٖٓ هزَ ٗلًعب ثـ٤س ٗلط كٌأٗٔب هزَ اُ٘بض ج٤ًٔؼب ٖٝٓ أح٤بٛب كٌأٗٔىب أح٤ى٠ اُ٘ىبض ج٤ًٔؼىب"
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 يٛل ٙي

٢يصسّ ي٫يعٔ٘ للني ُإلللٞ  اي ُإللل٢ي ٗلللـِبيػللٖي ُإؼلل ي ٩ٗاللظ٢ٗي ُ ةلل ي ٣٥للظتيٓللٖياللٞ اي ُٔظ لل ايت إلللزٍيهنللاي ع٘لل

عإللظسلل٤َيٝكز ٤للظتي٫يتـ٘لل٢ي٫ٝيتاللٖٔيٓللٖيكللٞع ي٫ٝيعٔ٘ للني ُٔلالل ٣ٖي ُلل ٣ٖيةللظُٝٞ يٓللَ ي ُل  ؿللظتيةالل ي

تنٞ ْٛيعٔظيت ٞسيعٚي ُٔلظ٤ْٛي ٌُإلظع٤ا يٝعٗٔظي خإلزُبيٛ ٙي ُونايٝكني  ٣ايه ص٤ٗايًظٕي ُإؼل ي ٩ٗالظ٢ٗي ُؼلظ٢ُٔي

ض   يك٤ٜظيعلٌَيًإ٤  يٝ ُإل٬ٝاي ُو ص٤ٗايُٜل  ي ُةل لي ُإللظ ٣ ٢ يٓـلظ٣ ايُِلإل٬ٝ تي ُالظعوا يٝخظسلاي ُإلٞ  ت٤لايةظ

َُ ػِى٤ْٜ ٗجىأ اث٘ى٢ ِدّ ثىبُحن ٜٓ٘ظيػ٠ِيٝكٚي ُ نٞص يك٢ٜيت٬ٝايعلظُةن:  يكلظع٢٘يصسّيكل٢يٛل ٙي ٣٥لظتي""ٝارى

 ُإلللٞ  ت٢ يٝعٗٔللظيٛٔللظي ع٘لل٢يصسّيكلل٢يتللظ ٣ يي٤ُاللظيٓللٖيسللِإٚ ئًللظيت ٣لل يوٕيتٔلل  يُ٘للظي ُ ٝ ٣للظتي ُٔلللةٞٗايعللظُلٌ 

 ٩ٗاظ٤ٗاي ُ ٣َٞ ي ُٔٔإل يك٢يوػٔظمي ُإلظ ٣ يسٕٝيتة ٣ يوٝيتؼ٤٤ٖ ئًظيوٕي ع يٛ  ي ُة لي ُإللظ ٣ ٢ يعظُل كٖيك٤لٚي

ًث٤ يٖٓي ُإل ظٝليُا٤ظمي ٣٥ظت يعىيعٕي ُإةايك٢ي ٧ اي٤ُطيسك٘ ظ يٝ ٣٥ايُْيتن حيعظُ كٖ يٝيسٝ ي ُـ  بيٛ٘ظي

لظ يٝ ُول صٕي ٌُل ٣ْيٛٞيوٗٚيًلقي  ٓ ُِوظتَي٤ًقي٣ٞ  ١ياٞ ايوخ٤ٚ ي٫يسك٘ٚئًظيٛٞيسظ غيكل٢ي ُثوظكلظتي ُ ٤٘٣لايػٔٞ

ٓل س  يكٔظى يسكٖيٛ  ي ُـ  بي٣ظيت ٟ؟ يٛ٘ظيا٤جت٢يسٝ ي ُ ٝ ٣ظتي ُإللال٤ ٣اي ُإلل٢يي"كجؼث هللا ؿساثًب"، ػإ يعوُٞٚ:

"ؿ  علظ"يُٝل٤طيؿل  ع٤ٖ ييّ يٓغيوٕي ُو صٕيهظٍ:اإل خَيؿ  ع ظيصخ ي٤ٌُإلَٔيٗاجي ُوناي ُإلٞ  ت٤ا يٝة٤ظًإلٜظيعإةٌظ

يي.عضظكايع٠ُيوٕي ُـ  بي٫ي٣ كٖئًظيٛٞيٓلظٛ يك٢ي ُٞ هغي ُٔظس١
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ظ يًٕٞي ع٢٘يصسّيس خَيٛ  ي ُال٤ظمي٤ُالظيٓلٖيسلِإٚ يٛلٞيهُٞلٚيتؼلظ٠ُ: "ٓىٖ أجىَ  ٝ ُ ١ي٣ز٣ ي ٧ٓ يٝضٞة 

اُ٘ىبض ج٤ًٔؼىب ٝٓىٖ أح٤بٛىب كٌأٗٔىب أح٤ىب ذُي ًزج٘ب ػ٠ِ ث٢٘ إظسائ٤َ أٗىٚ ٓىٖ هزىَ ٗلًعىب ثـ٤ىس ٗلىط كٌأٗٔىب هزىَ 

 يكٜ  ي ُة لئًظيٛٞيٓإ٤ٖ يًظٕياإإ ظيك٢يعٗز ٍي ُؼوٞعايػ٠ِيع٢٘يعال   ٤َ يٝ ُإل  علاي ٩ال   ٤ِ٤اي"اُ٘بض ج٤ًٔؼب

ي.ة ٣ثاي ُؼٜ  يتلنَيع٤ٜ٘ظيٝع٤ٖيػن يصسّيػ٤ِٚي ُا٬ّيه ٝٗ ظين٣ِٞا

َُ ػِى٤ْٜ ٗجىأ اث٘ى٢ ِدّ :يٝٗو ويهُٞٚيتؼظ٠ُُٝ٘وقي ٥ٕيٓغيٓظيُٚيسِايٝث٤وايعظُٔٞضٞعيه٤ ي ُٔ   اا ي "ٝارى

ثبُحن إذ هسثب هسثبًٗب كزوجَ ٖٓ أحىدٛٔب ُٝىْ ٣زوجىَ ٓىٖ ا٥اىس هىبٍ ألهزِ٘ىي هىبٍ إٗٔىب ٣زوجىَ هللا ٓىٖ أُزوى٤ٖ ُىئٖ 

ثعطذ إ٢ُ ٣دى ُزوز٢ِ٘ ٓب أٗىب ثجبظىظ ٣ىد١ إ٤ُىي ألهزِىي إٗى٢ أاىبف هللا زة اُؼىب٤ُٖٔ إٗى٢ أز٣ىد إٔ رجىٞء ثىئث٢ٔ 

كظُونللاي ُو ص٤ٗللايتؼإلٔلل يٝكو للظئُ٘ظٞ ٛللظي ٩ٗاللظ٢ٗيي"ٕٞ ٓىىٖ أوىىحبة اُ٘ىىبز ٝ ذُىىي جىىصاء اُظىىب٤ُٖٔٝإثٔىىي كزٌىى

 ُٔإلؼللظ٢ُيػللٖي  ٣للاي ُلل  تي ُضللل٤وا يػِلل٠يععلل  ليهضلل٤ايٜٓٔللاي٣ٌٔلللٖيوٕي٣نلل ِحيػ٤ِٜللظيعللظُإلؼإ٤ ي ُٔؼظسللل ي

"اظزسار٤ج٤خ اُحَ اُع٢ِٔ"
15
وٗٔلٞى ي ع٘ل٢يك٢يٓؼظُ اي ُ ٬كظتيٝ ُن  ػظت ياٞ  يًظٗبيث٘ظ ٤ائًظيكال ٛظيي

صسّ يوٝيع٤ٖيكٔظػإل٤ٖيػإ ي ُإلظ ٣ ي ٩ٗاظ٢ٗي ُ ٣َٞ يٛ ٙي ٫اإل  ت٤ ٤اي ُإل٢يتة ثبيػٜ٘ظي ٣٥ظت يتاؼ٠يُإل ال٤ ي

ٓإ وي ُاِْيٝ ُا٬ّ يعظػإلإظ ٙيٓإ ويع٣ ظع٤ ظي٣ ا يك٢ي ُ٘لطي ٩ٗاظ٤ٗايثوظكاي ُالِْ ي٫يعلظُٔ٘ظٞ ي ُالِإ٢ي ُل ١ي٣ل ٟي

لل ظيٓللٖي ٫اإلالل٬ّيُوللٞاي ُ لل في ٥خلل  يٝضلل ع ظيٓللٖي ُؼ للزي ُلٌلل ١يكلل٢يٓثللَيٛلل ٙي ُاللًِٞظتيٝ ُإلنلل كظتيٗٞػ 

ي ٝ ُ ا ١يػ٠ِي ُٔوظٝٓاي ُٔل ٝػا 

ٝكٌ اي ُو عظٕيس خَي ُ٘لي ُو ص٢ٗيتٌا ي ُٔلّٜٞي ُٔإلٞ  ليك٢ي ُلٌ ي ُإلٞ  ت٢ يٝ ٗ  يع٤ُٚيػِٔظ ي ُإللا٤ ي

