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 الصفحة                                                   الموضوع   
 

 9  وأثرها في فهم التّصّرفات الّنبويّة ملسو هيلع هللا ىلصمن قواعد المفاضلة في المتابعة للنّبّي  -

  جامعة الّشهيد حّمه لخضر الوادي  -معهد العلوم اإلسالمية - نبيل موفق /د

 32 التسويق الشبكي في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية -

 1باتنةجامعة  - كلية العلوم اإلسالمية - منوبة برهاني /د.أ

 16 المجتمعيّةإسهام الوقف التعليمي في التنمية ـ 

 1جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية  - عزوز مناصرة/ د - الحاج حمو باحمد خياط

 99 محاولة لفهم وتفهيم كتاب هللا في زمن الكورونا الكورونا مفتاح للنجاةـ 

 مكناس المغرب -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فاس - دمحم لفرم 

 666 االتجاه الباطني على علم التفسيرجناية ـ 

  1باتنةجامعة  -اإلسالمية كلية العلوم  -حسين شرفة/ د.أ -شنن عبد الحفيظ 

 633 التنزيالت المعاصرة للقصص القرآني عند سيد قطبـ 

 األمير عبد القادر قسنطينةجامعة   – حدة سابق/ د -حبيبة زماملية 

 655 بناء نسق مفاهيمي تعلُّمي محاولة: نزول القرآن على سبعة أحرف -

 أحمد كامش. د - رامي ساعد

 قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر   -كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية 

 625 دور الوصل في اتساق الّنص القرآني -

   جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة -كلية اآلداب واللغات  - مصطفى عباس

 692 في فهم الحديث النبوي واستنباط األحكام منهبالغة البيان ودورها ـ 

 الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر  -معهد العلوم اإلسالمية  - علي زواري أحمد/ د

 772 ...  روايات حادثة رد الشمس لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه يوم خيبرـ 

 قسنطينة - المدرسة العليا لألساتذة  – سمير بن لوصيف

 بوزريعة - المدرسة العليا لألساتذة  –أمين بقة 

     752 إمكان تعارض الدليل النقلي والدليل العقلي عند فخر الدين الرازيـ 

 جامعة أدرار  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية -يونس بركاني

 729 ...رسالة الرد على النصارى تجلّيات الجدل والحجاج في المناظرات الكالميّة -

 الجزائر -جامعة  دمحم الشريف مساعدية -كلية اآلداب واللغات  -سليمة محفوظي / د
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 323 الشروح والحواشي البالغية في قراءات العرب المحدثين -

 غليزان -المركز الجامعي أحمد زبانة  -معهد اآلداب واللغات -عثماني عمار / د

 373 فقه الموازناتاالجتهادية المالكية وعالقتها بقواعد األصول  -

 جامعة غرداية - بوزيد كيحول/ د.أ - حنان بهاز

 312  -دراسة تطبيقية -استدراكات العلماء على الشيخ خليل في مختصره  -

 جامعة غرداية -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  –لخضر بن قومار  - دمحم دهان

 395 ...كتاب إكمال الُمْعِلم من خالل القاضي عياض الفقهية للمذهب المالكيمخالفات  -

  1جامعة  أحمد بن بلة وهران  -كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية  -مالك بالمختار

 929 بيع المرابحة لآلمر بالّشراء ومدى مشروعيّة تطبيق بنك البركة الجزائرّي له -

 جامعة الوادي -معهد العلوم اإلسالمية –عبد القادر مهاوات . د - دمحم طه حميدي

 935 ...أسس واستراتيجيات تطوير البدائل الشرعية في المصارف اإلسالمية -

 معهد العلوم اإلسالمية جامعة الوادي -خالد تواتي / د -ليامين شباح 

 959 إسهامات التأمين التكافلي في تمويل التنمية االقتصادية -

 1جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية -رشيد درغال / د.أ - حورية عبد العزيز

 993 إشكالية المفهوم وجدلية التّوظيف: روح القانون -

  1باتنة كلية العلوم اإلسالمية -فاطمة الزهراء وغالنت/ د - محيي الدين بن عبد العزيز

 562 التشريعات المقارنةنظرية الخطورة اإلجرامية وآثارها الجزائية في ـ 

 النحوي سليمان / د.أ -لحرش أيوب التومي 

 جامعة عمار ثليجي األغواط -كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 535 اإلطار القانوني لعقد تمهين القصر في التشريع الجزائريـ 

 2كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة  -ندير هواري / أ

 559 -أسسها وخصوصياتها وأثرها في قيام الدولة - المرابطيةالدعوة الدينية ـ 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -كلية العلوم اإلنسانية  -الشيخ عدة

 593 موقف النصارى من الفتح اإلسالميـ 

 عبد العزيز بوكنة / د -نعيمة بن تعو 

   2جامعة الجزائر  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 123 الظاهري وإسهاماته العلمية والفكرية في الحضارة اإلسالميةابن حزم ـ 

 1جامعة باتنة  - كلية العلوم اإلسالمية -طيايبة تقي الدين 

 169 ...الجغرافيا التاريخية لجبال األوراس في العصر الوسيط قراءة مجاليةـ 

 صونية بن سخرية  - منصورية عاشور

 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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 133 ...مقاومة الشيخ العامري عبد الرحمن الطوطي الدرقاوي بسيدي بلعباسـ 

 جامعة ابن خلدون تيارت -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية – ولد أحمد عبد القادر/ د

 195 الّشيخ العَْربي التّبسي والثّورة الجزائريةـ 

  وزو -جامعة تيزي –سعيد بورنان . د

 126 6952المشروع الثوري في ظل الصراع داخل التيار االستقاللي إلى غاية سنة ـ 

 1كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باتنة  –هواري مختار /د -فراحتية عبدالرزاق 

 229 ظروف وإرهاصات نشأة جيش تحرير المغرب العربي -

 1جامعة باتنة  -واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية  - أكرم بوجمعة .د

 279 نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسية -

 جمعة بن زروال .د - شمس الدين زراري

   1باتنة جامعة  -االجتماعية اإلنسانية وكلية العلوم 

 216                            حركة الكفاح التحرري ضّد االستعمار الفرنسي في مدغشقر -

 عبد الفتاح سنوسي

 جامعة العربي التبسي تبسة -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 293 من عرائس القراقوز إلى المهرجانات الموسمية: المسرح في الجزائرـ 

 3جامعة قسنطينة  -كلية علوم اإلعالم واالتصال -فضيل دليو/ د.أ

 925 النقديةالمفاهيم النظرية والقراءات : الميديا الجديدةـ 

 1جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية -سعيدة عباس/ د

 975 دور وسائل اإلعالم واالتصال في إكساب السلوك الجانح لألحداثـ 

 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -آية بولحبال  - سامية شينار/ د.أ

 939 الجريمة الرقمية عبر االنترنت مرتكزات التربية اإلعالمية للطفل في ظل تهديداتـ 

 2جامعة سطيف –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -وليدة حدادي / د

 912 تثاقف الخطابات في النص األدبي اإلسالميـ 

 1كلية اللغة واألدب العربي والفنون جامعة باتنة -نجوى منصوري 

     كلية اآلداب واللغات، جامعة خنشلة -عبد المالك مغشيش/د

 992 صياغة المالمح الثقافية في أدب الطفل المترجمـ 

 2معهد الترجمة جامعة الجزائر -دمحم الشريف بن دالي حسين. د -بدرالدين صمادي

 966 العالقات العامة الذكية والصورة الذهنية للمؤسسة في زمن الرقمنةـ 

 كمال بوقرة /د.أ –فاطمة همال / أ

 1جامعة باتنة  - واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية ية كل

 996 ...التغير في وظائف الزوجين داخل األسرة الجزائريةـ 

 احمد عبد الحكيم بن بعطوش/ د -أمينة شابي

 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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 952 المرأة العاملة بين التحديات وترتيب األولوياتـ 

 اإلسالمية جامعة الزيتونة تونسكلية الحضارة  -شهرزاد مبعوج

 995 ...واقع السياحة البيئية في المجاالت المحمية بالجزائرـ 

 1جامعة باتنة  - مغشيش نور الهدى/ د

 6223 لجان الحي أنموذجا دور المجتمع المدني في حماية البيئة الحضريةـ 

 ى عوفيفمصط/ د.أ - عبيد مهدي

 1جامعة باتنة  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
 
- Teachers’ Perceptions of Computer Use to Enhance EFL 

Students’ Writing Skill 1023 

Mrs. Samia CHERFAOUI - University of Laghouat 
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traduction du texte littéraire engagé 1043 
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Université d’Alger 2 
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Of the rules of trade-off in the follow-up to the Prophet - peace be 
upon him - and its impact on the understanding of the Prophet's 

behavior - towards a correct understanding of the Sunnah - 
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�@)EF ا�ّ@Dّ� ا�B CّDّ� وھ� �@?�� ا�%�)<"�  G� �%ّ#� ��?@�(DB	K ھJا ا�%I)ل 

 �ّCّD!��  �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�!� O�PNّا� �#Qإذ إّن ا� ،Vذ� W>ا Xو (#�M �!X(Q%ق ا�
وط
 O�P[ �#M \إ� (D![ B أن W>ا�ّ, ا V!^ ا`)ة
�B� 	cّ `!\ ذ�b V!ّ$، و�a G?ن 
 �#Qا� �M ?d-د�) إ�\ ا� IB $�(%وإھ ،$^(B(eه و�[(I� �ّ#Q^ ل�g G� �ّD@!� �ّd�وو

�"D\ ا�%X(Q!� وا��c���ّ، وا��M \X Q ا��EBhDّ و Gّ�C�� ل(I%ا ا�Jء ھ(jM ،k�Cdّ�ا�
�D#%)، وا�I ا`� ا�%#ّ%� ا�%"��D `!\ وnX اQ�m)ظ  Eّb W>ا X)<"� و�وا�%
 �ّP!� ���Pادات ا�ّ')رع ا�
��B (%> (#� q� اkM و(D%م ا�(I%ا� �M �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�وا�

 �@ّ�B يJا� �ّB CّDا� �ّD@ّا� n� E�
��M، وإ`�ء ��a G ع � ع �G ا��ّ")Pد وا� %j�(>
 �!X(Q%وا� �ّB CّDت ا�(�(I%!!M ،��("%وا� �[(I%وا� E!"ا� Eھ(j^ل و(�amوا 
�!rّ اھ

Vذ� �M 
�Cb دور (#^(M
ّN^ G�>.  
����%'
M)ت، ا�B CّDّ�:  ا�^	�ت ا�ّNّ�)<"�، ا��ا�% ،�!X(Q%ا�.  

Abstract:  
This article discusses an important issue of the Prophet's Sunnah, 
which is the follow-up of the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) and the methods of trade-offs and controls thereof. A 
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correct understanding of the Prophet's behavior depends on all of this. 
Understanding its purposes and objectives, and neglect leads us to 
misunderstanding and adaptation, and chaos in the download and 
application, this article came to show the meaning of trade-off and 
follow-up and controls each, and the important rules set to put the 
prophetic words and behaviors in the appropriate place in accordance 
with the Babysit wise to limit the spread of some kind of deal with the 
Sunnah, which is rigid and literal, and uphold phenomena and forms 
and to ignore the ills and purposes and meanings, Vmqamat the 
Prophet and the trade-offs between their actions a big role in it. 
Key words: Trade-off, follow-up, behavior, prophetic. 

  

���ّ[� :  
 ��� [mت ا(�
 ا�ّ�را�bأ G� �ّB CّDص ا� NّDا� �#M ھ�(D� ��
 دراC�"^

�ّ��B�Pوا�  �#Q� ًوأداة ����أھّ%�ّ�، �M ن ا��B�P ا�%�Nر ا��ّ)�� �!�ّ'
nB ا�
 $��
 ^Q�DN$ ودراB d�� ا��� �د ا�% #jل ا�J> Vذ� �,�IB �B

آن ا��Iا�
�)ن وا�%�)ن hّ�(> $��	� أ&�)` c'bو ،$^(B(eه و�[(I� �ّ#Q^و ،$!�!P^و

 G@P� س(�
ط أa ھ�(D%ا� V!�> Oّ!@ّ�وا� ،n	ات ا� ا
ّ�����) أ�
 `G و �#M
 �ّCّDو()ً  �ا�
gو ،E�
ا<)ً �M ا�Q#�، و�M \X M ا��ّ")dXث ا�PB (#�(%وإھ

� ل

اد ا�ّ� G` � ه
B
I^و $!"Mو $� I>.  
 �B�P^ا�%@!� و EI"ا� E��'^ �M ًة
�Cb ً�ّ�%ّھ� أھ(D%ا� V!^ �@��^ (%b

�)ً ^'ّ�داً أو ^@�Cّ)ً أو ا`��ا�ً، %` GB�ّأ&�)م ا� n� $!�("^ �#D�  �bّ�^ 
�mا اJوھ
 �Bوا
�ل ا�Pّ� `!\ ا��ّ@!Q�(> Oّ#� وا�IQ$ <�ل ا�b�Q)ء <)�ّg G�`!�$ ا�NّD ص 

 �IM$، ورّب �e $IM E��"D\ ا��B�P رّب &) �M ورد (� E�� Vوذ� ،EIّDوا�

$D� $IMھ  أ G��IM E$ إ�\ (&.  
 E�%P^ \إ� kB
و`!�$ �Mّن ا�a��)ل <)��B�P دون ا�ھ�%)م <IQ#$ ط


 ا�Jي ا��mا ،O�PNّا� ($ ا� 
�e \!` (#%#M \وإ� ،E%�P^ (� 
�e ص NّD

�Bات j^ \#� إ��ا� (%b ،��CھJ%ت ا�(	hّ%ّ�ا`)ت وا�
Nّا� G� 
��b \د إ�(	
 ،�ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� G� ��`
Qا� ��`
ذھ��D وآ��� ���)����ّ� ���)ج اm&�)م ا�ّ'
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 G`و ،���I)]� ا�GB�ّ ا�") G` (#�B?D> Vوذ� ّ�CّD!� �">(�%ا� �M �!X(Q%ا`)ة ا�
� 

M)ت �ّNّ�ا� V!^ (#D` ر�N^ ��ت ا�(�(I%ر ا�(C�`ا G`و.  

 �ّD@ّآن وا�
Iص ا� ND> ً(�>(و� ،$D� ً(eو
Q�
اً �وإذا �jّ& ��(bّ� ا�ّ@Dّ� أ
 �ّD@ّا� cB
"�> �dC^

اً �G ا��a)�ت ا�%��b ّن�M ��ّmو<�(%)ع ا (#@Q�


ةً وFدا E�ّ'B (#Q�DN^و �� rD� �M ��(Cا� 
�mن �$ ا(b (%ّ��G ا�-�ف  ً�"�ا
 $I�Cd^ EF(�
Bّ� ��ى ا�"EI ا�%@!� وm $%#M �M&�)م ا�GB�ّ وو�Q#)د ا��ا�(

n	ا� ا �M $!�"Q^ EC�  .و
 �Bاh�%ش ا�(IّDا� n�
ة �gmد ا I"ا� �M ت�(�aه ا�J#> %)م�ز ا�ھ
و	� <


 M �M#� ا�NّD ص �NIّ�ا��!  وا� �M

M)ت ا��B CّD، & ل طّNّ�وا� ���B�Pا�
 �M )<)ت�ا�� G� �B�"رت ا��[ ����و�h^ nا) �B# د ا���B�jّ وا�&�(ء ا�
�!��I)ت  �M ��%!` ت�gا��ا�% X ع ���Qّ)ت ور�)EF أb)دB%�� و�I)�ت و
�C)دF$ و	 ا`�ه <)^� ��D` �CF(e �M(I ا����
GB و��  Gّ�� ،%)م�ا�ھ �Q� (#� �B
�M

 �@�
ق إ�\ ^ ،
�Qوا� $IQى وا� �Q#)د وا��إط)ر ا�( �M E��'ّ�وا� E�"Qّ�ى ا�
�h^ nاB�ّP^ �B)ت ا��M(Iّ)ت  (%��� �Bاh�^ �#Qء ا� � 
�-)ط E") (�وھJا 

  .ا�%")]
ة
�n ا�ّ@Dّ� ا�B �ّB CّD�j�(> �@ّ% د  E�و�b �I)ن �'� ع � ع �G ا��ّ")


��M، وإ`�ء �!rّ اھ
 وا�am)ل و^j)ھE ا�"!E واPوا�%")�� وا� �[(I%�
�ھ�%)م <#Jا ا�% X ع� 
�Cb دور (#^(M
ّN^ G�> �!X(Q%وا� �ّB CّDت ا�(�(I%وا�.  

����^bا�:  
     ّ�CّD!� �">(�%ا� �M �!X(Q%ھ  دور ا� (�
M)^$؟ و�) � و`!�$ ّN^ �#M �M  ى��

 ��a

M)ت �M إ`)دة <D)ء ا�"EI ا�%@!� و^ّNّ�ا� V!^ G�> �!X(Q%وا� h��%ّ�م ا�(#�إ
 ��#IQت ا��(�aا� Eّ& �M Vذ� 
ا�Q#� وا�ND� $IQ ص ا�ّ@Dّ� ا�B CّDّ�؟ و�) أ�

  ا�%�"!�Iّ <#)؟
�G " :و�¡()<� `G ھJا ا��a)ل ار^?�B ا��M �PC ا�% X ع ا ^�


M)ت ا��CّD!� �" �  �ّB CّDّ 	 ا`� ا�%�M �!X(Q ا�%�)<ّNّ�ا� �#M �M (ھ
�P   -وأ�
�ّD@ّ!� O�P[و �d�  ".-M#� و

  :و()ء ھJا ا��M �PC ا�ID)ط ا��ّ)���   
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�Q)ھ�� `)�� & ل �P!dN)ت ا�% X ع: ا��d6 اcّول.  
"��ّeا� d6���)<"� ا��CّDّ : ا� �M �!X(Q%ا`� ا� 	 G� �.  
d��ّeا� d6�
M)ت ا�IM �M �ّB CّD$ ا�ّ@Dّ�أھّ%�� ا�%�M �!X(Q : ا�ّNّ�ا�.     

  
  .�'�ھ�. )��� ��ل �-8	�6ت ا��&�ع: ا��d6 اcّول

 ًiأّو :�	&�'  .�'/�م ا�
1- �kّ	ا� "� �	&�'�Q)`!� :ا� �!X(Q%ا�  EX(QB EX(M ر�N�وھ� 

E�� E,QB ،E,M ����X(Q!�، وھ� �?g ذة �G ا��ّ : E,Mو ،Eg�B Egد
(%#D� �Cbّ
� ���(� ��� $�Mر، وJPB رJ& E�� E,QB : E,QB 
@��(> E,M

$� 
�r� � ّذ(a  1<)�ّ,ّ�، وھ.  
 Vذ� G�وا�Q)ء وا�ّ,)د وا��ّم أ]�B O�P[ Eّل `!\ زB)دة �a �Mء 

 ، و� $D	 �X2$ّ� ا�IّD£: ا�&@)ن، وا�E,Q: ا�E,Q ا�Bh)دة وا�-�
 وا�M,)ل
�: "�,ُُM رة(ّ�� ��F��، أي زB)دة `!\ ا�%���F 3"إّن ¦ ^C)رك و^")�\ 

kF��n ا�- G�Cّ^
  .4ا�%
�#� 	 $D��D$، رأQ[ �Bّ#� أE,M `!: و 
�bن أ(bأي زاد `!�$ و (DّQ[ \

 P� دة %P�E,M ا�"!� : وإذا b)ن ا��B E,Qّل `!\ ا�Bhّ)دة �IM ^� ن ا�Bhّ)دة 
 P� �� �J��) qjB أن �B ن `!�$: وا���P، و	� ^� ن  \!` q,ا�� E,M5.  

 G� ��ICا� \!` k!dBو ،�ّ!` �وk!dB ا�E,Q `!\ ا�&@)ن ا<��اًء <
ا��ّ%)�M hB ا�E,Q : ر(� ا�ّ
�M �"�M ا�E,Q، وا��EX(Qّ، وا�Q,�!� ا��ّ 6ا�ّ'�ء
$!,ّMم: و Iا� G�> EX(Qّ�اه، وا�hّ� : E)ور ،§"> G� E,Mن <",#� أ �B أن
EX(M :ل ,Q� E)ور ،E,M ذو :$�!,QM �D!X(Mه، و
�e $!,M �	 : �M $�C!e
E,Q7ا�.  


ج ا��"%)ل ا�IQ#)ء �!%G` �!X(Q  :ا�'�&	� �" اm87iح -2-B �
�&� �!%�M �!X(Q أ�ّ#)D"%�8\ ا�!ّ� ياd[ا� \D"%ا� £�-!^ G�%Bو ،: 
"$�M �Bh%� 
gآ 
�
 `!\ أ�
(�O أ^"9 .cB
  :وإ��O�X ^ V ا��ّ"

5�n�W:  
#r�M E,M GB
�mا �اE[m أ�ّ$ � ^�ّ� ا�%X(Q!� إ�ّ إذا b)ن ��
%> (%#D�> O�)

 �M�ّ� ا��ّg ة أ&�ھ%) `!\ ا ّ	 �!X(Q%ل ا��g G�Vا`)ة ذ�
.  
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�D#) ا�%X(Q!� وھ�  �#QB ��ص ا� NّDد <"§ ا�
وCDBّ$ ھD) `!\ أ�ّ$ 	� ^
 G�
 ا�%X(Q!� وإن ا��"%E أE"M ا��m (#�M E�,Qّّن �e \!` �I�IPا� �M
 G� c[ ا� V�J> د
QD�M ،E`(Qا� ��ا��"%)�ت أE"M ا��E�,Qّ أن �B ن �M ا

c� B ن(@� \!` \�("^ $� 	 �M (%b ،رك('� 
�e -م�	َ)َل َربِّ � :-`!�$ ا�@
 Gbََُوأ َّG#ِ�َْ�ِإ qُ[َْأ َّGُْ�َ�ھbَ �ِّD َ̀ 
ْف ِNَْ^ َّ�ِإِ�َْ�ِ$ ۖ َوإ �ِDَ� ُ̀ �َْB ( َّ%�Gُjْ أََ&qُّ إِ�َ�َّ ِ ا�@ِّ

 َG�ِ!ِھ(jَ�ْا Gَ ِّ�� ) c� B33( 
ّC` V�Jو� ،c� B \إ� ً(C�C& $ا�%�`  إ�� G�B و�� ،
��� " ( ده �M <"§ ا�%@)EF <?ّن أE"M ا��E�,Qّا�IQ#)ء `G ھJا ا�Dّ ع `�D و

$>(> \!`"10.  
o�� �+p
ّ(#�M O) ا�EX(Q `!\ ا�%Q, ل، وھ�  :��B ��ا� �!�,Qھ� ا�

�G ا�%X(Q!�؛ إذ � G�%B أن ^�ّ� ا�%X(Q!� إ�ّ <)�EX(Q وا�%Q, ل  n>ا
ا�ّ
Gb ا�ّ
 �,�I^ ��دة ا�(Bhّوھ� ا� ،�Bh%أو ا� �!�,Qوا� E�,Qّ�وأداة ا� EX(Qا� O�)
^

  .11`!\ ا�%Q, ل، وھJه ا�%�Bh أو ا�Q,�!� 	� ^�"ّ�د و	� ^� ن وا&�ةً 
�1 ً��� :�/%ّ�  �'/�م ا�%�$�� وأھّ
1- ��$�%  �'/�م ا�

�G  :�" ا�	�kّ -أ �I�'� ،n>(^ ر�N�ا�%�)<"� <,ّ� ا�%�� وM�O ا�C)ء 
 ����"$) ^nC(ا�� \'%M $> 
�12�G <)ب ط
ب، و�!�، إذا �'\ Q!g$، وأ.  

   $"Cّ^وا $"C^ ل(IB :\�("^ $� 	  P� �@j�(> رة(^ Vه، وذ�
: � �ُْ#"ََĈْ	Q) أ� َ ?َM
ْ نُ  َ̀ 
ِْM...� ) �� B90(\�("^ $� Ib Vر، وذ�(%�Fو^)رة <)�ر^@)م وا� ،: �  G%ََM

!َْ�ِ#ْ� َوَ� ھُْ� �hَPَْBُ نَ  َ̀ � gَْ ٌف ََM ھَُ�اَي nَِCَ^� ) ة
IC$)38ا�� 	و ،: �  Eَ�ِC�َ nِْCَّ^َوا
  .)I�15%)ن ( �َ�Gْ أَ�َ)َب إِ�َ�َّ 

وأّ�) ا�%�)<"� `�D ا�IM G�ّ�� [m ^� ن �M ا�I ل، و	�  :�" اm87iح -ب
  .13^� ن �M ا�E"Q وا��ّ
ك

Mا�� (�^Cّ)ع Cّ^ �M)ع ا�I ل ھ  ا���)�$ `!\ ا� )$ ا�Jي ا	�,(ه ا�I ل، أّ
E"M $ّأ� E)m E"M يJا� ($ ا� \!` E"M (%b E"Q^ ن?M E"Q14ا�.  

  :^Cّ)ع �M ا�E"Q <) ^�وG�%B إB,)ح ا�   
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��E ا�Jي `%!$ ا��CّDّ  -أ E%"^ )<"� أن�أّن ا�% �  ��P> E"Qع ا� � �M رة(^

ه �eع و ّDا� Vذ� �ّ"B \D"%� E"Qا� E"QB $ّ��M ،$@D) �M رة، و^)رة Nّا� k>(d�^


 ا�")م�mوع ھ  ا
  .��M $Nّ-B \D"%� �15 ن ا�%'
� h!Bم M ،\D"%رة وا� Nّا� k>(d^ E%'B $ّ��M ا�!ّ� ي \D"%ا� �M (%b

"M $!)m يJا� \D"%ا� �M 
rDB E> رة Nّا� k>(d^ \D"%ا� EN& \�%M E"Qا� E
و��\ زال ا�%"D\ ا��Q\ ا�	��اء وإن &EN ^ ا�M kM أ]b �  E)ن ا�	��اء <$

وإن DQ�(g)ه �M ا`�I)د ا�E"Q، أو �"D)ه �� G�B " :] رة ا�E"Q، 	)ل ا�Nّj)ص
 
�e (ّDb ب ) ه `!\ ا�(D!"Mّ�ب وDا� \!` $!"M ى أ�ّ$ إذا
��)ً <$ أ� ^ّ?^ Vذ�

$> G��ّ?���ة �B �  n!-Mّل `!\ ذ� V	Nّ�$و 16،"Nّا� �M  وھ $�!"� n!g (%�

د ا�%�)<"� ّj�
ھ� `!\ ّIB ء �")�#� و��(Iإ� qC� G` �#�?@M ،�#�("� �>(PNّا�

E"Qا� qC� �M
"�  .17دون 

	 ا <�G ا�%�)<"� وا�% ا�IM، وھJا �M أ]!$ ^%��h و�X(Q!�  -بّM أّن ا�"!%)ء

 $^(M
ّN^ �Mن����)<"�، mّن ا�% ا�IM ا�%')رB �IM ،  �b�kQّ ا�"% $�M ن �B و�
 �M ط
�aا V�J)<"�، و��ا�% G�
، وإن �� �(M ،$!)m G�B% ا�IM أ`ّ� �mا �M

�ص وا�%�)<"�gا� E%"ل ا� C	18.  
أّن ا�%�)<"� � ^� ن إ�ّ إذا و	"� `!\ ا��QNّ ا��� `%!#) ا�%I��ى <$،  -ج

 cB

ه �M ا��ّ"bذ (��ً  � �Mذا `%E ا�J " ّ�CّDي E"M`!\ ا� ($ ا�"وھ  %`

<� �Mّن &�%$ `!\ ا�<)&� b%) ھ  	 ل Iا� $> �NIB �� E%"ا ا�Jأّن ھ 
وظ#

�) 19ا�j%# ر G�> ق ا�"!%)ء
ّM V�Jو� ،�>
، M�� ن ا�%�)<"� �M$ أ�ّ "B��I أ�ّ$ 	
 $!"M�  Eھ qNّP%�(> ولhّDا� ��& �M ا Q!�gا V�Jاً، و��N	 $!"M (� G�>و ً(	(Mو

 �Xر(` �)(P� أو ً(>(CP��
ا&� ھM E"!#) ا��ھ  �Dّ� أم �؟ و�M (!@� ا�

`�ّ�#) `!\ أ�ّ$ a �M c!�gا ��ا� $IQا� EF(@� G�
ھ) �eه  �وJھ E�� �N	

 �N	 $ّّل `!\ أ��M ؟�N	 دون ً(	(Qّ^ل أم أ^� ا("Mmا $D� E%"ا�� 
C�"�20.  
2- ��$�%
 هللا ^")�\ <d)`� ر� �$: أھّ�ّ� ا�����G  � أ� G� 
�bأ �M

 (%b ،$�Q�(-��-)�Q�$ و G�> ن

آن، و	
ن ط)`�$ <d)`�$، و	Iا� G� ً("X �
�"$، 	)ل ا<C` Gّ)س 
bهللا إ�ّ ذ 
bJB �M ،$%�ر�X هللا -	
ن <�G ا�%$ وا
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(%#D` - \�("^ $� 	 �M: � َMكَ َوَر
َbِْذ Vََ� (َD"ْ� ) ح

�B ا�Jµان وا�	)�� )4ا�ّ'B ،

>(D%ا� \!` �Cd-ّ'#ّ� وا��21..."وا�.  

 qjB $ّ��M ��C� إذا $�ّD�وb%) ھ  �"! م و��G�> $�!` kQّ ا�%@!%�G أّن 
  .^Cّ)`#) وأ�ّ#) ھ� ا�%
(nإا�"%E <#) و

(Dم ھ(I%ا ا�Jھ £ّ-B (� Gو�� : �B
j^ q@P> وا��ّ اب 
)mا ��r"^
�ً � " :	)ل ا<G ا��Iّ� �ا�%�)<"� �$ X(Q^ �">(�%ا� �B
j^ q@P> ل(%`mا EX(Q�M

  .�NPB"22$ إ�ّ هللا ^")�\
�k�Cd^ ��&(� G ا�ّ@Dّ� وا�QP)ظ `!�#)، و`�م ^,��"#) mّن  
)mا �r"�M

� �N�(g �ّCP� G� n>(� Vذ�$B�# �  �ّ�ّD�(> ّا�ّ�` ى إ� �C�^ و� $�ّD�و
E%"ا� Vھ)ن ذ�

ھ)ن، و<C23وا�.  

 ً�e��1: �ّ#4ّم ا��/'  .�'/�م ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� و7	%/� $
� ل 

M)ت ا�ّّN^�  ر�N^ ��ه ا�

M)ت ا�B CّDّ� ھ� `% م ^�ا<�ّNّ�أو ا�

 $D`� �B
B
Iّ�أو ا� ��!"Qأو ا� ��� Iا� (#D�� اء .  

ف <�ل �Q¶ ا�ّ@b G` �^(� �ّD ن �"D\ ا�@PB �ّD�)ج ّNّ�ا� ¶Q� ر(��gوا

 $�("Mا�$ وأ 	أ G� �,B �IM ،ا�"!%)ء G�> $^�(%"���ف ا�g� 
r� k�	�^ \إ�� 
� ر m(> WC^
��) ھ   �ّ,B (%b ،�`�Cا� $!>(I^ يJة، وھ  ا���I"�(> WC^
��) ھ  

  .24ا�"%!��
 (�� ر ا�"%!�� mا G� �ّ,B �	اد <$ ا�و
B nB
^Cّ)ع وا�	��اء و�) ھ  ^'

 �M ت أدّق(M
ّNّ�ا� ¶Q� ّن�M ��("%ه ا�Jھ Eّb E%�PB ¶Q� �ّD@ّّن ا�mو ،V�Jb ���
 $D��G ^�ا<�
 وأ� ر `%!�� �G 	 ل أو  �ا���"%)ل �D"B $ّ�m `% م �) ]�ر 

�	��اء أو �� ^�G، و� اء �M أ� ر ا�GB�ّ أو � ��(b اء � 
B
I^ أو E"M(���ّ25ا�.  
 E%P^ (#ّ!bوا�ّ�وام وا�")دة، و �"�Cّdوا� �IB
ّdة وا�
وأّ�) <)�ّ@M �ّD#� ا�ّ@�

¶Q� د
Bار، و

ار وا��ّ ا�� وا��ّ�%���")�� ا�"�ّD@ّص " ا� NّDا� �M ًا
��b
  .26ا�ّ'
`�� <#Jا ا�%"D\ ا�!ّ� ي

    �>(PNّى ا��� �D@ا� \D"� qPN�@Bان هللا `!�#�–و Xه ا�%")�� - رJھ 
 ً (ّB C� ً(M
ّN^ ون
C�"B � �#M �ّB �ّ!اء وا� ا���	�^Cّ)ع، و	� �Dّ� إ�ّ إذا b)ن �

 $^(M
ّN^ §"> ن <?ّن &
ّNB� �ّD@> ���.  
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    �'F(` G�D�و	� روي ھJا N� �M ص ]
G` �PB ا<C` Gّ)س و`G أّم ا�%�
- n�%jا� G` هللا �Xر- (#D�:  

�V أّن ر� ل هللا: 	)ل `G أ<� ا�E�Qّd -أ 	 �`hB س(ّC` G>� �!	 �  ط)ف
�IM ،�ّD)ل Vه وأّن ذ�
و�) : ]�	 ا وJb< ا، 	!�: <�G ا�QNّ) وا�%
وة `!\ <"�

� ل : ]�	 ا و�) Jb< ا، 	)ل
<�G ا�QNّ) وا�%
وة `!\  �]�	 ا 	� ط)ف ا�ّ

M ن  و� �<"�
ه، وJb< ا ��� <@b ،�ّD)ن ا�Dّ)س � M�B" ن `G ر� ل هللا NB

�#B�Bأ $�(D^ و� $�(���$ و��
وا �b ه ��@%" ا
  .dM ،$D`"27)ف `!\ <"�
إّن �hول اD@> ��� Od>mّ� إ�ّ%) " :	)�� - ر�X هللا `D#) -و`F(` G'�  -ب


و($ ���h$ ر� ل هللا -� O%�  .b $ّ�m"28)ن أ
    $^(M
ّN^ G�> kB
Qّ��(> OB
Nّ�ا� (#�QM� اء وا���	��) ھ  � (#D�^Cّ)ع وأّن 

�B�� $IM  وھ V�Jb ��� (� (#D�  .و
(#ّ�?> G���ّI�%ا� G� G�ّ�� [mوا G���ّP%ا� �D` �ّD@ّا� cB
 :و�b V�J)ن ^"


اء" �) ر�� ��P�Jى"ّQا� \!"B �>أ �D` (%b )458ادي29)ھـ��Cا� q�d-وا� ، 
�G ھJا ا��ّ"
cB 	 ل أ<� 31)ھـ474( ، وأ<� ا� ��� ا�C)(�30)ھـ463( qB
، و	


 ا�Nّj)ص�>: " ّ�CّDا� �ّD��) M"!$ أو 	)�$ ��I��ى <$ �M$ و�Bاوم `!�$ � "32.  
(#ّ�?> �ّD@ّا� cB
"^ n'B و��: " $D` ر�[ (��G 	 ل أو E"M أو  �


B
I^ " ��
ن ا�-)Iا� �"> (�ھ�Jا <#Jا ا�ط�ق `!\ �) �CBو إ�ّ `�D أ] ��� 
E�� Vي، وذ�
j#ا� �"B
 )ھـ)1250 ، وا�' ��(b)ھـ747( ]�ر ا�ّ'


ھ��eو �d�ID'ا� G��mهللا وا q@& �!`ة و
  .33وا�%")]
b GB?<� زھ
 $^(M
ّN^ رة إ�\ أن(aن إ Nّ-Bّ�ون و�I�M Vذ� EC	 ن ��ّI�%ا� (� �وأّ

�) ھ  �¡ (#D� Eا د��Jوھ ،�ّD� (#ّ!b �@�� (#ّوإ�\ أ� V�Jb ��� (� (#D�^Cّ)ع و

M)^$ واOX `!\ و`ّN^ ع ّD�> c!@ّء ا�(%!` ��  (%ّ!b ا �(b �>(PNّأّن ا� \ّ�&

 $^(M
ّN^ G�
ف ّN^ �#�!` E�aر إ�\  �أ(aأ G%ّ��?� ه وا�� PX ا �D$ و

 " :ذ�V ا<a(` G ر &�G 	)ل��) b)ن �G أوا G�> ن 	
ّQB �>(PNّن ا�(b �	و

�I)م 
�e �M ًن ])درا(b (��I)م ا��ّ'
nB و G�� ل ])دراً 
ا��ّ'
nB وإذا  ا�ّ
$D` ا �?� 
�  .34"أE�a `!�#� أ

  



                   "ّ�ّ#	� ��$�%  وأ�1ھ� �" �/. ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ�  ��* (�ا)� ا�'�&	� �" ا�
  

  

17                                                                                   ��� ا�
	�ء 

"��ّeا� d6�  � �* (�ا)� ا�'�&	� �" �%�$�� ا�#ّ�"ّ : ا�
 ًiأّو :sو�cار: ا�]�)�ة ا�%9iا u� د�-%)iت ا�%ّ��ّ� اi�� Tvأ.  

�#s ا�]�)�ة -1� T�7wW5 و�&�W : G�![أ G�> �"%) ة�`(Iه ا�Jھ

�M GB ا�ّ'
B"� ھ%)�Cb : د(N�	ارا�
%��  .وا�

  #M 
�NIّ�ا��!  وا� G�> (#Fأدا �D` W��(M	�N)د �M ا�%�)<"� �"D)ه ا��ّ ّ
G��¸ّ�� G�> �D@&35WB
Qّ�اط وا�
Mا� G�> W�  .36، وا�%
اد ا��ّ ّ


ار �M ا�%�)<"� M#  إدا��#) و`�م 	d"#) وا�QP)ظ `!�#)    %��وأّ�) ا�
$Bد ھ�(N�	ي ھ  ا�Jّول ا�mا E[mأد�ّ� ا G�ا�ّ
ا^C` �M q)د^$ أ`�ل  � و


�(> $^(M	�N)د، وو]Q$  �ھ�ي وأ	�Nه وأ^ّ%$، &�� و]C` c)دا^$ ّN^و

ة 	)ل%� G> 
>() G"M ،$>(P[أ (#>": ّ�CّDا� c!g �ّ![أ �Db �  ��(�M

�^$ 	�Nاً وCdg� $	�Nاً ["37.  
 c��B و���  ،
BJPّ�ن وا�(�Cل وا� I�(> Vأردف ذ� E> $>(P[أ G�> $!"Q>

PB رة(�M$� Ib (اھ 	رات وأ(C"ا� �ّa?> GB�ّا� �M nّdDّ�ا� G�ھ!Jّ": Vرھ� 
 ً(��  .38"ا�%�dDّ" ن 	)�#) �

�B�'ّ�ا� nX � 
�e �M £ّّDوا� 
�mا �#M �M 'ّ�دون�ن ا�% "ّdD�%39وا� ،
$� Ib دة(C"�(> د(N�	ا� �M qeّ
B أ&� : "و^)رة GB�ّد ا�('B Gو� 
@B GB�ّإّن ا�

وأّ�) أد�ّ� . 41"ا��NI ا�C^ �NI!� ا: "، و	 �$40..." اإ�ّ M ،$C!e@ّ�دوا و	)ر<
(#D%M ار
%��  :اE[m ا��ّ)�� ا�Jي ھ  ا�

     �'F(` �B�&- (#D` هللا �Xل هللا " :-ر ��¸E أّي ا�"%E أ&qّ إ�\  �أّن ر
�) دام `!�$ ])&C$" ، وQ� �M¶42"أدو�$ وإن 	Eّ : هللا؟ 	)ل GB�ّا� q&ن أ(b"43 ،

 �NI�
ار وا�%�او�� وأ�ّ$ %��
ى b!ّ#) ^�ّل `!\ أ]E ا�gت أ(Bوا
وروي <
 $ّ�C� ي�#� $`(Cّ^ا �M �!@%اه ا�
ّP�B أن ��CDB ّي C��.  


ار �M ا�"%E ا�O�(Nّ و`)ب ا��dI)ع  �و	� &ّ� %��أ]P)<$ `!\ ا�
$� 	 �M (%b $> م(�Iا� �"> $D` �  ا�")ص G> و
%` G> هللا �C"�- هللا �Xر 

$D` -":E�ّ!)م ا��	ك 
�M E�ّ!ا� G��ن b)ن IB م M E�� G�^ � هللا �C` (B"44.  

j& G>ل ا(	: " ً� ,Q�
 و�  b)ن ّCأ`%)ل ا� G� E%"ا� \!` ��ا�%�او

����او $�M ��� G�� ًا
  .45"أ&qّ إ�\ هللا ��B E%` G ن أ`�r أ(
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Iا� Eّb (#إ�� n)

 وا��ّ?ّ��M Eّن ھJه ا�I)`�ة ^rّDا� �D` E> ��`
 ا`� ا�ّ'
\�("^ $� 	 �M (%b ،� ة أو
a(C� (�
َت َوَ�G ^َ)َب َ�َ"Vَ � :ا��!ّ�ّ� إّْ���bَ �ِْIََ%) أُِْ(َM

 ٌ
�Nَِ> َن ُ!%َ"َْ^ (%َِ> ُ$َّ�ِا ۚ إ ْ�َdَْ^ �ََو� )112: ھ د( ّ�Cل ا�ّ')ط(	 ،: " �M ت
r� ذا�M
�!#) ^�jھ) &)�!� `!\ ا��ّ ّ��M Wذا ّ?�M ��`
a �ّ�ّ!b ف
�ً إ�\ (#� ط�� �Bرأ


g ف ا
ّdا� �M nّ	 ���I)<!� وا	n أو  �M V�JM اف
�G اmط"46.  

j& G>ل ا(	: " (#ّ!b ً(`و
Mا`�ه أ] �ً و 	م و(� ��و�^ G�nّC دGB ا�

W�  .q�() �M"47 ا� 
2- �/	yت وأ�i�6ا� Tvار أ�%9iا u� د�-%)iن ا�v {�9 : qC@M

 ّ^

n) إ�\ ا�%O�(N ا�%�B Vد ذ�(N�	ا� n�
ارھ) %���C `!\ إدا�� ا�"C)دة وا
(#D�  :�M48#) و

��G  -أ �J� G�M

�IB ا�%�!\ <�G طّdار ھ� ا�
%��أّن ا�	�N)د �n ا�
�) � ^P�& E%�EN^ \ّ إ�\  �ّB CّDص ا� NّDا� E�%P^وز، و(jّ�ف ا��!  وا�
ط

�!Jّا^#) وa# ا^#) ا��� أ<)&#)  G� (#�(�
�) � ^k�d، و& c�!�^ ،(#� \�("^ هللا
 kB
ّdأّول ا� �M \�("^ إ�\ هللا 
� ر ^�ّدي إ�\ ا��dI)ع `G ا�ّ@�mا G�وھJا 

$d�  .أو و

 هللا �
WB وا�`
اض `G أواQّ�ف ا�
�D)ھ�$وط �M ع 	وز وا� (j^و ،

\�("^ $� 	 \D"� kّIPB ار
%��
ه، �(M	�N)د �n ا����bَ �ِْIََ%) � :&�وده وأواْ(َM
 َ�
َت َوْ�
ٌ أُِ�Nَِ> ا ۚ إِ�َّ$ُ <َِ%) ^َْ"َ%!ُ َن ْ�َdَْ^ �ََو Vَ"َ�  .)112ھ د (َ^ G� )َب َ


اً 	� � ^�kّIP  -ب��b ًا
�g $�M ن(@�¡� ENPB ار
%��أّن ا�	�N)د �n ا�
�E") �ّ�� b �ّD هللا   #M �`
a E[ا أJأّن ھ (%bوا&�ة، و �"Mد 
<)�"%E ا����

 E%"> ّإ� kّIP�B � م ا�� ن(�	 Eّb \ت إ�
r� ذا�M ،ء(�amا Eّb �M E�!	 
ّ%�@�
 

ار ENPB ا����%��
ه، و^@�I!ّ$، و����(> G�r)م وا�IP�@^ �	 ء و&�هh)


 ا�E�!I ا�ّ�ا�BhB ��P> �F `!\ ا����
 ا�%ndID " :ا����
، 	)ل ا�Dّ وي%�Bو

ةً ��b ً(M("X49"أ.  


ار kّIPB ا��ّ ازن وا�ّ'%  -ج%��ل �M &�)ة ا�%�!cّ إّن ا�	�N)د �n ا�
 k�(-!� �!�(b �ّBد C` 
%��M-E)و h` -  ت(M
ّNّ�!� �d�Q�(M#� ا�O�PNّ ا� 

 E%'^ �#M ا&� &�)ة ا��@)ن � \ّ�a \!` ً(و^ از� ً��(�^ �Q,B �ّD@!و� �ّB CّDا�
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 $Dط(> E%'^ ،$> W�PB G� 
F(� n��j�%"$، و n�
^$، و�ا��@)ن �n أ
(%�^$، و�IM ھJه ا�I)`�ة وھJا اM �M E[m#� وظ)ھ
ه، )ّ�ه وھ(�& ،$�h^$ و

�ً �M ا�ّ@! ك !g qّC@�M Gط(Cا� \!` 
ا�@Dّ� ا��B �ّB CّDّدي إ�\ ط��)ن ا�rّ)ھ
  .وا�"�� <)�"��

 ً����1 :����ّeة ا��(�[ا� :o+�ھ �  ًi�y'� ه��k� ن�^+ �)و Ty�cا ً�  دا{
ا�Jي E%'B ا�E"Q وا��cّ داF%)ً  � ھ�T�7wW :$B و�W&�5 �	]�)�ة -1


�B وأ`!%#� <)¦ ^")�\، وأ^I)ھ� �$، �Mذا b)ن Cا� \bأز $ّ�m $ّI& �M E,Mmا� 
� <ّ� أن nIB `!\ أ`!\ در()ت ا��%)ل M $b
��M V�Jbّ$ إن أو	n ا�"%E أو ^

�G أھّ%#) Eّ"� ر �m Vوذ� ،E,Q50وا�:  

ي ا�"%E إّ�) أن �B  -أ�"B يJا� £IّDأّن ا� �#) G�ن �G (#� ا�# ى أو 

 $ّI& �M ن(�Q�D��M)ن داF%)ً `%!$ اE,Mm واE%bm، 	)ل ا<G  �ا�E#j وھJان 
�C��	 ": ل �
� ر وأ	
<#)  �و��� jB ز �!ّmإ�ّ `!\ <?`!\ ا $@Q� Jg?B أن


^�G ���ّل <V�J ا�Dّ)س ّ�
ة أو ّ� �Ng
ّ�(> $@Q� �M E%"B (%ّإ�\ هللا ^")�\، وإ�

ك اE,Mm واmوV�JM �b `!\ ( ازھ) �Bو ،G@&mا 
�mاوم `!\ ا�B أن (�ّ?M

�) � jB ز"51.  

 ا�Dّ)س إ�\ ��ى ا�% ا�IM وا�%-)�G�> �Q  -بrDB ء�a \إ�  `�B G� Eّb أّن

	 �$ و�M $!"Mن ^I>(d) اط%?�ّ� ا��QّD و���D وار^)&� وأ	EC ا�Dّ)س `!�$، وإن 
�#M �M ر أو(Cgا� �M E!g \!` دّل (	
�Mل ا Iإ�\ ا� �QّDا� Gّ¸%d^ �!M 
C-ا�.  

 (%ّ�� ر وأزb)ھ) وأ	 اھ) mا \!`?> �#@Qون أ�Jg?B ء(�C�mن ا(b V�J�
G�Dا� GB
�
�M ھJه ا�I)`�ة �M أ"�
 �F(Mة #r^ن إ��$، و `�B52:  

�C!ّ�)ً �  � أّن E"M ا��CّDّ  :اcّول $� b �#) G� $ّI& �M E,Mmھ  ا ً(%Fدا
�G (#� أM,!�� ا�"%E ذ G� q!dB � غ�Cا� �#) G��) b)ن  Eّ�M اJا^$، و�

 $!"M $ّم <$، إذا دّل أ�(�Iا� ً(%Fدا cّ!�%ا��  hBh"ا� �C` )ل	از،  jن ا�(�C�
�kّ& �M �P!N ا��CّDّ " :ا�C-)ري E"Qن ا� �B ز أن jB -� �!N��M  و� �B ن 

 �D�%ا� G� �QNّح وا�(�ّDا� �M ا�"�د G� (D� OCB �� (� $� O�>أ �	ى أ�ّ$ 
&DّI) أ� ^
�G 	�)م ا�!E�ّ وا�ّ,P\ و�P ھ) (D�!` qjB �� (� $�!` q)أو �	53"و.  
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j& G>ل ا(	: " $ّI& �M ن �Bاز و jن ا�(�C� qP�@%ك ا�ّ'�ء ا�
�B �	
��!Cّ�ا� �P!N%� E,M54"أ.  

�M q!d$ ا�%�)<"�، و	� ^�M q!d <"§ اm& ال إذا وھJا ا�Dّ ع 	� � ^
 ً(	
M �Mا
Iا� �I` V�Jو� ��Q%وا� ��("�(b س؛(ّD!� ن(�Cغ وا��Cم ا�(I� �M ن(b

 $M
ّN^ ة�`(	 G�> ً([ّ(g�  ،��!Cّ�ى وھ� ا� �Q�(> $M
ّN^ ة�`(	 G�>ء و(,I�(>
��(��(> $M
ّN^ ة�`(	 G�>55و.  

"��ّeا�:  $Bرج ھ�(g E,Mmا G` �PCBو �#�jB أن cّ!�%!� ����  إذا
�� أو (Q%أو ا� O�(N%ا&� ا�h^ از، أو j)ن ا��> Eا( G� Vذ� E"QB �� $ّأ� �C�
 G�%Bو ،$NF(Ng G��ة أو b)ن Nّا� �M  #@ا� �M (%b �N	 دون $D� n	و

 $!"M (� G�> kB
Qّ�ا�� ,Mmوا E%bmأ�ّ$ ا \!` $!"M از أو jن ا�(�C� (%> E
�!B56:  

-  E%bmا \!` qاظ B!�!�، و	ات 
�
ة أو �أّن ا�Jي �C� $!"QB)ن ا�j از �B ن 
 ��%^ G� E> ،�QNّا� V!�> $!"M (� \!` 

ع �D) أن �@�%ّ'B � (#D�&و ،E,Mmوا

  .^Cّ)ع أن �I م <$ أ&�)�)ً إظ#)راً E[m ا�%'
و`�ّ�ا�

 أE%b أ& ا�$ <GّrB ��P و( <$، أّ�) إذا  أنّ  -#�aء ا�a �M ن �B از jن ا�(�>

 $D� E"Qأو  �^@)وى ا� ً(Bو(@�� E,Qا� �M ن �B E> از j!� ً(�(�> ن �B � اJ#M
E,Mmأ�ّ$ ا Vّa � اJ#M E%"ا� �M إ�ّ ] رة وا&�ة $D` �C�B �� .  

    $b
^ G� �ّD@ّا� �M ورد (� �#M (D� G�%B (Dھ G��ة ا��ّ
او�M OB  �وN�

 ذ�V وھ  اI& �M E,Mmّ$، و^
DC� $b)ء ا��"�C `!\ 	 ا`� %` E"Mو �j@%ا�
 E,Mmھ  ا Vذ� OC[وأ 
�>hّا� G>ا Vذ� E"Mو $ّI& �M E,Mmاھ�� وھ  ا
إ<

$� �C@ّD�(>.  
2-  ov�W أ��9ب� �/�	( dّ� "%ا� �	ل ا�'�&�(cا ~��� : 
rّDا� �">

�C)ب ا��� د`�$ وا��ّ?ّ��M E أد�ّ� ا�mز ا
إ�\  �ّ'
B"� و�I)]�ھ) B�D� Gّ�C) أ<
 ���
(n إ�\ �B (#> ه
��n أ �!X(Qدات ا�(C"وا� �%�r"ل ا�(%`mه اJھ E��
ك ^

  :57أ� ر وأ�C)ب وھ�

 وا�Dّ#� ��@�  :$��ن در�n ا�6^. ا�ّ��)" -أ�mر أّن در()ت ا
ّI%ا� G�

 �M �#ّDأو ا� 
�mّ ة ا	ف 
�G (#� ا�!Qّ¶ و^?��bه وا&�ة، و^" (�ا�ّ'
ع إ
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 �B�'ّأو ا� `�� ا� ،
�mا \!` ��r"ا� 
)mا q�^
�b ة
<)�%��bّات ا�ّ'
`�� ا����
 $^
>(��`!\ ا�"%E <$  �`!\ ا�Dّ#�، و^�ّ
ره <?�)��q وأ�Q)ظ �-�!�Q، و

 G� $"	 � �M 
rD�M $D` �#D%ر <$ أو ا� ��G (#� ا�%? (�و�C�(j�D!� $ّ#�، وإّ
B
ً أو ^�M ،ً(�D�@Pذا ا�ّ' ً أو &)(�ّ) (ّBور
X $� b ��& G�"� وأھّ%�ّ� ا��I)م <$ 
 E"M�  G� Eّ	$ أ�ر(�M ،زم� 
�e �#ّDأو ا� 
�mا اJ$ دّل `!\ أّن ھ� 	ف �g

 G�� ،�B
Pّ�ذھ)ن `�م ا� ( ب أو ا�mا �M ًرا
ّI��ا� ( ب، و^)رةً �  b)ن 
 $� $b
�G ا��ّ?�bّ و` �<� ��Pدر(� ا� �d"B \P,ّا� �ّD@� $b
^ �M (%b ،(#��

  .58أ&�)�)ً 

ى �M إB,)ح &�ود اm&�)م ا�ّ'
`��، ودر(�#) C$ ا���ا �$ أھّ%�ّJوھ

 �ّCّDا� 

ة �M ر�,)ن ���%"�(M�  ك
^ G� $"D[ (%M $ّI& �M (�أE,M وأّ
ا�"%
ة �M ر�,)ن وا�`�%)ر �M ذي ا�I"�ة ھ  اm ،E,Mmّن �C� $!"M)ن ( از 

j)ھ!�� M ،$� "D%B?راد ا�ّ
د `!�#� <)�I ل وا�E"Q، وھ  �  b)ن �) b)ن أھE ا�
E,Mأ $ّI& �M وھ)ً ��)ن
��59.  

�G اm`%)ل  �و^)رةً �B ن ^
pW� : $bا�. ا�-��oّ[� "� 5  -ب E%"�
��hا&� ا�%O�(N إذ 	� � @B�n�d ا��M (#D�> n%j-�)ر �G اm`%)ل أزb)ھ) 

 $I�(g G� �>
	 (#%r`وأ–E)و hّ`-  $�!` q"NB $ّ�m�  E%` Eّb E%"B أن
 G�> �!X(Q%إ�\ ا� ?j!B أن �ّ>�M ،��
و`)ً �¼ّ'� \ICBو ،$�!` �ّPB أو $> 
��B

  #M �ّ�%ّھmا q@& ل(%`mإ �ا q@�P%وا� ،GBھ�(j%ا� �F(	و ،G�%!@%م ا�(�
 Eّ�M ،بmوا ،�X(Iوا� ،��Q%وا� ،q�d-م، وا�(�� اق، وا�%"!ّ�، وا�mا \!`
�#)، وIB م ّ(#�
 وو	� وا��b n ^�ّدي �Cb �#) \ج إ�(�P^ ل(%`mه اJھ

  .�Db  �"60 أط�k اmذان �n ا�-�m �Mّذ��:"<?`F(C#)، و�b V�J)ن `%
 IB ل
j& G>ل ا(	

 <$ و&ّ� `!�$، ووّ]\ <$ " :�
 أّن ا�Jي أ#rB يJوا�


ا`)ة ذ�V، أو � G` $!�'B (�
ض �$ "B ن(b $ّ!"!M  ھ (�
ه، وأّ�e G�أو�\ 
E,Mأ $ّI& �M Vذ� Eّbاز و jن ا�(�C� $!"QB ن(b"61.  

<"§ اm`%)ل  �و^)رة �B ن ^
ّw$:  $b�o% وo%['b )	�/. �ر�%o  -ج
،$���CPّ�$ �#) ر&%� <?ّ n�  �M �C� (%b ،E%"ا ا�Jض `!�#� ھ
QB أن ً(M gو

 �'F(` �B�& G� G�P�PNّا�- (#D` هللا �X)�� - ر	ل هللا " : � �إن b)ن ر
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 (�
ض `!�#� وQ�M س(ّDا� $> E%"B أن ��'g $> E%"B أن qPB  وھ E%"ع ا����
�OّC ر� ل هللا  � (#PّC�m �ّوإ� ّW	 \P,ّا� �PC�"62.  

 $D���$ وIQa�$  �و<#Jا ا��B �NI ن ا��ّ
ك ّ?> $�%&
� E%"ا� G� E,Mأ
 Vذ� �M (%� ن(,�
ة �M ر%"!� $b
^ �M (%bو ،OBاو
�ة ا��ّ[ �M (%b �#�!`
 kّ'B �	و Vإ�\ ذ� ��ّmدرت ا(C� ن(,��� ��Mّ$ �  ا`�%
 �M رّm(> �%&
�G ا�ّ

M ،�ّI'%ا� ENP�M ،م Nّة وا�

 ا��P، و	� `!�#) ا�G�> n%j ا�"%#aھ) إ�\ أ
gّ?
�#�!` �I'%ا� ��'g ،$!%"B أن qjB  وھ E%"ا� G�
ا ��b ك
�B ن(b63.  

d��ّeا� d6�  أھّ�ّ� ا�'�&	� �" ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� �" �]o ا�4ّ#ّ�: ا�
 ًiأّو: ��$�%  W#ّ�ع ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� وأ�1ھ� �" ا�

�ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ع ا� ّD^ ش & ل(IّDز ا�
	�B%)ً و�G اmد�ّ� `!\ ذ�V أّن  <

 آراء <"§ أھE ا�"!� �M ا�% X عbذ �"M('ّم ا�(�، b%) أّن ا�-q�d 64ا�

�GD " :ا���Cادي أورد b �M�)<$ ا��IQ$ وا�%�D"> ً(>(> $IQ ان �M ل Iب ا�(>
� ل 
�Dّ#) < &� أم <��
 و&� �ا�ّ Eب ھ(�b £ّ� (#�M ��� ��و&�\ "ا� ،

�ف <"§ أھE ا�gا $�M��?@%ا� �M �!"�65.  
 �B�Pء ا�(Dة أ���I"أ< اب ا� §"> �M G�%ّ!��%ا� �D` ع X %ا� K	 � (%b

� ل 
�"D\ ا(�#)د ا�ّ G`ء و(�C�mا �%N` G`�.  
 G�> ش و(�ل(I� \وأّدى إ� 
X(Pا� 
N"ا� �M ّ�ةP> ع X %ا� 
و	� أ��


M)^$ ا���ّ)ب وا�%�-G�NNّ إ�C)^)ً و�Gّ�� ،ً(�Q أq!e ا�"!%)ء C�B� ن b ن ّN^� 

ض ھD) أھّ� اmد�ّ� "D�
^�C وا&�ة و� `!\ وزان وا&�، و� �M �@و�� �` ّD��

  :ا�ّ'
`�� `!\ ھJا ا��Dّّ ع
� ل  -1

ة <�h��%^�  Gّ ا�ّ��b �Bوردت أ&)د �IM ،$^(M
ّN^ G��Q@$ ا�m اع 

� ل 
�-)�C� c"§ وأّن ا��QNّ ا���  ��M#) ا�ّ $^(M
ّN^ §"> أّن $@Q�
 $D` ر�N^Vذ� G�
M)ت ���DB(C، وّNّ�ه ا�Jھ:  


ّB�IM ،$)ل -أ'> ��P> $D` ھ  ])در (� $^(M
ّN^ G�إ�ّ%) أ�) " :أ�ّ$ <�Gّ أّن 

، B?Mّ%) د` ت 'Cا� q,�B (%b q,eوأ 
'Cا� \X
B (%b \Xأر 
أ�) <'
 (#> $>
ّIB ً�>
�G أّ��� <�` ة ��� �#) <?ھE أن jB"!#) ط# راً وزb)ةً و	 $�!`

Iم ا� B $D���(�"66.  
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 $�^?B ف
ّN^ اJ#M� $�M $� ر(��gا � ،$�ّ!C)و $�"�Cd>.  
�¸G` E أEb ا�ّ,qّ  -ب (%ّ!M ،وا�")دة cا�� ��P> ف
ّN�B �	 $ّأ� Gّ�>و

  .67"� و��G�B �� $ّD <?رض 	 �� M?(��� أ`)M$: أ&
ام ھ  B) ر� ل هللا؟ 	)ل
 
j& G>ل ا(	 ": �ّCّDك ا�
^ qC@� ن(�> $ّ!b اJھ �Mوأ�ّ  �و (� qC@> $

  .68"ا`�)ده

  و<�Gّ أ�ّ$ -ج�>?^ �Nّ	 �QM �ّB
'Cة ا�
C-ا� ��P> ً(ّB د�� ً(M
ّN^ ف
ّN�B �	


واهّ>�B ��  � ر `!�#� <?ن(aأ�ّ$ أ E-ّDل ا�(IM ،ً(¸Bج رد
-M ه b
�M O!N�": إن
� ^�اJgو�� <)�Gّّr، و��G إذا M ً (ّDظ �DDإ�ّ%) ظ �ّ��M ه "DN�!M Vذ� �#"QDB ن(b

E)و hّ` ب `!\ هللاJbا G� �ّ��M ،$> واJ-M ً(¸�a هللا G` �����ّ&"69.  
   $� I> �Bد(&mه اJ#� وي ّDم ا�(�
`)ً " :و	� <ّ ب ا�a $�(	 (�و( ب ا���)ل 

ه  دوbذ (��")KB ا�ّ���) `!\ �E�C ا�ّ
أي �ن  G�"70.  


�M $M أ� ر ا�ّ'
عّN^ G` c!�-B ً(B د�� ً(M
ّN^ ّي CّDف ا�
ّNّ�ا ا�Jھ 
C�`(M.  
� ل  -د
�) G�> �,IB  �و<�Gّ ا�ّ�D` ت(Dّ�Cوا� �jPا� kMف و
ّN�B �	 $ّأ�

�IM ،$D)ل §P�
ف ��� واE> ،ً(C) ا(�#)د ّNّ�ا ا�Jم، وأّن ھ N-إ�ّ�� " :ا�
 $� ��,	 G%M §"> G� $�jّP> GPن أ� �B أن ��,"> Eّ"ن إ�ّ� و� %N�-^

�G ا�Dّ)ر �"d	 $� nd�	ه إ�ّ%) أJg?B �M $�gأ kّ& G�  .71"<'�ء 
$� I> ا �)ر ��("�
ح a �M )ويPّd(� �$ ا�
<)ب ا���PB �b(P " :و	� ^


��M $M ا�rّ)ھ-> �I�IPا� �M ن ��M 72"<)�ّ'�ء.  

ة و<�Gّ  -وB
> �ّ�>(PNّّن ا��M ،د(aا�%' رة وا�ر E�C�أ�ّ$ IB ل ا�I ل `!\ 

��(IM (#)زو n)ا
B) ر� ل هللا ": �%) أ`�I#) أھ!#) b!ّ%#) ر� ل هللا �M أن ^

��؟ IM)ل�  .�M �� �)(& �"73$: � إ�ّ%( أ�) أIM ،nQa)��: أ^?

 ّ
N�� c�(-�
ف �Q'ّ�(> $D)`� ��� إ�ّ وأ�ّ$ ّN^ اJح أّن ھ
ّNM $M
�"B

ه ا��ّ'�  .ا��ّ'
B"� أو أ


ھ�  -زF(@� ��
C> �[(g $^(M"§ ا�PNّ)<� و��@� `)ّN^ §"> أّن Gّ�>و
 �Pّ,B ر <?ن(DBد G> دة
> �>m $N�g
^ E�� ،��ّmا G�و� �%G <"�ھ� 

�G ا�%"h، و	)ل �$ �`Jj�(> ":ئ <"�كhj^ G74"و�.  
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j& G>ل ا(	: " ّ£-B �	 $ّأ� �Fا Qا� G� Vذ� �M إّن  ��P> $��<"§ أّ

ه �D$ و�  b)ن <��
 `Jر�e nD%B75"و.  

 $^(M
ّN^ ع ّD^ \!` �ّأد� (#ّ!b ص NّDه ا�J#M�  $� (#D�
ف ّN^ Eّb وأّن
�[(g ��"B
�I)م g)ص و�$ د��ت ^'.  

B�kQّ اm] ��ّ ن `!\ : أھّ�ّ� ا�]�م �" �/. ��اد ا�ّ��رع �* ا�#ّ\ّ  -2
 E�ّ'^ ��ت ھ� ا�(B(eو O�(N%� �`
a (%ّوإ� ً(�C` ع
'^ �� �"B
أّن أ&�)م ا�ّ'

 �Cا�ّ')ط �D` ل(%`m(M ،$�Q@!Mو nB
�ً  - أ�)س ا��ّ'��-  Gا^#) و��J� ع
'^ ��
،
g�76%")ن أ  $D` �PCا� qjB يJه ا��N	!ّ� و��اد ا�%
�وھJه ا�%")�� ھ� 


اد ا�%��!ّ� �Mذا "اQ�m)ظ  وا��ّ%ّ@V <$، ذ�V أنّ �إ�ّ%) ھ� أد�ّ� B@��ّل <#) `!\ 

اده ووOX <?ّي ط
b kB)ن ا�"%I%> E�,)ه� 
  .77"ظ#

 �rQّ!ا� $	(�� Jgم أh!�@B $��b G�
اد ا�ّ')رع و	�Nه �وا��ّ"ّ
ف `!\ 
 G� �B�"ا� �ّ,�M م(I%أو ا� ��(Pا�ّ@�)ق ا� (�و��)	$ ا�G�"> ،��(P ا�`�C)ر، أّ

 GFا
Iاد أو ا�
Mmا G��G ^ ّ($ إ��$  �M(Iي، و� CّDف ا�
ّNّ�وا`� ا��> �dC^
ا�%
 G�%B ر ��G أ Vذ� Eّ�> W�PB (�ا�j%)`)ت وظ
وM$، وأ& ا�$ ا�(�%)`��، و
 GdM �	و ،$D���NI ا�%��!ّ�  �ّ#Q^ \!` G�"^ م أو��"D\ ا�� �M 
أن ^��ّ

 �ّD@ّا� $IM �M م(I%ھّ%�ّ� ا�m ًا
�ّC���hD#) اm] ��ّ ن  (#^(M
ّN^ الhوإ�
�G أ	��#� �M ذ�V ا��)م ا�ّ')M"� ا�Jي B@ّ%�$ ا�P)ل، IB ل Eّ"و� ،O�PNّا�: 

" ّG@Bف  � و��gا G�> G�"�� B-!£ <"§ ا�ّ@)M ى
gأ $Q�(-B (%�Mو ً�ّD�
(%#�M Gّ� G��ّ!ا� G��(P78"ا�.  

�)ت ا�NّD ص ا��QD� �ّB CّD ا��ّ"(I�)رض ووظcّ ا�ّ')M"� ا��ّ"ّ
ف `!\ 
 $>(�b G�� اnX `ّ�ة  �M OXوأو ،(%#D�>"�B�Pف ا���gا " �M
"�أّن `�م 

�ف وا��ّ")رض <�G اm&)د�B وأّن ھJه �gد ا�(I�`ّدي إ�\ ا�B ت(�(I%ا� V!^
�ّD@!� ��!@ّا� �#Q!� س(�
ط أa ��(ّ��(> �M
  .79ا�%"

و^�)<n اm] ��ّ ن �M <�)ن أھّ%�ّ� 	
اGF اm& ال M �M#� ا�-d)ب 

 ا�'ّ C�"� أن G�%Bا�")م، و £�N-^ GFا
	 G` �B�Pء ا�(Dأ� ً([ Ngو ،�`


��NI ا�ّ')رع <�"ّ
ف ا�%I)م ا�Jي  �	��G ا�Dّ�> GBJ ا < X ح ` �Cا�ّ')ط
 �M
"%> WC^
��م ا�"
ب `�Dه b �[(I� �M
"%M ،�`
]�ر �D$ ا�-d)ب ا�ّ'
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)طq أو �I�,�)ت اm& ال، وھ� &)ل ا�-d)ب �G (#� ��Q ا�-d)ب أو ا�%-
 q@P>و ،G��(& q@P> $%#M c!�-B �&م ا� ا�ا�%-)طq أو ا�n�%j إذ ا��

Vذ� 
�e q@P>و ،G�Cط(-�80.  
 Eّb أو §"> �"B
و<)��ّ)�� ��Mّ$ إذا (#E ا�Dّ)ظ
 N� �M ص ا�ّ'

M)ت M#� ا���م (%!� أو M#� ) أي ا�%I)م(�I�,�)ت ا�P)ل ا�Jي �B�cD ا�-d)ب 
 
C�"�M �ّ�Iا� G>ا (�أّن ھJه ا�%"
�M �رادة ا�ّ')رع ھ� ا�IQ$ ا�Jي ھ  <",$، أّ

\QdN%م ا��b $IQB �� ا�رادة V!^و �NIا� Vذ� �#QB �� G��G ا�Q#�، و £ّgأ 
�  ،O�(N%ف ا���g(> c!�-B (��� b!ّ#)، وّ¼� ً(�h!��) ھ  ��Pد ^�B�Pاً  G�>

 ّ�CّDأّن ا� (#	 @B ��ا� �!��mا G�
 <I�a E)رب ا�-%
 �M ا�
ّ  � و�ا<"�، و�� أ
 �M م(�
(n إ�\ ا(�#)د ا�^ �> I`  #M ،$D�DB@¾ ذ�V و�� jB"!$ &ّ�اً �<ّ� 

�P!N%81"ا�.  
�I)م ا��ّ'
nB ا�%!hم �¼ّ�� b!ّ#)، و�I)م  G�> $^(> I` ت(�(I� G� (Dھ hّ�%M

�ّD@ّا� $IQB �� h��%ّ�ا ا�Jھ hّ�%B �� G�  .ا(�#)د ا��)م �M ا�%N!�، و
M
"�
ف ا�CّD ي � �D)ص �D$ وھ�Jا B�Gّ�C أّن ّNّ�ي ]�ر ا�Jم ا�(I%ا� �


 وا�%�ح وا�ّ�`)ء -Qت ا�(�(I� G� ��> G�� ،$D��"D)ه، و��NI ا�ّ')رع  $IQ�
 q&(N> k�!^ ��ت ا�(�(I%ّن ا��M ،م���e ن `)دة M �M#� ا��Cھ) ا�
C�"B ��ا�

��(�
�)ت ا��ّ'
nB وا��ّ �)$ وا�ر(aد <?� ا`#)، و`!\  و^-�ّ£ <$ � ا�ّ(I�ھ� 
� ل
�G أّن وظ��Q ا�ّ �e
�)س ھ� ا��Cّ!�� إ�ّ أ�ّ$ �)رس �M ا� 	�  � ا�ّmا

 ��(���#� ا�@�)���، M)	�,\ ذ�V أن ^� ن �$ �I)م ا�(��Q@$ 	�)دة ا�%@!%�G وإ
(�

M)ت ^-�!V!^ G` c ا�Nّ)درة `��P> $D ا�CّDّ ة وا�ّّN^ م(I��� أو <��P أّي 


gآ.  
��Dّ `� : أ��اع ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� -3 �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�أّن ا� (D�Cأن أ� �">


M)ت، ّNّ�ا� V!^ ف `!\ أ� اع
ّ"�D� ا ن cّ	 �� �Q!�-��)ت (I� G` ر�N^و
 �C��	 G>ا �%ّP�
ض �G ا�"!%)ء �#Jا ا��c�DNّ ا��)م أ<  "^ G�و�"Eّ أّول 

 �M ري DB�ّلا�(	 ��& ،�B�Pا� c!�-� EBو?^ $>(�b: "ث�� (��D` GD@ّوا� : �D�
 EB
C) (#> م -أ^)ه�� ^O�D ا�%
أة `!\ `ّ%�#) " :`G هللا ^")�\ Ib �$ -`!�$ ا�ّ@

(#��(gو...  $!M (#�M $Bل رأ(%"��
ه <)�وا�ّ@Dّ� ا��ّ)��� �Dّ� أ<)ح هللا �$ أن D@Bّ#) وأ
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a G%� (#�M £gّ)ء `!\ &@q اB أن \!` 
B
Pا� $%B
P�b رJ"وا� �ّ!"�
$> ��(b �!"� $�M ف ` G> ن(%&
و�#\ `G اّدg)ر �P م ...ا�ّ
()ل وإذ�$ �"�C ا�ّ


وفّrا� �M J�CّDا� G`ر، و CIرة ا�(Bز G`ث، و��ّ� أ<)ح  ...اM �&(Xm ق �
�D� $ّD) ^?د�M ً(CBن �M GP"!: وا�ّ@Dّ� ا��ّ)��� ...ذ�q@& \!` V ا�"!ّ� وا�P)ل (�D)ه 

 �M ه
�?b ء هللا(a إن (D�!` ح(D) �M ه(Db
^ GP� وإن Vذ� �M �!�,Qا� ��(b
�ّ�� وq@b ا�jّP)مjم ا� P� G` $�#و� �P!ّ��(> ��  .82"ا�"%)

�C��	 G>ا (#	(���!� ا��� mأّن ا G� �e
	)<!� �!IّD)ش وا�% ا�IM  و`!\ ا�ّ

 �M ا�a)رة إ�\ أّن ا�ّ@�M �@�� �ّD در(� ��Cّ�ا� $� q@PB $ّإ�ّ أ� �Q�(-%وا�

$D` ر�N^ م وا&� � وا&�ة و�(I� G�.  

ض "� �M ��@Iّ�ا ا�Jھ G� qB
ّ�� ن إ�\ 	I�%ن ا� ّ�� [mر ا(aأ �	و

� ل

 � &�G` �#�B ا(�#)د ا�ّCا� �C` G>و(��) ا �	ھـ463ت(، و ( �M ق
ّQB
��(B�ّب ا�(> G��) ھ  إرa)د و�) ھ   G�> �ّD@ّ83ا� �CNPض ا��(�` �X(Iا� �ّ� ،


 " ا�ّ'Q)ء <�"
I& cB ق ا�%QdN\"وأa)ر b �M�)<$  )ھـ544ت(��C� ��@I^ \إ�
$^(M
ّN�ة و� ّCّD!� k�%` �#M \!` �ّDB � G�` � (#!"jM : ر �m(> £ّ�-B (%�M

�غ وا�"N%� و�) ��� V�Jb، وا�Dّ ع �) b): ا��DB�ّّ� وھ  � `)نCا� $IB
ن ط

 �M$ ا��ّ��ّ
ات : ا��ّ)��bوذ �ّB
'Cوا�" ارض ا� �ّB ���ّر ا� �m(> £ّ�-B (%�M

$M�g 
#rB �ّ� $)ه `!\ و�I�"B �IM (���ّر ا� �  .84وا M)ت ا��M �ّ��(%@j أ
 CّDت ا�(M
ّNّ�!� أدق c�DN^ nX � �#jل ا�J> �M ا�"!%)ء n>(�^ �	و ،�ّB


ا�M )ھـ660ت(وأ�#� �M ذ�N-�(> V ص ا�"�C` G> h ا�ّ@�م Iوا� ،
، وا�")�� ا�#a �D)ه و�� هللا ا�ّ�ھ! ي )ھـ751ت(، وا<G ا��Iّ� )ھـ684ت(
�G ا�%")]
�M GB ذ�V ا��)م ا�dّ)ھ
 ا<a(` G ر، )ھـ1176ت( �#�، و�ّ%G أ

� ل
�G أ& ال ا�ّ �ّ` �IM � "M أو $D�
 &)�ً ا��� �NBر `D#) 	 ل '` �Dا� E
ا��ّ'
nB، وا�Q� ى، وا�I,)ء، وا��)رة، وا�#�ي وا�O!Nّ، وا�a)رة `!\ : وھ�

 ،qBّ?د�ا�")���، وا� kF(IPس، و^"!�� ا� QّDا� E�%�^و ،�P�NّDوا� ،
ا�%@�'�

د `G ا�رa)دّjّ�85وا�.  

G�%B �%bا
�j% ع ^!V ا�j# د ا�%� G�
M)ت  و<)���Q)دة ّNّ�ل أّن ا� Iا�
G�%@	 \!` �ّB CّDا�:  
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- ��"B

M)ت ^'ّN^ :ل �
^Cّ)ع وا�	��اء �ّ%) ھ  �¡ � وھ� �) ]�ر `G ا�ّ
G�%@	 \ورھ) إ��> �@ID^ ��"B

M)ت ا��ّ'ّNّ�ه ا�Jوھ:  nB

M)ت <)��ّ'ّN^


M)ت).  ا��Cّ!�� وا�Q� ى(ا�")م ّN^  ا�-)ص nB
�)ن و��)ن (<)��ّ'h> �dC^
�

M)ت ا�-)]�ّNّ�ا� ��(�
ف ا�I,)ء ا�ّN�b �Dّ�"��"�G�Dّ أو &)ل .(  

- ��"B
'^ 
�e ت(M
ّN^ :اء و� ا���	ا� (#> �NIB � ت(M
ّN^ ع وھ�(Cّ^

M)ت ا�Cj!��، ا�")د�B، وا�ّ��� Bّ�، وا�رa)دBّ�، وا�-)]� <$(ّNّ�ا�.(  
����1: $ p��  �* ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� أ�9س �]o ا�4ّ#ّ�ا�%ّ


�M أ� اع : أھّ�ّ� ا�%ّ��p $�* ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� -1"� �@��^

M)ت ا�B CّDّ� وا��ّ%��D�> h#) أھّ%�ّ� IM �M �[(g$ ا�-%> GB�ّ�C"a c!$ وھ� ّNّ�ا�

� ل
�م ا�ّb �#M \!` G�"� 
Cbأ �  G� Eد، وھ %jوا� $�M  !ا�� G�وا�")]� 
e$^(M
ّN^ ر(C�`ا G� 
Cbأ  ّ! � 

 ا��ّ'�e اء و���	�B"�� وا��� ��@� �

�)ً وا(q ا��¡ّ(` ً(`
a ع(Cّ^ ھ� ��ا� �ّ�Fhjا� $^(M
ّN^ ر(C�`ا G�^Cّ)ع؟ أو 
 G�%!@%!� nI�M (#ّ!b ��ّmم <#) اh!^ ،ً�ّ�ّ!b ً(�
وM#) أ&�)r> �dC^
��)ت و	��� (��


ج؟Pوا� k�,ّا� Vذ� qC@>  
 �I� G��n اm&)د�B ا�B CّDّ� ��ى <"§ ا�^jّ)ھ)ت � ع  E�أ])ب ا��ّ")

 
rD^ G�^ وا&�ة، و�� �IB
`%\ ا�m ان Q^ G�^ �!M#� أ	 ا�$ وأM")�$ إ�ّ `!\ ط
 �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� V!^ G� 
��b ن b 
C�"^ ن وا&�، و� � G�إ��#) إ�ّ `!\ أ�ّ#) 

^

وف، أو ^ّrازل وا� ّDا� q@P>  �ّj�@^ (#ّأ� (%b ،�[(g ب وأ& ال(C�?> WC
�ّB `�ّوا� �ّB >

M)ت ا�B CّDّ� وأھ�اM#) ا��ّ'
B"�� وا��ّّNّ�ا� �[(I%> �ّ�#^ �.  

� ل
�Dّ� ا�ّ OCN^ اJھ Eّb q��B (��D`دةً �  � و
ّj� ً(��C)دئ وأ&�)
 
�mا OCNBو ،�ّj�@^ ارئ d> و� ،nMا��B 
'C> ك و�
ّP�B n	ا > (#� �	�`

$ّ�?b  �ّ�(��
ات وا	n ا(�%)`ّ� وّ���> $� �	�
د � `ّj� ��(` �M \DCُB nB
'^
 �>(PNّأّن ا� c�b (DBرأ �	و ،
'Cا� �"�Cd> $� �	�` � E> ،Gّ�"�ر�X هللا  -

�#D`-  ر�N^ ��ت ا�(�(I%و^"ّ�د ا� �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ع ا� ّD�� ًا
�ّC�	� DdM ا 
mا�"!%)ء وا G� 

	� `�b ،(#D أّن ا����ّQ��] ���G 	� أa)روا �M ذ�V إa)رات 
�%ّ#��م ا�CّDّ ة ا��Fhj ا�-)ص b!ّ�)ً " :إ�\ أّن ])غ ا<G ا��Iّ� 	)`�ةً b E"jB �

nIB (��ف ا�Nّ اب gو ?d-ا� G� nI�M ،ً([ّ(g ً(ّ�Fh) و� ا��!ّّ� ا�")م ،ً(�ّ(`"86.  
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Iا� 
C�`ا �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� G�> h��%ّ�ھّ%�ّ� ا�mو G�> ق
Qة ا��`(	 �Mا

ة <)�%"
�M وا�ھ�%)م، CM"� أن B�jا� ��`
�G اm] ل ا�ّ' �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا�

$^(M
ّN^ د أ� اع
�
ق <�D#) 	)ل � Qوق " :وا�
Qه ا�Jن وھ �(Iا ا�Jو`!\ ھ
 $^(M
ّN^ G��G ھJا ا�C)ب  V�!` د
B (��G اm] ل  �^-ّ
ج   #M Vذ� E�ّ?�M

��`
  .87"ا�ّ'
�)س وإ�ّ%) ا`mا n,B $ّ�m ��`
�G اm] ل ا�ّ' ��@Iّ�ا ا�Jھ �Mا
Iا� 
C�

�"#)، `(M�C)ر أ	 ا�$ E�
 إ�\ ا�ّ@Dّ� وإ�\ أ�! ب ا��ّ")rّD!� ��!@ّا� �j#D%ا� � 
�@� ى وا&�،  �Mس وزان وا&� و(��"#) `!\ أ E�وأb $�("M!ّ#) و&�)ً أو ا��ّ")

(jا� Eھ(j�^ (#� �� ��`
a 
�e"�� و	وا 
�e ة
rل� �

ي �!ّ'Cا� q� � 
�)<CD� kّ ^$، و�� �#) ^E"j ا�%���ّ
 ا�%
ن �M ا�ّ'
ع �)<�)ً ()��اً،  q�()  وھ

 ً(�"d	 ً(ّ�F(#� #)د�ا�( E"j^و.  
�V!^ G اmھّ%�ّ� ا��� � Ce)ر `!�#) �Mّن ا��ّ%��G�> h أ� اع  �e
و`!\ ا�ّ

���Qّ)ت أ] ل ا�IQ$ وأ] �M أ ّC�B �� �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا�%�)�� ا� �B�Pل ا� 
 (#D` �B�Pل ا�(gوري إد
ا���IFّ <$، و�� B#�� <$ إ�ّ ا�I!�! ن، و	� <)ت �G ا�ّ,

�� [mوا ��B�Pا�ّ�رس ا� �M kّP�@^ (%>.  

M)ت ا�B CّDّ� إ�\ ^�
�B � ع ّNّ�ع ا� ّD^ ع X %> �B(D"!ّ� ا�	أّدت  �	و

�n ا�ّ@Dّ� <�ل E�
��M أو ا�rّ)ھ
�M �ّB ا��ّ")Pا� G�
M)ت  ّNّ�ا� �[(I�إ`d)ء 
(#��("� $ّIQ^ 
Cbmا�ّ�ور ا �ّB CّDا�.  

إّن ا�ّD���j ا�"%!�ّ� ا��� �
�B أن �-!£ إ��#) ھ� أّن ا�Q#� ا�ّ@!�� 
 $�M £ّّDا� $D` ي ]�رJم ا�(I%ف ا�
�!NّD ص ا�PB �ّB CّD�)ج إ�hا�)ً إ�\ ^"ّ


اط Mدون إ �`
�P%!$ ا�ّ' $D� \�Q�@%ا� ��Pا� E%& E#@��WB
Q^ 88و�.  
ا�%ّ��p $�* ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� و&�'W	 �/�4	� �Tّ6 إi�^bت �"  -2

d+�6وا� o['ا� : G� 
��b �I�I& ا�"!%)ء & ل G�> n��ف واg n	و �I�

M)ت ا�B CّDّ� و�"D)ھ)، ENB أ&�)�)ً إ�\ &ّ� ا��Dّ)	§ وا��ّ")رض، و&)روا ّNّ�ا�

�� (� n� kQّ��� $� ّو��B c�b (#,"> �M ،(#��G أ] ل ا�ّ'
B"� وأ&�) �#B

ه��) 	)�$ ا<G` ��%�^ G أ E�� Vا<"� � وذ�
و	� " :<I�a E)رب ا�-%
 �M ا�ّ
�B�Pا ا�Jر ( اب ھ(Cا�� �%ّFm89"أ`�\ ا.  
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M)ت ا�B CّDّ� وا`�C)ر <",#) ّNّ�ت ا�(�(I��ف �g(> �` ا� G�"Bو
 ��(��I)م ا� G��I)م ا��ّ'
nB ا�")م و<",#)  G�
ھ) �G ])دراً �e G�أو 

 �Q!�-%ا راء ا� G�> k�M ّ�ا� Eّ#@B �ّj#D�
 أ�)س �M ^ �M ت(�(I%ا�
�ف وا�^Qّ)ق�Fّدھ) إ�\ ا�
Bو ،�X")ر�وا�%.  


ه��M#� & ل أ�g(> V�J� Eّ�%B أن G�%Bو �  �M 
<I�a E)رب ا�-%
 �M ء(%!"ا� qوذھ ،�)(� G>ي، واJ�
ا�%
ة ا�ّ
ا<"� ا�Jي رواه أ<  داوود، وا��ّ
�Jاھa q� G%M \ّ	M('ّ�(b ¾@ّD�(> EF("�، وا�-q�d ا���Cادي وا�Pّd)وي،  $%#M
 EF(	 G�
 h& G>(bم، وا�@� ط�، و%�@� ��Pو�)<� وا� ��P� $ّ�?> EF(	 G�و

 EّP��
 <?ّن �"D)ه إذا اBh"ّ�ب ا�(> G� $ّ�?> EF(	 G�
ب ا�-%
 C& G>(bّ)ن، وa
ا�Jي QB"!$ ا��)م `�D ا�P)(� و	� &�)ه ا< ��%�^ G	 �M('ّ!� ً"� وأ&%�، و	)ل أ�ّ$ 

 ّ�CّDا� $!"jB و�� ،
&ّ�اً �<ّ� �E> $D ھ  <q@P ا�%�P!N  � ھ  ا�ّ
ا(O واmظ#
  .90ورأي ا��)م


ا(O أ�ّ$ ّ�(M ��`راhّا� �Xراmاء ا
b G` �#ّD�(b ة
��b EF(@� (#D�و
�n <�ء  �DB�%ا� �M �ّBد(N�	ع ا�(Xوm(> �dC^
��C)ب m ��(��(> ً(M
ّN^ ن(b
 n%�j%ا� �M ا j��� �D@ّP^ (%ّ!M أوX)ع ا�%#)(
GB وا�����'?ة ا�%j�n% ا�

�)ل �)�n ا�bhّ)ة ا� 
da Jgأ (#D� ارد �M ا��B�P ا��IM O�PNّ زال ا�Dّ#�، و

ف ّN^ $ّإ�\ أ� 
g ا §"Cا� qخ، وذھ @D�ذھq <"§ أھE ا�"!� إ�\ أ�ّ$ 


ات ا�%)��� ا�%�X ّQ إ�\ ا��)مBh"ّ�ب ا�(> �M Eg�B91.  
3- o['ا� �+�
%� �/#� �/	&�'Wّ�ع ا�%ّ-ّ���ت ا�#ّ��+ّ� و#W إذا : ا)%��ر


M)ت ا�B CّDّ� إ�\ أ	@)م ّNّ�ا� ��@I^ ن(b G�"B ��"B
��Eّ وا&� �D#) د���$ ا��ّ'
 �M
Pوا� �%j"%ا� �#Qوز ا�(j^ \!`و �ّD@ّا� $IQ� ��!� �#D�`!\ <! رة 
 $I�Cd^ ر [ �M GB�ّال ا�h�gا G� nD%^ ت(M
ّNّ�ا� V!^ �[(I���M (#[ NDّن 
 �Mو ،n	ا� ا �M $!BhD�� ��-Bّ)ر�ل ا�(�amوا EF(�اmو�\، و�G ا�j% د `!\ ا� 

 E>(I%ا� �M GّB�ّ�!� ّ�دةj����� <?�a)ل ��
<� ا�jّ�ء ا�(Deإ G� G�ّ%^ (#ّ��M
$Mو
�n ا� ا	n وظ kMا �^ ��^(�Pوا�"%!�� وا� �ّB
'Cا� qا� jا� c!�-�.  


M)ت ا�B CّDّ� وا��dD)ق ّNّ�ع ا� ّD^ �ّ�%ّإدراك أھ G` �!Qّن ا���M V�Jو�
��!%"> 
ّ,B ّدي إ�\ (% د�B (ھ�[(I%� وا�� ص (#��("�  �B�jّ�#)د وا��ا�(
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 G�
اً ��b E"jB  #M ،ً(��(> ًرا
Xم(�&mا  (#Mو
�)�#) و��)�#) وظh> �[(-ا�
 nD� �M �#@B اJوھ ،G�Qّ!�%م ا� %"� ً�!�(a ال &m)ت وا	وmا Eّ�� ً��(` ً(�أ&�)

  .ا�(�#)د &�� qjB، وB�M(D\ و&
�bّ� ا�IQ$ و^jّ�ده ووا	"�ّ�$
 ّDا� �#D> V�J� Eّ�%� أن G�%Bو ّ�C �  ق M �&(Xmم ا P� ر(gاّد G`

 
�mا �Q� ذا &�ث�M ،�)(Pوا� �`(j%$ وھ� ا��وال `!ّh� Vث، �ّ� أ<)ح ذ���
ا�Jي ھ  ا�%j)`� وا�P)(� IQ!� ��!M#)ء أن B��Iّ�وا <�QD ا�%ّ�ة ا��� ھ� ��ث 
 ��Pة ا��`(	 G� k%`ا أJوھ ،E	أو أ 
�bأ �)(Pا� q@P> م(�¡� 
�mا E> ل(��

 WC^
�
فّN^ $� �� ،ً(��)ً، ��P�(M  � أو �D ط <"!ّ�$ و( داً و`�(�<QN�$ إ
 �!��
 أن �QD> ��PB ا� �mوري `!\ و�ّ� ا
�G ا�ّ, ��!M �P!N%�(> WC^
�
 �[(I%ا�")م وا� ��Pا� �#D�وا��M ��P ذا^$ و`�M(PB E> $D¶ `!\ ] ر^$ و

�$ و��� <)m&�)م ا���PB E> ،�ّ�Fhj وkM ظ
وف ا�%j�n% و&)()ت  ا�%�طّ
ة
 (#�IّI& ��ا� O�(N%ا� V!^ k�IP�� �¸M(��
 و�)�B�) EFة ��CB �IM n	ا� ا

�ً �M `#�ه�� ��(��(> �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� �.  
 �ّ�Iّ�د ا�
ّj� G� n��(�#)د �M ا�IQ$ وا���M �B�jّ$ أو� n�وھJا <)ب وا

��Pودة �"�ودة <�D%) ا��Cا`(> EF�C)ر <)�"!E �� ن  (#!!"> �dC^
اm&�)م ا�%
 �ّ�I%ي ا�
'Cد ا�(#�)�� �& �Q���Pودة <E ھ�  
�e (#D�> h��%ّ�وا� �!X(Q%ا�

$d>ا Xوط$ و
'>92.  
�Wخ�:  

 ّ�CّD!� �">(�%ا� �M �!X(Q%ا� EI& �M ة
N�-%ا�"!%�ّ� ا� �� jه ا�Jھ �"> � 
 ّ
Nّ�ا� �#Mو c�DN^ �M (ھ
M)ت ا�B CّDّ� ا��� ھ� `D ان ���B�j ا�IQ$ وأ�

��و^ ��n ا�(�#)د، و�`  �ّ�d��M�)ء و�"I ��ّ� ا�Q#� ووا	"�ّ� ا���M k�Cdّ ا�! 
  :وا�%%)ر�� G�%B أن �@Ejّ ا�ّD��F( ا��ّ)���


ة �G أ<
زھ)  -1��bة و
�Cb ��&و �%�r` �[(I�ا���M EX(Qّ ا�%�)<"� �$ 
�G أ(E ا� ] ل إ�\  � ا��CّDّ إدراك ا�Q#� ا�Mm O�PNّ")ل  $^(M
ّN^و


hbّ `!\ ا�%"D\ ^)رة دون ا�Nّ رة B يJا� (#� G@Pوا� E��mا k�Cdّ�ا�

ىgرة أ(^ \D"%رة وا� Nّو`!\ ا�.  
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ار وا�	�N)د �� �$  -2%��ً `!\ ا� (ّ�DC�أّن أE%b &)�ت ا�%�)<"� �) b)ن 

�NIّ�ف ا�
��G ط
ف ا��!ّ  وط �J� G�M
، و�� �$ �IّIP)ً و�G�> ً(d ط

G�Qّ!�%ة ا�(�& �M ازن وا�ّ'% ل ّ�!�.  
3- $Bأّن ھ� �  $%ّ#Q^ ��CDB (�داF%)ً اE,Mm و	� �B ن ���
ه �Q, �ً وھJا 

�G ا� 
��b �#Q� ً(�(��ّ ^E%P `�� �$ أ¸� �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�! (ھ
\ ظ)ھ
 \!` �Cّ^

اً �n ا�%�P!N ا�%�Fدا ً(,Bو�� �$ أ (#� %aو (#�  .ذ�Vو`% 

4-  �M ة
��b ت�(�aإ EّP� V!@� �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� �M �!X(Q%وا� h��%ّ�أّن ا�
ا�IQ$ وا��B�P، و�E�C إ�\ رnM ا��ّ")رض ا�%� ھّ� وا�%Dr ن <�G ا�NّD ص 

�ّB CّDا� �[(g ��`
  .ا�ّ'
5-  �M �B�jّ�!� ً(j#D� 
C�"B (#Q�DN^و �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ع ا� ّD^ ا`)ة
�ا`�C)ر و

�!�� �IQ$ ا�ّ@Dّ�ا� �#D�  .IQ$ وا�(�#)د و��"G `!\ <! رة 
6-  �B�Pوأ] ل ا� $IQأ< اب `!%� أ] ل ا� §"> �M 
rّDا� �B�j�> �[ �

� X ع  �M �`ا 	 G��) راb%$ ا�"!%)ء وا�C)&� ن  G���Q)دة �(> Vوذ� (%>

M)ت وc'b � اظ%#) ّNّ�اء ا�
I��(b �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� �M �!X(Q%ا�


B"�ّ�، و`�	�#) <% اn�X أ] ��ّ� ��E ا�Dّّ£ ا�%�P!N، وا�"
�M، ا��ّ '
 k%`أ �ّ#Q^ G� G�ّ%��
 ا�%!hم Q�(b� ى وھJا &�%)ً �e #)دي�ا�( �"B
وا��ّ'
 E��G اdgm)ء �M ا��ّ") �B�"ا� O�PN^و �ّB CّDت ا�(M
ّNّ�ا� �[(I%� وأدّق

(#"�.  
       G�%�("رّب ا� ¦ �%Pد` ا�) أن ا� 
gوآ...  
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 :ا�/�ا��
                                                           

1-  (ّB
bز G> �%&أ G@Pرس أ<  ا�(M G>ا)ا�!ّ��، )ھـ395ت ��B(I� �j"� ،k�IP^ : �C` 
زھ�
�)��، ط
�@� ا�ّّ���!d)ن،  G@P%2:ا��D��)دة  .م1986- ھـ1406، )E,M( ،3/265 ،

�rD ر G>ا GB�ّل ا�(%) E,Qأ<  ا� �!` G> م
�� G> �%P�، �@)ن ا�"
ب، دار )ھـ711ت(و

وزآ<)دي . E,M( ،13/155(ھـ، �)دة 1414، 3])در، <�
وت، ط�Qھـ817(وا�( ،

^ q��� ،W�P%س ا� �(Iدة ا�(�
وت، �> ،��(�
  .k�IP)E,M( ،3/364 ا��ّ
اث <%�ّ�@� ا�
���B(I ا�!ّ��، �)دة  -2 �j"�� س ا�%)E,M( ،3/254 ،W�Pا<(M Gرس، (Iوزآ<)دي، ا�
�Qوا� ،

�)دة )E,M( ،3/123.  
���، ) ھـ256ت( رواه ا�C-)ري، -3I@"ا� 
j& G>ري، ا(-Cا� O�P[ ح
a ري(Cا� O�M

k�IP^ :M �%ّP� 2004-ھـ1424، �1�D:�اد `�C ا�C)	�، دار ا��B�P، ا�I)ھ
ة، طا<G <)ز، و

ف ا�Dّ وي، ^�B�I ، ورواه �@!�، 6408ر	� .مa G> (ّB
bأ<  ز ،�!@� O�P[ ح
a

cB

B¶ و^"I^ن، : و(DC� ،وت
�> ،�ّB
N"ا� �C��%ا� ،�!�&hّا� �Cط.د(وھ (�D�- ھـ1426
   .، وا�!Qّ¶ �$2689ر	�. م2005

4- ،�!@�
ح a ،وي D13، ص17،ج ا�.   

ي  -5'-�hّا� 
%` G> د %P���e، ، )ھـ538(Cس ا�(��P% د، دار : ^k�IPأ ��&
`�C ا�ّ


وت،�> ،�M
   .343ص ).ت.ط.د(ا�%"
6- ��()
jا� cB
إ<
اھ�� اm<�)ري، دار ا���)ب ا�"
<�، : ا��ّ"
QB)ت، ^k�IP ،)ھـ816(ا�ّ'

1<�
وت، ط�D�   .147ص .ھـ1405، 
�rD ر، �@)ن  -7 G>دة ا(�   .E,M( ،13/55(ا�"
ب، 
��ّ�، ا�� �B، ط -8��-ھـ1404، 2ا�% � `� ا�IQ#�� ا�� B���، وزارة اmو	)ف وا�ّ'�ون ا�

   .102، ص13، ج)E,M(م، �)دة 1983
�"�j ��� ا�IQ#)ء، دار ا��F(QD، اmردن، ط -9 ،�j"!	 رواس �%P�ھـ، �)دة 1 ،1416

)E,M(165، ص.  
10- �>

آن، ^k�IP `!� ا�jC)وي، دار ا��
اث ا�"
<�، ، أ&)ھـ534ت(ا<G ا�"Iم ا�(�

3/1086<�
وت،  ،�C�دار ا�� ،$IQأ] ل ا� �M W�P%ا� 
PCا� ،�'bرhّا� GB�ّو<�ر ا� ،
3/154.   

��C` �%P ا�#)دي أ<  اm(Q)ن، ا��ار )م1684ت(أ<  ا�IC)ء ا��Q ي  -11 k�IP^ ،ا��!�)ت ،
   .870م، ص1997ا�"
<�� �!��)ب، 

12- rD� G>دة ا(�   .nC^( ،4/123( ر �@)ن ا�"
ب، 
، ا�&�)م �M أ] ل اm&�)م، دار ا���q ا�"!%��، <�
وت، )ھـ631ت(��c ا�GB�ّ ا ��ي  -13

   .1/147ھـ، 1405، 1ط
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14- $@Q� n)
   .ا�%
15-  O!Q� G>ا Vذ� EI�)ط)ھـ763ت ،q�ا�� ��(` ،��%�^ G>ا G` وع
Qا� �M ،4 ،1404 ،ھـ

1 /129.   
16-  

وت، )ھـ370ت)ا�(Nّjص أ<  <��> ،
�Qآن، دار ا�
I3/523ھـ، 1414، أ&�)م ا�.   
17-  ،�Bن، ا�@" د(��C"ا� �C���
ان، ا�%�M �!X(Q ا�"C)دات 	 ا`� و^I�Cd)ت، jّDن ا�(%�!�

   .338م، ص2004/ھـ1425، 1ط
18-  ��%�^ G>ه )ھـ728ت(ا�`(��� و(	 G> ن(%&
�j% ع ا�Q�)وى، (%n و^
^��C` q ا� ،

� $D>ة، جا
����C ا<G ^�%��، ا�I)ھ ،�%P21317، ص.   
   .1/158ا ��ي، ا�&�)م،  -19
20- $@Q� n)
   .ا�%

آن،  -21Iأ&�)م ا� ،�>
   .6/1234ا<G ا�"
22-  �ّ�Iا� G>ا GB�ّا� �%a)ھـ751ت(k�IP^ ،c�",ّوا� O�PNّا� �M c�D%ر ا�(D%ا� ، : �C`

���، ط��   .33ھـ، صq!1402، ، &2ا�Q�)ح أ<  eّ�ة، ����C ا�%Cd `)ت ا�

ان، 	 ا`� ا�%�M �!X(Q ا�"C)دات، ص -23jّDن ا�(%�!�347.   
�j% ع ا�Q�)وى، ج -24 ،��%�^ G>180، ص4ا.   
� ل  -25

M)ت ا�ّّN^ ،��(%�"ا� GB�ّا� �"��Cd"� ا�jD)ح  � ،G�hّرات ا� 'D� ،��(��(>

   .10م، ص2002ا��B�jة، ا��ار ا��C,)ء ا�
<)ط، 
�rD ر، �@)ن -26 G>دة  ا(��GD(ا�"
ب، ( ،13/225.   
��M E ا�dّ اف، ر	� -27
1205�@!� b�)ب ا�Pّ�، <)ب ا��CP)ب ا�ّ.   
   .2015ا�C-)ري، b�)ب ا�Pّ�، <)ب ا�%qNّP، ر	� -28

اء  -29ّQا� \!"B  >أ c!g G> �%ّP� G> G�@Pا� G> �%ّP�، ا�"ّ�ة �M أ] ل ا�IQ$، )ھـ458ت(

k�IP^ :،�bر(C%ا� 
�� G> �!` G> �%&1/165م،1990/ھـ1410، 3ط أ.   
أ<  `�C : ، ا��IQ$ وا�%�k�IP^ ،$ّIQ)ھـ462ت(أ&%� <G> �!` G �)<� ا�-q�d ا���Cادي  -30


ازي،دار ا<G ا�j زي، <�
وت، طQا� c� B G> ن `)دل(%&
م، 1996/ھـ1417، 1ا�
1/86.   

31-  �)(Cأ<  ا� ��� ا�)ھـ474ت( ، ،�)(Cل، أ<  ا� ��� ا� [mأ&�)م ا �M ل NQإ&�)م ا�
k�IP^ :وت، ط
�> ،����م 1986-ھـ 1407، ��C`:1�D ا�%��j ا��ّ
�b، دار ا��
ب ا�

   .173ص

آن، ، أ<  <�
 <G `!� ا�Nّj)ص -32I3/285أ&�)م ا�.   
��، ص -33(�� ل <)�

M)ت ا�N^ ،��(%�"13ا�.   
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34-  �[(I��P%� ا�d)ھ
 ا<a(` G ر، k�IP^ ،������P%� ا�d)ھ
 ا�%�@)وي، : ا�ّ'
B"� ا�


 ا��F(QّD اmردن، طF210م، ص2001/ھـ1421، 2دا.   
�@� ا�
B)ن، )ھـ660ت(ا�"�C` G> h ا�@�م  -35���O�(N ا�m)م،  �M م(�&mا`� ا 	 ،

   .1/339ھـ، 1410<�
وت، 
36-  ���I@"ا� 
j& G>ري،)ھـ852ت(ا(-Cا� O�P[ ح
دار ا�
B)ن  ، M�O ا�C)ري <'

   .11/303ھـ، 1408، ا�I)ھ
ة، �2!�
اث، ط
   .1401، و�@!� ر	�5063ا�C-)ري ر	� -37
   .866رواه �@!� ر	� -38
�j% ع ا�Q�)وى، ج -39 ،��%�^ G>224، ص22ا.   
   .39رواه ا�C-)ري ر	� -40
   .6463رواه ا�C-)ري ر	�  -41
   .782، و�@!� ر	� 1132رواه ا�C-)ري ر	� -42
   .43ر	�  رواه ا�C-)ري -43
   .1152رواه ا�C-)ري، ر	� -44
45-  ،O�Qا� ،
j& G>11/304ا.   
46-  �Cق ا�ّ')ط(P�`�C هللا دّراز، : ، ا�% اIM)ت �M أ] ل ا�ّ'
k�!"^ ،�"B)ھـ790ت(أ<  إ

k�IP^ :وت، ط

ون، <�a(� ��(�
�@� ا�ّّ��
ا<�، � �%ّP�1�D�م، 2013- ھـ1424، 
2/467.   

47-  ،O�Qا� ،
j& G>11/309ا.   

ان، 	 ا`� ا�%�M �!X(Q ا�"C)دات، ص -48jّDن ا�(%�!�   .و�) <"�ھ) 380
49-  ،�!@�
ح a ،وي D6/63ا�.   
�j% ع ا�Q�)وي،  -50 ،��%�^ G>3/348ا.   
51-  �C��	 G>ا �!@� G> هللا �C` �%P��-�!c ا��B�P، ا�%��q )ھـ276ت(أ<   EBو?^ ،


وت، ط�> ،����   .103م،  ص1999/ھـ1419، 2ا�

ان، 	 ا`� ا�%X(Q!�، ص -52jّDن ا�(%�!�416.   
�م ا�hCدوي، `�C ، )ھـ730ت(`�C ا�"hBh ا�C-)ري  -53�
 ا�-M أ] ل G` ار
�mا c'b

   .3/202م، 1997-ھـ1،1418:ا�"hBh ا�C-)ري، دار ا���q ا�"!%�ّ�، <�
وت،ط
54- ،O�Qا� ،
j& G>4/280ا.   
55-  �Mا
Iا� GB�ّب ا�(#a)ھـ684ت(
Cوت، ، أ� ار ا�
�> ،q�وق، `)�� ا��
Qأ� اء ا� �M وق
   .2/234 ).ت.ط.د(

ان، 	 ا`� ا�%X(Q!�، ص -56jّDن ا�(%�!�417.   
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   .3/140ا�ّ')ط�C، ا�% اIM)ت، -57
   .718، و�@!� ر	� O�P[1128 ا�C-)ري، ر	�  -58
59-  ،O�Qا� ،
j& G>3/708ا.   
��C` cDN ا�
زاق، ر	� 2345�cّDN ا<G أ<� �C�a، ر	�  -60 ،1869 ،�I#�Cا� GD�، و

   .1883ر	� 
61-  ،O�Qا� ،
j& G>وى، 4/267ا(�Qع ا� %j� ،��%�^ G>6/440، وا.   
   .718، و�@!� ر	� 1128رواه ا�C-)ري، ر	� -62
63-  �ّBز ) �ّ�Iا� G>ھـ751ت(ا(k�IP^ ،د(C"ا� 
�g ھ�ي �M زاد ا�%")د ، :a ر��وطmا q�"


وت، �DC)ن، ط�> ،��(�
�@� ا�ّّ��م، 1984- ھـ1404، �6�D:و`�C ا�I)در اmر��وط، 
2/96.   

64-  �Bإدر G> �%ّP� �"M('ّم ا�(��)��، ^k�IP)ھـ204ت(ا�

، ا�%���C : ، ا�ّb(a �%&أ
   .93-92ص، )ت.ط.د(ا�"!%�ّ�، <�
وت، 

65-  ،$ّIQ�%وا� $�IQادي، ا���Cا� q�d-1/93ا�.   
�@" د ا��C ي  -66 G> G�@Pھـ516ت(ا�(،�ّD@ّح ا�
a ، k�IP^ : 
q�"a اmر�)ؤوط، وزھ�


وت، ط�> ،����   .11/237.ھـ1403، �2�Dا�ّ')وKB، ا�%��q ا�
67-  �ّCّDن ا�(b (��) ھ ،  �رواه ا�C-)ري، b�)ب اmط"%�، <)ب  �!"�M $� \%ّ@B \�ّ& Eb?B �

 ّq,ّب إ<)&� ا�(> ،�!@�   .و
68-  G>ا ،O�Qا� ،
j&9/582.   
69-  KB("� G�
ه bذ (�
`)ً دون a $�(	 (�رواه �@!�، b�)ب ا�EF(,Q، <)ب و( ب ا���)ل 

   .ا�ّ���) `!\ �E�C ا�ّ
أي
70-  ،�!@� \!` $&
a وي ّD15/116ا�.   
71- �jّP�(> GPّ!وا� 
   .رواه ا�C-)ري، <)ب ا�rّ�(> ��P)ھ
�� ا�Pdّ)وي  -72�� G> �%P� G> �%&ھـ321ت(أ(k�IP^ ،ا �)ر ��("�
ح a ، : �%P�


وت، ط�> ،q�ون، `)�� ا��
gر وآ(jّّDي ا�
   .2/287م، 1994/ھـ1414، 1زھ
73-  �ّCّDا� �`(Qa  ق، <)ب�ّdب ا�(�b ،ري(-Cة �رواه ا�
B
   .�M زوج <
74-  �ّCّDل ا� 	ب (> ،�&(Xmب ا(�b ،ري(-Cدة �رواه ا�
> �>m :h"%ا� G�   .Jj�(> OّXع 
75-  G>جا ،O�Qا� 
j&1019، ص.   
   .95، ص4ا�')ط�C، ا�% اIM)ت، ج -76
77-  �ّBز ) �ّ�Iا� G> GB�ّا� �%a)ھـ751ت( ،G�%�("رّب ا� G` G�"ّ	 %م ا��، إ`

k�IP^: ،ة
م، 2004- ھـ1425��D) ط.د(N`)م ا�GB�ّ ا��d>(CNّ، دار ا��B�P، ا�I)ھ
2/218.   
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78- k�IP^ ،��(�

، ص: ا�ّ')M"�، ا�ّb(a �%&214أ.   

 b�)ب اmم -79gع آ Cd� ،�B�Pف ا���gا ،�"M('ّا�.   
   .347، ص3ا�ّ')ط�C، ا�% اIM)ت، ج -80
   .119، ص1ا<G ا��Iّ�، إ`�م ا�% 	ّ"�G، ج -81
�-�!c ا��B�P، ص -82 EBو?^ ،�C��	 G>183ا.   
83- 
Cا� �C` G> 
�)���، ^k�IP)ھـ463ت(`%mا�%")�� وا G�: ، ا��ّ%#�� �%) �M ا�% ّط? 

QdN�
GB، وزارة اmو	)ف وا�ّ'�ون gي وآ
�Cا� 
�Cا�� �C` �%ّP�\ <G أ&%� ا�"! ي و
�ّ�>
��ّ�، ا�%%!�� ا�%���   .13/93.م1967-ھـ1387��D)ط.د(ا�

`�C هللا �P%� : ، ا�ّ'Q)ء <�"
I& cB ق ا�%k�IP^ ،\QdN)ھـ533(ا�I)�X `�)ض  -84
   .2/123، م2001/ھـ1421، 1ا�-!�!�، دار ا���q ا�"!%��، <�
وت، ط

   .39ا<a(` G ر، �I)]� ا�ّ'
B"�، ص -85
   .109/، 4ا<G ا��Iّ�، زاد ا�%")د،  -86

وق،  -87Qا� ،�Mا
Iا� GB�ّب ا�(#a1/109.   
� ل  -88

M)ت ا�ّّN^ ،��(%�"ص �ا� ،��(��(>46.   
�j% ع ا�Q�)وى،  -89 ،��%�^ G>21/312ا.   
90- $@Q� n)
   .ا�%
� ل  -91

M)ت ا�N^ ،��(%�"صا� ،��(��(>90.   
92- $@Q� n)
   .ا�%
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78	  : ا�

�A ا��B�A@ ا�?<��، �> ;�ل أ	�ال أھ7 Cب ت%>�
اد E 7 وأAإ Hإ� IC>ا� H!BA
 J#� <�َ LھM� ى�O��� ،���%Pت ا���%!Pا� �R �!A

�S%O� H E %TU ا�?Eا�! �، و

%TV#�ت� ��ض ا��PXوا� Y����ر ا��S [?�#وت ،� �%!Pه ا�Mزھ% ھ�ّ_A <P�.  
 ،�Aد%`�	aوا ���%Pت ا���%!P�%& �O !�Pم ا�%�bcا �S%O� H E ��و	� رّ"dت ا��را
ا��� T& �#E% ا�?�h ا&> g%E�ر �> ;�ل اھ�f�%P ا��<�
 &eVb �`OP ا�P%ل، و	� �%ر 
 %TiC& �R �ib%>ا� j!>ات �	و ،�A�' أو �R%Uk& تlA و�� ،fAھ� H E ء &!�ه%' <�

J>��& nوذ� ،�pا
O��aا qT#Pا�  ��C7 ا�Ad#ت �R %T �!Vرھ%، وت%Pi��ت n ا��S%OP، وا
IC>ا� %T7 إ��S�ت ��ا� qp%�#ا�?<��، و�> أھ� ا� @A�B�ا� � �%!� H E : @A�B�إن ا�

 
�s f�R �! Bو"%��، إذ أن ا� aو ،��%!' aة، و
BP� �O!& Yم، و��
C� ��>?ا�

ا uأ �!A
��ه، وأن ��S%OP ا�?%Vاره و�
Uأ <E �vR ،دة�`O� f�'�ت �R %X�%&

�ت ا�P%��� ا�BP�_�ة�%!Pا� H E ��Cا� �R �S%; ،ى��Vا�.  
����+9�ت ا��S%O� ،���%P : ا�)	�ت ا��%!Pا� ،�!A
ا��B�A@ ا�?<��، ��S%O ا�?
���%Pت ا���%!Pا�. 

���%�:  

<�!P'أ f>CSو fآ� H Eو �PC� H E م�Bة وا��  . ا�x �PC رب ا�!%��P> وا�`
���� '%ءت ��z�%`� @�OC ا��R @ y ا�!%'kR  7ن... أ�% &!��ا�?
A!� ا�

�� �T#E، و�> ھMه ا�eVb z�%`P ا�P%ل �> '%�L ا��'�د %VPوا}'7، ودرء ا�
�ل ا�<C�ث ; <� ،�Op%R �A%#E f& ون
S%!Pء ا�%TOVا� �#E اM� ،وا�!�م

��PAد%"cا ��P !7 ا�p%�
 وcن &!{ ا�BP�_�ات fOR �R ا�P%ل. وا��را�%ت وا�
 <� f� %P� �S%OPا� fOR Hإ� ،~OR ص�ا�#` �R 
ت�!�ى �!%�_�T% ا���TOV ا�#�
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 7p%BPا�?<�� �> أھ� ا� @A�B�ا� ��lB� نkR ،�E
أھ�R ��P &�%ن ا���C ا�?
 �A�S%OPة ا�
�ت ا�P%��� ا��� 	� تC�%ج إ�H إVU%ء ا�#��%!Pب ا�%& �R ة�_�BPا�

�bl%ول �R ھMا ا. ��dداد وU�b% و&�%�% f� Eو Y�pال ر�� <E �&%'ا� IC>�
ھ�PA 7> إPE%ل ا��R �S%OP &�%ن ا���C ا�?
H E �E ا��B�A@ ا�?<�� أم : وھ�

��V%دة �> ��S%O ا�?
�R �!A �_%ل : a؟ و&!<%رة أ;
ىaا <�PA 7ھ

ة، وا'a�T%د و�R %TOR ا��#<%ط ا�bc%م ا�?
T� ��E%؟S%!Pا� ���%Pت ا���%!Pا� 

���%�gا� n ت H E و&#%ء %T#� ،��E
R � ���% �!#H ا��B��s%�S <�PA : @A أ

ة، أم '!%��؟BP� � �%!Pه ا�Mھ 
 ا�?<��؟ �% S�ره؟ وھ7 ت!�<

�`Oه ا�Mھ �R <P��R ،ع�U�Pا ا�Mھ �R IC>ر ا�%��;a JRأ�% ا��ا : j#"

ا� �#� إ�bاھ> R ،%T�E%#� ي�ّOAو ،�vA
Pا� ��ا&# <E [VyA دواء <E IC&أ

 ،

د ت!%ط�T% ت< PC& �#X%س "<�_P& ،�!R%� ��!�>ط �Aق أدو�ّBت �"
g أن ھ#%ك

ط�>?& aإ nذ� @OC�A aو ،%T�R ا�vE ن�ط أن أ"
اcول : cول �
ة، ��> &?


 ���ّر أ��اa ط%p �، وا�i%�� إvb%ر vE�A> آ;
A>، و"7 >�!� ��%� � >� JRد
%vAأ <A�vE 
vCA %PT#� �bوا ... ��A ء%vEcد ا�E زاد %P "ا وMوھ�

 fدت��ا�C`�ل PE H E��� ��Cدة، ��ر'� أ��PA f> ت!�A{ ا�P< � اcول ا�Mي 
 @OC�ا��، وت�أ� �Adا تMوھ� ،f#� 
i"أ H E 7`bأ �	7 & ،�A�v!7 ا�&%O� �R

���bأ- �	�ّBPا� 

اءات، وأ��ان ا�_Mب  -"j�%" %P ت!<ّsا� <� � B �و&!� 
Bو� ،� Scي ا�`O� ي "%نMاء ا��واء، ا�
g <E j Vs j�%" ��ا� ��ا&# j�

 ���P!ا� H E ~OR تd"ّول، ورcا �Pّدي(ھ%Pا� z&

 )ا��Sت أن أ
�ّRو ،
 jU
E n7 ذ�'cي "%ن &%ھ�%، وMا� � >Pا� JRوأد ،�"
vE�ا �R ھMه ا�?

YPC�دد و�

 H E أھ �، �R%��ا &�> ���cا. 
 ،
�cن �� ا%& Mp�#E ،ا�< �ة ��V� �bأ j�l� z'أي را

ج &;cو

& zvة، وات
S%!Pا� ���%Pازل ا��ع �> ا�#�7 �iPA �"
lن ھMا ا�!
ض �> ا�?
 H E j�dEو ،f�R �&%�ا�� H E j!_?�R ،ام
b %Tا�?<��، وأ� @A�B��%& ف
ت!

��م �Pا� IC>ا ا�Mء ھ%_R ،fPA
Cت �R ع
  ��0+*�"( ا�#�)' "&�%ن ��S%O ا�?
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 ".�' &�ء �%�$� ا�#�"�� ا�! ���
&cا }!& H E �E�C%ث، و�
ا'!�� �<!{ ا���L، و&%�
�s &!� اط

 IC& �Ad� Hج إ�%�Cت ��ا� Lا��ا�_ }!& j�O& fأ� aع، إ�U�Pا� �R L�" %P�

�A ا��B�A@ ا�?<��Cن ت%�& �R ����� .وإvA%ح، "PEk%ل ��S%O ا�?
A!� ا�

 @A�B�ا� �A
Cب ت%>�
اج E 7 وأy��وE�& Y�� � PE%، وإ�C� %P%و�� ا

�S%O� H E %TU ا�?
�R �!A ا�?<��، �> ;�ل أ	�ال Eأھ7 ا�! �، و

�ت ا��R ،���%P�O�ى &M� n�MھJ#� <� L ھMه ا�P!%� �، وت#�?] S�ر �%!Pا�
، دون ا����A %� �R J�! @ ا�����Y وا�PX�ض وا� <Y ا��� ت��#A <P� %TV_ّ�زھ%


 اC&c%ث �i" Hع إ��'

�A ا��AdP ا�A <P� <�PA ا�?<��، إذ @A�B��%&
aت ا%� .	�`%دb �A��fوا��را

 <AMا� ،<Ad�PPء ا�%P !ر �> ا��g%E <& 

 ا�?��PC� h ا��%ھ>�!Aو
 ،%!A
Vوت ��Slا وت
اھ�P�ا &%�<�S%O� �R IC ا�?
A!� ا�!%�� وا��S%y، ت#��
 ���%Pت ا���%!P�%& �O !�Pم ا�%�bcا �S%O� <E [?�A ��%E ن أول%�R

OP& �Op%Vا�  f�A%#E �R nذ� 
T�Aو ،�Aد%`�	a7 وا ّ̀ R I�b ،ل%Pا� eVb �`
f�R ل�Oا� f� E �Ad� a %P& fت%V��� <� ّ�ةE JUا�� �R1،  ت%��P% '!7 ا��را

ةS%!Pا�- ���%Pت ا���%!Pا� �S%O� jEرا ��ا&>  -ا� fإ�� Lذھ %P�R �	ر%s


A
O�وا� ��"l�ار وا�
LBb  -و�� أ'�...g%E�ر، وا	�`
 H E %T PE ا���
�P E- ھl& @� ت �>E��B� ��
 �% ذ"
هدرا>�Eأ �# !' %P� ،ل%_Pا� nذ� ��P  <&ا

�#XُA ر�g%E  jP	و ،�S%OPا� n ت f�R ت
Pi����اه، R%تMyتT#� f_% ا %PE
 .&��R %T �!V ت#7Ad ا�H E ��C �!%� � ا��B�A@ ا�?<��

  :وا	�jv ط<�!� ھMا ا�<IC، أن أت#%و�f وR@ ا����BO ا��%��
  .ت!
fP�b ،f`p%`; ،fVA: ا��B�A@ ا�?<�� :ا��9ع ا?ول
'��Aا��9ع ا� :�!A

: ��S%O ا�?S%!Pد ا�%T�'aا �R %T��Pأھ ،%TVA
  .ت!
B��Aا�?<��: ا��9ع ا� @A�B�ا� H E ���%Pت ا���%!Pا� �S%O� ل%PEإ. 
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  ا�+*�"( ا�#�)' : ا��9ع ا?ول
Dأو: E9"��5  

  :E9"��5 �' ا�	�H واG$D ح -1

"d' <� LأA>: ا�+*�"( �' ا�	I"��5 �H -أ� eV� ��>?ا� @A�B�ا� "

@A�Bو"ت ،"��>g" �C#ا� H E fAأd_& [A
، و� �	�ف H E �!#%ه، a&� �> ا��!
  :ا}ت�

قَ �> : ا�+*�"( َّ��قَ   َّ��ق، وَ ِّ�B�ُ �TR ،%ًOA�Bق ت ِّ�BA  َ�Eَ%vِ>ََّرھ%، : ا��Sَ
 ً%	��ُ %Tَ� Lََ َقَ و، ط َّ��
ه ََ�sاَن و��Cقُ : ا�� ُّBا� f#و� ،ُfَ	%�ا�P�JُU ا�Mي  :

إaَِّ إTَّ�ُِْ� : َوRِ� ا��َّْ#7Adِِ . أَْ�َ�اقٌ َواْ�َ_Lُ _ُA JُPْ إ��f ا�P�%ُع وا�J�> � Jَُ ِّB واa&��%ع، 
 ِf�ِR ٌ�Xَُ� ُ�َ	� ُّBاِق؛ ا��َ�َْcْا �ِR َن�?ُPَْAَن ا��ََّ!%َم َو�ُ "ُْlَ�َ� . ُE%َ& ُم إَِذا�َْO�َْق ا َّ�Bََا َوت�


ْواََ�gَْوا . ِ�!َPُ_ُ�ْا IِA�ِbَ �ِRَو : ٌ�َOAْ�َ�
ُ . إَِذا َ'%َءْت ُ�Xِ ْ̀  أَي تَِ_%َرةٌ، َوِھَ� تَ
�cِ %َTِ& jََْنَّ ا��َِّ_%َرةَ  ِّP��ِق، ُ ُّBھَ%ا��َCَْ� ُت%!َ�ِ>Pَ�ُْق ا%Bََُوت %َT�َْ�ِإ Lَُ _ُْ2 ت.  

ت�ا;TR ،%�ً>ْgَ ،nِ>?َA : 7� jِ�َ>g ،n&%g ا��y�طُ  R <�  َnَ>g!7: ا�#�)'
j�&%?ُر وت��cا jِ�َ>g ،}!& �R %Tvُ!& : ،jB>�وا� j� �;ا �R ء%'

LAMT�ا� :�vVA ،ء%Pا� �>A
&!Tv% إ�H &!{، و'T!P%  ا�?<�� آ&%ر ��O%ر&� 	
 .g3<%ك

 H E �P�!A f& 7�%!�أن ا� Hأ&�ا إ� J'
A a ،��>?�%& ا�#�%م ��PBت L>�و
g <� ��>g <E رة%>E و&#%ءه f �g نc 7& ،}!>ا� �TVA %P" j�
��aا ��>

 �v!د ا��ون و'�>R ،
اvEc%ء، }!>� �Tv!& �vVA، وn>?A أ�bھ� &%{;

 ا�Mي 	< f وھ�MاB; 
�;cا اMد ھ�و&�ون و' ،��%i � د�و' a ولcا ...

�	� &�> أvE%ء ھMه ا�P!%� � ���ا; �، و��?%&��!�%R. 

ج ا��B�A@ ا�?<�� B� <E%ره، : �' اG$D حE9"��5  -بyُ� a ���


اء b@ ا���ظ�] : �ّ!
E fR#� أھ f، وھ�g f�R <�"ر%?Pا� z#PA �OA�Bت q�%�
&
 <E ت%!�>Pا� <E }A�!�ت وا�%��yت أو ا�%_�#Pا� J�&ر"�>، و%?Pا� <� �AdP�

�S%yت ا�%!�>Pا� <E ً�vR ،_#��ھ��ا &��%	 <AMص ا�%ygcا @A
  .4ط
 �O� 7& ،��>?ا� @A�B�ا� �R ��Pھcا �X�%& �O�Ob Hإ� ،[A
أg%ر ھMا ا��!


ي &%cر&%ح f"%>g �R، إ_A يMا�#%&{ ا� f> 	و ،f� E �P�!A يMا� f�%�% �Tھ� أ
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 �Pp%Oت ا�%"

اء b@ ا��B�A@ أو ا���ظ�] "P% '%ء �R ا��!
J�P_R ،[A ا�?g
� <�P�ت H�b %T� q�#� اء
g ط

اك H E ��>g �R ھMا ا�#�%م ت?��gaا <

ا��B�A@، و&%��%�� ا�C`�ل PE H E�aت ا��B�A@ وb�اdRه، وھMا �% 	`�ه 
f��O& :[ظ���ا� @b اء
g.  �>"
Pا� �A_%ر�ا� �� P!ه ا�Mھ ��y ت <�PAو


 ��B�ق، �OR ت�P_�%&) :LB � ا��%����g5)ا.  

اك &#�%م تB��OA ھ
�� f�R L _A "7 �?%رك �?%ر"ْ�> : أو ھ��gaا


وھ�Mا، و�A�ن ذ�O� n%&7 �< � �> ا�P%ل ... A>، و"7 �> ھL _A <AM اu#�>آ;
7&%O� ،ك
�?Pا� f!R�A ل%_� �R ل�ا��; f� H#B�A H�b ري�S q�#� 

@A�B�ع، . 6ا��U�P � 7;�P" %T� !' ��رة ا��ا�` J� @>�#A [A
وھMا ا��!
�CVS أول �R.  


اد � �R�B�A@ ا�?<��Pظ ا�%V�cو�> ا: ��
Tا� @A�B�ا� ،
g%>Pا� J�>ا� ،
  .ا��B�O� @A%ء PE�aت اb�P%���ا��B�A@ ا�P�!�د ا��<O%ت أو ا�BP��A%ت، 


��، وA<�و أ�a f  ھ#%كTا� @A�B�ا�?<�� وا� @A�B�ق &�> ا�
ّVُA <�
�bوا 
�ف �R ا����PB و��> ا��O�OC وا�`�رة وا�_�ھ�;aق، إذ ا
R . f !و�

 fل أ��OA �bأ، �> ت_� أي أ�>Pا� I�b <� f�c ،LBCR ظ%V�cا H E 7A%C�ا� <�
��%R ،��aا اMT& f�"
g [`A أو ،��
B��y� <PU 7P!A @A~ تB�A@ ھ


ت<�� � jت%& %Tذات �C& ا�< �ان وا�!<%رة ��!� �R ً%�%Pر ت��C� ��
Tا�
 Hإ� %TTA�Pوري ت
vن �> ا�%" I�C& ،��> � ��%!P&"��>?ا� @A�B�أو " ا�


"أو b�H " ا��B�A@ ��!�د ا��<O%ت"g%>Pا� J�>ت" ا�a%Cا� }!& �R7.  
����K- '(�#ا� )"�*+7 ا�L�MN:  

 <E � �%!Pه ا�Mھ dّ�PA %�� A %� ���%Pت ا���%!Pھ% �> ا�
�s: 

اء -1g q�#P- ا��ة و�

ط -وا�bة �g ل�`C � H E ،تa�P!ا� �vPوا� 

 ُ	 %���R @A�B�ا� �� PE )
�gق، ا�B�� �OR LBت�(q�#P"%ن ا� �و� H�b ، 
)�E%�
�%�q أو أو ��%رة 	 � أو &  �R �Ecا �! � ���%P" 
�sدة و�`O� 


ھ% وVA�ق!�  
!Bا��R J�>ي ا��� O�ا�. 

 ت�ظ�] -2�s ود�C� <�	�BP � <� ،<�"ر%?Pا� �R � B � �A%T� a %T�. 
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3- %P " j#" @>�
اك �R أ�gaا j#" 
i"أ ،%ً�b ��Eا، وأ
 وا�!�Y أ'
z�CS.ء%' �R ن�Eى إ�b� هMت ھ%"
��ف" :ا�? 
Byت 
�iإذا ا�� 
;lت 

n�%Pvم إ��#% ا���& �bوا ...%P " ت

 ا���i"أ ...%P " ت
B; 
i"ا&�أ ...أ 
 ."ا}ن


 ;�ً% ا�?
"%ت 'Jv J�Pت - 4 Pbأ z>�� �yvت تa�PE ء%�
م، رؤTا� 
[ �yA <� ،ى
;c �"
g H�b a �T� ت تa�P!ا� J�P' ال�أ�  ،�"
ا�?
}!>R هMت ھ%"

ط أن  ا�?�?A ن��A 7�� 7�"ً�ا وb <� z&
A�_%وزه  a ا�
�س، و&!Tv% �> ا�?
"� Vb H E%ظ%ً Rا� a ط
�?A nذ�. 

5- a <�PA ل�ا��; �R �� PE @A�B�ا�?<�� ا� aإ <E @A
  R� 	B� ،n >�ق ط
j>ذھ %>sاك را
�gaا �R L ��� n#� [ظ�Pا� �	ق ر�BPي ا�Mا� Hأت ،n& 
H�b 7;ت� jCت ،f��>g aورا وإ
B� ع
>��� n�%;دk& �R ك%>g <� LCA.  

6- ��Tت a ت%_�#P�%& ر�O& %T�%P�ظ�] اھ��& <�	�BPاك ا�
�gaوا �R ا�#�%م 
 .ا�
&C � H E z`�ل �s%ء #P�%R�q ا�#P�Y�� ،q ا��Tف ا�?<��، وkR f� Eنّ 


�Aون ا�?<�� ا��B��R �E%#S @A ا�!%� �> �!�� إنّ  -7A ا�Adا�#_%ح و� <� 

ون و��#�T اcر&%ح"MA @p%Ob 
�s ،� �%" �TR <� �Tر '%ءت�`Pا� 

،�S�O#� ن��
 �O`�دة &`�ره ر&P% واba��%ل ا��yاع وPA%ر�s . 
8- ��>�%Xا� �Ob%Bت �> ا�%_�#Pا� n T�B7 �> ت>	 <�	�BPا� a ،<�� T�BPا� 

�ف ھ� ا�BP�BP�%R ،n T�قy& @A�B�ي ا��� O�ي ا�M7 ا�iPA f�R n T�BPا� 

 ا��
ف�;cا �R �� P!ا� ��OA�B�ل .ا��OA }!& اء
>yه إن:" ا�Mھ �E%#`ا� 
%T��

A<% &%��%�7 &#%ؤھ% ت� 	� &Oت H E �`y?ك ا��T��aت ا%_�#P � <E 
@A
   ."ا�P�ز�E> ط

9- �R �P��cا �O !�Pا� @A�B��%& ��>?ات ا�
Xu a %TR
!A <�Pp%Oا� H�b H E 
�"
� �TBV%، ا�?R ف
!A n ات ت
Xiا� aإ %T�!�%S )�P��cأي ا( %P"و 

ف ا�VP�%ح J#S �> إن :OA���ن!A fات
Vg. 

�!%ر -10cا a L��% ا�P#��ج '�دة �J ت�#%%�	 %Tت��iP& ،اق��cا �R %P� 
�#!A %T �PCت <Pu ق�R %T�P�	. 
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"%ت أL s وا;�V%ء ظT�ر ا�<%رزة ا�a%�gت �> -11g ��>?ا� @A�B�ا� 
،�E
B& �	 a _%وز�ت �#��#��> أو  7& %P&ر ،
Tgأ H E يMر ا��Oا� @OCA 
 .�LT ا�
�R zA ا�PE <p%&d�م وت�
ك �Pp%O � %T� E> اcر&%ح

12- %T�%�	 H E ،اء
sا� ��!PR ت%"
g @A�B�م ا�?<�� ا��bl& LE� ت�

اد،Rcم ا�O�R %TBV� H E %T7 أ�vRأ �"
g 7vRوأن ��%م، وأ z&
 ا�

�م ت�<�د R!#� ا�!7P ;�اع �_
د وھ� �Pv�ن،bcا n ت J�vت وت%&%BC8.ا� 
�A��K- '(�#ا� )"�*+ا� O(�  

 fا�?<��، أ� @A�B�ا� �p%`; ض
E <� zv�A� �%!�  H E 7P�?ت
�ت �%!Pع �> ا��ا ا�#Mأن ھ �v�V�BPت ا�%���، وت<�ّ> &!� ا��را%VPا� <� �A�!ا�

ة &?lن ذ�n، أ�% �% �Sر �> �i" وى%�R رت�S n�M� ،%!�	 ام
b ���%Pا�

ا�� <�R  Y�%وى E> &!{ ا�! P%ء �> '�از ھMه ا��OR � �%!P "%ن ھ#%ك ��ع �>
�O�OCن ا�#?%ط ا�%�& �R ح�Uوو �bا
S و�� ت�> ھ#%ك � ��cح ا
. �R ط

%Tوا إ���#��� U H E!] أد���T ا��� اvR . ا�ط
�gا �OR ،%زھ�وإن 'ّ H�bو
 H�Rأ <� }!& Jَ'َا

��، و	� تَّC� j�%" %T�R @OC�ا&~ �!�#�، إن �� ت�U n�M�

nذ� <E %ازھ�9&_.  
�Oا�?<��،  و� @A�B�ا� ��b <E م�
 �> ا�<%�R <�ib ا���iض ا��%Rأ

z'ا

ض أ	�ال أھ7 ا�! �، وذ"
 أد���T و�#%	?�T%، وS�a إ�H ا�O�ل ا�!& .
�%�� ا�B�A �و��b IC& <E %#�#XA ا��B�A@ ا�?<��، �% 	%�f ا��"��ر " : Y��

 E �A�_ع ا��U�Pا ا�Mھ �R <�ib%>ا� 

A<%ً أن تy� ] و'T%ت ��s ،�b%Bا� H
 
�cج ا%�CA 7& ،� أول وھ <� f`p%`;و fP�%!� zv�ت a f�!�>�& �A�_�%R
إ��g Hء �> ا��	j ���<�> ا�`�رة "%� �، و�> أ	
ب اH E � i�c ذ�n ا;��ف 
 %P R ،J�%و� d�_� <�& ،�����ا�TOV%ء ��b �R ا��ّ;%ن أول �% ورد � <�د ا�


ارUcوا ��%VPا� <� f�R %� �T� <ّ�>ت  �T�P " [ �yت �� ،f!R%#� H E �C'ا
ا�
fPA
Cت �R"10.  

 J�
ضc'7 ذ�n تj�g%C ا���
ار، وj vّR ا���!& 7 E �A
Cت 
@A�B�و&�%ن ا�?<�� ا� �S%O� �!A
��Pi%ر �R ا�?aا ،z&
 �R ھMا و�lت#%ول وا�


عVا� 
�;cا.   
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'��A%�$� ا�#�"��: ا��9ع ا��د : �P+QDا '� �P+�  ا����P9"��5�$، وأھ
Dا�#�"�� :أو �$�%� I"��5  

%T#� 

�S%OP � <A ا�?
��E، أذ"S%!Pء ا�%P !ت ا�%VA
  :��O ت!�دت ت!
1- %T�l& ر�g%E <& 

TَّR% ا�?��PC� h ا��%ھE : ظ��C Pا� ��َCِوا� ��%>Pا�

 %T��b�� ��yت a I�C& ؛%TP�!� أو JA
� ?%رع J�P' �R أb�ال ا��?
�!A
 .11"&%���ن �R ��ع ;%ص �> أ�b%م ا�?

2- ��%Vا� %TR
E f��O& ":�����
اد &�S%OP ا�?
A!� ا�Pا� : %T#� �A%Xا�
%TP�bأ <� ��b 7" �#E ا�?%رع %T!Uو ��ار ا�
�c12"وا.  

3 - f��O& ���BA

TR% ا�E ": j!Uو ��ت ا�%A%Xھ� ا� �!A
إن ��S%O ا�?
  .13"ا�?
c �!A'7 ت�C `P� %TO�OC ا�!<%د


�PC� %TR ا���&� -4E: " ��Cوا� ��%!Pھ� ا� �S%OPھ% ا�%Eرا ��ھ% ا��Cو�
  .14"ا�?%رع �R ا��?
PE JA��% و;`�Sً% �> أ'7 تz�%`� @�OC ا�!<%د


TR% ��ر ا��A> ا�y%د�� -5ّEم :" و%�bcا �R ظ��C Pا� ��%!Pھ� ا� �S%OPا�
 z�%`� أم ��pd' %P�b ��%!Pا� n ت j�%"اء أ��
ت<� T� E%؛ �Pوا� ،��E
ا�?

 <PU JP_�وھ� ت ،���%P'إ jP�
 E<�د�A هللا " �� أم A
Oت �ھ ،�bھ�ف وا
<Aا��ار �R ن%Bا�� �C `15"و�.  

وA<�و أن ت n ا��!
VA%ت ���Cة �R ا�H#!P، وإن ا;� �R jV ا� eV، وھMه 
 ،
O�B�� qv#أن ت`7 در'� ا� Hإ� ،��B��l�ت ا�%VA
�#� '%ر�R �A ا��!

%Tأ� �ھ �!A

 ا;�`%را و�T���  ��S%OP ا�?i"ي أراه أMا� [A
R 5	: وا��!
S��M ا����د �' ا����� � �%�%T5 ،E��(أ� U� ا�+' أرادھ� هللا '���ا�O(Tِ وا�

  .وا�NYة
����K- �$��  أھ�� ا�%�$� �' ا�P+QDد ا�

ت!�<
 ا�V� �S%OP�%ح ا�! �، وط
A@ ا����ر وا�
	� ا�! �S%; ،�P إذا 
ت� ت�ظ��R %TV ا�?�ون ا��C%ت�� �¡��، وng a أن إ�R %T�%PE ا'a�T%د "%ن �<�أ 

 ا�! P%ء i"أ �_� n�M� ،<A�T�_Pا� �Ppc%&!�> و�> &!�ھ� �> ا�وا� �&%C`ا� �#E

aھ �� اc ن�ط
�?A <A
S%!Pا ا�M"و Hا��Oا� ،�S%OP�%& م%Pد ا��%T�' ل%	
: و	%ل ا�?%ط<� رfPb هللا ،�S%O�"16 ا�?
ع 	< � ا�_P�A�T>" :ا�dXا��
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و�> ھ#% ت�P> أھ��P ا�_P � �>B#�%& �S%OP��T، . 17"ا��S%OP أرواح اPEc%ل"

ط �< �fs در'� ا'a�T%دg �TR .  

%T��Pأھ �R �S%OPا� �R ا�>�" <AMأھ7 ا�! � ا� <� �A�!ا� J� و��O ت�
&%�#_P � �>B��T و�> fP�b �R، و"Mا &%�#L�%�� �>B ا�! �، وأE� � %vA%ة، 
 %T�%�& <� � yA د%�A a اM؛ و��Op%R �A%#!& %ھ��baا، و
�>" %�ً%P�ھ% اھ�وأو�

�!A
��ف ، ��> وإ" <� 7" %Tb%vA��S%O� �R L ا�? IC>ا� �Aود�CP� ا
��
 �T�_P � ~OR �S%OPا� ��Pأھ Lا��' }!& Hإ� 
�gأ �pا�Vوا� ،��%Cا� 
�R ا�!`

%T#� %T ّ̀ b ��ا�:  
- S�Q�+ا�+��رض وا� \L�*� '� �$�%��0 ����+!Dا:  z�'

ف &%��!A %� �وھ

�<% أو �R �P�b أ�b ا���� �>، %#� H#!� دة%Aز H E م�OA يMي، ا��S%OPا�
،
� �R زواج ا��BP%ر، وھ� �OE زواج  &OP�v%ھ% 	ُّ�م H E ا����7 ا};iPR


أة E> ا��B> وا�#�OV وا�T#� �BO%،أو &!{ �#T% وت
l& HUن ت�#%زل Pا� f�R
ت آراء ;ت Vد ا	، وlA18ت� ا�
'7 إ�H دارھ% �R أي و	g j%ء �> ��7 أو �T%ر

زواج &�> �<�J� z �واع ا�ن أ�وع ��ذا اھم b �R"ن Aر��!%Sء ا�TOV%ا
،��lBPا� �R ء%P !آراء ا� J>�ل ت�
م، و���	]، و�> ;ّCاھ�، و�
و'� أن  ا��

��%iول وا�cا <�OA
Vا� : ،z�%`Pوا� �S%OPا� <� �E�P_P& fAرأ H E 7د� �	
%T#�& <� z�%`Pوا� �S%OPاھ� �> ا�
	� رأوا أ�p%O�%R : f �ن &b%&k�J� f ا��

 ،������ت ا�!#��� ا��� ت�R j?V ا�_P�P!%ت ا��?� <� 
�i�� دا�E @OCA

���OR f وأ��A fدي إ�H إb`%ن وإVE%ف "7 �> ا�dو'�>C& ن� p%Oأ�% ا� ،
%T#� f>>B& 7`Cارا ت
Uن ھ#%ك أl& �TAأ
أ� f	� A�C�ل ا�dواج &MTه : د� �ا �

 n�M"ى، و
��ق � P�!� و#A�f�R 7O ا�
'7 �> ا�
أة إ�H أ; Hرة إ��ا�`
 I�b <� ة
�cم ا�TVP& ل�
أة ت#�7O �> ر'7 };
، إ�L�%' H ذ�n ا�;Pا�


أة f�R &!�م ا��B> ا��%�7 وا�
�Pb وا�P�دPا� 
ة &�> ا�dو'�>، و	� ت?!
 %TBV#& 
vت ����� �"�%ت  %T"� � Hدي إ��A %P� %T� E 7'
	�ا�� ا�

JP�_P�%&و ... z�%`Pا� <� �E�P_� f�R !%رض�ر ت%�BPواج ا�dR f� Eو
��، و%VPن �وا�kR %ا��ن اھ� 
ھ�%ل ود إ�SO� Hظ
 إ��إن ا: لوOAدي ��S%Oظ

 �AO&اS%O�� دAs رzAbS ؛c fر�A %�&واR %#�!� ا�`O� ن �قS%Oد ا�gر��!A ،
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م ھر أ;دا آ�SOرض A!%ر �cس ا�"�V� �R f، وهدUA%م c	ل �اH E أو 
�ون ات"ظ�، أو Eوأ%Vر��تد ا�� H E �&ات�cر أE ظ�Au"& ن ا�ر z�%S��
  .T�19%و	Sb Jو��تا

ه د�S%Oض &!ق ObAزواج وإن "%ن �واع ا�ن أ�وع ��ذا اھن kRذا H E ھو
رع �g%د ا�S%Oف A;%�و &ل ھت، A'%ز�اJA�' �R ك �م ذت!�Aن  a f�"�A أa إ
ن Eث Aد�bوا. مE أهللا ت!%�H و'z و اcره ھواز'دم ل &!و�Oزواج، وا�ن ا�

ن Eث Aدbو ��% ھت إA'%ز�ن ا�وع ��ذا ا�R ھت ��&Aأو ا���OV ن اEرأة ��ال زت�%
ط ت�Oد�%  �E رأةR%��ت، ��&Aوا���OV زواج ا�د ا�S%Oن �س A Rزواج �د اOEر u%آ

 %Ob �ھg fAR J�%� �R %Tر�%� %E ك رھ�%دام أنU ن �ا �ن �"ن، 'Aزو�ا"
  .20رع�g%د ا��S%Oت A'%ز�ن ا�وع ��ذا اھق تAObن ��ى Eو ھث Aد�bا
- �PP�Q�5ص و�M1ا� OP� '� �$�%��0 ����+!Dظ ا%V�cن اc nذ� ،


�R ا�
ا'a %T#� z&� �> ا��	�ف !Pة، و��A�E %ھ�7 و'P�Cت �	وا�!<%رات 
��lBPا� n ت �R �S%yه ا��S%Oع، و�
و�i%ل . H E ا��S%OP ا�!%�� وا�� �� � ?

H�%!ت f��	 nذ�: � �ُ إِْ&َ
اِھ�َ� َ; ِ�ً �OR ذھL ا�<!{ . )125: ا�#B%ء( �َواتMَyََّ هللاَّ
 �P " أن Hإ�"�� ; " 7!' H�%!أن هللا ت H#!P& ،
OVوھ� ا� � yَھ#% �> ا�

 ،�>C`ا� �ن وھ%u H#!� � y � <و�� ،z�CS ل�	ا Mوھ ،fا إ��
�OR اھ��
إ&
 �� ،f vV� ر%Tم وإظ�Bا� f� E اھ��
و�P% "%ن ا��B%ق ��%ق ا��#%ن H E إ&

H�%!ت fاء إ��
OR إذ "7 ا�!<%د ،�Ad� هللا Hاھ�� إ�
، وS%ر ھMا �A> اR�O%ر إ&
ا�B� H#!P�<!�ا �!�م ات%V	J� f ا��B%ق، وت!�ّ> أن ا�OP`�د �> &%ب �% OُA%ل 

�H إ�f " �� هللا، وHB�E <E أ�f روح هللا، و��Y �> &%ب اRa�O%ر�� <E21  .  
- B"�Tا� �Mا�9+�ى �' ا�� E�Q�5 '� �$�%��0 ����+!Dأھ� دور ا �وھ ،

�%س �R ا'a�T%د � �S�ل �bc%م cا �ھ z>Sأ I�b ،�S%OPا� � E f��ّOA
 %T� E @>�#ت aو ،�PA�O7 ا�p%BPا� f>?ت a ��ة، وا��_�BP7 ا�p%BP � �P� �


ه، �sس و%�O�%" ����Scق ا

 �> ھMه ا�7p%BP ا���iم أن ا���و�! 
�%VPودرء ا� z�%`Pر ا�%>�Eا Hإ� J'
وa&� �> ا��`C%ب �،  ا�BP�_�ة ت
 Jp%	�ا� H E f Ad#د وت%T�'aا �R ي�S%OPا� 
و�> ھMه  &v�ا&~ �!�#�،ا�#�
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ة، p%ا�� �R ة�ا�7p%BP ط7V اL�&%�c، و&#�ك ا�L� C، و�7O اvEc%ء، وا�`
���%�Bاب ا�dbcوإ�?%ء ا...  

B��Aا�+*�"( ا�#�)': ا��9ع ا� ^	_ ����  .إ_�ل �%�$� ا���� ت ا�
 f`p%`;ا�?<��، و @A�B�ر ا��S اء
O��%&- 
"Mا� �O&%Bا�-  fأ� �_�


ر، وا�PO%ر، وأ"7 ا�P%ل &%�<%ط7Xا� H E f�%P�ga ،J�>د ا��`O� }	%#A ... 7�R
�ت ا�P%���، وھ� ا��� �bدھ% �%!Pا� �R ��E
Pا� ��E
�% vُA f�R%د ا��S%OP ا�?

f��O& ر�g%E <&ا: "T " ال��cا �R �E
روا'�BP; % : ،%T أ��روا�OP`� ا�?
%T�R وا�!�ل ،%Tت%>uو ،%T�Vbو ،%Tb�U22"وو.  J#� H E %T& j#!��ت n ا��� ا


�A ا��B�A@ ا�?<��Cوت.  
 @A�B�ا� �A
Cت �R � !ھ% أھ7 ا��P�Eا ��د�� ا�cا �R 
وE#� ا�#�
 aر، و%vPوا� ��%VPا� <� � P' JRد H E %�%�ا�?<��، A�zv أ� %T	j�% أ

Pد ا��أن و' HVyA ،��
C�%& %�>ت
�ت �A %>�%s�ن ��%!Pا� �R ��%VPر وا�%v
��P%ل ا&> ت�	هللا" : - f�%C>� - %Pم إ�
b %#� E ت%�
CPن �> ا�%�Ecم: ا��%" 

���Pوا� �Cو� ،
Ad#yت �> أو ا�%R

: ا��`B�P�%" %& ِّ
 �> �A %PT�R;7 و�% وا�

ر &��عXه؛ ا�
�sو %P� �R nذ� <� ��%VPا� ��ا� fّ>� هللا %T� E f��� إ�H... ور


م ا�#<� إن �u: 	%ل أنb ء%�gأ %P� HVyA %T�R %Tp%vR� د؛%BVا� Hد إ�%BVا� 
@َOCP7... ا�i� :%&7، رvَْVن ا�kR �P�Cا� f�R �	 HVyَ23"ت.  

�ت �%!Pا� �R ��%VPد ا��7 و'!_A fأ� ��Pا&> ت� h�?م ا��" <� 
T�Aو
�A
C7 أو ت� Cت f� E H#>ُA %�&%U %ءھ%V�ل أو ا��OA ،� �%!Pا� n ت h�?ا�  -fPbر 


�A أو ا�&%�b ھ� ھ�g  7ء ��b ا�n�%B أو ا�#%ظ
 H E أ7�gَ إذا" :- هللاC�ا� 

�#� R Hإ� fت�BV� fت
Puو ،f�A%sن وkR ن%" �P�?� ة�BV� H E �C'ة را
 ظ%ھ

 f�kR 7�C�BA H E ا�?%رع 
�cا ،f& أو ،f�b%&7 إ& J�OA ع أن
�f، ا�? ِّ
CA a 
%P��   .24"�ور���f  هللا fvX>A �% إ��vV� H% "%ن إذا 

�� ا��� 	� ت�
تH E L ا��%& � �%!P�B�A@ ا�?<�� E#� ا�O�ل %VPا� n ت
 ��%V� ng �&_�ازھ%، وا��� &�ورھ% رّ'jC ا�O�ل &!�م '�ازھ%، وھ� &
 �S%O� <� ء%P !ره ا�
OA %P& %T� &%O� L ��ت %P" ،%T�%Vsم إ�E L'��Bة ت
>�!�

 �R ��E
���%��%" ��%VPه ا�Mاز ھ
�ت ا�P%���، و�PA f� E> إ&�%!Pا�:  
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  ��BVة اba��%ر، وUّ�ھ% �O`� ا�
واج
�ف وا��!ّ
ض � y`��%ت، وUّ�ھ% �O`� ا��U�ح�;aر وا
vة ا��BV�.  

  .��BVة ا���P%ن وا�PX�ض، وUّ�ھ% �eVb �`O ا�c�ال

ر، و�Uھ% �u �`O<%ت ا�c�الXوا� 
�yة ا��BV�.  

  .�25، وUّ�ھ% �O`� ا�!�ل��BVة ا�� 
Dا��واج -أو �M%� ر، و&ّ�ھ��(+�D9*�ة ا�  

إن �> ��S%O ا�?
�R �!A تB�A@ ا�J B وا�<Jp%v، ھ� b%'� ا�#%س، 
�ت �%!P � �T�'%C" %Tإ�� �'%b �R أن ا�#%س ngaو ،�Tا��bة أ%Eا
و�
 �R د�`OPا� �وھ ،���%Pت ا�%R

ى، �n�M "%ن ا�
واج �� �&% �R ا��`;cا

���، 	%ل ��PC ا��%ھ
 &> g%E�ر�ا�
واج دوران ا�P%ل &�> " :ا��?
JA ا�
@b f'�& ا�#%س <� <�PA <� 
i"ي أ�Aأ .���E �E
g �`O� �و�> ... وھ

 ،fِ>Bِ��� H E f�R ج
b a f'و H E ��cا �R ة�A�E �Al& ل%Pل ا�%O�ا� f��%!�

 . ل أCS%ب ا�P%لوذ�n &%��_%رة و&El�اض ا�َ!Pَ َ� ا��� ت��T� JR �> أ��ا�B��R

 �O�#� ة أو�bوا �A �R %ّرا	ن ��A أن <E f'ا
دوران ا�P%ل H E آb%د ا��c وإ;
H�%!ت f��	 <� fرة إ��%gا� jPTُR ،�E
g �`O� �bوا Hإ� �bوا <�: �  aَ �ْ"َ


( �Aَُ��َن ُدو�َ�ً ?C26)7: ا�.  
�baا�?<��، &7 ا @A�B�ا� �R د�'�� 
�s واج
 � H#!Pا ا�Mر وھ%�


��CPوة ا�
u �_b ��!A I�b ،f� E L�%Xق(ا��ّBPز�> ) ا� �Rو ،
�>" 7�?&
�!%ر، ��A %Pدي إ�U H!] ا��BR%#P وا�!�ام و'�د cا �R fP�ّCت J� ،��%�	
�E J� ،dR%bم اaھ�P%م &_�دة ا�#P�q ا�OPّ�م، ھMا �> '�T، و�> '�T أ;
ى 

A e< � &%ھ� �ھ ،�v!" ق�BPا� f& 7;�A  يMل ا�%P�%R ،
�OVا� f!P' <E d_!
 �A �R ل%Pا� HO>A اMا�?<��، وھ� @A�B� � L�%Xا� �R اء
OVا� l_ A a n�M�


اOR اء
OVداد ا�dA %P" ،H#s دادونd�R ،ء%�#scم .ا�� ر�A%E إ�OA H`� وا�
z�%`Pا�!%�� ا� �و� jUت!%ر J� z�%`Pا� �Aد
Vا�.  

���� اba��%ر، تeVb �`OP� %O�OC ا�P%ل، �
�j ا�?
A!� ا�b n�M�
 
ul�Bت �"

د أو ا�?Vو�� ت�ع ا� ،f& ط�#Pا� �E%P�'aداء ا��ور اl& f�%�	و
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وري ��C%ت�T، و�Sق ر��ل هللا U �ا�#%س، أو �% ھ f "l�� %P�R ��ّC��%&� 

&f هللا &%�_�b: )M> 	%لU �T�%!ط <�P BPا� H E 
��bس�> ا�R27)ام وا�.  

 f�'�ت �R �����و�%R f� E�B�A@ ا�?<�� A a��S%O� J� @V ا�?
A!� ا�
��Pi%ر �C� ا��#��P اa	�`%د�A، وا'a���E%P، &7 إ��A fدي إ�H أن a_%رة وا�ا�
 <� � p%وة ط
u ا���ّ��R @A�B�ة ا�#?�%ء �> ا�
�%PBا� <� �E�P_� ��V�BA

�R او����� HO>وت ،<A
�?Pال ا��أ� 
�s a �T#�& %�.  
����K- ا��&�ح �M%� ت، و&ّ�ھ����M8	� ف وا�+�ّ�ض +NDر وا�d9*�ة ا��  

ِ�> ��S%O ا�?
�R �!A ا�c�ال وU�Tbُ%، وCA`7 ا��U�ح &lن �A�ن 
�%ُل ا��B%ن &C%ٍل PA�f!� J# أو 7OAُّ و'�د أ�<%ب ا�P#%زE%ت وا�y`��%ت، 

�O! � @�u��ا� JA

 ت?>E �`OPا ا�Mھ @OC�Aو ~>Uو %T� E د%Tgوا� %T�&%��& د

 ت?
JA ا�
ھ> �R ذ��A %P� ،n�ن �<<% �R درِء أ�<%ب >Eو ،f " nذ�

و�A;7 تjC ھMا ا�OP`� ت#��� ا��!�c%& 7�%�ال H E . 28ا�P#%زE%ت &�> ا�#%س
���� ا�PO%ر �أ�%س ا�
U% واa;��%ر و	�J ا�#dاE%ت، و�MTا �#!j ا�?
A!� ا�

 Hدي إ��A f�c ر
Xوا� Y�� a%� JR�A ق�BPا�?<�� ا� @A�B�ا� �Rت، و%Eاd#ا�
 ،
B�Pا� <�E �ل، وھ%P& a%� ى
�gا fأي أ� ،a%� M;l�� 7& ،�! B7 ا�&%O� �R
� E> أ��A a fري أ�f �� دJR ا�P%ل ���O� H E 7`C`�ده أم a، وھMا vR

H�%!ل ت%	 ،%vAة أ
�%OPا� <�E :� ا�آَ�#ُ <َAMَِّا� %َTُّAَأ %َA 
ُBِ�ْPَ�َْوا 
ُPْyَ�ْا %Pََّ�ِإ
ْ��َ%ِن Rَ%ْ'�َ#ِ<ُ�هُ �ََ! َُّ�ْ� تCُِ Vُْ�نَ  %ُب َواcَْْزaَُم ِرْ'7ِPَEَ <ْ�ِ Yٌ ا�?َّ َ̀ �َْcْة( �َوا�p%Pا�: 

90(.  
 @A�B�ت ا�%"
gا�_�د و <�	�BPا� <�& ���`yاع وا�d#ة ا�
وظ%ھ

،�CUة وا
. رو&
ت لOA�ل ، �P% ت#Pv�f �> اba��%ل وا�#`L ا�?<�� ظ%ھ
nA
أن ا��yاع ھ� �> ا�PB%ت ا�d�PPة وا�P�J�P' �R � Sl أ���R: " �P�d&%ت

 ،�P��cا n ت @A�B�� f#E ء%#X��aا <�PA aوري و
U �ا�?<�� وھ @A�B�ا�

ة، �%; �OVS fأ� �A%T#ا� �R [?��A ��>?ا� @A�B�ا� �R 
Pi�BA <� ��>�%XR


وع ا��_%ري  وإذا �%... وھMه �O�Ob ت%ر��yA ��"�ة?Pا� @A
	k& jPزا�� &
 nا�?<�� ت_� إ� @A�B��%& �! Bا� J�& �� PE <� ة

�S ت�OC@ اcر&%ح ا��<�Rو

د ھ� V� د
R <� @A�B��%R ،J�>ا� L��%�
 PE � أو إ��%'� �> أ�s ذج�P� أ�%م

د Vة �> ا�
g%>� @A�B�7، وا�>O�BPا� Yو�� @�CBا� �U%Pذج �> ا��P�
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%	�Sأو أ fp%&
	c ذج�P#ا ا�Mھ �VR ،��pا

 E%دات�T ا�?��Xت �T#� L ��A fp
�ت CPا� �R د�'�Pا� 
ت��ن ا;��%رات�C� J B � �Tودة وa ت7u%P ا��#�ع ا��<�

�، وs �R%�<�� ا�bc%ن ت��ن ا�P#�_%ت i� ى
 -وإن "%�E j%��� ا�_�دة - ا��<
�<%ب ا��� ت�zU. �#�_%ت s%��� ا�E <Pi> وT!U% ا��<�!�cه اMم  وھ�E

 �O�OCا� JU�ا� <E و���BPھ� ا� ��د وا�
V� د
R <� @A�B�ءة ا�%V" وى أو�'
 �A�! � ة

�S ا��ھ� ��P��OC@ أر&%ح "<�Vا� J�& �ا�?<��، وھ @A�B�ت ا�%"
?�

��Pi%ر و��P � � !R J�& Y#�_%تaا �R <�>sا
وA�l"� ذ�J#� �R n . �29> ا�
و#P�%R f� E��R q ا��B�A@ . 30ا�O�ا��> ھMا ا�#�%م و�C%ر&�f �> 	<7 ا��ول

 ���%P�b7 ا&%O� aا�أ� JRد �	ك 
�?Pن ا����R ،� �%!Pا� �R د�`O� 
�s ��>?ا�
 .ا�C`�ل H E أر&%ح أH E أو ا�By%رة


ةBP�، "P% اE��O �> 'ّ�ز وھ�Mا A�<�ّ> أن ا��B�A@ ا�?<�� ��Y &_!%�� أو 
f& 7�%!�ا�:  

7 �
ب a JR�A ا�_%R 7E¡ن :����Q ا�#�)' ا�+*�"( ا_+��ر _�م أ�� -1P!ا� 
a%� %Pإ� M;lA f#�، �u إن jOOC_� ت��ة ا�#�'
Pا�_!7 �%ل ا� aوإ 
B; f PE 

LBCR. %أ� �R @A�B�ق ا�?<�� ا��ّBP�%R a ق�ّBA aى إذا إ
�gا JRود  ًa%� 
Lb%`� �! Bا�.   