س٤ظ يٓةاٞاايٝٓظس٣ا يعظػإلإلظ ٙيكٌل   يٛ  ي ُٔلّٜٞي ُإلٞ  ت٢ي ُ ١ي٫ي٣لْٜيكٌ اي ُو عظٕيع٫يويعون يوٝيعـ٤ يهن  

كظع٢٘يصسّيه ٓظيه عظٗ ظي٤ُٝاظيه عظ٤ٖٗيٓ٘لن٤ِٖيػٖيعؼضٜٔظ ئًظيي ٓظس٣ ظي  تإ يعلٌَيٝث٤نيعظُل ن٤اي ٩ا   ٤ِ٤ا

ت ٣ يوٕيتٞٛٔ٘ظي ُ ٝ ٣اي ُإلٞ  ت٤ا يٝ ُ ٝ ٣اي ٩ال٤ٓ٬ا يٝتوإلَي يُٜل  ي ُو علظٕيؿ٤ل يٗلظتجيػلٖينإ٤ؼلايٓلظيتةِٔلٚي

ُاظعوإل٤ٖ يٝعٗٔظياإ يٛ  ي ُإلوإلَيٛلٞيوٕيوةل ين كل٢ي ُ٘لز عيكل٢يٛل ٙي ُونلايًلظٕيٓلٖي ُٔإلول٤ٖيعٌلَيٓلظي ُ ٝ ٣إل٤ٖي 

تةِٔٚيٛ ٙي ٌُِٔايٖٓيٓؼ٘ل٠يٓإل لظٝل ئُِل ٍُٞي ُؼإلظس١يٝ ُثولظك٢ي ُٔل تإ يعٜلظ يٝ ُإلولٟٞيس خلَي ُل٘لئًلظيوسل ٗظي

 ي ٣٩ٔلظٕيوٕي٣ضلغيةل   يُة٤ظتلٚ ياظعو ظيٛٞيوٕيٛ  ي ُل لي ُٔإلو٢يًظٕي٣لؤٖٓيعؼ  ُلايهضل٤إلٚ يُٝلٞيًلظٕيٗإل٤ لايٛل 

يكإ٣ٔظٗٚيٗظعغيٖٓي  ٣ايعٗاظ٤ٗايتاإلٜ فيض بي ٧اطي ُإل٢ي٣وّٞيػ٤ِٜظي ُؼ٘ق يعظػإلإظ ٙية٬ يُوضظ٣ظيٓثَيٛظتٚ 

 ًٔلظيتإلل لي ٣٥للظتيعللٌَيٝ ضللحينإ٤ؼللاي ُلل٘لطي ٩ٗالظ٤ٗا يٝتالل٣ِٜٞظيهإلللَي ٥خل يعلللٌَيتؼاللل٢يسٕٝيىٗلل :

ٛل ٙي ُل٘لطي ُٔ إُٞلايػِل٠ي ُنل  عيٝ ُنل  ّ يٝ ُٔإلٔثِلايكل٢ي ٧خي ُٔلؤٖٓيعلجٕي "كطٞػذ ُٚ ٗلعٚ هزَ أا٤ٚ"،

                                                           
15
"ا٤ٌُٞٞك٤اي ُؼ٘قيٝ اإل  ت٤ ٤اي ُةَي ُال٢ِٔ" ييٖٓيخ٬ٍيٓ إلِقي ٌُإلظعظتيخظسايًإلظعظ:يٖٓي ُ ٣ٖي٣اإل  ٕٓٞيٛ  ي ُٔن ِحيٛ٘ظىي ُ ًإلٞ يخظُليكِإ٢ي-

يٝي" ُ  لي ٧كـظ٢ٗ" 



 

   

 

ظيع٣ ظع٤ ظيُ ِ ي ُةوٞميوٝيسكغي ُض   يسٕٝي ٫ًإل  ليعٔلظيهل يتلؤٍٝيع٤ُلٚيػٞ هل ي ٧ٓلٞ   ٌ ظيٓاِ  ٔ ي. ُوٞايتٌٕٞيس  

 ٫الإل  ت٤ ٤ايٝ ُٜ٘ظ٣اي ُةإل٤ٔايُٜ  ي ُنل  عي ٧خل١ٞي ُٔإلٌل  يعللٌَيًإ٤ل يكل٢ي ُؼٔلني ُإللظ ٣ ٢ يًظٗلبيُنلظُحي

 ُالل٤ِٔايكلل٢يٓوظعللَي اللإل  ت٤ ٤اي ُؼ٘للق يٝىُللييعظُإلللل ٣غي ٩ٗاللظ٢ٗي ُ   للغي ُلل ١ي٣  ػلل٢ي ُٔةظكظللايػِلل٠ي ُلل٘لطي

"ٖٓ أجَ ذُي ًزج٘ب ػ٠ِ ث٢٘ إظسائ٤َ أٗٚ ٖٓ هزَ ي ٩ٗاظ٤ٗايو٣ ظيًظٗبيٛ ٙي ُ٘لط يٝو٣ ظيًظٗبيتٞكٜظتٜظيٝٓ  ٛإٜظ:

ٌٝٛل  ي٣ضلغي ُول صٕي ٌُل ٣ْيي"بأح٤بٛب كٌأٗٔىب أح٤ى٠ اُ٘ىبض ج٤ًٔؼى ٗلًعب ثـ٤س ٗلط كٌأٗٔب هزَ اُ٘بض ج٤ًٔؼب ٖٝٓ

 ٩ٗاظٕيوٓظّيخ٤ظ ٣ٖي ث٤ٖ٘ يوة ٛٔظ:يخ٤ظ ي ُؼ٘قيٝ ُن  عي ُل ١ي٣نللٚيعجٗلٚيت ٣ٞلغي ُل٘لطي ٩ٗالظ٤ٗا يٝؿل ٝ ي

ٝ ُ ٤للظ ي ُثللظ٢ٗ:يٛللٞي ُةللَي ُالل٢ِٔي ُٞ اللغي ٧كللن ي يعٔنلل  ي ُوللٞايعنلللإلٜظيةلل٬ يٌٓٔ٘ للظي٩ٜٗللظ ي ُوضللظ٣ظي ُؼظُوللا

 ٝ ُضظ بيك٢يوػٔظمي ُٔاإلوإَئُٖي٣ؤٖٓيعؼ  ُايهض٤إلٚ 

 اُحس٣خ اُد٤٘٣خ ك٢ اُوسِٕ اٌُس٣ْ  -4

عٕي ُ٘ظظ يك٢يٗنٞصي ُو صٕي ٌُ ٣ْ ي٣  ٛظيت٘ نيعلٌَيٝ ضحيك٢يتة٤َٔي ٩ٗاظٕيٓاؤ٤ُٝايوكؼظُٚيع٣ ظع ظي

"إٕ هللا  عظ٩ٗاظٕيك٢يهُٞلٚيتؼلظ٠ُ: ع يٓاؤ٤ُٝاي ُإلـ٤٤ ي٣ٝاِإ ظ يٝتٜ٘ظٙيػٖيتؼ٤ِوٜظيعجاإظبيخظ ك٤ا يٝىُيية٤ٖي

ال ٣ـ٤س ٓب ثوّٞ حز٠ ٣ـ٤سٝا ٓب ثأٗلعىْٜ"
16

 يكٌلَيٓ ِلٞميٓالؤٍٝيػلٖيٗلالٚ يتإل تل يػِل٠يوكؼظُلٚيٗإللظ جيتةل سي

ٓن٤ ية٤ظتٚ يٝػ٬هظتٚيٓغيع٤ئإلٚ يٝٝا ٚي ٫هإلنلظس١يٝ ٫كإلٔلظػ٢يٝ ُثولظك٢ يٛل ٙي ُٔالؤ٤ُٝاي ٗإثولبيٓلٖيكٌل اي

ا٬ّ يكظُة ٣اي ُ ٤٘٣ايػ٘ٞ ٕيةَٔيُلٞ  ٙي ُول صٕي ٌُل ٣ْ يٝظلَي ُٞال٤ِاي ُإلظ لاية ٣اي ٫خإل٤ظ ي ُإل٢يسػظيع٤ُٜظي ٩

ك٢يع٘ظ ي ُةضظ اي ٩ٗاظ٤ٗا يٝتل٤٤ ي ُٔ إلٔغي ٩ٗاظ٢ٗي ُإؼ٤ل يػلٖي ُةاظال٤ظتي ُ ٤٘٣لايٝ ُثوظك٤لا يٝؿ٤ل يىُلييٓلٖي

كل٢يع٘لظ ي ُثوظكلايي ٧ٓٞ ي ُإل٢يتلؼَيكإل٤َي ُن  عيٝ ُنل  ّيعل٤ٖي ُثوظكلظتيٝ ُةضلظ  ت يٝتل ٣ ي ُ ٜلٞسي ُإلل ٣ا