ة ا�R�%ء : وأ�� _�م ا_+��ر ا�+*�"( ا�#�)' !*�ة -2pى ��ا��R �R ء%' �OR

�� وأ;M ا�!P�aت Y�� f� E �> : "اcرد���Tا�?<�� أو ا� @A�B�ب ا�� �أ

 
B�P> &%ب ا�� �م، &7 ھ�ة ا��
?�#Pره ا��S <� 
�i" �R ��E

ة ا�?BPBا�
 7�`Cض ت
X& aن إ�"
�?A a دة%E <�"
�?Pن ا�c ؛��
CPة ا�
�%OPوا�

p%&ر ز%vbإ H E ت£R%�Pا� ،<p%&dداً �> ا��E ك
�?Pا� L ' ذاkR ،<A
> آ;

وط ا�?
"� أ;PE M���f ا��� 	� ت�Ad أو 	� ت#E �O> ا�P< � ا�Mي g @Obو
 �R � �%!P7ُ ا�;ِ�ُA ل%P�baا اMوھ ،f " � >Pا� 
B; 7?R اء، وإذا��ا& f!Rد


B�Pر وا�
Xا� �T>g . ل%� JRد Hك إ�
�?Pار ا�
�Uا �ھ �A
C�ط ا�%#PR
� ،ً%O>B� 
�s �E%v& اء
g 7�>� H E اك أو
�ga7 ا�>� H E اء�

  .O�31`�دة
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�A��K- ال��ا? f9� �M%� ض، و&ّ�ھ��Hن وا��  .�9*�ة ا�)+
H�%!ت f��	 ال��cا eVb �`O� �R 7Scا: � aَا�َُ�ْ� &َْ�#َُ�ْ�  َو�ا أَْ�َ�ُ "ُْlَت


ة( �...&ِ%ْ�<َ%ِط7ِ O>ال ، )188: ا��م أ"7 أ�
ّb أي أن هللا ¤Xا�#%س &%�<%ط7، وا�

ار، و"f�R %� 7 إBR%د �¡;�ق وت���Y �¡رواح، vر وا�
vوا� ،��%�yوا�

%T&%CSأ Hت إ�%�%�cد وأداء ا�O!�%& ء%R�ا� L'وأو. 
 f'و H E ���%Pت ا���%!Pد وا��O!اء ا�
و�!#H ھMا ا�OP`� أن A�� إ'

 �O!اء ا�d'أ J�P' �R ،ح�U�ن وا�`�ق وا�%�>�%& �B�A nوذ� ،f bا
و�
�ف، وإن y#%زع وا��ن �> ا�%P�ب وا��Mا�� H E �>ت
�Pا� ��%VPا� JRض د
X&

<��T' <� �O!#%ول ا��ا�`�ق وا�<�%ن �َ� �`O� : ،f�و�%ھ� �O!ن ذات ا�%�& Hو�cا
f_p%�و� �O!ر ا�%uن آ%�& ���%iا� �T_32وا�.       

 f'ال ا�#%س &%�<%ط7، وو�أ"7 أ� <Pv�A ��>?ا� @A�B�أن وا� nذ�
 � p%ر&%ح ا��cن ا�#_A <� م ھ�
Tرأس ا� H E <�!&
�Pوا� �"
أCS%ب ا�?
 �&�s
Pر&%ح ا�cا H E ل�`Cا� <� <�P�ت a ��ا����% ا� �O>ب ا��%Bb H E

nذ� 
�s أو fRر%!� <� <A
�?Pا� �pا�	د %V#��  . �33�J>? ا�B�ق، أو ا

ي �> ا�����Y، و�> S�ر أ"7 أ��ال ا�#%س &%�<%ط7 _A %� ¤Xوا� ،


و'�، أو وPا� �! Bا� �pا�V& 7A�T�وا� �X�%>Pل ا��; <� ،� �%!Pا� �R f��;د
�T"ا
�gا <� %T��#_��
"�> ا�_�د &%�!P�aت ا��Pyv ا��� �?Pاء ا�
sإ .


اد إ�H ا��Mب وا��yاع، Rcا JR�A @A�B�ع �> ا��ا ا�#Mأن ھ Hإ� �R%U�%&

ي،  وا���yام ا�BPّ�ف �c�ان �> ا�_Mب، �PA> أن�?Pإرادة ا� �R %>�E 7iPت

 ���P!ا� H E d�"
��، )ا�
&z ا�P%دي("%��%�cا �O!ا� <E IA�Cل ا�%Vsوإ ،

اء ا�#P�q أو ا�R ،���y`%ر ا��Tف �> ا��B��E%v& J�& Y�� @A أو g �وھ
;���، &M' 7ب �Bّ�	�> '�د ��_M&�ا &�ورھ� �Bّ�	�> آ;
A>، و"7 �!%� � 

Bاء ا�
 !� �TR ت�R 7PC ط�%تPs %T�U% و�<B%، إذ �� A%s�M' %Tب ا�#%س �?

اءsب أو إM' Hإ� j'%�bا %� �!R%ة و���' J Bا� j�%" .7���& ت أن%��Eإ 


"%تg @A�B�ا�?<�� ا� ~ Bء ت�vا� H E ��V�" #%ع	اك، ا�#%س إ
�g�� 

A% أ�<�vE %�E� CA 7"`�ھ% ا��� واcر&%حTgو ،%A�#� &�J ت_!P�R 7% و

�! Bا� ��V�"و 
 ��وات �R وا�#%ظ
 آ;
 ��U�E%تT%، ا�<�J ط
z& <E @Aا�
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اتU%Cأي و� Y�pأو ر �vE �"
g @A�Bت ��>g eC A أن �!Bر ت%?Eأ 

ةU%C� ھ��bأ L`#ت �R ��V�" ة�Eص د%ygcا �T �_Bوت ��V�"و z&
 E> ا�
�TOA
  .34ط

 <�& �!A
Bر�� ا�%OPا� ،�Pر وھ%�� aإ �ھ %� q�#Pأن ا� �"�A %Pو�
PE�aت ا��B�A@ و&�> �#%JR ا�P#�_%ت �MTR ،%TBVه ا�P#�_%ت 	�P�a %T ت�_%وز 

100  Hإ� %�

 ا�?
"� ا�P! >، أ�% ا�!P�aت R�P" 7`% ذ"!� LBC& رaدو

A%ً، أو �% A!%دل  25000Tg رa50000دو  ،~OR Hو�cا �#Bا� �A%T� �R رaدو

 �yg <� nو'� ذ� �ً؟ �%Vأ� <�BP; ع�Aو �p%� f�P�	 %� �`OA 7	%E �'�A 7TR
 <E IC>A ���%Pت ا�%Uو%!Pا� �R 7	%!�%R ،ء�O!ن �!�وداً �> ا�%" %P�

@A�B�ا� �ھ �`Oن ا���A أن �& �R ،@A�B�ا� J� ھ� �C `Pوا� ،f�C `�.  إن
" %PT� ،ت%_�#Pه ا�Mھ �R _%وز�ت JR%#� ي
�?P � @OCأن ت <�PA a ،%Tت�p%R j�%


ر O� �ھ %P" ة
	�P�T% ت n ا�!P�aت ا��y%��� ا�#%ت_� �> ا��B�A@، وا�!<
 ��Cن ا����R ،ت%_�#Pا� �`	 H E L�%Xا� �ت ھa�P!ا� �`OR ،L�%X�%& ،ً%E
g

nذ� H E ً%�#>�35.  
n�M� 
�i��%R <� ت%"

ي ا��B���OA �#��ا �MTه دA%E��R %T ت<%�� ا�?Xوت 


ھ� ا�?<%ب�sو <� �>C� LBاء ا��
iوا� JA
B7 ا�TBوا� �R YV� ،j	�ا� 
H�b ر�`�� fأ� <�PA اء
?& �! � �p%P& رaأن دو z&
A %TA
�?� �p%� ن�� � 

�#��> أو �#� &!� دوaر، �� 
P�� �	#%ع 'T�دھ� ا�_J�P وE%U] ا�!�R ،7P ا
<p%&dاء ا�
 ;�اع �> ا�#�� ھMه P� �R% و��
ا .?
"%تا� ھMه �#�_%ت �> &%�?
Yوت��� J�&س أوھ%م و%# � �OR jV	و 
�i" <� ا��ول %T#ا��ول و� ��&
Xا� �R 
�T'ا�7 �i� هMت ھ%"
    .36ا�?

f� Eو @A�B��%R ��>?ا� � �%!� �Pp%	 H E ¤Xا� ،Y����وا� Y�> �وا� 
H E ،ة ا�#%س
'%�Pوا� �Tت%�%!P& �T�%TAاء وإ
i�%& ،LBو"7 وا�� nذ� <� 


p%>ا�� ��َّر ا�Mb م���37
ت�<�T% وت�T#� �E% ا�. 
  .�9*�ة ا��G8 وا��Hر، و&�ھ� �%��K �Mت ا?��ال -را��0


اد &u �`OP<%ت ا�P%لPا� : }CّPت f��� � ،f>b%`� f'�& a ق
ّ��A fإ�� 
 ّng aظّ>، و aو �TEز%#A f�R ،�b%�� أ	ا و�Mھ �`OPا� ،f �`Cرت وت
ّ	 
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�!A
���ّ� ا�ّ?� وا��R%ء ا� dّوم، H E ا�!O�د &#%ء :�#T% ا�bc%م، �> 'P � ا�
 و	%ل ،)1: ا��p%Pة( �&ِ%ْ�ُ!Oُ�دِ  أَْوRُ�ا آَ�#ُ�ا ا�AMَِّ>َ  أA %َTُّAََ%� :ت!%�H 	%ل &%�ّ?
وط،


وِطEِ ،�ْTِْ#�َ  اPُِ BْPُ�ْ�نَ ( :� هللا ر��لُgُ  َّaِطً% إ
ْgَ  َم َّ
bَ  aً�َbَ  ْطً% أَو
ْgَ  َّ7bََأ 

اً�%َbَ(38�A%Pbال �> ، و��cه � ��ّ� ا�د، و'%BV7 ا�i� ،��%T_ا� ،¤Xوا� 


ر،Xوا� �ّA
ّbف و
وھMه ا��'�ه ، 39...ا�b%>P%ت �R ا�PP �ك ا�P%ل �R ا��ّ`ّ
 Y�����%" ،
Aذ%C� ّ�ةE <� L"
� ،��%� �OE �TR ،��>?ا� @A�B�ا� �R @OC�ت

 ¤Xوا�- %PT#E م�
ر -و�<@ ا��Xوا�:  

ر &�ِّ>، : ا��Hر أ��s f�R ��>?ا� @A�B��%& 7�ُ%!��%R)  ُّ�>#ا� HَT� �	و�  <E

رَX؛ 40)ا�
>�Eا�?%ط<� وا :،��!�	 ��%T_ر وا�
Xة ا��E%	 أن   ��Pل ا&> ت��OA


رXر ا�
U <E: "
B�Pة ا��BV� Hإ� �vVA : ء%vX>ع ا�!�اوة وا�%OAھ� إ ��ا�

ر ظ � . �f�R %� J �> أ"7 ا�P%ل &%�<%ط7 ا�Mي ھ� ��ع �> ا�� �Xا� J�& �VR

��'�د �R ا��B�A@ ا�?<��، I�b إن  ، وھMا ا�41H#!P"و�Eاوة و&vX%ء

ك A aَ�ريِ�?Pُ؟ ا�a ُ�د أم' <�"
ِ�?�ُ JP'ب و%�Oِ��وھ7  ھ7 ھ� 	%در H E ا


ون ھ� �ِ%y�%R رة؟%Byا� L>B& ~OBَA %� %!ًA
� fأم أ� z&
����ن 	%دًرا H E ا�

�A &�ون i"cل ا%� jَ>B" � ِOن ا����R ،�َّ ِOن ھ� ا��Cِ&ا
اsc <�� ا��Obِ%B، وا�
 �#E ~P#ا ا�Mھ HَّPBAو ،fPA
C�& آن
Oل ا�dَ� يMل &%�<%ط7 ا�%Pا أ"7 ا�Mوھ ،@b


ي"اa	�`%دAِّ�> &ـV`!%�7 ا��)" ا�zero-sum game( fC&
َA %� إن I�b ؛
 %Pً�b �Adا�?<��، وت H Eأ �R � � 	 ر
Xا� �>Bِو� ،��O>ه ا�
ByَA %� �ا�<!{ ھ

7V�   . j�d� %Pَّ "42 إ�H أ
�OR  H E ل�`Cا� �R ر
s ،ر
Xاع �> ا��ا�?<�� أ� @A�B�ا� �R JP�'ا

 ،�! Bا� H E f�R 7`C��
ر �R ا��d> ا�Mي sء، و%vEcأو ا <�"
�?Pد ا��E
���P!ار ا��O� �R ر
sو.  

�*��N- ا���ل �M%� و&ّ�ھ� ،O	i9*�ة ا��.   
���� �<#�� H E أ7S ا�!�ل ورJR  إن��ت �R ا�?
A!� ا��%!Pا� J�P'

 �A
Cوت J�>ا� �b%&إ �`OPا ا�Mھ @�OCت �R �!A
ا�� �، و�> أ��E و�%7p ا�?
H�%!ت f��	 �R %P" ،%&
&َ%� :ا� ِّ
َم ا� َّ
bََو Jَ�َْ>�ْا ُ َوإِن تُْ<�ُْ� Rَ َُ�ْ� ُرُءوُس ... َوأ7bَََّ هللاَّ

 aَ �ْ�ُِا��نَ أَْ�َ�Pَُ �ُْت aََن َو�Pُِ �َْة( � ت
O>ت . )279 -275: ا�%Aآ ��; �#E هللا f>� �OR
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 @�OCت �وھ ،%&

�A ا�Cوت J�>ا� �b%&إ <� �E

�A ا�
&% إ�H ا�OP`�د ا�?Cت

اء ا�P!%� � ا�P%��� أي ��ع �> أ��اع ا�� �، �Eم ا�Eا�� �، و JRور �Vا�!�ل و�

 H E J	اء و�� JR�Aو JR
ُA � ��%R%Pاھ��
JA  .43أ�b ا��
�R> أو ?��%R f� Eو
��� 	%H E �p ا�!�ل ا��P @، و�O`�د ا�?%رع �R "7 ا��!%��ت �ا�P%�� ا�
 
�s H E j�%" وإذا q�#Pا� �O�OCت<�� &%�#?%ط ا�
ھ� أن ت��ن ا��!%��ت �

%T#� د ا�?%رع�`O� [�%yA f�kR nل ا��%م ا�?%ط<� ،44ذ��OA" : ا�?%رع �`	
 .45"ن �A�ن 	`�ه �R ا�!7P ��اO� %OR`�ه �R ا��?
�JA> ا��P ] أ

�TR ،�`OPا� nذ� }	%#A ��>?ا� @A�B�ا� �R اه
S�رة � 
&%  وا�Mي �
7vVر&% ا� ،f�E�#& : 7&%O� ،a%� JR�A أن �v�OA f�R ل�ط ا��;
g إن I�b

 JRد ��ا� <� 
i"ال أ�أ� H E ل�`Cدة(ا�%Aز J� �O#�%& �O#ا� J�&( %&ور ،
���B#ا� :�R  <�"

ة إ�P% &!� د;�ل �?�g%>� %T� E ل�`Cا� ��A a دة%Adأن ا�


، �u أن تB � ا�#�A a �O�ن �Aا `Oت �	ل و�ت� �	 �T#E IC>و��ة ا� ،<A
آ;
�'�� %Pإ� ،��& .��%VE <Aم ا��%Bb ل�OA: " @A�B�ت ا���%!P� �TOV] ا�����ا�


م CPا� %&

ك X >� JR�A%ً ا�?<�� أ�O� J�& f�د &#O�ٍد، وھ� �> ا��?P�%R ،ً%E
g
J� د�O#& ٍد�O� J�& �� P!�%R ،
�>" � >� H E 7`C�� ل%Pا� <� ً�� 	  7U%V�ا�


م &%�#`�ص ا��O!�� �> "�%ب هللا dE و'7 CPا� %&

، وھMا ھ� ا��;l�وا�

fPA �و�> �#� ا�#<� Cت H E ��cا j!P'46"وأ.   

%P" ء%�R¨� �Ppى ا� _#� ا��ا��R �R ء%'" :�%R <� ً�� 	 ً%X >� JR�A ك
�?P

، وھMا �;l�7 وا�U%V�ا� J� د�O#& د�O� �TR ،f#� 
�>" � >� H E 7`C�� ل%Pا�
 %� 7�P!ا� H E �"

م &%�#� وا�'P%ع، وا�#P�q ا�Mي ت<�!f ا�?CPا� %&
ھ� ا�

��Cا� �R f� 
�ulت �R ،ك
�?P � د�`O� 
�s �TR ،د��%>P � ر%�� aإ �47"ھ.  
 ��%�
ھ� H E : "ا�B�A �وOA�ل �sر&!� وcا LاھMPء �> ا�%TOVا� @Vات

 ،
أن ا�P<%د�� إذا ت�O� j#Pvاً �R أ�b ا�<���>، و� !� �!�R �O� %T ا�<�ل ا};
 �& ��
C� �TR ،fAو%BA أو �! B � م�PvPا� �O#7 �> ا�	د أ
VPا� �O#و"%ن ا�

�T� E L XA M% ا�#�O#�%& �O، و#�b د��%>Pن ا�c ؛�T#�& ف�ا�L�%X � ��C، وإذا ;

�A إذا C��%& Hأو� �TR ،ًا
U%b <���>ا� �R �O#"%ن ا� �و� ��
C� د��%>Pا� j�%"
 I�b ،ت%"

اً، وھMا ھ� �% �R ~>v�%& 7`CA ھMه ا�?;�� %Pھ�bأ �R ن%"
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ك &!P�aت ��A�O أU!%ف Pu> ا�B !� ا�Mي دf!R، وھMه ا�!P�aت 	� �?Pت!� ا�
R JP�_�R ،7`Cت a �	7 و`Cت%&

ر وا�Xد�� ا�%>P48"� ا�.  

�  :ا�5�8
 fs� &و IC>ا ا�Mھ �P�ت H E ا
x ا��PC وا�P#�، و�f ا�7vV أوa وآ;

��  :ا�#�A%T، وھMه أھ� ;�S%ت و��%qp ھMه ا��را
1-  @A�B��%" م
C� �ة، وھ
S%!Pا� ���%Pا� %A%vOا�?<�� �> ا� @A�B�ا�


وg JUب، و�> أ'%زه و%>�cا�! 7 وا YV#� ��
Tا� �R @OC�ت %Pّ 	 %ط
� �%!Pه . ا�Mل ھ%P�ga ،�A
C��%& ا�!�	ا، و�ا'!
وb�H &!{ ا�f� <Ad�_P ت


ر وا�
&% وأ"7 أ��ال ا�#%س X�%" ،ة
�i" ��E
g 
Aذ%C� H E � �%!Pا�
  .&%�<%ط7

2-  aة، و
BP� �O!& Y�� �TR ،دة�`O� 
�s ��>?ا� @A�B�ا� �R �! Bا�
  .و"%��، وa '!%��، وa ھ<�

3-  n�M� ،f!R%#� <� 

اره أ"<Uا�?<�� وأ @A�B�ا� ��%V� ء%TOR ى
A
 �R L`#ل وا�%��baت ا%"
g ~>U �R z Vت �� ��&
Xا��> ا��Oد أن ا�%`�	aا

��  .�_%ل ھMا ا��B�A@ ووCU#% ھMا �> ;�ل ا��را
4-  @A�B��%& 7�%!�ا� �A
Cت H E ��Cا� �R %ھ�Eا�	و ،�S%OPا� jPT�أ

%yA fا�?<��، إذ أ� ���%Pت ا���%!Pا� �R رة
OPع ا�
�] ��S%O ا�?
����، وھ�Mا ت�l"� أھ��P تV!�7 ا��R �S%OP ا�H E ��C ا��	%Jp ا�BP�_�ة�  .ا�

5-  �A%Pb ت%�!P'د، و%`�	a_%رة وا�وزارات ا� �ib%>ا� �S�ت 
�;cا �Rو

ورة �#J ھMه ا�T�R %P� � �%!P% �> أ"7 v& ����ا�BP��R n T ا�!%�� ا�


اد ا�_P��y& JP�رتT%أ��Rأ ��E�ال ا�#%س &%�<%ط7، وت.  
و�7�l أن A�g f_<%ب ا��P BP> إ�H اPEc%ل ا��� تOC@ ا���A%V وا�
R%ھ�� 

j	�ل وا�%Pوا� �T_ا� %T�R J�vA ��ل ا�%PEcا a ،�Tت%!P�_P�.  
<�P�%!رب ا� x �PCا�% أن ا��Eد 
  .وآ;
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jQا�� ا��Mدر وا�L�k  
 .ھـ 1414 - ا��i�%i  ا��<!� &�
وت، S%در، دار، �B%ن ا�!
ب، ا&> �#��ر -1
2- Hو�cا��<!� ا ،�&

وي، تLAMT ا� �X، دار إ�b%ء ا��
اث ا�!Tا�. 
3-  
����، ت�OC@ ودرا�� ��PC ا��%ھ���PC ا��%ھ
 &> g%E�ر، ��S%O ا�?
A!� ا�

 ،�i�%iردن، ا��<!� ا�cا Yp%V#وي، دار ا�%B�Pم2011ا�. 

وت،  -4�& ����
ب ا�Xدار ا� ،%Tو��%ر� �!A
��،  ��S%O ا�?%Vل ا��E1993م. 
5-  ،����
 ا��V � �P�%!ا� �T!Pا��%م ا�?%ط<�، ا� �#E �S%OPا� �A
�� ،���BA
أ�Pb ا�

 ،Hو�cم1991ا��<!� ا. 
�!� ا���&� -6 �PC� ،ة
_Tدار ا� ،��E
�	�c%& %Tد�� ا�?Eو �����، ��S%O ا�?
A!� ا�

 ، Hو�cض ، ا��<!� ا%A
 :  م1998ا�
�_b�U ، f�ا&�a%_� ، fتf، "�%ب ا��c، : ا'a�T%د ا��S%OPي  ��ر ا��A> ا�y%د��،  -7


، ا�!�دان�	 ����� .م1998، ا��<!� اcو�H، 66_65:وزارة اcو	%ف وا�?�ون ا�
E<� هللا دراز، : إ&
اھ�� &> ���H ا�P%���، ا�P�اOR%ت �R أS�ل ا�fOV، ت�OC@ا�?%ط<�  -8


وت�& ،�R
!Pدار ا�. 
9-  L�ھ�>، دار ا��%g  م�ا&> ت���P، ا�O�اEـــ� ا�#�را��ــــ� ا��TOVــــ�، ت�OCــــ@ E<ــــ� ا�Bـــ

Hو�cوت ا��<!� ا
�& ،��P !م1994ا�.. 
���ا�?%R LA%رس E<� ا� -10�
ه �R ا�fOV ا�uوأ �S%OPا� <�& z�'
درا�� " ��PC ، ا��

��O�>ت� �� �Slت" � _Pردن، ا�cك ا��
، 42، �_ � درا�%ت، E �م ا�?
A!� وا�O%��ن، ا��
 م2015، 3ا�!�د


 ا�_dار، دار ا��R%ء، ا��<!�  -11�%Eر ا�<%ز و�أ� @�OCوى، ت%�Vع ا��P_� ،��Pا&> ت�
 ،�i�%iم2015ا�. 

12- ��E ،ض%�R �@A�B�ا�?<�� ا� �R انd�� fOVا� ���� ودرا�%ت &C�ث )�O%ل( ا�

 ��iC&  ،12 أوراق(A%#A 2017  http://www.manaratweb.com/  
�%�� & f�OV، ا��B�A@ ا�?<�� تjC ا -13 

زاھT_P� )LBت� �OR ،ق�B�� 
�gا (

balfaqeh@windowslive.com 

�� وا�?<�� H E اa	�`%د،  -14Tا� @A�B�ا� 
uأ ،
�%E دل%E)ل%O� ( �V�CS ،ن�A
`Pا�

 ،� O�B� ����A27  
A%#A2019 ،مmaphttps://almesryoon.com/allsite 
��� ا��B�A@ ا�?<��  -15�
ھ% H E اa	�`%د ا�uة وأ��%Vد ا��O!م، ا�%`E ي
B!ا�

 g2017   net alukah.www<�� ا�c�P� . �"�ذ'%
��ال  -16 ،<Aa م أون���% ��b ا��!J� 7�% ا�?
"%ت ا��� ت!�%& 7P�B�A@ ا�?<��؟ إ

ا��#��P ا�دار�A و ا�!7P وا�?�ون ا'a���E%P و'�اب،  ت
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  التنمیة المجتمعیّة في التعلیمي إسھام الوقف
  أنموذجا) Wellcome Trust( مؤسسة

The contribution of the educational endowment to 
community development - The Wellcome Trust as a 

model  
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  03/09/2020: تاریخ القبول  10/08/2020 :تاریخ اإلرسال
  

  : الملخص
القدیم وال یزال في تنمیة المجتمعات، باعتباره الوعاء األمثل ساھم الوقف منذ 

للنشاط االجتماعي الذي یجمع في خصائصھ بین مؤھالت القطاعین ـ العام والخاص ـ 
ویتربع أعلى درجات سلَّم القطاع الثالث؛ ولكونھ مؤسسة ذات توجھ ومجال یرتضیھ 

  ).لصحیَّة، االجتماعیَّةالدینیَّة، التعلیمیَّة، ا(الواقف في شتى المجاالت 
وفي الدراسة حدیث عن مفھوم الوقف التعلیمي والتنمیة المجتمعیة، وعن نشأة 

تعرض الدراسة كما الوقف التعلیمي وأنواعھ، ومدى إسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة، 
نشأة الوقف التعلیمي عند الغرب، ونماذج عنھ مستوحاة من روح التشریع اإلسالمي ل

ت الدراسة   مؤسسةوتاریخھ، وتبین مدى إسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة، وقد خصَّ
)Wellcome Trust ( فت ، وعرضت أنشطتھا ومجاالت عملھا، ثمَّ بالمؤسسةفعرَّ

فالقانوني ثمَّ المالي، وعرضت كذلك  ةللمؤسسسلَّطت الضوء على الجانب اإلداري 
القويِّ في التنمیة المجتمعیَّة  المؤسسةخطَّة التطویر بھا، لتبیِّن خاتمة الدراسة إسھام 

ذات أخرى العلم ـ الثقافة والمجتمع ـ االبتكارات مجاالت : من خالل إنفاقھا على
 .األولویَّة

؛ الوقف التعلیمي في الغرب ؛التنمیة المجتمعیة ؛الوقف التعلیمي :الكلمات المفتاحیة
)Wellcome Trust(.  
 

                                                        
 المرسل المؤلف 1
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Abstract:  
The WAQF (endowment) has contributed since ancient times 

and is still developing societies, as it is the ideal vessel for social 
activity that combines in its characteristics the qualifications of the 
two sectors - public and private - in various fields (religious, 
educational, health, and social) 

In the study, there is talk about the concept of the educational 
endowment, its origin, types and the extent of its contribution to the 
development of society, as well as a review of the emergence of the 
educational endowment in the West, which the West quoted from the 
spirit and history of Islamic legislation and the extent of its 
contribution to the development of society. 

The study focused on the (Wellcome Trust) and its definition 
(founder and foundation) and presented its activities and areas of work 
as well as the administrative aspect of the (Wellcome Trust), the legal, 
financial and developmental aspects. The study concluded that the 
Wellcome Trust's contribution is strong in the development of society 
through its spending on various scientific fields (science, culture, 
innovations and other priority areas). 
Key words: (Educational Endowment-Community Development-
Educational Endowment in the West - (Wellcome Trust)).               
 

  : مقّدمة
أیام قلیلة مضت، بل تشیر الدراسات  لم یكن الوقف التعلیمي ولید

التاریخیَّة في ھذا الصدد إلى رجوعھ إلى العھد المكِّي من الدعوة المحمدیَّة 
وبالضبط في بیت الصحابيِّ الجلیل األرقم بن أبي األرقم المسبِّل داره إلرساء 

ن في وقفیَّتھ ِحیِم ھَ : معالم الحق، وقد دوَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َذا َما قََضى اْألَْرقَُم بِْسِم هللاَّ
ُث َشِھَد  فَا، أَنَّھَا َصَدقَةٌ بَِمَكانَِھا ِمَن اْلَحَرِم َال تُبَاُع، َوَال تُورَّ فِي َرْبِعِھ َما َحاَز الصَّ

وغدت داره للعلم منارةً،  ،)1(ِھَشاُم ْبُن اْلَعاِص، َوفَُالٌن َمْولَى ِھَشاِم ْبِن اْلَعاصِ 
 .النبويِّ قبًساولإلیمان سراًجا، وللھدي 
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إنَّ لألوقاف التعلیمیَّة بالغ األھمیَّة في العملیَّة التنمویة لدى المجتمعات، 
، )ھـ 03ق (وقد بیَّن لنا التاریُخ النھضةَ التي أحدثھا جامع القرویِّین بفاس 

ق (، واألمويِّ بدمشق )ھـ 07ق (، والّزیتونة بتونس )ھـ 04ق (واألزھر بالقاھرة 
، وكذلك الحال لدى األوقاف التعلیمیَّة في بالد الغرب، وما وغیرھا )ھـ 08

) University of Oxford(: أوجدتھا من حراك تنموي في مجتمعاتھا ومنھا
المؤسَّسة  )University of Cambridge(في بریطانیا، و  1096المؤسَّسة سنة 

في أمریكا المؤسَّسة سنة  )Harvard University(في بریطانیا، و  1209سنة 
في كندا، وكذا  1821المؤسَّسة سنة  )McGill University(في أمریكا، و 1636

ھا بالدراسة والتحلیل )Wellcome Trust( مؤسسة ومن ھنا یمكن . والتي سنخصُّ
مساھمة في  )WellcomeTrust( لمؤسسةھل : صوغ إشكالیة البحث اآلتیة

  التنمیة المجتمعیة؟
إبراز مدى إسھام من خالل اإلجابة عن اإلشكالیة  ویستھدف البحث

في التنمیة المجتمعیة خصوصاً، ومدى إسھام  )Wellcome Trust( مؤسسة
  .األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیة على وجھ العموم

ریف الوقف إنَّ الدراسة تعتمد أساساً على المنھج الوصفي في تع
التعلیمي والتنمیة المجتمعیة وعرض نماذج عن األوقاف التعلیمیة الغربیة ومنھا 

، كما تعتمد أیضاً على المنھج التحلیلي في دراسة )Wellcome Trust( مؤسسة
  .في التنمیة المجتمعیة )Wellcome Trust( مؤسسةإسھام 

  :ر اآلتیةوبناء على ما سبق فإن الموضوع ستتم معالجتھ وفق العناص
 مفھوم الوقف التعلیمي وإسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة: األولالمطلب 
  وإسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة )Wellcome Trust( مؤسسة :الثانيالمطلب 
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  مفھوم الوقف التعلیمي وإسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة: األولالمطلب 
   مفھوم الوقف التعلیمي: الفرع األول

تمكٍُّث  على الواو والقاف والفاء أصل واحد یدلُّ  معاجم اللغة أنَّ ورد في 
الحبس، : (للوقف مدلوالت عدیدة منھا في الشيء ثمَّ یقاس علیھ، كما سیق

المنع،اإلمساك، اإلقالع، القیام، السكون،السكوت،القطع، الدوام، االطالع، المعاینة، 
  .)2( )الوجود، االرتیاب، الفھم، التبیُّن

ن الفقھاء في مصنفاتھم تعریفات مختلفة للوقف تباینت بحسب  كما دوَّ
اختالفاتھم المذھبیَّة ونظرھم الفقھي، لیس البحث مجاًال لعرضھا، إنَّما غرض 
صوه  البحث ھو بیان مفھوم الوقف التعلیميَّ الذي لم یورده الفقھاء ولم یخصِّ

نفعة لتحقیقِ حبس العین وتسبیل الم: بتعریف خاٍص بنوعھ والذي ھو
َّة ن وقف الجوامع، الزوایا، المدارس،  ،)3(أھداف تعلیمی فھو بذاك یتضمَّ

الكتاتیب، المعاھد، الجامعات، المكتبات، خزائن الكتب، الكراسي 
العلمیَّة، المختبرات، مراكز البحث العلمیَّة، التألیف، االختراع، 

َّة، وغیرھا من األمور المحقِّ  قة أھداف التعلیم، البیمارستانات التعلیمی
ً الوقف علیھا  ن أیضا   ).الوقف غیر المباشر(كما یتضمَّ

ع الباعث أو االعتبار منھ ومن ھذهو  یتعدَّد الوقف التعلیمي بتنوُّ
   :)4(التقسیمات نورد اآلتي

ع الوقف التعلیمي باعتبار  الوقف : إلى ثالثة أقسام ھي الغایةیتنوَّ
، وھو الذي رصد لجھات البرِّ والخیر ابتداًء، وقُصد )العام( التعلیمي الخیري

األھلي أو ( والوقف التعلیمي الذريبعمومھ انتفاع فئة كبیرة من النَّاس منھ، 
 ، وھو المرصود ألشخاص محدَّدین معیَّنین بالذات أو الوصف ابتداًء،)الخاص

  .وھو ما اشترك فیھ الغرضان معاً  والوقف التعلیمي المشترك
 التعلیمي الوقف: إلى قسین ھما المدَّةكما یتنوَّع الوقف التعلیمي باعتبار 

: وھو األصل في الوقف على قول جمھور الفقھاء وبھ أخذ المشرع الجزائري: المؤبَّد
وھو استثناء : المؤقَّت التعلیمي والوقف .)5()حبس العین عن التملك على وجھ التأبید(

ومقتضاه تحدید زمن الوقف التعلیمي بمدَّة معیَّنة یصیر بعدھا ملكاً  ،)6(یراه المالكیَّة
ف فیھ بیعاً أو ھبة أو غیرھا، وھو ما یراه معظم الفقھاء  للواقف، لھ حریَّة التصرُّ
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 .المعاصرون، لما فیھ من عظیم نفع وعائد لألوقاف في ظلِّ شحِّ مواردھا
وھو  :ف العقَّار للتعلیموقإلى  المحلِّ باعتبار وینقسم الوقف التعلیمي 

المال الثابت أصلھ كالدور، والمدارس، والمحالت التجاریة واألراضي 
وھو المال القابل للنقل : وقف المنقول للتعلیمالزراعیة الموقوفة على التعلیم؛ 

دة من طاوالت  ل كالكتب والمخطوطات والتجھیزات المدرسیَّة المتعدِّ دون تحوُّ
: وقف النقد للتعلیموسبورات وأدوات مكتبیَّة ومخبریة وحواسیب وغیرھا؛ 

ة وما جرى مجراھما في علَّة الثمنیَّة كالنقود، األسھم لغرض  وھو الذھب، الفضَّ
وھي الفائدة الحاصلة بعد استعمال العین ولھا : عة للتعلیمووقف المنفالتعلیم؛ 

كوقف الدار للسكن أو اإلیجار، ووقف :وقف المنفعة مع األصل: صور منھا
؛ وكال الصورتین )حقوق التألیف(الكتب للمطالعة والبحث واستثناء نسخھا 

ار كثمر الشجر وأجرة العق:عند الفقھاء، وكذا وقف المنفعة دون األصل انجائزت
 .أو كحقوق االختراع أو االستغالل، والعلماء في جوازھا على أقوال

 :الحكومیَّة األوقاف التعلیمیَّة: إلى أنواع ھي اإلدارةكما یتعدَّد باعتبار 
ھي أوقاف القطاع العام والتخصیص واإلرصاد، التي تتولى إدارتھا الھیئة و

الحكومیة الوصیة على األوقاف المتمثِّلة في وزارة األوقاف والشؤون الدینیِّة؛ 
والتي تكون بتعیین من القضاء في حال النزاع في  :واألوقاف التعلیمیَّة القضائیَّة

ة، أو حال انعدام من ی واألوقاف دیرھا بعدما كانت للذریَّة؛ األوقاف الخاصَّ
ة ة والتي یكون الناظر أو المتولي : التعلیمیَّة الخاصَّ وھي المتعلِّقة باألوقاف الخاصَّ

  .علیھا صاحبھا أو من یعیِّنھ الواقف، وقد یكون الناظر شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً 

 االقتصاديالمضمون ومن تقسیمات الوقف التعلیمي تقسیمھ باعتبار 
وھي التي تقدِّم خدمات : األوقاف التعلیمیَّة المباشرة: وفي ذاك ینقسم إلى

م منافع لألموال الموقوفة،  للموقوف علیھم، وبذلك تعتبر أصوالً إنتاجیَّة ثابتة تقدِّ
ا  كالمدارس والمعاھد والجامعات والمخابر ومراكز البحث والتأھیل وغیرھا، أمَّ

فاظ على أصلھا وتطویره فھي تعتمد كلیَّة على مصادر عن تسییر نفقاتھا والح
ا تبرعات من المحسنین أو دعماً حكومیاً؛  واألوقاف التعلیمیَّة خارجیَّة وتكون إمَّ

وھي أوقاف یقصد منھا إنتاج عائد إیرادي صافي من خالل  :االستثماریَّة
عة منھا الزراعیَّة والتجاریَّة والصناعیِّة وال خدمیَّة وغیرھا، استثمارات متنوِّ
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م لألوقاف التعلیمیَّة عائَد استثماراتھا بعد استیفائھ من السلع  وھي بذاك تقدِّ
ا عن تسییر نفقاتھا فجزء منھ للحفاظ على األصل وتطویره،  والخدمات، أمَّ
وآخر لألغراض التي حدَّدھا الواقف كإنشاء وقف تعلیمي، أو دعم وقف تعلیمي 

  .ي قائممتھالك، أو تمویل وقف تعلیم
عھا باعتبار  فھي  المجالوآخر اعتبار لتقسیمات األوقاف التعلیمیَّة تنوُّ

كتوفیر منح ) الخدمات اإلنسانیَّة(الوقف التعلیمي اإلغاثي : أنواع عدیدة منھا
دراسیَّة للفقراء والمساكین والیتامى، وتوفیر تكوینات للعاطلین عن العمل، وإنشاء 

ة، والوقف على المدارس في مناطق مدارس ومحاضة لذوي االحتیاجا ت الخاصَّ
تعلیم القرآن الكریم : كالوقف على:والوقف التعلیمي الدینيالحروب والنزاعات؛ 

وتحفیظھ، وطباعة المصاحف توزیعھا، واالھتمام باإلعالم الدعوي تألیفاً وتسجیًال 
تمویل وبثاً ونشراً وتوزیعاً بشتى صیغھ وأسالیبھ، وإقامة الدورات الشرعیة، و

مسابقات إذاعة القرآن الكریم، ودعم المراكز اإلسالمیة في بالد اإلسالم والغرب، 
ودعم المعاھد والكلیات الشرعیَّة فـي العالم اإلسالمي، وبناء المساجد وتجھیزھا 

والوقف والحرص على صیانتھا، وبناء المساكن ألئمة المساجد والمؤذنین؛ 
ضین وسائر اإلطار الطبي،  كالوقف على تكوین :التعلیمي الصحي األطباء والممرِّ

األعشاب، اإلبر الصینیَّة (وتوفیر منح لدراسة الطب الحدیث والطب البدیل 
، وإنشاء مدارس الطب، والھیاكل والمراكز الصحیَّة كالمصحات )وغیرھما

ھات )البیمارستانات(والمستشفیات  ، واألجھزة والمعدَّات الطبیَّة الحدیثة، المتنزَّ
  .)7( ستشفائیَّة، واإلسھام فـي تكالیف عالج الحاالت المرضیة المستعصیةاال

 مقاصد الوقف التعلیمي: الثانيالفرع 
ُشرع الوقف التعلیمي لحكم دائرة في فَلَك جلب المصالح ودرء المفاسد، 

   : )8(وھي متعدِّدة منھا
ب إلى هللا وتحصیل األجر : المقاصد الدینیَّة وإدامتھ وابتغاء كتحقیق التقرُّ

بقاء الخیر جاریاً بعد موت المسلم، حین ینقطع عملھ من فضل هللا ورضوانھ، و
الدنیا، والدعوة إلى هللا على بصیرة بالحكمة والُحسنى، ونشر ثقافة الوسطیَّة 

 .واالعتدال
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مثل ترسیخ قیم التضامن والتكافل واألخوة بین طبقات  :المقاصد االجتماعیة
ة فیھم،  يسبل التعلیم للفقراء واألیتام، وحتى ذوالمجتمع بتوفیر  االحتیاجات الخاصَّ

ة األیتام والمعوزین بمنحھم  وتحقیق مصالح الناس، ورفع للحرج عنھم، وخاصَّ
فرصاً للعیش كریمة، وانتشار القیم الفاضلة في المجتمع من العدالة والمساواة 

ع  .والتكافل والتطوُّ
وارد مالیة ثابتة ودائمة لتلبیة الحاجات كإیجاد م: المقاصد االقتصادیة

تحریر الموارد االقتصادیة العاطلة ودفعھا لالستثمار، وتوفیر تمویل التعلیمیَّة، و
 .ذاتي طویل المدى متمتِّع باالستقاللیَّة وسعة الوعاء

مثل انتشار الوعي، وشمولیَّة التعلیم كافَّة شرائح  : المقاصد الثقافیة
المجتمع للجنسین في مختلف المراحل العمریَّة، وتطویر نظام التعلیم من خالل 
ال لألكفاء، وتحدیث للمناھج، توفیر للوسائل،  إدارة رشیدة لموارده، واستقطاب فعَّ

لمیَّة من أجل وعصرنة لإلجراءات، ومنافسة أحدث المؤسَّسات التعلیمیّة العا
  .تحقیق أھدافھ المنشودة

  مفھوم التنمیة المجتمعیَّة: الفرع الثالث
التنمیة من النماء والنمو أي الزیادة والكثرة والفائدة والریع والثمار، 
وقد شھد ھذا المصطلح منذ ظھوره في الخمسینات من القرن الماضي تطوًرا 

نمیة في المجال االقتصادي من في صیاغتھ واستعمالھ، فشمل في بدایة األمر الت
، وانتقل بعدھا في "معدل الناتج القومي اإلجمالي"خالل المؤشِّر الذي یقاس بھ 

مطلع السبعینات إلى البعد االجتماعي للتنمیة لما لھا من أھمیَّة في حین عاد 
العامل االقتصادي من وسائل التنمیة، وفي التسعینات حلَّ بصبغة أوسع نطاقًا  

ا كان علیھ سلفًا إذ شمل البعد األخالقي، االقتصادي، السیاسي، ومجاالً  ممَّ
االجتماعي، الثقافي، البیئي، فشمل بذاك البعد اإلنساني واصطلح علیھ بالتنمیة 

فتھ  ،)9(البشریَّة، واستقرَّ المصطلح حالیا بما یعرف بالتنمیة المستدامة والذي عرَّ
تلبیة احتیاجات األجیال الحالیَّة : "بأنَّھا األمم المتَّحدة من خالل تقریرھا السنوي

ذلك وب .)10("دون استنفاذ مقدرة األجیال المقبلة على تحقیق وتلبیة احتیاجاتھا
یظھر جلیًا أنَّ أھمَّ محاور التنمیة ھو اإلنسان والذي تدور علیھ دوالیب التنمیة 

  .األخرى
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ــ في حدِّ ذاتھ ــولعلَّ أبرز  ةفإذا كانت التنمیة بمعنى الزیادة والفائدة، فالوقف تنمی
  :العالقات بین المصطلحین أنَّ 

، فالتنمیة نسعى من خاللھا إلى تغیر شامل االستمراركالًّ منھما یھدف إلى  -
للوضع والرقي بمختلف جوانب الحیاة من خالل الفرد الصالح المؤمن 

لیستللدنیا برسالة التغییر، وما الوقف إالَّ تجسید لھذا المبدأ فاستمراریَّتھ 
 ویسند ھذه الفكرة ،)17: األعلى( َوٱۡألِٓخَرةُ َخۡیٞر َوأَۡبقَىٰٓ  فحسب بل لآلخرة

إال من : من ثالثة إذا مات اإلنسان انقطع عنھ عملھ إال(:  قول رسول هللا
  .)11()صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ

لتنمیة ترنو إلى دفع اإلنسانیة نحو فا، التقدم باإلنسانیةكالًّ منھما یصبو إلى  -
األحسن في شقھا المادي من خالل تعظیم الدخل القومي بتفعیل جوانب 
الحیاة المختلفة، والوقف ال یحید عن ھذه الرؤیة بل یھدف الوقف لجعل 
اإلنسان خلیفة هللا في األرض وتمكینھ من التنمیة المادیة مع ابتغاء األجر 

قبول األعمال الدنیویَّة كلِّھا فالوقف جاء لیربط األخروي والذي ھو سرُّ 
  .المادة بالروح

؛ فالتنمیة تقتضي حفظ األصل مع طلٍب لنماء العائدكالَّ منھما یقوم على  -
وھذا  ،األجیال المقبلة اتمقدر دإثراء جوانب الحیاة تفعیلھا دون استنفا

ید أُنُملة فھو وال یخرج الوقف عمَّا سبق ق .لغرض زیادة مجمل الناتج القومي
ا كان اإلبقاء على األصل شرطًا في " حبس العین وتسبیل المنفعة" فلمَّ

وفي فتح القدیر التفاتة  .نفاده منع معظم الفقھاء وقف الطعام الستھالكھ ونفاده
جمیلة على ورود كتاب الوقف بعد كتاب الشركة فقال معلقًا على ھذه 

كالً منھما یراد الستبقاء األصل مع بالشركة أنَّ ] الوقف[مناسبتھ (: اللطیفة
  .)13( والشركة من أسس التنمیة )12( )االنتفاع بالزیادة علیھ

  إسھام الوقف التعلیمي في التنمیة المجتمعیَّة: رابعالفرع ال
تاریخ الوقف التّعلیمي یلحظ جلیاً مدى إسھامھ في التنمیة ل إنَّ الدارس

الدینیَّة، العلمیَّة، الصحیَّة، : المجتمعیَّة المستدامة في جمیع مجاالتھا
االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة؛ ومن ھذه اإلسھامات ما 

  :یلي
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نرى إسھامات األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیَّة  الدینيففي الجانب 
 غرس العقیدة الصحیحة في نفوس المتعلِّمین والناشئة خصوصاً،: من خالل
اعد الوسطیَّة والحوار مع اآلخرین، وإفشاء روح التسامح والتفتُّح مع وإرساء قو

باآلداب الرفیعة والسلوك ) ذكراًنا وإناًثا(تھذیب أخالق المتعلِّم الناس أجمعین؛ و
الحمیدة واألخالق الفاضلة، وإعداده إعداداً تربویاً فاضًال ومرافقة الشباب منھم 

عارف من خالل تعلیم النشء آیات الذكر خصوصاً لبناء جیل راشد؛ وإكسابھ الم
الحكیم، وسیرة خیر المرسلین، وسائر علوم الدین التي بھا نجاتھ في الدارین؛ 

 اإلمامة والقراءات والوعظ واإلرشاد وتأھیل العلماء العاملین بتكوینھم في
لزوایا والخطابة واإللقاء والفتوى والتعلیم؛ وإقامة الشعائر الدینیَّة وإنشاء المساجد وا

  .)14( في مختلف المدن لنشر الوعي الدیني وتزكیة النفوس
 العلميوتبرز إسھامات األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیَّة في جانبھ 

م : من خالل تعلیم اإلنسان في شتَّى مراحلھ العمریَّة ولكال الجنسین ومواكبة التقدُّ
وأحدث األنظمة لبناء جیل الرشد العلمي بتوفیر أفضل المناھج وأجود األسالیب 

الذي یمھِّد لصالح المجتمع وتمكینھ؛ ودعم األبحاث العلمیَّة بتوفیر بیئة العمل 
واستقطاب الكفاءات وتحفیز الفرق البحثیَّة وربط ھذه األبحاث بالواقع؛ تشجیع 
االختراع بإرساء مناھجھ في أوساط المؤسَّسات التعلیمیَّة، ودعمھ بالتحفیزات 

ة لتساھم في حلِّ مشاكلھا؛ وتقدي منح التعلیم للطلبة واقت رانھا باحتیاجات األمَّ
قین في المیادین الحسَّاسة التي بھا تنمیة األمَّة، ومرافقتھم وإرسالھم  المتفوِّ

بشتى صیغھ  للدراسة والتكوین بالخارج إن اقتضى األمر ذلك؛ ونشر العلم
ت الورقیة واإللكترونیَّة  اء والباحثین لتداولھا الكتب والمجالَّ وإیصالھا إلى القرَّ

بیسر؛ ضمان التكوین والتأھیل لكافَّة الفاعلین في المؤسَّسة التعلیمیَّة، وربط 
جمیع ذلك باحتیاجاتھم واحتیاجات العملیَّة التعلیمیَّة؛ وإقامة المرافق التعلیمیَّةمن 

داع، ومعاھد وجامعات ومراكز البحوث والتدریب، ونوادي اإلب مدارس
صات واألقالیم  .)15( والمختبرات في شتَّى التخصُّ
للمجتمع من  الصحيالجانب ب العنایةكما تساھم األوقاف التعلیمیَّة في 

، أو في مراكز التعلیم )البیمارستانات(خالل التعلیم الطبي داخل المستشفیات 
 ذات الكفاءةواستقطاب الكوادر البشریة المتخصِّصة كالجامعات والمعاھد، 



  عزوز مناصرة/ د – الحاج حمو باحمد خیاط
 

  

  2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                    70

علم الدواء للتدریس، وضخ الموارد المادیة والمالیة الالزمة ذلك؛ وإنشاء كلیات ل
صات جامعیَّة لدراسة ھذا الفن في تخصُّصات كیمیاء الدواء أو  بفتح تخصُّ
الصیدلة وحتى العالج باألعشاب أو اإلبر وغیرھا من التقنیات العالجیَّة 

توفیر الوسائل ن وخارجھ والناجعة؛ وتكوین األطباء والصیادلة داخل الوط
ة  والمرافق المساعدة لھ من قاعات مجھزة للفحص وأخرى التحالیل واألشعَّ

وتشجیع عملیات البحث والتطویر واالختراع بتفریغ جملة من الخبراء وغیرھا؛ 
ة لمسایرة أمراض العصر وأوبئتھ الفتاكة، لتغدو ھذه المؤلَّفات  للقیام بھذه المھمَّ

على دربھم كما أنتجت لنا الحضارة اإلسالمیَّة أمثال ابن سراجاً للسائرین 
النفیس وغیره وتحفیزھم بما یلزم من وسائل وكذا االستثمار في صناعات 

  .)16(الدواء وتوزیعھ
تحقیقاً  االجتماعيكما تسھم األوقاف التعلیمیَّة بشكل بارز في إثراء الجانب 

لألیتام والفقراء بتغذیة عقولھم قبل بطونھم  الكفالة التعلیمیَّة :من خالللتنمیة مجتمعیَّة 
وكفالتھم تقتضي إحاطتھم بالرعایة الوافرة معنویاً ثمَّ مادیا بالتكفُّل بجمیع مصاریفھم 
ة تعلیمیًا ولكال  الدراسیَّة لضمان مستقبل كریم لھم؛ وكذا كفالة ذوي االحتیاجات الخاصَّ

ولسائر ..) معیَّة بصریَّة، حركیَّةعقلیَّة، س(الجنسین ولمختلف العاھات واإلعاقات 
الفئات العمریَّة خصوصا كبار السن وتوفیر ما یسمَّى عندنا بمحو األمیَّة؛ وتوفیر 

وتوفیر التعلیم والسكن واإلعاشة  )البعثات العلمیَّة(الكفالة التعلیمیَّة للطالَّب األجانب 
ْنھُْم طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّیِن فَلَْوالَ نَفََر ِمن كُ : المجانیَّة، تجسیًدا لقولھ تعالى لِّ فِْرقٍَة مِّ

وكذا غرس الوالء ، )122: التوبة( َولِیُنِذُروا قَْوَمھُُم إَِذا َرَجُعوا إِلَیْھِْم لََعلَّھُْم یَْحَذُرونَ 
المؤسَّسي في نفوس المتعلِّمین وأولیاء األمور وكافَّة أطیاف المجتمع، ممَّا ینجم عنھ 

اطة ھذه المؤسَّسات بالحفظ والرعایة الستمرار عطائھا والدفاع عنھا أمام كید إح
  .)17( الظالمین

 في الشقفي التنمیة المجتمعیَّة وتبرز إسھامات األوقاف التعلیمیَّة 
باستیعابھا  سوق العمل والحد من ظاھرة البطالة إنعاش:من خالل االقتصادي

من األیدي العاملة في اإلدارة والتسییر فتسھم في الجمع بین تحقیق الربح  عددا
بتعلیم أفراد  االقتصادي وتعظیم الفائدة المجتمعیة؛ ورفع مستوى التشغیل

صة ضماًنا  المجتمع المھارات والمھن رفًعا للكفاءة وتوفیر تكوینات متخصِّ
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م التكنولوجي؛ وتوفیر مورد تمویلي المسایرة  ھام لألھداف التنمویة لتقدُّ
ر منظومة التعلیم التي  فاألوقاف وعاء ومورد اقتصاديٌّ فعَّال من شأنھ أن یطوِّ

شامالً مستدیًما؛ وانتعاش مجال العمارة اإلسالمیَّة بإقامة  اتنمویَّ استحدث حراك
الھیاكل المساندة لحركیَّة األوقاف التعلیمیَّة بأنواعھا دعًما لالقتصاد المحليِّ 

، بتحریك جمیع موارده المادیَّة والبشریَّة واستنفار كافَّة طاقاتھوال    .)18(وطنيِّ
من  السیاسي في المجالفي التنمیة المجتمعیَّة وتسھم األوقاف التعلیمیَّة 

استقالل العلماء بالتكفُّل بحاجاتھم وتفریغھم ألداء أدوارھم في المجتمع : خالل
وغیرھا،وفتح المجال واسعاً إلبداء من تعلیم وإفتاء وإمامة ووعظ وإرشاد 

آرائھم دون تضییق أحٍد علیھم للقیام بمھامھم اإلصالحیَّة بكلِّ حریَّة وتمكین؛ 
تھا مبنیَّة أساساً على  وتعزیز مكانة الدولة ة واالقتصاد(فقوَّ ) التعلیم والصحَّ

بین والوقف التعلیمي بطبیعتھ یقوم بتنشیط جمیع ھذه الجوانب؛ وتعزیز العالقة 
المؤسَّسات التعلیمیَّة المختلفة ذات خدمات رفیعة تخفیًفا  بتوفیر المجتمع والدولة

ألعباء الدولة، وھي دوماً تمثِّل واسطة العقد ومحور المعادلة بین األفراد 
  .)19( والسلطة، في تعزیز العالقة بینھما

ب في الجانفي التنمیة المجتمعیَّة كذلك ھي تسھم األوقاف التعلیمیَّة 
بة على  :من خالل العسكري تجھیز الجیوش بالموارد والكوادر البشریَّة المتدرِّ

جة من المدارس العسكریَّة  أحدث الوسائل الدفاعیَّة والتكتیكات الحربیَّة والمتخرِّ
الوقفیَّة، وتجھیزھم بالوسائل والتقنیات الجدیدة، كما كان الوقف عند الرعیل 

ل، حیث  على جیش  عتادهأدرعھ و ھد رسول هللا ع علىوقف خالٌد أاألوَّ
المسلمین، وفعل مثلھ جمع من الصحابة رضوان هللا علیھم، وتوفیر األمن 

بإنتاج ما یستھلكون والمساھمة في ) األمن الغذائي(بنوعیھ أمن من الجوع 
األمن (اقتصاد وطنھم وتصدیر جزء منھ إلى الخارج، وأمن من الخوف 

رھا العلمي والتكنولوجي واالقتصادي بكونھا عزیزة م) االجتماعي ھابة بتطوُّ
لتدریب ) الطبجیَّة(والعسكري؛ وإنشاء األربطة وإرساء المدارس العسكریَّة 

الضبَّاط على فنون القتال والتكتیك الحربي، عبر مناطق الوطن وأرجائھ، 
ث لتعزیز مكانتھا في المحافل الدولیَّة، كالتي قام بتشییده السلطان مصطفى الثال
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في تركیا وغیرھا؛ وبناء األربطة التي تمثِّل الثكنات العسكریَّة في  )ھـ1187: ت(
  .)20(حدود الدولة، لتأمین حمى الدولة، وتقویة شوكتھا

زال یظھر ممَّا سبق ذكره أنَّ مؤسَّسات األوقاف التعلیمیَّة قدَّمت ــ وال ت
الدینیَّة، ( المختلفةفي المجاالت خدمات جلیلة تسھم في نھضة المجتمع  ـ

، فھي )العلمیَّة، الصحیَّة، االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة
االستمراریَّة والبقاء وذلك من : التنمیة المجتمعیَّة لما لھا من صفات تسھم في

ة في العطاء والنفع من خالل  ،)تحبیس األصل(خالل   ،)تسبیل الثمرة(ومن قوَّ
ر من خالل ومن التجدُّ  ؛ فھي بذاك تسھم في )الوقف التعلیمي(د ومواكبة كل تطوُّ

  .البناء الحضاري والتنمیة المجتمعیَّة المستدیمة
  وإسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة )Wellcome Trust( مؤسسة: الثانيالمطلب 

  نشأة الوقف التعلیمي في الغرب: الفرع األول
على المجتمع اإلسالمي وما أفرز عنھ من إنَّ تأثیر األوقاف التعلیمیَّة  

ماتھا  ، قد دعا الغرَب إلى دراستھا والوقوف على مقوِّ نھضة وحراٍك مجتمعيٍّ
واستنساخھا، ولعلَّ انتشار ظاھرة المؤسَّسات الخیریة في أوروبا كان بعد القرن 

م وبالضبط حین رجوع أفواج الصلیبیِّین من بیت المقدس واحتكاكھم بالمسلمین 16
م مع المھاجرین األوائل إلیھا 17فیھا، كما انتقلت من أوربا إلى أمریكا بدایة القرن 

فوجدوا في ) البروتستانت(من بریطانیا تحدیداً، حین تمَّ اضطھادھم في عقیدتھم 
الھجرة إلى أرض جدیدة خیر مالٍذ لھم، وفي الوقف خیر حمایة لھم كصیغٍة 

  .)21(قانونیَّةٍ 
فصقلھا بأجود " األوقاف التعلیمیَّة"الغربي ھذه التجربة ومن ثمَّ أخذ العالم 

رھا بإمكاناتھ وأخضعھا للعلمیَّة والكفاءة، فنافست بریادتھا  نظریات اإلدارة التي طوَّ
وا علیھا أموالً ضخمةً تُعفیھا من التقلبات  مؤسسات العالم اإلسالمي، فأََدرُّ

تثماریة تعظِّم ریعھا وتقلِّل االقتصادیة، وتحفظ لھا بقاءھا، وأحدثوا صیًغا اس
عوا أنشطتھا ووظائفھا   .مخاطرھا االستثماریَّة، وعدَّدوا صیغ اإلیقاف ونوَّ

" Trust"نوعاً من التصرفات المالیة تدعى بـ " األنجلو أمریكي"ففي النظام 
ف ترتیب قانونيٌّ للسیطرة على المال أو : (ھابأنَّ  cambridgeقاموس  ھاعرَّ

في " الترست والوقف"وبھذا التعریف یتفق  ،)22(أو منظمةالممتلكات لشخص 
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إلى المستفید منھا شخصاً كان أو ) الواقف أو الوصي(تحویل المنفعة من المالك 
؛ كما یتفقان في التقسیم حسب الغرض فیشمل الوقف )الموقوف علیھم(ھیأة 

الذري الموجھ لشخص أو أشخاص معنیین للمالك كورثتھ، كما یشمل الوقف 
الموجھ للمحتاجین والعاجزین أو لدعم الصحة " charitable-trust"خیري ال

من ھنا فإنَّ األوقاف التعلیمیَّة في ھذه الحقبة الزمنیَّة  .)23(أو التعلم أو غیرھا
كانت معروفة ومنتشرة یتنافس علیھا الخیِّرون، ومن نماذجھا في الوالیات 

  :)24(المتحدة األمریكیة
Harvard University (MA) - Yale University (CT)  -  Stanford 
University (CA) - Princeton University (NJ) - Massachusetts Institute  - 
Texas A&M University  - University of Michigan-Texas A&M 
University -University of Pennsylvania - Columbia University (NY). 

 

وَعَرَف النظام األلماني بعض األنظمة المشابھة للوقف، ومن ذلك أن 
ة مالیة لمجموعة من األموال، یصرف ریعھا وغلتھا  على جعل ھناك ذمَّ

األعمال الخیریة، ویوجد ھناك مشرف لھذا المال، یشبھ الناظر على الوقف 
في النظام اإلسالمي، ولھ ما یعرف بالوقف الدیني من خالل إنفاق الناس 
على الكنائس والمعابد بقصد القربة؛ولھ أیًضا ما یعرف بالوقف الذري من 

یحق للمستفید  خالل ما یرصده المالك من مال ألسرتھ أو أسر معیَّنة ال
  .)25(التصرف فیھا، ولیس لھ سوى المنفعة

ف القانون الفرنسي الوقف الخیري بأنَّھ  كما رصد شيء محدود من : عرَّ
ما ) العام(بـ والمقصود . عمل خیري عام أو خاصرأس المال على سبیل الدوام ل

سة؛ یعود بالنفع على فئة معینة أو على عموم الناس كإنشاء مستشفى أو بناء مدر
فما یعود بالنفع على الشخص نفسھ كإیجاد كرسي في كنیسة للمتوفى ) خاص(أمَّا 

ومن نماذج األوقاف ) 26(.وعائلتھ، وھو ثمن خدمة یعود نفعھا على الواقف وأھلھ
  :27التعلیمیَّة المنتشرة في أوربا ما یلي

University of Cambridge - University of Oxford - University of 
Edinburgh - University of Manchester - King's College London. 
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  )Wellcome Trust(التعریف بمؤسَّسة : الثانيع الفر
من أكبر الوقفیات الناشطة في المجال  )Wellcome Trust( مؤسسةتعتبر 

الصحي ال على مستوى بریطانیا فحسب بل على مستوى العالم، ویرجع تأسیسھا 
بعقد  1936الذي خلَّد تأسیسھا بعد وفاتھ سنة  )Henry Wellcome(إلى مالكھا 

رعایة مؤسَّستھ التجاریَّة ) ناظر الوقف(وصیَّة عھد فیھ إلى مجلس األمناء 
)Wellcome Plc(  التي تركھا، لتفید من ریعھا جملھ من المقاصد كان قد بیَّنھا

بالتفصیل في وصیَّتھ، كما بیَّن لھم كذلك طریقة اختیار األعضاء الجدد لإلشراف 
، وكان ممَّا اشترطھ على عضویَّة مجلس )شروط الواقفحسب (على المؤسَّسة 

  .)28(دة األمناء أن یكون واسع األفق حاد الذكاء ذا أخالق حمی
األمریكیَّة، ) Wisconsin(في مدینة  1853سنة  )Henry Wellcome(ولد 

في أسرة ملتزمة شارك بعض أفرادھا في الحركة من أجل العفَّة عن المنكرات، 
ھ الذي كان طبیباً وصیدالنیاً معروفاً، فأظھر  بدأت تكوین حیاتھ بعد أن رعاه عمُّ

، كلُّ ھذا ولم "عصیر اللیمون"نبوغاً فریداً حیث اخترع محلول الحبر السحري 
على ھذا النھج فتخرَّج من كلیَّة فیالدلفیا للصیدلة،  سنة، وسار 16یتعدَّ عمره 

فأسَّس رفقة زمیلھ مؤسَّسة لتطویر فكرة وضع البودرة الدوائیَّة في الكبسوالت 
فجنى منھا وافر األرباح، وبعد وفاة زمیلھ نقل مؤسَّستھ إلى بریطانیا العظمي، 

ول العالم، وأولى للبحث العلمي بالغ اھتمامھ، فأسَّس مجموعة مختبرات ح
واستقطب لھا ثلَّة من العلماء الباحثین في المجالین الصحي والدوائي، توفي 

عن عمر  1936وترك وراءه شركتھ التجاریة موصیاً بھا ألعمال الخیر سنة 
  .)29( سنة 83یناھز 

في شقِّھا القانوني مؤسَّسة خیریَّة مستقلَّة ) Wellcome( مؤسسةوتعتبر 
ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة في قانونیاً وإداریاً  لة لدى المفوَّ ومالیاً، مسجَّ

وتتخذ شكل المؤسَّسة المحدودة، وتعتبر بمثابة الناظر على ، )30(بریطانیا وویلز
الوقفیَّة االستثماریَّة، للمؤسَّسة اسم ورقم تجاري یسھِّل عملھا اإلداري والمالي 

 .ةفي جمیع التعامالت الداخلیَّة أو الخارجیَّ 
وثیقة قانونیَّة تنظِّم أعمال ووظائف المؤسَّسة بطریقة (للمؤسَّسة دستور 

ساھم في وضعھ ھیئات حكومیَّة ) مؤسِّسالعصریَّة، تراعي آمال ورغبات 
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باستشارة خبراء وقانونیین، وقد قام ھذا الدستور على توضیح جملة مسائل 
یفیَّة إصدار القرارات في نوعیة أعمال المؤسَّسة، نوعیَّة االستثمارات، ك: منھا

ة لمنع أي صراع داخل المؤسَّسة، تحدید  المؤسَّسة وآلیاتھا، بیان للقضایا المھمَّ
 .طبیعة العالقات داخل المؤسَّسة

وإنَّ أھمَّ داعٍ الستمراریَّة المؤسَّسة وأداءھا لدورھا الوظیفي الذي 
ج عن اعتراف القوانین رسمتھ، ھو إضفاء االستقاللیَّة القانونیَّة علیھا، والنات

الغربیَّة بالشخصیَّة المعنویَّة للمؤسَّسات، منفصلة تمام االنفصال عن مؤسِّسیھا، 
ولھذا السبب أیضاً لم یستطع أحد األفراد المتولین على المؤسَّسة وال حتى 
المؤسَّسات الحكومیَّة التأثیر على سیاسات المؤسَّسة وال قراراتھا أو االعتداء 

  .)31( وممتلكاتھا على أصولھا
 وقفیَّةمؤسَّسة خیریَّة ثاني أكبر ) Wellcome Trust(مؤسَّسة تعتبر و    

وھذا ما یظھره  )Bill and Melinda Gates foundation(في العالم، بعد مؤسَّسة 
  :الجدول اآلتي

  :صول الوقفیَّة للمؤسَّستیناأل: 03جدول رقم 
)Wellcome Trust ( و)Bill and Melinda Gates foundation()32(  

  

  .إلى التقاریر المالیة للمؤسَّستین استنادا :المصدر
  

، والذي )Wellcome(یعتبر االستثمار جوھر عوامل نجاح مؤسَّسة 
لخدمة أھدافھا التنمویَّة المختلفة، ویخضع االستثمار في المؤسَّسة للقوانین أھَّلھا 

ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة البریطانیَّة   .واألنظمة التي تضبطھا المفوَّ
ورشادةً للعمل االستثماري یقوم مجلس األمناء المكلَّف بوضع 

صة، ومن ثمَّ  استراتیجیات االستثمار باالستعانة على لجان استثماریَّة متخصِّ
د نوعیَّة النشاط ) Benchmark(تقوم بوضع المقاییس  التي تحدِّ

)Diversification ( ومكان وجوده ونسب الربح المتوقَّعة على المدى القصیر
كما تولي االھتمام أیضاً في سیاساتھا على ضرورة توفیر سیولة  .والطویل

  المؤسَّسة الوقفیَّة  2013  2014  2015
  Bill and Melinda Gates  41.310  44.320  ــ

18,317  18,038  16,374  Wellcome Trust  



  عزوز مناصرة/ د – الحاج حمو باحمد خیاط
 

  

  2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                    76

العالیة، واالھتمام بسمعة المؤسَّسة نقدیَّة دائمة، وتجنیب استثماراتھا المخاطر 
في أعمالھا االستثماریَّة، وباالستثمار المباشر والمتمثِّل في ابتكارات المؤسَّسة 
قھا وھو ما یوفِّر علیھا مردوداً مالیاً عالیاً؛ وإلى  رھا وتنتجھا ثمَّ تسوِّ التي تطوِّ

  .ھذا یشیر الرسم البیاني أدناه
  

  )Wellcome Trust( لمؤسسةاألسھم العامة والخاصة : 01الشكل رقم 
 

  
  

(Wellcome Trust, Final Annual Report,2015, 22)   المصدر:  
  

ومن الجانب العملي فإنَّ قسم االستثمارات التابع إلدارة المؤسَّسة ھو 
القائم على متابعة االستثمار وفق السیاسات المرسومة من طرف مجلس األمناء، 

مؤسَّسة استثماریَّة عالمیَّة إلدارة استثماراتھا،  28بتعیین ) Wellcome(قامت وقد 
العقارات، الصناعة (وھي مؤسَّسات ذات كفایة وحرفیَّة عالیة مختلفة األنشطة 

، وھي خاضعة لعقود وسیاسات واشتراطات مع المؤسَّسة، )الدوائیَّة، وغیرھا
بإنشاء مؤسَّسات استثماریَّة تابعة لھا في ومن الجدیر بالذكر فإنَّ المؤسَّسة قامت 

محاولة إلدارة استثماراتھا بنفسھا، كما لھا الحق في التصویت في المؤسَّسات 
التي تمتلك فیھا أسھماً للتأثیر في قراراتھا اإلداریَّة والمالیَّة بما یتوافق مع مصالح 

  .المؤسَّسة علمیاً واستثماریاً 

48%

28%

19% 3% 2%

األسهم العامة والخاصة 
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Asia/ Pacific
Middle East
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22%

21%

15%
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7%

7%
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1%

األسهم العامة والخاصة حسب المجال
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Materials
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  )Wellcome Trust( لمؤسسةسیاسة التطویر : الفرع الثالث
استغرق مجلس األمناء في التوفیق بین أمور عدیدة بعد وفاة الواقف 

)Henry Wellcome( التوفیق بین الوظیفتین التجاریَّة والخیریَّة للمؤسَّسة، التوفیق ،
 1964بین رغبات الواقف والنظام المؤسَّسي والقانوني للمؤسَّسة، لكن بعد سنة 

المؤسَّسة في الوضوح أكثر برسم السیاسات العامَّة والزیادة من مستوى بدأت معالم 
اإلنفاق الخیري، واالنفتاح على األسواق المالیَّة، واستطاع في فترة وجیزة الحقة 

وكان أن أدَّى ھذا األمر إلى ) Septrin(و ) Zovriax(اكتشاف عالجات ھامَّة مثل 
سة، وبقیت المؤسَّسة على ید مالكھا زیادة حجم المبیعات وارتفاع أصول المؤسَّ 

ثمَّ قامت بعدھا بطرح أسھمھا التجاریَّة للتداول العام، وفي  1986األصلي إلى غایة 
تمَّ اتحادھا مع مؤسَّسة  1995من أسھمھا للغیر، وفي سنة  %25تمَّ بیع  1992سنة 

كة التجاریَّة لیعقبھ بعد سنوات قلیلة اتحاد آخر مع الشر) Glaxo Plc(تجاریَّة كبرى 
)Smith Kline Beecham( وكان حاصل ھذا االندماج میالد مؤسَّسة كبرى ،

  .)Glaxo Smith Kline Beecham Plc( )33(لصناعة الدواء 
تولي المؤسَّسة أھمیَّة بالغة للتخطیط الذي یحكم سائر أنشطتھا وفعالیاتھا، 

 اإلستراتیجیةزات الخطَّة وإنَّ عنصري المرونة وقابلیَّة االستجابة للفرص أھمُّ می
للمؤسَّسة، وفي الشكل أدناه رسم توضیحي للمجموع اإلجمالي للمنح واإلنفاق 

   .)بلیون باوند 1.2: (والمقدَّرة بـ) 2010/2011ـ  2009/2010(المباشر لمدة عامین 
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المباشر  واإلنفاق) Wellcome( لمؤسسةإجمالي منح : 02الشكل رقم 
10/11 

  

  
 Source: (Wellcome Trust, Strategic Plan 2010–20, 2year update, 05)     

  
 )Wellcome Trust( مؤسسةأنشطة : لرابعالفرع ا

دة إلى  )Wellcome Trust(مؤسَّسة تھدف  من خالل أنشطتھا المتعدِّ
  :)34(تحقیق أھداف ترتكز على

زیادة المعرفة بعلوم الكائنات الحیَّة، من خالل  :المعرفة العلمیَّة - أوالً 
المتعلِّقة بالعلوم  - النظریَّة والتطبیقیَّة -دعم العلماء والباحثین، والبحوث 

العالجیَّة، وتقدیم المنح والجوائز، ودعم المؤسَّسات بأحدث األجھزة 
واإلمكانات؛ وتحقیق ھذا الھدف الجوھري من أھداف المؤسَّسة یتجلَّى من 

 :ل نشاطین ھماخال
ل ھذا الدعم  :دعم العلماء والباحثین ومؤسَّسات البحث العلمي - 1 ویشكِّ

سة، وال یقتصر الدعم  الجزء األكبر من األنشطة السنویَّة للمؤسَّ
إنَّما یتجاوزه  - على أھمیَّة ھذه العملیَّة- بمفھومھ الضیِّق منح األموال 

سة بتوظیف البحوث العالیة  إلى مستویات أعلى، فتقوم المؤسَّ

8%

15%

19%

26%1%

15%

16%

عامينلمدةالمباشرواإلنفاق) Wellcome(منحإجمالي

تحقيق الفوائد الصحية القصوى لعلم 
وعلم الجينوم الوراثة

فهم الدماغ

األمراض المعدية  مكافحة

بحوث الشيخوخة واألمراض المزمنة تنمية

بالتغذية والصحة البيئة ربط

 جينوم الحرم الجامعي ويلكوم ترست

أخرى
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سة ویرفع من المستوى الصحي  المستوى بما یخدم أھداف المؤسَّ
سة على الجوائز والمنح التعلیمیَّة  للبشریَّة؛ وقد فاق حجُم إنفاق المؤسَّ

قد ؛ كما وتععلیھا )35(في المجال العالجي، حجَم اإلنفاق الحكومي
سات البحث العلمي في بریطانیا  شراكات مع جامعات ومؤسَّ
سات كما توضحھ  وخارجھا لتوزیع المنح والجوائز، ومن ھذه المؤسَّ

  :التقاریر المالیة للمؤسسة
) Wellcome Trust( مؤسسةالجامعات التي تقدم لھا  :01جدول رقم

  المنح والجوائز
2018)36( 

£m 
2017)37( 

£m 
2016)38( 

£m 
2015)39( 

£m المؤسَّسات والجامعات  

62.1  98.6  134.5  161.6  University of Oxford  

54.6  71.4  102.4  47.7  
University College 
London  

54.4  120.7  59.5  59.4  University of Cambridge  

21.2  47.6  31.1  38.0  University of Edinburgh  

(Wellcome Trust, Final Annual Report, (2018 – 2015) المصدر:  
 
تقوم المؤسَّسة من خالل  :اإلسھام في تطویر المعرفة العلمیَّة العالجیَّة - 2

ا بتطویر المعرفة والصناعة جھازھا اإلداري المختص والمؤھَّل علمیً 
فأحدثت  ،)40(الدوائیَّة، عمالً باستراتیجیات المؤسَّسات الخیریَّة البریطانیَّة 

نقلةً نوعیَّة في مجال عملھا، ومن أبرز إسھاماتھا واكتشافاتھا التي عادت 
باألثر الكبیر في خدمة المجتمعات اإلنسانیَّة، واالھتمام باألمراض 

المساعد على اإلسراع في نمو " Steroies"االستوائیَّة، ودعم تصنیع عقار 
یر جھاز الكتشاف مرض الرئتین لألطفال المتوقَّع والدتھم مبكراً، وتطو

"Chlamydia " 41( ملیون شخص سنویاً  90الذي یصیب أكثر من(.  
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الموارد البشریَّة بمختلف  تطویرتعمل المؤسسة على  :المصادر -ثانیًا
الوسائل من دورات تدریبیَّة أو تدریسیَّة، وإیجاد بیئة مناسبة للبحث كتوفیر 

 .مصادر المعلومة من كتب وأبحاث أو وسائل مساعدة
تحویل المعلومة إلى منتج قادر على  تعمل المؤسسة على :التحویل -ثالثًا

یَّة منفصلة قادرة على أداء الدور حلِّ اإلشكال، وقد تمَّ استحداث مراكز استثمار
 .عالجیاً واستثماریاً 

ویبرز تحقیق ھذا الھدف من خالل  :دعم القطاعات الشعبیَّة والمدنیَّة -رابًعا
األنشطة التي تقدِّمھا المؤسَّسة في ھذا المجال، من خالل تیسیر الوصول إلى 

الشعبیَّة مالیاً وفكریاً ، ودعم األنشطة )األبحاث والتقاریر اإللكترونیَّة(المعلومة 
، وتحقیقاً لھذه األھداف قامت بجملة وظائف ..)المحاضرات، المؤلفات، المعارض(

  :منھا
) Wellcome Trust(تعدُّ مؤسَّسة : وظائف وأنشطة داخل مؤسَّسة -أ

دة في الدمج بین الوظیفتین المنح والتوزیع، من خالل  من النماذج المتفرِّ
سات التابعة )التنفیذیَّة المانحة ـ(المؤسَّستین  ، وفیما یلي نعرض المؤسَّ

   :)42(ما یليكوأھمُّ أدوارھا الوظیفیَّة، ) Wellcome( لمؤسسة
تأسیسھ بطاقم ال یتجاوز  تمَّ  ):Sanger Institute(مركز لألبحاث الجنینیَّة  - 1

راً في موارده البشریَّة والمالیَّة والمادیَّة بعد  1992موظَّف سنة 15 لیشھد تطوُّ
ي لإلنسان من خالل  سنوات قلیلة، وقد أسھم المركز في رفع المستوى الصحِّ

، وقد بلغ )Wellcome( مؤسسةإنجازاتھ العدیدة، والمركز یُدعم سنویاً من خالل 
  .)43( )ملیون باوند 125.8(بما قیمتھ  2015 دعمھا لھ سنة

 University of(بالتعاون مع  1949تمَّ تأسیسھ سنة  :معھد لألبحاث السرطانیَّة - 2
Cambridge ( لتطویر البحوث العلمیَّة المتعلِّقة بأمراض السرطان، وقد بلغ عدد

علیھا ) Wellcome( مؤسسة، أّما حجم إنفاق 2003موظَّفاً سنة  250الموظفین بھا 
  ).مالیین باوند 8(في السنة نفسھا فقد بلغ 

لقد ورد في وصیَّة الواقف في وقفیَّتھ االھتمام بالمقتنیات التاریخیَّة المتعلِّقة : مكتبة - 3
وقد أفادنا إحصاء أنجز   بالعلوم العالجیَّة من كتب وأبحاث ومجسَّمات وغیرھا،

أنَّ المكتبة تحوي على أزید من نصف ملیون كتاباً، باإلضافة إلى  1990سنة 
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ألف  11(وأخرى شرقیَّة قدِّرت بـ) آالف مخطوطة 8(مخطوطات غربیَّة قدِّرت بـ
، كما بلغ عدد الزوار )ألف صورة 100(، وكم ھائل من الصور قدِّر بـ)مخطوطة

 600(ار الموقع اإللكتروني وعدد زوَّ ) ألف زائر 250( 2004ن للمكتبة سنة یالفعلیِّ 
ملیون  3.7(لھا في السنة ذاتھا ) Wellcome( مؤسسة، وقد خصَّصت )ألف زائر

  .لدعم أنشطتھا المختلفة ) 44() باوند
تعقد المؤتمرات العلمیَّة في قاعة ضخمة  :عقد دورات ومؤتمرات علمیَّة - 4

صة أعدَّت خصیصاً لھذا الغرض، وقد استفاد من ھذه المؤتمرات  المتخصِّ
سین، والعاملین في المجال الطبي،  خین، والمدرِّ جمھور من العلماء، والمؤرِّ

  .والقائمین على رسم السیاسات في ذات المجال، وغیرھم
َّة - 5 َّة وأخرى فنی والھدف منھا ھو الوصول إلى  :معارض تعریفی

سة ومجاالت  الباحثین في كافَّة أرجاء العالم، والتعریف بالمؤسَّ
ا ومناھجھا وخدماتھا المختلفة؛ إضافة إلى المعارض الفنیَّة عملھ

ً إلى تنمیة الوعي  َّة والتاریخیَّة والتي تھدف أساسا والمعارض العلمی
 ً ً ومساندةً ودعما   .الشعبي بالعلوم العالجیَّة فھما

كذلك، دعم الفرق ) Wellcome(ومن األنشطة التي تقوم بھا  :أنشطة أخرى - 6
لتقدیم العروض، والمؤسَّسات العلمیَّة لعقد لقاءاتھا عبر الشبكات المسرحیَّة 

لالستخدام المدرسي، لغرض ) CD(اإللكترونیَّة، ومشروع قرص مدمج 
ة على المجتمع  .نشر الثقافة العالجیَّة وبیان أثر الصحَّ

قدَّمت المؤسَّسة : وظائف وأنشطة بالشراكة مع مؤسَّسات أخرى -ب
ال الشراكات التي قامت بھا مع مؤسَّسات حكومیَّة وأخرى نموذجا رائعاً في مج

ة وكفأة، من خالل إسنادھا لبرامج ومشروعات عالجیَّة لتقدیم خدمات  مدنیَّة مختصَّ
   :)45(للجمھور، ومن تلك األنشطة

استجابة لرغبة الواقف وشروطھ  :دعم برامج الدراسات التاریخیَّة العالجیَّة - 1
بالشراكة مع ) Wellcome(التاریخیَّة الدوائیَّة قامت في االھتمام بالدراسات 

)University College London ( بتكوین مركز للدراسات التاریخیَّة
العالجیَّة األكبر عالمیاً، والذي یقدِّم منحاً دراسیا لطالَّب الماجستیر 
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مالیین  5( لھ فقد قدِّر بـ المؤسسةوالدكتوراه في الغرض ذاتھ، أمَّا عن دعم 
  .2004سنة ) باوند

قامت المؤسَّسة بعقد شراكة مع مؤسَّسات  :دعم مشروع بنك الدم الجیني - 2
من المواطنین ) ألف عینة 500(حكومیَّة خیریَّة إلقامة بنوك للدم، فتمَّ أخذ 

إلجراء البحوث الجینیَّة علیھا للوقوف على أسباب األمراض السائدة، فكان 
  .برلمان البریطاني إقرار المشروع رسمیاً لل

قامت المؤسَّسة بإنشاء مركز للبحوث  :دعم مركز األبحاث الطبیَّة التطبیقیَّة -3
، وقامت )بیرمنغھام(الطبیَّة التطبیقیَّة في مستشفى الملكة إلیزابیث في 

)Wellcome (بإمداده بكافة االحتیاجات البشریَّة واألجھزة الطبیَّة وفق أحدث 
رة، كما رصدت لھ ما قیمتھ    ).ملیون باوند 18(التكنولوجیَّات المتطوِّ

بعد دراسة قامت بھا  :دعم مشروع نشر البحوث الطبیَّة والعالجیَّة - 4
)Wellcome ( تبیَّن أنَّ البحوث الطبیَّة والعالجیَّة المنشورة على اإلنترنت ال

رت دعم مشروع تمثِّل سوى نسبة ضئیلة من مجمل البحوث المطبوعة،  فقرَّ
ییسِّر للباحثین الوصول لھذه البحوث بالتعاقد مع المؤلِّفین ودور النشر 

  .ومجالَّت البحث العلمي
  :خاتمة

توصل إلیھ في ال تم  أھم مامن خالل ما تم عرضھ في الدراسة یمكن إجمال 
  :النقاط التالیة

العین وتسبیل المنفعة لتحقیقِ أھداف  یقصد بالوقف التعلیمي حبس  -
َّة  .تعلیمی

الدینیَّة، (في جمیع مجاالتھایسھم الوقف التعلیمي في التنمیة المجتمعیَّة   -
 ).العلمیَّة، الصحیَّة، االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة

، م16بعد القرن ترجع إلى ما تعدُّ األوقاف التعلیمیَّة لدى الغرب تجربة جدیدة   -
ا جعلھا ذات تنافسیَّة عالیة  إالَّ أنَّھا اتَّسمت بالنمو السریع والنضج المبكر ممَّ

 .أمام نظیراتھا في العالم اإلسالمي
) Henry Wellcome(إلى مالكھا ) Wellcome Trust(مؤسَّسة یرجع تأسیس   -

سة خیریَّة ، وھي مؤسَّ 1936سنة  -الذي خلَّد تأسیسھا بعقد وصیَّة ـ بعد وفاتھ
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ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة  لة لدى المفوَّ مستقلَّة قانونیاً وإداریاً ومالیاً، مسجَّ
من أقوى نماذج األوقاف التعلیمیَّة الصحیَّة عند  تعتبرفي بریطانیا وویلز، و

ھتمام بالجانب االستثماري أساساً باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الالغرب، وھذا
ة األصول الموقوفة علیھا  الخیریَّة، ) بلیون جنیھ إسترلیني 25.9(والبالغ ولقوَّ

ة عوائدھا االستثماریَّة والمقدَّرة بـ ، 2018سنة  ووفرة منحھا . )% 6,1(ولقوَّ
العتماد على مبادئ الحوكمة وأسس اإلدارة الحدیثة، في وعطاءاتھا المالیَّة و

 .إدارتھا للمؤسَّسة
في التنمیة المجتمعیَّة، ) Wellcome Trust( مؤسسةیتجلَّى مدى إسھام   -

سة التي تعود بالنفع  لئمن خالل حجم إنفاقھا الھا على أنشطة المؤسَّ
 : كما یليكمثال على ذلك  2018سنة باألساس للمجتمع، وتفصیلھ 

  ملیون دوالر أمریكي 685 422 709=  يملیون جنیھ إسترلینی 545: العلم.  
  ملیون دوالر 528 962 142=  ملیون جنیھ إسترلیني 96: المجتمعالثقافة و 

  .أمریكي
  دوالر أمریكيملیون  255 559 45=  يجنیھ إسترلینیملیون  35: االبتكارات.  
  ملیون  571 179 61=  يجنیھ إسترلینیملیون  47: المجاالت ذات األولویَّة

 .دوالر أمریكي
الھائل على مناشط الحیاة المجتمعیة من طرف  اإلنفاقإنَّ مدى 

ط دوالیب الحیاة العلمیَّة ) Wellcome Trust( مؤسسة من شأنھ أن ینشِّ
  .االجتماعیةلصحیَّة واالقتصادیة وبما یخدم األغراض اوالفكریة 

  :قائمة المصادر والمراجع
األردن، /عمَّانابن عاشور محمد الطاھر، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس،  .1

  .477ــ  464م، 2001/ھـ1421الطبعة الثانیة، 
: المتوفى(أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد النیسابوري المعروف بابن البیع  .2

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ405
  .لبنان/العلمیة، بیروت

الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح  أحمد بن علي بن حجر أبو .3
  .1379بیروت،  -البخاري، دار المعرفة 

، معجم مقاییس )ھـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین  .4
  .1399/1979عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، تحقیق

  ).بلنا المشتركمستق( 1987البیان الصادر عن األمم المتحدة  .5
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تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیَّة في ضوء التجربة الخیریَّة الغربیَّة، سلسلة الدراسات  .6
، إدارة الدراسات والعالقات 11الفائزة في مسابقة الكویت الدولیَّة ألبحاث الوقف 

  .1428/2007، 1الخارجیَّة، األمانة العامَّة لألوقاف، الكویت، ط
كلیَّة العلوم  شید استثمار األوقاف التعلیمیة، مذكرة ماجستیرالحاج حمو خیاط، تر .7

  .2016ـ  2015/ 1437ـ  1436، السنة الجامعیَّة، 01اإلسالمیَّة، جامعة الجزائر 
حمد بن إبراھیم الحیدري، مجاالت الوقف ومصارفھ في القدیم والحدیث، بحث مقدم في  .8

  .دط.دت.ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ
سلیم ھاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، دار الرسالة  .9

  .1425/2004، 1ناشرون، ط
ِجْستاني  .10 سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبو داود األزدي السِّ

، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة: ، سنن أبي داود، تحقیق)ھـ275: ت(
  .ط.بیروت، د –صیدا 

 –أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد : شرح صحیح البخاري البن بطال، تحقیق .11
  .1423/2003، 2الریاض، ط/السعودیة

دالالت الوقف التعلیمي في الوالیات المتَّحدة : طارق عبد هللا، ھارفارد وأخواتھا .12
تعنى بشؤون الوقف والعمل  األمریكیَّة، مجلَّة أوقاف، مجلَّة نصف سنویَّة محكمة

  .2011مایو / 1432، جمادى األولى 11: ، السنة20: الخیري، العدد
عبد العزیز قاسم محارب، الوقف اإلسالمي اِقتصاد وإدارة وبناء حضارة، دار الجامعة  .13

 .2011ط، .مصر، د/الجدیدة، اإلسكندریَّة
الوضعیة المدنیة والتشریع  عبد هللا علي حسین سید، المقارنات التشریعیة بین القوانین .14

 .1427/2006، 2مصر، ط/اإلسالمي، دار السالم، القاھرة
عكرمة سعید صبري، الوقف اإلسالمي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس،  .15

 .1428/2008، 1األردن، ط/عمان
 ،فتیحة لمعاشي، الوقف وتمویل التنمیة البشریة على ضوء التجربتین اإلسالمیة والغربیة .16

- 27، الجمھوریة التونسیة –صفاقس ، المالیة اإلسالمیة: تقى الدولي الثاني حوللملا
29/06/2013.  

  .10ــ  91قانون األوقاف الجزائري،  .17
، )ھـ279: ت(محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  .18

عة أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطب: سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق
  .1395/1975، 2مصر، ط –مصطفى البابي الحلبي 

، )ھـ711: ت(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  .19
  .1414: 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط

محمد عبد الحلیم عمر، نظام الوقف اإلسالمي والنظم المشابھة في العالم الغربي  .20
«Endowment – Foundation – Trust»  دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر

  .جامعة أم القر�ــ مكة المكرمة" الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"الثاني لألوقاف 
العراق، /محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة الرشاد، بغداد .21

 .1397/1977ط، .د



   ...إسھام الوقف التعلیمي في التنمیة المجتمعیة                                                
  

  

 85                                                                                   مجلة اإلحیاء
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  : الھوامش
                                                        

: المتوفى(أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد النیسابوري المعروف بابن البیع  )1(
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ405

ُ ، العلمیة، بیروت : ر. َعْنھُ، حلبنان، باب ِذْكُر اْألَْرقَِم ْبِن أَِبي اْألَْرقَِم اْلَمْخُزوِميِّ َرِضَي هللاَّ
6129 ،3/574.  

، معجم مقاییس )ھـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین  )2(
محمد : انظر. 6/135، 1399/1979عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، تحقیق

لسان ، )ھـ711: ت(بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري 
  .378ـ  9/362، 1414: 3العرب، دار صادر، بیروت، ط

جامعة الجزائر،  الحاج حمو خیاط، ترشید استثمار األوقاف التعلیمیة، )3(
2015/2016، 46.  

ره إدارتھ تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، بیروت )4( لبنان، /منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوُّ
عكرمة سعید صبري،  :انظر .41ـ31، 1427/2006، 2سوریا، ط، دار الفكر، دمشق

، 1428/2008، 1األردن، ط/الوقف اإلسالمي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس، عمان
محمَّد كمال الدین إمام، الوصایا واألوقاف في الفقھ اإلسالمي، دار  :انظر. 105ـ  90

  .192ـ  187، 2007مصر، ، الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة
  .10ــ  91من قانون األوقاف الجزائري،  03مادة ال )5(
دار إحیاء الكتاب العربي، ، حاشیة الدسوقي،  )ھـ1230:ت (أحمد بن عرفة الدسوقي  )6(

4/87.  
حمد بن إبراھیم الحیدري، مجاالت الوقف ومصارفھ في القدیم والحدیث، بحث مقدم في  )7(

  .879ــ  842ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ، 
األردن، الطبعة /الطاھربن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس، عمَّان )8(

الدین مختار الخادمي، الوقف العالمي نور  :انظر. 477ــ  464م، 2001/ھـ1421الثانیة، 
الصیغ "أحكامھ ومقاصده ـ مشكالتھ وآفاقھ، مداخلة علمیَّة بالمؤتمر الثاني لألوقاف 

مة، شوال " التنمویَّة والرؤى المستقبلیَّة   .13ھـ، 1427جامعة أم القرى، مكة المكرَّ
المستدامة دراسة حالة  محمد محمود حسن أبو قطیش، دور الوقف في التنمیة االجتماعیَّة) 9(

األوقاف في األردن، كلیَّة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیَّة، السنة الجامعیَّة، 
  .22ـ  19، 1423/2002

  ).مستقبلنا المشترك( 1987البیان الصادر عن األمم المتحدة  )10(
: ر مسلم، الصحیح، كتاب الھبات، باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتھ، ح )11(

سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبو  :انظر. 3/1255، 1631
ِجْستاني  محمد محیي الدین عبد : ، سنن أبي داود، تحقیق)ھـ275: ت(داود األزدي السِّ

ط، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الصدقة .بیروت، د –الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 
  .3/117 ،2880: عن المیت، ح ر

  .6/199ابن الھمام، فتح القدیر،  )12(
  .5سامي الصالحات، دور المؤسسة الوقفیة في تنمیة االستثمار،  )13(
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سلیم ھاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، دار الرسالة  )14(

  .161ـ  153، 1425/2004، 1ناشرون، ط
نور الدین مختار الخادمي، الوقف العالمي أحكامھ ومقاصده ـ مشكالتھ وآفاقھ، مداخلة  :انظر

جامعة أم القرى، مكة " الصیغ التنمویَّة والرؤى المستقبلیَّة"علمیَّة بالمؤتمر الثاني لألوقاف 
مة، شوال  عبد العزیز قاسم محارب، الوقف اإلسالمي اِقتصاد  :انظر. 13ھـ، 1427المكرَّ

  56، 2011ط، .مصر، د/ة وبناء حضارة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریَّةوإدار
  .151ـ  135 ، منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر )15(
  .93ـ  87منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر،  )16(
  . 79ـ  41المرجع السابق،  )17(
ابن :انظر.133ـ  113اإلسالمي المعاصر، منصور، الوقف ودوره في المجتمع  )18(

  .477ــ  464عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، 
  .85ـ  61منصور ، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، سلیم ھاني  )19(
  .85ـ  61، المرجع نفسھ )20(
حدة دالالت الوقف التعلیمي في الوالیات المتَّ : طارق عبد هللا، ھارفارد وأخواتھا )21(

األمریكیَّة، مجلَّة أوقاف، مجلَّة نصف سنویَّة محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخیري، 
  .47، 2011مایو / 1432، جمادى األولى 11: ، السنة20: العدد

(22) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/charitable-trust 
محمد عبد الحلیم عمر، نظام الوقف اإلسالمي والنظم المشابھة في العالم الغربي  )23(

«Endowment – Foundation – Trust»  دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني
 .5جامعة أم القر�ــ مكة المكرمة، " الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"لألوقاف 

)24(http://www.usnews.com/education  
العراق، /محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة الرشاد، بغداد )25(

 .1/27، 1397/1977ط، .د
عبد هللا علي حسین سید، المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع ) 26(

: نقالً عن. 1630، 4/1429، 1427/2006، 2ر، طمص/اإلسالمي، دار السالم، القاھرة
 .1/208من تعریب القانون المدني الفرنساوي،  937البند

)27(https://en.wikipedia.org   
تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیَّة في ضوء التجربة الخیریَّة أسامة عمر األشقر،  )28(

، إدارة 11سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكویت الدولیَّة ألبحاث الوقف الغربیَّة، 
 ،1428/2007، 1الدراسات والعالقات الخارجیَّة، األمانة العامَّة لألوقاف، الكویت، ط

  .39ـ31
  . 35ـ  33األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )29(

  ).www.wellcome.ac.uk: (موقع: انظر

(30  ) Charity Commission For England and Wales. 
  .46ـ  41األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )31(
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بالبلیون دوالر أمریكي، في حین أنَّ القیم ) Gates(تجدر المالحظة بأنَّ القیم في مؤسَّسة  )32(

ویشیر موقع تصریف العمالت . بالبلیون باوند) Wellcome(المذكورة في مؤسَّسة 
)http://www.xe.com (/ َّبأن) :15/05/2016بتاریخ ) $ 1.00 = £ 0.696.306.  

Bill and Melinda Gates foundation, Program Foundation Financials 
Final, 2014, 03. 

Wellcome Trust, FinalAnnualReport, 2015, 05. 
  .40ـ  39األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )33(
  .84ـ  83األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )34(
والتي بلغ ). MRC(من خالل المؤسَّسة الحكومیَّة الداعمة للبحوث العلمیَّة العالجیَّة  )35(

في ) Wellcome Trust(، في حین أنفقت )ملیون باوند 185( 2004إجمالي إنفاقھا سنة 
مالیَّة في مختلف البرامج منحة  1141والتي تمثِّل ) ملیون باوند 251(السنة ذاتھا 

  .50األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة، : انظر. والمشاریع الصحیَّة
(36  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2018, 78. 
(37  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2017, 77. 
(38  ) Wellcome Trust, Final Annual Report,  2016, 67. 
(39  ) Wellcome Trust, Final Annual Report,  2015, 27. 

إنَّ ما یمیِّز عمل المؤسَّسات الخیریَّة البریطانیَّة عن غیرھا، ھو توظیفھا لمواردھا  )40(
االھتمام : وإمكاناتھا بشكل متمیِّز، ومن القرارات اإلستراتیجیَّة للعمل الخیري البریطاني

اھیَّتھ، واالھتمام بالمجاالت المھملة من بالمجاالت التي تضمن الرقي بمستوى المجتمع ورف
طرف الحكومات لتحدث فیھا طفرة نوعیَّة، والوقوف على أسباب الحقیقیَّة للمشاكل 

للقضاء علیھا نھائیاً وعدم ھدر الجھد في ..) الصحیَّة، التعلیمیَّة، االقتصادیَّة، االجتماعیَّة(
  .53وقفیة، األشقر، تطویر المؤسسة ال: انظر. المشاكل اآلنیَّة

   www.wellcome.ac.uk: موقع: انظر .55ـ  54األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )41(
  : موقع: انظر .62ـ  55األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )42(

www.wellcome.ac.uk. 
(43  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2015, 05, 54. 
(44  ) Wellcome Trust, FinalAnnualReport,  2004, 29. 

 .www.wellcome.ac.uk  :موقع :انظر .65ـ  62األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )45(
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Corona key to survive 
An attempt to understand and interpret the book of God 

in the time of the Corona 
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Abstract: 
The research seeks to contribute to developing understanding and 
understanding of the Book of God by linking its contents with reality. 
Based on a problem that he seeks to answer and propose a solution to, 
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namely: Does the spread of the Corona virus among people contribute 
to more clarification of some of the desires of God Almighty 
mentioned in his book Al-Hakim? Is this understanding an 
opportunity to return them to his obedience? It is thus a theoretical 
research; It seeks to develop Quranic studies.It aims to achieve goals 
summarized in: 
 1- Participation in developing the methodology for examining the 
Book of God by taking into account reality. 
 2- Exposing some of the causes of repeated review of the Book of 
God in order to clarify new contents.  
Armed to achieve this with assumptions: 
 1- The spread of the Corona virus among people has contributed to 
the manifestation of some of the wishes of God Almighty. 
 2- Cases of general quarantine facilitated the understanding of many 
verses, as they are close to being easily applied.  
Using a descriptive method that examines the material and attributes 
it, from its terms carrying its contents, and relevance to reality, to find 
out the extent of its belonging. 
Key words: understanding, understanding, studying, coronavirus 
time, going out and surviving. 
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 ھbه + !*�" :#Q �� أن �?
ف ا�?<� ر"A إن �� ���&� r
 �$ْ��! ر"$� و
?+ ���!، و)J a�b=�د +%�Jr$�؛ و	� �j�o# ا�*�س 
ا�&?

U( �#%� آن أن
Oا )�ن دور ا�b$� ،A*ا�� 	  ���ت ا��� O#� �M«J ا��Fjا�
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!�?�
m�َوھًُ�ى �: ا� Aِ�ِ�� �َ$ُْ� ا�bَِّي اGْ�Iَ#َُ ا َِّ�َ>ُ�ِ� َّrَِ�َب إ�اْ�ِ� aَ�َْ#Qَ �َ*�ْ¤َ�ََوَ+� أ
  . ]64: ا�*=U[ �َوَرOِ� ً!&َVَْْ ٍم �ُْ»ِ+*ُ نَ 

�Kل ا��را�(Wإ : A�
?� �+ <�V ،�>@� U�m" ،وت�I�J l#jإن +�ارك ا�
r �	 اbھ&� ھ
�® A$*( رك�� r ذاك A*O�� �+و ،
Gsا A�
و�$� )��ب هللا . �?

 U" ،ا�*�س U�� !V��+ �@�� �$أ� �&( ،!*�$��" �@�� !�#&Q A&�$IJ �¯ :��?J
���IوJ ن �� a#J ا�&$&! ا�&�&�¤ة "��Kj رة ا�<��-!، �V> إن +� �A&$I و�O م 

"��*��" N�	 ���" م O� �&إ� ،��
G°� A&�$I�" N>���" A*+ Y� I�" ،:��?J هللا �Q !

ادات ا��mرع + �+ Y?" UO� �� A�و��«@+ U+�( U&=�� a�b"  وھ ،:��?J
ا�=��� إ�: )U ا�*�س، و��=&U "������، إ+� ا�Z اب b�I*J :#Qھ� ا�i=�\، أو 

� ا�&iO د Q&�ا، و�&�� أن �?bر ��  ا� زر +�: )�نQ ��$I�ا� �� A�ا�=
ا
 A*ق و���i" �$�Rا :�+ A±KGد m*&² ا�iُِ� �� . ��$IJو �$� ��و+&� �@$� 

 :�+ �$*+ �V ]و 
Z(ا�&?*: أ U?%J ��ا�&@<<�ت ا� 
ُُّ� J :��?J ب هللا��(
� أن �J ن . ا�?�+� a#J ا�&@<<�ت�&� �&( !�ijP ا�&@<<�ت a#J ن �J �	و

� +j�o# ا�*�س�" !+�Q . �
وس و+
ض ا�� رو�� "����$U �@$� و[�P N ع 
!�#%J ��
 BV را؟ وھr�V Uت  ا�*�س Z(أ �$#?Rو ،:��?J ادات هللا
+ Y?"


؟ @�" �$O�>KJ !����+إ �
ب +O� �&$�� اs��ت + 
�Z( �$� �� 
@�J ا�?�م 
ا�=%
 ��+�B+ :#Q ف 	دھ� �#  OJ ا�*�س U( :#Q وض
I&ا� �وھ��V U! ا�@%

� ر"$� +� �R��؟ + �$"
OJا�?�³ و ��Jرو �� �$*Q ²�-J ���(  
  :أھ�ا��0

�� )��ب هللا "&
ا�Qة ا� ا	N؛ -1 
g*ا� !�%$*+ 
� KJ ��  ا�&�mر)! 
�� )��ب هللا +� أUR اM�F%ء  -2 
g*ار ا�
�J ت�>>@+ Y?" �Q omا��

� +@�%�ة�+�B+.  
  :��و]�0


وس �P ع -1���� ا�*�س "�� ا�� رو��  �$Mأ !�#%J Y?" ادات
هللا ا� اردة  +

آن؛ Oا� ��  


ت ا�?�م ا�=%
 r�Vت -2@� �� �$� 
�Z( �
ب �$&� اs��ت +O� � إ+����! +
�$O�>KJ ؛!� $@"  
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   3- !��V 

وض ا�=%I&دت ا��	 � Q#: إ�: ا� 	 ف �� "Fد ا�&@#&�

آ��!	 ��+�B+ ���( ²�-J �$*Q �� ��Jن  رو &B&ا� C"ل رFG �ا�?�³ +
  . " ا	?$� ا�� +�


ا�I+ �%�Jده�Mھ�ف ا N]و �J <��Zض ا�
Iا ا�bھ :#Q ف 	و�#  :  
� ) ن -Q omا�� 

وض ا�=%I&ا� �+ ��ّ&� �	 ،� ا� 	 ف �� "Fد ا�&@#&�

:#Q !I#�j&آ��! ا�
Oت ا���sا �+ <?>*J ��+�B+ ���( ²�-J �Q م ا�*�س�$� أ
�� ��Jا�?�³ رو.  

�0��
� ��إن ا� ا	N �»)� أن J*�ول ھbا ا�& [ ع،ا�� م، ھ  +� : أھ
�! ا�&@#&��، إذ +
ض ا�� رو�� �( �$J A%v��� إن <�V ،ورة "&��ن
Bا�


  �$�دھ��>( ��" ،o�?]ي و 	 ��" ،
�O�R&�?� "�ون اM�Z*�ء "�� ®*� و

�-dو . �Q om�#� �$Q ] + رب�O� أن <V�>ا� :#Q �=ه ا� [?�! أ�bوھ


آن ا��Oن ا� ( !�VFd �(«� a�b"  وھ ،A� &B+ د�%�� �&( ،A�¤*J د�%�� ��

���& [ ع �»)� راھ*�� �&+ A�O�J �B?�د +U�� A���?+ . UZ ز+�ن و��U +��ن

 ،:��?J ب هللا��ا�*�س و) ��" !#iا� l�&?J ��ھbه ا��را�Mت "-�! ا�M$�م 

، )&� أن "� ت ا�*�س 	�Z(م أ � U( داد "?�ا¤J !#iه ا�bأن ھ �d iG 
� أن �>J إذ ،:��?J ب هللا��اءة )
� إ	�+! Fdة "$�، و	+ !���G A>P رت�d

��+ � �I?] داد¤J �$#و"¦ھ �$Jواb" �$�#d . �+ AJ
Mأ om�(+*$� ا ��ن ا�?�µ�
� ا�Kd+ ا "bواJ$� وأھ#$� �
Gأن آ ��V �� ،�$" !	F?ط�� ا� J اد¤� ���R

aت ذ��>>@+ �Q om² ا��Rا، +&� أو�R ا
�KG �+ا�Kdب هللا  ا��ل )FG �+
:��?J .  

�0
0"� : u$*+ ع�>J�" ا�%¤م ��&� F� ،�$*�" �&�� UGا��J uا�&*�ھ U( ھ�

 ھ  ا�&
)¤، و�bا، �i� :�V ھ��V² أ�#-J �+ N*�&� r Aأ� 
�® ،�Vوا
 �	FK$�، ا��ا�&�دة و�@< t=�����راM !M�u$* +*$%� و��Id، �@?: ا"��اء إ�: 

�� +J�=#Ki$� ا�= 
g*ا� �+ �
وع +mا� N+ ،�$*�+�B&� !#+�'وض
� ' �$@J
�� UV إ��Pل ا��راM!، ¯� اrرJ<�ط "�� ا	N �# 	 ف Q#: +�ى ا��&�ء 
ا�&Ki#=�ت و+=� ��J$� ا��O&�! �# ا	N ا�bي أ��%$� أو ا� ا	N ا�bي �@?: 
 !�
?&� �$%v��� ��&?�� !��$*ا� �� Ui�� ،�$�FG �+ A?+ د
Iا� o�����
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اMr ��v�Fjص ا�O ا�Q ا�?�+! +� . "��*$���تا�&*�O#Kت وا��*<» O�Mا 
Gوآ
!O>@&م ا���V)إ"?�د ا !K�
P ،!�v¤%م ا���V)ا .  

  . ا�� رو��، +I��ح �#*%�ة: �^[	�01�2
�O_�K ت�Kدرا : ��� ا�%�ة +&� �%?�O"�M Uت �$�، + !Mا��را U?�

�� ا�¤+�ن أ+
ا +@�<?�ا ،�$" #Mوأ �$� &B+ .  
���`$�0 ا��a :رھ� وھ�>�Q�" �$Jذا �� !��B+ !&�	 ن ��M a�b" �

ا(و�: +� � Q$�، وM�� ن +�O+! ("=�ث �� ذ�a ا�& [ ع، �J ن دQ&�، أو 

ف �$�P �$ُO>ْMو ،�$� �=�=iJ أو �&� OJ .  

����b :U َّ̂ %  ا�
  : ا�U2 ا����+ �Wd)�ل -1

���O�:  r ،A@I� :#Q :*¯ھ  )&� أ ،��g?ا� A�F%" l�#� ا�&V ¹ �&=إن ا�
 rو a#&ا� �� A� a�
P r ،�&iد ا�
Iا� �Vهللا ا� ا Aأ� �$Pوأ ،A�#Q ء�*¯ �i=�
 �i#j+ ن�( :�+ A�%*�و ،A>#ط �+ �V
�  $� ،A��=>M A�&V
� �V r يbو��، ا�

� و�Qه �� دAv�Q و�  �� �=g! ا���Qء �V ،CO�: و�  )�ن �?#Q �J
�M Aأ� �
A"��( ��=+ �� Uv�Oا� ،A"
َ �: ا�bي و�Qه � �µََِذا َرِ)<ُ ا �ِ� اaِ#ُْI�ْ َدQَُ ا هللاَّ


ُ) نَ ِmُْ� �ُْإَِذا ھ ِّ
�ھُْ� إِ�َ: اْ�<َ َّ%َ� � َّ&َ#َ� �َ� � �Aَُ ا��َِّ�iِِ#jْ+ُ� ]65: ا�?*�< ت[ .
� Q#: ا�*<� ا�&IKi: ا��
��، وQ#: آ�A  وا�Fiة�&vا��ا �وا�@Fم ا���+�

 �$?+ �*Qو ،��، وQ#: ا���"?�� و+� Vµ" �$?>J@�ن إ�: � م ا����?&Rأ A>=dو
 ،!��M
� �� رب ا�?��&��، وأP$� أ�A أدr ا(+��!، و"#º ا��&Vا
�� ار�V ا�


 ا�%¤اء�G �*Q اه هللا¤%�  . و�i\ ا(+!، 
� إن ا���ر�« ��?�ZV�>وا� ��Gا�&»ر �+ ���Q aذ� �+ �(¦J �	و ،A@I� ��

�� �Jر�« ا(+� وا�m? ب؛ و��¦)�، �=� ا�&@#&��، "¦� A�@�A@I� ��? اM���Qء، 
�� &B+ أو F�P ?! إن	ا� ا UZ&" ر
���� :� �َ*&ُِّ#�َُ� r َْ� َن &َُ#?َْ� r �َ�bََِّ�َل ا�	َو

 aَِ�bَ(َ ٌ!َ�آ �َ*�ِJْ¦َJ أَْو ُ � 	َْ<#ِِ$ْ� ِ+ UَZْ	�mََJ �ْ$ِِ� َْ"َ$َْ� 	ُ#ُ "ُ$ُْ� 	َْ� "َ�َّ*َّ� هللاَّْ+ِ �َ�bََِّ�َل ا�	

ة[ �اs�َ�ِت �Oَِْ ٍم �ُ 	ِ*ُ نَ O>118: ا�[ �$m&ا� U+��" ر
؛ "U إ�A*�&�� A أن ���

وا �ََ?�ُدوا�: وا�i رة �َِ&� �ُ$ُ ا Uَْ"  ُA*ْQَ "ََ�ا �َ$ُْ� َ+� َ)��ُ ا �Ijُُْ َن ِ+ْ� 	َْ<Uُ َو�َْ  ُردُّ
  . ]28: ا(�?�م[ �َوإِ�َّ$ُْ� �ََ��ِذ"ُ نَ 
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 UZ&" AP�Q أن l>@� �� AQ � �
��ا +� �¯�V ³�?� ،وإن ا�?��� ا�� م
 AJإراد U+��"و ،A@I*" A@I� �%M Aإ� U" ،��%M  ھ �$� ،uv��*رة وا� iا�

  Q�+  $�
'ووA�Q، وإن )�ن )�رھ�، >i#� '�J&� دQ ة  و�Q .�O#: ھbا ا�@%
 A*ة، و��
Gsا !?M ³�?�� ،ا����� �
ھ! +� ز+" 
>i#� ،Aj�ر�J 
>Q ،ا��@�ن

ف ?� r ت�Q�M 
>i�� ر $O+ ،وھ� ھ  ا�� م ،!Q�M 
>d Y�
)�ن �


ب +*A إr "��? دة إ�: . +*�$�ھ�$+ �+ A� ا�= ت، و��� �K" �� N	و a�b"  $�
�iوا� t��jع ا�
B���" Aوا�#% ء إ�� :��?J دقهللا .  

A���?+ a�b" د�%�Jو ،A�¤*J د +@<<�ت�%�Jو ،r¤*J %�د��آن 
Oوھ� ھ  ا� :
��$� ا�&
ء  �Vت أr�=� آن
Oا� odو �� :#%���أ+� ا�i رة ا(و�:، 
 �I��� ،�
آ���	 ���$m+ ��
��A، و"��l�B ر®� M?! ا�����، V �®ر ،�%@��"

¯F¯ !��V A��
آن Oا� oi� ا(ول �$m&إن ا� <�V ،�&ھ�V¦" ��bا� !"�=iا� �+ !
 Udا �ة ا�
vدا �� �J اM�<?�دھ� +�V ،�$J��V ت�g=� ²?dا أ P�Q

 �$OV ��
 'اRr��Q�&، وJ=�د v�&B" ²	ا
ا��<��Q اRr��Q�& ا�I?#� وا�&
!�V' �� !#v?! ا�¤ا�ب ا�&��K�Mوا F@( �Q
m² ا�Rا� ا �Q �$I#jJ ²>@" ،


ة )<�@Qو �$R �� !"�=iي )�ن أ®#² ا�bا� �	ا� ��
: � �َ�bَِّا� !َِ¯FَّZا� :َ#Qََو
Iِّ#Gُُ ا Vَ�َّ: إَِذا َ[�	َْ� Qَ#َْ�ِ$ْ� ا(َْرُض "َِ&� َرVُ<َْ� َوَ[�	َْ� Qَ#َْ�ِ$ْ� أI�َُُ@$ُْ� َوظَ*ُّ ا 

ابُ  َ ھَُ  ا��َّ َّ ِ إrَِّ إJ َّ�ُ¯ Aِ�َْ�َِ�َب Qَ#َْ�ِ$ْ� �ِ�َ�ُ "ُ ا إِنَّ هللاَّ � هللاَّْ+ِ َ¦%َ#ْ+َ r أَْن  ُ��Vِ َّ
 �ا�

�! ا�� م، �� . ]118: ا�� "![m>ا� A���?J �+ !O�OV �Q !�V رة d ت��sه اb$�

 �
ب؛ �&� أ�Pه +Oة، ر®� ا��Q�>�+ ؛!�
ز+� ا�� رو��، M%�*!، ر®� ا�=
�&� أرbQ . A��=>M A&Vاب ،Aإ�� A*+ ار
Iوا� :��?J ا�? دة إ�: هللا rإ A�� NI*J �#�


ھ� ر®� �@��(b� ده إذ�>?"A� �$� .  
 ��� ا(��Pل، + U�P �� ،�*�O�OV oiJ �$� ،!���Zرة ا� iوأ+� ا�

�ََ@�ھََ� �ََ��َن ) 140(إِْذ أَ"lََ إِ�َ: اaِ#ُْI�ْ اْ�َ&mُْ= ِن �: A"�mJ د	�a#J N+ l ا�i رة
 �َ�BِVَ�ْ&ُ�ْا ��َ#َْ r أAَّ�َُ َ)�َن +ِ ) 142(�َ�ْ��A&ََOَُ اْ�ُ= ُت َوھَُ  ُ+#ِ�ٌ� ) 141(ِ+ْ �ْ

 ���ت[ �)144(�َ#َ<َِ> �ِ� "Aِِ*Kَْ إِ�َ: �َْ ِم �ُْ<َ?Zُ َن ) 143(اْ�ُ&َ@<ِِّ=�َ�i144-140: ا�[ .
� ا�= تK" ����&�  !>]�-+ �>>@J� �� A�#Q ا�@Fم �A+ O وا"�?�ده  ،1إ�*� 
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 :��?J هللا �Q ���?" ²>@J �O� ،:��?J A*+ o�#�J rو ،A"
Q*$� دون اM�b±ان �
A#( ���?#� ءF>م ا� &Q اء
R �+ ���P l�] ل iV ��  .  

�Mg.�  :M�21� ا�^[	�2ت ا�
�?U ا�&
ض +?
وف، ��� : ا�)�رو��: ا�^[	j ا��.gي اhول


وس ھ  +� R*� هللا�Iا ا�bأن ھ Aإ�� A�>*�ا ا�<=>، ا�bھ �� :�&B& ن ا�&*m د،
� ً�&��ِVَ ًا¤�¤ِQَ ُ َ&َ اِت َوا(َْرِض َوَ)�َن هللاَّ ِ Rُ*ُ ُد ا�@َّ و+$&� )�ن . ]7: ا�I�\[ �َو¹َِّ


ه، �d iG أن ا�?��� �® A?�
� F�� +#� ت هللا &]  $� ،A� V ل�O� يbا�
A+�+أ ¤R�Q ا�� م rل، و�V :#Q 
O�@� rو ،U�m" �#" U( �� U�m��  $� ،


فi�� o�( ن �
?� .  
+��kي ا�g.�� : �%$�ح �	"
�ة: ا�^[	j ا�K" �إن U>M ا�*%�ة +

 U( �� �ا�= ت، أي ا� ا	N ا�&�
دي ا�bي Am�?J ا(+! ا�FM+�!، وI#jJ$� ا�<�ِّ
إ�: )��I! اM�?&�ل أ�g+ �Vھ
 ا�?�U>M ،³ +�?�دة، ®�
 أن ا�� رو�� 	� �<َّ$*� 

�?�&R ا�*�س U�� �$"
  . ھbه ا�&�J�I\، و�?#A أ�@
ھ�، وأ	
+�l]mn�0م ا%أUd ا�*%�ء، ا�iI�rل +� ا��mء، : ا�"
�ة :M�21� ا�

AdFG A�� �+ :#Q Aو��?J ا�*%�ة، وھ  أن �+ A#d2وأU�	صُ  ا�*َّ%�ةُ : ، َوFjَا� 
� َّ&+  ِA�ِ� !َ��jَ&َھ� ا�
ُ�gَِو� !+َFَّ@وھُ َ . ا� � .3ا�$Fَكِ  ِ+� اrْر�IِJعُ  َوِھ� ا�*َّْ% ةِ  +


mا� �+ tjmأذاه: �%� ا� �+ tَ#Gو �#M4 :��?J ع إ�: هللا R
��� !&¯ �، و+
U(�m+وھ� و l�] U( �  . ھ  U�>M إ�: ا�*%�ة +

o	�mp1ي وg.�إن ا�&I$ م ا�&@�$�ف A#�d¦J ھ  : _"�ء ا�%�0م ا�
#Ki+ �+ l#K*� م $I+آ��
	 \5  
>�?J ت��آ �+ ���Q �� A" \�
i�ورد ا�

 \#Ki+  ا ا�<=> ھbھ ��
ا (ھ&�! ا�&Q ،\#Ki& +�، . 'ا�*%�ة'+= ر�! gو�
 �O�� ا�&?��� �#*�س + 
�Z( ²�
OJ ��
آ�� Q#: ا�ij ص، Oا� \#Ki&وا�

\#Ki&ا ا�bاھ&� +?*:  ورد ھ�Vب إ ِّ
OJ ،��Jر d �� ��

آن ا��Oا� ��

ى، أي ا��G)ا\i&² ا��J
�� ا�� �O>M � !���Zا� \�] J �� �$@J ��وھ&� .

  : d ر�Jن ر�v@��ن
� هللا J?��:، )&� )�ن + �+
�Jو FBIJ رة ا(و�:، ا��%�ء iا� �+¦�

U�vا
Mل "*� إ�V ��
Qَْ ُن 	َْ َ+Aُ َوَ+� ھََ�ٰى �: ا�m¦ن ِْ� َّU]ََ79(َوأ(  �ِ*َ" �َ�



2� �%�م �   
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                   96 


اUَ�ِv 	َْ� أَ�َ%ْ�*َ�ُ)�َMِْإ  �ُ�ُ�َْ#Qَ �َ*�ْ ُ)ْ� َوَوا²َِ��Rَ �ْ(ُ�َ��ْQَ ا�Kُّ ِر اْ(َْ�َ&َ� َو�َ¤َّ � Qَُ�وِّْ ِّ+
ْ#َ ٰى  �َ�َِ=Qَ َّU#َْ�ُ�ْ�  )80(اْ�َ&�َّ َوا�@َّ Aِ�ِ�ُ)#ُ ا ِ+� طَ�ِّ<َ�ِت َ+� َرَزْ	*َ�ُ)ْ� َوKَْJ rََ-ْ ا 

�Oََْ� ھََ ٰى  �ِ>Bَ®َ Aِ�َْ#Qَ Uِْ#=َْ� �َوإِ�ِّ� �ََ-Iَّ�ٌر �َِّ&� Jَ�َب َوآَ+َ�  )Bَ®َ)81<ِ� ۖ َوَ+
��O ؛ )82- 79: طA( �)82(َو��dَ Uَ&ِQًَِ=� ¯ُ�َّ اْھ�ََ�ٰى  ،
$Oل وا�b#� �$#>OJ �®
�

�� UG�J رV&! هللا "$� ��*bOھ�  �>>M ن�( ��>� �$��UBIJ هللا Q#�$� "¦ن "?> 
O�#� rء، وإ�Q���" إ�: هللا AR �� �	َ��ُ ا �: 
أ 	 �V:��?J A�: و�  �� �� � ا +&

 �ْ(ُ أُوِذ�*َ� ِ+� 	َْ<Uِ أَن Jْ¦َJِ�َ*َ� َوِ+� "َْ?ِ� َ+� Rِْ±�َ*َ� ۚ 	َ�َل Qََ@ٰ: َر"ُُّ�ْ� أَن �ُْ$#Qَ aَُِ�وَّ

 َ)J oَ�َْْ?َ&#ُ نَ َُg*َ�َ��ِ� اْ(َْرِض  �ْ�َُIِ#jَْ�@َْ�اف[ �َو
Q)129: ا[ .  

��� ن ا��%�ء !���Zرة ا� iوأ+� ا�  N+ ق�i=�ن ا��ا+ ��"?� ا�*%�ح 
�َ  َوأَ�َ%ْ�*َ��: هللا�bَِّنَ  َوَ)��ُ ا آَ+*ُ ا ا� ُOَّ�َ�� ]U&*ء. ]53: ا��%�S� وأو[\ �& ذج 


 +*A " ادر �#*%�ة واFI�rت +� ا�?bاب $gJ r يbا� ���mا� l�Bا� �+
ا�%@�ي أو ا�*I@� أو )Fھ&� ھ  �& ذج � �� A�#Q ا�@Fم �V> أ�%�ه هللا 

d! ا�*%�ة )��� �� ظ�ھ
ھ� �
ا�A±Kj" A، و�  أن �Qوا A=�>@Jو Av�Qة د
Z�"

!#�=�@+: � gََ��َ*َ�َدٰى �ِ� ا�gُّ#َُ&�ِت َوَذا ا�*ُّ ِن إِذ ذَّھ²ََ ُ+َ-�ِ[<ً�  Aِ�َْ#Qَ ِ�َرOَّْ� ��َّ أَن �َّ
 �َ�&ِِ��َّgا� �Aَ إrَِّ أَ�َ� aََ��=َ>ْMُ إِ�ِّ� ُ)*ُ� ِ+َ ْ�*َ�هُ ِ+َ�  )87(أَن rَّ إِ�َٰ ��Mْ�Aَ� �َ*>ْ%ََُ َو�َ%ََّ

 ��aَِ �ُ*ِ%� اْ�ُ&ْ»ِ+*ِ�َ ٰbَ(َاْ�َ-�ِّ ۚ َو)رة ) 88-87: ا(�<��ء( �)88 M �$�&Mوأ�� أ
اMr�%�"�ت، �&� أR V*�، ا�� م، �� ظv�R U=! وو"�ء ) رو��، أن �� AR إ�: 
 �Q ����Q N*� ھbا ا�<Fء، 

ار، Q@�ه �
V&*�، و�&�M�" ،ء�Qا ا��b$" هللا
"���%�ء ��� A�#Q �� �" �d�G ا�@Fم، "�Q Uم ��U ا�&@#&�� +�: أi#G ا 

�� � A�>� A�� t#Gء )&� أ�Qا�� .  
  :ا�U2 ا�ِ�	+ �Wd)�ل -2

���O� : مF@ا� A�#Q �� �� �#i=J ��%! ا�&@�ھ&! ا���اء أ)��� � M
 �+ aذ� U�� ،:��?J هللا 
�"�J �
 )U أd=�ب ا�@�I*!، أو "?B$�، أو +�"�J �+

:��?J ر هللا�	 ��&d . ُU?Iاء ا�?<�-وأ+� ا��� UZ&J �O� ، ُّU=ا�- �Q ا
ا�*<�، +?<
A±Kj" A�
ا�Qوا AI?]  �>?ا ا�b$� %! ھ� إ�%�ء هللا��ا�* �����"��d Uق 

 U( �
ة �KO?$� . 'ا�g#&�ت'ا��iدق +�@&�و"�� ا�U?I وا�*��%!،Q#: أ��+*� ھbه، 
A*Q omوا�� A" 
� FGل +� �M�� ا��?<�+ ،
  . )&� 	�ر هللا J?��: و�@
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  ����tت ا���aع �+ _[( ا��2ت: ا��I2 اhول
ا ا�&K# ب +*$�، "=@² ظ
و�$� و	�راU( ،�$J رUM هللا وأ�<�� Av	� �bIو

،�?�&R �$$ِّ>*� وإن )�ن ،A*+ ²#ط �&" UGأ �	آن أن �<�� 
Oا� 
 و+� ذ)
 ،A�� 
�iO�م ا��Qب و #K&��" م��Oوا� 
>i��" �#=�ورة ا�
] :#Q ،ار
&�M�"و


Gاب آbQ ق أي I� �	 يbب، ا��O?ا� !��j+: � َaَ� ُ*ِ�Iَْ�َ� ي  َوإِن َ)�ُدواbَِّا� �ِQَ
 Fً�ِ#Gَ وَكbُjََّJ َّr هُ ۖ َوإًِذا
َ�ْ®َ �َ*�َْ#Qَ َي
َِ�Iَْ�ِ� aَ�َْ�ِإ �َ*�ْVَ73(أَْو(  �َْOَ� *َ�َك�أَن ¯َ<َّْ rَ ََْو�

 Fً�ِ#َ	 �ً±�ْPَ �ْ$ِ�َْ�ِإ �ُ(َ
َْJ َّ74(ِ)�ت(  rَ َّ�ُ¯ اْ�َ&َ&�ِت oَ?ْ]ِاْ�َ=�َ�ِة َو oَ?ْ]ِ *َ�َك	ََذْ  إًِذا (َّ

ا ً�iَِ� �َ*�َْ#Qَ aََ� �ُ%َِJ)75(� )اء
Mأن ، )75-73: ا� �� ا�&&�+ Aأ� �ّ�" a�b(و

� ا(��م، و+� ذ�a إr اM�Z*�ٌء + �+ � A"ه إ�: ر
�i&��=�ث +� �<� �� ص 
l�	د �#?" rر �<�� إ��j� r ¹�� rوإ ،�=�] J . م، )�نF@ا� A�#Q �� � U?و�

��bا(�<��ء ا� ��" �
��ا +�  a?*� ذ��آن، دون أن 
Oا� �� :��?J ھ� هللا
ذ)
A#Z+ ى
Gن .ا�?�ام �& ذج أو �&�ذج أ�( �O�، ��*�، و�?#A 'ر	��O'وQ#: +� �<�و، 


ة؛>jا� U�#	 �?��� �"�P د أن  )�ن
%&" A�µ� ،!#d :��?J ¹�" AK"
J د
�إن أي 
A*Q %�وز��ة وأن 
I-&² ا�#K" A"
� AR ��� aرك ذ��� ¦Kjا� �� NO� �R � F� ،

:��?J هللا 
�® ��v�$� &= ھ��ب و �bا� 
I-� �و+�: )�ن ا�#% ء إ�: هللا . +
َ �: "�iق ���*��%!  ،�J¦J��O*�، +$&� ط�ل ا� 	� �µََِذا َرِ)<ُ ا �ِ� اaِ#ُْI�ْ َدQَْ ا هللاَّ


ُ) نَ ِmُْ� �ُْإَِذا ھ ِّ
�ھُْ� إِ�َ: اْ�<َ َّ%َ� � َّ&َ#َ� �َ� � �Aَُ ا��َِّ�iِِ#jْ+ُ� ]د ]65: ا�?*�< ت
%&>� ،
  . AR J ا���Qء +
FG��" �K>Jص �� ن ا�% اب ا�
"��� "��Fjص

 ��" �� ا�&@� ى، ++ A� ،A*�?" �J V )�ن �	ت، و =#� 
��d �Oر ا(+
إن اG���ر هللا  :��?J��� U( . ،�#Q :#Q ا�= ت +� � AQ، +� �»ھ#� A�a# ا�&$&!

M يbر ا�= ت ا���Gر ا�*<�، ا��Gا �&�� !��*Q ،ر
] U( �+ A� !��&V A&O�#�

��ة، ا�r��Oم؛ V� :�A��V :#Q :O>، إذ ���O 	�م ذ�a ا�= ت "?&#�!  ،��
"?<�ه ا��


ة �� 	�رAJ . �  +�رس ا�= ت ط<�?�A-B&� A، وا��$: أ+
ه]�V هللا !&Vور
 Y+�V ،�#( U�m" ،A�� 
� أن �»¯+ A�>� :&Vم، و�O��rھ�¦ +��ن ا �O� ،:��?J

� َ)²ِVِ�iَ اْ�ُ= ِت إِْذ �َ�َدى َوھَُ  َ+g�ُْ ٌم � = ت+?�ة ا�ْ�َُJ rَو aَِّ"َر �ِ�ْ=ُِ� 
ِْ>dْ�َ�

اِء َوھَُ  َ+bُْ+ ٌم  )48(َ?َ�ْ�ِ" bَِ>ُ*َ� Aِِّ"َر �ْ+ِ ٌ!&َ?ِْ� ُA(َََ�اَرJ أَْن r َْ�)49(  ُAُّ"َ�هُ َر>َ�Rْ�َ�

 �َ�=ِِ�� َّiا� �ْ+ِ ُAَ#?َ%ََ�)50(� ]�#O50-48: ا�[ . A�µ��� �&( :��?J ¹�Q :#Q �?*<�ده 
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 :#Q �$J�>¯ ،ء�P U�" �#Q)ا  $� ،:��?J A� و��� ،�$@I�) ،ا �>Z�� �$�#�>�
 r �$وأ� :�V ،!�V�� U( �+ �$�J¦�� ،��&��gا� :#Q A&?� \�I� Aأ� �&( ،l=ا�
 U" ،�$� ا
��OJ ��� ،�$� iV �?" �$�#Q Aو�
�m� rو ،A*+ �$>#ن ط �
?�


 ا�*<� اM��ر�(bJ !��-" ن�( aآن ذ�
Oا� 
اV �$� �R�: �*@ ا )�P Uء، وذ)
� �O�� F�K&±* ا (ي �?&!،  ،!gOا�� �&vا دا � �� :�V ،ه�?" �+ A�+وأ ،

N	ا� ا 

 وا�Z<�ت )�I&� )�ن ظ�ھ>iا� �+ �" F� ،!�Rرا��Mا !&O� ن �J .  
  ���tن هللا: ا�[	u اhول

 �Q �Z=" �+@?: دو�ت إن ا��@�ن �>®
ا�@?�دة ا�*I@�! وإP<�ع ا�
و�� ر#V�a#J A، �=�ول أن �
[� . ا�%@��! "�U ا�@<U و�� )U اJr%�ھ�ت

آ�$! +�?�دة و+�* G�" ،!Q�Fف ا�&?��Oات وا�&#U وا�&
R?��ت ا���*�! ا��� 
AO�O=J ��
  . �@�#$� +*$� ا��@�ن +� �

 �	 :�V ض
&Jو U" ،tO*Jداد و¤J ،!Jو�I�+ !���&�ت إ�Rوا�&@#�، در
 �$"
" �$#d J !#d " U( ون�OI� ا�*�س �UiJ إ�: ا�& ت Q*� أd*�ف +

:��?Jو A��=>M .  
 �$*�" �&�� !K>J
+ �� ا¯*���J¤�(
" :��?J ¹�" &�ن�ن ا�
�O� مFMا� ��و


ف Q#: أر)�ن . �نا�FMم وا��&�ن وھ&� O�M دان إ�: ا�V@: دو+�?����
. ا�FMم ھ� ا�Kj ة ا(و�:، ¯� ��� اrر�OJء ��oO ا�&
ء Q#: أر)�ن ا��&�ن


وج ا�&*@� +� ا�bا)
ة "��&
ة، "Q U#: ا�?�� G  ورة ھ
B��" ��� وا�*@��ن
 �
A" C>J، و+� \��d U&Q ون�" �
ا �
"A و��(b�+ ء
��O �� ن ا�& ،aذ� �+

� ،U&Q &�ن "�ون�إ F� !&¯ �K>J

آن إr وورد +Oا� ��=�Z&� ورد ذ)
 ا��&�ن 
\��iا� U&?��" .  

 F�� �O? ن �� ظ
وف OJ دھ� إ�: �@��ن ر"$� �bا� �ھ*�ك �±! ا�&»+*�
 �
ر، و"&%
د أن �¤ول +� "$� +Bا� �� �$Q 	و !��V �� rإ Aون إ��¦%#�

 A>� ²>@ا ا�b$ا�?�³، و� A�J ��
ط ا j*�� �$"�OQأ :#Q وا�J
� l�] :��?J هللا

 ر"$� �� )U و	�، �� ن �@��� A�O د (bJ :ا�&»+*!، إ� !±Iا�*�س، و[&*$� ا�
�
أ Q#: ا�&»+*�K� �	 ا ا�*@��نbوھ ،���Kjب وا� �bا� ��. ا�?<� �
"A �# 	 ع 
�� �@��ن هللا �$bا ا�?<� �F �= ل "�*A و"�� ا� 	 ع �� ا������ �&�J رة Kjوا�.  
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+��kا� u	]  x( ط��x هللا�2�nاف : ا�
 a#Jو ،Aاھ� � �Q د�?�"rوا A"ر 
إن ا�?<� +�Q  إ�: ا�r�¤ام "¦وا+
 A"
�� ��iQ !��Vن �  $�� a#J ا��?���� Q ف
� أن ا�bي �*=�V �� ،A� A�Qط�

� ط�Q! هللا J?��: و)@J . U?��:، وا�?��iن در�RتQ ر �Iن ا���i?ا� �و+
� ا"�-�ء ا�&?���Q !&$ا.ا� �Q uJ�� �$I?] وإن ��
�O+ !O���@ �o، و+
ا

:��?J هللا �Q �?>ب ا��>Mأ �� أن +�>�� N	ا� ا �� 
g*��"ت، و�O" &ا� :  
ا�&<��-! �� اrھ�&�م "&�K#<�ت ا�%@�،V :#Q@�ب ا�&*=: ا�
و�V، ا�bي  -1

AJ�R���Vا �>#Jو A�&*J ة أنFiن ا���+µ" ن �� . �Q �*@Iأ� Uv�@*ءل و��@�*#�
  !JFd*�؟

� إر[�ء �Äھ اء، و"bل ا�&@& ح ا�@?� وراء ا� -2+ A>#K�J �+ة، و
$mُ
  وا�&&* ع؛ 


ة ا�&Fھ� -3vدا NM J :�d iGو  ��ا� !Z��=ا� ��R � *��ا� �*�#Q A�]
� �+
� و+¦M ر�� �$�، و	�#� أو	�J$�؛ �$� ھ� ®��<�! �>#�@+ �$�#?Rت ا�*�س، و��	

��#-m*+ ا�*�س �+�!، و®#<�! "&@�%�ات ا�m<�! ا�?*�< �J! ا��  ا�b) ر +
 !�j>وط !�#�&%J ت�Idو �ا�*@�ء +*$� +$�&�ت "&� �%
ي Q#: ا��#�Iز +
 Udا �ا� N	ل، و+ ا�O*ا� oJ�$إ�: ا� �و+#< �Mت، و�m+ �$"�>Pود�
 ��#Rا

ات ا�&+ :#Qق و
Kا� Nط�O+ �� :�Vت، و�	ا(و U( �� ،�Q�&�Rrا

 !R�=ق ا���وJ= ل إ�: و�� ا�&��²J وط�وrت ا��راM!؛ وھbا اm�r-�ل 
Uد�� 
�G N	ا� ا U" ،aذ� om�J ت�Mج ��را��=� r ،ھ س.  

� أھ#$� وذو�$�، وإ�� a��UG ا�<�� ��%� ا(ب Q :�V ا�*�س U-mا� �O�
� ق A" M�V، وا(م Q �$*�Q#: ا��#�Iز وا("*�ء أQ �$*�Q#: ھ اIJ$�، و�dروا 

� ر"$� �¤داد )U � م ا  ،�Q�@J�m*-# ن "$�Q �$��-mا� U?%�� ا�K?�م، Q :�V
A�&V
 . +&� �@��Q �Q دة Q :��?J ¹@�ه ���ار)*� "

I��kا� u	]  ا�%z	� x( �)� هللا : ا�
�� ھbا ا�� ن ھ  +?
ض  :��?J ف هللا
iJ �Q U��® U( إن


ه ا"�&�
ه؛وإن �+ U�	ھ�، و
�+ :#Q اؤه¤Rو A"اbQ ،ِ 
 هللاََّ�ْ+َ ARرا��M
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��ً إ�: هللا �O�O=Jً � 	 ع �B+ 

ة و)ّ
ر ا�&�ّ® :#Q هbGوأ !=iوا� !&?*��"
�$" 
  .R6¤اء ا�&�

�� ا�#-! 
�� ا�#-!"و: ا�&� �، 7ط&¦��*! ا�*�I وزوال ا�j ف: أUُd ا(+
ا®² َّ
� ��iOه "ِِ=�#!: ا�&�
: 	�ل ا� َّ&Q 

ف ا�-�d8. رس�� �ا�&�
 : وQ*� ا"


 ظ�ھ
 �#&&� ر : أ+� ا"� +*g ر ��Oل. 9وا��jِاعاVr���ُل : ھ �® 
�ْ+َ Aَّإ�
A"10 .  


وٍه �� ا�¤+�ن ا�Js: "	�ل ا�%
���R: و�� اFKdrح�+ Nُّ	 J َ�ُمQ"11 .
اءُ  َّ
Iل ا��	 �	و" :��	 #j&ا� 
ِ�+ :#Q r ،راٌج��Mهللا ا �+ 
  .12"وا�&�ُ


 هللا�+ �+ �
ار Q#: ا�&?�d: وإن +� FQ+�ت ا(+dا� N+ �
  . اM��راِج هللا "��*ِّ?�

�$� !�Rرا��Mا !�#&Q  وھ ��
  .وأ+� +�
 هللا �$  ردٌّ �&�
 ا�&�)
  $� ،:��?J ¹�" �gن ا��@Vإ �+ �" F� ،l>M �+ U( �+ �®
وQ#: ا�

l#jَا� A&#?� r �&" A*+ 
�"�J  ھ U" ،ء M 
�+ 
�&� r A��=>M .  
+��kا� I2�  ت��ا}� ا���aع �+ _[( ا��2: ا�


، وا�"�iر 	�رة i>ُ�Mَ !��=+ r ا�= ت �K" �� Aرك أ���ي bإن ا�
 om�*J أن �" r وة�m-��� ،
(bJ �¯ :OJا �&� !V��+ ھ� U" ،ا�*�س U�� �@��


اه ®��<�! ا�*�س� r �+ ى
�� A*Q . ،�$" !&Vده، ر�>Q ارك��� :��?J وإن هللا
J �$*و�� ،�$�#Q ة���P �$<�و أ��و[?��ت  �� �$?	 �� �Q ³>-ا� �#%Jھ� و
(b

 r �
ى، و+*$� +G)وا !*�Iا� ��" �$"
�Q �$�، إذ +� ا�*�س +� �? دون �
²#Oھ� ا��?" �+ l�I�@� !Rة ور O" Aأذ�� �
 إr "?� أن ��Oد +(b�� .  

  1{.� هللا _�� |%	�:ا�[	u اhول
 ،�$JوFV ھ�
M¦Jھ� ا����� وbG¦Jر"$� و �Q ن #I-� ا�*�س �
ا +�Z( إن

 @*�� r "!، وھ� �ا �# � M ،�Vھ� أ
ن ا� اR<�ت ا��� ا��¤+ ا "$�، و+�: +� ذ)

KGأ �
 Q<�ده . أM<�ب ا�-I#! ا��@ �o �?#& ن أن +�(bJ :��?J : هللا� ��ا b�

 r �� �? د "¦�@
 ط
�l، و"¦	I#�J U!، و+*$� ++ �$*&�
ى، G)وا !*�Iا� ��"
�� ا��mة NO� ��V rإ 
(b�� .��� N�
� �$*�Vه وbO*� أن A*+ ��Rرا A"
� �$R �+ A

 ،!g=#ا� a#J ���U، و+*$� +� ��iق �® A>#	و A��@#" u$#� �$B?" ،A��+&� ھ  
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 :#Q :O>�� A"ر N+ ق�i� �� ا�&¦زق �Qد �&� )�ن ��A، و+*$� +Q om( �+ ذاµ�
 �� A��� ���%J �� ��
=�+ ،A�"أو ���� د�d ،Av�Qد	�  �i#j+ ،l=ا� l�
ط

  " J�A؛ 
 u	]  1{وق ا�lVص �+ ا���xء وا�$^�ف :ا���k+ا�


ھ� ?m�@� ،A"ر �
ب +Oة ا�b� وقb��ء، و�Qوة ا��FV وقb� يbوا�?<� ا�
 ���� ا�O#²، و¯<�ت  !*��Mا�<�ل، و �� !Vورا ،�I*ا� ��� ط&¦��*! Q �#%*��


K>J! "��*�! ا��iد	! �� ا�� AR وا�FGص �� . ا�I»اد+ AJ��
iJ U( 
�i��
� F�
ك +N ر"A أ�Vا أ"�ا، و��	l وV A�Q� r :�l�¤* إ�&��A ا���Qء، m

A�IGو A� m�+ ،ك
mه ا��%Jا ��  . و�*=
ف 
"��?&U،  وإن +� أھ� + R$�ت ا�FGص �� ��Vة ا�&»+� ا	�
ان ا�?#�

ة رM ل هللا �M �� 
i>ا� U�%�و :��?J ب هللا��( �� 
g*ا� U�K���،  F+�Q

 �&#( ،A@I� �(ار��+ ،A"ر�	 ،!�#���" A>i� �� نµ� ،l�
Kا� aذ� �&#�� !��R U�"
  . زا®� 	#�F ردھ� "O ة

�  وا�FGص+ Aأ� �&( ،A�$Rوو U&Q U�� ھ  ا�*�!، وھ� ا�&=�دة
 U( !�ا�" ���� )U&Q U، و"��[��! إ�: J=���ھ�  �$&��OJ وري
B² وا�Rا� ا

� J%���ھ� ط�#! ا�?&V ،U�¤J r :�º ا�*I س+ ،�B�أ ،�" F�
ف، iJ . F�
 \#d إذا rإ !=��dو !=�=d !�*ن ا� �J rح ا�*�!، وFi" rإ U&?ا� \#i�

���$>V�d ²#	 �$ .  
وQ �d iG#:  وا�FGص ���د �� ن Q¤�¤ا �� ا�=��ة ا�?&#�!،


�� ھbا، و�¤داد Q¤ة، �� ا�?<�دات، "U ���د �-�² ��$�، J <�V&�¤ج iQ
�I*ا� È=" ت��
i�ُص،. ا�FG²ِ ا�Rا� ا ��� )U&Q U، و��Bف  �bا )�ن +

AB?" tO� �@� �	 AB?" م�&J U?#� ،U&?ة ا�
Z( ،Aإ��.  
�Fi��" COة، وأQ&�ل و	�  C>J
� ا�*�س أن ا�FGص ++ 
�Z( �O�?�

 N�&R �� ²Rص واFGا� U"،قFطµ" �=�=d ��� اb$�ا�?<�دات ا��gھ
ة، 

 Q#�$� ا�&
ء، "&� ��$� ا(Q&�ل R«� ��ا�?<�دات، ا� �&] �ا(Q&�ل، �� �$� +


ف  r�j#  إ+� +� ¯ اب أو +� �OQبiJ Uل، (ن )F=ا� !�ijmا� .  
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�AK"�] �+¦ : ،!�*ا� ���=J �?" �+ rص إFGا� �Q <��=ا� ��&� F�
�$vا
Rوراء إ �
ف، و��<�� ا�&iO د "$�، وا�-��! +i�ا� C>BJ ��و+� . ا�


�Q،و�J ن ا�-��! ھ� P U&Q ! أي�ا�>���C>B ا�FGص إr أن �J ن ا�*�! 
:��?J أ � ال ر[� هللا �V) ً�Iُّ�¤J rو !?�
 ر��ء وr ر�® �+ ²	
J و

وا�FGص ��I#� . و�*�u ا�FGص آ¯�را Q#: ا�*�I، وط&¦��*! �� ا�O#².+�ح
U&?ا�*�! ط�#! ا� ���%�" aوذ� A*�V �� A(ار�Jو AJ�Qا
+ �+ �" F� .  

I��kا� u	]  ا���O( �+ هللا: ا�
� P?² ا��&�ن+ !&�gQ !>?P ��Oى , وا�� O�ا� Uت أھ�Id �+ !Idو

ِ��ُ "وا�V@�ن، Oَ��ْعُ ا�ْ : وا ُKOْ&َ  ِAِ" يbَِّا�  rَ  َّaPَ  ِA�ِ�
ُ  َوھُ َ  iَّْ*ي ا�bََِّ�هُ  ا�Qََو  ُ  هللاَّ
 ِAِ" " ه
�@IJ ��� P�Q ر " 

 وا��* �
')&� ذ)
 ا��m« +=&� ا��Kھ�
وr . 'ا��=

 AR �² ا�#K�J ،!	�P Aإ�� l�
Kو�  أن ا� ،Aل إ�� d ا� URأ �+ ���I�ا� �+ �"
�O=J �� �� Q إ�: هللا ��� نAO .  

 A�>� هللا A>� �O� ��Oو(ھ&�! ا���  ��� �� ا�
) ن إ�: أھU ا�am و+Q
�� ا���+U "�¹ رب ا�?��&��Oا�� �$��� . ��Oا�� A�J¦� :�V ه "&�او+! ا�?<�دة
)&� أ+

AJ�]
  .ا���م "#�Oء ر"A وا�I ز "&
I��kا� I2�  �Wوط ا�"
�ة �( _[( ا��2ت: ا�

 �*v�KGا�= ت، ا�� م، و)�(+�، )�ن "@<² أ �K" �� �*Q 	إن و
� ا�= ت )#&� )��� K" �� �*Q 	ر و
���Mرة، و

ة، وا�=
ا��J*� ا�&���Zا��
 A��� ا�= ت ذي أV%�م +j�I#!، و�J ن +�ة ا�&�> K"ا�&@<<�ت، و �I�


ة، )&� �&�� أن �J ن ط �#!، ور"&� ط �#! �Rا، و	��m" !�Mة�i	 .و�#*%�ة 

وط mه ا�bوط، وھ
P �+ !#&R ¤ام�ا� 
+*�mة ھbا ا� [N اM� ²R ا(+

�l، واQ�<�رھ� أM@� ور)�v¤ إ�&� J&$��ا Kا� ��ا�&?
و[! إ�&� ھ� أ+�رات 


ھ��-� :  
  ا�{.� U��K إ�� اnط�"�ن: ا�[	u اhول

� ��I أ+�رة "��@ ء، وa#J ط<�?�$�، + �$� =Jو ،�I*إن "# غ اط&±*�ن ا�
 � �I� :² +%$ دا إ�#K�� ،A?%B+ YOJار، و
&�M�" �$>V�d Uv�@J !+ا

 �I*ه ا�b$" �	

ب إ�: هللا، ¯� ��oQ�B اRr�$�د �#O�ا� �� Fdا �ا و+
�>(
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ھ� هللا "�G ل ا�%*!m" ��ا� ،!*±&K&ا� �I*ا� !Rط&±*�ن . إ�: درrا :J¦�� rو
� ا��%&� ��V

 J ¹?��:، وا� A�¦" �Q ا�
ب ا�(bة ا�
Z�" rب إ
¦ إ��A، وھ  ا�

� ا"�?� A*Q وا��%¦ �-�
ه&� 
  . ا��Oھ
+��kا� u	]  اnط�"�ن U��K إ�� ا��U: ا�

 
(bا� �و+�: أV@� ا�*�I "<�ا�! Ui=J اrط&±*�ن، ا��K>B � رد +
 r�A*Q UI- ا�&
ء، �¦ي ®I#! ھ� ا����b$� \&@J ،!Mه ا�*�I "���- ل، وا�? دة 

� ® ا�! ا�+ �Pء، أ M U�" 
+Ä� �#Qء، وأ
� R*<� ا�&�" �$��K�mن، 
AI?] ط�Oو� ،A#Gوا�" .� :َ#Qَُُ? داً َو	َو ً�+�َ�ِ	 َ Fةَ �َ�ْذُ)ُ
وا هللاَّ َّiا� �ُْ��ْBََ	 َِذاµَ�

 ً�"�َ�(ِ �Fةَ َ)��َْ� Qَ#َ: اْ�ُ&ْ»ِ+*ِ�َ َّiةَ إِنَّ ا�F َّiا ا� &ُ�ِ	َ¦َ��µََِذا اْطَ&¦ْ�َ*�ُْ�  �ْ�ُِ" ُ*Rُ
 ً�J ُ	 ْ+َ� ]103: ا�*@�ء[ .  

I��kا� u	]  ا��U��K U إ�� ا�"
�ة: ا�

ء&��" U=� أن �" r هللا �Qن وµ� ،Udا Jو U&?د ا��%J �&#(و :� r َْ#َ�

 ���ت[ �)144(�َ#َ<َِ> �ِ� "Aِِ*Kَْ إِ�َ: �َْ ِم �ُْ<َ?Zُ َن  )143(أAَّ�َُ َ)�َن ِ+ْ� اْ�ُ&َ@<ِِّ=�َ�iا� :

�µن. ]143-144  :#Q :��?J هللا om( �O� ،aذ� ��� �� A�#Q ا�@Fم ھ  ا��Oوة 

 ا�*%�ة +� أي [�l وأي &Z� أن �" r \�>@�وا� 
(bء وا��Qا�� ��
ار dأن ا�


@Q ة وأي�P .  
  ��O��ت ا�"
�ة �( _[( ا��2ت  :ا��I2 ا��ا_�

 �� U%@+ A��إن هللا C>] A��=>M ا�� ن "��O ن +*C>B و)U +� �=�ث 

ى ���UG . ، وھ  ا����ب ا�&
R?�'أّم ا����ب'<��، ھ  )��ب +G<� أ�ھ*�ك ) ���

 l�] أي ��� �?<�ده وإ��Oذا �$� +�?Mإ ،���>ZJ ا أو =+ ،U��>���" :��?J هللا �$��

وف، ��¹ 	�در Q#: أن �-�
 )�P Uء +�: أراد، gا� ���( �&$&� ،�$>�i�

A� 	 :��?J AJادا
+ �±aَِ اMْ�َْ=َ َذ � :و+ ِ ۚ أُو�َٰ �Kَ�ُْن �َ¦َ�َ@�ھُْ� ِذْ)َ
 هللاَّ َّmا� �ُ$ِ�َْ#Qَ

وَن ُMِ�jَ�ِْن ھُُ� ا�Kَ�ْ َّmَب ا�¤ْVِ َّإِن rََِن ۚ أ�Kَ�ْ َّmُب ا�¤ْVِ)19(  َ وَن هللاَّ � �َُ=�دَُّ�bَِّإِنَّ ا�

 ��ِ� اْ(ََذ�ِّ�َ aَِ± �َّ أَ  )20(َوَرAَ� Mُُ أُو�ََٰ>ِ#®َْ)َ ُ َ 	َِ يٌّ Qَِ¤�ٌ¤ َ)�²ََ هللاَّ �َ� َوُرMُ#ِ� ۚ إِنَّ هللاَّ
  .)21- 19: ا�&%�د�!( �)21(
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  اxn$�اف _��p]Q :ا�[	u اhول
 �O�'��
� ا�� �R$�ت ' ذ)َّ&] �
ا +� ا��P)ء ا��� ���( +�Z( رو�� (

�!، و�g*ا� ��Q �O#&*� ا�)�Zر + ،!�� ��Oوا� !�Q
m*�! وا��ام ' أ�¤+*�'ا��
�Vا
 �&( ،
R��&ت وا��@M«&ا� ��
ض Q#�*�'ا��ور � ' U�#O�وا� �Q�&�Rrا �Q�>�ا�


ط، وا��?��l ا�&%���، وJ<�دل I&ا� \��i�ا� �
R ه أن +� �+ U(ت، وF>Oا�

 ھbه ا�@# )�ت "?� ا�<Fء&�@J . ��bل ا��R

اف "���P ¦Kj&! ا��Qrوا

�� ا����� aن ذ� ��أن  !K�
P ،�$?+ و�#*�س �$� 
�jن ا� �
وَن �: �@�$�ُGََوآ
ُ أَْن  
 Qَ ً�±ِّ�Mََ@: هللاََّGََوآ ً�=ِ��dَ ًF&َQَ ا ُKَ#Gَ �ْ$ِِ" ُ�bُِ" ا ُ�
ََ�Qْإِنَّ ا �ْ$ِ�َْ#Qَ َب ُ�َ�

 ٌ��Vٌِر َر ُI®َ َ ��ت ا(وان]102: ا�� "![ �هللاَّ �O� !+��Oم ا� �؛ أ+�  .  
+��kا� u	]� :ا�$t  ا�$j��t ا�

a�
mا� �Q :��?J ¹ A�¤*�@<�\ ھ  ا��ل 13ا� 	د و�O�Qا Aأ� �&( ،
U&Q@<�\ . 14و�ن ا�
O� أن �� � l#K�Q ��I& م ا�?<�دة، و+� ا�&@�=@�Vو

��ت"
i�ا� �
ه +�- :  
2.1-  �+ A#Z&� ،:��?J ب إ�: هللا َّ
َ	 U�#$���" \�>@�ك ا�
�Pا �&#�� ،U�#$�ا� N+

� ا�= تK" ���َ#َْ r أAَّ�َُ َ)�َن ِ+ْ� �: )�ن +�  \�>@J� �� A�#Q ا�@Fم 
 ���ت[ �)144(�َ#َ<َِ> �ِ� "Aِِ*Kَْ إِ�َ: �َْ ِم �ُْ<َ?Zُ َن ) 143(اْ�ُ&َ@<ِِّ=�َ�i143: ا�-

  ؛ ]144
+N اMr��I-ر، ��#&� )�ن +
Mr�" �*$J��I-ر،)&� )�ن +N آدم A�#Q ا�@Fم  -2.2

ARوزو :� �ْ+ِ َّ�َ� �َُ*َ� �َ*&ْVَ
َْJَو �َ*َ� 
ِْI-َْJ �َْ� َوإِْن �َ*@َُI�ََر"َّ*َ� ظَ#َْ&*َ� أ r�َ	
 َ��
ِMِ�jَ�ْاف[  �ا
Q)هللا]23: ا �
 ذ�a و)��� ���%�A ا�� "! +&¯¦�: Q#�$&� ؛ 

� ُ��Vِ َّ
اُب ا� 
ة[ ��َ�َ#Oََّ: آَدُم ِ+ْ� َر"Aِِّ َ)#َِ&�ٍت �َ�َ�َب Aِ�َْ#Qَ إAَّ�ُِ ھَُ  ا��َّ َّO>37: ا�[ ،
� "?�ه أ"�ا+ A#@*� �$#?و� .  

I��kا� u	]�ار �+ ا�lVص وا�2� :ا�$Knا  
 A@@=Jو A>#	 �&#J �� ي¦" �=� r l�Bا� ��إن ا�?<� ا�bي �� ن 
 A*�� ،!Ov�] A�V�@" �#V �&#( �$إ�� Ê%�#� A�µ�"�(+�ن ®�
 �� هللا b� ،:��?Jا 
 ،A�m�Q �� ،A�Q�M �
ط، +j*� A�µ�
ج +*$� "@Fم، j�و �$*+ :�
د أن ��?�%&"

A����iر +� ا�#��	! . و�*@: ر"A ا�bي أ�bOه +&� )�ن  U+�?�ا� ��+N هللا وا(دب 
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 �Vل ا(ز+!، وا�=&� �Vل زوا�$�>iا� A?+ . 
�mا� Uv�B� A��=>M om( �O�

ار&�M�" A"ر !��Qر �=J �>?ا� U?%� <�V :� �ْ+ِ Uٌ�ِ#َ	اً َو
�ْPُ ا آَل َداُووَد ُ#&َQْا

، ؛ �� A��=>M A$�R �?<�ه داوود A�#Q ا�@Fم وذو�Qِ� ]¦>M :13[A<َ�ِدي ا�mَُّ� رُ 
 �+ �" r U" ،�$Imا� 
�m#� !&�	 rه، و
�P �� 

ه، أن �@�&�® �وا�&»+*�

� ا�=&��Q ان، وھ�
�m² ا�� �$� ،!=��iل ا��&Q)ت وا��
i�ا� .  
�1�Qا�  
إن ا�&@#� +�b>�  Qل ا�%$� +� أUR ا�*%�ة +� )l�] U +�دي أو  

#Q ه�Q�@�و AI?@� أن :��?J هللا ��Qدا ،A�� NO� �@I� ا�*%�ة +?* ي أو lُّO=J :
  .ا�&@�&
ة

  : درا�x �K�� hھ/ ا�"$�}�
�����Oس "�� و[?����، Q#: اG�Fف ا�¤+*��، وJ* ع  -1 ،!?Mهللا وا !&Vإن ر

��&&� ،�
ج +-�[<� �J�?+ ،A+ O<� . ا�&����G �+�*Q ،مF@ا� A�#Q �� � إن
 :��?J AJر�	 �#?�  $� ،A"إرادة ر �Q �Rر�G ��� �� ،�$*+ �@v�� ،�$� ،A�#Q


آن، ��&� �tj ھbه ا��BO!، ھ� +� "�ب Oا� ��� ا��Oرة ا��� وردت ��

آن Oا� Y?" إذ ،��

آن ا��Oا� �+ 
Gآ N] + �� FZ+ ھ� �&( ،l��B�ا�


آ���	 �=#Ki+ دة
I&ا� \>iJ ��V ،AB?" 
@I� :� ََ�َرOَ�� إَِذا َ+� اْ"�Fَهُ  َوأَ+َّ
�Oَ�َُ ُل َر"ِّ� أَھَ� ُAَ	ِرْز Aِ�َْ#Qَ ِ�َ�� ]
%I16: ا�[A�#Q AOَّ�] أي ،A	رز A�#Q ر�O� ، .