ي ُٔ٘لٞسا يو٫ي٢ٛٝيثوظكاي ُة ٣اي ُ ٤٘٣اي ُإل٢يٗةٖيعن سيس  اإلٜظ 

"٢"ال إًساٙ ك٢ اُد٣ٖ هد رج٤ٖ اُسشد ٖٓ اُـ ٝتن ٣حي ُو صٕي ٌُ ٣ْيعوُٞٚ:
17
ك٤لٚيعالوظنيعللٌَيٝ ضلحيي،

ُِإلاِ يعظاْي ُ ٣ٖي ُ ١يًظٕي٫ٝي٣ز ٍيوة يوع لي ٧الإظبي ُ  ٤الايكل٢يتٜ ٣ل ي ُال٬ّي ُؼلظ٢ُٔيػِل٠يٓل ٟي ُإللظ ٣ ي

هىبٍ كسػىٕٞ ذزٝٗى٢ أهزىَ "يٛ  ي ُإلاِ يعظالْي ُل ٣ٖي٣ٌٔلٖيوٕي٣إلضلحيُ٘لظيك٤ِ لظيٝٗةلٖيٗول ويهُٞلٚيتؼلظ٠ُ:ي ُإل ١ 

"ٝإٔ ٣ظٜس ك٢ األز  اُلعبد ٓٞظ٠ ك٤ِدع زثٚ إ٢ٗ أابف إٔ ٣جدٍ د٣ٌْ٘
18
 ُا٤ظااي ُٔإلالِ اي ُإلل٢ييكٜ ٙي٢ٛي 

 ٗإلٜ ٜظيك ػٕٞ يعظػإلإظ ٙي ٧ٗٔٞى ي ٩ٗاظ٢ٗي ُ  ٤ ي ُٔؤٖٓيعظُؼ٘قيًٞا٤ِاي٩سل٬حي ُٔ إلٔلغ يػإل يا٤ظالظتي

 يع  كغيٖٓية ي ُإلل سيعظُاِ ظٕيٝ ُ٘للٞىٝتةبياإلظ ي ُزػظٓظتي ٌُظىعا ييٝ ٩ ٛظبيٝ ُؤغي ُلٌ ١ي ُٔ٘ظْ  ُوإلَي

                                                           
16
ي22اٞ اي ُ ػ ي ٣٥ايي-

17
ي186اٞ اي ُإو اي ٣٥ايي-

18
يي16اٞ ايؿظك ي ٣٥ايي-



 

   

 

ٝٛ  يعاٌظتيُنٞتي ُؼوَ يٝتة ٤ يػ٠ِيٌِٓاي ُلٌ يعظاْي ُل ٣ٖ يتةلبيالإلظ ي تولظ ي ُلإل٘لايٝ ُلالظسيكل٢ي ٧ ا ي

عٗللٚي ُإلاللِ يعظاللْي ُلل ٣ٖي ُٔؼللظس١ئُإللظس ي ُالل٬ّ يٝ ُٔةللظ بيُِة ٣للاي ُ ٤٘٣للايٝٓٔظ اللاي ُٔؼإلولل  تيعلللٌَيةلل ي

للظيعٗاللظ٤ٗ ظ خظُلل    ي٣ إؼللٚيك٤ٔؼللٚيٛلل ٙي ُ  ٣للاييٝٓاللؤٍٝ يٝوٗٔللٞى يك ػللٕٞيكلل٢يًللَيلٓللظٕيٌٝٓللظٕيعنلللإلٚيوٗٔٞىك 

 ي٫ٝيتلٌ يع٫يٙكٌ  ُؼوٍٞيع٫يك٢يعنظ يتإلة ىي٣ة يوٕي ُٔلإل ًا ي٣ٝن إؾي٤ًظٗٚيعٜ  ي ُلؼٞ ي ٫اإلؼ٬ ٢ يك٬ي

"ٝهىبٍ كسػىٕٞ ٓىب عٞ ا إلٚ يك٬يٛ  ٣اي٫ٝي سظس ي٫ٝي اإلوظٓاي و١يع٫يك٢يظلَيٛل  ي ُلٌل ي ُل ػل٢ٗٞي ُٔإلالِ :ي

 "٣ٌْ إال ظج٤َ اُسشبدأز٣ٌْ إال ٓب أزٟ ٝٓب أٛد
19
ي

زؿىىْ ٛىىرا اُج٤ىىبٕ اُٞااىىح ٓىىٖ اُوىىسِٕ اٌُىىس٣ْ ثشىىإٔ اُحس٣ىىخ اُد٤٘٣ىىخ، إال إٔ اُثوبكىىخ اإلظىىال٤ٓخ ثج٤ٔىىغ 

ٌٓٞٗبرٜب، هلصد ػ٠ِ ٛىرا اُج٤ىبٕ اُؼىب٢ُٔ ُزحةىسٙ كى٢ أحو٤ىخ ؿ٤ىس أُعى٤ِٖٔ كى٢ ػىدّ اإلًىساٙ، أٓىب ٓىٖ داىَ 

ٔٞد ٓزعِطًب ػ٠ِ زهجزٚ، ٝٛٞ رجبَٛ كباىح ُحو٤وىخ ٛىرا اإلظالّ كال حن ُٚ ثزـ٤٤س د٣٘ٚ، ٝإال ظ٤ٌٕٞ ظ٤ق اُ

اُج٤بٕ اُوس٢ِٗ، اُر١ جبءد ٣ِبد أاسٟ ُزؤًدٙ ٝرسظ:ٚ ثبػزجىبزٙ حو٤وىخ ٤ًٗٞىخ ٣جىت ػىدّ رجبِٜٛىب رحىذ أ١ 

"ٝهَ اُحن ٖٓ زثٌْ كٖٔ شبء ك٤ِؤٖٓ ٖٝٓ شبء ك٤ٌِلىسي:ٓع٠ٔ أٝ ظزبز
20

"ُٝىٞ شىبء زثىي ٥ٓىٖ ٓىٖ  "، أٝ

 أكأٗذ رٌسٙ اُ٘بض حز٠ ٣ٌٞٗٞا ٓؤ٤ٖ٘ٓ "ك٢ األز  ًِْٜ ج٤ًٔؼب 
21
ي

حىىن ألحىىد اُزىىداَ كىى٢  كبػز٘ىىبم اُىىد٣ٖ أ٣ًىىب ًىىبٕ ٛىىرا اُىىد٣ٖ حس٣ىىخ ٌٓلُٞىىخ ث٘ةىىٞ  اُوىىسِٕ ٗلعىىٜب، ٝال

:ي"يٝٓلٖي٣ تل سيٓلٌْ٘يػلٖيس٣٘لٚيك٤ٔلبيٝٛلٞيًلظك يكجُٝئلييةإ لبيٓةبدزح ٛرا اُحىن أُشىسٝع ثبُوزىَ أٝ ؿ٤ىسٙ

ظبي ُ٘ظ يْٛيك٤ٜظيخظُ ٕٝوػٔظُْٜيك٢ي ُ ٤ٗظيٝك٢ي ٥خ ايٝوُٝئييوسة
22

" يٝ"عٕي ُ ٣ٖيصٓ٘ٞ يثْيًل ٝ يثْيصٓ٘لٞ يثلْي

ًللل ٝ يثللْي لس سٝ يًللل   يُللْي٣ٌللٖي ي٤ُـللل يُٜللْي٫ٝي٤ُٜلل ٣ْٜياللإ٬٤ ي
23
ٝٛىىرا ٛىىٞ اٌُل٤ىىَ ثثوبكىىخ أظبظىىٜب اُعىىِْ   "

 حعت ا٣٥بد ٤ُٝط د٣ٞ٤ًٗب ١ٝاُحس٣خ ُج٤ٔغ ث٢٘ اُجشس ػ٠ِ هدّ أُعبٝاح؛ كبُجصاء أاسٝ
24
 

 اُوس٢ِٗ ٝزحِخ اُجحث ػٖ اُحس٣خ  ٓٞظ٠ -5

عٕيٓثظٍيٓٞا٠يك٢ي ُو صٕي ٌُ ٣ْيٛٞيٓثظٍيًَيٓاإلضؼقيك٢ي ٧ ا يةن تٚيع٣ ٣ُٞٞك٤ايهٔؼ٤اي٫يتل ٟي

ٝهل ي  "هىبٍ كسػىٕٞ ٓىب أز٣ٌىْ إال ٓىب أزٟ ٝٓىب أٛىد٣ٌْ إال ظىج٤َ اُسشىبد"  ُنٞ بيع٫يك٢يٓظيت  ٙيوٝيت   يُٚ:

                                                           
19
ي18اٞ ايؿظك ي ٣٥ايي-

20
ي18اٞ اي ٌُٜقي ٣٥ايي-

21
ي88اٞ اي٣ٞٗطي ٣٥ايي-

22
ي121اياٞ اي ُإو اي ٣٥ي-

23
ي89اٞ ايصٍيػٔ  ٕي ٣٥ايي-

24
ي يسٓلن:يس  ي ٧ٝ  َيهإلَي ُٔ ت ي ُ  ٣ٔاي ُإل٢ية ٜٓظي ٩ا٬ّ( ي1991 يعسُإ٢ يٓةٔ ي٤٘ٓ  )ي91 ٗظ ي ُٔز٣ يك٢يكنَي ُ ز  يك٢ي ُو صٕيصيي-