 �����
��ة +*$� �� ���Q ا�*< ة، ��=��! ا�*<� � �� A�#Q ا�@Fم، )��� 
� ا�= ت، OJ <�Vّ ت K>� AJد�	ه، bا�*< ة ھ !R! ��ر�و�@+ !���"
ا��
"�! ا�


�K! أن J<�و آ¯�ر ھbه ا�&=�و�P ،F>O�@+ �
"�� �&" A��N+ ²M�* ا�&&�J !
 A"
� A=�>@�"م، وF@ا� A�#Q A±Kj" A�
ا�Qا ��ا�&@�%�ة، و�?F، ظ$
ت 

!&�¤Qق و�i" ،ع�KOن . "�ون ا� �J د��J ،مF@ا� A�#Q ،�� � هللا �>� !��Vو
 �K" :إ� A��� أ�O��" ،��¦KGر ا�bي أدG#*� هللا �V ،�*+ ��
�Zل ا���V ھ�

�
"��*� "&� ��*�N+ ²M دور�� J !� OJ URأ �َوَ+� �: � ھbه ا�=��ةا�= ت، +
َوإِْذ �: ؛ و(داء +$&! �M+�!]56: ا�bار��ت[ �Oَْ#Gَُ� اْ�ِ%�َّ َواِ��َ� إrَِّ �ِ�َْ?<ُُ�ونِ 

 �َ$�ِ� �ُ@ِIُْ� �ْ+َ �َ$�ِ� Uُ?َ%َْJَا أ ُ��َ	 ً!َI�ِ#Gَ ا(َْرِض �ِ� UٌQِ�Rَ �ِّ�ِإ !ِ�َِvF&َ#ِْ� aَُّ"َ�َل َر	
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َ+�َء َو�َ=ْ  ُس �aََ 	َ�َل إِ�ِّ� أJ r �+َ �َُ#Qََْْ?#َُ& نَ َو�َْ@aُِI ا��ِّ ِّ�َOُِ�َك َو�&ْ=َِ" \ُِّ>@َُ� �ُ� 

ة[O>ح]30: ا�Fdح وا�Fi-�ء ا��ان وا"
� أUR ا�?&+ aذ� U( ؛ .  

ح ا��iر -2mJ A+ 	م وF@ا� A�#Q �� � رة dآَ+*َْ� �: و ٌ!َ�
َْ	 �َْ��(َ r َْ#َ�

� آَ+*ُ ا َ)bَQَ �ُْ$*ْQَ �َ*Iْmَاَب اjِ�ْْ¤ِي �ِ� اْ�َ=�َ�ِة  �َ*Iَََ?$َ� إِ�َ&��ُ$َ� إrَِّ 	َْ َم �ُ �َُ� �َ&َّ
 �ٍ�Vِ :َ�َِّْ?*َ�ھُْ� إ�َوَ+ �َ��ْ �ِ� ا(َْرِض ُ)#ُّ$ُْ� Rَِ&�?�ً  )98(ا��ُّ �ْ+َ �َ+َs aَُّ"َء َر�Pَ  ََْو� 

 �
هُ ا�*َّ�َس Vَ�َّ: �َُ� �ُ ا ُ+ْ»ِ+*ِ�َِ�ُْJ �َ�َْ¦َ�� إµِ" َّrِِْذِن  )99(أََ+ِ«ُْJ أَْن �ٍIَْ*ِ� َوَ+� َ)�َن
�  r�O?َِْ#ُ َن َ�bَِّا� :َ#Qَ �َRْ ِّ
ِ َو�َْ%َ?Uُ ا� 
وا َ+�َذا �ِ� ا�@ََّ&َ اتِ  )100(هللاَُُّg�ْا Uُْ	

� 	َْ ٍم r �ُْ»ِ+*ُ َن َوا(َْرِض َوَ+� Jُْ-*ِ� اs�َ�ُت وَ ْQَ ُرbُُّ*101(ا�(  َّrِوَن إ
ُgَِ�*َْ� Uَْ$َ�
 �َ�
ِgَِ�*ْ&ُ�ْا �
وا إِ�ِّ� َ+َ?ُ�ْ� ِ+ُْgَِ��ْ�َ� Uُْ	 �ْ$ِِ#>َْ	 �� Gَ#َْ ا ِ+َْ�bََِّّ�ِم ا��أَ UَZْ+ِ)102(  َّ�ُ¯

 ُ� �َ*�َْ#Qَ ً �ّOVَ aَِ�bَ(َ آَ+*ُ ا �َ�bََِّوا� �َ*َ#Mُُر � ِّ%َ*ُ� �- :98� ��uِ*ْ)103(� ] اْ�ُ&ْ»ِ+*ِ�َ

103[ . �*��&�µ�
ا، G¦�+ ء�R  و� :�V ،�$��&�إ �$� NIP �	 �� � م 	ن )�ن µ�

 داv&�، و)�ن دا �&v	�v&�، وإن )�ن �J �IjJرات �Q��ة]�V ¹�"" : َوَ+� َ)�َن

 ُ$َ" ِّb?َ+ُ ُ "َ$ُْ� َوأَْ�َ� �ِ�ِ$ْ� َوَ+� َ)�َن هللاَّ ِّb?َُ�ِ� ُ 
وَن هللاَُِّI-َْ�@َْ� �ُْل)"[33(ْ� َوھ�Iا(� .[  
  : �aاءة �+ ا�%�وض واhھ�اف


و[$�� :  

ادات هللا J?��:؛  -1+ Y?" !�#%J ��
وس ا�� رو�� "�� ا�*�س �@$� ��  �P ع 

�*�>J �O�
ض Iا ا�bھ �+¦�  �� ا�= ت +K" �� �*Q 	أن و <�V A�ھ�Rو

اء ا�=%
 ا�R �=i?#*�، وا�?��� +� ا�*�س، �#�%Ê إ�: هللا �Q���" :��?Jء، R
 �
آ��!، و+Oا� ��+�B&ا� ��� J [\ ا�?��� + �$Mآن، +&� أ
Oوة ا�F�� غ
I�وا�
 !�-" �$O�O=�� �*+ ون��رع ا�?��@�
ادات هللا +� ا�*�س، + Y?" \] �� A�FG

�Q N*� ھbا ا�<Fء؛ � 
� :�V ال ر[� هللا  

ب +� إ+����!  -2O� �&$�� اs��ت + 
�Z( �$� �� 
@�J ا�?�م 
r�Vت ا�=%


؛ @�" �$O�>KJ  
�$& ،A�O د  �
ب +Oاد هللا، أو ا�
+ �$I� ،
�>( U�m" �(¦�� �	 ض
Iا ا�bإن ھ

��ت وأQ&�ل J#�¤م "��=� 
iJ U�P �� �$Iا� U�?IJ :إ� �*+ �ا(د�: +� ا�?����

ا¯� ھbا ا��اء ا�I��ك، " ��
�Q! "-�! ا�I ز "=ÈI هللا +� ا� 	 ع mوط ا�
mا�
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ار �� ا�r�¤ام &�Mrا :#Q رة�Oون ا��OI� �+ ن�Q
M و�  �@<��، إذ إن ا�*�س

اNv؛ m��"  

3-  �� �$*Q ²�-J ���( ��+�B+ :#Q ف 	د �#  OJ وض
I&ا� 
��V! ا�=%
� ا�?�³؛ �Jرو  


ة ا���Qء وZ( ��?�@J ��+�B&ا� Y?" U?%J ب هللا��( �� 
g*اد ا��?J
 �Q <=>ا� �� ���mس ا��&-�rا �� d?<�، و���� �� �$&$�
��V ،�$O> إن "
 �
[! �%?U ا�?��� +�I&?! ا��ا�& :#Q ل i=#� �?@ا�?�³، وا� !&O�

�*J��
iJ �� 
$gJ F�� +�ار)*� Q ²�-J !�Q
mا� ��+�B&ا� .  
  :أھ�ا��0

� إ -1Q omادات ا��
+ Y?" !�#%J ��
وس ا�� رو�� ��+����! إM$�م �P ع 
  هللا J?��:؛ 

و	� أ+�� l�O=J ھbا ا�$�ف +� FGل ا� 	 ف Y?" :#Q ا�*i ص ا��� 

 �<� هللا � �� A�#Q ا�@Fم و�Vه، �(bJ �� ا�= ت �� ��� + طK" ت أن
أظ$


اIوا� Aورة ا�? دة إ��

�� "UBI هللا Q#�*� و[(b� �*ر + ط�d U" ه�Vو Aر إ��
  دون M اه؛ 

� اs��ت؛ -2+ 
�Z( �$� 
@�J 
  إ"
از أن r�Vت ا�=%
 �Q om�� �vا
إن J�N> ا�O* ات ا��#I¤�! وا����"�ت Id :#Q=�ت "?Y ا�%
 ��+�B+ �Q <=>ا� :#Q ا�*�س �+ 
�Z( ا��<�ب �� �=iا� 
إM$�م ا�=%


آن ا��� ²M�*J وا	?$� ا�&?�³ ا�=���؛ Oا�  
� )��� J-�²  ا�M$�م -3�+�B+ :#Q ف 	ا�  �
وض +I&ا� 
� ا�=%��&J ��

� ا�?�³؛ �Jرو ��� ا�*�س Q  
�� ا� ا	N، +�: +� زاد اھ�&�م  �OO=J ¤داد�أن  A*�&�ا ا�$�ف، وbھ :#%J �	و

�Q، وM? ا "��R U وإFGص و"bل mل ا��%&��" �� وا�?#&�ء وا�&$�&��
�I&ا�

��
ھ� "&� ھ� �(bJا�*�س و 
� *�� �$RA*+ ا�*%�ة U>Mو A . 
  : ا�O$���ت

إ¯�رة ا�r�<�ه إ�: ھbا ا�& [ ع +$� " U�m��V A#?%�> ا�@�Q!، �� ن  -1
 �%J أن �+µ� ،
�KG a=+ ��ا�*�س، و�d iG ا(+! ا�FM+�!، ھ� اsن 
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�� ا���gر +� 	� �¦�J، ور"&� 	�  ،
Z(أ A��J أو ،���R �ط
�O$� إ�: ر"$� +
 NR
�� �$� �?�
 +�د�! و+���! �U�m داv�@G دون �إ�: ر"$�، ر�Rء أن �J ن +


 J r?� و�Q � :i=J r أو ���uv؛v�@jھ  ا�=�ل ا�� م، إذ ا� �&( ،!�@Iو�  
U?R أ�Qاد +� +%#��� ا�-
اء += را �& ا[�N ذات ارJ<�ط "<Fء ا�� رو��،  -2

  "-�! ا	�
اح +¤�� +� ا�=# ل �&j�o# ا�&F�mت ا�*�ز�! أو ا�&� 	?!؛ 

 V �&#Q ل  -3&J«+ �OQ :#Q ،AvF>� هللا N�ا�?&U، "?� ا��$�ء ا� "�ء، ور

ا�& [ ع، و+AJ�+�O وأA"�>M و���A%v، وJ<�دل اsراء V ل ا�& [ ع وا	�
اح 
 ��� أUR ا�*%�ة +� ا� 	 ع + U&?ا� U" ،ارئ Kه ا�bھ UZ+ �
وج +jا� U>M

  +UZ ھbا ا�<Fء؛ 
4- Ä� �#&?ا� A�R �ا� URأ �
آن " ا	N ا�@?� +Oا� ��+�B+ C"ل رFG �+ !+

 ،Aا �$� �#? دة إ��¤I=+ا�*�س، و �+ �>�
	 ��

آن ا��Oن ا� �� :�V ،ا�*�س  
)<�
ة، و��%#: �� ا�O ل �� J%�د  -5 !Rا(ھ&�! در �+ A� ع ] + ��ا����"! 

� ھbا ا����ب�+�B+ د�%J �Q <��=ا� !&¯ �
آن ا��
��، و+Oل ا�¤*J.  
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  : ا��ا��
  


آن، Id l�O=J ان ���Qن داوودي، )ه502ت( 
ا®² ا(Id$���ا� -1Oظ ا��Iدات أ�
I+ ،

وت �" ،!�+�mوا��ار ا� ،�#Oودار ا� ،lm+1م، ط2009 - ـھ1430د.   


 ا�<=
 ا�&=�C، دراM! وl�O=J )ه745ت( +=&� "� � oM أ"  ��Vن ا�� ��Vي -2�@IJ  ،

ون، دار Gد، وآ R &ا� �>Q �&Vدل أ�Q »�mا� l�#?J² او�وتا��
 -ـھ1413: �?#&�!، "�

    .1م، ط1993
� Q<� ا�=#�� -3" �&Vأ !�&�J �
ب )ه728ت(ا�=
ا��  ا"� A" �>?�� �&�� ��I#�&ا� �d�O+ ،


 M#�&�ن &Q l�O=J ،�
، ا��Oھ
ةا�?��&�OP)م1980 - ـھ1400: ا.  
4- 
m� ��@ا+=&� ا����R
 ، +?%� ا��?
��Iت، l�O=J ودراM! +=&�)ه816ت( �o ا�%

  .ط. ت، ب. ب، دار ا��BI#!، ا��Oھ
ة �d�l ا�&*�mوي،
��رس -5 �دار  ، +?%� +�O��� ا�#-!، Q l�O=J<� ا�@Fم +=&� ھ�رون،)ه395ت( أV&� ا"

N�ز �وا� 
m*وا� !Q�>K#� 
�Iة، ،ا�
  .م1979 -ـھ1399ا��Oھ

اء -6Iهللا ا� �>Q �" :�=� ��

آن، l�O=J أ �&V� oM )ه215ت) أ"  ز(Oا� ���?+ ،


ون،Gوآ ،�J�%*ا� !&R

�! �#�¦��o وا��i&ة، ب ،دار ا�
  .1ت، ط. ا��Oھ

ط<� -7Oا� 
� أ"� "�" �&Vأ �
آن )ه671ت( أ"  Q<� هللا +=&� "Oم ا���V) N+�%ا� ،


	�ن، l�O=J ا��)� ر Q<� هللاIا�@*! وآي ا� �+ A*&BJ �&� �ا��
)�،  Q<� ا�&=@� وا�&<�

ون، Gوت(وآ
�" : ،N�ز �وا� 
m*وا� !Q�>K#� !��M
  .1، ط)م2006 -ـھM«+1427@! ا�

� P�Q ر -8" 

 وا��* �
، +»M@! ا���ر�«، "�
وت ،+=&� ا��Kھ�
  .ا��=
1"�
وت،  ط ،دار �dدر ،)ه711ت( R&�ل ا���� ا"� +*g ر، �@�ن ا�?
ب -9.    

�        :ا��0ا�
                                                           


 ر+�Bن �?�م  -1$P م��أول أ �� ،�%+��
" !�v�B�
 أ"
�U 1441	�+� 	*�ة $m� l�ه، ا�& ا
�� ز+� 2020و+��  �?�م  ،�*?Rأر :��?J ن هللا ( �Q ّ�ه?ِ+ A��م، و��K#! أ��+J ،A=�ث 

� ا�=�¯�� [?��R oا، �" C"

ض M رة ا��$o، وإن )�ن ا�Q؛ وo$ا�� رو��، إ�: ا��
�Vأ �Q <��=ا� �J <�V هbھ N+ ��O�@� r N	 أن ا� ��V �� ،U�iI���" o$رة ا�� M اث

 ��  $� ،aذ� C@" �
آن ا��
��، ��� ھ*� + طOا� ��
��ة �ا�@ رة، و�?U ا�@ رة d رة 
� ا�= ت، K" N+ @�وق��ا�&?�³  N	ا� ا �R�V! � ر	! +@��J ،!#O إ�Qادھ� "= ل هللا، ��

v&�، أط
اف ا�=��>، ور®� ��رق ا�@� و a#J	�B! أ¯�رJ$� أ�G �*� ��%�ذب +?$�، دا
� M*�، أو )¦�� +� V ،�$#�R�: أ�$� IiJ*� دو+� "� أ+$�، �¦¯�رت + �$�¦�� ،�**�" 
ا��<�

� ا�= تK" N]و U" ،o$ا�� N]و ��� N] ي أن ا���  . 

دات ا�
ا®²،  -2I+792 ن ج و( ، "�ب .(  
  .�J40/22ج ا�?
وس،  -3
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ون -4Gوآ ،
&Q ر��j+ �&Vأ :?+ ،
i+ ،ة

ة، ���Q ا���²، ا��Oھd�?&ا� !�"
%� ا�#-! ا�?

 . 5055، ا�#ÈI ر	� 2174، ص 3م، ا�&%� 2008 -ھـ1429، 1ط 
5-  �O� A�#Qدة، و iO&ا� �$� ،�O#ذا +� أطµ� ،A" !d�G ت�=#Ki+ �ّو� �	 ��

آن ا��Oإن ا�


آ�� ھ  ا�&?��ر و��� �-! ا�*�س أو J ا[?$�Oا�&?*: ا� \>dأ . 

 ا�<=
 ا�&=�C، دراM! وl�O=J )ه745ت(� "� � oM أ"  ��Vن ا�� ��Vي +=& -6�@IJ ،


ون، دار ا���² ا�?#&�!، "�
وت، Gد، وآ R &ا� �>Q �&Vدل أ�Q »�mا� l�#?Jه، 1413و
 . 351، ص 4، ج 1م، ط1993

7-  ���$Id)ا®² ا

آن ا��
��، Id l�O=J ان ���Qن )ه425(ا�Oظ ا��Iدات أ�
I+ ،
 .90، ص 4م، ط 2009 -ھـ1430ا�O#�،د+lm،  داوودي، دار


آن ا��
��، ص  -8Oظ ا��Iدات أ�
I+ ،���$Id)ا®² ا
 .772ا�
��رس، +?%� +�O��� ا�#-!، ج  -9 � . 245، ص 5ا"

 )."�ب +�
(، 1دار �dدر، "�
وت،  ط R&�ل ا���� ا"� +*g ر، �@�ن ا�?
ب، -10
11-  ���R

�o ا�%mه816ت(+=&� ا�@�� ا�( �&=+ !Mودرا l�O=J ،ت�I�
، +?%� ا��?

  .191، ص 1796: ط، ا�&Ki#\. ت، ب. ، ب:�d�l ا�&*�mوي، دار ا��BI#!،ا��Oھ
ة

اء  -12Iهللا ا� �>Q �" :�=� ��

آن، l�O=J)ه207ت)أ"  ز(Oا� ���?+ ، : oM � �&Vأ

 o��¦�#� !�
i&ون، دار ا�
Gوآ ،�J�%*ة، با�
، ص 1، ج 1ت، ط . وا��
R&!، ا��Oھ
218. 

13- 
g*� : ،ي
>Kا� 
�@IJ1/503. 

 وا��* �
، +»M@! ا���ر�«، "�
وت،  -14�
� P�Q ر، ا��=" 
 ].  1/405[+=&� ا��Kھ
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 :الملخص
في تفسير  نسلط في هذه الدراسة الضوء على أحد االتجاهات المنحرفة

القرآن الكريم، وهو االتجاه الباطني، الذي تسّرب إلى علم التفسير فحّرف نصوص 

القرآن الكريم بدعوى أّن المراد بالنص الباطن دون الظاهر ، كما بينت الدراسة  

طرق التفسير الصحيحة وفق أصول وقواعد التفسير التي تراعي األخذ بظواهر 

صرف النص عن ظاهره إال بدليل، وتراعي كذلك النصوص القرآنية وال تعدل إلى 

سياق اآليات، والسنّة النبوية، ولغة العرب، وهذه القواعد هي  التي تردّ كّل 

نماذج من جناية أصحاب  االتجاهات المنحرفة في التفسير، وذكرت هذه الدراسة

االتجاه الباطني من شيعة ومتصوفة غالة على علم التفسير  من خالل تفسير بعض 

 .اآليات الكريمة ، وخلصت الدراسة إلى وجوب نبذ هذا االتجاه والتحذير منه

 .الصوفية، الشيعة تفسير، الباطنية، الظاهر،: الكلمات المفتاحية

Summary 
In this study, we shed light on one of the deviant trends in the 

interpretation of the Holy Qur’an, which is the inner direction, which 

was leaked to the science of interpretation, so the texts of the Holy 

Qur’an were misrepresented on the pretext that what is meant by the 

inner text is not apparent, as the study showed the correct methods of 

interpretation according to the principles and rules of interpretation 

that take into account the phenomena of texts Quranic and does not 

modify the exchange of the text from its apparent except by evidence, 

and also takes into account the context of the verses, the Sunnah of the 

Prophet, and the language of the Arabs, and these rules are the ones 
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that return all the deviant directions in the interpretation, and this 

study mentioned examples of the felony of the owners of the inner 

direction of Shiites and Sufis high on the science of interpretation m 

During the interpretation of some verses, the study concluded should 

renounce this direction and warning him. 

Key words: interpretation of the Qur'an, esoteric, external, Sufi, Shi'a. 

 

 :مقدمة

ل العلوم، وأعالها شأنا، وأرفعها مكانة بين يعدّ علم التفسير من أج

فنون العلم المختلفة، وذلك لتعلقه بأعظم كتاب منّّزل، وهو القرآن العظيم،وقد 

، فكان يفّسره ملسو هيلع هللا ىلصلقي تفسير القرآن اهتماما بالغا منذ نزوله على قلب رسول هللا 

يه، وقد كان نصيب ألصحابه، فيبين مجمله، ويوضح ما أشكل من معان

الصحابة رضوان هللا عليهم من التفسير يتفاوت، بحسب التفرغ له، أو مالزمة 

، وقد برز منهم مفّسرون ساهموا في تبليغ علم ملسو هيلع هللا ىلص، أو كثرة سؤاله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

التفسير إلى من بعدهم من التابعين، وفق منهج علمي صحيح، يعصم النّص 

وكان  هللا تعالى من اآليات القرآنية،القرآني من التحريفالذي يصرفه عن مراد 

المنهج الذي سار عليه الصحابة هو تفسير القرآن باألثر، وتفسير القرآن بالرأي 

المقبول، لذلك نبذوا كّل ما خالف سياق اآليات أو  ما لم تحتمله اللغة العربية، أو 

 .خالف السنة النبوية أو القواعد الشرعية

األثر الكبير، في االنحراف في علم وكان لظهور الفرق في اإلسالم 

التفسير، فقد كان لكل طائفة نزعتها في األخذ من كتاب هللا تعالى بما يخدم 

أصولها ويقوي دعاواها، كون القرآن الكريم المصدر األّول في التشريع، ومحّل 

فعمدت كّل طائفة إلى آيات القرآن الكريم ليستندوا  قبول من جماهير المسلمين،

وحين لم تسعفهم ظواهر النصوص، عمدوا إلى بواطنها، فأّولوا اآليات عليها، 

، وال موافقة ملسو هيلع هللا ىلصتأويال فاسدا، وفق اتجاه ال يراعي سياق اآليات، وال  سنّة النبّي 

اللغة، وظهرت االتجاهات المختلفة التي جانبت الحّق في التعامل مع نصوص 

 .الوحي
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االتجاه " سير، ما يسّمى بــومن بين أكثر االتجاهات جناية على علم التف

الذي كان معول هدم لإلسالم من خالل تحريف كالم هللا تعالى " الباطني

 .وتفسيره تفسيرا باطال

وسنحاول في طيّات هذه الورقات الوقوف مع هذا االتجاه الباطني، 

الذي لم يندثر رغم ما يحمله من أباطيل، وظهر من يتبناه في العصر الحديث 

 :وسنحاول اإلجابة على السؤاالت التالية. النّاس هذا، فلكل قوم وارثوإلى يوم 

 متى ظهر االتجاه الباطني في تفسير القرآن الكريم؟ -

هل صرف النصوص عن ظواهرها عند أصحاب االتجاه الباطني لها مستند  -

 من الشرع أو اللغة؟

 بالرأي المقبول؟ االتجاه الباطني في التفسير من قبيل التفسير هل يمكن اعتبار -

 حكم التعامل مع نصوص الوحي وفق االتجاه الباطني؟

 :أهمية الدراسة

تكتسي هذه الدراسة أهمية كونها تجلّي لنا فساد أحد االتجاهات الخطيرة 

في التعامل مع النص القرآني، وهو االتجاه الباطني الذي مازال يتردد صداه 

ن في تعاملهم مع تفسير نصوص إلى هذا العصر، وتلقفه الكثير من المعاصري

القرآن الكريم، كما تهدف إلى إضافة لبنة إلى بناء تنقية التفاسير من األقوال 

 .الشاذة والدخيلة التي تخالف أصول التفسير

 :الدراسات السابقة

على العديد من الدراسات السابقة التي كتبت في هذا الموضوع  اطلعت

وضوع من بعض جوانبه، فبعضها يتناول ولكن بعناوين مختلفة، وقد عالجت الم

الموضوع من جانب تاريخي واآلخر يغلب الجانب العقدي، ومن بين هذه 

 .الدراسات

محسن عبد الحميد، مجلة  ،"االتجاه الباطني في تفسير القرآن: "مقال بعنوان -

 .، المغرب1893نوفمبر  -1141صفر  232دعوة الحق، العدد 

وقد تناول هذا المقال بعض النماذج للتفسير الباطني للقرآن الكريم، لكن 

الكاتب يجعل هذه االتجاه محصورا في طائفة معينة وهي فرقة الباطنية 
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عاما تنطوي تحته كل  اتجاهاالمعروفة في كتب التاريخ والعقائد، ولم يجعله 

 .الفرق التي سارت على هذا االتجاه

التأويل الباطني في اليهودية والنصرانية وأثره على : "نرسالة دكتوراه بعنوا -

دراسة تحليلية (: اإلسماعيلية واالثنا عشرية أنموذجا)الفرق الباطنية اإلسالمية 

ماليزيا،  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ياسر صالح، للطالب ،"نقدية مقارنة

 .بعمان 2412تاريخ النشر 

استي في الجانب التاريخي وتوّسعت فيه مع در وقد تقاطعت هذه الرسالة

 .ولم تتطرق لردّ التأويل الباطل وفق أصول التفسير

الفكر الباطني،أصله، وروافده، وآثاره السياسية : "رسالة دكتوراه بعنوان -

جامعة اإلمام دمحم بن  ، الجهيمان إبراهيم بن عبد الرحمن،"واالجتماعية للطالب

 .1889النشر الرياض، سنة  اإلسالمية، سعود

وهذه الدراسة لم تركز على جانب تأثر الباطنية على علم التفسير بل 

 .ركزت على الباطنية كفرقة لها أبعادها وسماتها العقدية

 :خطة الدراسة

 :وقد تمت معالجة موضوع الدارسة حسب الخطة التالية

 مقدمة

 علم التفسير وأحسن طرقه:المبحث األول

 التفسير لغة واصطالحاتعريف : المطلب األول

 أحسن طرق التفسير:المطلب الثاني

 تعريف الباطنية وسبب التسمية: المبحث الثاني

 تعريف الباطنية لغة واصطالحا:  المطلب األول

 التفسير الباطني: المطلب الثاني

الجذور التاريخية للباطنية وخطرها على اإلسالم: المطلب الثالث
 

 ية االتجاه الباطني على التفسيرنماذج من جنا: المبحث الثالث

  في تفسير القرآن الكريم عند الشيعة االتجاه الباطني: المطلب األول

 :االتجاه الباطني عند غالة المتصوفة: المطلب الثاني

 الخاتمة
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 علم التفسير وأحسن طرقه: المبحث األول

 تعريف التفسير لغة واصطالحا: المطلب األول

حول طرق التفسير الصحيحة، يفضل أن حتى نّكون تصورا صحيحا 

 .نقف مع تعريف التفسير لغة واصطالحا

 تعريف التفسير لغة: أوال

ه، بالكسر، . البيان  " وهو : التفسير  لغة مشتق من الفسر فسر الشيء يفِسر 

، فسرا وفّسره   ه، بِالّضّمِ "أبانه، والتّفسير  ِمثل ه  : ويفس ر 
1
َواَل : ومنه قوله تعالى 

 وتقول العرب، (33: الفرقان) نََك بَِمثٍَل إِالا ِجئْنَاَك بِاْلَحّقِ َوأَْحَسَن تَْفِسيًرايَأْت و

ها وه و ي ؤّول  إِلى " فسرت  الدّابّة وفّسرت ها إِذا ركضتها محص ورة ِلينطِلق حصر 

"الكشِف أيضا
2
. 

 تعريف التفسير اصطالحا: ثانيا

تعاريف ما بين مختصر عّرف العلماء علم التفسير اصطالحا بعدة 

علم " :ومتوسع، ولعّل من أحسن التعاريف الجامعة المانعة، من عّرفه بقوله

، وبيان معانيه، ملسو هيلع هللا ىلصيعرف به فهم كتاب هللا تعالى، المنزل على نبيه دمحم 

"واستخراج أحكامه وحكمه
3
. 

 أحسن طرق التفسير :المطلب الثاني

كان لزاما على من  لّما كان علم التفسير يتعلق بأعظم كتاب منزل،

يتصدّى له التحلّي بعدة شروط
4

، حتى ال يكون مّمن يقول على هللا بغير علم، 

ومن بين الشروط سالمة المعتقد، والزاد العلمي الذي يمكنّه من التعامل مع 

 .نصوص القرآن

ومع توفر هذه الشروط يجب أيضا السير على قواعد وأصول تعصم 

ومنها الرجوع إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال  المفّسر من الزلل في التفسير،

تيمية  ابنالصحابة والتابعين، ثم اللغة العربية، وفي هذا يقول شيخ اإلسالم 

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أ جِمل في " :رحمه هللا

ر في موضع آخر، وما اخت ِصر من مكان فقد ب ِسط في موضع  مكان فإنه قد ف ّسِ

"آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة
5
. 
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فإن لم " فالمفّسر بفّسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فيفّسر القرآن بالسنّة،

يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 

القرائن واألحوال عند نزوله ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح 

"لحوالعمل الصا
6
. 

وهذا المنهج الذي ذكره شيخ اإلسالم رحمه هللا، زلّت فيه أقدام، حينما 

أعرضت عنه كثير من الطوائف، فدخل الخلل إلى علم التفسير،لذا فإن أسلم 

ثم أقوال الصحابة ثم اللغة  ملسو هيلع هللا ىلصطريقة هي الرجوع إلى كالم هللا ثم سنة رسوله 

 .وهكذا

 التسميةتعريف الباطنية وسبب : المبحث الثاني

 تعريف الباطنية لغة واصطالحا:  المطلب األول

قبل الدخول في غمار الكشف عن هذا االتجاه، وحتى نشّكل تصورا 

واضحا حوله ال بدّ من تعريف الباطنية ومن أي مادّة اشتقت، ومدى عالقة 

 .االصطالحياللغوي بالمعنى  االشتقاق

 تعريف الباطنية لغة: أوال

مأخوذ "لباطنية من حيث اللغة فإّن معنى الباطنية إذا جئنا إلى تعريف ا

من كلمة بطن بمعنى خفي فهو باطن، جمعه بواطن، واستبطن أمر وقف على 

دخلته، والباطنة بالكسرة، السريرة، والباطن هو داخل كل شيء ومن األرض 

"ما غمض يسمى باطنا
7
وعليه فإن معاني الباطن في اللغة تعود جميعها إلى ما . 

 .ستترخفي وا

 تعريف الباطنية اصطالحا: ثانيا

سبببق معنببا فببي التعريببف اللغببوي للببباطن أنببه يعببود إلببى معبباني الخفبباء 

للباطنيبة يرجبع إلبى هبذه  المعباني  االصبطالحيوالغموض لذلك يكون التعريف 

الباطنيببة لقببب عببام " :اللغويببة، لببذلك عرفهببا الببدكتور عبببد الببرحمن بببدوي بقولببه

مشترك تندرج تحته مذاهب وطوائف عديدة، الصفة المشبتركة بينهبا هبي تأويبل 

النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويالً يذهب مذاهب شتى، وقد يصل التباين بينها 

فهو يعنبي أن النصبوص الدينيبة المقدسبة رمبوز وإشبارات .حد التناقض الخالص

ن الطقوس والشبعائر، ببل واألحكبام العمليبة إلى حقائق خفية وأسرار مكتوبة، وأ
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هببي األخببرى رمببوز وأسببرار، وأن عامببة النبباس هببم الببذين يقنعببون بببالظواهر 

والقشور، وال ينفذون إلى المعاني الخفية المستورة التي هي من شبأن أهبل العلبم 

"الحق، علم الباطن
8
.
 

ويظهر بأن هذا التعريف هو األقرب للصواب من غيره،ألنّه جعل 

الباطنية سمة مشتركة بين العديد من الطوائف، بل واألشخاص أحيانا، بدل 

جعلها لقبا لفرق بعينها،وألّن هذا االتجاه انتشر وتلقفته الكثير من الفرق، فال 

يمكن جعل الباطنية فرقة من الفرق خاصة بعد كثرة الفرق وانتشارها، واعتبار 

ب أّن هذه االتجاه عرفت بفرق العلماء األوائل الباطنية فرقة من الفرق بسب

محصورة كاإلسماعيلية والقرامطة وغيرهما، أّما بعد ذلك الوقت فقد تسّرب إلى 

الكثير من الفرق التي ال تنتسب إلى الباطنية أصال، فكان لزاما أن نتعامل معه 

على أساس أنّه اتجاه باطل سار عليه العديد من المنتسبين إلى اإلسالم لترويج 

 .فكارهم، بعد أن لم تسعفهم ظواهر النصوصباطلهم وأ

 سبب تسمية الباطنية بهذا االسم: ثالثا

, لحكمهم بأن لكل شيء ظاهرا وباطنا" أّما سبب تسميتهم بالباطنية، هو

"ولكل تنزيل تأويال
9
. 

إنما لقّبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن واألخبار : "يقول الغزالي

"جرى اللّب من القشربواطن تجري في الظواهر م
10
. 

الجوزي فيقول  ابنويؤكد هذا المعنى حول تلقيبهم بهذا اللقب، اإلمام 

فإنهم ادعوا أن لظواهر القرآن واألخبار   : وأما تسميتهم بالباطنية" رحمه هللا

بواطن تجري مجرى اللب من القشر وأنها توهم األغبياء صوًرا وتفهم الفطناء 

خفية وأن من تقاعد عن العرض على الخفايا  رموًزا وإشارات إلى حقائق

والبواطن متعثر ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكلف واستراح من 

ْم إِْصَره ْم َواأْلَْغاَلَل الاتِي َكانَْت    : إعيائه واستشهدوا بقوله تعالى َويََضع  َعْنه 

  : والجهال بذلك هم المرادون بقوله تعالى  : قالوا، (121: األعراف) َعلَْيِهمْ 

   ْم بِس وٍر لَه  بَاب ِرَب بَْينَه    : وغرضهم فيما وضعوا من ذلك، (13: الحديد)  فَض 

فحكموا بدعوى  إبطال الشرائع ألنهم إذا صرفوا العقائد عن غير موجب الظاهر

"من الدين االنسالخالباطن على ما يوجب 
11
. 
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 التفسير الباطني: المطلب الثاني

هو تفسير القرآن الكريم على معان مخالفة لظاهر "التفسير الباطني، 

القرآن الكريم، مما يجافي معاني الكلمات والجمل في القرآن الكريم، دون دليل 

"أو شبهة من دليل
12
. 

نهم يعتقدون أّن فألوالذين سلكوا في تفسير القرآن الكريم هذا االتجاه، 

كما هو الشأن عند طوائف الشيعة أو شريعة وحقيقة، كما  للقرآن ظاهرا وباطنا،

ال بدّ لكل محسوس من ظاهر "بمعنى أنه  هو الشأن عند غالة المتصوفة،

ويحيط العلم به بأنه فيه، وباطن، فظاهره ما تقع الحواّس عليه، وباطنه يحويه 

"وظاهره مشتمل عليه
13

، و يرون أّن المراد من النّص القرآني الباطن دون 

، عن عبد هللا بن مسعود ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر  وقد  استدلوا بحديث ينسب للمصطفى 

ٍف، لكل " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  : رضي هللا عنه قال أ نِزل الق رآن  على سبعِة أحر 

"آية منها ظهر وبطن
14
. 

تكلم النقادوقد 
15
في سند هذا الحديث فضعّفه قوم وحّسنه آخرون، و لو  

سلّمنا بأن هذا الحديث حسن فهل معنى البطن هنا ما يذهب إليه أصحاب االتجاه 

نقف مع بعض أقوال بهذا الحديث،  استداللهمالباطني؟  وحتى ن ظهر تهافت 

 :العلماء في معنى هذا الحديث

الظاهر في : ظهره: "رحمه هللا في شرح هذا الحديث قال الطبري

"ما بطن من تأويله: التالوة، وبطنه
16
. 

وقد أتى السيوطي رحمه هللا، على األقوال التي ذ كرت في المراد بالبطن 

 :وأرجعها إلى أربعٍة وهي

 . أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها:  أحدها " 

ما من آية إال عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها كما قاله إبن أن :  والثاني

 . مسعود فيما أخرجه إبن أبي حاتم

 . أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها: الثالث

إن القصص التي قصها هللا تعالى : وهو أشبهها بالصواب: قال أبو عبيد: الرابع

عن األمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها اإلخبار بهالك األولين إنما هو حديث 
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حدث به عن قوم وباطنها وعظ اآلخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم 

"  مثل ما حل بهم
17
. 

ي معنى الظاهر، وهي مباينة لما ذهب وقد ذكر العلماء أقواال أخرى ف

 .تماما إليه أصحاب االتجاه الباطني

أّما الباطنية فمجمل كالمهم في الباطن، أنّه المراد من اآلية وليس 

الناّس وهم األئمة عند الشيعة ومن وافقهم  الظاهر، وأّن معرفة الباطن لخواص

 .، واألولياء عند المتصوفةفي عقيدتهم

إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما : "لكلينييقول ا ففي طائفة الشيعة

حّرم هللا في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل 

"هللا تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق
18
. 

أّما معرفة هذا الباطن عند الشيعة فليس إالّ لألئمة ألنهم يعتقدون فيهم 

ما من آية في القرآن : "وعند الصوفية يقول سهل بن عبد هللا التسترىالعصمة، 

إال ولها أربعة معان، ظاهر وباطن وحد ومطلع، فالظاهر التالوة، والباطن 

الفهم والحد حاللها وحرامها والمطلع إشراف القلب على المراد بها فقها من هللا 

"راد به خاصعز وجل، فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه والم
19

، ومعرفة 

هذا الباطن عند الصوفية هو لألولياء بطرق متعددة منها الكشف واإللهام وغير 

 .ذلك

إال أّن ما يجدر التنبيه له أّن استخدام هذا االتجاه في التفسير يكثر في 

 .فرق الشيعة وأقّل بكثير عند الصوفية

اإلسالمالجذور التاريخية للباطنية وخطرها على : المطلب الثالث
 

اختلف العلماء الذين تناولوا تاريخ هذه الفرقة، في تحديد تاريخ مضبوط        

لظهورها، والذي نعنيه ظهورها كفرقة لها أصولها وقواعدها وال نتحدث عن 

فكرة االتجاه الباطني المرتبط بالتأويل الفاسد المقصود به صرف الكالم عن 

لى العديد من الفرق المنتسبة ظاهره دون دليل، فهو قديم قبل اإلسالم ثم سرى إ

 .إلى اإلسالم

وقد ذكر بعض العلماء الذين تناولوا هذه الفرقة تاريخ ظهورها، ومنهم     

الديلمي
20
اعلم أن " :هـ  حيث يقول 224الذي أرجع تاريخ ظهورها إلى سنة  
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ابتداء وضع مذهب الباطنية  سلط هللا عليهم طوفان نوح وريح عاد وحجارة 

"كان في سنة خمسين ومائتين من الهجرة -ثمود لوط، وصاعقة 
21
. 

ويرى الشيخ دمحم بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي أن نشأة الباطنية 

بالكوفة ، وقد  " عبد هللا بن ميمون القدّاح"، والتي ارتبطت بـهـ 212كانت سنة 

كان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين من التاريخ للهجرة النبوية، فنصب "

ئِكَ  َوَمۡكر   للمسلمين الحبائل وبغى لهم الغوائل ولبس الحق بالباطل
َٰٓ ه َو  أ ْولَ 

 َوَمۡكر  وجعل لكل آية من كتاب هللا تفسيرا ولكل حديث عن رسول هللا  ،يَب ور  

ئِكَ 
َٰٓ تأويال، وزخرف األقوال وضرب المثال، وجعل آلي القرآن شكال  ه وَ  أ ْولَ 

"يوازيه ومثال يضاهيه
22
. 

ذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت "باإلضافة إلى ذلك فقد 

ون وانتشرت فى زمان المعتصم  فيأوال  "زمان المأم 
23
. 

أن هِذه الدعوة لم يفتتحها " :أّما آليات التأسيس لهذه الفرقة، فيذكر الغزالي

عتقد لنحلة معتضد بنبوة فإن مساقها ينقاد إلى اإل نسالل من منتسب إلى ِملّة وال م 

وس والمزدكية  الدّين كانسالل الشعرة من العِجين ولِكن تشاور جماعة من المج 

مين  تقدِّ لِحِدين وطائِفة كبِيرة من ملحدة الفالسفة الم  وشرذمة من الثنوية الم 

وضربوا ِسهام الّرأي فِي استنباط تدبِير ي خفف عنه م ما نابهم من استِيالء أهل 

سلمين حتّى أخرسوا ألسنتهم عن  الدّين وينفس عنه م كربة ما دهاهم من أمر الم 

س ل وجحد الحشر والنشر  النُّطق بِما ه و معتقدهم من إنكار الّصانِع وتكذيب الرُّ

"والمعاد إلى هللا فِي آخر األمر
24
. 

وكي ينخدع بهم الّسذّج وتروج بضاعتهم على قليلي العلم والفهم، كانت خطتّهم 

روافض مطية لتمرير باطلهم، والتي عبّروا عنها  بما الشيطانية ،أن يتخذوا ال

ننتحل عقيدة طائِفة من فرقهم هم أركهم عقوال وأسخفهم رأيا وألينهم " :يلي

عِريكة لقب ول المحاالت وأطوعهم للتصديق باألكاذيب المزخرفات وهم 

الروافض ونتحصن باالنتساب إِليِهم واالعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم 

يهم بِما يالئم طبعهم من ذكر ما تّم على سلفهم من الظُّلم العِظيم والذل ونتودد إل

حّمد  "ملسو هيلع هللا ىلصالهائل ونتباكى له م على ما حل بآل م 
25
. 
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أّما إذا كان الفعل الذي يقدمون عليه مخالفا لظاهر القرآن الكريم، أوهموا 

األئمة الجّهال أّن للقرآن ظاهرا وباطنا وأّن الباطن هو األساس ألنّه منقول عن 

وإن بِقي ِعندهم معتصم من ظواهر الق رآن ومتواتر "المعصومين كما زعموا، 

األخبار أوهمنا ِعندهم أن تِلك الّظواِهر لها أسرار وبواطن وأن أمارة األحمق 

االنخداع بظواهرها وعالمة الفطنة اعتِقاد بواطنها ثّم نبث عقائدنا ونزعم أنها 

راد بظواهر الق رآن ثّم إذا  تكثرنا بهؤالء سهل علينا استِدراج سائِر الفرق بعد الم 

الِء والتظاهر بنصرهم "التحيز إلى هؤ 
26
. 

الباطنية على القرآن خاصة وعلى اإلسالم عامة،فال يخفى على  أّما خطر

كل من له أدنى معرفة، بفساد االتجاه الباطني، وجنايته على القرآن الكريم، 

وخطره على اإلسالم عموما، لذلك انبرى العلماء األجالّء لبيان بطالنه، وكتبوا 

يردون على في ذلك عدة كتب، ونسف أباطيله، وهذه نتف من كالم العلماء 

 : الباطنية ويبينون فساد منهجهم

اعلموا أسعدكم هللا أن ضرر الباطنية على فرق " :يقول البغدادي

المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل وأعظم من 

الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر 

لوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور في آخر الزمان، ألن الذين ض

دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت ظهوره، ألن فتنة 

ً وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل  الدجال ال تزيد مدتها عن أربعين يوما

"والقطر
27
. 

ية  هم هؤالء القوم المسّمون بالنصير" :يقول شيخ اإلسالم إبن تيمية رحمه هللا

وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من 

أعظم من ضرر الكفار  ملسو هيلع هللا ىلصكثير من المشركين، وضررهم على أمة دمحم 

المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال 

يؤمنون باهلل وال  المسلمين بالتشيع ومواالة أهل البيت، وهم في الحقيقة ال

برسوله وال بكتابه وال بأمر وال بنهي وال بثواب وال بعقاب وال بجنة وال 

"بنار
28
. 
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إنهم أرادوا : إن هدف الباطنيين من تأويلهم: "ويقول الشاطبي رحمه هللا

باعتقادهم هذا إبطال الشريعة جملة وتفصيال وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل 

مكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم الدين في أيديهم فلم ي

أيدي الحكام فصرفوا أعناقهم إلى التحيل ومن جملتها صرف الهمم من الظواهر 

"إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة
29
. 

الذي يصح عندي من دين : "ويقول عبد القاهر البغدادي رحمه هللا

"دم العالمالباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بق
30
. 

ومّما سبق من أقوال األئمة األعالم يتضح جليا خطر هذا المنهج الباطني 

على اإلسالم عامة وعلى القرآن الكريم خاصة، وأن األشمة قد وقفوا بالمرصاد 

 .لكل دخيل في علم التفسير نقدا وردّا، وتنقيحا وتصحيحا

 م التفسيرنماذج من جناية االتجاه الباطني على عل: المبحث الثالث

  االتجاه الباطني في تفسير القرآن الكريم عند الشيعة: المطلب األول

بما أّن القرآن الكريم هو المصدر األول في التشريع اإلسالمي، كان البد 

لكّل صاحب فكرة أن يجد لها دليال من القرآن الكريم، وعلى هذا سارت الشيعة 

ألجل نصرة منهجهم، ونشر باطلهم، فما من آية في كتاب هللا ال توافق معتقدهم 

هر دون مراعاة أصول إال وصرفوها عن ظاهرها إلى باطن يعارض هذا الظا

التفسير وقواعده، بهدف إبطال الشرائع ، وتحريف القرآن الكريم عن مراد هللا 

تعالى، وهذا مخططهم من قديم، وقد قال  أحد رؤسائهم وهو القيروانى فِي 

أوصيك بتشكيك  إني:"س ليمان بن الحسن وهو داعية من دعاتهم  إلىرسالته 

إبطال الّشرائِع والى  إلىالق رآن والتوراة والّزب ور واالنجيل وبدعوتهم  فيالنّاس 

الّسماء وإبطال الِجّن فى  فيالمالئِكة  وإبطالإبطال المعاد والنشور من الق ب ور 

األرض وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فإن ذِلك 

"عون لك على القول بقدم العالم
31
. 

نك هذه األمثلة لترى ما هم عليه من مخالفة لظاهر القرآن الكريم، فقد ودو

 :حّرفوا تفسير اآليات التي سنذكرها، بدعوى أّن لها باطنا، لعدة أغراض منها
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 تبنّي االتجاه الباطني إلثبات أصل الوالية واإلمامة: أوال

 من األصول التي استمات الشيعة في إثباتها والدفاع عنها، وتكفير

منصب إلهي كالنبّوة يختار هللا له "المخالفين لهم فيها، مسألة الوالية فهي عندهم 

من يشاء، ويأمر نبيّه بالنّص عليه وتنصيبه إماما للناس من بعده للقيام 

، فالنبّي  مبلغ عن هللا تعالى، واإلمام مبلغ عن ملسو هيلع هللا ىلصبالوظائف التي كان يقوم بها 

"عشر إماما، كّل سابق ينّصب الالحقالنبي، واإلمامة متسلسلة في اثني 
32
. 

وال يتم اإليمان عندهم " أصل الوالية"بل إن أهم األصول عند الشيعة 

أصل من أصول " بدونها ، فهي كما قال أحد علمائهم وهو دمحم رضا المظفر

بها وال يجوز فيها تقليد اآلباء واألهل والمربّين  باالعتقادالدّين ال يتّم اإليمان إال 

"عظموا وكبروامهما 
33
. 

لها من  االستداللوإذا كانت الوالية بهذه المكانة عندهم كان البد لهم من 

القرآن الكريم، ولما كان القرآن لم ينص عليها ذهبوا إلى االتجاه الباطني 

 :قول هللا عز وجلّ :لتحريف القرآن الكريم وفقا ألهوائهم،ومن بين ما استدلوا به

 فِي َ وا َّللاا َر فاََل َواْذك ر  َل فِي يَْوَمْيِن فاََل إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخا أَيااٍم َمْعد ودَاٍت فََمْن تَعَجا

 .(243: البقرة) إِثَْم َعلَْيِه ِلَمِن اتاقَى

ل : قال كثير  من الّسلفِ : "جاء في تفسير إبن رجب  يريد  أن المتعّجِ

ر ي غفر له، ويذهب  عنه اإلثم  الذي ك ه، إذا حّج فلم يرف ث والمتأّخِ ان عليه قبل حّجِ

ه، ولهذا قال تعالى  ِلَمِن اتاقَى: ولم يفس ق، ورجع من ذنوبِِه كيوِم ولدته  أمُّ

، فتكون  التقوى شرطا لذهاِب اإلثم على هذا التقديِر، وتصير  اآلية  (243: البقرة)

يفس ق رجع من من حّج فلم يرف ث ولم ) :ملسو هيلع هللا ىلصدالّةً على ما صرح به قول النبّيِ 

("ذ نوبِه كيوِم ولدته  أّمه  
34
. 

عن أبى حمزة الثمالى "أّما تفسيرها عند الباطنية فساق له العياشي رواية 

َل فِي يَْوَمْيِن فاََل إِثَْم َعلَْيهِ  :عن أبى جعفر عليه السالم في قوله : البقرة) فََمْن تَعَجا

ال يثبت على والية علي عليه : قال ملسو هيلع هللا ىلصانتم وهللا هم، إن رسول هللا : ، قال(243

"السالم إالّ المتقون 
35

 

ْلِم َكافاةً َواَل : وفي تفسير قوله تعالى ل وا فِي الّسِ يَاأَيَُّها الاِذيَن آَمن وا اْدخ 

بِين   ط َواِت الشاْيَطاِن إِناه  لَك ْم َعد وٌّ م  ابِع وا خ  ، ذكر المفّسرون عدة (249: البقرة) تَت
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الطاعة الصلح اإلسالم : معنى السلم، بما يناسب ظاهر اآلية وهيأقوال في 

وأولى التأويالت بقوله " إذ يقول. اإلسالم: ورّجح الطبري أّن المراد منها

 ِْلم ل وا فِي الّسِ ادخلوا في اإلسالم : معناه: ، قول من قال(249: البقرة) اْدخ 

"كافة
36
. 

تفسير البرهان في تفسير ففي  "الوالية"أّما السلم عند الباطنية فهو

يَاأَيَُّها الاِذيَن  :سمعت أبا عبِد َّللّاِ عليِه الّسالم  يق ول   :قال عن أبِي بِصيرٍ "القرآن

ط َواِت الشاْيَطانِ  ابِع وا خ  ْلِم َكافاةً َواَل تَت ل وا فِي الّسِ لم ؟: قال  آَمن وا اْدخ   أتدِري ما الّسِ

و : األئِّمِة األوِصياِء ِمن بعِدِه، قالوالية  عِلّيٍ و: قال أنت أعلم ، :ق لت   :قال

 ِط َواِت الشاْيَطان "ف النٍ ، وَّللّا والية  ف الٍن وخ 
37

، فانظر كيف لم تسعفهم ظواهر 

الروايات التي تحّرف القرآن  اختالقالنصوص في إثبات الوالية، فعمدوا إلى 

اءهم إلثبات أصل الوالية عن مراد هللا تعالى، وتأويل اآليات بما يوافق أهو

 .واإلمامة

 :تبنّي االتجاه الباطني لتبرير الطعن في المخالفين أو تكفيرهم: ثانيا

لن نكون مبالغين إن قلنا إّن ما نال الصحابةَ من سب وشتم وتكفير وأذية  

من طرف الشيعة، أكبر مّما نالهم من كفار قريش قديما، ومن طعونات 

المستشرقين حديثا، ولم يكتف الشيعة بالطعن فيهم فحسب بل تم التجاوز إلى 

صحاب رسول تحريف مراد هللا تعالى من اآليات وتنزيل هذا التحريف على أ

وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين رضي هللا عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 :أجمعين،ومن أمثلة ذلك

ْم  :في تفسير قوله تعالى ِ أَْندَادًا ي ِحبُّونَه  اِخذ  ِمْن د وِن َّللاا َوِمَن النااِس َمْن يَت

 ِ بًّا لِِلا ِ َوالاِذيَن آَمن وا أََشدُّ ح  ّبِ َّللاا ومن الناس ": ومعنى هذه اآلية، (122: البقرة) َكح 

"من يتخذ، أيها المؤمنون، من دون هللا أندادًا يحبونهم كحبك م هللا
38

ومعنى ، 

"آلهتهم التي عبدوا مع هللا، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا هللا"األنداد 
39
. 

 أّما الباطنية فقد حرفوا معنى هذه اآلية  إلى ما يخدم عقيدتهم في أصحاب

سألت أبا عبد هللا : ، عن جابر قال ، فقد روى البحراني في تفسيرهرسول هللا

ْم : عليه السالم عن قول هللا ِ أَْندَادًا ي ِحبُّونَه  اِخذ  ِمْن د وِن َّللاا َوِمَن النااِس َمْن يَت

 ِ ّبِ َّللاا  فقال هم أولياء فالن وفالن وفالن اتخذوهم أئمة: قال ، (249: البقرة) َكح 
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َولَْو يََرى  :من دون اإلمام الذى جعل للناس إماما فلذلك قال هللا تبارك وتعالى

َ َشِديد  اْلعَذَاِب، إِْذ تَبَرا  ِ َجِميعًا َوأَنا َّللاا ةَ لِِلا وا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنا اْلق وا أَ الاِذيَن َظلَم 

 َوَما ه ْم بَِخاِرِجيَن ِمَن الناارِ : قوله، (122: البقرة) الاِذيَن اتُّبِع وا ِمَن الاِذيَن اتابَع وا

وهللا يا جابر  هم أئمة الظلم ": جعفر عليه السالم ثم قال أبو: قال ، (121: البقرة)

"وأشياعهم
40
. 

انِ و: وفي تفسير قوله تعالى اِت الّشيط  ط و  ط وات  " :قالوا الَ تتّبِع وا خ  خ 

"وف النٍ الّشيطان، والية  ف الٍن 
41
ويقصدون بوالية فالن وفالن، أبو بكر وعمر  ،

رضي هللا عنهما، فأخرجوا اآلية عن مرادها الذي نزلت لبيانه، إلى الطعن في 

 .بدعوى التفسير الباطني لآلية ملسو هيلع هللا ىلصأفضل النّاس بعد رسوله هللا 

 تبني االتجاه الباطني  إلثبات فضائل الشيعة: ثالثا

سار الشيعة على االتجاه الباطني إلثبات الكثير من الفضائل، محّرفين 

كالم هللا تعالى عن مراده ، وقد ساقوا في ذلك تفسيرات غريبة تعارض ظواهر 

عند  تفسير قوله : النصوص، وسياقها، وتخالف لغة العرب ومن أمثلة ذلك

سْ : تعالى اَلةِ اْلو  لََواِت َوالصا ِ قَانِتِينَ َحافِظ وا َعلَى الصا وا لِِلا : البقرة) َطى َوق وم 

239). 

واظبوا على الصلوات المكتوبات في " :يقول الطبري في معناها

"أوقاتهن، وتعاهدوهن والزموهن وعلى الصالة الوسطى منهن
42
. 

أّمبا عنببد الشببيعة الباطنيببة فقببد حرفببوا معنبى هببذه اآليببة إلببى معنببى مخببالف 

 ومخالف للغة العرب، فقد ساق العياشبي روايبةللظاهر تماما وبعيد عن السياق، 

 :عن زرارة ـ عن عبدالرحمن بن كثير عن أببى عببد هللا عليبه السبالم فبي قولبه"

 َقَانِتِين ِ وا لِِلا ْسَطى َوق وم  اَلةِ اْلو  لََواِت َوالصا : قال، (239: البقرة) َحافِظ وا َعلَى الصا

والحسن والحسين، والوسطى أمير الصلوات رسول هللا وأمير المؤمنين وفاطمة 

ِ قَانِتِينَ  المؤمنين، وا لِِلا "طائعين لألئمة (239: البقرة) َوق وم 
43
 . 

 االتجاه الباطني عند غالة المتصوفة: المطلب الثاني

سبق معنا أّن االتجاه الباطني تسّرب إلى الفرق المنتسبة لإلسالم، 

أفكارها، وقد تسّرب أيضا إلى غالة واتخذت منه العديد من الفرق مطيّة لترويج 

المتصوفة، فتجّرؤوا على تحريف كالم هللا تعالى وصرفه عن ظاهره بحّجة 



  حسين شرفة/ د.أ -عبد الحفيظ شنن 
 

 

 0202 نوفمبر -02: العدد                                                                  101

التأويل تارة، والعلم اللدني تارة أخرى، ومن أبرز غالة المتصوفة الذين جنوا 

 .على علم التفسير، محي الدّين بن عربي

يات هللا جّل وعال  ولننتخب نماذج يظهر منها جليّا تفسيره التحريفي آل

وتحميلها ماال تحتمل، حتّى ليخيّل للقارئ أّن هذا الذي يفّسره إبن عربي كالم 

بِينٍ آخر، وليس كالم هللا تعالى الذي أنزله   .(182: الشعراء) بِِلَساٍن َعَربِّيٍ م 

ا َخِطيئَاتِِهْم أ ْغِرق وا فَأ ْدِخل وا نَاًرا فَلَ : ففي تفسير قوله تعالى ْم يَِجد وا لَه ْم ِمما

ِ أَْنَصاًرا  َوقَاَل ن وح  َرّبِ اَل تَذَْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن دَيااًرا  (22)ِمْن د وِن َّللاا

  .(21 -22: نوح) إِناَك إِْن تَذَْره ْم ي ِضلُّوا ِعبَادََك َواَل يَِلد وا إِالا فَاِجًرا َكفااًرا (22)

فَبأ ْدِخل وا  "من خطيئباتهم أ غرقبوا: ومعنى الكالم: "هللاقال الطبري رحمه 

ِ أَْنَصباًراجهنم ، (22: نوح) نَاًرا بْم ِمبْن د وِن َّللاا تقبتّص ، (22: نبوح) فَلَْم يَِجد وا لَه 

َوقَباَل ن بوح  َرّبِ اَل  لهم ممن فعل ذلك بهبم، وال تحبول بيبنهم وببين مبا فعبل بهبم،

مبن يبدور فبي : ويعنبي بالبدّيار، (22: نوح) ِمَن اْلَكافِِريَن دَيااًراتَذَْر َعلَى اأْلَْرِض 

األرض، فيذهب ويجيء فيها، إنك يا رّب إن تذر الكافرين أحياء علبى األرض، 

الببذين قببد آمنببوا بببك، ، (21:نببوح) ي ِضببلُّوا ِعبَببادَكَ ولببم تهلكهببم بعببذاب مببن عنببدك 

فبي دينبك، كفّبارا   (21: نبوح) اِجًرا َكفاباًراَواَل يَِلبد وا إِالا فَبفيصدوهم عن سببيلك، 

"لنعمتك
44
. 

فتفسير الطبري لآليات موافق لظاهر القرآن الكريم، موافق للغبة العبرب، 

وغير ذلك من أصول التفسير، أما عند أصحاب االتجباه البباطني . موافق للسياق

با َخِطيئَباتِ : في قوله تعبالى: من غالة المتصوفة فيقول إبن عربي  ِهْم أ ْغِرق بواِمما

 فهببي التببي خطببت بهببم فغرقببوا فببي بحببار العلببم ببباهلل وهببو الحيببرة،"، (21: نببوح)

فَأ ْدِخل وا نَاًرا (22: نوح)  ،في عين الماء في المحمدتين بْم ِمبْن د وِن فَلَْم يَِجد وا لَه 

ِ أَْنَصببباًرا فكبببان هللا عبببين أنصبببارهم فهلكبببوا فيبببه إلبببى األببببد فلبببو  (22: نبببوح) َّللاا

لنزلبوا عبن هبذه الدرجبة الرفيعبة وإن كبان : أخرجتهم إلى السيف سبيف الطبيعبة

"الكل هلل وباهلل بل هو هللا
45
. 

أي " :عرببببي ابببن، قببال (21: نببوح) ي ِضببلُّوا ِعبَببادَكَ : وفببي قولببه تعببالى

أسببرار الربوبيببة فينظببروا  يحيببروهم ويخرجببوهم مببن العبوديببة إلببى مببا فببيهم مببن

"أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد األرباب
46
. 
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فانظر كيف فّسر كالم هللا تعالى تفسيرا بعيدا كل البعد عن المنهج العلمبي 

في تفسير القرآن الكريم، وال شّك أن كل من حاد عن المنهج الصحيح في تفسير 

 .طل، وقد يقع في تحريف القرآن الكريمكالم هللا تعالى وقع في الخ

 :خاتمة

من خبالل  طيبات هبذا البحبث يتببيّن لنبا مبا ال  يبدع مجباال للشبك، أن هبذا 

االتجاه الباطني معول هدم لإلسالم عموما، ولعلم التفسبير خصوصبا، وتحريبف  

لكببالم هللا عببن مببراده، كمببا يظهببر جليببا أن االتجبباه الببباطني فببتح ببباب شببّر علببى 

مبببّس كتبببابهم، ومبببّس عقيبببدتهم، وكبببان مبببدخال للكفبببر والخرافبببات، المسبببلمين 

 .ومعارضة العقل

و بعد الوقوف مع هذا االتجاه الباطني في التعامل مع النصوص القرآنية، وبيان 

 :جنايته على علم التفسير، نخلص إلى أهم النتائج 

ى إن هذا االتجاه في التفسير مبن االتجاهبات الفاسبدة التبي تبؤدي بصباحبها إلب -1

 .الكفر 

االتجاه الباطني  في التفسير يعدّمن قبيل التفسير بالرأي المذموم البذي ينبغبي  -2

 .ردّه

صرف النص القرآني عن ظاهره من غير مستند باطل ومردود، أما إذا كان  -3

 .له مستند من أصول التفسير فهو مقبول

فبي  ال يجب أن تذكر أقوال الباطنية فبي التفسبير عنبد ذكبر األقبوال المختلفبة  -1

 .اآلية، بل تذكر لتفنيدها والرد عليها

استمرار هذا االتجاه في اإلنتشار إلى وقتنا هذا يوجبب التحبذير منبه والكتاببة  -2

 .في تبيين بطالنه

يجببب التعامببل مببع التفسببير وفببق األصببول والقواعببد والشببروط التببي ذكرهببا  -2

 .العلماء الثقات من أهل الرسوخ
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 قائمة المصادر والمراجع
 الكريمالقرآن 

 كتب أهل السنة
دمحم عثمان الخشت، : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، تحقيق: إبن أبي الفضائل -1

 .ت.د ط،.د، مكتبة الساعي، الرياض، السعودية

دمحم عبد القادر عطا، مصطفى  المنتظم في تاريخ األمم والملوك، تحقيق،: إبن الجوزي - 2

 .م1882 -هـ 1112، 1الكتب العلمية، بيروت، طعبد القادر عطا، دار النشر دار 

عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، مجمع الملك فهد  مجموع الفتاوى، تحقيق،: تيمية ابن -3

-هـ1112 ،1لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط

 .م1882

/ هـ1184، 1ة، بيروت، لبنان، طمقدمة في أصول التفسير، دار مكتبة الحيا: تيمية ابن -1

 .م1894

 م، 1829 – ـه1399، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: ابن منظور -2

فضائح الباطنية، تحقيق، دمحم علي القطب، المكتبة العصرية، بيروت، : أبو حامد الغزالي  -2

 .م2441 -هـ 1122، 1ط

 أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب البرهان في علوم القرآن، تحقيق، دمحم :الزركشي -1

 .م 1821 -هـ 1312، 1القاهرة، ط العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،

اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق، دمحم أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة : السيوطي-9

 .م 1811/ هـ1381، 1للكتاب، ط 

، 1بن عيد الهاللي، دار ابن عفان، السعودية، ط، تحقيق، سليم االعتصام: الشاطبي -8

 .م1882 -هـ 1112

لبنان،  بيروت، الملل والنحل،تحقيق، أحمد فهمي دمحم، دار الكتب العلمية،: الشهرستاني -14

 .م1882 – ـه1113، 1ط

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق، أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، : الطبري -11

 .م2444 -هـ  1124،  1سوريا، ط

تحقيق، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط،:الفيروزأبادي -12

 .م 2442 -هـ  1122، 9لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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Abstract:  

Scholars and preachers accepted the study of the Noble Qur’an to 
understand and contemplate, by meditating on its meanings and 
tasting its goals. Among the most prominent of those who cared about 
that was Saied Qutb, who had a unique method that distinguished him 
from the rest of his peers through his application of the Holy Qur’an 
and descending  it to the most prominent issues of his time and then 
finding the appropriate treatment for the diseases that Society suffer   

Therefore, this research paper came to shed light on the author’s 
efforts in the issues of revelation. The features of this research have 
crystallized by extrapolating the author’s book. Shadows of the 
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Qur’an, and then analyzing the anecdotal models contained in the 
folds of the book to come up with a comprehensive view of the 
Sheikh’s behavior in the issue of revelation. We ended the research 
with a conclusion, through which we highlighted the most important 
findings. 
Key words: The Descending; Contemporary; Qur'nic stories; Saied Qutb. 
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 و   ;B=V�9	ya ا%$� ا�¥ 8
ة f9ظ�d -ر�:K هللا -@�� 	�d�M  P ا@�� ع  -
  #AB أ8
ز 	]$  = b�K&:؟

- r�sB� ن M Eھ  P��$ HB�V�: >� درا@� M� ب هللا ،- ر�:K هللا -@�� 	$ 

اج ا�&"
وq�@§ ا�� س ا	اf8  ;�  ؟ وا��روس ور8

ه؟ $  -��  ھ� $� ھ
 V�9=\ت ا�!ya ا�!
آ�� >� �9

ki"ا ا�Oھ  = �_ �<  ;�# P�]�@ ��ؤ�ت ا� � ا�Oي، و��
ھ  $R ا��
�:� ه	 Aإ� �$�!$ ،R�"B�
=d ا%ول �aaw  و$&�B� 
t �&8   عf¨f:ا�

  ���iB ت ا�"�s8 kiء $R ا�=[ زو¨"a$،  $أ �� h�9 و��  ا� �!< K�< P� ]ا� 
�!�"�
 >�;  �Vّل ا��� ا�!b =  أھ� #AB ا��
V�M $§ ا��� ا�fا	§  #AB ا¡= ت ا�:�

  .=&�Ks ا�Oي
   f�g��Xھ�d ا��bc :اaول#	" ا�

�&ُ= k=�iا� R# G�$ ��E=V�9 ا¡= ت AB# §	اf8 �¥� أھ:�� ذو ا� �t w 
�< 
a&ا� k=�iا� R=أ L&�
، ا��
=� ا�!
آن R�8 ا�;fة ا9t &:§ ا�	اfا  وا�O�

A� &9 ب هللا �&;� �8	ا�� س ووا g8ا$  رV� ن M،  آن آ= تو�8 ن أن
 ا��
=� ا�!
�i� t E�� و$� ن ز$ ن.  

�9G�@ا >� وO�8 ن ھ PB�
ة $& �� ا���V=\ت  ا�:t &:ا�  ya!B�
  :M ¡�9 وھ� ا�!
آ�� �s8ء $R ا�=[ ز

  ��&i  ا�3&012ت ا���.�ة :ا��Xع اaول
9
P�9 ا��sء وو¨&K >� : "' ء $&�A ا���E=V >� ا�B¥� #�� اR8 > رس

K�V�$"1.  
 �\�t;�: أ$  ا�ا' �!<  
$ bا� V=V&ا� �"# k� "ا� d=
&9 §¨f8


 �;Oاa�q$ ªB�a:8;;  >� ": >! ل ا� s=  :8 ة
t &:ا%��اث ا� �B8 !$ fھ
 A� &9 ب هللا �M�=¡ا K�B#  :� ��� q$ أو ��vV' 9 $� أو �B8 !:ا� L� M اءf@"2 ، 

 ªB�a:ا ا�Oا�!�� ھ R8ا E:&�@ا �	و–  E=V�9– A� &9 K�f	 ��#  ;�$ K"�M �< :
 Vْ�ِ ُّEMُِبۢ 8َِ:  �ََ�ْ=ِ;ْ� >َِ
f�ُنَۖ �

ۖ
   ،﴾54 :ا�:f�$eن﴿ �>َ�َ!َ�َُّ&fْٓا أَْ$َ
ھُ� 8َْ��َ;ُْ� ُز8ُ
ٗا

 R$ �B#ل و iا� �!�!� K� R�"9 §	اfا� AB#  ;�Vّه ا¡= ت و�Oھ 
8�9 R:< ل 	 k��
fھ R�8Vi3"أي ا� ،A� &9 K�f	 
��ْ�!fََْل أَْم � :H�OM 	 ل #�� �9


وْا اَُُّ۟8 َّ�َ= �َْBَ<َأ
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 ۖRَ�ِ� َ�وَّ
 �أَْم �َْ� =َْ&ِ
>fُْا َرُ@Kَ� �ُْ;َ< �ُْ;َ�fُۥ ُ$�ِ�ُ
ونَۖ  )69(َ' َٓءھُ� $َّ  �َْ� =َ ِت َءا8َ َٓءھُُ� اُ۟

�K ا�& $AB# E �[ 9;  ،)70-69: ا�:f�$eن(��� ªt وا�� : W� ه ا¡= تOھ 
8��=
B$G�=ھ  و

ى ا�&[P و� =��;  : ;  �B$G9 W;  و=�AB#  ;�V ا�fا	§8�9�<
  .4.."اw�f!8 Laم

 :M �< اf$�q�@ا R=
t &:ال أن 8&½ ا� ªB�a$ ھ�
�@ �9)W�"�9 (
، و#"� ا�AB# ��:i رأ@;  $i:� ر��o ر¨ ، و@�� 	�Pو أ$h ل $�ر@� ا�:� ر

  . 5و=!�aون 8;  ا���R8 E=V 8 د=¾ 
(��kع ا��Xا�*,+ ا�*�آ�) : ا� i&��   

ا�:&�A ا�f¥Bي و$fB�  R	fف #A�&$ AB ا�!ya ا�!
آ�� و'P أو� �8 ن
��\�tا� �_، ya!� < �¥� : Aر إ� oأ �	و ya	 �_\hر ا�O]ا� R$ ذfwG$

K�f!8 رf��$ R8ھ  ا �&$: "�aِّ!وا� : ُyaََ!ا� fََُوھ 
َُ"qَ�ْل، وا != : Laْaََ	
: و=! ل ،ا%_
 إ9" عا�!yّ : 	 ل ا%زھ
ي. �o �&8 ً X�oء 9�L&ّْ" أَ_
ها��sء إِذا 


ج >\ن 	aَaَ ً >� إ_
 >\نw،  إذا Hوذ� ً aّ	و y�	ها
ا�! ّص : و	�E . أ_
 yّ!=K# "9% 
"w �&8 ًا
"w"6.   

 �\�tأ$  ا : g@ "ا� �"# d=

>K ا�&B: ء #�ة 9&
=� ت أ8
زھ  9&#
K�G8 K�< ل 	ي Oل ا�f"B8: »  $و ،�;B@8!� $§ ر �إw" ر هللا #:  ��ث �Z$� ا�


ھ� أ>
ادا و': # ت $�v M R ت �� R�8أو ��8;� و ،�;b&8 R�8ث ��8;� و��

s8ة

=�، 8;�ف ا�;�ا=� وا�&"s8 

>K $� ع، 7»=�، أو ��# R�� �<  ن �ا�!

K�f!8 :»ره "wأ R# الfات ا%$� أ�f"8!�، ا�: ¨��، وا�� � وا�fiادث ا�

 #AB اo�E: و	� ا�fا	&�،�hM R$ §v 	ا�: ¨�، و r=ا�"\د ا%$�، و9 ر 
Mوذ 
  .f� M K�B#« 8ا �:  � ط!� ftرة #�;� 	fم، و��EM A آ_ ر و9�"§ وا��= ر،

 ;�f!8 آ���

>L ا�!�a ا�!# �# "� ا%$� وأw" ر آ_ ر 9�"§«: أ$  $
=� ا�
 آ_ ر إظ; ر $§ ر@B;�، $§ و�t q8 وأ#: �;� $fا	�;�، وإ=
اد ا�: ¨��،
�fB@G8 Rب وذ�H >�;�، ا��#fات� E�:' §$ V�M
 ا�&"
ة #f$ ABاطR ا��
  .9 »وا�&��


=�$w R\ل $  9!�م $ d=

=f9 d>�!�  �[� أن 9&&�8 9 h:8 fھ �# "�ا�
�a!B� ��\�tي وا�f¥Bا� A�&:ا� R�8 آ���
' ء $fا>!  $fا>!�  أ�Kوذ�H  ا�!
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 K� d=
A�&:B� �$ 9 ا�f¥Bي $R ';� 9�"§ ا%��اث وا%w" ر، H�OM أن ھOا ا��&
�< �!8 �
�M $§ ا��& ر=d ا��s$ �@اf	 نfM ya!ا� k=�� R# �$%ا 

  .وأ#: �;� ا�� R�!8 أw" ر ووdt ا�� 8!�وا��"fات  ا�: ¨��

ة �ya!B ا�!
آ��t &:ت ا�\=V��ا� ªB�a:�  ���Bا� PM
 أ$   ا�:

R�:= f!ا� Kل أ� ds�� 8 K�\w R$ �;�]=و 
�ھf ذ�H ا%@fBب ا�Oي  =�"&K ا�:�
R# g8ا
 $R ز$�K >� ا�fا	&� ا%��اث =! R$  ;B8 ا�!ya ا�!
آ�� و$   R�8 ا�


ه w\ل���9 Â�،�= ��¥8 آ�� ا�&\ج إ=[ د
 .�;  ا�!

��:� < E:&ُ= ه
�< K=إ=[ د >� ورأ �	ال  ا�&\fآ�� وأ�
R�8 ا�!ya ا�!

t &:ا� K&	اf8  ;�
ا%$� ا�¥ 8
ة ور8، Hوذ� R$ ل\w P=
 ا¡= ت $& �� 9!
 ;�
 $i و�� ا�� س، >� f8ا	§ ور8��B� W<و u;�$ آ��
 	b =  #\ج >� 	

 ��B]�8 ل هللاV�8 ن $  أ� AB#%ا K<:§، وھ��آن$[
��� و K:�� &9و ھ�ا= ت ا�!

ع ��B س >� ا�!
آن و	Kaa ا�:&"
ةo  :�< 8"� ن  ،هللا ��;= � u;�:ا ا�Oوھ


 $& رف ا�!
آنو ا�#
ابو ا%�� ظMذ K<ن ھ� M E8 اءات
ا�ھ��اء و ا�!
K�=8;�ا.   
  وا$�' p	i ا�1oت  "#$ ��% (� n12&T�m	l :ا�b��kا��Xع 

�&8 &"�9  �
��
اج ">� ظ\ل ا�!
آن"���q�@ا��: ذج وا ��!�"� ا��� ا��

 >�;  �Vّل�درR�8  ذ�HB@ �< H أ�K ا�!fل =:�R وا	&AB# ،K ا¡= ت ا�:�

R���vر: 
 أن $� دھ  ا�&" رات، $�B:]� R إط\	w K\ل $R وذ�H ا�,�q1 :اaول    

�"W و$&� ھ  ا¡=� $f:bن�= AB# K&	ه وا
a#و K��8  $ اOوھ   �$�!$ �<
K8 �M، K�f!8 Hذ� AB# ح
t �!ت" :و� ;�'f�ا� A!"9 KBM اOوراء ھ R$و 

و	��  ،ا��B!�� ت ا��� ا��9f;  ا��fرة �a� w طR$ �!�B 	�� ا�V$ ن وا�:� نو
�=
s"ا���¾ ا� K'اf9 ،ت �ا��fم  - وf9ا'K ا�[: #� ا�:�B:�  ،ا��
وف وا�:\8

وq9 ط";  >� �Go;   ،وf9ا'K ا��� ��� BM; ، و9  ;�GM��Vل ا���iB �;  -و��ا 

¨ iا�، Rاھ
ا��i ة >� 'f ا�!
آن � 9&�� $�ار@� و ..وf9ا';;  >� وا	&;  ا�

K$fB# AB# وا�ط\ع K9اء
.. ا�Oي �&��f' «K ا�!
آن«إن ھOا ��¾ .. ا�!
آن و	
و>�  ،ھf أن =&�Ã ا��� ن >� '�i� 8 K��&� :f ة >� 'f ا�!
آن إن ا�Oي
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اع   � M�� M ن =��Vل >�;  ھOا  ،و>� $& � ة ،و>� �
�M ،ظ
وفt �<و
ھOه ا�[ ھ��B ا��� 9&� و'K ا%رض  أن =&�Ã ا��� ن >� $fا';�.. ا�!
آن
 ا�@\م >� ���K و>�» =�Äs«أن  ،و>� �
M�K ،و>� ھ:K ،و>� 	K"B ،ا��fم


ى >� $fا';� ھOه ا�[ ھ��B ،و>� �� K9 و>� �� ة ا�� س ،��fس ا�� سwة أ
$ .
�;   ،وEM اھ�: $ 9;  وEM 9! ���ھ  ،fa9 E�8را9; ¥¨ EMو �B:&&;  ا�	وا EMو

K�B# H�OM، K�  ;8
و$� ھb�K9��!&�  ; ا�
8 ��� و$�;[K ا�
8 �� وEM  ،و�

ار tه ا�&!��ة 8&� ا��� ح وا�[; د وا�O;و� u;�:ا ا�O;� H�OM  ;9 8 ]�@10"..ا.  

\h:< �&8    حf� �a!� K� �8–  م\�: وو	 ��#  <f	K�B#– A� &9 K�f ا�
� ْۖ
aَِ�� َ< ٞبfُB¥ْ$َ Æِّ�َُۥٓ أKَّ8َر  #َ�ََ<� )

 " :f8ا	&K >! ل ر8�;  ،)10: ا�!:a# إن

و��R  -و>�X�s$ W ّهللا ا��fq� <-  �!�Bارق 9�� ��i� EM �< ! ا�fqارق �� =:½

ىwارق أ�: ط  أfqا� R$ ط :�G8 ل�"��
ة و$!��b 9;  ،ّهللا =�< EM §	وا �v\9 .