 

   

 

ُٜ  ي ُ٘ظظّي ُةظًْ ي٤ُإلةٍٞيعؼ يىُييع٠ُيٓؼظ ايا٤ظا٢يُ٘ظظّي ُؤغيت ع٠يك٢يٛ ٙي ٧كٞ  ي ُٔلةٞٗايعظُضـظ ٖي

يُل ٟي ُ كلَيٓٞهلقيسل ٣حيٓلٖيًلَيٓلٖي ٕن ٞا ٌن  ُلٌ ١يٝ ُ ا ١ي ُ ١يٓظ اإلٚياِ ايك ػٕٞيػ٠ِيٓ ي ُإلظ ٣  يكإلن

  ٣لظ٣غي ُ٘ظظّي ُةظًْ يوٝي٣٘ظس يون ٝةظتٚي ُؤؼ٤ا ي٤ُ  يٗلاٚيوٓظّيت  عايٗو ويك٤ٜظي ةِاي ُإةايػٖي ُإلة  

 ٣للل ١ٝي ُوللل صٕي ٌُللل ٣ْيعلللجٕيٓٞاللل٠يكللل٢يظلللَيٛللل  ي ُ لللٞي ُٔٞالللّٞيعظُؼإٞس٣لللاي٣ للل ي كِللل٤ٖي٣وإللللإل٬ٕ:

"ٝداىىَ أُد٣٘ىىخ ػِىى٠ حىى٤ٖ ؿلِىىخ ٓىىٖ أِٜٛىىب كٞجىىد ك٤ٜىىب زجِىى٤ٖ ٣وزىىزالٕ ٛىىرا ٓىىٖ شىى٤ؼزٚ ٝٛىىرا ٓىىٖ ػىىدٝٙ 

كبظىىىزـبثٚ اُىىىر١ ٓىىىٖ شىىى٤ؼزٚ ػِىىى٠ اُىىىر١ ٓىىىٖ ػىىىدٝٙ كىىىًٞصٙ ٓٞظىىى٠ كوضىىى٠ ػ٤ِىىىٚ هىىىبٍ ٛىىىرا ٓىىىٖ ػٔىىىَ 

ػىىدٝ ٓضىىَ ٓجىى٤ٖ هىىبٍ زة إٗىى٢ ظِٔىىذ ٗلعىى٢ كىىبؿلس ُىى٢ كـلىىس ُىىٚ إٗىىٚ ٛىىٞ اُـلىىٞز اُىىسح٤ْ اُشىى٤طبٕ إٗىىٚ 

هىىىبٍ زة ثٔىىىب أٗؼٔىىىذ ػِىىى٢ كِىىىٖ أًىىىٕٞ ظ٤ٜىىىًسا ُِٔجىىىس٤ٖٓ"
25
ُٝؼلللَي ُإلجٓلللَيكللل٢يٛللل  ي ُاللل سي ُوننللل٢ي  

ظيػِلللل٠يخ للللٞ اي ُإلؼنلللل ي ُةزعلللل٢ ي ُلللل ١يكالللل ٙيٓٞالللل٠يٓللللٖيخلللل٬ٍي ٫ٗإلنللللظ ي للللظيٝ ضللللة  ٣ؼ ٤٘للللظي ٗ إظػ 

يُةو يػ٠ِي ُٔ ظُقيُٚيع٠ُيس كاي ُوإلَيٝ ُإ شيعٚ  ُإلِوظ ٢ئُٖي٣لظ٣ؼٚ يٝ 

ٝه ي٣ظٖيعٗاظٕيوٕي ُوإلَي٣ٌٕٞيٓإ     يعى يٓظي هإل ٕيعظ٫ٗإلوظّيٖٓي ُاِ اي ُةظًٔاي ُؤؼ٤ايٝ ُاِ ٣ٞا يٌُٖٝي

ٓٞا٠ي ٗإلإٚيع٠ُيخ ٞ ايٜٓ٘جي ُوإلَ ئًلظيال٤٘إلإٚيو١يعٗالظٕيعؼل ٙي٣ ٣ل يوٕي٣إل ل يٓالِييٓٞال٠ين ٣ولظيُ٪سل٬حي

لظيسل٤ ظ٤ٗ ظ يُٝل٤طيػٔل٬ يٓ٘إؼث لظيٓلٖيه٘ظػلظتيٝ ُةٞ   يكجه ي  ٔ ػ٠ِيٗلاٚيعجٕيٛل  ي ُؼٔلَي٫ي٣ٌٔلٖيوٕي٣ٌلٕٞيع٫يٝٛ

ظيوٕيٓلظيهلظّيعلٚيٓلٖيهإللَيُإلِليي  "هبٍ ٛرا ٖٓ ػَٔ اُش٤طبٕ إٗٚ ػدٝ ٓضَ ٓج٤ٖ"يٗلا٤ا: عَي٣ز٣ ي ٧ٓ يتٞضل٤ة 

٤ٗا ي٣ٝل سعيٗلالٚيوٕي٣ٌلٕٞيٓلٖي ُ٘لط يُٝٞيًظٗبيٓ ظُلايُٚيك٢ي ُلٌ يٝ ُ و١ يٛٞيك ٣ٔلايعٌلَي ُٔولظ٤٣طي ٩ٗالظ

  "هبٍ زة ثٔب أٗؼٔذ ػ٢ِ كِٖ إًٔٞ ظ٤ًٜسا ُِٔجس٤ٖٓ" س٘ظعي ُوإلَ:

ٝعظُ ؿْيٖٓيٛ  ي ٫ػإل  في ُةظاْئُٞا٠يع  ٣ٔإلٚ ي٣ٌ  ي ٧ٓل يٗلالٚيٝكل٢ي ُظل ٝفيٗلالٜظيٓلغي كِل٤ٖي

ظى٠ إٗىي ُـى١ٞ هىبٍ ُىٚ ٓٞ "كأوجح ك٢ أُد٣٘خ ابئلًب ٣زسهت كئذا اُىر١ اظز٘ةىسٙ ثىبألٓط ٣عزةىساٚ صخ ٣ٖ:

ٓج٤ٖ كِٔب إٔ أزاد إٔ ٣جطش ثبُر١ ٛٞ ػىدٝ ُٜٔىب هىبٍ ٣ىب ٓٞظى٠ أرس٣ىد إٔ روزِ٘ى٢ ًٔىب هزِىذ ٗلًعىب ثىبألٓط إٕ 

 يعٜٗلظي ُل٘لطيعى ي ت ل تين ٣لني ُوإللَيرس٣د إال إٔ رٌٕٞ ججىبًزا كى٢ األز  ٝٓىب رس٣ىد إٔ رٌىٕٞ ٓىٖ أُةىِح٤ٖ"

ظيُٜظيك٢يةَيٓل٬ٌتٜظيٝهضظ٣ظٛظ يٝٓٞا٠يٝعٕيوه يع  ٌ   ٣ٔإلٚيكإٗٚي٣او يك٤ٜظيٓ  س   يُل٫ٞيوٕيت٘إلٚيعُل٠ية لْيٓاِ

"أرس٣د إٔ روز٢ِ٘ ًٔب هزِذ ٗلًعب ثىبألٓط ي ُٜٞاي ُإل٢يه يتاو ٚيك٤ٜظيػنإ٤إلٚ يوٝيتنٞ ٙيُةَيٓثَيٛ ٙي ُوضظ٣ظ:

ي إٕ رس٣د إال إٔ رٌٕٞ ججبًزا ك٢ األز  ٝٓب رس٣د إٔ رٌٕٞ ٖٓ أُةِح٤ٖ"

                                                           
25
ي٣28اياٞ اي ُونلي ٥ي-



 

   

 

َي ُوضظ٣ظيعؼنإ٤ا يك٤ِإل ً يوٗلٚي ػإلل فيُ علٚيعلجٕيٛل  يٓالِييكؼ٠ِيٖٓي٣اِييٜٗجيٓٞا٠يك٢يتؼظن٤ٚيٓغية

 ُٔ  ٤ٖٓي٤ُٝطيٓاِيي ُٔنِة٤ٖ يٜٓٔظيةظُٝٞ يوٕي٣ِإاٞٙيٓلٖيتإ ٣ل  ت يوٝيوٝٛلظّيسل٘ؼإلٜظي ُثوظكلاي ٫ةإلٌظ ٣لاي

يُْٜ 

 اُحس٣خ اُد٤٘٣خ ك٢ األحبد٣ث اُ٘ج٣ٞخ  -6

للظيٝ ػإلإ ٝٛللظيٓللٖييهإللَيخللٞايؿٔظ ٛلل    ٓ  ُٔإةللا ي٫علل يٓللٖي ُإللل ٤ً يعوظػلل ايه  ٛللظيػِٔللظ ي ُةلل ٣ايػٔٞ