 �ّ 8 R��ftf:ا� Rو��  ;Mل >\ �9رf!&8&½ ا� AB# ارقfq�9ق 8&½ ا� �	و
:vون =� ّهللا دا
  .و=\8�fن آ_ رھ  ا�:"�#� ، =

�f�Bن ا��"�E إ�A ّهللا ��¾ #�B;� إ� أن =eدو= R=Oاوا� \$ M �;"'وا، 
  $ E�8 �!_و ����G:ر ّ� >� طf$%ا اf#�= �_ �;' R$ �;�	 و#�� $  . >� ط

�;�B# نf"B¥= واG]B=  ª� aر #"�ه ا�G'  :M Kروا إ��G]= وأن R�&:ا� 
t ا�� Aإ�

ْۖ >ََ�َ#  �fح �aَِ�� َ< ٞبfُB¥ْ$َ Æِّ�َُۥٓ أKَّ8َر� )

وا >
ج ّهللا .. )10: ا�!:���= �_

P=
 .11"وا��� ر ا��
ج $R ّهللا #" دة >;� #AB ھOا ا���� ر $f'Gرون. ا�!
(��kا� :q����"g وا�r1��3 ا�3	ُ= Hذ� R$ HB9 رات oا� ��ا�  ;i:B9 


ه _� =  >���
 ��Â� k= ت، �9�s= Aأن إ� A�&$ �=¡ا Et � ،K�$أن أو >� ز 
K&	وا d� q$ A�&:� �=¡ا.  


 �  9�"& و8&�����B� �'و � Kا أ�
�hM  $ ث�i�=  م 8\ده �� R# \h$
f�� 8 �;�a=اL��،  �t w  Kh=�� ��< E�vا

¨ya!� K ��8 إ@&9 ��# R#

R�:B�
ة #AB �� م ا�:�w%ا �:Bل ا��V��< نf#
< §$ A@f$ �a	،  عfا ا��Oوھ
�$ Ki:B�  = �_ �< ا
   .$  @�"��K >� ا�[ �P ا���"�!� $R ا�"ki  وھOا، ا��\ل� _
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"	#  ��sھ� T&012ت ا�*,+ ا�*�آ�) '&� %�� $#" :ا���k) ا�
 
E=V�9 آ= ت ا�!ya ا�!
آ�� #AB ا�fا	§ #�� @�� 	�P اOq9ت  $� ھ


@�r  ،وftر o�A ،#�=�ة��  ;�\w R$ A&@��!ا� R$ �#f:]$  ��@ ��ا�
وھOا $   ،� �B;@ �¥B�= A�ªb ا�;�ف وا�:!�aوذ�H 8 ،ا�
و���ا�&!�=� و

  :وھM f ¡�9 ا�:�K��"�@PB >� ھOا 
  ا�*�1�t ا�' ��%��m	i ا�*,+ ا�*�آ�)  T&012ت  :ا��Xع اaول

 P�	 ��@ 
t # �!�-هللا K:ر�-  ��&$ LB:o �:��# �=
�< �b;�
ا�:[ �ت ا��� @�� وا�'�: #�� وا%د��8 وM ن ��B# ة وا�:R�iBa دورا >& � 
و8 رزا >� ذ�R# H ط
=W ا�:� داة G8ھ:�� ا��=R >� ا�:[�:§ ور8�f8 Kا	§  

 
v :bإ=! ظ ا� Aإ� R�iBa:ا� R$ ه
�¥M  P�إ�A  وا��#fة ا�� س، >
اح  	

ر $EM R أ�fاع ا�&i�آن ا�
"fد=� وا���B وا��¥� ن >  R$ Oq9	ya ا�!

�=
و@��B >& �� وأ�:fذ'  وا	&�  #R ط
= W	Kaa ا�:&"
ة و#� K9  ،ا��
 ��$ �  ا�


ه �: ا��kل اaول���9 ��# Hذ� ¾:B�A� &9 K�f! :� �ُْ;َّ�ِاًۖ اfَرْھ 
َiَْ"�ْ َوا9ُْ
ِك اِ۟

	fُنَۖ َ¥ْ ا��¥ ة ا�f� M R=Oا $Eء ا%#�R ذھP ھ�eء " :، 	 ل)23: ا��w ن( �ُ'�ٞ� $ُّ


 8;� @: ء  ،ذھ"fا >G= �Bس #AB ذھ 8;� أ��: وا���fس >� ھOه ا%رض&s9 و��
َ: ُٓء � :
وا أو =fB'eا #�� $  �E ا�:�& دو� أرض و�� =�� َّ��

>ََ:  B#َ Lْ�ََ8َْ�ِ;ُ� اُ۟
 َۖR=
9&"�
 =B!� ظ، )28: ا��w ن( �َواَ�ْرُض َوَ$  fُ� Mَْا ُ$��َِ fانوھf;ل ا�\، 


 8;� أ�� >� أرض و� .. B=  :M!� ظ\ل ا�[� ء&s= �� نf� &�:ة ا� ¥�>;�eء ا�
وھ�  ،وذھ"fا ذھ ب ا��: ل @: ء، و�� =�B# d@G;� أ�� >� أرض و� @: ء

وذھ"fا ��
 $f@Gف #f� M ! �;�Bا '" ر=R >� ا%رض =�fXن ا�� س 8 ��& ل
K�# �;� a��� �;�!:= نfا ا��O;<، e$ fوھK8
8 R$، ون
< M K8 وھ� ! وھ�

K�< Ã�&9 د وھ�f'fا ا�Oھ R$ ذةf"�$ ة
=
o �h�"w أ�¾ ! أرواح fو�
ا�[" رون >� ا%رض $  >� ھOه ا��B: ت $R إ=i ء %درfMا ھfا�;� #AB ّهللا 

K�$ R=ذf"�$ نfن >� ا��fs�&= �;ا أ�fMو%در ،KBM دf'fا ا�Oھ AB#و، 
K�# R�#f�
ة ،$!tآ K8 �;�8

ة ا�=: نو ،� 9tآ L&�	 �	"12.  
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 ½&"�  V'f:ض ا�
[fا� R$ P	K�B# A@f$ �a ا�$w R\ل ھOا ا�&

 #R  ،ا��\م $§ >
#fن"#  k��  ��@ ���ÉiB اھ�: م 	�b!� 8  P =  ا�

Lا��f�� 8 �;�tم 8\ده  وو �� R$ K�	f$،  �"��$ EM 
�a$ أن ا�;\ك R�8و

 =E:i >� ط� V�9 K9=\ وا	&�  #AB ا��i م ا��¥ ة  ا�R=O  وط �����وھOا ا���

d�e:ھ� ا�
t #.  
(��kل ا��k
 $ R	K�B# A@f$ �a ا��\م وو	f>  #��  :ا�wآ §¨f$ �<و

A� &9 K�f	 :� َۖR�ِ"ِB ٰ¥َ�ْ

ةُ >ِْ
َ#fَْن 	َ �fُْٓا إِنَّ �َ�َ  َ%َْ'
اً اِن Rُiَْ�  َّ�Mُ اَُ۟iََّ��  َوَ' َٓء اَ۟

)112(  َۖR�ِ8 َّ
َ!:ُ�ْ إ�;� " :	 ل، )113-112: ا%#
اف( �	َ َل �ََ&ْ� َوإِ�َُّ�ْ� �َِ:Rَ اَ۟

>fن ا��; ���i=  :M 
i�
>fن ا��i= نf<
�i$! اف و
ا%'
 ھf ھ�ف ا���


>�R! >� ھOا وذاك�i:وظ��� ا� fھ P� ¥ت ا�f� �� ن ا�" طE وا�B� و�w$� ا�
R=ر' ل ا�� R$ ! ص\wإ R# ا%و¨ ع L<
iا�  :BMاده و
 -ا�&"fد=� ّ�، وإ>

K� i"@-  Aت إ�f� �
=&� ّهللا، ا�� ج ا�o ت $! مf� �� ن ا�B@ م 	و ��:M i� 8
R�<
�i:ء ا��eاف ،ھ
ھ� =!
ون : و9" دل وإ= ھ� ا��a!� ،وG< Mھ� #AB ا���
R=8 @� ا�� K� �B@ !;B&]=ا�: ل و �;��&= fوھR�8
   .R$ �"13 ا�:!

u� 0لv  P�
ض ا�!�a   -ر�:K هللا -$  9!�م �ÉiB أن 	&= ��
 � &<  �\@  ;�$ Oq9ا E8 R�$�!�:ا� P�M �< وردت  :M  ;B�t ��8 K�B@  AB#


هa# م ��،  �� i� 8 ة
o "$ �	\# K� يOا�  ª�:B�� 8 E=V��م ا��q�@ا اO;8 fوھ

 ا�:G]B=  k�� d�e إ��K ا��# ة a&� ��@ ��
 $R وا�:fiBaن ا��hM �<

"���&fن إ�A �9:�� ا%>fاه،   �ونا%�� ن f�=  $��# �t wن �� $;� $=
 �;9 �� AB# ظ �iB�  Kن إ��f]B�<.  

b��kل ا��k
و>� $f¨§  :ا�wم 8\ده آ �� Ã�8 da=،  �< �;�!=
وط
�َِّ&Rَّ أَْ=ِ�=َُ�ْ� َوأَْرُ'k�� :� ��َُB و'� >� 	A� &9 K�f،ا��&P=O وا�����E 8 ��# ةَ	ُ%َ

 ۖRَ�&ِ:َ'ََْ�َُّ�ُ�ۥٓ أ"ِّBtَُ%َ َّ�ُ_ dٖ َٰBwِ Rْ : ا%#
اف( �	َ �fُْٓا إِ�َّ ٓ إِ�َٰ� َرfُ"ِBَ!�$ُ  َ�ِّ8نَۖ  )123($ِّ

123-124( ، �;$ �� §$ �:B��R:b ھOا =" :>! ل$K�� &9  :�  aqB ا�[: #� ا�:
 A@f$ �a	 م-ا��رس\�
#fن و$f$ �!B� R$ KXBا';�;�  -#K�B ا�< §$

R�:� &B� ��8 ّهللاf8
إ�B� A!� إ�
ا	;� أ':&�R،  و$  R�8 ھOه وR$ HB9 ا�:" راة  ،8
Eا�" ط AB# Wiا� �"Bة و�
i�
ة 8
ب ا�& �:�R رب $A@f . $§ ا�i�وإ=: ن ا�
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 �< Wi&\ء ا��وا@ E����وا� E��!�اب وا�O&� 8 �;� نf#
< �#f9وھ رون و
$ AB# �;@f�� \9 ھOا ا��f#� وا��a ر ا�&!��ة >� 	P� AB# �;8fB ا��i ة، _� 

E�vا
8 ����R و�!R$ y . ذ�R$ H ا�����E 8"�� إ@ KXB$ن وf#
وأOw ّهللا ��

ات، _� أOwھ� 8 ��f> ن وا�[
اد وا�!:E وا��b دع وا��م، وھ� =��¥�fhن :hا�

>§ #�;� ا�&Oاب، ��A إذا ر>§ #�;� # دوا �� K8ر f#�= ة أن
$ EM �< A@f:8

���B# L!� A;� .   ' ءھ� $R ا¡= ت�:  f� Mا >�K وأ#f�Bا أ�;� �f�$e= Rا $;:
 �:�� R# �;�Bت ّهللا و�� =Ì8 �;"=O��8 ا >� ا���f	
�G< �= ;ّهللا >� ا�� �:BM

اء 	"E أOwھ� �
اء وا�b� 8 R�8O�:ا� Owا�[ ر=� >� أ ���ا8�Kv\ و>W ا�


ھ� ، _8 ��$ ر وا�;\ك"t AB# اءV' A@f$ مf!� ا%رض �< �<\qء ا� �� إ#
�§ إ�s$ A ھ�  ،14..��&!";  >��� ا�
w ء.. �\ء ا��sةوا'�� زھ� ا8!9 �a!وا�


�M وfi� 8ار ،���i� 8 جf:9، ت :�
 8 ���& �ت وا�wV9و،   ;BBq�9و
وR# ds�9 ط"�&� ا�:&
R�8 �M  ،ا��f'�; ت إ�f$ Aا¨§ ا�&"
ة >� ا��� ق

 Aة إ�f#ا��» َR�:َِ� &�ْد ّهللا » َربِّ ا "# AB# ��B�ا�:�#��  ،وR�8 ا��fا��L ا�:�

R$ ��8f8 دون ّهللا B�، RB&��9 R�� رو#� ا�&!��ة AB]�9  :M،  ن �B@ Asq9 \<

 Lا��f�
#fن و$KXB... ا�< R# K� i"@ ل ّهللاf!= �_ R$8َْ&ِ�ِھ� � و Rۢ$ِ  َ�hْ&ََ8 َّ�ُ_
 َM 
ْ=Kِۦ >f:َُBَ�َْا 8ِ;َۖ  >َ ��ُْ ِÎَ$ََن َوfْ#َ
�ِ�َ ٓ إِ�َٰ� >ِْ f۪@ٰ� 8ِـَٔ =َٰ ُّ$ َۖR=�ِ�ِ�ْ:ُ�ْ

!ِ"َ�ُ اُ۟  �Mَ dَ�ْ َن َ#ٰ

=&� $R #��ه، )102: ا%#
اف(s� ا�&" د §bq= تf� ط EMو،  �&=
o O"�=و

��ون >� ا%رض و� =fiBaن» ا�:���=R«ھR$ f  ،ّهللا �= R=Oح ! ا� ��وا>
ya!B� آ���
وھOه . ا�!AB# �a ذ�H ا��fi ھf ط
=!� $R ط
ق ا�&
ض ا�!


=!� ھ� ا�:� @"� ھ�  ��� ق ا��fرة�%�;  E]&9 . و�fi:Bر ا�Oي �9ور �K�f ،ا�
 Aا%و� ��iBا� O�$ �"	 &� 8-   ;9 	 �@ R$ ف�;B�  !�!i9- 9 �_ E�a��ا� �< OwG

15">�
ى d�M @ رت ا%��اث إ�A �; =�;  ،8&� ا�': ل.  
K�f!8 ا¡= ت A�&$ ا��\ل P� t ��wو: " K=fs�وا� P=O&�ا� Kإ�

E����وا� ..Wiا';� ا�f$ �< Lا��f�ا�Oي � =:f�Bن د>&i� 8 K[�  ،و@��B ا�

=ª.. وا�"
ھ نaا� Wiا� K'و �< Eو#�ة ا�" ط.. ! R�� �=
s"ا���¾ ا� Rو��

9��;�G"8 Rس ا��¥ ة و ،9��&RB >�;  �!�!� ا�=: ن 9��& AB# �B	fة ا%رض

 >�;  ا�&!��ة #AB ا��i ةa��9د ا�:!�� ،وfBqار ا�f' Aإ� EvاVا��� ء ا� 
!�i9و ، 
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�Gل �� d!9 �  ;>§؟ $ ذا : إ���!"½ و$ ذا @�ع؟ $ ذا @��و$ ذا @ OwG�@ ذا $

 و$ ذا @��q�@ اكfoب وأ &t R$ W=
��P؟ و$ ذا @�A!B >� ا��

   .16"و�ib9 ت؟ 
� 8 K8 it% d�e:ة ا�f#د ¾:B�  وھ� R=Oة ا� ¥�
 وا�h" ت #AB ا�"a

�fن #AB ر	 ب ا�b&� ءB��=.  

 ا�:� رأ$  و���9 P� t  ل 	ه ا¡= ت Oھ E:]$ �<: " �=¡ه اOھ �<

�B# A@f:8 اf�$ة �:  آ
i�
#fن ا�< K8 �#f9  :8 ر "wإ K�B# مV#  :8م و\�K ا�

 ّهللا � %$
ه $% �;$\�
ة #R$ K�B ا@�i�$R ا�����E 8;� و8:  رد K8 ا�
 A@f$ §$ eاطf�� 8 ة
i�ود# v;� ر� 8 �;8��B$ AB# �<f ا�@\م إن اK$ ;9 ا�

R�=
a:ا� K$f	 AB#  ;=f:9 ن M  :_إ،  A@f:8 P&s"� إ=: ن ا�	ف #  w إذ

ة إ� �"ّ  >�;� ود> #  #�;� وإ8! ء �@�!\�;� >� > ّد#A أ��= � K�R$ �! ا�i�

وط�;� M:  ھGo fن EM ر�v¾ أو $q= P&o �< HB ف أن =��!½ #K�B و9[�:§ 

 =!fم f#�8ة د=��� أو @� @��، و#�� $  @:§ wر ز#�� آ ��wا AB# K�:BM


ة ھOا ا��;�=� وا�R$ ��#f ذ�H ا�[" ر ا�:��"
 أ' f8ه،i��A َر  �ِّ8	 �fُا إِ�َّ  إِ � ا�
%�;� را'&fن إ�A ر8;� را'fن $¥�
K9  ،أي إ�;� � =f;8Gن !8�fُ"ِBَ!�ْ$ُ� �;Bنَ 
K�:ور�، KvاV]8 §�:�وا� Kv !� ب
، و	� w�� <17�E�]& ا�!�f�= Eن @""  �!

�;�f!8 �;v #�8 ة
i��M K� i"@ :» َR�:ِِB\م ا�ْ$ُ  �َّ<fََ9اً َو
"ْtَ  ��َْB#َ ْغ
» ر8َّ�  أَْ>ِ

ا وا@&  �9ّ
���B# K  وأ=ّ��  8
و�� H� �< A!"= � A	�8fB   أي ر�8 "t  �� Pھ

HBb< ىf@ �< ء '
وf9>ّ�  إ���o،  R��#O$ Hء $fw Rف ��
ك و� $R ا�
 K� R�&��
#fن و� $< �=�;�8 R��f��$ 
�� Hv b!� R�:B���$ H�;ك و�
$%

KB&< و� K�f	 �< .��$e:أن ا�  h==:  و���	ن fwرe:ا� 
Mذ �	م وf8 ّ� وا�� R

ا #s$ AB ق "t 
hMوأ �# ]o ��#ن أf�f�= R=ود �B$ EM R$ 
w¡ا


ھ��� R$ وب
iا��=���  ،ا� �#Vا�� k8 AB# بf&sص ز#: ء ا�
i= �_ R$و
  .R�8"18 ر' �ت ا�[�fش

�< R=
�"M  ;8 s9 ا�:� ر 
��
 P� t ا��\ل و�9�� و�w R$ ¾:B\ل �9
  g8§ ور	اfا� AB# E=V��ا� ��b	 &$ آ��  ة�
ا�f&sب $§ �� $;� ya!� 8 ا�!

، وھOا =�ل #AB إدراك ا��# ة وا�:�t !:� R�iBa ا�!
آن و$! �tه ا�; د>�
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 g8ى ر
wأ �;' R$و �;' R$ �!B�:ا� �< 
�_G�ا� �< �� &< �B�@ا�; د>� وأ�;  و

هa#  = b!8 �B�  .ا�s" ب ا�:

wQل ا��ا�k�da=  P :ا�	  &=
@ \=V�9 E:&�@ <  ه
a# م ��  b=أ    ��#
A� &9 K�f	: � اِ�َُّ�ُ�ۥٓ إِذٗا ً "�ْ&َoُ �ُْ�&َْ"َّ9 
وْا ِ$ R	K$ِfَِْۦ �RِِXَ اَُِ۪�Mَ Rَ=Oِ�

ْ�َ:Zَُ اُ۟ َو	َ َل اَ۟

وَنۖ ُ�ِ ٰqََّ�)89 ( ۖRَ�:ِِh ْ'�َ�ُ >fiَُ"tَْGَْا >Æِ ۪داِرِھْ� َ'ٰ َّ
�

�fُ8َّOMَ Rَ=Oِْا اَ۟ ) 9ْOَwََGَ<)90;ُُ� اُ۟
 َۖR=
ِ�ِ ٰqَ�ْ

fُ8ْا fُ� Mَ  ٗ"�ْ&َoُْا ھُُ� اُ۟ َّOMَ Rَ=Oِ� - 89: ا%#
اف( �GMَ  ٗ"�ْ&َoَُن �َّْ� =َْ¥�fَْْا >ِ�;َۖ  اَ۟
إن  $\$ª ا�:&
�M ا��� 9��
ر و� 9�¥�
إ�;  " :>! ل >� ھOا ا�Gsن، )91

Óذا ا@�&K� :=Ó8 �a ا��fا��= L�f;'fن أو� إ�A ا��ا#�� ���R# d ا��#fة، >
K8
8 K�!_و، K�&"9و ��B"�ا� �� $G8 H�و�� =
ھ"K ا��O� 8 d=fqي =:K�B  ،وا@�:

 ،ا��¥ ة $R ا�f�fi9 Ev @fا إ�A ا�R=O اf&"9ه =���R# �;�f د=�;� f� 8#�� وا��;�=�
�;B8 ط AB# �]� نf�B:= � �;اب إ�O&وا� Ã�و��f�B:= Rن أدوات  ،_� 8 �"

 �;��Bب 8[ ھfB!ع ا� �	ن إf&����وHB9 �t q8 ا���  -ا�"�Ã وا�رھ ب و� =
 E8 �" ط dq��
>L ا�Wi >:  # دت 9#-  R=
a:ُ� 8 Ã���&fن ا�"��و���;� =

� ن و���R$ K @�� ّهللا  ،#AB ا�=: نB�ا�Oي أfaBwا ا��=�faBwG< �ّ ��fا �K ا�
½q:�=  $ ��# Kا�[ ر=� أ� Eوا�" ط Wiا�،  �Bt �$ �< K'f�  ;'و=!� ن و

dBq�9 � ��ي @�� ّهللا ا�
]9 �B$ M"19، � �ْ۪داِرِھ Æِ< ْاfiَُ"tَْGَ< ُ�َ�'ْ َّ
�
>9ْOَwََGَ;ُُ� اُ۟

 َۖR�:ِِh  ،'Vاء ا��;�=� وا�@�� �� ،ا�
'�� وا�[fhم" :	 ل، )90: ا%#
اف(� َ'ٰ
 AB# ق ��
واْ � :	�f�;�و8�g ا%=�ي 8 %ذى وا����� و=
د ا�َُ�Mَ Rَ=Oِ�

ْ�َ:Zَُ اُ۟ َو	َ َل اَ۟

ونَۖ ُ�ِ ٰqََّ� اِ�َُّ�ُ�ۥٓ إِذٗا ً  "�ْ&َoُ �ُْ�&َْ"َّ9 وھ� ا���  ،)89: ا%#
اف( �ِ$ R	K$ِfَِْۦ �RِِXَ اِ۪

� رةq� 8 R��$e:B� R=�#f�$ R=ھ  $;�دf� 	 ! ر
!�<-  ª¨أن  - >� 9;�� وا

ان �� =�P�a� R$ R ا�R=O اf&"9ا �qا� "�&o،  مf	 P�a� R$ ن M  :إ�

R=
wآ:  ...� dَ�ْ�ََ< ۖ�ْ�َُ� Lُiْaَََو� Æِّ8َر Lِ َٰB !fَِْم �َ!ََ� اB8ََْْ¥�ُُ�ْ� ِرَ@ٰ ٰ� َ#ْ�;ُْ� َو	َ َل =َٰ ّ۪�fََ�َ<
 َۖR=
ِِ� ٰM۪ ٖمfَْ	 �َٰB#َ �ٰ@۪اف( �َءا
إ��B$ R$ K وھ� $f;< �B$ R أ$� وھ� ، )92: ا%#

و� وزن �;  >�  ،>\ ا#�" ر �;  >� ھOا ا��=f، Rامأ$� أ$  �Bt ا%�� ب وا%	
R=ا ا��Oھ �]�oھ� و ��	ا�"  �]�of� < ان ّهللاV�$،   :ا�� س إ� R�8 وا�ر9" ط

R��:ّهللا ا� E"� �< نf�="20.  
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        2x��O;� Pه  و�) ا��va و�Q� ھzا ا���ض ا�	 
���w R$ ¾:B\ل �9
 uv of� Pa&�ا�:� داة 8&�م ا� �a!ت ا��م،ا�\tو A8
=L�B ا��" ه M:   ا�!

�iBا��م وا� ��Bأھ L�و���;  أھ��B ا�:�;u  ،ا�! رئ  إ�A أن أھ�Bَّ� ا%�"� ء ��

 ';fد;�9  :M  وا�9ِّ" ع ���\tا� P����f9 هللا A� &9  إ�A>� ا��#fة  	

  .وأن $!� س ا��� ¨E ھf!9 fى هللا A� &9 ،و#�م ا��� ¨R�8 E ا�� س

 �8 � ت " :وزة را8�  ا�!f� 8  �aا	§و	 ل $i:� در��و>� M�P ا���
 P�&o R# ة
�hM-م\�إ�B# A: ء ا��aر  و	K$f أ=V&$  bّوة - #K�B ا�

 �< \v ط 

ى $R $" �¥� و�w ل، و�� �w%ھ� ا fBq9 � ا�@\$� ا%ول
و>�;  $§ ذ�H د��� #AB أن @ $&� . إ=
ادھ  %�;  ��
 $��Ba 8 �;�ف ا�!
آ��


ى، B9!�� ت w%ا ya!ن ا�f<
ا�!
آن f� Mا =&
>fن ھOه ا�!f� M  :M �aا =&
a�$ ط 8 رزة !� R$  ;�<  $و ya!آ��ا�
  .�B"21 8 �;�ف ا�!


 ا�k=�i أدرfMا أن  ا��q ل a&ي ا�
�وO;8ا �Ea إ�A أن $�

'  ا�!�t !$ R$ �aھ  ا��� و'�ت $R أ'B;  وھ� ھ�ا=� q= رةf�وا%@

K�< 
_e9 A�� K&	اf8 �!B�:ا� g8ر P'ا وO� ،
s"ا�،  R$ Oq�= �B�$ E�' نf�=و
  .M� ب هللا و	Kaa ا�:&"
ة $�;u �� ة

أ���Y1 ( T&012ت ا�*,+ ا�*�آ�) '	i ا�*�1�t ا���.�ة: ا���k) ا��Xع
  )أ��ذ�x وا$���

K"&s� ود�Bا�&�و ا�  �=
�P ا��ول ا�
أ@: ��� و#AB رأ@;  أ$	 
 ،ا#�"
�t w ط��� ا�@\$��وfا� �=f;ا� ª�:� A&�= Kات 8\دهو أ�
�w ¥\ل�ا@، 

�� ا�Eh:� �< s و >f'� >� ا�!ya ا�!
آ�� ا�&\جB"ا� ��@ ��ھOه ا�!b =  ا�
 �;�Go ،ابO&ا� �;�B# gِB@ُ Hء  و8&� ذ� w
� 8 �!8 �>��iث #R ا8�\ء ا%$� ا�


ت �G8&� هللا >Gذا	 ھ  هللا �" س ا�[fع�M ��ا�  �=
�a9ع ، وا�fqفو Goن أ$
وھOا #! ب رR=OB� �� 8 أ#: ھ�  ،ا��� @�و ا�'�: #�و �M �;  ا%@
ي

� ن�sأ#: �;�و ا� �t.  

ه �!A� &9 K�f :ا��kل اaول��
وْا Kِ8ِۦ >َ�B#َ  َ�iََْْ�ِ;ُ�ۥٓ �: #�� �9ُ ِّMْا َ$  ُذf�َُ�  َّ:َBَ<

�fنَۖ ُِB"ْ ;ُ� ¥َْ8�Óَ< �ََِٗذا ھُ� $ُّ َٰ�Oْwََْا أfُٓ9ْا 8َِ: ٓ أُوf�ُ
َب Æْoَ ِّEMٍُءۖ َ��َّٰ�ٓ إَِذا >َِ ٰfَ8َْا%�& م( �أ :

45( ، P�9�"�!  ورأى 	  �=

 >� أ$�a:M  ھ
�a$ نf�=ا¡=� و A�&:�   �&	ا
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ھ  %�ُ&� هللا �o ھ�� وأ�;  �&�م <
ا%$� ا�� w R$ �!8\ل ا8�\ءھ  8 �
w ء وا�

 M 8�\ء ا��sة، وھPb�  ;8 Ei�@: " f هللا � $i �� >! لw\ء آ�ء ا8 w
إن ا�

9"� ا��sة$ R$ AB#وأ �o9"� أ
$ ! �B�"=  :M ء w
� 8 �B�"= ةوّهللا�s� 8 . �B�"=

R�&v �
 ،ا�&a ة @fاء، O;8ه وO8اك @fاءو ا�"a�< ة�s� 8 AB�"= R$e:وا�، 

�w KBM ه

، و=�fن أ$�s�< ء w
� 8 AB�"=ل ، و 	ي : "_� Oا� �;s:ن ا�Ó<


ات وا%رزاق 8\ �� ب�qا� R$ ء�o EM W<�9 �;s$  �=¡ه اOھ K:@
9 .. ! �
وL�M أرى �
ور ا�!fم O;8ا  !� ك=� د =�:Eh >� ا%رض =  :M  ;BM�Eh: ھ

K�< ي ھ�Oء ا� w
وط
=!� » ا�
'E ا%�8½«وf&oرھ� K�G8 و	AB# d  ،ا�

ذو��$ �<
]# �< R��fB:ا� §$ �;B$ &9، �&s8 H�OM ��sو>� و� ! dBt �<و


 K8 ا��;fد >� ;o يOا�� ز=� ا� dBt Kس إ�� != � �;BM ا%رض Eأھ AB#
aا� AB#  :B# ر t A��  ;BM ا%�8½ ا%رض ��=

ي، ��8:  ا%$a�&ا� dB

A�و�t q8 إذا M ن ھ�eء ا�:f�fBن ! =Vاو�K 9[ ه ا�:ft �< R��fBرة أ�o وأ	
 R�:B�
 ھOه ا¡=�...$R ا�:MذG< KBM اOأرى ھ L�M،  ّهللا ��@ §	f9د أرى  ،وأ Mوأ

R�B< ¥ا� Aا9;  وھ� �9ب إ�f�w22، � ْiَ�َ< ِۦKِ8 وْا
ُ ِّMْا َ$  ُذf�َُ�  َّ:َBَ< َب ٰfَ8َُْ�ۥٓ أ;ِ�َْB#َ  َ�
�fَنۖ ُِB"ْ ;ُ� ¥َْ8�Óَ< �ََِٗذا ھُ� $ُّ َٰ�Oْwََْا أfُٓ9ْا 8َِ: ٓ أُوf�ُ
�َ§ ) Æْoَ ِّEMُ)45ٍءۖ َ��َّٰ�ٓ إَِذا >َُِِ!َ<

 َۖR�:َِB ٰ&َ�ْ �Rَ=Oِ ظf:َُBَْاۖ َواiَ�ْْ:ُ� ِ�ِ َربِّ اِ۟ ْ�!fَِْم اِ۟
M ن  وإذا)... 46-45: ا%�& م( �َدا8ُِ
 اُ۟

>;� ك أ�fان $R ا�&Oاب  �ّهللا 	� ر>§ #Oاب ا�@�aX ل �h&8 �&8 ر@fل ّهللا 
��	 8  �=
s"ء  -وا� �o EM ابf8أ  ;�B# Li�< ��ا%$� ا� �t q8وق $�;   -وO9


�hا��.   

�<fج ا� �ا ا��Oھ R$ ��

 ،#AB ا�=V¥زق ا�
إن ا�&Oاب ! و$R ھOا ا�

����وا�Osوذ ا� ،وا�s! ء ا�
و�� ،ا����]، �!Bqل ا�\iي 9! @� .. وا��Oا�
��� د =¥�� #AB ا��� ج وا�
w ء وا�:� ع و��� د =K�$،  �"a ھOه ا%$� ا��fم


 إ��;  ! ا��i ة BM;  8 ���� وا�!WB وا�s! ء�s9 ��ا� §v\�ذ�H إ�P� ' A ا�
��@ ��و9!§ >�;  ا��q ��  ،ا��� 9" ع >�;  أ@
ار ا��و�� ،ا�!b =  ا%w\	�� ا�

��$Z، وذOo ة أوf;o E8 !$ �< .. �= ;� AB# ء��q9 � §v\وھ� ط
  .23!"ا�:� ف
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 R$ Hوذ� �=f#ا�� ���\tا� P�$w R\ل $ �9 #
¨f;'  ¾:B�  Kد 	
وزرع $" دئ ا�@\م و	�:K ا�@\$�� >�  ،w\ل اھ�: $E�]8 K ا�s" ب

 W=
9�"�!  #:�B   وأ�:fذ'  وا	&�  #R ط K9 =آن وآ
ا�:[�:§ ��k اR$ Oq9 ا�!

ه $R   ،ا�ھ��اء 8;�ا= K9، وAB#  ;B=V�9 �� ة ا�� س�¥M P�	 ��@ R�و�!� أ�

  �=

 ا�bi رة ا�¥
��8 وا�:�:�Bh >� أ$�w R$ �=���ا� R$ R�iBa:ا��# ة ا�


ات 8\ده و@&�;  ' ھ�ة  �b!B ء #AB $& �� ا�;f=� ا��w L";� ��أ@: ��� ا�


 ا%د= ن ،ا�@\$��v @ R# هV�:9 ��ا� Kav aw أھ� R$ ا�@\م �=
 ،و9[
وذ�fi:8 H ا�h! >� ا�@\$�� ا%K"�  :M ،��Bt ا�s" ب $R ا�>�� ن bi� 8 رة 


ا �"M ا
�w Eh:9  ;وأ� ��vاVا�  ;�'
#AB ا�& �� ا�@\$�، وأن ا�¥
��8 و8;
9�&R$ A وراb!B� Kv ء  g�q$ إ� fھ  $ �< !h: #� وا��وا�' �@ ��Bw�9;  ا�

��$ �  .#AB ا�@\م  و$" دKv ا�
  وا�m	���Lا�*�1�t ا'  ��$0va	i  ا�*,+ ا�*�آ�)T&012ت  :ا�b��kا��Xع    


ةbi�:ا� ��	ا
 >G8 Ho �،  :�=Gن ا%w\ق ھ� @:� ا�:[�:& ت ا�
$  د#fى ا%�"� ء إ� ا��#fة و ا��!�م،و ا�
	�و '�ت ا%w\ق $�:� ا�bi رةو

، و	� أo د  ا�Bw R8ون w% 8\ق �"O  ا���MfB ت ا�� @�ةو إ�A $� رم ا%w\ق
K�f!8 :& ت�ا�:[ �< ��s��:ا�  �B=ذ
>:R ا@�t K�< L:�i"¥� ا�
ذ=�B " :و�"O  ا�

K�< 
�qا� WBw ��و�;Oا . ، �� =��&K زM ء ��"K و� ط�"�$ P�G8Kي و'M K ن، و>
 R��
�
اً $R أ#! ب ا�"�fت وذوي ا%�� ب وا%t �� وأھE ا��ول، $��hM �]9
�� $R أw\	;�، و$  f�fB9ا <  :8 �;o &$ �< ف ا�����
iB� R�Bi��$ ،ا�¥: ر �<


sا� �¥"t R$ K8 و�����
 ذ�H >� ا�:�=�� أو ا%$� G9ذن هللا . ا�hM وإذا

q8 ;¨ا
  .24"ا8;  وا�!

  اھ3���1�t*��Q p ا0va$��: ا��kل اaول

ك ا��& لو tّ: م ا%$ ناھ�� 	�w% 8 P\ق أ=:  اھ�: م 8 #�" رھ  i:ا� 

 K&:�]$ Ewد دا
�B�f<f#�= يOا� 
oe:آ�� ا�
$K�\w R  '� >� ا�!ya ا�!
 �B�d�& ا R$ Oq9	f� �aط #K�B ا��\م ر$V، > ..إ�W�!i9 A ھOا ا�:"�أ ا�&���

ا��#fة إ���MV9 A ا���¾ وا��:f 8;  وا�ر9! ء R$  ;8 ا�";�:�� ، وا��; رةو

�� ���fى إ�$ Aا��� إ�f�iه " :فقال ،ا�
���9 ��#A� &9 K�f!�: � َن Mَ  $ََو
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ٓ أَن 	َ �fُٓاْ  
ونَۖ  َ'fَاَب 	Kِ$ِfَْۦٓ إِ�ََُّّ;َ�
=َ�ُِ�ُ�ۥٓۖ إِ�َّ;ُُ�ۥٓ أُ�َ ٞس =َ�ََْ	 R 
ُ'fھُ� $ِِّwَْاف( �أ
: ا%#


ا' ! =  #[" " :	 ل، )81wإ �=

ج $R ا�!q= 
;��= R$ أو،   ;�< A!"��
و��R �: ذا ا�&[P؟ و$ ذا �a9§ ا�[ ھ��B ا��h=�i؟ ، 25ا�:f_fBن ا�:���fن


ون;��= R=Oرد ا� �9 L��fن >� ا�E�f ا�Oي K�< ¾:¥�9  ،أ��:¥�= \<
 ��B:& ت ا�[ ھ�أة  -$[
��:  ��Z\ل #R ا�:
أة و��
 ا�:i99!�=:� و K�:� -و9

9� ردھ� >� أرزا	;� وأ���;� وأ$fا�;� وأ>� رھ� وfa9راH�OM �;9 و�  L�أ��
 R��
ون %�;  � 9��§ و� 9
�P إ� R�_fB:� 8 ا�:��;�9��W أن 9
اھ� =�

�W ا�[ ھR�� EM �< ��B! ا�!Oر=R؟�$ K26"!!إ�.  

افiا�� ��b	 ة
��w �' ��b	 P�	 u� #،  �=¡ل ا\w R$ A&�<

،��� ���fى =O� 8 W�Bات ا��$ Aن إ� �9
	�� ا�� A:& ت  إ��ل أن ا�:[f!� اO;8و

 >�;  ا�:� @� ا�'�: #��،h�9 ا¡> ت  ;�< Ãs&9 ��و ا��Bا��  ;�< 
s��= 


 ا��� د، و=:fت >�; و�:bو ا�M �a!ق، وا�\qا�  ;�< rB�
اج ا�& �� �9wÓ8 �B��
K9 <ا
iا� R$.  
(��kل ا��k  اھ3���1�t*Q p ا�m	�ك وا�u1�3  : ا�

�a	 ه ھ�
���9 �< P� $R أھ� ا�!b =  ا����MfB ا��� 9&
ض �;  @�� 	
��K�B#،  LB:� k ا��\ما��� و	&L >� ز$R �"� هللا  $f# 8 R8 �&B8   A@fراء

 K� i"@ � ��f$ EM  ;�$ �B&�= ،ء &:' �=
s"B� ً�:��# 
R�8 ط� 9;  #"
  ;"Bوأ� �a!ه ا�Oل ھf� 
�B:� أھ�f!�$ R#  E  وA� &9، و	� أ> ¨L ا��� @�$

�P ا��� ب	 R�� ، - هللا K:ه  -ر�
��>� $�O; Rه ا�!d� w  �a ا�:�!��>� �9
�!=

ھ� ط���9،  �a!ل ا�Vّو� \=V�9K&	وا AB# ا
o "$،  k�� دون $!�$ ت


=� �;�eء s8 ر �: ذجftد=�;�، و R# اف ا�� س
iا� R# ث�i9 نf<
i�:ا�
رآھ� >� # �� ا�fا	§، و	� M ن إ�A أ>
اد >oG ر  ،ا�q ر'fن #R ا�!�� وا%w\ق

وR$ �M # �� د=R رأ=� ه =&�B : ">! ل t روا $R ا�¥ و=Rو ا��fqBا $R آ= ت هللا

ھ �!�!� د=R ّهللا �� RB&=و  ;�# �=V= �_  ، ت �=
i�ا� �< K:B# م�q��و=

� ن ا%رض ا�VاEv ،ا�:!faدةB�� �8fB�=i ول أن =L"h 8;  ھOا ! وا��� وى ا�:
� ن ّهللا و�
$ K9 >� ا%رض ':�& B@ AB# ي��ن ا�:& �B��!� رأ=�  $R ! ا�


=§ �f!� R$ Wق ّهللا : ھ�eء $�B&= R و=!fلs�إن ا�-  K� i"@ -  �!< اد# ه R$
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�M �!< ھ��f�%ا A#اد R$ھ��، وf�%ا A#ا. ادO;8 K� 
ا�Wi وK�B# K&8 9  و$R أ	
 b=أ 
�M �!<!. .. Hو$§ ذ� ..�!�!iه ا�O;8 K:B# §$،  R=ا�� R$  ;:B&= ��ا�


ورةb� 8، §=
s�ا� W� نf#�ّ= R=Oا� Lا��f�B� f#�= K�Ó<، ھ�� وf�%ن اf#�ّ=
Wiا ا�O8 د# ء ھ. ..�� R:$
��� 8 fھ �;�B# � ! �;�:�و=�:� ! »ا�:�R�:B«و=


=� ! .. $  =Vاو�K�f إ@\$  � إ@\م 8&�هi9 �< P��= R$ ء�eھ R$  �=و�!� رأ
 # KBM  8

ا�wآ  $ # H�OM KB� �< P��= �_  $. .. رك "= R$ �;�$  �=ورأ

K9 و=AB# §Bq ھOا ا�E�f رداء ا��=R وo را ،ا��[fر وإo #� ا�� �R�8 �s ا�� س
K�=، 27و#� و 	ا�a$ A� &9 K�f!� :� rََB�َ� َ<  َ�ِ� Kُ َءا=َٰ �Oِٓے َءا9َْ��َٰ َ اَ۟ Gَ"َ� �ْ;ِ�َْB#َ Eُ9َْوا

 َۖR=ِو ¥َ�ْ Rُ >ََ� َن ِ$Rَ اَ۟ ٰ�َ�ْ َّs�
 :>"�A�&$ R ا¡=� K�f!8 ،)175 :ا%#
اف( �ِ$ْ�;َ  >K&ََ"9َْGَُ اُ۟

" Eh$ K؟ إ�R=ا�¥ و R$ ن >� ن ��sا� K&"9G<  ;�$ rB���"G ا�Oي آ��9 ه آ= �9  > �
��R$ E آ9 ه ّهللا $�B# R ّهللا >�= �B��O;8 §ا ا�&�B و�� =��!� #AB ط
=W ا�=: ن، 
 �"9
$ �< r�� ن، و����;� إ�A ا�:�sB� \9 8&  ذ�� ª"a�� ،ّهللا �:&� R$ rB�وا�

��  K��f9  :M إ=! # ت ا��"G _� $  ھOا ا�B; ! ا�f�iان� �< K؟ إ�§�ث ا�Oي � =�!
 R$ ��ة ا����  ا� �iه ا�Oاض ھ

 $s ھ�ه >� ا�!
آن ذ�H ا�B; ث وراء أ#=fa9و

�fqBن $�; ��< K9 =�9;� ّهللا آe= R=Oا� rB��=  ;B'ي � ، أOا� WB!ث ا� ;Bا� Hذ�
K�&9 �� أم K��#اء وf@ K"� t KM
�:RX أ�8ا، وا�Oي � =�=  K�< WB��$ f;<

��9 9�O;8  ��B# §Bا ا�:EM �< Eh $� ن و>� EM ز$ ن ! أ�8ا  $ �=
s"ة ا� �iوا�
�X�8 EM �<ة  ،و
�hM ات
�< 
:�� Kإ� A��،  إ� �� # AB# §!9 R�&و$  �9 د ا�

KBh$ اOّهللا ،  وھ �a# R:$ آ= ت  ،>�:  #�ا ا���رة ا�� درة R$ نfqB��= � R:$
Aون إ��Bq= ن و�  ّهللا، و� ��sا� �;�O��ا%رض و� =�"&fن ا�;fى و� =

� نB�� م ا�Oي =:K�B أit ب ا�iن وراء ا�fh;B= .. ! وروده §�!�= � Eh$ f;<
L&	و �a	 �< رfai:8 fده و$  ھf'ن ،وو $Vا� R$ E�' �<! "28.  

	B8 �a& م f# 8 R8راء $R ا�!ya ا�
اv&� وا�; د>�  وO;8ا �!fل أن 

ب هللا >�;  ا¨ k��،ة
��G8 R=�� ]B�  Pُ&� هللا، و	� أ��Eh:� R وا�&"	 ��@

Eh$  ;وأ� �a!B� K¨

ج $R  >� �8ا=� #wت و�� ، وf� �
 ا�Oي اOq9 ا�< �B�
h$ت، و :Bا�� Aر إ�fا�� E ت :Bا�� R$ ج
wهللا و�� ، و Oq9ي اOا� R$e:B�  b=أ


 #f$ ABطR و$�:R ا�&"
ة وا��رسa�!=  :ر، وإ�fا�� Aإ�.  
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 ="!A ا�:!�a ا�& م $R ا�!�a أن هللا ¨
ب K8 ا�:Eh وا�&"
ة  و>��w%ا
 K:B# ر�� �BvاVم ا����  ا� ���R$ E أ9 ه هللا ا�&�B وار�9 إ�A ا�:& �t و�

§:�
ه، و���;  f;oة ا���¾ وا��� W=

=W ا�Wi ا�Oي � ط�8.  
 >B!� أ9 ه هللا #V و'R$ E ا�&Aai= �  $ �B و� =&� وھOا $Eb< R هللا
#K�B، و$HB9 R ا¡= ت ا��� أ#� ھ  هللا �K أ�M K ن $[ ب ا��#fة، >Gي د#fة 
 Rو�� ،A� &9و K� i"@ هللا K�  ;!!i= ن M ء :�M ن =�B8  ;8 K'f& م إ�A أf8اب ا�

�&B8  راءf# 8 R8 R��$e:ا� R$ ن M 8&� أن Wiا� W=

 و¨R# E ط�M ، K�Go

v ]ن ا� �B��B&8 P: ء ا�	 ª:�  :M Hذ� �<   �$�w ا¡= ت W�# ونfB= R=Oا�

��aqsا� �;i� a$و �;$ �i�   ب �� AB# R��&b��  .ا�:
  ا��و���و ا�*,+ ا�*�آ�) و� pW�%�T	d�* ا��*��1 :ا��اwQا��Xع  

� E�� �8 �8 ٍء $ د=ًّ  M ن أو $&�R$  ًّ=f أ@ س =!fم #K�B وا��=R ا�@\$� 
K9و�د O�$ �B�
 إ��K  �8 ء $�� $E:s= E ':�§ �� ة ا�:�a=  $ �_ K9 :$ A�و�

K9f$ �&8،  ��ا�&!��ة ا�@\$�� ا� fھ R��$ أ@ س AB# مf!= �qbا ا�"� ء ا�Oوھ
A� &9 ل 	  :M  ;�  ً!B��$ W� qو��ا��� ا� R$ Oq�9: � Æ�ِ�	Eُِ اِنَّ Æِ9\َtَ َو�ُُ

 Rَ�:َِB ٰ&َ�ْ 
=Kَ� Hَُ  )164(َوَ$iْ۪� ْٓے َوَ$َ: 9َِ� ِ�ِ َربِّ اِِ۟oَ �َ ُل �Hَِ أُِ$ْ
ُتۖ َوأَ�َ ٓ أَوَّ ٰOَِ8ۥۖ َو

 َۖR�:ِِB�ْ:ُ�ْ
  .)165-164 :ا%�& م( �اُ۟

  ;9f"_ k�� R$ اءf@ �= �# 
"Mأ  ;��f=8 �&!��ة و A�&= م\@� <
9
P�9 آ_ رھ  >� ��fس $&�!�=;  ؛ إذ �8و�;   k�� R$ أو  ;�f¨ص ووfa�� 8

ك ا%@ @� ��i ة i:ات ا���� ؛ >;� ا�f;oك و
sت ا� :Bا�� س >� ظ g"q�=

ُ�
م ھOه ا�&!��ة 	 ل هللا A� &9 >�:. ا��� ن؛ إذ �8و�;  =�fن ا��� ن M %�& م R
� ًۖ\�ِ"@َ ُّE َ̈ ِ� Eَْ8 ھُُ�ۥٓ أَ ٰ&َ�ْ�َ Mَ َّ�َِنۖ إِْن ھُُ�ۥٓ إfُBِ!&َْ= َن أَْوf&ُ:َ�
ھُْ� =َََْhMَْأَنَّ أ Pُ�ِiَْ9 اَْم� 

ب ، )44: ا��
	 ن(sوا� EMZ� �;�' � R$ ��#ة أ��!&B� ا�� س �' � L� M  :و�

  .M29 ن ��8 �;� أن =;�:fا 8; 
�fق ��  ا�!ya ا�!
آ�� �:!�a #���،    ا�!
آن ا��
=��[�  :اaولا��kل =

و� =�A9G ذ�H إ� 8��AB#  ;B=V  ،و�MV9��  ;�W�!i ھ�ف أ@:A ھG9 fد=P ا���fس
9�"�W و وا	&� ،Bةو �رر� �f��8¥�� إ=[ د ا�&\ج �:�BM s   ،$�;  ا��� v¾ ا�:


ه �!���w R$ P\ل �9	 ��@ Kإ�� Pا $  ذھOوھ ، �&:�]$ �< ��s��:ا� K�f
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A� &9: �  اfُB&َ'ْ9 ً َواfُ�ُ8 
َaْ:ِِ8  :�ُ$ِfَْ!ِ� ءا َّfَ"َ9 أَْن Kِ�wََِوأ A@f$ُ A�َِوأَْوَ�ْ��  إ
 ْe:ُ�ْا 
ِ ِّsَ8ةَ َو\ َّaا ا�f:ُ�ِ	ََوأ ً�َB"ِْ	 �ْ�َُ9fُ�ُ8 َR�ِ�$ِ �)¾�f=: 87( ،ل 	ھ� " : HB9و


اد   ن¨
ور=�وھ:  $&  ، ا��&"�X ا�
و��� إ�f' Aار ا��&"�X ا��� $��<Z�
و�!� =��;� R	fم O;8ه ا��&"�X ، و �t q8	E�" ا�:& رك وا�:s! ت ،وا�[: # ت

و��R ا��[ رب $  V9ال إ�A ھOه ا�G8 Ä"�9 ��iBن ا�&!��ة ھ� ا��\ح  ،ا�
و���
�M

 ا�&!��ة � 9� وي  ،ا%ول >� ا�:&v q��8 >� =� ا�[��ي ا�
iوأن ا%داة ا�


ا >� @ #� ا��sة�hM  X�o.  
a"� ا�:f��� ��$eن �;  >�;  وھOه ا��[
�8 ا��� =&
¨;  ّهللا #AB ا�&ُ 

��t w L 8"�� إ@
اE�v ،أ@fة��، �a� w ��� :=�8 إ
و	� =[�  ،>;� 9[
ا�:f�$eن أ���;� ذات =fم $� رد=R >� ا�:[�:§ ا�[ ھ�B، و	� #:L ا����� 

وM H�OM ن ا�i ل #AB #;�  -وأ���L ا�"��X  ،و>�� ا�� س ،و9["
 ا�� �fت
  :وھ�  =
�oھ� ّهللا إ�A أ$fر ->
#fن >� ھOه ا���
ة 


ھ  ا#�Vال ا�[ ھ -oدھ  و �و9[:§ ا�&a"�  -$  أ$�R >� ذ���B-  H �8��;  و>
 ;��� AB# ة ا������
�qا� ��$e:ا�،  ;�MV9ھ  و
;� ،و�9ر8;  و��9:;  ،��

  .���9G= A و#� ّهللا �; 
- �' �$ �:B�i9¾ >�;   ،ا#�Vال $& �8 ا�[ ھ��B واq9 ذ f�8ت ا�&a"� ا�:

�B:§ ا�[ ھ�ا�:[ R# الV&�� 8، ;�< اولV9و ª�it u;� AB#  ;8
  #" د9;  �
  .30"وV9اول 8 �&" دة ذاR$  #f�  ;9 ا������ >� 'f ا�&" دة ا��;fر

 R�8"�ا=� ��=R# Kh ا��&"�X ا�
و��� ا��� $�� P� t ا��\ل �!� أ�

ور=�¨  :;�f�8 R� �:;B� Rio  ;�<اد وا�[: # ت، و
<Z�،  R$ عf� اOوھ

B!B� K�"�9و 
v :bB� إ=! ظ K�< E=V��با�f،  �=¡ه اOهللا و'� >� ھ K:ر� P�!<

اض $Z� و#\ج �< sا� �B�د#  إ�A و'fب �Oا  ،$[�:&Kا�:����s >�  ا�"

� 8 �Baا� �=f!9،  8&� ط¥� ن ا�: دة �t w ،��� ار 8 ����  ا��
و#�م ا���

¨ iا�  �
a# �< ب "sا� AB# ة
���و	� أ> ض  ،و�s�9 	�:;  ا�:


ون >� �8 ن  $& �� �وھOا $   ،ھOه ا¡=� و$R _� ر8�;  f8ا	§ ا�� سا�:�
K�f!8 د �[ زيf:i$ Ki¨و: "K�wوأ A@f:�  وأو���،   :�$f!� واOq9أن ا

9  9���fن >�; f�8 
a:8، وا��ة �;' �< R�B8 !�$ ��9f�8 \&'وا،  E�	و
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A�&:ا� : E���8 KXB$ن وf#
< R$  <fw  ;�< نfBa9 ة\aB� �B"	 ��9f�8 اfB&'وا

 ا�:É�i8 R��$e ّهللا ور# =�f، Kا ا�a\ة	K�f وأ	�:s8و،  EM �< �;� ه
aو�

R31"ز$ ن و��.  
_� أو¨ª ا�P"@ A� &9 Wّi إ�[ ء "أ$  وھ"� ا��B��V >! ل >� $&�A ا¡=� 


#fن و	K$f، >! ل< R$ E�vا
َءا  :��8 إ@ َّfَ"َ9 أَن Kِ�wََِوأ �ٰ@۪f$ُ �َٰ�َِوأَْوَ�ْ��َ ٓ إ
 َۖR�ِ�$ِf:ُ�ْ 
 اِِ۟ ِّsَ8ةَۖ َوfَٰB َّa�


 9fُ�ُ8ٗ  َواْ'َ&fُBْا  �ْ�َُ9fُ�ُ8	B"َِْٗ� َوأَ	ِ�ُ:fْا اَُ۟aْ:ِِ8  :َ�ُ$ِfَْ!ِ�� 

)¾�f=: 87( ،  :;$f!� اOq�= م أن\�أي أ$
�  $A@f وأw ه ھ رون #�B;:  ا�ّ


 f�9 ، 9f�8ن $� #\� RM�a م >�; ، وأ$
 ا�!fم أن =�Oqوا ا�"�fت a:8
 HB9 �< ة\aا ':�&  ا�f:�!= ا�:!�س، وأن L�8 �< �B"!ا� fi� �;]ّ�$ �' �$

��B# §Bّ;� ا���
ة، >�eذ= \X� ، ;وط
s8 ��<ھ  واf:9ت، أي أf�"ھ� ا�f���=وھ� و

 #AB أ#�اR# . �< �;v د=�;�aن وا��fa� 8 H�� @
8 R��$e:ا� A@f$  = 
s8و


ةw¡ا���� ، و8 �[�� >� ا.  
 fوھ ،Wiا�=: ن ا� fري ھ ��wا� �#f�و� G8 Hoن ا�=: ن ا�

� ب ��8 إ@
اa� 8 E�v\ة K"� t ���= ،  �&8 >� ا�ّ�ار=R ا�:�fBب وا�Oيwو

 وإھ\ك ا�=: ن M ن 	"V� Eول i"ل إ� 8&� إ' زة ا�V�9 ��  ;�% ،راةf�ا�


#fن و'�fده >� ا���<.  
Wiر ا�=: ن ا� :_ R$ا���� ، : و AB# R=ة هللا و9!�=� ا�� ¨
ا��ّ� �� >� $

�Oا 	�$L ا�� ��v ا�:K�B# A@f:8 ��$e ا�ّ�\م ا�R$ �= :i ا����� ا�=: ��� و#�م 
 R$ �;�        .32"ظ�B ا�!fم ا�� �:�Rا�:��i >� ا��=AB# ،R �[ ة أ��


�M  و�8 ءً �s$ �@اf	 ª:B� 9!�م  $ AB# �B��Vا� R�8 HB� $k�� R ا�:
�P ر�:� هللا #�B;: ، إذ #:�ا إ�A ا���E=V ا���i�:Bو	،  �إ� أن 	�P ر8�K ر8

 Lا��f�� 8 �;�tم 8\ده وو �� Aإ� K9ر oل إ\w R$ § ا�� س	اf8 ا
o "$
8�s;�وK� o R$  $ EM E=V�9 أن  AB# 8;�و =�لf&s8 �;B���9 . اOأن ھ Hoو�

�B��&fن �B��X"& ا�
و��� �sB" ب ا�:= R=Oا� ،R�iBa:دأب ا��# ة وا�،  A��
dB@ 
�q� dBw 
�w اf�f�=  .  
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 ا�k=�i أدرfMا أن ا�!
آن $! �tه وa&ي ا�
�O;8ا �yBq إ�A أن $�
،
s"أ@ @�� ھ� ھ�ا=� ا� �= � E'أ R$ �'و #��:� َوُو# Hذ� g8ر W=
R ط

  .$! �t ا�!
آن ا��
=� f8ا	§ ا�� س 8&��ا #R ا%@�fرة وا��q ل
�T�v:  


=&� ا�[��f ھOه 8&���P ر� ب >� ا�	 ��� �Â= ت وKB=V�9 ا��\ل �
AB# ،K&	وا R�:= E�]�9 �B:' R$ uv �أھ:;  ا��:  


 >� ��ا�t\� ا��#fة رواد أ��@�� 	�P  أن  -a&ا� k=�iا�& �� >� ا� 
 $]$ R�K�� &= K&: : � #\ج و@��B ا��
=� ا�!
آن آ= ت $R اOq9 ا�@\$�،

 .آ> ت
-  
��\ل ا�!
آن =&�"
 ا���"�W ا�&:��b!� �B ا���AB# E=V ا�fا	§ إذ K8 ظ>�  �9

 .#R ط
=W ر g8	ya ا�!
آن f8ا	§ ا�� س =yqs ا��اء و=[� �K ا��واء

 ا'�;�  -� ا��� وا��i ة f� 8ا	§ ا�!
آن ھ�ا= ت رg8 >�  -هللا ر�:K- ا�:�

 ;s�&= ه، >� ا�� س
a# Hoا أن و�Oھ R$ أھ�  $ �¥"�= AB# R$ 
�< 
 .K8 ا�ھ�: م ا�!
آن

 ا�[ �P وLB:o وا	&AB# K ا¡= ت ا�V�  ;�< r�sل ا��� ا�[fا�P 9&�دت  -
 .وا�'�: #� ا��� @� ا�&!�ي،


 أدرك  -� K8، ا�&:AB# E و�A� &9 �;h هللا �8� ب ا�� س رg8 أھ:�� ا�:�
R�:9و R$ dظ�f9 
�� .ا�:[�:§ �t\ح ا���

�P وإfwا�K '& ةا�:& �   -	  ;o # ��ا�! @�� ا� ��B:&ت ا� !�"�
 $R ا��h�= K�B
 .=& �� $�;  $[�:&K ا���ا���V=\ت ا�fا	&�� و

-   P�	 ����- K:هللا ر�- u;�$ ص w �< E=V�9 ا¡= ت AB# §	اfا� ،HB@ K�< 

=ª أ@fBبa�أ�� �  ا� ª�:B�وا�  "� �. 

-   �< ��B": م ا��8 �ھ A�i= ا��\ل LB&' ��ا%@" ب ا� R$ ��&	اfأو@ ط ا�
9
': ن �:  =& ��  $�R$ Kا�s" ب  K�% دا� ;� .�;:�Ã وا���B وا�¨

-  A!"=§ ا�:& ش  و	اfا� L�ا��\ل $R ا��� @�
 ا��
=�ة $f� R#;  ا��� �$
  .��i ة ا�� س، و9
':L ا�s¥ �;� وآ�$;�

 

  



  ا�3&012ت ا���.�ة �	*,+ ا�*�آ�) '&� %�� $#"                    
  

  

153                                                                                  ��� ا�
	�ء 

 :ا���ا��
                                                           

1-  =
Mز R8 رس < R8ا :،�¥Bھ رون: ت $&[� $! =�¾ ا� �:i$ م\�، دار ا���
: #"� ا�
�&"�  .417ص  ،5ج م، 1979 - ھـ 1399: ا�


 ، E=V�9 ا¡= ت #AB ا�fا	§=��
 #"� ا�&V=V ا�  -2$ bم، طV' R816م، ص2014، دار ا.  
�8
وت، ، طK #"� ا�
ءوف @&�، دار ا�[�E: ، أ#\م ا�:f	R�&، تا�[fز=�اR8 ا�!��   -3

  161ص ،2ج ،1973
4-  R8ز=�،اf]ا� ��	 R��� ��8
وت  ، $i:� � $� ا��!�، دار ا��� ب ا�&
W�!i9 :�8 ،$�ارج ا�

  .389ص ،2، ج 1973 – 1393، 2ط 
5- ،
$ bا� V=V&§ #"� ا�	اfا� AB# ا¡= ت E=V�9 ،16ص.  
� ن ا�&
ب -6� 
 .73، ص7، �8
وت، ج 1اf��$ R8ر، ط ،=��

�!ya ا�!
آ�� دت، ' $&� ا%زھ
 ا�! ھ
ة ،  ا#"� ا�" @g إ8
اھ�� $f"B8 �:iل 7 
  .36ص


 $��"� وھ"� ،$" �fB# �< kم ا�!
آن ، $� ع ا�!� ن -8sم2000 ،  ط11، طدار ا��  ،
 .300ص

9- 
��= �# "�
 ' $&� أم، $
=� ا�sدار ا�� ،�=
 ط ا�!
ى، ا�!�a >� ا�!
آن ا��
 .39م، ص1984-ھـ 1404

10-  ،P�
وق@�� 	sآن، دار ا�
  .1017ص، 2ا�! ھ
ة، ج ،>� ظ\ل ا�!
11-  ،P�  .1893ص ،4ج >� ظ\ل ا�!
آن،@�� 	
12- P�   .3214، ص 5ج، ظ\ل ا�!
آن>� ، @�� 	
13- ،P� .1349، ص 3،  ج>� ظ\ل ا�!
آن @�� 	
14- ،P�   .1344، ص3ج ، >� ظ\ل ا�!
آن @�� 	
15-   ،P�   .1344، ص  3ج ،  >� ظ\ل ا�!
آن@�� 	
16-  P�  .1355، ص3>� ظ\ل ا�!
آن، ج ،@�� 	

-17 Aا�
��A ا�:a$ �:ا�� ،أ�

 ا�:���9 ،A8 "ا� A��a$ �&"�
، ج $a:8 �"Bi9ا�، 
  .36-35ص

18- W8 ���A ا�:
ا�A ا�:
'§ ا�a$ �:ا�� ،أ�

 ا�:���9 ، �"Biا� A8 "ا� A��a$ �&"�$

، جa:89، 36- 35ص. 

19- ،P�  .1322ص ،3>� ظ\ل ا�!
آن، ج @�� 	
20- P�  .1322ص ،3ج >� ظ\ل ا�!
آن، ،@�� 	
21- �:i$ ت دروزةV#، k=�iا� 
��ھـ، دار 1383 ،ا�&
��8 ا�! ھ
ةدار إ�� ء ا���P  ،ا���

 .426ص ،2د$Ws، ج، ا�¥
ب ا�@\$�



   ��ة %�PQ/ د - ����� ز���	��
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  154 

                                                                                                                                        
22- ،P�  .1091 ص، 2ج، \ل ا�!
آنظ>�  @�� 	
23- ،P�  .1091 ص، 2ج، \ل ا�!
آنظ>�  @�� 	
  .2093 صدت،  دط، $!�$� ا�Bw R8ون، -24
25-   ،P�  .1316، ص 3ج >� ظ\ل ا�!
آن،@�� 	
26- ،P�  .1316، ص 3>� ظ\ل ا�!
آن، ج @�� 	
27- P�  .1398 ، ص3،  ج>� ظ\ل ا�!
آن، @�� 	
28-  P�  .1398 ، ص3>� ظ\ل ا�!
آن،  ج @�� 	
 ،1ج م،2006 -ھـ1427، =��
 #"� هللا R8 �:i$ R8 أ�:� ا��� ر، أرM ن ا�@\م -29

 .14ص
30-  ،P�  .1816، ص 3ج >� ظ\ل ا�!
آن،@�� 	

 ا�fا¨ªا $f:i$ �:iد �[ زي، -31����� ،
sا�[�=�،: دار ا�� E�]85ص ،2ج دار ا�. 
32- �B��Vا� A��a$ R8 �"وھ  ،

 ا��B��VB� g�@f،  دار ا����� ،1طد$Ws، ، ا���

  .1000ص ،2، ج ھـ1422
 




	� ا����ء��	
  174 – 155: ص -، ص ���2020�� ، 27: ، ا���د20: ، ا�
  

  2406-2588 :ا��
	�� ا��و�� ا����
و��                    4350-1112 :ا��
	�� ا��و��
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

155                                                                                                                      
     

  

,: �+ول ا�)�آن %	$ #��� أ��فُّ	�. ,  ��5و�� �34ء �12 ��0ھ�
The descent of the Qur'an on seven character: aTry to 

build a learning conceptual framework 
  

  أ�� �R�Q. د    1را�, #�%�
 �����  	�0/1/� –- �,� ا+��
 *(� ا�) در   -'&�� ا%داب وا�"! رة ا�

kamecheahmed86@gmail.com        rmtapharm@gmail.com  
  

 STا�)��ل 28/05/2020 :ا�ر#�ل.�ر ST12/08/2020 :.�ر  
  

WX	  :ا�

ف ا�1(,� �L ا�)
آن ا��
QRN� �Dم اO�K�L MN& آراء ا�,&I ء �/G ا�)��D، وCDEال     U+ا


ع X�Y *�ة Q(Uل �,
��L، و�W ھGا N�[ ��ا� KLا
&D�K�L ^I ا��ار�Qن راX�Y  0Y أط
��I&,[ �Yر (� �L K-إدرا `,aD ،K)ا�Q- X�Y ع
N�ف وا���OEا   X�I&,�Iا� X� �bc /&�


*�، إE أن وا	W ],�د dص ا� a�OEى اQ�1� ھ� دون XIدر� a�  آ���

�L ا�),Iا�
 �RD�� ر g ھ�� ��ى NIا� K�L �h1/[ X�,� �I&,[ i1� �L j")Iا ا�Gھ Wkم وC&D

 �l�)� ء�c /ا�،  X�U mإ�� Kl ([ارj")Iا ا�GR� ز���
��L ا�,Iدوات ا�+ Y  R�DGp�.  
 �L �,)1ف ا�
U+ Y �(&,�Iرف ا� ,Iا� WkQ� ل �" و�� (Iا ا�Gا ا�ط ر - ء ھGھ �L

 qYا
�� �Iھ� N� i1�Yر (� rR1Dس و )��Eل ا U `/hDو  �I&,[  R� �	 ��ت ا� �dا�

ي ا�I�,&� */� ا��0
ق إ�m ھGا ا�/Qع �X ا�I( jU ا�)
آ����,[.  

����Y0
ف ا�1(,� :ا�]	�ت ا�U+ا ; 

ف ا�)
آ��� ;آن],&�� ا�)U+ا.  
  

Abstract:  
The seven letters in the Holy Qur'an are a concept in which the 
opinions of scholars differed since ancient times, and scholars still 
seek a link between its parties that branch between several fields of 
knowledge, and with this difference and branching between its 

  
1 ���Iا� r�
Iا�. 
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aspects, it is difficult to include it in a learning approach for young 
learners, but becauseof the multiple sources of Quranic knowledge 
that they have now days, It will become a necessary to place this 
subject in a specific learning approach in which the concepts of the 
young learner are consistent, until it is elevated to feed them with the 
cognitive tools necessary for this topic. 
    In this context, this article came as an attempt to place the 
knowledge related to the seven letters in a coherent conceptual 
framework that facilitates their approach to learning and avoids the 
state of confusion and diaspora that the learner may experience when 
studying to this type of Quranic knowledge. 
Keywords: The seven letters; Teaching the Qur'an; Quranic letters. 

 
���ّ(� :  

 �L �"1L mج إ� �ال ]"C[ E �D
ا����
 �X �( Q&* jUم ا�)
آن ا��
 
ا�/�
 ��L  R,kQ ]1 وق وا�h1 م �R!,Y W  ا�(,�، �g O إذا ],&i ا+�


 ا�"���'Gا� �� ,IY ة
c )� i&,�D  و� 
Y��أو ا� 
�1N�ل ا� h� �L  R&�,N�Y  �،
D  R� m/)D أن `-Q �,Y K�L ص ])�م O i1� r,hDى و
Oأ m&* jU )�

�DQوا+و� `�[
  .QL  R!,Yق j�U X� �,Y ا��
ا�,1
 *&m ا�1I�Qى  ا��, �W� r ھGه ا�XIR�L jU )Iوإذا ' ن 

 

D K��L ،�L"� ج إ��R- m �! *� إذا ],&i ا+�,Iا�K&DC/�Y  ت �,kو �L
�bc /&� ��I&,[  إذ ،X�I&,�Iا� X� ا ذا�R- �)aDX��-�R ا�("X* j ا]1 ق  :رأ

�&,Iھ�� ��ى ا� NIا�،  �R-ر آ�� ت �و ��Oا �L ھ�� NIه ا�GR� �I&,�ط ا� (��

ف ا�1(,� �L ا�)
آن U+ا j")� �L �g O 1/ هI� � Qوھ ،�bc /ل ا�Q(*

��L
�Q&*  R/�Y Xم : ا��
�D، وذ�� ��Qن ھGا ا�D j")I�Qزع X�Y *�ة Q(Uل �,
�Dر �وا� ��Y

� �!�  ,�I-  Rk�1/� Y  R(�  D KY�G,ر ، �I ا�)
آن وا�&�p ا�,*

�&,�I&�  R/�Y ا�/ ظ� qا��� 
�O+ا اGھ �(ND j�U،�[ إذا  r(U XIk  Rk
*
 X� ذ�� m&* أدل Eو ، R/�Y i1�� مQRN� ء /Y ��GY KD�� رG,��L ،�Uوا �L
,�
���� �L ا�1I�Qى ا�� �Qي �GUف و�Uة ا�)
اءات �X �/ ھ� � دة ا�,&Qم ا�



,: �+ول ا�)�آن %	$ #��� أ��ف  ُّ	�. ,  ��5و�� �34ء �12 ��0ھ�
  

  

157                                                                                 ��� ا�
	�ء 

Ch� Y ة�Uو �L  �lC- �,)1ف ا�
U+ا j")� ض

 و*lا�D
، -WI ا�)
آن ا��
G���، وھQ أ�
 D��W� �' )1(وذ�� أGOا GRYا ا��YQ,g X� �I&I ا�NI ھ�� *&m ا��

�ف �1�DQ ت �Oا+داءا K1N� مQRNI� Y �R�ط Uة و��ى إG[ �  .ا��
QYي ��
�M� ' ��G �" و��/  �L ھGه ا�Qر	� ا�("��� ا�c رة إ�m �/0&) ت 

ف ا�1(,� �L ا�)
آن U�� 
pa� �I&,[ �Iھ� N� i1� ء /Y X� X�I[ ��� �أ

��I&,�ا� �Yر (I&� ذج I� ء /Y mم، إ�QRNIا� r�g�[ و�� "� X� اء��Yا ،�D
  .ا��
  :. c�de��b0م ا`��ف ا����2 -1
  :.5	�c أد�� �+ول ا�)�آن %	$ #��� أ��ف - 1-1

1-1 -1- fT�[ا�)�آن ا� g� ` : ا`د���ا�� X� K�&*  /,&اط  I�L �h� ��
 m&* K1N� �D
�1
 أد�� �X ا�)
آن ا��N�آن أو ا�

اءات و*&Qم ا�)(� Y �g ا��

]�Cا ذا Y ل � K[ ط� �L rI"D 
c�Iا ا�Gأن ھ i"ف، وا�
Uأ �,)� m&* Kو�C�

 r�g��ا� �L ،مQRNIا� �L م
O mإ� K� Nدي إ��D يGف ا�1(,�، ا�
U+���1 اI�

اره، وذ�� E*�( ر(��  :اتو*�م ا

-   i&,�D  I�L �g O �'��D 
���Eل، وھGا ا+��ا�)
آن ا��aIر ا+ول �
Ka� �,�)وط K�و� ھ� K�(�("Y �(�a&ا� rl 1I� Y. 

���Eل *&h[  m وز  -Eة اQ	 X� �(/D �/1ا� mة إ�
c )� لE���Eا �L آن
ا�)
��hU X� �/1آن وا�
 .	�ر �  X�Y ا�)

-   ��� �Cوف ا�
�Ng ا�ط�ق �L ا�)
آن ا��
m&*  /I�R� K&,h[ �D ا��
 .)2(وا��I ��� ا��� ]"� -R  ا��L �/1 ا�(� ن R�L  IY  أ�( ب ا�/Cول


ف  U+ع اQkQ� أن �L r�I�D ، � ھ  "I&�  /�0,[ رات )�*Eه اGإن ھ
ا�X� �,)1 ھGه ا�/ ��U أ	
ب إ�m ]&� ا��1 	 ت ا��
K/� ��L إ�U m)�)� ا�)
آن 
 �L Xھ� c رQ)aا� �)* Kر إ�� cا �  أGھ r,و� ، ً�Uره و )�* Y K�و� ھ� �D
ا��


ف ا�1(,� ر�aO � "] ر�D ا�)
آن"'� ب U+ن اQ' X� اءQ�UE ءت - ��	�
�D
  .)3(و�hR� Wk ' ن *&�U K ل ا�,
��Y ز� ن ]/Cل ا�)
آن ا��

1-1 -2- �T��3ا��32 ا� g� ا`د��:  jDد U+ا X� 
وردت ا����
  R/� r' m&*  /[ �U�
ف، �,
ض �Uأ �,)� m&* آن
ا�C� �L �"�"aول ا�)

  :*&�U mة
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K�"�"g �L �&1ري، �   روى ا�(� ري و� �)&�  N&وا� �kس ر )* XYا X*

: "�	 ل ر�Qل هللا : هللا */IR  أ�K 	 لU m&* rD
أزل L&� ف أ	
أ�� -(


فUأ �,)� mإ� mR�ا� m�U ه�DC�� .)4("أ
��U��Xا�"�jD  ا�0�	  �X ھGاو�/  أن ��ون �: 

��Cادة �����
 ا�"
وف - �(� �&���1
،  :ا��h�i ا`و�$Eا-,� وا
Iا�
 K�,-ا
IY K)cاج،  �وھ� أ
,Iاء وا�
�
�� ر�L KY *�د ا�Q&aات ��&� ا�L

�(  �W أن  /[ 
ا�)
آن وو�Uة ��aره، إE أن ا�/(� و�Uة Y/ ء ا�"
ف ا�Qا�U أ'�

 وا��(Nc X� K�L r�aN�m&* K أ��X� K *�م ]"�Y �� rIة ھGا  ������ Y `� ط

  .ا�)Qل ا��)�r ا�Gي WIhD أط
اف ا��p` وا�Rd دة
����jا� �h�i
ف X�ID أن ]h&` ا�E�( س *&m ا :ا�U+ا �L ة
���

��/� QRNIYم ا��UQة Iة ا�
0Nر]( ط ا�E وذ�� ،�R[ DQ�1� ف��OE X�(&�Iإذاا� 
 i&,[ 
"� �RL ��G� ،�UQ� Y� �L �- ھGه ا�" �� إ�m ا��X� ��kQ ط
ف ا+�

�Qل 

ع �ا�ND K1N� �hD K��L س /&� K� �Yو 
، I� L,&� إذا أراد ]��1
 أ�

 أو-K ا�� m&* ��E	�aه 1U` ا�hI ل ��Dو raNDاو�ا�و��� X�(&�I&� : �(�(Uو

�aN�وا� WD
N�ا� IRأ� Eإ 

k ن  D	� r أ�IR  - �( ن �&�1, �&,�Iا� Xو� ،M�d�&�
  .ا�h ھ&Qنذ�� 	�R�Q ا�,&� �)�0 '�
ھ  


وھGا �O+ا  W� ث�U  � X��Y "aا��0 ب وھا� XY 
I* ���U XY م d

 XY ا��0 ب«: �I  رواه ا�(� ري أنI*  لQ(D K/* هللا �kم : ر dھ M,I�


	 ن �U �L ة ر�Qل هللا  Nرة ا�Q�
أ (D ���U XY�  Qذا ھ�L K[اء
(� M,I�� L

R�/l  ر�Qل هللا (D �� ة

وف '��U m&*  ؤھ
(D�  ة�aا� �L وره ���Lت أ
M&(L �lدا
Y أو Klدا
Y K�))� �¥ �&� m�U K[
��� L :ل 	رة؟ Q1ه ا�Gأك ھ
: �X أ	

أ	
أ�� ھGه ا�Q1رة  �'QL MYGهللا إن ر�Qل هللا : 	&K� M. �أ	
أ��R  ر�Qل هللا 

ؤھ  M(&0� L أ	Qده إ�m ر�Qل هللا  ([ ��,I�D  ر�Qل هللا إ�� : M&(L �ا��� 

(D اGھ M,I�
وف �� ])
R�/l  وأ�M أ	
أ]/� �Qرة U m&* ن 	
Nرة ا�Q1Y أ


	 نNل هللا . ا�Q�
: "�L) ل رI*  D K&�
أ ھGه ا�)
اءة ": أر(L م dھ  D أ
ا	


ؤھ (D K�,I�: �¥� 	 ل ر�Qل هللا ". ھ�Gا أ�M�C: "�	 ل ر�Qل هللا . ا��� 
"K/� 

أوا �  ]�1	 L ف
Uأ �,)� m&* لCآن أ�
  .))5»إن ھGا ا�(
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 K�&* ^)�ا��0 ب */��  ا� XY 
I* أن �a(ه ا�Gھ �L 
'G� Y 
D�hوا�

ح N&Y  ا��� رg 
�ف MYG'" �L: "ا+��OEا اGأن ھ m&* دال Qوھ ،


آن (� Y i&,�D  � r' qY
0
]K ا�ID ��� ا��� ]L W� `� /�D �� ف
U+م ا�b04

 XY ا��0 ب ]QاiLا����ةI* X� ا ا��� رGRL ،)6(  �L rg+أن ا W� �R- X�

 rD

ف واI' �U  أ	
أه -(U آن

ة ا+و�D �� K/�� ،m�Qا�)/&�  W� iL �ا�(Iا�
 K�Q(Y ذ�� �,Y  K� �)/ا� K"kي وGا� 

أوا �  ]�1
 �/�a(�"K ا����1	 L " �,Y


ف IY)�!� ت U+د ا�,[ X�Y qYال"أن رCا�� " K�Q(Y"M�Cا أ�Gھ�." 

 XY ا��0 ب *&I*  وإذا ' ن �	 rDC/�ا� �g (IY �*Qا� �L ره�	 Q&* m


و أن � �L ،س )��Eا X� عQ/ا ا�Gھ K� W	ث ذ��و�"D  �,Y �L 
أ¥
ا أ'(

XI� XD ھ� دون �1�Qاه �L ا�,&�  X� ،�g (I� Y	r�) ذ��I  رواه O%ا �Y "aا�


أ : XY ',` 	 ل �ِّ 1Y �&1� َY/�ه *X أُ (L �&aD r-ر rO�L �h1Iا� �L M/'
  /�!	  I&L K)U g اءة

أ 	
اءة �Qى 	(L 
Oآ rOد �¥ K�&*  R[

اءة أ��	

�ة دm&*  ,�I-  /&O ر�Qل هللا aا�� M&(L : K�&*  R[
إن ھGا 	
أ 	
اءة أ��
K)U g اءة

أ �Qى 	(L 
Oآ rOل هللا  . ودQ�
ھI  ر��L�   �)/ا� X1"L آ
(L

�   IR��c��	ھ�
I&L  رأى . � ,20� ,� s(2�g ا�qTr[Y وp إذ m3R �, ا�

	  و'��I  أ��
 إ�m  �ر�Qل هللا * M!NL ري�g �L ب
k �/�d� �	  �

 َL r-و C* هللا َ

ف  �ُّ D َY  أُ : "  L) ل ��	َ U m&* آن
أر�r إ�� أن أ	
أ ا�)
�L
U m&* أه

د إ�� ا�� ��� ا	L ��أ� m&* نQأن ھ Kددت إ��
LKددت إ��
L X :


ف و�� r�Y ردة ردد]R  ن *&m أ�َّ Qِّ أن ھَ Uأ �,)� m&* أه

د إ�� ا�� ��� ا	L ��
 R�/��1[ ���1� .M&(L :���+ 
Nا� �R&ا� ���+ 
Nا� �R&م . ا�Q�� ��� ت ا��
Oوأ


اھ��  Yإ m�U �R&' i&إ�� ا�� `�
D�")7( .  
 jD�"ا ا�Gھ �L ه )��Eا �dD  ��I&,�ا� �	QIا�  X�Y�)/ا� � `,' XY ِّ�َYُوأ .  