و٣ُٞٝظتْٜ يٝعٕيظَيت إ٤وٜظيػ٠ِي ُٔاإلٟٞي ُلؼ٢ِي ٛل٤ٖي ُإل٘ظ٤ل  يٛل ٙي ُوظػل ايٛل٢يوٕيسلةاي ٧ةظس٣لايتالإلِزّي

ظيُل٘ةٌْيع٘الإاي ُةل ٣ايعُل٠ي الٍٞي  يٝ ظ ي٫ٝي٣ٌل٢يوٕي٣ٌلٕٞي ُال٘ يسلة٤ة  ٓلٖيسل ٝنيسةاي ُا٘ يٝ ُٔإلٖيٓؼ 

 سةاي ُٔإلٖيػ ّي ُـ  عايوٝي ُل ٝىيوٝي ٌُ٘ظ ا 

َٞ  ٝكلل٢يٛلل  ي ُنلل س ي٣وللٍٞي عللٖي ُنلل٬حيكلل٢ي ُٔو ٓللائًللظيٗوِللٚيػ٘للٚي عللٖيًث٤لل : ُٜىى ىىِح٤ُح كَ َُْحىىِد٣ُث اَُةَّ ىىب اَ َّٓ "أَ

َُْؼىىدْ  ْٖ اَ ىىبثِِظ َػىى ٍِ اَُضَّ َُْؼىىْد َِ اَ َُ إِْظىىَ٘بُدُٙ ثَِْ٘وىى ْعىىَُ٘د اََُّىىِر١ ٣َزَِّةىى ُٔ ُْ َُْحىىِد٣ُث اَ اَل اَ َٝ ا 
َٕ َشىىبّذً ىىٞ ٌُ اَل ٣َ َٝ َٜىىبُٙ،  ْ٘زَ ُٓ ىىبثِِظ إَُِىى٠  ٍِ اَُضَّ

َؼَِّاًل" ٝهبٍ "ٝاُحٌىْ ثبُةىحخ أٝ اُحعىٖ ػِى٠ اإلظى٘بد ال ٣ِىصّ ٓ٘ىٚ ثىرُي ػِى٠ أُىزٖ، إذ هىد ٣ٌىٕٞ شىبًذا أٝ  :ُٓ

ٓؼِالً"
26

 ُول صٕي يٝعظُ ِٔا يكنةايٓإلٖي ٧ةظس٣ايتاإلِزّيوٕيتٌٕٞيةن٤ِايٓؼظ٤ٜٗلظيٝٓوظسل ٛظيٓٞ كولايٓلٞ ل٣ٖي

 ٌُلل ٣ْ يٝ ُؼوللَيٝ ُٔ٘ للنيعؼلل ّيتؼظ ضللٜظيٓللغيٓضللٕٔٞيص٣للظتي يكلل٢ي ُولل صٕي ٌُلل ٣ْ يوٝيٓوظسلل ي ُ ِللنيٝ ُولل٤ْي

ي ٩ٗاظ٤ٗا يوٝيٓظيتٞسَيع٤ُٚي ُؼِْيٝسظ يةو٤وايػ٤ِٔايك٢ي ٌُٕٞ يٝ ُٔ إلٔغيٝ ُإلظ ٣  

" شٜس... "ٗةسد ثبُسػت ٓع٤سح ، و٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝظِْ ك٢ي ُنة٤ة٤ٖية ٣اي٣وٍٞيك٤ٚي ُ اٍٞي-*
27
 

ٛ  يٓوإل قيٖٓية ٣اين٣َٞيه يةٞتٚيوٜٓظتيًإل ي ُا٘اي ُنة٤ةا يٝ ػإلإ يػِل٠يٓل ٟيهل ٕٝين٣ِٞلايٓلٖي

 ٧ةظس٣اي ُنة٤ةا يعظُ ؿْيٖٓيٓ ظُلإلٚي ُن ٣ةائُظيه  ٙيػِٔظ ي ُة ٣ايوٗلاْٜ يٝىُييعج٫ي٣ ظُقي ُٔلإلٖيص٣لاي

 اظٕيٝ ٌُٕٞ يٖٓي ُو صٕي ٌُ ٣ْ يك٤ٌقيعى يخظُقيتنٞ  تٚيٝٓ٘ظٞ ٙيُِة٤ظايٝ ٩ٗ

ٖٝٓي ُٔ ظُلظتي ُ  ٤ اي ُإل٢ي٣ةِٜٔظيٛ  ي ُة ٣ا يٛٞيوٗٚيكؼَيٗن ي يُ اُٞٚي ُ ة٤ْيٓ تإ  لظيعظُ ػل ي

"ٝٓىب أزظىِ٘بى إال زحٔىخ ُِؼىب٤ُٖٔ"يٝٛل  يوسٛل٠يٝوٓل  يكظُ الٍٞي ٌُل ٣ْي ةٔلايُِؼلظ٤ُٖٔ:
28

 يُٝلْيتٌلٖيسػٞتلٚي

                                                           
26
  ُإللللللللللللللللظ٢ُ: يػِللللللللللللللل٠ي ُللللللللللللللل  ع ي21 علللللللللللللللٖيًث٤للللللللللللللل  يعالللللللللللللللٔظػ٤َي ُ ٓللللللللللللللللو٢ ي خإلنلللللللللللللللظ يػِلللللللللللللللّٞي ُةللللللللللللللل ٣ا يصيي-

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=976ي

27
 ي319 ُإ لللللللللظ ١ يٓةٔللللللللل يعلللللللللٖي الللللللللٔظػ٤َ يسلللللللللة٤حي ُإ لللللللللظ ١ يًإللللللللللظبي ُإل٤ْٔ/علللللللللظبيهُٞلللللللللٚيتؼلللللللللظ٠ُيكإل٤ٔٔلللللللللٞ يسلللللللللؼ٤  ين٤إلللللللللظ يحيي-

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=235&idfrom=329&idto=343&bookid=0&start

no=2ي

28
ي291اٞ اي ٧ٗإ٤ظ ي ٣٥ايي-



 

   

 

ُع إ٠ُ ظىج٤َ زثىي ثبُحٌٔىخ ٝأُٞػظىخ اُحعى٘خ ٝجىبدُْٜ "اد  ُٔ ظُل٤ٖيُٚيع٫يعة ٟيٛ ٙي ُ    ني ُث٬ثاي ُإلظ٤ُا:

ثبُز٢ ٢ٛ أحعٖ"
29
ُٝٞيًظٕيؿ٤ يىُيي٫ٗلضبيٖٓيع٤٘ٚي ُ ٔٞع يُٝٔظيواطيةضظ اي ُاِْيٝ ُا٬ّ ي ُإل٢ي ٓإل يي،

"ُٝٞ ً٘ذ كظًب ؿ٤ِع اُوِت الٗلضٞا ٖٓ حُٞي" س٤إلٜظيع٠ُيعوظعي ٧ ايًِٜظ:
30

 يٝٛ  يٛٞي اٍٞي ي ُٔ الَي

"ُود جبءًْ زظٍٞ ٖٓ أٗلعىٌْ ػص٣ىص ػ٤ِىٚ ٓىب ػ٘ىزْ حىس٣م ػِى٤ٌْ ثىبُٔؤ٤ٖ٘ٓ ز ٝف  ؼ كٚ:عظُا٬ّئُٖي٫ي٣

 زح٤ْ"
31
 

"أٓىىىىسد إٔ أهبرىىىىَ اُ٘ىىىىبض حزىىىى٠ ٣شىىىىٜدٝا إٔ ال إُىىىىٚ إال هللا ٝإٔ ٓحٔىىىىًدا زظىىىىٍٞ  ػللللٖي اللللٍٞي :ي-*

ّ هللا ٣ٝو٤ٔىىىٞا اُةىىىالح ٣ٝؤرىىىٞا اُصًىىىبح كىىىئذا كؼِىىىٞا ذُىىىي ػةىىىٔٞا ٓ٘ىىى٢ دٓىىىبءْٛ ٝأٓىىىٞاُْٜ إال ثحىىىن اإلظىىىال

 ٝحعبثْٜ ػ٠ِ هللا"
32
 

كٜلللَيوٓللل ي ُ الللٍٞيعٜللل  ي ُإ٤لللظٕي ُ  ٤للل ي ُٜٔللل سيُِالللِْيٝ ُاللل٬ّي ُؼلللظ٤٤ُٖٔ؟يٝٛلللَي٣ٌٔلللٖيوٕي٣لللؤٓ يعٔلللظي

٣ لللظُقي ُوللل صٕ؟يٝٛلللَيػنلللٔاي ُللل ّيٝ ُٔلللظٍيٓ تإ لللايعظُللللٜظست٤ٖيوّيٛلللٞيةلللنيٌٓللللٍٞيٓلللٖينللل في يعؼللل ّي

  ٩ً  ٙيػ٠ِي ُ ٣ٖ؟

ع٫يػللٖيوٝ ٓلل ي ي ُٔللٞة٠يعٜللظيع٤ُللٚيكلل٢ي ُولل صٕيًٝللظٕييعٕي اللٍٞي ئًللظيا٘ٞضللحي٫ةو للظ يًللظٕي٫ي٣نلل  