 �R- XIL ُأ َY ّ� `,' XY : آن

اءة ا�)(Y ف
U+د ا�,[ KD�� ن
-*/��  ا	�
��GY KI&* م�* W�-  َّ)*Y K1N� �L �&��D  � X* 
، وھQ ا��( س أ'(
 "ا���DG`"ـ 


اتc�I� ا��0 ب وذ�� XY 
I* W� raU  I�:  

دا  ،�+��U Kث �D X�Yي ر�Qل هللا : ا`ولN/� ن ' 
I* أن X�U �L

�Qل 
  .�dRY م  ���U XY	r) أن GDھ(  إ�m ا�
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,��jأن أُ : ا� َY َّ� K�Q(Y �&[ K�� U X* 
)* `,' XY" : �L M/' إذ Eو
�ف أ�Uث K�L ھCة أ* دت إ��K ]1 ؤK[E ا+و�m "ا�h ھ&���OEأن ذ�� ا m/,IY ،

�م، وھ X� Q	r�) ا��d ا�Gي  /D E	� Q-ھ
 ا��، إ�ID)8( rI"D  I ن*X ا�
*&m أ��Y �IY K ا�CRة ا�Q-Qد�D ا��� ]"� ج إ�m ا���rO ا�1
Y WD ��,&�� وا�رc د 

  .	(r أن R� i&0D  ا�,/ ن 1�L�RY �)  ھQى ا�/N^ أو �Qا�D ا�0�d ن
t��jا� : ،
I* W� M� '  I� ±&Yأ �(D
0Y ل هللا ' نQ�أن  'I أن ]�rO ر


Y��g m&* Kر أُ k َY ّ� إذ ذاك K[
��U�K �&" �� ا��� ا*��  R�()�.  
  : C�I/L �أ�  �Q�  �R- X	� ا�/(� 

-  X��Y "aاءة ا�
	 X�1"[.  
 . K&O�[ َY َّ� `,' XY ا�1
�h� ,I&� WD ا��
�DQY �&" �� ا��� ا*�
ت أُ   -
-  XDQR�� Y  R0Yف ور
Uأ �,)� m&* لC� آن
 ا��,)�` *&m ذ�� �)Y ن أن ا�(

 KI&,� وذ�� ،K�أ� m&* 
1IY�Qى و*� أ��R� U �L K  ا��C ��  �وا����1
 W)[ ر Np��Eة، +ن ا
NpI0&` ا�Y K�D�U K� ��Oذ�� ا �!,Dذاك، و �� �Iوا�
�&)Qaر وا���0 ا�Gي X�ID أن X* �d/D ا��( س �RIRL ��,�د أو-K ا�)
اءة، 

 K�Q(Y 
Oآ WkQ� �L K/* 
)*  � Qات �وھ
 �, K[ L أ��ل هللا«: *�ة �

]K وإن أ��� i�0[ E ذ��Np9(»و�( �Dروا X� Qھ 
�O+ا WkQIا ا�Gوھ ،

�&D  I�L �� '  Ra� ض
 :�1&� ا��� �,
. ' ن */� أk ة N� �/Y ر �XY ',` أن ا�/(�  �ِّ Yَ روى �1Y �&1/�ه *X أُ 


ك أن ])
أ أ��� ا�)
آن *&�L : m] ه -(
K�&* rD ا�1�م L) ل: 	 ل��D إن هللا

فU .ل (L" :ذ�� i�0[ E ��وإن أ� K[
Npو� K[ L ,� ل هللا��¥� أ] ه ا�� ��� ". أ


L X�L) ل: L) لU m&* آن

ك أن ])
أ أ��� ا�)��D إن هللا" : K[ L ,� ل هللا��أ

]K وإن أ��� i�0[ E ذ��Npل¥� -" و� (L ��� أ :  ءه ا��

ك أن ])��D إن هللا


ف L) لUأ �¥�¥ m&* آن

]K وإن أ��� E : "أ��� ا�)Npو� K[ L ,� ل هللا��أ
�(,� : ¥� - ءه ا�
اL �,Y) ل" ]i�0 ذ�� m&* آن

ك أن ])
أ أ��� ا�)��D إن هللا


فUا. أQY gأ �(L K�&* ؤوا

ف 	U  ID�L")10(.  

 أن ا+�
 �h وز *�م ا� 0	� L� +/1(� ا�/(� )�,D Kأ� r�)	 X� Qھ K��


د U �� ا�E�( س h� X� ��+ا m&* �cود ا�)�رة أ�U وزة hو� ، R[ر�	ود �"�
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ف �L ا�)
آن،  X�ID ��G&L ا�)Qل أن ا�/(� U+د ا�,[ X* �d/[ أن X�ID ��ا�
 X�U �L ، RY �IUر K��+ ��� ر ا�� �Oا rَّI"[�  ل U �L ,&�� و ا�(� ن�ا� �(d�


ف ا�)
اءةUد أ�,[ X�Y س )��Eا.  
  N� أن 
ا�Q'GIر �L ا�"�K�L jD دm&* ��E " أQY gا"'MN&D  I ا�/�

  N� ��E�L ،آن
: ��p" ا��Y g"ا��R- X� ��lCh ا��&i وا��&�� ��R- X ا�)
�a(ا�)ء)11�dه إ]� ن ا� /,� �L �a(وا� ،)12( 

اءة ا�)(Y iأ�� Qآن +ن وھ

�X ا���
ة K�L إ��E Y  m�) لا�)
اءة m/,� X� K&I"[  IY ا�r�I[ WIh إ]� �  �&)
آن 
�R- X� KYاCUره وأQ�، أو ],�د )13(ا��UQة، �Qاء ' �M ھGه ا���
ة ],�د آKD و
X� W�Ih&�  U �� ^�� Qى، وھ
Oأ �R- X�  RY لC� ��ف ا�
U+آن  ا

اء ا�)	

 K�Q	 �NL ،�D

ف 	
«ا��U  ID�LاQY gأ �(L K�&* آن » ؤوا
إc رة إ�m أن ا�)
�و]K، وأن [ X� �a(از ا�
U�  R,�I- دون KL
Uأ �Uأ X� m[�D أن K�L �/pD

q(L �R�g �� Qھ  Iإ� KL
Uأ W�I- WI- m&* ا�)�رة. 

rD � �)� ر�Qل: XY ',` 	 ل �ّ I' َY  روى ا��
�Gي *X أُ )-L ،ل ( :

" ،Xأ�� أ��� mإ� M�,Y إ�� ،rD
)-  D م�pوا� 
�/�R ا�,Qhز وا���d ا��(�
q	  Y �' أ
(D �� يGا� r-
�I"�  D إن ا�)
آن أ�Cل *&m : 	 ل". وا�h ر�D وا�


فUأ �,)�")14(. 
GRLا ا�"�jD - ء '��K و�g و�Y ن �" ل ا�/ س ا�XDG أ�Cل �R�L ا�)
آن 

ف واL ،�U �/(� أc ر إ�m ھGاU m&* �R,I-  R,� رG,�D ��ا� �R[را�	 XD )[و 

K� �)Y �UاQف ا�
¥� ],�د أQUا�X� �R  ،��,�د ا�/ س أوE ،ا�)Qaر *��UQ[ X ا�"
 ��ND أن X�ID يGا� ،K�L نQd�,D يGن ا� �Iوا� ^/hوا� 
I,ن وا� �Cا� �R-

Y Y  اء���L� K�Q(Y: » �,) ا�)
آن ا�Gي �K/* mR ا�/(�  �	 m&* أ
(D آن
ا�)
� ]I روا �L ا�)
آنL ،ف
U15(»أ( `�pD Eاءة ، و
*X ا�) ل أن ]DQa` ا�(

�Uف وا
U د
hIY `� /[  IDن أ )�
اء ��/ Iا� X* �R/وا�،  �L ي وردGا� Qوھ
�ف�OEا  N&Y 
Oآ jD�U.  


MU  �	 ل أ	
أ�� ر�Qل هللا  �X,L اQ,1� XYد L �U آل X� رةQ�
r-
� M&(L �h1Iا� mأھ : إ�

وL  �  أ	
ؤھ . أ	U  ؤھ
(D Qذا ھ�L .ل (L :

 Rأ��

� ه  �L �0&)/  إ�m ر�Qل هللا  �ر�Qل هللا  أ	)O�L��uY� ل 	و KR-و :
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" ��&)	 X� �&أھ  Iفإ�iYvpأ#�¥� " ا  b�c �&* mل *&�. إ� (L : ل هللاQ�إن ر
� fR��eT �&*  I' ��/� r-ر r' أ
(D ل. أن 	 :  Lو
U أ
(D r-ر r'0&)/  و� L

K)U g  ؤھ
(D E)16(.  

ة  و�  ��C أ�&Qب ا�/(� ھGهIا�Qھ:  


 و-K�L KR دm&* ��E أ�K أ�
 ذو Y ل أو   -�p[`,aD  K� �Y� رواه �	س، و /&
 K�Q(Y تQ��
د h� Kأ� �	أر XY �Dز X* ي
 .)M�1L")17 ر�Qل هللا: "�ا�0(

-   �L ي وردGا� Qوھ ،X�(Y 1ا� X� ة

 GO�Y ا�,(DG"�وا� �R/ا� �p�g ل I,��ا
 N&Y 
Oآ jD�U :» ��&)	 ن ' X� ن�L�0ا	Yvا LاQ�&R«)18(. 

-   �g (Iا�,&� وا� �L �Y "aا� �g O X� K�Q�� `� ط �Yأ XY �&* mاره إ�
�إ
 .وا�,
L ن

-   �&* `�(,[�  K/* هللا �k4ر �u�w��`ا ،r�aN�ن وا� �)� Y E   
�p�gاو W� r� ,�&� `1أ� 
1
 �Y �[��L ،�R�&* K� �Yا�D ا+�,D  IY س /�

  I' ،��&,�ا� �L �R,� رج��&� N&Y  !Dورد أ �&*  ����: dD ر إ�m أن ],)�` 
)
أ 'r إ�1 ن �/�� 'L :�&*  I) ل *&�«��r'، r�I- X1U«(19( م أنQ&,Iوا� ،

R�QI!� �L ن�I"D ل Ihوا� X1"ا�I   �L ة�UQا� �&h[  	ةذو
أن ، 'I  ا���
 .�X أو�W ��اrO ا�N/&� �UQ^ ا��1 ��� ا�Ih ل


ة أ�K 	 لD

 ا�0(
ي *X أ�Y ھD
- XYج ا
Oل هللا : وأQ�: �	 ل ر
" Xج و��
U Eؤوا و
	 L ف
Uأ �,)� m&* لCآن أ�
�ا ذ�R إن ھGا ا�)YX. p

� .)20("ر�� r�4اب وp ذr% �Rاب ��4
 qY !Y K� ��I,[ف ا�1(,� و
U+ا m/,� �L ة ا]1 ع
�O+ا�,( رة ا �Lو
 �cأ X�  Iاب وھG,وا� �IU
*�م ا��/ 	�، وذ�� �N/Y ا�
X�Y qY ا�

 r��I�ب ا� Y X� ن '  Iھ

 �a د�Y K(D �  &"���ا�I�/ 	! ت، r,&L ذ'�'�Y.  
�T��3ل ا�)�ل �, أد�� ا��32 ا��yإ:  

 Kا�� �(�(U أن �!�([ ��� IDة ا�
0Nط(�,�  ا��ا��إن ا� �L m&h�[
 rD
)-  ������K، وھGا �  � �` أن C/Dل '�  m&* آن
(� Y�ف وا��� Eإ ،

�ف �OE ،اءة

وف ا�)U �L ة
أن Nc)� ا�/(� *&m أ��&,- K�0D K&` ا���

آن(� Y د
N�1[ أن �dO K&,� rY ،�(&�ا� m&* �R[ 	 و ط �Rا�QUى  أ
Oدون أ �bL
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ا�/(� '��
ا �X ا�/ س، Q��Lن ذ�� � X	W� r�) و	W� W أھr ا��� ب، ا�XDG ' ن 
 � K�L اQ,	و  � �)p� �L عQ	Qا� X� رG"D.  


ف ا��� ط&(R  ا�/(�     U+ة ا
��L� ن�Y (�� ن R-و  R� ن ' K��+:  
 . ا���m&* ��N ا+�� و�
ا* ة أQUا�R : ا��y} ا`ول
,��jا� {yا�� :��&Y 	 س ا )��Em&* ,�دة�ف �
U�Y آن
 .ا�/ س */� ],&� ا�)


 ا�X�R، ' ن ا�/(� �+ Y M1�� X�R-Qا� XDGھ X�Y ةQhNأن �� ا� i"وا�
�  �	 َّI"[r 
Y aD ل ا�/ س، إذ ' نQ(* �L  R�I"� �c و����و*�   �1

���( س � �DQY
أKY "g وD��رج �,�L �R ا��,&��، Q�1� Yت ] رة، و�h� ,I� Y ا��
 K�(�� r� ن ا�� �)� Y �R/�  !,Y ��D ن ' K&,� rY ،ى
Oرة أ [ �R� ث�"D يGا�

���, بEا m&* �R[ر�	 �L .  
K-أن ],�د أو  I' اءة

آن Y ا�)(&� �� I- K-و K/� ز
)D �,)1ف ا�
U+ 

 ،�D

ف، وھD  � Q,�^ أن ا�,(
ة  X�Yا�)h �L �a&� ا��UQة ] ھQا��U+ة ا
�'

ف وRR-QD  إ�Y m,�ه U+ه اGھ ��/D يGا� qYا
�Iا�/��1 ا� ��GY آن
�L ا�)

K[ �&' �L �	 /�D E QRL ،يQ&,اب: (ا�G,Y �IUر 

�� ��[ E ( X�QIا ذ'� Y
 
��ف ا+ذواق، و�,r ذ�� �OE K[ �lC- �,)� س )��Eا ��&Y 	 �&* �gو


ف �L ا�)
آن X1"� Y وا�Ih ل، 0L(�,� ا��dء  �XY أ�Y ط �` U+د ا�,[
�g (Iا� K�L �UQ�[و rOا�Iا� K�L ,�د�أن ] r�Ihا�.  

- ء  �|i%:  �L��b0م ا`��ف ا���p���4 ���2 ا�	�T�u �	�5ف- 1-2
هُ : ا�) �Qس ا�q�"I أن ا�َ"ْ
ف ��c ِّr' Xءٍ  ُّ�Uَهُ و
ُ�Ncَو ،ُKُL
 .)21(طََ

اُء َواN�َْ ُء ¥ََ�¥َ�ُ أQgُُلٍ : "اL XY رس	 ل  َّ

 : اْ�َ" ُء ا�ُD�ِ(َْ[َّْ�ِء، َواْ�ُ,ُ�وُل، َوdا� ُّ�Uَ
  )22("ا�dَّْ�ءِ 

(&,[ �DQp&ل ا�Qg+ه اGR� �h� أن X�ID   K-و+ Y �,)1ف ا�
U+م اQRNIY
�(� ن �,/C� mول ا�)
آن  ، وا��� ��� ر �/K&(�  �  R ا�Cر	 ��ا�,&I ء ا��� *�دھ 


ف � X	Qل ا�� م أ�Y ا�r!N ا�
ازيUأ �,)� m&*)23(: " X* ج
�D E م�ا��
�ف�OEا �L ف
Uأ �,)�:  


 و]���j: ا`ول�'G[و WI-اد و]�/�� و
Lإ X� ء I��ف ا+�Oا.  
,��jا� :

�D ا+L, ل �X � ض و�! رع وأ�a[ ف��Oا.  
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t��jاب: ا�
�ف و-Qه ا�*�Oا.  
�ف Y �/)� وا�DC دة: ا��ا4{�OEا.  

~��Xا� :
�O��وا� �D�(�� Y ف��OEا.  
�ف �Y� Yال: ا��2دس�OEا.  

�D ا�&hR ت ' �N�� وا�� �� وا��
	�i وا�����N : ا�4�2{D ت p&ف ا���Oا

  .)24("وا�ظR ر وا�د� م و�"Q ذ��
Kأ� mم إ��  :X�ID أن �C-Q ھGا ا��Y ��/a *�( ر أ	1 م ا��

  :اiYvف �, ا�]	�ت ا��0دة -أ
�ف �L ا+�I ء �Oاد : ا
Lأو ا� ^/hا� j�U X,�د وأ��ا�.  

�ف �L ا+L, ل�Oا : RND
a[ j�U X�.  

دةN/� �� ,Iوا� �� )Iف ا�
Uأ �L ف��Oا : LGUا و
 وK�L rO�D ا��Yال، ذ'

�� )Iف ا�
Uأ �L ا
�p[ ره )�*E.  
�، �RI�� j�U X : اiYvف ا��Yاq�R -ب� c ��/ر ا� )�* Y : 
�O��وا� �D�(�&�

 .وا�/)� وا�DC دة وو-Qه ا�*
اب

�ت -جb	ف ا�iYvا :i)�  � �,D يGا�. 

 �(Y 11 م ا�	أن ا+ �L r�I�D �p� ف
وو-i&,[ K ھGا ا��)QRNIY ��1م ا�"

 ��R- X ا�) رئ ذ�� أنD�(�ا�"� وا�,�ول وا� m/,I� �/I!��:  


اد وا���/�� وا  -Lوا� ^/hء ا� I��&�dء ا��L WIh��T�5.  ،mI1I ا+
 �Y �IY آن
�ف �L  R/�Y ا�)�OE Lا���ول  �� ,� XIL ،
Oآ �U mإ� �U X*

 X�Y ) ل�ا� Kا�,�ول أ�gT�أي� ًEوُ*�و ًE�ْ*َ ِ�ُل,َْD K/* َ�َل*َ  /�Q(L ، :د U)25(. 
-   �I&ا�� X� اًءC-أ  R�Q'  ًLو
U �hR�ظ ا� Nأ� ��I1[ `)�، )R/�)26  وأط�ا��

 m/,� mإ� �RL �� ,Iوف ا�
U  ا���ولأ�   R�Nوظ� ��N&ا� qY
أ	
ب ��Qن ا�

ھ �� �L Eإ m/,� m&* ل�[ E  Rم، وأ��، وا�,�ول وا�
�L)27( qY ا��


D/ ن	.  
-   i&,�� ل ,L+ا �Dر a[ ف��Oا �54وفا �hR�ا� R�� )� , ور�] ��أ�  � ،

�[���  I' اب
�ف ا�"
' ت IL�Q-QY i&,ه ا�*�Oا K� �Y. 
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�ف ا��
ا'�` �j�U X ا�/��  -�Oا : m/,� �L XI!�� 
�O��وا� �D�(�� Lا���ول 
 �a[ E �(/دة وا� DCوا� ،`�[

 �j�U X ا��Oآ K-و mإ� K-و X� م��� Y

� �/ ص �m&*  IR&IU X أ�IR  و-R نL ،m/,Iا� 
)
آن *&m ظ ھ&�  IR�(1� :
*/K إ��T  m�ل�UھI  أو و-hD� Y K ز و-Y K �ط/ ب، �&) رئ أن �D� ر أ


O%اب ،ا
 .وا+�
 �Q-Q� �)1/� Y K1Nه ا�*
-   i&,�� Kأ� Eإ ،i)�  � r' �,D ت hR&ف ا���Oداتا
NI� Y  ،��/ا� X� 
أ'�

  Iإ� ،�R� زه h*آن +ن ا�/�� �` إ
و���G �� ]��&� ا�)( rl ا�,
m&* ��Y ا�)

داتNIا� X� `ا�Q- �L ف��OEن ا '. 

أن �)Qل أن د��E ا�"
ف �W�I- �,[ �p ا+و-K ا��� و�r' X ھGا �/  
 �Dؤ
�` أن �,Qد �&���E ا�&�DQp ��,�0/  ا� � ��G� ،�,)1ف ا�
U+ا  R&Id[

�RNء ا�Q����( س و�  �L�[ K&�aN[ mذ�� إ� �,Y ل "D �¥ عQkQI&� ��&ا��.  
1-3 - fT�[ا�)�آن ا� �T��Y4 ���2م ا`��ف ا��b0� �|i%:  ف
,D

ا��I�Qب �L  �ا���م ا�Ch,I ا�C/Iل *&m ا�/(� : "ا��
m&* �D أ�Kا�)
آن 
K[و��Y �),�Iا� 
، و+ن ],
�D ا�)
آن GRYه ))28"ا��U aI ا�Q(/Iل � Y�Qا]

 �D
,[ K�+ ،ن �Cا� mآن إ�

ھX ا��Qaر *X ا�)D Kوأ� �g O ،
g 	 ا�"�ود

�D أ'�
 ا,[ mإ� 
]1 *  و-�� ه ,D�m&* �I أ�I ء ا�r�* NI، أK/*  /"c ا�/�

�� ذ �,�� ا�/Qر��، إذ " إc رات ا�*h ز �L �� ن ا�hD ز"�L '� ب ��
�D
و'Gا ھQ �1 ن * �� ا�Q(D ..." : �� * �L `�pل  X* K�L ا�)
آن ا��

  .)29("ا�Rd دة
 qO m&*  DدQI* آن

ض ا�),D K�Q' �L 
�O+ا �D
و]�XI أھ��I ا��,
ا��C ن، إذ -,r ا�)
آن �X�I� * X�Y  � 1، * �� ا��p` ا�Gي (D�/� �L �!�R ه 

 �!�(D يGدة ا� Rdو* �� ا� ،�D
h�ق وا��، وا��Y�د واiYvpف ا����23ا�ط

ف ا�W� �,)1 اU+م اQRNI� �h1/Iا� qY
1
 ا�,�D X�U �NL ،ا+ول �D
,��

�ف وا��,�د ا��� ھ� �OEا�� ��، +ن ا�/1(�� وا �D
��hه أ'�
 ا�W�  � h1 ا��,
 mھ I�D  � �D
�X �)�!� ت * �� ا�Rd دة و-` أن ]�R- X�  R� �h ا�)
آن ا��
 q1Y+ا  R�QRN� �L ���
U qY&)� ا�(�غ X�Y ا�, ��L ،X�Iَذا ' �M ا�(�  R,�

��ن ��i4 ا�)�آن ا��	�� .�ا%, �)�Y$ ��ل  ل، �
ا* ة ا���م �(I�m! ا�"
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�ف وا��,�د f��% �L ا���bدة �g ����2 اiYvف و.��د�OEا �� U ذ�� �L  IY ،
 K�L لC/���ا�&1 ن ا�,
�Y وط
ق أدا�L Kl ا��1 ق ا��C �� وا��I �� ا�Gي 

Uوا  L
U لC/D ن�Y  D
Ng �Dر �ء ا� /Y ��,D X� آن
�ا ا�)
آن أول �
ة، و+ن ا�)

U&� ز�/�� � �L Kو�C� ��I�U ر )�* Yو ،��G� ر ��� �Uوا r�- K�&* �d/D
  R�L وت N�[ا+-/ س و  R�L جC�I[ر و I*+ا+-� ل وا  R�L �&��[ �/�,�
�	�� ا��� Iا� �aO

ف ا��Y �IY �,)1 ]&� ا�U+ا M� ' ،�&,�ا� m&* ا�)�رات

 �D�- r�- �[�D m�U �&[ ق�0�Eا �&U
� `*Q�1[ ّUQَُDاءة
(Lو
U �  آن
ا�)
����  *�I ن N* XY ن ر�k هللا  �R* mإ� ��Rا�� X/1ا� K�	 �  � Qوھ ،�D
ا��

K/*. 
�b0م -2	� ,	�Yا�#)�ط ا�:  

��I&,[ r' d� X�  X�Y qY
D ،يQ�/Y ^N� ذات  Rأ�  ��ا�&�p ا�,
��Y ��ر

ا]` ا�Q-Qد ا�"�1 �&��م، GRLا � X�Y qY
ا�QN&Iظ وا��I�Qب *& m	�a ا�

 
¥�D�&,�Iا� r� ,[ m&* W�  E ��/� Y K�L ة
ا�/� ا�)
آ�� ا�Gي ]�Qن ا�,(
 Y j�"Y ،ظ N��� �[Qaا� WIh�[/DازQ� أو  RLو
U �Uأ 
�p�Y  R�,�)ط 
�p� ، R

I&� �)1/� Y�,&�  ��ر�� ، ا�Gي ���D K&,hD  ا�)
آ��� ��UQ[ W� �g O ا�)
اءة
KlاC-أ �L ا�" دث 
�p�ب ا�
p�1Dو ،�Y �وا�� �[Qaا� rY (�ا�.  

��
ة ا-��L ،��* Iن ا�I��Y K&* N[ �/* �&,و� ط 	
آ��� O رج ا��Iر�/Yو 
�ف�OEا K-از و
Yم وإ RLا� m&* ا�)�رة  R�L �&��[ ��ف  وا�
U+ا X�Y

�D
�X ا��1 ؤل ا�Gي D"� ج  ��d/D  KD�� *Qء، �Lن ذ�� ا�1(,� �L ا�)
آن ا��
 ،�I�&,[ يQY

ق �K&,hD K1N  	�إ�m إرc د ]pD �Lل h� اءات

ف  ا�)U+وا


K��c X�  �L اOE�a ص، و	� ر��g  ھGا ,� �(U r�ID يGا� �,)ا�1 X� عQ/ا�

ابp��E1 ؤل وا�ا� [
 دي ا��Iارس ا�)
آ��� وا�XDG إ�  */� pg �,Y ر �

�D
)
آن ا��� Y �pdا� X�  b�c �RD�� i&pD  I� ةE (��� Y K�Q&Y (D K�Q&*أو و ،
�dا� �RYQ&	 �L �(&D �R�&* د
D يGح ا�Q�NIو�� ا�
���Eء ا !Nا� W� �g O ،

  � K/�
0�D E m&* ل Y ��� I�� ��I&,[ �Yب �) ر �� rظ �L وذ�� ،

ف ا�U+ع اQkQI��,)1.  
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i&0/Iا ا�Gھ X� ,)1ف ا�
U+م اQRN� ى أن
��   �hR/� m/)D أن X�ID
��I&,[ rOل *�ة ��ا�O X� �&,�Iى ا��� :  

ذ�� أن : �34ء .�wر و0d, ��ل ظ�ھ�ة ا�	�u :ا��cv ا`ول - 2-1

 	/ ة ا%�� )* K�Y) ر� Qف ا�1(,�، ھ
U+م اQRN� �L س )��Eب ا )�أ�U أ

�DQp&ا� ��* /aا� ،  RI�"[ ��وا�- Q"/ل ا�Qgأ �L مQ&,� Qھ  I'-  ت �N&ا��
����L  IY ، R�1 ذ�� ا�/"Q ا��Iر�I� �Dر �,Iا�.  


ى، Y �L XI�D/ ء ]Qaر�  I' اGھ X� ج
�Iوا� �Ngو  �&,�Iى ا���
 �p&ة ا�

X*  � �&U ظ ھ� �L  R�L rg+ن أن ا �Yا*�ھ ، وQ	 �* /g r)	

 �L ��I�، )30(ا�&��p) Y&� ا�N�+ Y �� ,I ظ، وا�Gي Q- �L rI"Dھ
ه أg �� ا�

 ��D  I��L �& دواrO ا��1 ن DQa[ Eإ Qھ  � �Y �أو ا��  N&أن ا� j�U


 �/Q�D  � Kن أ	
ب���D QRL ،ان�-Qوا� �Nوا�, ط r(,ا� X�Y �-C�IIا�  
�),�&�
�&�
اده،  وأ� r- ن �)��  I أن X�ID qO m&* دات
NIل ورود ا� I�Uا K�L د�,�D

 r� ,�ا� �L �&,�I� Y عQ-
��K، وا��Rف �X ذ�� ا�' ��/Y رهQaD يGه ا��a	
1
ھ  Dوأ �&,�Iة ا�
0L mھ� إ� /Iب ا�
�W ا�&�p إ��R/� m ا��gQ، وھQ أ	



ف ا�1(,� �L ا�)
آن ا��U+���1 ا� mج إ�Q�Qا� �L K�&* W�  R� h1وا� �D
 R�1 طY �L �p&ة ا�
  . ظ ھ
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���ذج و���� .�	� :  
�I&,�ف ا��Rو: ا� �p&ة ا�
  . 	Qا*�ھ ��dة Y/ ء ]Qaر وX* �Ng ظ ھ

  
2-2 - ,��jا� cv��yr ���	� :ا�� fT�[3+ل ا�)�آن ا�. : ��D أن �,Y

 �-GI� mذ�� إ� �,Y KY r(�/D ،�&,�Iى ا��� �p&ة ا�
Y/ ء ا��Qaر ا��NgQ �� ھ
  R�L ��Y

C/[ �&Uل ا�)
آن ا��
�D وا��1 	 ت ا�&�DQp ا��� ' �R�&* M  ا�,�

��|�3�Y	f ا��Yا��� إ�4�y  ا�	�  
X� `&0D �&,�Iب  ا�
'� Q�[ �&I- �Yن أ	

Xا�"^ �  أ�� mإ�.  
" Y �' r-أ ر
	." 
  

�� ا�I�,&� ا�Qaرة وiL   .ا�Ih&� أر�� Qgرة ],(�
X* �D ھGه
D X* رهQa[
�&Ihا� �L  ه�a	.  

 m&* K&ع ز���X� `&0D ا�I�,&� إط
 `&0Dو ،�&Ihدون ا� ،�D
ا�Qaرة ا��,(�

�X ا�I�,&� ا�� �� '� �Y ا�I, �� ا��� 
KD�� رةQaا�  R&I"[.  


أ: "ا�I�,&� ا�� ��(D r-ر" ،" Q&�D �&1�

�Dة"، "ا�)
آنhأ ا�
(D ا+ب" ،" �&,Iا�

 ا��" ... X(&D ا��رس
  

�ال �I&� K-Q�,&� ا+ول� : MN&�Oذا ا I�

�� �X أن ا�Qaرة � Y  I�/�Y ا�,( رات

 وا�Uة؟
  

+�� �)&Qa[ Mري K-QY : ا�I�,&� ا+ول
واX� �U ا��,(�
 ا��� �Y، ا�Gي X�ID أن 

m/,� X� 
�'�Y �RND.  

1�ال K-QD إ�m ا�I�,&� ا�� ��؟�N^ ا� 
  

ا�Qaرة ]"rI أ'�
 �X : ا�I�,&� ا�� ��
 X� 
�'�Y  R/* 
�,/m، وX�ID ا��,(�

�&I-.  
)X�I&,�I&� mا+و� �&Ihر ا� Rإظ( � ، 


داتNI�  ، I���&I- X�Y  'ا
�cا 
ا+'�
  ا+�I ء أم ا�)Qا*�؟

  .ا+�I ء: ا�I�I&, ن

 �I ذا؟
  

 ،��E Y �0)[
و+ن +ن ا�Qaرة �
 r�I[ وا�) *�ة ،m/,I&� 
DQa[ ء I�ا+

  UQkو r	أ �	�ا�,�	� IR/�Y ، وھGه ا�,
�D
  .�L ا�Qaرة ا��,(�

 �p&ة ا�
� ذا ]1�/�� X* ط(�,� ظ ھ
  و	Qا*�ھ ؟

 qYر  Rأ� �p&ا� �L rg+أن ا ��/�1�
 r�I[ �*اQ(ء، وأن ا� I��Y �� ,Iا�

  .ا�,�	 ت X�Y ]&� ا+�I ء
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�� ف �QYQنQ� K�I1D  � r�)	 X� وذ�� ،�&,�Iدا ��ى ا��h�  �D
�/Y
"�D�- X� ف d���E31("ا( �L  Ra�&D ��وا� ،" iD
�1
 ا��L `� 0 طD أن

K1N/Y `� 0ا� raD m�U  R�&* K��D دون أن ��I&,ا� il ("ا�  �d��1D أن mإ�
  .)32("ھGه ا�")�)� 'I  ا���RNd  ا�1I���d ا+ول

  :وGI� X�ID-� ذ�� �L ا�kQ,�� ا��,&��I ا�� ���

��|�3�Y	f إ�4�y ا��Yا���  ا�	�  
 r)	 �p&ة ا�
Y,� أن ],
m&* ML ظ ھ


آن ا��
�D؟�  ]),��ھ ، (� Y ذ�� �	�*  
ا��b�R ا��� ' �m&*  M �"� ج ا��,
ف

  RY لC� ��ا� �&U
Iا� �L �p&ا�  R�&*
�D
  .ا�)
آن ا��

 �&U
Iا� �L �p&ة ا�
'�� ]�Qaر ظ ھ
 ا��� �Cل RY  ا�)
آن؟
  


فaوا� Q"/ا*� ا�Q	 �,Y  R� WkQ[ �� 
 �(&,�� M� ' �(L ، R0)![ ��ا� ���وا�(

q(L وق ا��1 نGY.  
 �I ذا �� ]WkQ ا�)Qا*�؟

  
 �,Y [ ءت - �p&ا� ���O أن  /L
*  /�+

آن �� C/Dل Y,� إذ (� L ،آن
����� ا�)

  .ذاك
 W)�D يG�  � ا�) *�ة `�p[  ��/*و

  ذ��؟
 X�Y م��ف �L ط
D)� ا���OEذ�� ا W)�D

  .ا�/ س
ا�)
آن C/Yو�X�Y WI- K  و'�� ]
ى أن

��RL؟�Oا�/ س ر�� ا  
�Yن W�I- rIdD أ� ��(�L �R ا���م، أو 

K/� �R/�Y ك
�dIا�.  
 W	Q�[ ��ا� �DQp&ا� 
إذا �  ھ� ا��Qاھ

  و-Qدھ  �L ا�)
آن ا��
�D؟
 `1"Y عQ/�[اءة و
أن ]�,�د K�L أو-K ا�)

  .�,QRد ا�,
ب �X ذ��
 X�,� m/,� X* 
� ذا �Q ' ن ا��,(�
���&X�Y K�N� �L  N *�ة �hR ت 


��Y؟* 
  

 K-دة أو�,�� �D¸Y آن
X�ID أن C/Dل ا�)
ا�&N  ا��� ]WIh ھGا ا�Q��L ،m/,Iن 

  .ا�m/,I وا�U وا+�N ظ ��,�دة

 ��Y
* �hR� `U g �&,[ Q� و� ذا
 �L ��ا� 

اءة 	
آ��� ��	 �/�,�

 �hR�K؟
  

 K&,hD  � ، N&ا� X* 1 ؤل[ KD
�,��

ى �,/ ه، وا�"�D اءة
	 �L ه�h��Gي 

 qYا
[ �L 1 ھ�D  � اGوھ ،K�hR&Y ى
Oأ
�D

آن ا��(� Y �R[ hRا�/ س و�.  

 �p&� Y آن
�	� ا�)* 
ا��/�� -Qھ
 ا�,
��Y؟

  

 
�(i أن -Qھ  I� 
R�D آن
�	� ا�)*
XI�D �p&� Y �D
  .�L ا��
اqY ا��
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2-3 - t��jا� cv���2 ��b0م ا`��ف ا����2: ا�� �yr� : �g O
 jD�U �&,�Iإذا ' ن ا� KD�� مQRNI� L ،X1ا�D K�Y) ر� ��*/��  ]  	ا]1  
�Qن أ'�


ط أن ]�Qن c ،`'
Iل ا� �Iب ا�
k �(D
�1U ، وأ-&m ط
�L �(D ذ�� ط

 ا��I ل �K� h� X ا���او�� ا�I, شg /*.  

��I&,[ ��,kذج وQI�:  
��|�3�Y	f  ا�	� ��yذ�  ا��4�yت ا�3

ا��
�D ]�,�د K�L ا�)
اءة أ�h/L ، � �U  ا�)
آن
 X�ID ��' ،X��N� rI"[  � �Uأ  R1N� �D%ا

�ل �  ],&MI؟O X� ذ�� 
1N[ أن  

 `�� ��Cول ا�)
آن *&hR� m ت ���&�N وأ
 rI�"D أن �!�(D ،ا��0 ب �L �*Q/��

 N� X� 
  . ا�m/,I ا�QاK�L �U أ'�

D ن � mب إ�
�  ھQ ا��I ل ا�"�1 ا+	

"m/,Iا�" )��l
��� Y C�I�D يGظ ) ا� N�+ا �L
  ؟


D ن ا��� ر � Qھ ��G� ب �� ل
أ	
���,� �&� �L �l Y
Rا��.  

 mإ� ���,Iا ا�1&� ا�Gع ھ
N�D Q� ث�"D ذا �
 *�ة ا]h ھ ت؟

  


وع �  Nه ا�Gھ �L ر ��ن ا� D
� rgاQ���
 raN/[ و�� ��QI0(� ا�(Y �&a�� Mدا�

K/*.  
�ث ¥  /D�� ل �Iا ا�Gھ �L إذا
g /* : �&1ا�

  IY  R&Y 	 ،ر ��وا� ،��QI0(  ا�	و ،K*و
Lو
 /*QkQ� �L K,� �h1/[.  

  
  

r�ID �l Y
Rر ا�� ��آ���، : ا�
ا�I, �� ا�)
ID ا+ول ��QI0` ا�	r� : ��&,[ ر�a�

��K، وھQ ا��,&�� ا�/(Qي  �,+�N ظ ا�)
آن و

آن(&�.  

r�ID ��QI&� �� ا�)0` ا�� : X�(&�Iا�/ س ا�
  .ا�/(Qي�&�,&�� 

r�ID K[ *
N�Y ���,Iظ : ا�1&� ا� N�+ا
�X�Y  RL ا�/ س�O Y آ���
  .ا�)

 �&[  RR-ظ و],�د أو N�+ت ا *
N[ mI1[
 R� �Y �L لQ(ا� rI-أ ،�,)ف ا�1
U+ Y !  

  

�RN�  �D
�X ھGا أن ],&�� ا�/(� �&)
آن ا��
 j�U ��hR&ت ا� L��OEا*� ]&� ا
D ن '
 K� `1�+ف ا
' ن �D� ر ��r ��,&� ا�"

�D
  .�C�  Iل KY ا�)
آن ا��
  


-�I ھGا [ MI[ ��' i)�  I�
 
I[ �,Y م �Cول ا�)
آن وا	,�   ا�Qhھ
  ا��
�D؟

 �	��i) أن ا�( *�ة ]r�I ا�,  I�  /L
*
X�Y ا+�N ظ، �Gا X�ID ا�)Qل أن ھGا 


-I�QRhY Kد *&I ء ا+�� [ MI[ 
ا�Qhھ
 �(&,�Iا� ��I&,وا� �DQp&ا*� ا�Q(ء ا� /Y �L

�D

آن ا��(� Y.  
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ة أن ا�/�� �L m(&[ �	 �&,�Iن ا�Q�D ��1"ا� �-GI/ه ا�Gل ھ�O XIL
 ،�DQ�/)1 رات ا�Iا� K�L ,�د�] �	آ�� 
ا��UQة R�L ، أ�  I�L  ' ن Y  ���D,�� ا�)

�ل ا*�( رھ  اO�� رات O X� KR�-Q[ X�I�L آ���
��D �("j ا�)
اءات ا�)
�(Y 1ا�"��1 ا� �-GI/ا� ^N/Y �,)1ف ا�
U+ا X�Y �&I�"� .  

�.�v:  
 ّQ�D QRL ،��L

ف ا�D �,)1�Qزع X�Y *�ة Q(Uل �,U+ا j")� نQ�� ن


N� `D ھ�KI إ�m ا�I�XI� X�I&, ھ� دون �1�Qى ([ ��U � X� �YQ,g K�
 ��G� ،�a��ها�GR[ء -  X�ID q1)� �I&,[ i1� ء /Y ا�("��� �" و�� �	رQا�

 h[ از��Q�� ��L
,� �� U �L �&,�Iا� Wkو K��O X� ،�,)1ف ا�
U+ا j")� ه
r�I[ �	و �L  /&I* R:  


*�� ا��� : ]�r�g ا�QRNIم �" و�� -1dص ا�Qa/ا� r�&"[ ل�O X� وذ��
 ��E�� Y K0Yا رG'ف،  و
Uأ �,)� m&* �D
وردت QUل �Cول ا�)
آن ا��

p&ا��D
,�Y مQRNIا� �	� .ا�)
آن ا��
�DQ �D و�Y ن *

�ل Y/ ء وk,� ت ],&��I ]�/ ول ¥�¥� ��اrO: إ�) ط ],&QRNI&� �Iم -2O X�: 

 cv�  %g ظ�ھ�ة ا�	�uو0d,  ء .�wر�34: ا`ولا�
وذ�� +ن �,�� �, رف ا�I�X�I&, ا�&R�&* `&� �DQp  ا�h �` ا�I,� ري 
ا�a/ *� أ'�
 �X ا�h �` ا��NgQ ا�Gي Q�Dن أ�1` �&�,
ف *&Qg mرة 

rDC/�ا� 
a* �L ��Y
  .ا�,
,��jا� cv��yr ���	�: ا��  fT�[3+ل ا�)�آن ا�.  

 �D
�� r�)	 X� وذ��"�D�- X� ف d���Eا" 
��  �L r�I�[ ��وا� ،
 �L `� 0لا��D دون أن ��I&,ا� il ("ا� iD
إ�m أن  *&�U  R�K1N/Y raD m ط

ھGه  ، U j�U و�/  ]I'WDQ0  ا���RNd  ا�1I���d ا+ول 1D���d ھGه ا�")�)�
 �D
�` ��l aO W ا�)
آن ا��
�D و�p�Kا�/� /���.  

 t��jا� cv�  ا�3�yr ا���25 ��b0م ا`��ف ا����2: ا�

ه أ	
ب �&hI ل ا���او�� g /* نQ�[ مQRNI&� q1)� r��I[ ل�O X�

�,� 
  .�&I�,&�، و�L ا+�
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LQ��
ه  ا���r�g وا�I) ر�Y ا��,&m ��IوC� E*� أن ھGا ا�("j ا)�,� rY ،مQRNI&�
 ^���[ �L م Rا� �I&,�ا� �L
,Iا� W) ط�ا ا�Gھ mا+�� ر إ� K�-Q�� د �" و��
h�

KY �(&,�Iا� jU )Iوا� �D
  .]Qaر X* ��"g ا�)
آن ا��
}yا�� ا��wدر وا���|:  

��1 )ھـ 1094ت( أQY ا�() ء ا��QNي -�
ي، �aIا� �I"و� »Dا��&� ت، ت *�� ن درو ،
� ��، �(/ ن
  .ا�

-  ،r)/U XY �IU1/� ا�� م أ� ،�� )�dا� ��أQY *(� هللا أXY r)/U XY �I"� XY �IU ھ�ل XY أ
i�("[ : ،�� �
��1 ا��� ،XD
Oوآ �c
ا�0(,� ا+و�m، �(/ ن، c,�` ا+ر��وط و* دل �
  .م 2001

*(� : ")��D (� �h,� ،[،i^ ا�&�p)ھـ395ت( أL XY �IU رس XY ز'
D ء ا�)CوD/� ا�
ازي -

، ا�1�م �"�I ھ رون�Nم1979، دار ا�.  


 ، دار �Qز�
WD�Y ا��C ن �,�� ا�/Qر��، إc رات ا�*h ز �L �� ن ا�hD ز -d/&�، 
  .م2013، ا�0(,� ا�Y 1,� ،ا�) ھ
ة

- �� dا� �I�&ا� 
�0� XY بQDأ XY �IUأ XY ن I�&�، )ھـ360ت (أQY ا�) �� ا�0(
ا��  
i�("[ ،

، ا��IU �,)0ي XY : ا��h,I ا��(�a� ،��I�[ XYا �)��� ،�N&1ا� ��hIا� �)*

  .ا�� ���
- Kوق ا��و���، ط ط
d(� ا��ة، ��
)
آن ا���hI، ا�) ھ&� ��l /ة ا�(�UQا��، ا�Q&,ا� 
Y -1 ،

2006.  

، *(� ا�a(Qر c ھ�X، ] ر�D ا�)
آن، -a� ،WDزQ�0( *� وا�&� 
a� �!R� 3 ط دار، 

2007.  
�� ف �QYQن -Q�،�L (,&�� وا����1 ھ/�اوي �&��� ،��Y

 ، روح ا��a� ،2014م. 

وزآY دى -�Nب ا�Q(,D XY �I"� 
 :")�i، ا�) �Qس ا�q�"I، ])ھـ817ت( ��h ا��XD أQY ط ھ

� ��، �(/ ن
��1 ا��� ،،�� �
��1 ا��� �L اث
 ، ا�)0,� ا�� �/�،���` ]"i�( ا��
  .م2005

��Yي، ] ج ا�,
وس �Q- Xاھ
 ا�) �Qس، ت  - َّCّزاق ا�"�1/� ا�
�"XY �Iّ"� XY �Iّ *(� ا�

a� ،�Dا�Rدار ا� ،X�(("Iا� X� �*QIh�.  


 �X )256ت(�"XY �I إ�r�* I أQY *(� هللا ا�(� ري  -a��Iا� ��"a1/� ا�Iا� W� hا� ،

 ا�/: و�//K وأi�("[ ،K� D �أ�Qر ر�Qل هللا g � XY 

، دار طQق ا�/h ة، �"�I زھ�g 

  .�1(/ ن، ط
-  �1��� ،
' c �I"� �IUآن، ت أ

 ا�0(
ي، - �W ا��) ن �L ]�وrD ا�(D
- XY �I"�

�� �
  .م2000 �(/ ن،ا�0(,� ا+و�m،  ،ا�
�XY m ا�!" ك، ا��
�Gي،  -Q� XY رةQْ�َ XY m1�* XY �I"�)mLQ�Iھـ279: ا�( ،i�("[ :


'� ���(� و�0(,� c ،ضQ* ةQ0* اھ��
Yوإ �	اد *(� ا�( �L �I"و� 
' c �I"� �IUأ

،  –�mN0a ا�( �Y ا�"&(� a�1975 م.  
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��د �د ا��ظ�م ا�زر����، ���ھل ا��ر��ن �� �وم ا��رآن،  -� ����� ا����� ا����ط��� 
  .3 و#ر"�ه، ط


ي ا�/�QY 1ري  -�dا�) X1"ا� QYج أ h"ا� XY �&1ھـ261ت(�( 
a��Iا� ��"a1/� ا�Iا� ،
�اد *(� ا�( 	�، دار إ�U ء ا��
اث : ، ]")�r(/Y�i ا�,�ل *X ا�,�ل إ�m ر�Qل هللا L �I"�

  .ا�,
�Y، �(/ ن
-  mN0a��/�D�pا�،�D
a,ا� �)��Iا� ،��Y
  .م1993، 28 ط �(/ ن، ، - �W ا��روس ا�,

��N�[ �(�¥و DQ� ھ� �&1/� ا�� ��� ا�� /Iدرة  �ا� aم ا�Q&,دة ا� I� �� ,ا� ��d�NIا� X*
����� .ا�
Q�ا�bا�:  

  
)1( 
ا�a درة *X ا�NI���d ا�, �� �I دة  �ا�I/ ھ� �&1/� ا�� ��� ا�� �DQ و¥�)� ]���N :ا��

����ا�,&Qم �  .ا�

وف U�m وإن أدر-M أ�( ب ا�/Cول �L �( Q&* jUم ا�)
آن �Lن ھGا �N/D E أ�R  ظ )2(


، دار �R!� : ، ا��
ز� ��� و�� ��� ��/Cل ا�)
آنa�،آن
*(� ا�Q)aر c ھ�X، ] ر�D ا�(
،WDزQ�0( *� وا�&� 
a� 30، ص2007، 3ط.  


-K1N� W، ص )3(I67ا�.  
)4( �	
Y 3219: رواه ا�(� ري.  
)5( �	
Y 6336:رواه ا�(� ري.  
)6( Xم  و�Chا� E �Yر (Iا� r"�  /ھ r"Iأن ا� Eإ ،WkاQ� �L KYر iLاQD أن 
I*  ����* دة 

  .�L ذ��
)7( �	
Y �&1� 820: رواه.  
� ا����� ���د �د ا��ظ�م ا�زر����، ���ھل ا��ر��ن �� �وم ا��رآن، : ا�ظر )8(���ط��� 

  .141، ص1، ج3ا����� و#ر"�ه، ط
)9( �	
Y �&1� 821: رواه.  
)10( �	
Y �&1� 821: رواه.  
)11( 
��Yي، ] ج ا�,
وس �Q- Xاھ
 : ا�� َّCّزاق ا�"�1/� ا�
�"XY �Iّ"� XY �Iّ *(� ا�


، دار ا��Rا�D، جa�،X�(("Iا� X� �*QIh� س، تQ� (212، ص3ا�.  
)12( K1N� W-
I36، ص9ج: ا�.  

 ا�,&Qا�� �L ھGا ا��aد )13(Y - Kر طQ�'ل ا��Q)D : م �Uؤه وإ /Y r((D E �Uوا �D
ا�)
آن ا��

 ،
O%ا K!,Y �L
Dو K!,Y r)(D j�"Y ��!,�أو ا� ،K[ Dآ �L �lCh�أو ا� K�L ,�د�ا� K[ Dآ
�Y �IY QRL ا��&�I ا�Qا�Uة أو . 'r)(D E  I ا��/ 	� أو ا��, رض و��
ھQ�* X�  Iب ا���م

K[ D و�Qره وأ-Cاؤه وأCUاKY؛ ��GL ا�Ih&� ا�Qا�Uة أو ا%�D ا�Qا�Uة، وإذا ' �M ],�دت آ
Kا��Yوإ W	اQا� 
��p�� rDC/�,&�، وا��,&�� وا��ا� �L  R/* m/� E ورة
k ,�د�ا� .
 طK: ا��


وق ا��و���، طd(� ا��ة، ��
)
آن ا���hI، ا�) ھ&� ��l /ة ا�(�UQا��، ا�Q&,ا� 
Y -1 ،
 .14، ص 2006

)14( �	
Y يG�
  .2944: رواه ا��
 



  أ�� �R�Q/ د – را�, #�%�
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)15( �	
Y �IU17542: رواه أ.  
)16( �	
Y �IU3981: رواه أ.  
)17( 

، : ا��' c �I"� �IUآن، ت أ

 ا�0(
ي، - �W ا��) ن �L ]�وrD ا�(D
- XY �I"�

 ،�� �
��1 ا��  .24، ص1، ج1م، ط�2000(/ ن، �
)18(

 �	
Y 3476:رواه ا�(� ري.  
)19( �	
Y 
  5078: رواه ا�0(
ا�� �L ا��(�
� iY، جا��
 ا�0(
ي،  )20( W-
  .46، ص�1
)21(

 

وزآY دى، ا�) �Qس ا�q�"I، ت ���` : ا���Nب ا�Q(,D XY �I"� 
��h ا��XD أQY ط ھ

 ،�� �
��1 ا��� ��، �(/ ن، �
��1 ا��� �L اث
 .799، ص8م، طi�("[2005 ا��
)22( 
*(� ا�1�م ،ت أL XY �IU رس XY ز'
D ء ا�)CوD/� ا�
ازي، �,�D (� �h^ ا�&�p: ا��

 �I"ھ رون� ،
�N42، ص2م، ج1979، دار ا�.  
)23( 
� iY، ج: ا�� W-
  .155، ص1ا�Cر	 ��، �
)24(  mإ� W-
D أي
�(` اO�� ر�  �GRا ا� �L ف��OEن ا �)R/� 
 ا���م،*QIم ان ا�� ھ

�ف"وذ�� وا �L �k	Qل ا�� م ا�
ازي �OEا �L ف
Uأ �,)� X* ج
�D E م�L&�  "ا��
 ��I,�ا ا�Gآن، وھ

ه *&m ا�)a)D�DQp&ا� ��E(� ن ا��� `� /� j")ا� X� WkQIا ا�Gھ �L.  

)25( 
� iY،ص: ا�� W-

وزآY دي، ��N1030ا�.  
)26( 
��1 : ا���
ي، �(/ ن، �aIا� �I"و� »Dي، ا��&� ت، ت *�� ن دروQNا�() ء ا�� QYأ

� ��، ص
  .393ا�
)27( 
�mN0a��/�D : ا��pا�،�D
a,ا� �)��Iن، ا� /)� ،��Y
م، W� - ،1993 ا��روس ا�,

  .12ص، 28ط
)28(  �Y )ا� m1�* �,)0� ،آن
ْر	 ��، �/ ھr ا�,
L ن Q&* �Lم ا�) ُّCا�,��� ا� �)* �I"�


' ه، طc19، ص1، ج3ا�"&(� و.  
)29( 
 WD�Y ا��C ن �,�� ا�/Qر��، إc رات ا�*h ز �L �� ن ا�hD ز،ا�) ھ
ة، دار �Qز�


، طd/&�7 ،201321م، ص.  
)30(

  M� ' �/ز��Y M(&,[ ذا�L ،اتQg�Y اض
�  �)�aه GRYا أن ا+�L rg ا�&�p و�� ا+�

 Lو
U M� ' م�
qY ا��Y M(&,[ و إذا ،E ,Lأ.  
)31( 
��1 ھ/�اوي �&�,&�� وا��) �L،: ا���� ،
a� ،��Y
�� ف �QYQن، روح ا��Q�2014 ،م

  .49ص 

-K1N� W، ا�R1N� �"Na ، ھ �« )32(Iا�.  
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   دور ا��,+ �" ا*(�ق ا�'ّ% ا�$�آ�"
The Role of conjunction in the Coherence of the 

Qur'anic text 
  


	ط�� ���س   
��ت ���! ا داب وا�"-   !����,�#'! ا�+�*�� ()�'�#! &%�$ #

abbasmustapha98@yahoo.com 
  

  27/10/2020 :*�رDE ا�$��ل 02/10/2019 :*�رDE ا�ر�Cل

%G	  :ا�
�C ا�ّ
(B (�A ,%@ ا�?ّ= ا�)ا>�  ;'�D @%'; Eّإ� G�< ؛�Iّ?ق ا��KLMآ���ت ا A# !آ�� @O(ا�


ار Q C�D ،ى
&Tق ا�KLMأدوات ا @" AD V��W# @O(وا� ،Eو��) أو XY�ر(�Z إ#� (��
 [<M أو [)�\ 
I?D Cإ� 
�]; M E�(" ،�%+'%ق ا��KLMال، وا�_�\Mف، واabا�>��!، وا�

��d V ا��*م، (@ ;�W; '�دة�أ�)اع # @O(��)ي، و�����# A��������d A ا�_?�ء ا�%, A�) B)

 B)
، وإ#� �d ا�)ظ�Y! ا��� )ر(��kY� �Z أو د���M("@ �)ع #?AD �i ا &
، إ#� �Y�" �d! ا�ّ


 ا�ّ?= ا�)ا>�، >�و�?� أن �%n; . @ّoد;�d �i ا��*مO�?D A�) B)
و�ظ�iر دور ا�)�d @O ا�ّ

آ�� أر	C ا�?I)ص ا�KL	� وا�E� ،�#�+K (?%�ذج #A اtن أن ا�?ّ= ا�(" ،�;

آن ا��t�

�) آ;! WL د��L M يaا� @O(ا� !O�& ،�iD(?Lق و�KLMة أدوات ا
dو G�< A# اء
u ھ�
o"وأ
E?# EL�;آ A#.  

����HI�ت ا�	Kا�?ّ=؛ :ا� B)
     .ا�)O@؛ ا�'VZ ؛ ا�KLMق ؛ ا�
Abstract: 

Coordination is one of the cohesive devices in the Arabic language. It 
links sentences within the text both by using and withaut using words. 
Coordination stands out from the rest of cohesive devices, such as reference, 
omission, substitution as well as coherence in that it does not refer to what 
comes before and after it. It rather connects two consecutive sentence in the 
text construction process. Further, coordination has a number of types that 
differ from each other in terms of either the method of connection (by word 
or by significance), or the function in speech. For the sake of demonstrating 
the role of coordination in the text, the present work relies on samples from 
the holy book «Kora'an», considering the fact that it is the most coherent text 
in Arabic. The Kora'an is also very rich in terms of cohesive devices, 
especially coordination, which can be found in almost every verse.  
Keywords: Text; Coherence; Coordination; Conjunction; Addition. 
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 ّ�$���:  
�%�ء �����Kت D �i) ��اھ ��ا� !ّ�I?ا� 
;'� ا�KLMق #A�) A أھ� ا�%�kھ
 ،!�Y	(%وا�&_�ر;!، وا� ،!��(_t%وا� ،!;�Itم، وا��+K�Mار ا
Q C�D ،=ّ?ا�
 �d =ّ?ا� 
O�?D A�) @O�bا� B)
وا��?�ص؛ >�G إن ا�KLMق ھ) ذ�� ا�

D ل*& A# Eأ,�ا� B)ا
L [tb; �%# ،�,ر�Wا� �bZKى ا�(�K%ت ا��	*
�! (�A و>�ات Oأو ا�)ا !Zا(
�� ا�'*	�ت ا�?�I! ا�L وھ� ،!�kY�ا��
ا(B ا�

!�kY�
ا�A ا�tأو ا� !�ZWا�)\��@ ا� 
_D ص(I?ا� . A# [tb�; @��\ق و�KL*و�
�V ا�?I)ص، وھ��W# �d �i�*& : ،فabق ا�%'+%�، وا��KLMا�>��!، وا

D(�(# ه ��� ;�)ن��
� �_ob?�، إ��d! إ�C واM\�_�ال، وا�)O@ ا�aي ا&�
،�;

آن ا��tا� �d �Iّ?ا� @O(آ���ت ا� AD Gb_آ��؛ أي ا�
tا� =?��) EZ)ر 


وح ھ?�Z%ا ;�)ن ا����ل ا�aھ A#و : A(� B)
#� #�ى #�Kھ%! ا�)�d @O ا�

آ��؟ و��,�(! AD ھaا ا����ل ��bول أوM ا�>�ط! (��%�Yھ�� tا�?ّ= ا� @%,

�u ،@O(��) !t�
آ��  اT\�\�! ا�%�'tا�?= ا� �d @O(أ�)اع ا� AD Gb_ا�
 [�tbL Cإ� (_I; ث(b_ا� A# ه
��" Gb_ا ا�aھ ،��(# @" �d ر دوره�iوإظ

��; �# �i%أھ A# @'� ھ�افTا A# !D(%+#:  
• �I?ا� B)ا
 .إظ�iر #� #�ى #�Kھ%! ا�)�d @O ا��
• @O(ا� !��  !�uا�bوا� !�uا
 .#�bو�! ا�
(A�) B ا�%�Yھ�� ا��

آ��L)\�� دا�
ة  •tا�?= ا� �d Gb_ا� . 

  :ــ ��YIم ا��,+1

ا #�k# Aھ
 ا�KLق ا�?ّ=، ik# @O(ا� �';" @ّ" AD V��W# (وھ

 �%�d ض
�Y# Cإ� !i,(# إ��رة A%ّ��; M Eّ�T ق، وذ���KLMت ا�	*D أ�)اع
، O(��d@ ھ) �tL"1م أو #� \��b]، "%� ھ) ��ن ا�>��! واM\�_�ال وا�abف

 A# ع(?ا ا�aوھ ،�tZ?# �kY� B)ا
���# A�������A، و;�)ن ذ�� (%, A�) �%+ا�

 #a")ر �d ا�?ّ=، I?D C�D @�b; M E�(" �d ى
&Tاع ا(�Tا E_]; M B)
ا�


;t! ا��� ;�
ا(�i) B ا�*>] "إ#� �d ا��K(] وإ#� �d ا�*>]، (@ ھ) Z�� �;�bL
أّن ا�?ّ= D_�رة AD ,%@ أو #������ت  #� ا�?# @�]) [)�K�C?'# ،�k ھaا

 !D(?�# !Z)را 
O�?D Cج إ���bL !�\�%�# رك ")>�ة�L و��� ،��Z& !_	�'�#
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ه #A�) @IL"2،  A أ,�اء ا�?ّ=��و;�� ا�)A�) @O ا�+%@ (��'VZ أو (
 A�%; اaھ A# �	*Zوا� ،A�������%ا� A���اT\���  ا��� tbL] ا��
ا(A�) B ا�+%

 Cإ� @O(ا� ��KtL�?#و\__� وز �K�Dو �dإ�� @Oة أ�)اع، و�D.  
  :ــ أ��اع ا��,+2 

��E  :ــ ا��,+ ا�[��"1ــ2D ¢�ZOي اaا� B)
وھ) ذ�� ا�?)ع #A أ�)اع ا�
�] ا�+%�((ـ " دي (),
ا��"Z#( G�< ،" 
o"أو أ A�Lر(O �%+ا� [�Z# B)
;

 #O A)ر ا�%'�)#�ت (��+%� (�?�i، إذ �L)��ن #�G�< A# A�L�b ا�_�£! أو
 A# 
o"أو أ A�Lر(O B)
) 
��W�وا� ،!�Mا�� V�o�L Cدي إ�nLو ،A��i)�]�#
�C \_�@ اM&���ر، إذ �L)��ن #�G�< A# A�L�b ا�_�£! أو D ت�#(�O)ر ا�%'

A��i)�]�#"3.  
VZ'رج ('¤ أدوات ا��L ر أن(I�ا ا�aل ھ*& A# A�%;4و  !���d ا�

  �Qأ �d وف
bه ا�ai) B)
ا�'
�) �d !�)ب ا�O(@ ا���(�; G�< ،�dن ا�
(b� �d ل، وذ���ILMا �id �d $_�
و، : ا�M�bت 	
;?! A#T ا�%Dء ز;� و�,

VZ'م واو ا�(tL G�< ،و
%D  5و,�ء ز;� وذھ  A�) B)
��) A���o%ا� �d
)

و �d ا�%+�ء �d ا�%�oل اTول، وا�%Dر"! ز;� #[�ر"! ز;� و�]# A�) B


و �d ا�%+�ء �¥ول، وا�aھ�ب ��?; G�< ،���o��Y ا�ILMل وا�%[�ر"! %Dو
!��!، و,%�!) ,�ء ز;�: a< �?D)ف ا�(او؛ >�G إن ,%t�K# !��'d !�ذھ  : (,%


و%D ( ن*t�K%ن ا��_�"
�!، و(�;�دة >
ف ا�'; VZ�b)ل ا��t�K# !��'d !�%,

"�  وا>�L C6إ� .�) VZ'ا� 
o"و#� أ !���)او �d ا�?I)ص ا�%?[�ة �d ا�

 �i) د�i]�\*� ر ('¤ ا ;�ت��W� ،!O�& �;

آن ا��tا� �dو ،!#�D !�)
ا�'
C��'L E�(	 �i?# م�t%ا ا�aھ �d :� � َ*ةَ َوِ#%َّ َّIَن ا�(%ُ�ِtُ;َو  ِ�ْ�ا�nُْ; Aَ;aَِِّ#?ُ)َن (ِ�ْ�َ

�َِ� َو(ِ�ْ َِ&َ
ةِ  )3(َرَزْ	?َ�ھُْ� ;ُْ?tِYُ)َن _َْ	 Aْ#ِ َن (َِ%� أُْ�ِ�َل إِ�َْ�َ� َوَ#� أُْ�ِ�َل(ُ?#ِnُْ; Aَ;aََِّوا�

ة[ �ھُْ� ;ُ)	ِ?ُ)نَ t_ي]3/4 :ا�
]W#ا�� 
�KYL �d ء�, ،" :®�َوا�d :� Aَ;aَِّ¯ن 	


 اTّو��A أم ھ� اTّو�)ن �;nُِْ#?ُ)نَ �Q ؟ أھ� A�) B\(; �%" Vا�'�ط B\وإ�%� و
d ت�YIا���(	 � : E�(	 �dرب[ھ) ا�ّ[+�ع وا�+)اد؛ و�t�%ا� A# :[  


ِم واْ(Aِ ا�iَُ%�مِ َْtا� �ِِ�  و�Gِ�َْ ا�َ��ِ�_َِ! dِ� ا�ُ%ْ�َدِ>�ْ   إ�Cَ ا�َ%
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 ... VOاد و
��E، و;b�%@ أن ;D ف(Z'%ا� 
�Q ف(Z'%ن ا�(��d
�� ا��YIت وھaهL A�) ا�+�#')ن �iّأ� C?'# C�D VZ'ا� B\وو ،Aّو��T7"ا. 

 ،

 �D �dة #�kھiظ �iأ,�ا� A�) ق�KLMرك أن ا�; A��t)�Kا� A��;±� @#��%وا�
A�Lر(O C�D �i�d VZ'ا� C�+L G�< ،او(��) VZ'ھ� ا�
o"زھ� وأ
VZD : أ(

!���oرة ا�(Iوا� ،Cو�Tا !; �) !���oا ;! ا� @Oى، أي و
�C آ;! أ&D !;آ :
��� ا " �d 
iي ظaا>�ة، ا�(ا ;! ا� @%, A�) VZD ر(O Cإ� !d����_d ،A��;


آ��، \�ھ� ا�'�d VZ إ>��م tا ا�?ّ= ا�aھ �d ى ا�%),)دة
&Tق ا�KLMا
Eأ,�ا� A�) �tZ?%ا� B)
  .ا�

 C�D 
ik�� ،�<ا(ا�?ّ= ا� @%, A�) �%+ا� [tb; او(��) VZ'أن ا� �%"

 #��Y اT,�اء، iظ Mوإ ،E�d �i?D ء�?��\Mا A�%; M ،�<(# �<ء وا�?) �iأ�

¤#�Q C��'L E�(	 �d اaھ 
ik;و ،!�Mَ�ٍن �: ا��_Kْbُِ) 
ُ%ََt�ْ5(ا�[َّْ%ُ$ َوا( 
َ%�َء َرi'ََdَ� َوَوَ�َ� اْ�ِ%�َ�انَ  )6(َوا�?َّْ+ُ� َوا�[ََّ+ُ
 ;Kَُْ+َ�اِن  َّKن[ �َوا��%<
، ]5/7:ا�

 
Kd"ي
]W#ا�� "E�(t) �i?�) @O(ا�  _\ 
"a) ه ا ;�تaھ" :®�أي : d¯ن 	
A�Lھ� A�)  \�?L ®�
 : ا�+%���< A�C و\i?�) B%� ('�طV؟ 	%tإن ا�ّ[%$ وا�

��G�< A#  \�?L A ا���t(@، وأن �_tا� A�_d ،أر���ن 
\%�و;�ن، وا�?+� وا�[+

 (Kb_�ن %tي ا�[%$ وا�

ان 	
;?��A، وأن ,"aL نMا�L M رضTء وا�%Kا�



 هللا، K�  \�?# (id+)د ا�?+� وا�[+#T د��t�Mا $?, A#"8.  
 
�KYL �d ورد �	و"

 وا��?);;
b�ا� "C��'L E�(	 أّن :� 
َوا�?َّْ+ُ� َوا�[ََّ+ُ

�! " �;Kَُْ+َ�انِ %, C�D VZD) ٍَ�ن_Kْbُِ) 
ُ%ََt�ْا�[َّْ%ُ$ َوا ( 
_Wا� C�D 
_Wا� VZD

 ´ C��'L وھ) ا���tل #A اM#�?�ن (%� %tن \+)د ا�[%$ وا�T ّ�مtL يaا� E,(��

�! [...] �C اM#�?�ن (%� �d اTرض �d ا�K%�ء #�d�?# A إ%, ®YZDَوا�?َّْ+ُ� �و

,® #A أ\�)ب L'�اد اT&_�ر إ�C أ\�)ب  �َوا�[ََّ+ُ
 ;Kَُْ+َ�انِ Wd @IYL و��

 �� VZ'وف ا�
�T ،¤') Cن اT&_�ر ا�(اردة ('� >D ر�_&Tا ¤') VZD
(+K) ر�_&��d ،A�"

;¤ (�)(�µ ا�%['L �i�d $�� '�اد إذ�ا� �i) �It; �+?د ا�

 !�Mرة د�tا� ��kD C�D !�Mا�� A# اaھ �d �# أن Cظ إ��t;ا� E) �;أر 
وا�[+

 #A ا�%�او,�ت ('� ذ"
 ا�[%$ ��k?م ,%� ا��t%ا� C��	ا �%� E�T ،!;�#ر

�)ك ط
;t! ا�)VZ'��) @O (+�#� ا����د\ ����t# ن ذ���" ،
%tا  ،9"وا�ai)و
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D A�) ق�KLMوا B)

 ا�+%�! ا�)ا>�ة إ��d! إ�C ;�)ن ا�) @O	� t<] ا�O�?
 A�) B)ر Etdرا �%�b# �Z)ر !t<*ا� !�Et�tbL ا�
(A�) B ا�+%�! ا�t)�K! وا�+%
 @O(ا� Ett< يaا� B)
�V ا�%'��� ا��� >%���i ا�+%@ ا�%�����!؛ (%'?C أن ا��W#
�C ا�+��  ا�[��� Kbd ، وإ�%� tbL] أ;�� �d ا�+��  D 
I�t; M �dا���

Z)
) ��M!ا�������ا�+%@ ا�% �i���V ا�%'��� ا��� >%�W# A�) E.  
C��'L E�(	 �d ��;او أ(��) VZ'ا� 
ik;و: � َ َذ�َِ� (iَّ�َ�ُِْ� َ��	ُّ)ا هللاَّ

َ َ�ِ�;ُ� اْ�ِ'tَ�ِب  َ َوَرُ\)�d ُEََ¯ِنَّ هللاَّ َذ�ُِ�ْ� aَُdو	ُ)هُ َوأَنَّ  )13(َوَرُ\)�Eَُ َوَ#Aْ ;َُ[�	ِِ] هللاَّ

;aَDَ Aَاَب ا�?َّ�رِ ِِd��َ�
ي]13/14:ا�Y�Tل[ ��ِْ]W#ل ا���	 ،" :﴿ َA;
ِِd��َ�: ﴾َوأَنَّ �ِْ

C?'%) أن ا�)او C�D  I� أو ،E�i,و �d ذ��� C�D VZD :C?'%وا� ،�# :
 ��(# 
ذو	)ا ھaا ا�'aاب ا�'�,@ #� ا ,@ ا�aي ��� �d ا &
ة، d)�� ا��kھ

10"%�
ا�� �i?# ،ة أدوات�') A��t)�Kا� A��; ا �d 
iق ظ�KLMإن ا G�< ؛
 �d ذ��، ذ���(ا�>��! (�\� ا���رة( �d 
�� ،�i��)	(ا، (، وا�>��! (���%�


ت )#A(، وا�>��! (�\� ا�%)�d @O )ر\)�ad ،Eو	)هikd @O(أ#� أداة ا� ،
Z'إّن ا� G�< ،A��آ��
tا� A��; ا @%, A�) !Z)را !�V (��)او أ>�� ا�+%� ")\�


 ا�KLMق ا�?�d �Iّ أ"%@ O)ره، ik�� ،آ��
tا"�  ا�?ّ= ا�
L V��W# A�)
  .وأر	�k# Cھ
ه

 E�(	 �d ــــ
Ibا� M @�o%�ا� @�_\ C�D او ــــ(��) VZ'ا� 
ik; �%"
C��'L :� ًَواِ>َ�ة ً!َ�
آَُن ُ,ْ%ُْt�ْا Eِ�َْ�Dَ َل ِّ�ُ� Mَ(َْ� وا
َُY"َ Aَ;aََِّ�َل ا�	َو  Eِِ) ®َِّ_َoُ?ِ� �َِ�aَ"َ

 *ً�ِL
َْL َُ�ه?�َّْLاَدَك َوَرnَُd� ]ن�	
Y32:ا�[ �d !; ه اaھ �d �dا��� @O(ورد ا� ،
A�Lر(O :  


وا�"ــ ر(B ا ;! (%� \_A# �it آ;�ت 	
آ��! 1َُY"َ Aَ;aََِّ�َل ا�	َو� : @�	 E�T @Oو
E�o# A# م�tL �# C�D VZ'd ،�i)ا�	أ A#"11.  

2B)ا ;!  ــ ر @%, A�)"﴿ َ®ِّ_َoُ?ِ� �َِ�aَ"َ﴾: @OTف : اab) �,و�d ،��a" أ���?�ه
 AD اب(, E�T @Idو ،�iا�
�Dا �d E��D د #� ;�ل(,(� [�ا�%�'

�iا�
�Dَ�هُ ﴿ .ا?�َّْLوف :12﴾َوَرab%ا���?�ه ا� C�D ف(Z'# E�T @O13"و.   
 ،�idا
وا�KLMق ا�%��#@ �±;! ا�t)�K! ;�رك أن ا��
ا(B ا�A�) @O�b أط

 �d @O(ا� �i?�) A# ،دواتTا A# !D(%+# 
d��L !+��� ھ�، "�ن
O�?D A�)
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 B)ا

ا(B اTول أ>�� ا�i��IL (� ;�ت ا��i� !t)�K، وا���d ،ھ�
(�ا;��i و�d آ&
  .ا����o ,%� أول ا ;! (¹&
ھ�

 VZ'ف ا�
b) �dا��� @O(ا� [tb�;"و " [tb�; �%" ــ 
"aــ \�(] ا�
 Vأو"(��'�ط"< ، A�LداTا !Z\ا() �dا��� @O(��) B)
" و"�G ;�� ا�

��Yن �d 14"أو"و�W;و ،B)

�dن ;��tYن �d وظ�Y��i%�، وھ� ا�bان ا�aوھ ،
أن �L)ن T>� ا�ّ[�£�A، أ;A "��® و"�V "#'?�ھ� " أو"ط
;t! ا�
(�d B ذاd ،ELـ 

 �d �i��< A# اaھ E��D �Y& �	 �i�') ذ��، وإن "�ن C�D ���?D �id ®d
ّIL
�i)�) @Oأ AD �i�t� Cھ� إ��Dد Cّ�< ،ال(<Tـ¤ ا')"ا أن ('¤  .15aھ C?'%d

دMMت ;A# �i�(%iY &*ل 	
ا�A ا���Kق #M�t " أو"ا�?�bة "��)ا ;?K_)ن �ـ 
�#�t#و.  

	�م ز;� أو : ا�ّ[� tL)ل" أو"#'?C "أن  - أ;�� -" ا(A ,?�"و#k?# A)ر 

ا tL)ل��WL ن(�Lو، و
%D : ًا
%D ب ز;�اً أو
أ>�ھ%�، و�L)ن إ(�>!، : ؛ أيا�


;A؛ أي: tL)ل�\ A)أو ا A�Kbا� $��,َ : A# َب
 	� أَ(bَ�Kَ��+َ#ُ  �َُــــ!َ ھaََا ا��َّ
�d ا��*م " أو"؛ أي إن #'?T �id"16 C>� ا�ّ[�£�A" أو"ا�?ّ�س، وأ;Aَ و	'® 

 �d @%�b# 
#Tا�[�، وا ��YL رة��d ،E�d ي ا�)اردة(��;A# �iY ا���Kق ا�
،A�)
� C��'L E�(	 �d اaھ 
ik;أَْو ;َِ�;ُ�ونَ � :و Vٍ�َْأ !َِ£#ِ Cَ�َِ�هُ إ?� �َوأَْرَ\ْ

�® �iL�D إ�C أن ;t)ل >�زرھ� >��b; Aرھ� #��! ]147:ا��d�Iت[�، أي 	� (
��$ ([�ء إ�%� " أو"أ�V أو ;�;�ون، و	)ل #A 	�ل إن d ،ا�)او C?'%( �L�L

�C ا�%�Wط D م�i))ن ا���� �L�L17 C?'%( ، �� �d  ط�W%ن ا�(��� �tL �iأ�
 ،���oول أم ا�Tر ا��W; @ة، ھ

أى ا�?�ظ
؛ أي﴾ أَْو ;َِ�;ُ�ونَ ﴿"و>�# �d : إذا


ض: رآھ� ا�
ا��، 	�ل�
، وا�o"أو أ Vة: ھ� #��! أ�
o���) VO(ا 18"ا�aوھ ،
�C إ>�Iء D ELر�	م �Dم و�i)ا�[� وا� �d �t;  َط�W%أو ا� 
#� ;o_® أن ا�?�ظ

�oا�'�د ا��?�t; E?# �"��%ف ا�
Zر ا����وا& ،®).  
C��'L E�(	 ل ذ���o#ا أو ذاك، وaھ A�) 
��W�ا� ��YL رة�Lو :�  ْKِ�َْ; Aْ#ََو
�ً?�ِ_#ُ �%ًuَِْوإ �ً��َ�iُْ) @َ%ََ�<ْا �َِtَd �ً£;
َِ) Eِِ) ِم
َْ; َّ�ُu �%ًuِْأَْو إ ً!َ£�Zِ&َ� ]ء�K?112:ا�[ ،


;�t�وا� :�£;
) E) م
; �u A;aأ>� ھ  K�; A#19 �%i%�< A;

 (�A أ#��W�أي ا� ،
��K� Cن D ن، "%� ,�ء��i_ي"وا>� وھ) ا�
]W#ه ا ;!" ا��aھ 
�KYL �d :
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"﴿ ً!َ£�Zِ&َ﴾ : ،ة
��O﴿�%ًuِْة،﴾ أَْو إ

;£ً�﴿  أو "_�َِ) Eِِ) ِم
َْ; َّ�ُu﴾ : !%'ط C#ر �%"
و(
#� ا�_
يء ) آK�) E�T)�u  ا�iْ﴾ : �u�َ��ً� َوإtَd�ً?�ِ_#ُ �%ًuَِِْ� اْ>�ََ%َ@ (ُ ﴿ز;�ا، 


;A) (�ھ®(#Tا A�) �#�, (id"20 . وع
]# @'Y��d ،!<�)ا� ��YL ى
و�Lرة أ&
C��'L E�(	 �d اaھ 
ik;و ،E�i,() :��%َiِِ) Cَأَْو� ُ َّ́ �َd ا
ً�ِtَd أَْو �ًّ�ِ?Qَ Aْ�َُ; إِْن� 

�t; �# C���E أO@ ) هللا(، و�� ;t@ ]135:ا�?�Kء[D E) Cأو"أو� " Eأ� A#
@;aھ A# @,
  : T21>�ھ%�، و#A ھaا #� أ�[� ذ�� ا�


ُ>)ا �'%�َKَْ; َّMَحُ   َوَ"�ن ِ\�َّ�ِن أ(ْ ُّKِت ا� َّ
َ_Qَْوا �َiِ) ُه(<ُ
َKَْ; أَْو  

 وا��?�، وذ�� )�;(K�A�) E در,��d  ،�%i+�ءت�tY�ا ;! �(�>! ا�+�iد �

�i� !b%� �%� : أي"I# �%i��D دة�i]أن ا� M(و� ،�%i�b�I# وإرادة �%i� 
k?��)
�iD
� ...®�و"�ن >Et أن ;)>� Tن ﴾ أَْو�C?u �َِ�﴿�%َiِِ) Cَ ا��%�
 d : �d¯ن 	

 E�(	﴿ا
ً�ِtَd أَْو �ًّ�ِ?Qَ Aْ�َُ; إِْن ﴾�d ®�	� ر,� ا��%�
 : #'?C إن ;�A أ>� ھA;a؟ 	
E�(	 E��D دل �# Cا﴿: إ�
ً�ِtَd أَْو �ًّ�ِ?Qَ Aْ�َُ; و�� ﴾ إِْن C?u ��a�d ،ر("a%ا� Cإ� M

@�	 E��" ،
�tYو,?$ ا� �?�
د، وھ) ,?$ ا�Y; : �?��d´ أو��K?+) C ا�

، أي�tYاء: وا�
tYء وا���?QT�)"22.  