"ٝارجغ ٓب ٣ىٞح٠ إ٤ُىي ٝاوىجس حزى٠ ٣حٌىْ هللا ٝٛىٞ ا٤ىس اُحىب٤ًٖٔ"يٓجٓٞ   يعظتإظػٜظ:
33

 يٝ ُلٞة٢يٛلٞي ُول صٕي

"ٝأٝح٢ إ٠ُ ٛرا اُوسِٕ ألٗرزًْ ثٚ ٖٝٓ ثِؾ"يٝة ٙ:
34
"ًٝرُي أٝح٤٘ب إ٤ُي هسًِٗب ػسث٤ًىب"ي

35
 ئًلظيوٕيٝظ٤لإللٚي

"ٝٓب ػ٠ِ اُسظىٍٞ إال اُىجالؽ   ُإ٤ظٕيٝ ُإ٬ؽ يُْٝيتٌٖيتل ٣غيوةٌظّيُْي٣٘زٍيعٜظي ُٞة٢ي ُو ص٢ٗ: هإلن تيػ٠ِي

أُج٤ٖ"
36
 "٣ب أ٣ٜب اُسظٍٞ ثِؾ ٓب أٗصٍ إ٤ُي ٖٓ زثي كئٕ ُْ رلؼَ كٔب ثِـذ زظبُزٚ"ي

37
ي

                                                           
29
ي218اٞ اي ُ٘ةَي ٣٥ايي-

30
ي288اٞ ايصٍيػٔ  ٕي ٣٥ايي-

31
ي219اٞ اي ُإلٞعاي ٣٥ايي-

32
 ي18عللللظبيكللللإٕيتللللظعٞ يٝوهللللظٓٞ ي ُنلللل٬ايٝصتللللٞ ي ُزًللللظايك ِللللٞ ياللللإ٤ِْٜ يحي/  ًإلللللظبي ٣٩ٔللللظٕ ُإ للللظ ١ يٓةٔلللل يعللللٖيعاللللٔظػ٤َ يسللللة٤حي ُإ للللظ ١ يي-

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=235&idfrom=329&idto=343&bookid=0&start

no=ي

33
ي298اٞ اي٣ٞٗطي ٣٥ايي-

34
ي28اٞ اي ٧ٗؼظّي ٣٥ايي-

35
ي1اٞ اي ُلٞ ٟي ٣٥ايي-

36
ي29اٞ اي ُؼٌ٘إٞتي ٣٫ايي-

37
ي61اٞ اي ُٔظ  اي ٣٥ايي-

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7&idto=56&lang=&bk_no=0&ID=4


 

   

 

ٝ ُةللل ٣ايعٔإل٘لللٚيٓ لللظُقئُلللظيكلللظ يكللل٢ي ُوللل صٕي ٌُللل ٣ْ يٝٓ لللظُقيُ إ٤ؼلللاي ُ الللٍٞي ُللل ة٤ْ يٝٓإلللظ٣ٖي

 للني ُو صٗلل٢ي ُلل ١ي٣للل عي ُوإلللظٍيُلل كغي ُظِللْيٝ ُؼلل ٝ ٕ ي٫ي ُللإلٜ ْيػِلل٠ي ُ٘للظلي٩ ؿللظْٜٓيػِلل٠ي ػإل٘للظمئُِ٘

"ال ٣ٜ٘ىىىبًْ هللا ػىىىٖ اُىىىر٣ٖ ُىىىْ ٣وىىىبرًِْٞ كىىى٢ اُىىىد٣ٖ ُٝىىىْ ٣:سجىىىًْٞ ٓىىىٖ د٣ىىىبزًْ إٔ ي ُللل ٣ٖيتةلللبيو١يٓاللل٠ٔ:

٢ اُىىىىىد٣ٖ رجىىىىىسْٝٛ ٝروعىىىىىطٞا إُىىىىى٤ْٜ إٕ هللا ٣حىىىىىت أُوعىىىىىط٤ٖ إٗٔىىىىىب ٣ٜ٘ىىىىىبًْ هللا ػىىىىىٖ اُىىىىىر٣ٖ هىىىىىبرًِْٞ كىىىىى

ٝأاسجىىىًْٞ ٓىىىٖ د٣ىىىبزًْ ٝظىىىبٛسٝا ػِىىى٠ إاىىىساجٌْ إٔ رُٞىىىْٞٛ ٝٓىىىٖ ٣زىىىُْٜٞ كأُٝئىىىي ٛىىىْ اُظىىىبُٕٔٞ"
38
ي؛

"ال إًىىىساٙ كىىى٢ اُىىىد٣ٖ"يكؼنلللٔاي ُٔلللظٍيٝ ُللل ّيٌٓلُٞلللايعظُإ٤لللظٕي ُو صٗللل٢:
39
٫ٝي٣ةلللني١٧يوةللل يٓنلللظس ايٛللل  يي،

ٗاللظ٢ٗي ُإؼ٤لل يػلللٖي ُةللني ُ إ٤ؼلل٢يُ٪ٗاللظٕيعةللل ٣اي٣ للظُقي ُإلنللٞ ي ُو صٗللل٢ي ُٔٔإللل يع ةظعإلللٚيعُلل٠ي ٧كلللني ٩

ي ُ٘ٞ لعي ُٔإل  كاي ُإل٢يتجخ يوسٌظ٫ يٓإلؼ سايعظخإل٬في ُزٓظٕيٝ ٌُٔظٕ 

"ٖٓ ثدٍ د٣٘ٚ كبهزِٞٙ" ك٢ي ُنة٤حيهظٍي اٍٞي :ي-*
40
 

ٝ ُة ٣ايعٜ  ي ُؼّٔٞي٣ ِنيعسٌظ٫  يكَٜي٣وإلَيًَيٖٓيع ٍيس٣٘ٚ؟يوّيوٕي ٧ٓ يٓإلؼِنيعظُٔاِْي ُل ١ي٣ تل يػلٖي

ي يكظ٧ٓ ي٣ةإلظ يعُل٠يٓ نلل يكلج٣ٖي ُٔ نلل؟يٝٛلَي٣ٌٔلٖيُ الٍٞي يوٕي٣ لظُقيس٣٘ٚ؟يٝعى يًظٕي ٧ٓ يً ُ

لظيل٤ًلايعل ٗ يكؼلَي يكلز  ٙيوخ ٣ٝ لظي٫يسلجٕي٧ةل يعلٚ؟ و٫ي٣ؼل يٛل  ي وٓ ي عٚي"٫يعً  ٙيكل٢ي ُل ٣ٖ" ي٣ٝوإللَيٗلا 

روىٍٞ  "ُٝىٞ ض ع ظيٖٓي ُإل ظٝليػ٠ِيك ايسلةاي ُةل ٣ا ي٨ُٓل ي ٩ُٜل٢ يٝعظُإللظ٢ُي٣نل ميػ٤ِلٚيهُٞلٚيتؼلظ٠ُ:

 ػ٤ِ٘ب ثؼض األهب٣َٝ ألارٗب ٓ٘ٚ ثب٤ٔ٤ُٖ ثْ ُوطؼ٘ب ٓ٘ٚ اُٞر٤ٖ"
41
 

ٌٝٛ   يٗ ٟيعجٕي ُو صٕي ٌُ ٣ْياؼ٠ي٩ثإظتيةني خإل٤ظ ي ُ ٣ٖ يٖٓيخل٬ٍي ػإل  كلٚيعٜل  ي ُةلنيُإ٘ل٢ي ُإلل ي

ظيسٕٝيت٤٤ٔزيوٝيتة٤ز يٝ كغي ُٞسظ٣ايػ٠ِي ُ٘ظليتةلبيو١يٓال٠ٔيس٣٘ل٢يًلظٕيوٝيؿ٤ل يس٣٘ل٢ ي٧ٕيٛل ٙيٛل٢ي ك٤ٔؼ 

"ُٝٞ شبء زثي ُجؼَ اُ٘ىبض أٓىخ ٝاحىدح ٝال ٣صاُىٕٞ ٓ:زِلى٤ٖ إال ٓىٖ زحىْ يٓل٤ئاي ُ ظُنيك٢يٝكٞسي ٫خإل٬ف:

زثي"
42
ع٤٘ٔظيتل ٛ ي ٌُث٤ل يٓلٖي ٧ةظس٣لاي ُ٘إ٣ٞلاي ُإلل٢ي ػإلإ ٝٛلظيسلة٤ةايٓ٘ةل٠يصخل  ي٣ضل٤نيػِل٠ي ٩ٗالظٕي  

 :يعُل٠يٓإلل٠يال٤إو٠يٛل  ي ُإل٘لظه ية ٣إلٚيك٢ي خإل٤ظ يػو٤ تٚيٝس٣٘ٚيعٌَية ٣ايٝع  سا يٓٔظي٣  حي ُإلاظ ٍيٖٓيك ٣ل

 ُةظسَيع٤ٖيوكلني ةل ي٣ضلٖٔيُ٪ٗالظٕيً  ٓإللٚيٝة ٣إللٚ يٝوكلنيضل٤نيوالْٜيكل٢يتلل٤ٌِٚيثوظكلاي  تإ لبيعٞ هلغي

يتظ ٣ ٢يٓؼ٤ٖ؟

                                                           
38
ي9اٞ اي ُٔٔإلة٘اي ٣٥ايي-

39
ي186اٞ اي ُإو اي ٣٥ايي-

40
 يػِلل٠ي6812عللظبيةٌللْي ُٔ تلل يٝ ُٔ تلل ايٝ اللإلإلظعإلْٜ يحي/ ًإلللظبي اللإلإلظعاي ُٔ تلل ٣ٖيٝ ُٔؼظٗلل ٣ٖيٝهإلللظُْٜ ُإ للظ ١ يٓةٔلل يعللٖي اللٔظػ٤َ يسللة٤حي ُإ للظ ١ يي-

يhttp://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6633&idto=6634&bk_no=0&ID=3821 ُ  ع ي ُإلظ٢ُ:ي

41
يي22اٞ اي ُةظهاي ٣٥ايي-

42
ي228ي-229اٞ ايٛٞسي ٣٥ايي-

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6629&idto=6648&lang=&bk_no=0&ID=3819
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هِ٘ظياظعو ظيعٕي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايٓلّٜٞيسلظَٓ ي٣ل خَيكل٢ي ػإلإظ  تلٚيكٞ ٗل يٜٓٔلايكل٢ية٤لظاي ٩ٗالظٕ يوؿلِإلٜلظي

 ُإلؼظ ٣قي ُاظعواي ُإل٢ي ًلزتيػِل٠ي ُ ظٗل ي ُٔلظس١يك٤لٚ يٝنإو لظيُٜل  ي ُٔلٜلّٞي ُ  ٣ل ي ُٔ٘إ٘ل٢يػِل٠يثوظكلايةولٞمي

ظيعٔإ وي ُٔاظٝ ايوٓظّي ُوظٕٗٞ  ٔ  يسٕٝيت٤٤ٔزيػ٠ِيواظلي ُ ٣ٖيوٝي ُ ٘طيوٝي ُؼ م ي ٩ٗاظٕ ي٣نإحيٛ  ي ٧خ٤ يٓ٘ؼ

ؿ٤ يوٕيت إ٤نيٛ  ي ُٔلّٜٞي ٩ٗاظ٢ٗي٫يل ٍي٣ؼ في ٌُث٤ يٖٓي ُإل ظٝل تيك٢ي ُؼ ٣ يٖٓي ُ ٍٝيخظسلاي ٩ال٤ٓ٬اي

يٜٓ٘ظ 

ياإلهةبء اُثوبك٢  -2

يٝٛ  ي ٩هنظ ي٣ٌٖٔيعكٔظُٚيك٢يٗٞػ٤ٖي ث٤ٖ٘:

يٝخنٞس٤ظتي ٧ه٤ِظتي ُ ٤٘٣ا  ٧ٍٝ:يػ ّي ٫ػإل  فيعظ٫خإل٬في ُثوظك٢ي

يٝ ُثظ٢ٗ:ية ٓظٕي ٧ه٤ِظتي ُ ٤٘٣ايٖٓي ُل صي ٫كإلٔظػ٤ايٝ ٫هإلنظس٣ايٝ ُا٤ظا٤ايعاإ ي٣ٞٛإلْٜي ُ ٤٘٣ا 

عٕي ُ٘للظظ يعُلل٠يوةلل  ليػظُٔ٘للظي ُٔؼظسلل  ي٣ لل يوٜٗللظيوةلل  لي٣إل ًللزي ُإؼلل ي ُثوللظك٢يعلللٌَيًإ٤لل يكلل٢يعس  اي

ظٗل ي ٩ٗالظ٢ٗيكل٢يت ٤ًإلاي ٩ٗالظٕي ُثوظك٤لاي٫ي٣ٌٔلٖيوٕي٣٘لإلجيع٫يٓ  ٣ظتٜظ يعىي ٩هنظ ي ُثوظك٢يٝػل ّي ةإلل  ّي ُ 

ٔ ْضٔ يُثوظكاي ٥خ ي ُٔةإلٌ ا يوٝيؿ٤ ي ُٔ  ػ٤ايُِ نٞس٤ظتي ُثوظك٤لايُِللؼٞبي ظيٖٓي ُةو ي ُ ك٤ٖيٝ ُؼ   ي ُ ٗٞػ 

يٝ ٧ه٤ِظت 

عىيعٕيٓ ُٜلظيصكل٬يوّيٖٝٓيٛ  ي ُٔ٘ظٞ  يكإٕيو٣اايٓوظ عاي٫يت  ػ٢ي ُإل٘ٞعي ُثوظك٢يٓوظ عايكظسلِايعظُضل ٝ ا ي

ػظك٬ ي ٫ٗ ثظ يٝ ُٔٞتي ُإ ٢  ي٧ٜٗظيتةَٔيعٞ س يٓٞتٜظيٖٓيخ٬ٍي ةإلضظٜٗظيعلٌَيٖٓي ٧سٌظٍي٧اإظبي ُؼ٘قي

ٝػلل ّي ٫اللإلو   يٝ اللإلةظُاي ُؼلل٤شي ُٔلللإل ى يكظُإل٤ٔ٘للايتةإلللظ يعُلل٠يٓ٘للظخيٓللٖي ٫اللإلو   يٝ ٧ٓللٖيٓللٖيوكللَيتؼإئللاي

ي ُٔٞ  سيٝتةو٤ني ُإل٤ٔ٘ائًظيوس ٗظياظعو ظ 

 اُز٤ٔ٘خ ٝأُوبزثخ اُشبِٓخ  -3

ٕي ُثوظك٢يك٢ي ُٔا٤ اي ُإل٣ٞٔ٘ايُِلؼٞب يٝٛل  يُلْي ٞا ٌن  ٔ ُؼَي ُٔوظ عظتي ُاظعوايُِإل٤ٔ٘ا يُْيتجخ يك٢يةاإظٜٗظي ُ

٣٘إلجيك٢ي ُةو٤وايع٫يت٤ٔ٘ظتيٓة ٝساي ٧كنيا ػظٕيٓظيتٜ٘ ّ ي٧ٕي ُ ٞي ُ ١ي٫ي٣  ػ٢ي ُ نٞس٤ظتي ُثوظك٤ا يٛٞي

يِٓـّٞيا ػظٕيٓ ٌّٞ ٕيك ِّٞ ظي٣٘وِ يالِإ ظيػِل٠ي ُٔال٤  تي ُإل٣ٞٔ٘لا يعىئًلظيوًل ٗظيالظعو ظيٛ٘لظىيػ٬هلايٝث٤ولايعل٤ٖي ٌُٔل



 

   

 

 ُثوظك٢ يٝع٤ٖي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايٝكني ُٔ٘ظٞ ي ُ  ٣ ئُلّٜٞي ُإل٤ٔ٘ا ي ُٔإل ظٝلي٨ُكني ٫هإلنظس١ي ُض٤ن يٝ ُا٤ظااي

ي ُا٢ِٔيٝ ُإلؼظ٣شيي ُإل٢يتؤٖٓيعظُإل٘ٞعي ُثوظك٢يٝةني ٩ٗاظٕيك٢يٓٔظ اإلٚيعلٌَينإ٤ؼ٢ ي٢ٛ ِّٞ ٝة ٛظي ُضٔظٕيُِ 

 ُٔلإل ىيعؼ٤   يػٖي ُ ٝحي ُؼ   ٤ايٝ ٫ٗإلوظ٤ٓا ي٢ٛٝي ٌُل٤َيعظُوضظ يػ٠ِيواإظبي ٫ضل   عظتيٝ ُإللٞت  تي ُإلل٢ي

يتؤس١يع٠ُيخِ ِاي ُ٘ظْي ٫كإلٔظػ٤ايٝلػزػاي ُاِْي ُ ١ي٣ؼٞمي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُٔ٘لٞسا 
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 ؼص٣ص أُعِعَ اُد٣ٔوساط٢ ر -أ

ٝٛ  يُٖي٣إلجت٠يع٫يع٘ل ي ُو٤ْي ُ ٣ٔو  ن٤ايٝ ُإللظ ٤ًا ي٩س  اي ُلجٕي ُؼظّيٝتؼز٣زي ُإ٘ظ ي ُةولٞه٢يٓلٖيوكلَي

خِنيكلٞيعٗالظ٢ٗ ي٣ل٘ؼْيك٤لٚي ٩ٗالظٕيعظُة٤لظاي ٌُ ٣ٔلايػِل٠يك٤ٔلغي ُٔالإل٣ٞظت ئًلظي٣٘إـل٢يعٗللظ يع ٗلظٓجيُِؼ  ُلاي

إلٔلغ يٓلغي ػإلإلظ ي ُةولٞمي ُثوظك٤لايٝ ُإل٘لٞعي ُل ٢٘٣ يٝ ةإلل  ّي ُإلؼ س٣لايعنللإلٜظي ٫كإلٔظػ٤ايع٤ٖيًظكايٌٓٞٗظتي ُٔ 

كز   يٖٓي ُٔا٤ اي ُإل٣ٞٔ٘ا يعضظكايع٠ُيتٞا٤غيٛظٓشية ٣اي ُإلؼإ٤ يك٢ي ُٔ ظ٫تي ُٔإلؼل سا يٝال٤ظساي ُولظٕٗٞيعل٤ٖي

ظ ًايكل٢ي ُالِ ايٓؤااظتي ُ ُٝا يٌٝٛ   يكظُإلؼ س٣ايك٢ي ُٔٔظ ااي ُ ٣ٔو  ن٤ا يوٓ يضل ٝ ١يٝص٤ُلايكؼظُلائُِلل

يك٢يسٍٝيٓإلؼ ساي ُثوظكظت 

 اإلهساز ثبُحس٣بد اُثوبك٤خ  -ة

عٕي ٩ه   يعظُة ٣ظتي ُثوظك٤لايضل ٝ ايص٤ٗلاي٣ل ضلٜظي ُٞ هلغي ُٔإلؼل سيُللؼٞبي ُؼلظُْ يُل  يكٔلٖي ُ إ٤ؼل٢يوٕي

  ٙ يوٓلظي٣ٌٕٞيُٜ  ي ُـ٠٘ي ُثوظك٢ي ُةنيكل٢يوٕي٣ٔلظ لية ٣إللٚيكل٢ي خإل٤لظ يس٣٘لٚيوٝيُـإللٚيوٝيت  ثلٚيسٕٝيكإل يوٝيعًل

ا٤ظااي ٫ت ظٙي ُٞ ة يٝا٤ظااي ٧ًث ٣ا يكِلٖي٣ٌلٕٞيٓ ُٜلظيع٫يكللَي ُٔال٤  تي ُإل٣ٞٔ٘لا يُِؼ ٣ل يٓلٖي ُل ٍٝيٝخِلني

يوكٞ  يٖٓي ٫ض   عظتيٝ ُن  ػظتي ٫كإلٔظػ٤ا ي ُإل٢يتةٍٞيسٕٝيعِٞؽي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُٔ٘لٞسا 

ياُع٤بظبد االجزٔبػ٤خ ٝاالهزةبد٣خ ي-ج

٤ٔ٘للاي ُإللل ٣ا يٝىُللييعللجٕيتٌللٕٞيٛلل ٙي ُا٤ظاللظتيٓ  ػ٤للاي٬ُخإل٬كللظتيعلل٤ٖيٝٛلل  ي ٧ٓلل يضلل ٝ ١يكلل٢ي ُإل

ي ُٔ ٔٞػظتي ُثوظك٤ايك٢يٓةظُٝايُةَي ٧لٓظتي ٫كإلٔظػ٤ا 



 

   

 

ٌٝٛ  يكإٕيٛ٘ظىيػ٬هايٝث٤وايع٤ٖي ٌُٕٔٞي ُثولظك٢ ي ُٔإلٔثلَيكل٢ي ُ ظٗل ي ُل ٢٘٣يٝعل٤ٖي ُإل٤ٔ٘لاي ُإلل ٣ايٝكلني

 ُٔإل ظٝلي٨ُكني ٫هإلنظس١ي ُض٤ن يٝٛل ٙي ُا٤ظالاي ُإلل٢يتلؤٖٓيعظُة ٣لاي ُ ٤٘٣لا يي ُٔ٘ظٞ ي ُ  ٣ ئُلّٜٞي ُإل٤ٔ٘ا 

ٛلل٢يٝةلل ٛظي ُإللل٢يتضللٖٔيٓلللظ ًايكؼظُللاي٨ُنلل  في ُٔ إلِلللا ي ٌُٔٞٗللائُِ إلٔؼللظتيكلل٢يػ٤ِٔللاي ُإل٤ٔ٘للاي ُإللل ٣ا ي

 ُل ١يٝتوض٢يػ٠ِيواإظبي ٫ض   عظتيٝ ُإلٞت  ت ي ُإل٢يتؤس١يع٠ُيخِ ِلاي ُل٘ظْي ٫كإلٔظػ٤لا يٝلػزػلاي ُالِْي

ي٣ؼٞمي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣اي ُٔ٘لٞسا 



 

   

 

 http://www.islamweb.netٓاِْ يٓةٔ ي ٤ُ٘اظعٞ ١ يسة٤حيٓاِْ يػ٠ِي ُ  ع ي ُإلظ٢ُ:ي -

 ( يس  ي ُلٌ 2)ن ي  ُٔؼ ْي ُٔلٜ لي٧ُلظظي ُو صٕي ٌُ ٣ْ( ي2229/2881)يػإ ي ُإظه٢ يٓةٔ يكؤ س  -

ي28اِاِايػظُْي ُٔؼ كا يصيي( 393)ع ي  ُإل٤ٔ٘اية ٣ا( ي1992سٖ يوٓظ ت٤ظ )ي -

ي يع٤ ٝت:يس  ي ٌُإلظبي ُِإ٘ظ٢ٗ يٌٓإلإاي ُٔ  اا ي ُٔؼ ْي ُلِال٢ي( 2891س٤ِإظ يك٤َٔ ي) -

ي - يعظه   يٓةٔ   يُِو صٕ  ُن    ي ُٔٞضٞػ٢ ي ُإللا٤  يك٢ ي ُإلظ٢ُ:يPdfيٓو ٓظت ي ُ  ع  يػ٠ِ  

http://www.2shared.com/complete/o8S1dmNa/______________pdf.htmlي

ي( يس  ي ُٜظس١ ي2 )ين ك ٤ُاي ُـ٤ يٝ ٩ٗاظٕيٝ ُ إ٤ؼاي ُؼظ٤ُٔاي ٩ا٤ٓ٬اي ُثظ٤ٗا( ي1992)يةٔ ي ُةظ  يوعٞي ُوظاْ  -

يس  ي ُاظه٢ ي ع٤ ٝت: (2)ن ي ُ ٣ٖيخ  كايوّيػِْ؟ ( ي1922)يةاٖيخ٤َِ يا٤ٔ يعع  ٤ْٛ  -

ي(ي٬ٓٓحي ُإل٤ٔ٘اي ُإل ٣ايك٢يُإ٘ظٕ يع ٗظٓجي ٧ْٓي ُٔإلة اي ٩ٗٔظ 2881٢)يع ٗظٓجي ٧ْٓي ُٔإلة اي ٩ٗٔظ ٢  -

 يhttp://www.islamweb.net ُإ ظ ١ يٓةٔ يعٖي أظػ٤َ يسة٤حي ُإ ظ ١ ي -

يٝةي - ي٣ٞٗط  يٝ ُُٔٞ ١  ي ُاإلظ   يػإ  يكؼإ  يتج٤ُلٚ يك٢ يسظ ى ي ٌُ ٣ْ  يػإ  يٛ٘  يعس  في ُٔ  م  يسِإ٢  يٝ يٓةٔ   ي    ل

ي ي ُٔ ًزي ُو٢ٓٞي ُإ٤  ؿٞك٢ يٓؼ ْي ُلِالا( ي2811)

ي يسٓلن:يس  ي ٧ٝ  َهإلَي ُٔ ت ي ُ  ٣ٔاي ُإل٢ية ٜٓظي ٩ا٬ّ( ي1991)يعسُإ٢يٓةٔ ي٤٘ٓ   -

  يػ٠ِي ُ  ع ي ُإلظ٢ُ: خإلنظ يػِّٞي ُة ٣ا عٖيًث٤  يعأظػ٤َي ُ ٓلو٢ ي -

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=976ي

 يػ٠ِي ُ  ع ي ُإلظ٢ُ:ي36 يصيpdf يِٓقيٓو ٓاي عٖي ُن٬ح عٖي ُن٬حيوعٞيػٔ  ي -

www.4shared.com/office/hL5.../___online.htmlي

  ُل ٝم( يس  ي2)ن ي  ُؼِٔظ٤ٗاي ُلظِٓايٝ ُؼِٔظ٤ٗاي ُ ز ٤ا( ي1991)ي ُٔا٤ ١ يػإ ي ُٞٛظب  -

 ( يسٓلن:ي ٣ظاي ُ ٣طيٌُِإل يٝ ُ٘ل 3)ن ي ٩ا٬ّيك٢ي ٧ا  ( ي2888)ي ٤ُّٜ٘ٞ ي ُنظسم ي -

 سٓلن:يس  ي ُلٌ  ي( 2 ي)ن  ُؼِٔظ٤ٗايتةبي ُٔ ٜ ( ي1999)ي ُٔا٤ ١ يػإ ي ُٞٛظب  -

http://www.2shared.com/complete/o8S1dmNa/______________pdf.html
http://www.2shared.com/complete/o8S1dmNa/______________pdf.html
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