 #A " أو"اة ا�'A# VZ &*ل #� \_] ��رك أن أد_�'L ،)يb?(%'?�ھ� ا�

ه، O�?D A�) B)
و\��@ ا�)O@، ا�aي ;�Kھ� �d �� أط
اف ا�?ّ=، وإ>��م ا�ّ
 ،�kY��)ي وا��
"�  ا���d&�*ف >��bL �d �iLM;� ا�%'?A# C &*ل ا���Kق ا�
 !�
 (��[�@ ��d EKY و\�ik; أن A�%; M ��tZ?# �%<*Lو ��\�%L =ّ?ا� �ّ%;


;tb] ارL_�ط ا�%'��� " أو"ى، "%� أن ا�)O@ ()ا\Z! اTداة وO@ أ&
=?�  .و� �i%<*L���K+ اK�M+�م ا���#@ �

 G�< ؛VZ'وف ا�
< A# 
_�'L ��ء، ا��Y��) �dا��� @O(ا� [tb�;و
 �iّإ�"!�i# *)  �t'�وا�  �L
، d)	)ع ا�) ���o'� اTول (�; Mن إ��YL"23 M ا��

��G�< A# E ا��#A، و(aiا ; E�T ،E��D م�t�; أن A�%; M ،®)�u  �L
L [dو
� »+L�tّ�م اTّول وا�IّLل ا��L ���o��d" ���o(� �¥ول #�'�] (E، إذا �Y��dء 

E�d"24 ،ًرا���ا& @O�Y) �id(Z'# AD @IY?L M �iأ� !Yء ا�'�ط�Yأ>��م ا� A#و ،
)*dC��'L E�(	 ذ�� !�o#أ A#ا، و
��_# M�ILا �%i��ILا A# ـــــ� :� �َُ�َوَ#Aْ أَْظ

 �ْiِِ)(ُ�ُ	 Cَ�Dَ �َ?�
َض i?ْDََ� َو�Kََِ� َ#� 	َ�ََّ#ْ® ;ََ�اهُ إِ�َّ� َ,َ'َْDَْ�َd Eِِّ)¹َِ;َ�ِت َر) 
َ Aْ ُذ"ِّ َّ%#ِ
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�iَْ; Aَْ�َُ�وا إًِذا أَ(ًَ�اأَِ"?َّ!ً أَْن ;iَtYَُْ)هُ َوdِ� آََذا�iِِْ� َوْ	ً
ا َوإِْن َd َُ�ىi�ْا Cَ�ِإ �ُْiDُ�َْL� 
]Vi57:ا��[E�(	 �d  �t'�دت ا��dه ا ;! أaھ �d ء�Y��d ، :﴿�َi?ْDَ َض
َDَْ�َd ؛ أي﴾


، وi?�) @IY; @O�d M%�، و#�oل ذ�� �"a�اض ,�ء ('� ا�
Dأ;�� -إّن ا�- 
C��'L E�(	 :� ِ'ِ) َء�+ََd Eِِ�
اَغ إCَ�ِ أَْھََd Aٍ�%ِ\َ @ٍ+ْ)26(  َن(ُ�"ُْ�َL Mَََ�َل أ	 �ْiِ�َْ�ِإ ُEَ) َّ
َtَd

)27(  �ٍ�ِ�Dَ ٍم*َ��َِ® اْ#َ
أ28(  ُEُLَ(dَ�َْوَ,َ$ ِ#ْ?Y�&ِ �ُْiَ!ً 	َ��ُ)ا VْWََL Mَ َو(َ[َُّ
وهُ (َُِ_	َْ�َd
 ٌ��ِtDَ ٌز(+ُDَ ®َْ��َ	َو �َiَi,َْو ®َّْ�Iََd ٍة َّ
Oَ �ِd� ]ار;�تaه ، #]26/29:ا�aل ھ*& A


آ��! ;%�??� L�_� ا��Yءات ا�'�طY! و#� أ�dدA# EL #'�ن #A &*ل \��ق tا ;�ت ا�
 ��(# @" �d  �t'�وا�  �L

آ��، A%d ذ�� �+� أ��i 	� أ�dدت ا��tا�?ّ= ا�
 A�) ®Z)ا ا�?=، ورaھ @%, A�) ق�KLMا ®tt< �	 ن(�L ��a)و ،E�d وردت

 �iّأ� �%" ،���Mد ��Z& �Z)ر Eأ,�ا� A�) م��م ا��+K�Mا [�tbL �d ®%ھ�\ ®tt<

آ��tا�?ّ= ا� �d �i?D 
�V ا�%'��� ا�%'_�W#.  

 �dا��� @O(ا� [tbL ��دوات ا�Tا A#و"�u" ��YL ��ا� ،"  �L
ا��
�! أو ا��
ا&�؛ أيi%ن : وا�(�; �u ،Mأّو E��D ف(Z'%�أن ّا���b ;�)ن �

�%'Z)ف� @o# و,��ة؛ 
�Q ة
�d و,)د C�D : دت�d�d ،و
%D �u �;ز 
�<
" ّ�u "ة؛ أي
�Y) و ('�ه
%D و>�)ر ،Mھ?� >�)ر ز;� أّو : A# ء�� �#

�� " d ،"�uـ 25"ا��ّ
ا&�\ [dادھ� و

 ا��*م، وإ;O�?'� �i_�L
L �d ء�Yا� E_]L

د Y�Lا�+%@، و 
إن (%��ة ا��
ا&�؛ أي " E%�b; �tZ?#"�u ا��)ا�� �d ذ"


آن tا� A# اai� @�o%�ا� A�%;و ،!���oا� AD �i?#ز �d ة�D�_�# Cو�Tا !�ا�+%
C��'L E�(t) �;
ِ َوُ"ْ?�ُْ� أَْ#َ)ا�%ُِ; َّ�ُu �ْ"ُ�َ�<َْ�َd �ًL�u �ْ�ُُُ�َّ �: ا�� َّ́ 
وَن (ِ�ُُY�َْL Vَ�ْ"َ


َ,ُ')نَ ُْL Eِ�َْ�ِإ َّ�ُu �ْ�ُ�ِ�bُْ;� ]ة
t_28:ا�[ 
Kd ،"ي
]W#ه" ا��aھ E�(t) !; ن : "ا¯d
®�	 :®�Tّن ا�>��ء اTول 	� : �َِ� "�ن ا�'VZ اTول (���Yء وا��tDب (�o؟ 	

 ���oا�>��ء، وا�>��ء ا� AD C&ا
L �td اخ، وأ#� ا�%)ت
L 
��t'L  ا�%)ت (

اٍخ AD ا�%)ت �# ��a"- ا�?[)ر Eإ>��ء  - إن أر;� ( E) �;ا، وإن أر

ا&�� ظ�ھL


 �; E?%d�K  ا_tا�+�اء ا� Cع إ�(,

ا&�E، وا��) ��
اخ AD  -أ;�� -�'�#
�d ا ;! ا�t)�K!،  -ا��� أ�dدت ا��
ا&� -" �u"؛ >�G إن ا�)O@ (ـ "ا�?[)ر

 
��)  �L
�C ا��D !�M��ا&��V ا&�*�d ظ�ھ
ا AD ا�)�Y��) @Oء، ا��� وردت �
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اٍخ، و(�od ��a \�ھ%® �d ا�KLق ا�?ّ= وL*>� أ,�ا�A# ،E &*ل L �it�tbL
  .��O�W�� ا��
�L  وا��
ا&�

 ��YL �	و"�u " �# ن(%�# AD ھ��') �# _'�د #�%)ن�د؛ أي ا\�'_�\Mا
 �%D ھ��') �# !_L
��i، و	� ;'_
 AD ھaه ا�'*	! (����Yوت، أي (��Yوت #_	

�i�_	26C��'L E�(t) ��a� @�o%�ا� A�%;َن دِ �: ، و(�ُِYKَْL Mَ �ْ�َُ	�َo�#ِ �َ�aْ&َََءُ"ْ� َوإِْذ أ�#َ

ُ,)َن أAْ#ِ �ْ�ُKَُY�َْ ِد;َ�ِرُ"ْ� uُ�َّ أَْ	َ
ْرLُْ� َوأَْ��ُْ� i]َْLَُ�وَن ِWُْL Mَِء  )84(َوMَnَُُْ� ھ�أَْ� َّ�ُu

 �ِuْ ِ�ْ�ِ) �ْiِ�َْ�Dَ وَن

;Aْ#ِ �ْ�ُ?ْ#ِ �ًt ِد;َ�ِرِھْ� �kََLھََُِd َن(,ُ
ِWُْLَو �ْ�ُKَُY�ََْن أ(ُ�ُ�tَْL

ة[ �...َواْ�ُ'ْ�َوانِ t_ن ]84/85:ا��K� C�D ي"، ورد
]W#ا�� " A�Lھ� 
�KYL �d

A��; ءِ ﴿: "اMَnَُُْ� ھ�أَْ� َّ�ُu ﴾،�i_'�د �%� أ\?� إ���وا�,*ء وا�'�وان  ا\ @�tا� A#
('� أ&a ا�%��oق #?�i وإ	
ارھ� و��iد�iL، وا�%'?�u C أ��� ('� ذ�� ھMnء 

M�d\�_'�د ;'?� ارL_�ط (�A ا�+%���A ، 27"ا�%[�ھ�ون، ;'?� أ��� 	)م آ&
ون
 �d �%i?�) �'ُ)ھ�، و
O�?'� �tZ?# �kY�  �L
Lو ،�ikY� �d A�������%ا�
 @) ���Mة د�D�_�%ا� 
O�?'ط ا��_Lم ار�D �?'; M اaأّن ھ Mإ ،!�Mا�%�%)ن وا��

ت �d ا�K+�م �Lم iظ �i?D 
�V ا�%'��� ا�%'_�W# ذ��، إذ إن A# $�'ا� C�D

�K# C�)ى \Z¢ ا�?= ا���t;�kY(@ ذ�D 
  .� ا�KLMق ا���#@ ا��kھ
 �dا��� @O(ا� [tb�;أ;��-و-  !Z\ا()"@o# ى
ا��%�D : @u*	�ت أ&


 #A �)ع�_'L !Z\ا�+%@ ()ا A�) B)
و*D	o%��) ... !@: ا����M ا�%��d [tb ا�
@o# 
�)�'�) ��L ��ح ا�

 آ&
: ا�[�_'�) ،�?Dأ ...�K+�%ا� ،@�o%�ا� !	*Dو �d ة

@o# 
�)�'L :(b� ،*o#"...28 ؛  [dو �dا��� @O(ا� [tb�; أن A�%; G�<
 !�"�� A# دوات�) ��Mا�� @u�%�ا�"�%" " A���%, A�) ��Mا�� [d)ا�ا� 
ikL ��ا�

C��'L E�(	 ل ذ���o#ى، و
&Tا AD ھ��?'# �d �%i?# وا>�ة @" !�t�K# :� َ�َل	
�Eِ�َْ إMَِّ َ"َ%� أَ Dَ �ْ�ُُ?#َََوھَُ) أَْرَ>ُ� ھَْ@ آ �ًkِd�<َ 
ٌ�ْ&َ ُ َّ́ �َd @ُ_َْ	 Aْ#ِ Eِ�&َِأ Cَ�Dَ �ْ�ُُ�?ْ#ِ

 َA�%ِ<ِا َّ

 ]V\(;:64[ �ا��KYL �d ي"، ورد
]W#ا�� "E�(	" :﴿ ِE�َْ�Dَ �ْ�ُُ?#ََھَْ@ آ ﴾
�;
; : ،V\(; �d ���"%� tL)�)ن �d أ&��u ،E &?�� : ﴾َوإِ�َّ� �kِd�bََ� ُEَُ)نَ ﴿أ��� 	

�C (?��#�A #� إ&)o# A# �??#n; �%d" EL@ ذ��(�%����، D ب(t'; A�#�L ؛ أي
 E�_]�ام أداة ا��W�\�) V\(; C�D �i?�#�L @o#"�%"."  
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 أو ا��)��¢، وھ� �KY�ح أو ا�
و;�tb] ا�)O@ ا���D �d �d*	! ا�[
 !t<*ا� !�
ة، >�L G)�¢ ا�+%ِّKY%ة وا�
َّKY%ا� A���
(A�) B ا�+%L !��Mد !	*D

!�، و#A "أن"و" أي"ا�t)�K!، و;'_
 �i?D (�\�'%�ل أدوات #'�?! #o@  ا�+%
C��'L E�(	 �;

آن ا��tا� A#  �i) �i]�K; أن A�%; ��ا� !�o#Tَوإَِذا أُْ�ِ��َْ® �: ا

ِ َوَ,�ِھُ�وا َ#َ� َرُ\)�Eِِ اْ\�َ�َْذ�ََ� أُو�ُ) ا�Zَّْ)ِل ِ#ْ?iُْ� َو	َ��ُ)ا َذرْ  َّ́ �َ� ُ\)َرةٌ أَْن آَِ#?ُ)ا (ِ�
 َA;�ِDِ�َt�ْا �َ#َ Aْ�َُ�� ]!)(�ن ]86:ا�¯d ،"ل " أن(tا� C?'# A# ا���ال �d �%� ة
KY#

َوأَْوَ>C َر(َُّ� إCَ�ِ ا�?bَِّْ@ أَِن اaِWَِّLي ِ#Aَ اْ�ِ+_َ�ِل �: ، و�d 	)�29C��'L Eوا�)>�

ُ�)نَ ِ'َْ; � 
ي"؛ >�G إن ]68:ا�?L(ُ�ُ)� ]@bً� َوِ#Aَ ا�[ََّ+ِ
 َوِ#%َّ]W#ق " ا����\ �d

 !Yوظ� Cإ� 

ه �±;! ;[��KYL"أن "E�(t) " : ب�uو A) C�b; أ
): إ�C ا�?b@(و	
C?'%ا� C�D Eo���Lو ،@b?��" 
"a# (وھ ،A��b�Y):﴿يaِWَِّLة؛ : ھ�﴾ أَِن ا
KY%أن ا�


 ا��kھ
ة �d ا ;��A ا��K(t��T"30 Aن ا�;�bء C?'# E�d ا�t)ل�KY�ا� !	*'d ،
�aي ;_
ز دوره �tbL �d] ا��%�\� وا��
ا(B (�tt< A® ا�)O@ ا����d، ا

�)ي �أ,�اء ا�?=، وE)��Q ;'?� ا����Y وا�Kt�Mم (�A ,%@ وD_�رات ا�_?�ء ا�
 
�KY�ا� !	*'d إذا ،�i?D 
�V ا�%'��� ا�%'_�W# �d ��YLم و�Ktا�)ا>�، وا�

_� !�)�t%ا�%'��� ا� A�) م��م ا��+K�Mا [tb�d ��Mى ا��(�K%ا� C�D $�'?L ء�?

 �i�d "%�ل iظ G�< ؛!t)�Kآ��! ا�
tا ;! ا� �d ���, 
iا #� ظaا�?=، وھ

!�Mاف ��* ود
  .ا�KLMق وL%�م اK�M+�م �iI� @', @)�tL �d #�*>� اTط
ا�aي "وھ) ا�?)ع ا�A# ���o أ�)اع ا�)O@، وھ)  :ــ ا��,+ ا��K("2ــ2

�! �D �?';"31$ #� ھ) #�)	�%+� !���L !�%+) CL�ُ; ؛ أي �i) !Z_L
أ&
ى #
 @O(ا� �d B)
(�داة #'�?!، ��A ھaا ا�
(E_]; M B ا�?)ع ا�[)�K؛ >�G إن ا�
 
��d !Y #'?�ھ� AD ا�+%�! ا�t)�K!، أو (%'?C آ&�W# !�
اد ,%;¯) ��; �K�'ا�
 !���D �?'L$ ا�+%�! اTو�C، و#A اTدوات ا��� tbL] ا�)O@ ا�'��d �K ا�

!�)
ا��
اب AD اTّول، "ا��� L'?� " (@"داة ، أ#� اA��"T"و" (@: "ا�'

و: وا�u_�ت �����o؛ tL)ل%D @) �;م ز�	32" �Y?L داةTه اai� ���%'�\�) ����d ،

، )ا����� ��i #)�'�(، وoL_® و	)ع ا����o )ا��K(] ��i #)�'�(و	)ع اTول 
�Y?#" !D�%+d أو #o_®، ) 	��م ز;�(��A ا&��V ا�?�bة ا�'
ب �d ")ن اTول 

�(t; !I	 Cإ� !I	 ك
)ن E�Y?)، و,%��(t; M !D)ن ) E�d[�ء، و;�(t)ن (@ ��
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C��'L E�(t" ى
َل �: أ& �tَْ?َ�ُ"ْ� أَوَّ&َ �%َ"َ �َ)�%ُُ�£ْ,ِ �َْtَ� �ًّYOَ �ََِّر( Cَ�Dَ ا(�ُ
ِDَُو
ٍة (َْ@ َزDَْ%�ُْ� أAَّْ�َ �َْ+َ'َ@ �َُ�ْ� َ#ْ)Dًِ�ا َّ
#َ� ]Vi48:ا��[C��'L E�(td ، :� َ& �%َ"َ �ْ"ُ�َ?tَْ�

ةٍ  َّ
َل َ# �%[�(i!، أي ,£�%)�� #+�£� " �أَوَّ� ��Y%ا� [�Z%ل ا�('Y%ا� �	#) �	وا
���t أول #
ةW" .ن�u [��] اTول، أي aidا &W�� E_أ� ���oا� [�W��d .و)�# (

C��'L ل�	 ،Cو�Tة ا
�t?� إ;�"� ا�%W" ر;!، أي�I# :� @َْ) ِل �ِ] اTَْوَّْWَ�ْ�ِ) �َ?�ِ�'ََdَأ
 ٍ�;�ِ,َ [ٍ�ْ&َ Aْ#ِ $ٍ_َْ� �ِd �ُْھ� .G'_إ���رھ� ا� �d �i£ZW) ¤;
. وا�%It)د ا��'

E�(	 �d اب
ا���tل #A ا���i;� و#�  �)َْ@ َزDَْ%�ُْ� أDِ(ْ#َ �ْ�َُ� @َ'َ+َْ� Aَّْ�ًَ�ا�: وا��
�����) ¢;
I�ا� Cإ� ،B������) ¤;
  .�d B�"33 	��  ا����ر#'A# E ا��'


ك ا�It! اTو�C وأَْ&�d aُ ا����o!، و# @o	d)@) (C��'L E�(ـ  L �?ھ� ھ:﴿ @َِ)
�ُ%d �ُْiِ� اْ َِ&َ
ِة (َْ@ ھُْ� i?ْ#ِ ٍّ��َ �ِdَ� (َْ@ ھُْ� ِ#ْ?Dَ �َiُ%)نَ ْDِ 66:ا�?%@[﴾ ادَّاَرَك[ ،

��oا� Cإ� Cو�Tك ا
L @�_\ C�D ل�IWه ا�aھ A# @���) �iYOو !���oك ا�
Lو ،!�
!o��oا� C34"إ�.  

 [tbL �	إ#� " (@"و E) �It;اب، و
D*	! د��M! أ&
ى، وھ� ا��


ض آ&Q Cل إ��t��Mل >�� \�(] أو ا�Z)ك ��ء 35إ
L اب
، و#'?C ا��

��E، و; 
و�¢ ذ�� �d ) ه180ت " (\�_);�d [)�\"E ا��*م واa&T ([�ء آ&
E�(	 " : �#أ) ْ@) (# ِك ��ٍء
َْ�ِ�َdه
�Q �d aٍ&ْا��*م وأ A . ك
L G�< 
D�]ل ا��	

  :أّوَل ا�G;�b، وھ) أ() ُذَؤْ; ٍ 
  "��?bِّْ@ َز;َّ?�iَ ;َْ?ٌ� َوإ�Iَdِْحُ    (َْ@ ھَْ@ أُِر;َ� ُ>ُ%)َل ا��Q �bد;!ً 


: وأId¢. أدرك: أ;?�Kُ_ة، ;'?� ا�
Y ُّIةُ وا�
%ْbُا� E�&�َْL A�<"36. 
A�D(� Cاب إ�
إ�
اب إ���Z)؛ وھ�Y� ( : و#%� \_] ;%���KtL A ا��

	َ�َل َر(ِّ� ;َْ'�َُ� اt�َْْ)َل  (b� ، :� �ِd	�d [)�\ ��<"@)"C��'L E�( ا��*م 	_@ 
 �ُ�ِ�ِ%�ُ� اْ�َ' َّKَْرِض َوھَُ) ا�Tِْء َوا�%َ َّKاهُ (َْ@ ھُ)َ  )4(ا�
ََ�dُْث أَْ>َ*ٍم (َِ@ ا�� (َْ@ 	َ��ُ)ا أَْ�َ

�ُ)نَ  ��Lْ�َِ?َ� (¹َِ;ٍَ! َ"َ%� أُْرِ\َ@ اTَْوََّْd 
ٌDِ��َ� ]ء��_�Tل ]4/5:ا(t; ،"ي
]W#ا�� " �d
A��t)�Kا� A��;±� ه
�KYL ض
'#" : B���WL Eأ� Cإ� 
b\ �i�(	 AD ا()
أ�


، وھ�aا ا�_�ط@ D�� ل(	 Eّأ� Cإ� �ّu ،ه�?D A# ى
�Y# م*" Eّأ� Cإ� �ّu ،أ>*م
# @Z_%وا� ،Â��C 	)ل وا>��+D ®)�u 
�Q ر,�ع 
�b�"37. 
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C��'L E�(	 �d ــ أ;�� ــ ���Z)اب ا�

 ا��ik;و: � aَWََّLَ��ُ)ا ا	َو
ْ>َ%Aُ َو�ًَ�ا ُ\ْ_Dِ @َْ) ُEَ��bَ_َ�ٌد ُ#ْ�َ
ُ#)نَ  َّ
�! اTو��d C ا ;! ]26:ا�T_��ء[ �ا�%+��d ،

ْ>َ%Aُ �" (@"ا��
;%! ا�t)�K! �ـ  َّ
�Y��i ا�+%�! ا��� ,�ءت  �َو�ًَ�ا َو	َ��ُ)ا اaَWََّL ا�
�® >�%Dِ� �i_َ�ٌد ُ#ْ�َ
ُ#)نَ � "(@"('� Z)وأ.  

 A# ل�t��Mك وا
أ#� ا��Kt ا�id ���o) ا��
اب ا�M����t؛ و;E) �It ا��
 E) ل�	ا #� aل، وھ�Z)إ 
�Q"���# A)('�ھ� " ا �	ذا "�ن ا�)ا¯d ،!�dح ا���
� �d


ض وا\Q ء�i�ا� C�D E�_?��� �id !�
ه,%�Q £?�ف�38 ���t��Mاب ا
؛ أي ا��

آن tا� A# ل ذ���o#و ،E��; 
E�d CY?ُ; M ا��]ء ا�?ُ; @) [)�K�E) @t إ�C ��ء آ&

C��'L E�(	 �;

آَِن اْ�َ%ِ+�ِ� �: ا��ُْt�َْ�َل  )1(ق َواtَd �ُْi?ْ#ِ ٌرaِ?ْ#ُ �ُْ)ا أَْن َ,�َءھُ_+ِDَ @َْ(
 ٌ �+ِDَ ا َ�ْ�ٌءaََوَن ھ
ُِd��َ�ْ1/2:ق[ �ا[C��'L E�(	 �Yd ، :� �ُْا أَْن َ,�َءھ(ُ_+ِDَ @َْ)

 ْ�ُi?ْ#ِ ٌرaِ?ْ#ُ� : ��Y; �?اب ھ
�C ا��
اب، وا��D !داة دا��) !�L_�أ ا�+%

وج # A	I! إ�C " (@"	�ل �d " ا�'�_
ي"ا�M��tل؛ >�G إن Wا� ��YL �iأ�

�C (�أ 	I!، وھaا ا��
اب M ;'?� ا��Ztع ا�?ّ=، (@ ھ) ���kt! واMھ�%D م�

آن tا� �d �iر\)� E?��رھ� �%� ,�ءھ� (�وا\ �i_+D AD �;�, E��" G;�<


وجWوا� G'_ا� 
   .39ا�%+�� #A أ#
��tbL C] ا�)O@ ا�'��d �K ا��*م، \)اء " (@"إن اTداة D @%'L أداة


ادھ� �d (?�ء ��)ي #� ;¯d ،���t��Mاب ا
أ�dدت ا��
اب ا�(���Z أو ا��
) B)ا
�! \�(t! و,%�! �i� !���L، وھaا ا��
ا(B وا��*>� (�� A�tb] ا��%, A�

�C ا�%K�)ى D [tb�; �%وإ� ،Btd �kY��K# C�)ى ا�_?�ء ا�D [tb�; M A���ا�+%
إ#� أن �L)ن #
Z_L! د���M #� ا�+%�! " (@"ا����M أ;��، وا�+%�! ا�����! �ـ 

;�)ن ا�
ا(B ا��A�) ��M ، وإ#� أن "(@"ا�t)�K! وD [d*	! ا�?�Y ا�%T�) !ttbداة 

  .ا�+%���A ھ) ا�M��tل #C?'# A إ�C?'# C آ&

 �K�'ا� @O(ا� [tbL ��ا� !�kY�ا�%?Zt'! ا��� " أم"و#A اTدوات ا�

 ا��
اب #�%KL A�E_]L"@) " �i اTداة ik;اب، و
��YL �i�(" �d ا��

)!'Zt?#( (ع ھ�Zt�M£?�ف "*م ,�;"، وا�وا\ [)�\ م*" AD اب
 ،40"�ا��

آن ا��
;� C��'L E�(t)" أم"و;%�A ا��%�o@ �ـ tا� A# :� �َِ� �#َ َ�َلtَd 
َ�َّْZا� �ََّtَYَLَو

 َA�ِ_ِ�����%�ن ]20:ا�?%@[ �Mَ أََرى اi�ُْْ�ھَُ� أَْم َ"�َن ِ#Aَ اْ�َ\ �_?��d ،- م*Kا� E��D-   
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ه، �tdل"I_; ��d ھ��iن ا���# Cإ� 
k� :� أََرى Mَ �َِ� �#َ َ�ُُْ�ھi�ْا�  C?'# C�D

ب ��d  ��Q Eأ� E� حM �u ،ذ�� 
�Q ه أو

اه وھ) >��
 �K��ر \�; M Eأ�

: و�b)ه 	)��i. أھ) ��Q ؟ "���K; Eل M �# !bO ADح �AD :E ذ�� وأ&t; a)ل
���A، " أم"، إن 41"إ��i �(@ أم ��ء%, A�) ��b%ا� B)ا
�d ا�?ّ= tbL] ذ�� ا��


ى &Tوا !t)�\ �%إ>�اھ A����i� !t<M، وھaا ا��
ا(B ا�A�) @O�b ا�+%
 C?'# AD �Zt?# Cو�Tا C?'# أن �Q(?�ء وا>� #)>�، ر �%iأ� C�D �%ھ
ik;

!���oا�.  
، 42ا��� ��YL اM\��راك" ��A"و;�tb] ا�)O@ ا�'��K ــ أ;�� ــ (�Tداة 

ر�t'L �?';  �# �d  ا��*م (?�Y #� ;�)ھ� EL(_u أو إu_�ت #� ;�)ھ� �E�Y، أو"وھ) 
 �Zt?%ء ا��?o�\Mّ�ر ا	 �u A#ء، و�?o�\M�) ��i�_]L �'dر [)�Kا��*م ا� A# ھ�(�;

L)�� (�# A�£�� A�A��d�? #���د;�d A د�M�T�d ،"A�� " ،�%iداة  43)"��A((ـ 
 M يaا� C?'%ا� [tb�;و ،A����! (�A ا�+%Iا� ��Lو ،EK�') ا�[�ء B)
; ��a)و


آن ا��
;� " ��A"وردت ;�tb] إai) Mه اTداة، و	� tا� �d ة #)ا���D �d
C��'L E�(	 �i?# ر��W� :� ِ �Cَ هللاَّDَ َّ�ِس?�
;Aَ َوُ#ْ?aِِر;Aَ �ِ£َ*َّ ;َُ�)َن �ِِ ُرُ\ً* ُ#_َ[ِّ

ُ Dَِ�;ً�ا َ>ِ��ً%�  ُ\ِ@ َوَ"�َن هللاَّ ُّ
!ٌ (َْ'َ� ا� ُ ;َْ[iَُ� (َِ%� أَْ�َ�َل إِ�َْ�َ�  )165(ُ>+َّ �Aِ�َِ هللاَّ
ِ ��iِ�ًَ أَ  َّ́ �ِ) CَY"ََُ�وَن َوi]َْ; ُ!�َِ�*َ%َ�َْوا Eِ%ِ�ْ'ِِ) ُEَ��َ�ْ� ]ء�K?165/166:ا�[ !Z)ا
��d ،


ت _D ��ا� ،A�� داةTه ا ;! ھ� اaھ �d �K�'ا� @O(ا� ®tt< ��ا� !�kY�ا�
 
Kd �	راك، و��\Mا �d !�o%�%ا� !��M! ا��	ا�'* AD"ي
]W#ا�� " �d ھ��?'#

t)�Kا ;! ا�E�(t) !" :®�اM\��راك K# A# E� �) M��رك، d%� ھd : �d (¯ن 	
E�(	 :﴿ ُ�َi]َْ; ُ �%� \�ل أھ@ ا����ب (¯��ال ا����ب #A ا�K%�ء : ؟ 	�®﴾�Aِ�َِ هللاَّ

E�(t) �i��D Â�<وا ��a) ا(�?'Lل﴾ إِ�َّ� أَْوَ>ْ�?َ� إِ�َْ��َ ﴿: و�	) :�i]; هللا A��( C?'%) ،

 �i];"44أ��i]; M �iون ��A هللا �KYLو ،A��t)�Kا� A��;±� X<*%��d ،


ي"]W#رك أن " ا���;"A�� " ب��أھ@ ا�� AD دة�i]ا� �Y� [tb�� وردت
، و(tbL ��a] ر(B ا��K(] (��*>]، )هللا ;[�i(و_oL��d �i ا�+%�! ا��� ('�ھ� 

 ،A;د���# A;
#T !'#�, !���o# رة(O �d ،E�
 ا�KLMق ()\��! #A و\��iوظ

ت "%� ا�'�$ iظ G�< ،!%;
�C ا�+��  ا����M �±;! ا��D �<*�ا ا�aھ
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�C أّن ا�KLMق ا���م  D ء إ�%� ;�ل�� C�D ا إن دلaم، وھ�L م�+Kا� �d ���'%ا�
�V #'��� ا�+%@�W#  A�) @#�" م�+Kا� Cدي إ�n;.  

ھ) ا�?)ع ا�A# G��o أ�)اع ا�)O@، وھ) ا�aي : ا��,+ ا�(��" - 2-3

;%ّ�??� #A إدراك ا�'*"o"أو أ A���%, A�) !�tZ?%ا� !	 ... E?%� رج�?Lو

، وھaه ا�'*	�ت ا�%?D" A�) ��(L !�tZ*	�ت &�O! "��?��+! وا�K_  وا�[
ط

 اTدوات ا��o%d ،!�kY* ا�?��+! ��) M�ILوا �%<*L A���ا�ُ%�ّ%?! �d  - ا�+%

!���oا� !�C-  �%idا�%�ّ%�d A ا�+%�! اTو� -�L M)ن إM (),)د ا�K_   - ا�+%
!�  .و,�iن M ;�� ا�)O@ ا�K__� إi) M%�، و#� \%� \__�� إai� Mه ا�'

 A# �i� @�o%�ا� A�%; @%+ا� A�) !Z)را !��Mد !	*D  ُّL
وا�?��+! أو ا��َّ
C��'L E�(t) �;

آن ا��tا� :� Cَ�Dَ ِ �َْ'?َ!ُ هللاََّd Eِِ) وا
َُY"َ ا(ُd
َDَ �#َ �َُْءھ�,َ � َّ%َ�َd

;
ِِd��َ�ْا َA� ]ة
t_89:ا�[C��'L E�(	 �d !�%+��d ،: � َA;
ِِd��َ�ْا Cَ�Dَ ِ �َْ'?َ!ُ هللاََّd�  !+���
 �i�
 ا�?��+! �%� 	_ikL �%" ،�i��D !_L
إِ�َّ� ��Wََُف ِ# �d: � Aْ	C��'L E�( -أ;��-#�


ا ً;
َِZ%َْ	 �\ً(ُ_Dَ �#ً(َْ; �َ?ِّ)َر)ةً  )10
َ�
َّ َذ�َِ� اْ��َْ)ِم َو�tََّ�ھُْ� �َْ�َ ُ dََ)	َ�ھُُ� هللاَّ
ُ ﴿: ، �Y��dء  �d	C��'L E�(]10/11:ا���Kن[ �َوُ\ُ
وًرا : \__�!، أي﴾ dََ)	َ�ھُُ� هللاَّ


 ذ�� ا��)م: �id(&  _K_d و	�ھ� هللا� �i?D �d45أي د.    
 �__Kا� @O(ا� �d A��Z)ا
إذا ا�'*	! ا�%),)دة (�A ا�+%���A ا�%�

، ھ� D*	! ا�?��+! (�i__K؛ >�G إن ا�%��#@ �±;��A ا��K(t��A )ا�K_  وا�?��+!(
 E�d �?��! ا����o! ارL_�ط� د��tZ?# ���M، ا\�%+��) B_L
L Cو�Tا !�;�رك أن ا�+%

  .أ	)ى �d ر(AD E?# �iZ ا�
(�ط ا���kY ا��ZW �),)د D*	! ا�ILل
"%� ;�� ا�)O@ ا�AD �__K ط
;] D*	! ا�[
ط، إ#� (�دوات ا�[
ط 

!�kY�: ، وھ� ا���%�ت ا��� KL��d @%' ا�[
ط إ#� >
وف أو أ\%�ء #?46�iا�
�C ,�أ;A، "، وا�[
ط ھ) D_�رة AD  47)إن، إذ#�، �)(D �?_?; ،ي(�أ\�)ب �

! ا�%; ، _K�tb] ا����o إذا #?�ل #?��: #?�ل #?��! ا�K_ ، وا����o: اTول
�C و,)د D [�'# ���oن و,)د ا�T ،ولTإذا ا�'�م ا ���oول، و;?'�م ا�Tا [tbL

�! ا�[
ط L��)ن #D A_�رL A�L�I@ ا�T�) !���oو�C اM�IL 48"اTول%+d إذا ،

ط�، � Cو�Tا C%KL G�< ،�Kdو C?'%@ ا��ا& Mوإ �%i?�) @IYا� A�%; M ،�#�L

 !���oا� C%KL'�دة . ,)ا(�و�ة و#
�o" �;

آن ا��tا� �d ط
�! أ\�)ب ا�[o#وأ
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C��'L E�(	 (ل وا>� وھ�o# اد
� �: ����d �Y ھaا ا�%�tم (¯; َوإِْن ُ"ْ?�ُْ� dِ� َرْ;ٍ  ِ#%َّ
 ِEِ�oْ#ِ Aْ#ِ َرٍة(Kُِ) ا(ُLْ�َd �َ��ِ_ْDَ Cَ�Dَ �َ?�ْ 
ة[ ��َ�َّt_23:ا�[ 
Kd ،"ي
]W#ه " ا��aھ

E�(t) !; ا" :@�td : ،Â;ر�Lو @i# C�D اaھ� Eإ��ا� �	ي وaا ا�aھ �d ��_Lإن ار
E#(+� A# دا
d �%+� ا(%�
 : L�id)ا أ��� �))! وا>�ة #E)(� A، وھ�Oأ A# رة(\

@�
;�ت، وھaه �Q;! ا��_��®، و#?�Ci إزا>! ا�'�Y# C�� ر، أو آ;�ت(K49"ا�، 
 ���t; ط��
� �i)(��� ا ;! ھ� ا��� ,'�® أ\Z# �d ,�ءت ��ط ا�
�dداة ا�[
 ،E)ط (+)ا
و,)د ا�[
ط وا�+)اب وا�
ا(B ا�%�%�d @o ا��Yء ا��� ر(Z® ا�[

A�������%ا� A���
 ا��*>� وا�ILMل (�A ا�+%iا ظai)و .  
و	� D A%�ُL*	! ا�[
ط �d ا��*م دون >�,! إ�C أدوات ��L !�kYل 

��D �iإ� G�< ؛�i" ���oا� 
I?'ا� @'+L �Iّ?ق ا���Kا� �d A;
I?D A�) م(tL

 ا�A# ���o ا�'*#�ت I?'ول وإن &* ا�Tا 
I?'�(%?��! ,)اب ا�[
ط �

�C ھaه ا�'*	!D !ا��ا� !�kY��! ا�t)�K! 50"ا�%+��) !Z_L
# !���oا� !�؛ أي إن ا�+%

 ��kY، وھaه ا�'*	! ا�
ا(�Q ���Mط� د�_Lار �i� �#ز*L A���A�) @'+L !Z ا�+%

�C ھaه D !ا��ا� !�o#Tا A#و ،E)ط و,)ا
;[_�d E ذ�� ا�'*	! ا�%),)دة (�A ا�[
C��'L E�(	 �;

آن ا��tا� �d !	*'ا� :� �ً)�َ�"ِ �ْiِ�َْ�Dَ َل ِّ�َ?ُL َ�ِب أَْن�أَْھُ@ اْ�ِ� �َُ�َ�Kَْ;

 ْA#ِ 
َ%�ِء tَdَْ� َ\�َ�ُ)ا ُ#)َ\C أَْ"_ََ َّKا� Aَ#ِ  ًة
َiْ,َ َ . ]153:ا�?�Kء[ �َذ�َِ� tَdَ��ُ)ا أَِر�َ� هللاَّ
  .�td \��)ا #)\C أ"_
 #A ذ�� �إن ا\��_
ت #� \��)ه #?� ;� #b%� : أي


 ھaه ا�'*	! ikLأ;��-و- C��'L E�(	 �d: � 
ِ%ْWَ�ْا AِDَ �ََ�(ُ�َ�Kَْ;
�?َّ�ِس َوإi%ُuَُِْ%� أَْ"_َُ
 ِ#iِ'ِYَْ� Aَْ%� َو;�Kََْ�ُ)�ََ� َ#�ذَ ِ� �ُِd�َ?#ََو 
ٌ�ِ_"َ �ٌuِْإ �%َiِ�ِd @ُْ	 
ِKِ�ْ%َ�ْا َوا


ونَ َُّ�َYَ�َL �ْ�َُّ�ُ �َُ�ُ� اْ َ;َ�ِت �ََ' 
ة[ �;ُْ?tِYُ)َن 	ُِ@ اْ�َ'Aُِّ�َ_ُ; �َِ�aَ"َ (َYْ هللاَّt_إذا : أي. ]219:ا�
 �%i%uس وإ�?�� �d�?#و 
�_" �uإ �%i�d @td 
K�%وا� 
%Wا� AD �%b# �; ك(��\

�%i'Y� A# 
  .51أ"_
 @��\() Et�tb�� @\(�ُ; �__Kا� @O(ل أن ا�(tا� A�%; [_\ �# ل*& A#
 !,�bدون ا� �����) �Z)ا�+%@ ر A�) B)
L !��Mت د�	*') [tb�; أو ،!�Z& !�kY�

Yأ� Cإ� ،Btd =ّ?ى (?�ء ا�(�K# C�D ن(�; M B)
�ظ &��d !O ذ��، وھaا ا�

 L �d*>� وا�K+�م ikL ��وا� ،�i?D 
�V ا�%'��� ا�%'_�W# ��;وإ�%� ;[%@ أ

  .�Lم
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2-4 - "'�dا��,+ ا� : AD رة�_D (وھ ،@O(أ�)اع ا� A# ع(� 
ھ) آ&
، >�G ;�� ا�
(A�) B ا�+%���*D" A	A�) ! أط
و>�� ,%���# A���')��A ز#?��"

 E�d رج�L يaا� A#د ا���b; B)ا

ا(�kY� B ز#���، وھaا ا�) A�������%ا�
أن D*	! ا�'��ّ! وا��#���! #%i���d A  -أ;��-ا�%�����! ا�+%��!، و;%�A ا�t)ل 


ة ا��o"ى، و

ا(B ا�?D �id ،�I*	! \__�! وD*	! ز#?�! #A ��>�! أ&
 ��k?�� A��	*'ا� A�Lأھ%�! ھ� 
ikL !���#وا�� !ّ���C ا�'D !*>%�ت ا��ا��ا�

>�A، و	®، \�D!، : و;�� ھaا ا�)O@ (�\�'%�ل أدوات &�o# A# !O@. 52ا�?=
  .إ�µ... ;)م

�(	 �;

آن ا��tا� �d �?#ا�� @O(ا� !�o#أ A#وC��'L E :� Aَ;aَِّا� �َiُّ;َأ �َ;

آَُن ُْt�ُْل ا َّ�َ?ُ; Aَ�<ِ �َi?ْDَ ا(ُ�َ�KَْL َوإِْن �ْ"ُnْKَُL �ْ�َُ� �َ_ُْL أَْ��َ�َء إِْن AْDَ ا(ُ�َ�KَْL Mَ آََ#?ُ)ا

 ٌ��ِ�ُ YQَُ)ٌر َ> ُ i?ْDََ� َوهللاَّ ، 	�ل #b%� ا��Zھ
 (A ]101:ا�%���ة[ �YDَ �ْ�َُ� �َ_ُْLَ� هللاَّ
��D!; ه اaھ 
�KYL �d ر(" : E�(	آَنُ �و
ُْt�ُْل ا َّ�َ?ُ; Aَ�<ِ�  Et�'L ف ;+)ز
ظ

�Et (Y'@ ا�+)اب وھ) )�KَْLَ�ُ)ا((Y'@ ا�[
ط، وھ) 'L (، و;+)ز ْ��َُ� �َ_ُْL( (وھ ،
�! (@ ,'@ و	�� £\Tء ا�t�� ��	آن �� ;+'@ و
tول ا��� A�< أّن 

 إذ ا��kھiأظ

!�£\Tا AD اب(+�
ون . �k�?; M �iّأ� C?'%%�م، وا��ھ*� E�#�D C�D E%;�tLو
K; �%ّD آنا�+)اب
tول ا��� �') Mإ E?D 53"��)ن.  XY��d ا ;! ا��
;%! ر(B ا�

"A�< " G�< ؛A�'# �?#إط�ر ز �d �%i'وو� ،E� !����ا� !�%+��) !t)�Kا� !�ا�+%
 
ik;و ،!���oا� !�%+��) �iا�
�	�) Mإ ��Mھ� ا���?'# ��; M Cو�Tا !�إن ا�+%


;bُ)َن َوِ>�Aَ َو�َُ�ْ�  �d :� َi�ِd	C��'L E�( -أ;��-ا�)O@ ا��#?� ُِL Aَ�<ِ ٌل�%َ,َ �

ُ>)نَ َKَْL� ]@b?06:ا�[A;
ik# �d !; ه اaھ �d �I?ا� B)ا

 ا��ik; G�< ، :

 XY��! " >�A"اTول ;�%�d A ا�%, A�) �?#ا�� @O(ا� [t< يaا�� �َi�ِd �ْ�ََُو�

;bُ)نَ ﴿و,%�!  �َ,َ%�لٌ ُِL﴾ XY� ار
�L �d A%�; ���oا� 
ik%وا� ،"A�< " يaا�

E��C ا�?= ([ّ� Tط
اEd و�M�� ��"�L�E و#'��� ,%D د�D . @O(ا� 
ik; �%"
C��'L E�(	 �d 
إِنَّ ا�L Aَ;aَََِّ)�َّْ)ا ِ#ْ?ُ�ْ� ;َْ)َم اْ��Cَtَ اْ�َ+ْ%َ'�ِن إِ�ََّ%� � :ا��#?� (�XY آ&

 ْ�ُi?ْDَ ُ Z�َْ�ُن (ِ_َْ'ِ¤ َ#� َ"Kَ_ُ)ا َو�YDَ �َْtََ� هللاَّ َ YQَُ)ٌر َ>�ِ��ٌ  اْ\�iَّ��ََُُ� ا�[َّ  �إِنَّ هللاَّ
]$;:20[ XY� B)ر G�< ،"م(; " !�%, A�)� ْ��ُ?ْ#ِ ا(َّْ�(ََL Aَ;aَِّإِنَّ ا��  !�اْ��Cَtَ �و,%


 أ;��  �d	C��'L E�(. ر(��kY� �Z ز#���� �اْ�َ+ْ%َ'�نِ ik; EKY� 
#Tَوأََذاٌن � :وا
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 ِّÂbَ�ْا�?َّ�ِس ;َْ)َم ا Cَ�ِإ Eِِ�(\َُوَر ِ 
يٌء ِ#Aَ اْ�ُ%ْ[ِ
ِ"�Aَ#ِ  Aَ هللاََِّ) َ 
 أَنَّ هللاََِّ_"َْTْا
 ُEُ�(\َُوَر� ]!)(�03:ا�[ XY�و�� ا�?ّ= �d إط�ره ا��#?� " ;)م"؛ >�G إن ا�

 !�%, B)د، ور�b%ا�?َّ�سِ �ا� Cَ�ِإ Eِِ�(\َُوَر ِ ���i ر(�Z ز#?��  �َوأََذاٌن ِ#Aَ هللاَّ; �%)
��Z&.  

&�) @O(أن ا� [_\ �%# �?� Aّ�_�; A# !%i# !�
 و\�_�'; EDف أ�)ا*�
 A# ع(� !Z\ا() �%+L �<إن ,%@ ا�?ّ= ا�)ا G�< ؛�Iّ?ق ا��KLMو\��@ ا
 ®Y��) #?E؛ إذ إن ا�?I)ص وإن ا&�W; �I� �+L أن A�%; *d ،@O(أ�)اع ا�

ك �d ('¤ آ���ت �i�\�%L، وا�?ّ= �]L �iأ� Mإ ،�iLMMود �iا�
Qوأ �iDأ�)ا

?;�_L E�d �+L �<ا�)ا �D��K; A;�_�ا ا�aوھ ،E_�"ا
L وأ���ل E�� �d أ��Kق ,%
 !,�< �d Â�?%رة ;�)ن ا���d ،�i��D �%ََ�'%ُا� B)ا
�d �';(?L آ���ت ا��%�\� وا��
 @O(ا� Cإ� !,�< �d ى ;�)ن
إ�C ا�)VZ'��) @O وا���d!، و�Lرة أ&


ھ� #A ا ���ت ا���kY! و��
 (�M\��راك أو (���
اب أو (��Zt�Mع أو (�Q

 ;�رك أن "@ �)ع �E ا ��! "aا� !t)�\ @O(اع ا�(�T @#��%��d ،!�kY�ا�
ا�E) !O�W ا��� ;��bُ ()ا\Z��i ر(B ا�+%@، ��d)O@ ا����d ;�� ('�ة 
  �Qأ �d وف
bه ا�ai) B)

وف G�< ،VZD ;�)ن ا�< �i_�Qوف أ
<

; @O(ا� A# ا ا�?)عaل، وھ�ILMا �id �d $_�tb] ا�M�bت 	
;?! A#T ا�
 
I?D ب�Q إذا E��I� [tb�L أن A�%; M يaا>� ا�(ا�?ّ= ا� @%, A�) �%+ا�

اد ;¯) ��; Eأ� �d �dا��� AD V��W�d �K�'ا� @O(أ#� ا� ،E�%, A�) B)
ا�
 E�Y?; Cو�Tا !���d !Y #'?�ھ� AD ا�+%�! ا�t)�K!، أي إن #�%(ن ا�+%�W# !�%,

ذ�� إM (�دوات #'�?! ھ� ا���  #�%)ن ا�+%�! ا����o! ا�����! ��i، وM ;�)ن

 ا�?ّ= b� @�� �d%! وا>�ة ر�Q ا&�*ف ik; ��a)و ،�K�'ا� @O(ا� [tbL
 �d @%+ا� A�) B)
ا�+%���A ا�%��������d A ا�%'?C، أ#� ا�)O@ ا�tb�d �__K] ا�
 [;
ا�?= ا�)ا>� إ#� ('*	�ت #?�tZ! "��?��+! وا�K_  وا�[
ط، وإ#� AD ط

!�kY�، أ#� ا�)O@ ا��#?� �d�� ا�
(E�d B ا�+%���A ا�%�������A أدوات ا�[
ط ا�
 E�d رج�L أن A�%; يaا� A#ا�� �;�bL [;

ا(�kY� B ز#���، وذ�� AD ط)

!��  . ا�%�����! ا�+%
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 V��W# �d �i�k<*# A�%; @O(�� !t)�Kاع ا�(�Tا A# إن "@ �)ع
 E_<�O د�%�Dدر,! ا  Kb) A�'# =� ق�KLس #�ى ا��	 A�%; �%" ،ص(I?ا�
 =� Eّآ�� ;�رك أ�
tا� =ّ?��A�� ،E ا�%��#@ �%, A�) B)
�C ا�)�d @O ا�D

�KLMآ���ت ا @�� @#�� ،E���'#و Eظ�Yأ� �d @�%, ، �"
ق "�#@ ا�_?�ء وا��
�C \_�@ ا�%�oل و,��� أ�E ا�
ا(B ا�aي ��L Mد D @O(ا� ��
واK�M+�م، d¯ذا ا&�
�  ا�%)ا�� Qأ �d @O(@ �+� ا�) ،E?# �;

آن ا��tآ;�ت ا� A# !;أي آ (�WL
 ،@O(اع ا�(�T !'#�, رة(O ،ة�+'# !���)رة ر(O �d ?)ع�ر و;
��;

�Iّ?ق ا��KLMا !���o# رة(I#   .  
�  :خ�*


ا #A ;'� ھaا I?D @��b�وا� Gb_��) ول�?L E�(" �\وا 
b) A# ة
Z	 Gb_ا�

ھ� �Q ا ;�ت دون ¤') @�o%���) =& ��;أ E�("و ،@O(ق وھ) ا��KLMا 
O�?D
 Cإ� Gb_ا ا�aل ھ*& A# �?�O(L G�< ،�;

آن ا��tآ;�ت ا� @" 
"a� م \'! ا�%+�ل�'�

��; �%�d زھ�

 أ("a� Â���?ا� A# !�%,:  
��d ،!Y@ أداة ر(B ;'� ا�)O@ آ -�W# ق
Z) [tb�; يaا� �I?ا� B)
��! #A آ���ت ا�


ھ� #A اTدوات ا�%?�%�! �?)ع وا>� #A أ�)اع ا�)O@، و"@ �Q AD V��WL !�Oوا
�i��D �%�'%دوات ا�Tا �d 
�AD V ا�?)ع ا &�W; @Oع و(�. 

- ;
t! وا>�ة إن ا�%��#@ Tدوات ا�)O@ ا���o# �d*، ر(%� ;�W@ إ��E أ��iّ ذات ط
�V ا&�*�d ,����، أو �d �#�L ('¤ اT>��ن�WL !t�tbا� �d �iّأ� Mإ ،B)
��. 

�V ا�?I)ص، "%� ;%�A 	��س #�ى  -�W# �d �i�k<*# A�%; ق�KLآ��! ا @O(إن ا�
@O(ا� C�D E_<�O !��'�\ر ا�t) =ّ?ق ا��KLا. 


آ��� -	 �I� �+� أن A�%; M اa� ص(I?آ�� أ"%@ ا�
tآ���ت  ;'� ا�?ّ= ا� A# ����&
�Iّ?ا� @O(ا�. 


آ��!  -tص ا�(I?ا� �;�D �d ه�?�L��ا&@ أ�)اع ا�)�d @O اM\�'%�ل، وھaا #� \+
 �d @O(�
 #A �)ع �o"أن �+� أ A�%; G�< ؛�i?�#��# �d �?ob)و �i��D �t_ط ��ا�

 .آ;! 	
آ��! وا>�ة

(B ا���kY (�A ا�+%@ �d ا�?ّ= ا�)ا>�، (@  -��) @Oا�) �Y��; M Aأ;�� (� B)
;

 [tb�; �%" ،�tZ?%ا� �kY�ا�%'��� ا�%�d !�(%b ھaه ا�+%@، و(aiا ;�tb] ا�
(B ا�
  .�d ا�)	® �EKY اK�M+�م (�A ا��MMت وا�%'���

 A�%; M �#�b�وا� �Z)ا
L =?ا� C�D ��Y; �id*�&وا ED'�د أ�)ا�( @O(وا�
�V ا�%'��� و�W# [tb�L أن A�%; M �%" ،E)���) [tb�; ط أن�t\ل إ�< �d تMMا��

 @�
ا(B د�bd ،��Mوث &L E�)�t; �kY�أدواA# EL ا�?ّ=، و"%� ھ) #'�)م أن ا��
ا(B ا�
�@ �d ا�%K�)ى ا����M ا�%'?)ي،إذا & E�)�t; =ّ?�� �bZKا� �kY��d ا�%K�)ى ا�
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 M يaا�?ّ= (��+�ار ا� �?i_� ا�_?�ء إذا �d ا�%�*ط !%�	 E_]L =ّ?ا� �d @O(ا� !%�td
; ��a" ،�<(# �<و "[�@ وا�_L �i�'+; B)ا
) EL�?_� A�) B)إذا ر Mي إ(�K; أن A�%

�A�%; M ،�i���'# �d !Y أن +L��d �% �= وا>� �W# @%, !D(+# A# @�ّ]%ا�?= ا�
  .إM إذا ُو�i?�) @O (�داة وO@ #'�?!، \)اء "�ن ھaا ا�
ا(��kY� B أو #'?);�

  

fgا�� ا��Uدر وا�h�i:  

آن tا��O�D AD =Y< !;وا
) �;
  .ا��


آن ا��
;�، دار ا �dق ا�'
(�!، ط -1tا� !�� �d !�I?ت ا��	ت ;)�$، ا�'*�D �%<1أ ،
  .م2014ا��tھ
ة، 

2- E;(_�\ 
_?	 A) ن�%oD A) و
%D 
D_� ا�K*م ھ�رون، : ا����ب، L¢ ،)ھـ180ت ( أ() ([
 .م1988/ه1408، ا��tھ
ة، 3 #��_! ا�C+��W، ط

3- 

اج، أ() (�ّKا� A) ادي��
ي ا�_Kّا� A) �%b#) ھـ316ت(، ¢L ،(b?ا� �d ل(OTا : �_D
�%�ن اkDT%�، دط، (��اد، \ !'_Z# ،���Yا� A�Kbم1973ا�.  

  .م2007/ھـ1428 ،، ا��tھ
ةL1%�م >�Kن، ا,��iدات ��);!، ���D ا��� ، ط -4
ا�A�) !�bZK ا�?�bة >�Kم ا�_�K?iوي، أ�k%! ا�
(�d B ا�'
(�!، درا\! �d ا��
ا"�   -5

��!، #��_! زھ
اء ا�[
ق، ط;(b�)���;! ا��ا� !;
k?1وا� ،
I# ،ة
، ا��tھ
 .م2003/ھـ1423

�� ا�A�Kb ا�_�	)�� -6D A) ��D AKbھـ543ت ( أ() ا�(، ¢L ،���iYO¥� �%�
ح ا�� :
 !�)
إ(
اھ�� (b# A%� أ() D_�ة، ,�#'! ا�#�م (K# A')د ا�\*#�!، دط، ا�%%��! ا�'

 .م1990/ھـK�1411')د;!، ا

وف ا�%'���، L¢ ،)ھـ749ت (ا�A) A�Kb 	�\� ا�%
ادي،  -7< �d ا��ا�� C?+ا� : 
Wd

 .م1992/ھـ1413، (�
وت، �_?�ن، 1ا��;A 	_�وة و#��d �;�� �%b@، دار ا���  ا�'��%�!، ط
8- 
L ،اء
، L1%�م >�Kن، ���D ا��� ، ط: رو(
ت دي (),
ا��، ا�?= وا��ZWب وا�,

  .م1998/ھـ�t�1418ھ
ة، ا
9- �;

اء ;A) C�b ز;�د أ() ز"ّYھـ207ت ( ا�(¢L ،آن
tا�?ّ+�ر : ، #'��� ا� �ّ�D �%b#


;ّ!، دط، ا��tھ
ة، I%  ا��دار ا�� ،�L�+� V\(; �%<م1955وأ. 

 ا(A (�د;$  -10�KYL ،$;د�) A) ��%bا� �_D)
�_Wا� ���bم ا�*" A# 
�"a�ا� $��+#(¢L ، :

 �_D ()طأ ،���
 .م2009/ھـ1430، ا�+�ا�
، 1ا�
>%�ن #b%)د، دار ا�
، ا�\�?�ر;!، D2_�ه ا�
ا,�b، ا��Z_�] ا�?b)ي، دار ا�%'
d! ا�+�#'�!، ط -11

 .م2000/ھـ1420
12- �ّ?, A) ن�%oD ¢�Yھـ392ت (أ() ا�()
�d ���dرس، دار ا���  : �!، L¢، ا��ّ%� �d ا�'

 .م1972ا��d�to!، دط، ا��);®، 
13- �?, A) ن�%oD ¢�Yھـ392ت (أ() ا�(، ¢L ،=��IW  : ا��ا�?+�ر، دار ا�� ��D �%b#


;!، دط، ا��tھ
ة، I%م1956ا�. 

ي -14]W#ا�� 
%D A) د(%b# �\�tأ() ا� ) ا#¤  ،)ھـ538ت(Q [��t< AD ف�]ّا��

¢L ،@;و��و,)ه ا� �d @;و�	Tن ا(�D?�;@ و�ا� : �%b# ��Dا�%),)د و �_D �%<دل أ�D
 .م1998/ھـ1418، ا�
;�ض، 1�_! ا�'_���ن، طD)ض، #�
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15-  (b?ان، ا�

 و#CYZI ا�?�bس زھ%D ر��W# �%<وأ V�Z�#D !\�%< �%b_� ا�

 ا�'
(�، دط، ا��tھ
ة، �Yدار ا� ،�\�\Tم1997/ھـ1417ا. 

، ����K� ،�)�Z& �%b#1ت ا�?= #�&@ إ�C ا�K+�م ا��ZWب، ا�%
"� ا��d�to، ط -16
 . م1991(�
وت، 

17- # ،$�(L ،دط ،
]?�� !�K�(�ا��ار ا� ،

 وا��?);;
b�ر، ا�(��D A) 
b%� ا��Zھ
 .م1984

18-  �)

وت، �_?�ن، 2، دار ا�
ا�� ا�'
�)، ط�t�( و)E�,(Lا�%�Wو#�، �d ا�?(b ا�'�) ،
 .م1986/ھـ1406

j�ا�Yا�: 
                                                           


وت، ط  -1�) ،�d�toا� �"
، ����K� ،�)�Z& �%b#1ت ا�?= #�&@ إ�C ا�K+�م ا��ZWب، ا�%
 .22م، ص 1991

 .23ا�%
,� �EKY، ص   -2

رو(
ت دي (),
ا��، ا�?= وا��ZWب  -3L ،اء
L%�م >�Kن، ���D ا��� ، ا��tھ
ة، : وا�,

 .346م، ص 1998/ھـ1418، 1ط
4-  E)��" �d !D(?�#ة و�;�D ت�b�ZI# اء
ّY'%@ ا��آن"ا\
tا� ���'# " VZ'ا� AD 
�_'ّ���

[Kَّ?ا� ¢�ZI# �i?# ،ف
b��). Eّ?��  VZ'ا� �?D 
�¢ و>�ه �d ا��ّ'_�ZI%ا ا�ai) م���; M

ف، وإ�ّ%� \ّ%�ه أ>���� b��)" َّد َّ
�E  ". ا� ِّ%K; ف(Z'%ُدود"وا�
، وأ>���� أ&
ى �+�ه "ا�َ%ْ

 E��D [�Z;- ف
b��) VZ'ا\�  -ا�"VZ'ن "ا�(;
I_ا� �iاو��L ��ا� !ّ�%K�وھ� ا� ،
 !%��) Eّ?D 
ّ_D ه�+� ��a"ع"و�_Lْا�"a"و ، !%�
". (ا�َ�
ّ "ا (�k?; : A) C�b; ء�;
أ() ز"


اء ز;�د ّYھـ207ت (ا�(¢L ،آن
tدار : ، #'��� ا� ،�L�+� V\(; �%<ا�?ّ+�ر وأ �ّ�D �%b#

;ّ!، دط، ا��tھ
ة، I%  ا��44، ص 1م، ج1955ا��.( 

5-  �+� G�< ،Aـ�Y'�ط�ا�% A�) C?'%ا� �d �%+اك وا�
��Mا [�Z# دة�dاو إ(ا� C?ـ'#" A)ا

E�(t) �id) ه 392ت" (?ّ�,ّD �	 :ل(t� ،%�ع�ا�)او �*, C?'%d :و أي
%Dم ز;ـــ� و�	 :

E�d �%i��<  L
ّL V�" ري�; Mم، و��tا� �%i� �%�,ا) .
k?; : �ّ?, A) ن�%oD ¢�Yت (أ() ا�
 ).91م، ص �d ���d1972رس، دار ا���  ا��d�to!، دط، ا��);®، : ا��ّ%� �d ا�'
(�!، L¢ ،)ھـ392

6- ;
k? : A�) !�bZKا"�  ا�
>�Kم ا�_�K?iوي، أ�k%! ا�
(�d B ا�'
(�!، درا\! �d ا��

، طI# ،ة
��!، #��_! زھ
اء ا�[
ق، ا��tھ;(b�)���;! ا��ا� !;
k?ة وا��b?1ا� ،

 .23م، ص 2003/ھـ1423

ي  -7]W#ا�� 
%D A) د(%b# �\�tأ() ا�) ا#¤)ھـ538ت(Q [��t< AD ف�]ّ?�;@  ، ا���ا�

¢L ،@;و��و,)ه ا� �d @;و�	Tن ا(�Dض، : و(D �%b# ��Dا�%),)د و �_D �%<دل أ�D
 .155/156، 1م، ج1998/ھـ1418، ا�
;�ض، 1#��_! ا�'_���ن، ط

 . 6، ص 6ا�%
,� �EKY، ج -8
9-   ،$�(L ،دط ،
]?�� !�K�(�ا��ار ا� ،

 وا��?);;
b�ر، ا�(��D A) 
م، b#1984%� ا��Zھ

 .335/336، ص 27ج
 .563/564، ص 2ا�%
,� �EKY، ج -10
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 ا(A (�د;$  -11�KYL ،$;د�) A) ��%bا� �_D)
�_Wا� ���bم ا�*" A# 
�"a�ا� $��+#(¢L ، :

 .53، ص 2م، #2009Â/ھـ1430، ا�+�ا�
، 1أ() D_� ا�
>%�ن #b%)د، دار ا�
���، ط
�?َ�هُ ﴿ -12َّْLلَوَر�	 E��" ،E) [�'L يaا� @'Yا� C�D ف(Z'# ﴾ :�a"ه�?�Lه ور�?	
d � . C?'#و

E��L
L :!Y	و !_tD !Y	ره آ;! ('� آ;!، وو�	أن  .C?'%و;+)ز أن ;�)ن ا� : @�L
�) ��
وأ#
ELاء
	) .
k?; :ي، ا��ّ[�ف، ج
]W#348، ص 4ا��.( 


 ا(A (�د;$  -13�KYL ،$;د�) A) ��%bا� �_D)
�_Wا� ���bم ا�*" A# 
�"a�53، ص )#+��$ ا�. 
14- 
k?; : �%b# ب، ص�ZWم ا��+Kا� Cت ا�?=، #�&@ إ�����K� ،�)�Z&23. 
15-  �?, A) ن�%oD ¢�Yھـ392ت (أ() ا�(¢L ،=��IW  : ، ا��ا�?+�ر، دار ا�� ��D �%b#


;!، دط، ا��tھ
ة، I%457، ص 2م، ج1956ا�. 
 .92ا(A ,?�، ا��%� �d ا�'
(�!، ص  -16
17- 
k?; : ��(	�_ا� A�Kbا� ��D A) ��D AKbھـ543ت (أ() ا�( ،���iYO¥� �%�
ح ا�� ،

¢L : !�)
إ(
اھ�� (b# A%� أ() D_�ة، ,�#'! ا�#�م (K# A')د ا�\*#�!، دط، ا�%%��! ا�'
 .578، ص 1م، ج1990/ھـ1411ا�K')د;!، 


ي، ا��ّ[�ف، ج -18]W#231، ص 5ا��. 
19- 
k?; :ج ،���iYO¥� �%��� ا�A�Kb ا�_�	)��، �
ح ا�D A) ��D AKb578، ص 1أ() ا�. 
20


ي، ا��ّ[�ف، ج -]W#147، ص 2ا��. 
21

- 
k?; :ج ،���iYO¥� �%��� ا�A�Kb ا�_�	)��، �
ح ا�D A) ��D AKb578، ص 1أ() ا�. 

ي، ا��ّ[�ف، ج -22]W#162، ص 2ا��. 
23


آن ا��
;�، دار ا �dق ا�'
(�!، ا��tھ
ة،  -tا� !�� �d !�I?ت ا��	ت ;)�$، ا�'*�D �%<أ
 .173م، ص 2014، 1ط
24


اج أ() ( -ّKا� A) ادي��
ي ا�_Kّا� A) �%b# 
D_� : ، اOT)ل �d ا�?L ،(b¢)ھـ316ت (�
�%�ن اkDT%�، دط، (��اد، \ !'_Z# ،���Yا� A�Kb56، ص 2م، ج1973ا�. 


ة، D%�ن، اTردن، ط -25�K%ي، دار ا�(b?ا� [�_Z�ا� ،�b,ا
م، 2010/ھـD3 ،1431_�ه ا�
 .397ص 

26- 
k?; : ت�	ت ;)�$، ا�'*�D �%<ص أ ،�;

آن ا��tا� !�� �d !�I?176ا�. 

ي، ا��ّ[�ف، ج -27]W#291/292، ص 1ا��. 
 .����K� ،�)�Z& �%b#23ت ا�?=، #�&@ إ�C ا�K+�م ا��ZWب، ص  -28
29- 
k?; : ص ،�;

آن ا��tا� !�� �d !�I?ت ا��	ت ;)�$، ا�'*�D �%<188أ. 

ي، ا��ّ[�ف، ج -30]W#450، ص 3ا��. 
 .23ا�?=، #�&@ إ�C ا�K+�م ا��ZWب، ص  #����K� ،�)�Z& �%bت -31
 .93أ() ا�Y�oD ¢%�ن (A ,?�، ا��ّ%� �d ا�'
(�!، ص  -32

 وا��?);
، ج -33;
b�ر، ا�(��D A) 
 .336/337، ص b#15%� ا��Zھ
�� ا�A�Kb ا�_�	)��، �
ح ا��%� �¥���iYO، ج -34D A) ��D AKb580/581، ص 1أ() ا� . 
35- 
k?; :	*'ت ;)�$، ا��D �%<ص أ ،�;

آن ا��tا� !�� �d !�I?�177ت ا�. 
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36-  E;(_�\ 
_?	 A) ن�%oD A) و
%D 
D_� ا�K*م ھ�رون، : ، ا����ب، L¢)ھـ180ت (أ() ([

 .223، ص 4م، ج1988/ه1408، ا��tھ
ة، 3#��_! ا�C+��W، ط
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?@	   :ا�
ا��E�"E  C=�D  ھ&�E ا�C=�D ا�9?�ي ا�%
=B ودور ?�@� ا�?�&ن=�! > ; �:&�9&

ا���DOM وا�!#�:� ا��� NJدي � I"� ا�M ��  ?&ط�9و;�&ن دJKK, ا�#+� �I ا�H&ھ
ة وا�
C=�D � وا�?!��ة �?=
ودور WX ذ��E U ا��9?&ط ا�T� ��D ا�S9  ،ا�9?�ي وأ;!&ده ا�:

 ��&Yر ا��Z#ا� 
ا��%
=^ ;!� ا�:
آن ا��
=�، و	� \ Z� T�  &9Z&درا�9?�ي ا�]ي =!�?
�@� ا�?�&ن _ھ#�� ; �E�"I9?&ط ا���Kأو و ،وا C$&; WX ` a,�:E  أن
*D�M=  ھ]ا
b�&cي ا��d ض �?�&ن  ا�
أfD?g ا��E �D � �'&D  	�، وا�C=�D ا�9?�ي�9a ا��!
�ھ�#&م ز�&�9& �;U�[  واiXر T�$ �@�X#& اھ�� ا�! #&ء �T ;�ا=� ا���E B��j ا� �d وا�?

 ,�@�  .ا�ca&ز وا�?�&ن ��c �� ��اط�d� ` aT ا�:
آن ا��
=� و;
����0A�@� ا�?�&ن؛ ا�C=�D ا�9?�ي؛ ا��9?&ط ا_$�&م؛  :ا�,	�ت ا�;�"E C=�Dا�.  

Abstract:  
Our article relates to the eloquence of the statement in the noble 

prophetic hadith and its role in understanding the hadith and its 
various apparent and superficial and profound connotations that lead 
to a proper understanding of the prophetic hadith and its near and far 
dimensions, and the role of all of this in deriving judgment from the 
prophetic text which is the second source of legislation after the Holy 
Qur’an. We concluded the importance of eloquence of the statement 
in understanding and deduction, and every researcher or jurist should 
evoke this linguistic aspect when exposed to the statement of the 
hadith of the Prophet, and the need has become urgent in our time to 



  :	) زواري أ��/ د
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  198 

take care of that, as scholars have cared from the beginning of 
authorship in language and eloquence when they focused on the 
language of the Holy Qur’an and its eloquence to manifest the citizen 
Miracle and statement. 
Key words : Eloquence of the statement; Prophetic hadith; devising 
judgments; Understanding the hadith. 

  

���ّ>� :  
��� ا�]وق و� �:� ا�i�#J �&�E ،^?OتM; ب
;"#& f  Ta `9@ �Eا�!

� أg�ل ا�?�&ن ا�!
;�، ا�%
ح وا��W� D وا���'�, وا��! �W _$�&م ا�9:� و�����
�� '&ء ا��ور T� ` a ;!�ھ� �Eر��ا E"�]ا X&ن أر;&ب ا�T� �$&ZI ا�!
ب، 


ز ?E ،W�\وا�� TD ا� T� �;
أ�&��?"� �E أT��&E ا�:�ل ��9ZD�ا ا���م ا�!
a #&ء ا� �d وا_دب وا�9: � وا�
واة وا�9:&د وا�?&$Y�ن f�&�E �"� '"�د �!�?
ة 

%� �E 
�?X 
  . jة ا�?�@� و�#� ا�?�E CD أg�ل ا�?�&نX&ن �"& أ�
�م أ$� ا�!
ب ا�DZI&ء Mة وا��Zا� ,� a �=
��ل ا��
;W  -وا�

�مMة وا��Zا� ,� a �"DZEء  -أ&DZIء ا�KN"� م��I X, هللا ��? � ر�&�� ا�
`�&!J ل&:E :� َوإِْن Uَِّ;َر Tْ�ِ Uَ�َْ�َِل إiِ�ُُْل ;َ ِّْ� َ�& أ��ُ َّ
�َْ� fَdَّْ َ; &#ََE Wْ!َIَْJ =َ&أَ=ُّ"َ& ا�

 ُ,َ�َ�&�� ;�  -O� &#X> ا�:
آن  -و�X T&ن a# , ا�?�&ن وا�?�غ . )67: ا�#&��ة( �ِرَE
 ,����T أن =Nھa ,9�!= &#; W ` أداء ھ]ه ا�#"#� ا�!�H#�، و�:� أa&ن هللا ر

`E ن&�E ،در'&ت  وأ=�ه ` aم آ�� ا�?�&ن وأ&#J U �وا� ،�$&ZIا�?�&ن وا� �#	
  .�ا��? �� 


ة ا�!
ب +I� ن&X ع ا�?�&ن ا�]ي���#� ,MI9; ي�ا�9? C=�Dأ &ر ا� �	و
�مMة وا��Zا� ,� a ل&:E ،�"Jازھ� ;]اi�aا 
ّ�
ا«: وًDْMَِ� اْ�?َ�َ&ِن Tَ�ِ َّ1»إِن

أي  
? dب وا��ا�:  b ' C�$ T� 
DMا� ,?%= &� Kو ،&"� a 
��j�س وا��I9ا� ` a �

�م  -ر=b أ�, Mة وا��Zا� ,� a-  �:E ،ب

 �& E&ق ;, ا�!DMھ]ا ا� T� U �ا�

ة ر�� هللا 9a, 	&ل=
: ، =:�ل��#!f ر��ل هللا : روى ا�?+&ري Ta أ;� ھ

ِ̂ ا�َ� ِ�ِ « ا�9?�ي =%�
 إ�` 	*�� ا�?�&ن ا�9?�ي،  ا�EC=�D"]ا  .cَِ; fُYْ!ُِ;«2َ�اِ�
    .	� آJ&ه هللا J!&�` ا�?�&ن ا�]ي أر� , ;, � 9&س T�?� �E&X أ�ّ, و=
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 ا_$&د=C ا�9?�=� �&دة @T� �=�! � ��9 ا��را�&ت ?�!J ؛ و�9"& �"]ا�=�d ا�
��@�، E:� $�ت 9g�� &E�9�T� �a ا�#?&$C ا�?�@��، وا���f?a ا��را�� ا�?

ا�?�&���، وا �# T� � #' ` a f ا�:�� ا�f�&X ،���&#c  �'�هأ��ا�& �+� T� �I ا�
�@�, و	�ة ;�&�, ; 
a �, -، و�T أ'W د?� W�K�T� &" X� ,J أ;
ز �H&ھ

�مMة وا��Zى ا�! #&ء -ا�
وا_د;&ء �E وBg  وا�?�@��ن، و�"]ا ا�?

احZE&$�,، و;�&ن ;�@�,، و�& ا��&زت ;, أ�&��?, �T أT��&E ا�:�لّ  T�= و�� ، 

��&ن ھ]ا �ا�C=�D وا��را
E ا��&X W; ؛Uذ� Ta لi!� �E ا_$�&م C=ن _$&د
;ـ �:&�9& �م �ِ وُ  �&ن �E ذ�U، وa ` ھ]اا�?�#��ان وأر;&;, �دراX"� أھ#�� ;�@� ا
"�@�  ".�9, ا�C=�D ا�9?�ي وا��9?&ط ا_$�&م �E &�"E ا�?�&ن ودورھ ;


�&ه E¨ن ��ار إ �&���Xن ا�]ي ذ�ھ]ا ا�#*# Tل ;�&ن  �:&�9& و��ور $�J
�ل ا_$&د=C ا�9?�=�، وأھ#�� ذ��E U ;�&ن �!9` \ T� ي�ا�?�&ن ا�9? �@�;

��9?&ط ا���D �9,، واE"#,ا�C=�D و.  
 f9#*J �c�&!#�&; ���&� 9&ول ھ]ه ا��J �?�&9� �O\ &9!و� �:E ,� aو

  :ا�#b�&O ا��&���

=B ا�?�@� وا�?�&ن: ا�#b O ا_ول!J .  

b O#ا� ��&Yي: ا��ا�9? C=�Dا� �E ا�?�&ن �@�;.  
C�&Yا� b O#ذج : ا�&#��T ا�?�&ن ودورھ �@�; �E & �"Iوا�K9?&طا��.   

�E WY#�#ا_ول ا� b O#�&; و�?�أ:  
R	S  >��T4 ا��"!� وا����ن : ا-ول ا�

 b O#ھ]ا ا� �Eرد�ر - �&Z�\&;- I=
!J& �����J �Z	 وا�?�&ن �@�?  

 ا_ول �T ا�!9�انO%�&; اد
ا�#�E T�? O ، و�b�&c � ª � ,9 ا��O?�:� ا�#

C�&Yوا� ��&Yا�.  
Uا��"!� :أو T4��<  

 �E �@��#& =bc أن =! #, ا��ارس � ?�@� ا�!
;�� أن ا�#
اد ;&�?
���؛ ا�#!&�� Yا� &"�� a �E WY#�#ا�#!�&ري ا� b�&cا� �ھ 
�$"& ا_\�Ogا

��"& �?�9 أ�&��b ا���م �E ا�!
;��، E"� ا�:�ا�b وا�?�&ن وا�?�=^، \ T� ��ا�
��� ا���م M� �X&Dن ھ� ا�#!�&ر ا����E ،&"��\ T� م�وا�:�ا�a ا��� =j%9 ا��
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fھ9& دو� Tو� ،�;
��� �a �م ا�?�@�  ا�!Yا� �;
�� أg�ل ا�?�&ن ا�!
�
���  ا��E  T�#=�E ��D?"&ا_� �ب، ;�&ن وا�M �:� ا�!
;�� و�9&ھª ا_داء و�

�@�"�وا�]وق ; �E �:� Mا� Wة أھ&X&D�،  �@�	�ا�a ا�M �:�  ھ�_ن a �م ا�?
،��;

و�T ھ]ا  ا�!X[� �@�
=B ا�?!J.  

�ن �
اده )ا��g�ل وا�K�"&ء(: ��Vا��"!� E � ; ل&:= ،-  Wgإذا و
WgjE �&دة  ،3إذا ا��"` إ��"&، و�? � ا�%�ء �9�"&ه -إ��,، و; � ا�
bX ا�#�=�9 

ا�� #� �E ا� �J �dور $�ل وg�ل ا�%�ء إ�` @&=�, و�"&=�,، أو إ=Z&ل ا�%�ء 
  . 4إ�` @&=�, و�"&=�,

ا�?�@� ا��� =#�ح ;"& ا���ZI ا� M&ن، «: =:�ل ا;E T&رس �E ا�#:&=�»

=�ه= &� &"; � ?= ,�_«5.   

��"SWا��"!� ا :&"�َj; �@�َف ا�! #&ء ا�? َّ
aَ :» م��O&;:� ا��
,Jرا&?a �$&ZE ^� ل&Dَ*` ا��6»�#: . 
E&9�ا� T� ً&��&\ ،ً&D�ZE م�E¨ذا '&ء ا��


=&ً �T ا��!:�� ا� �HI وا�#!9�ي، '&ر=&ً ; ،�E
Zا�:�&س ا� �I�&+ا;� و�
dوا�
�E, و_$�ال a ` ا�#%"�ر �T آراء ا�D9&ة، وX&ن �9&�?&ً � #���ع ا�]ي =:&ل 

 ً&d� ; ً&��X �!= ,�¨E ،
�?!J ق�gأ , �&	 
a&%� Ta ًا
?!� ،T�!�&Mھ]ا  ؛7ا� �Eو
®$&cل ا��:= :» T�;ازن ;�9"& و�ار ا�#!&��، و=�	ف أ
=�d?9 � #�� � أن =!

 Wو�� &��X Uذ� T� �:?ط W�� W!c�E ،تK&Dار ا��	أ T�;و T�!#�M#ار ا��	أ
	�ار ا���م a ` أ	�ار ا�#!&��، و=:�M أ	�ار $&�� �T ذ�$ ،&�&:� U��M:= ` أ

  . 8»ا�#!&�� a ` أ	�ار ا�#:&�&ت، وأ	�ار ا�#M�a T�!# ` أ	�ار U J ا�K&Dت
 �E 
�N�E ،,�!�&�_ن 	&� , =? � ;, @&=�,، و=WZ إ�` �
اده �I� T�س 


ھ�، و=# U ;, أزِ a&%� ` a 
O�M=و ،�"��I� َّ��";� 	 �9.   
����X: ا����ن T4��<  


ات ا�?�&ن �#
ة #� T� C�$ ده؛&?a ` a &"; هللا T�!#� ا�� �وھ ،�@�ا�?
`�&!Jو ,�&D?�Mَ�ْ&َن aَ ََّ#,ُ اْ�?َ�َ&نَ �: 	&ل  ْ$َ#aَ Tُ ََّ� اْ�:ُْ
آَن َ\ ََ> اْ�ِ َّ
: ا�
$#T( �ا�


 �T ا�+ >، وg&ر �&ط:ً& �?�M= &ً9��O^ أن ،  )1-4�YX Ta i�#J �� !�ا ا�["; �"E
&#a 
ِّ?!=  ،
=c�ل ;+&ط
ه �T ا�#!&��، وأن =�g "& إ�` @�
ه �T ا�?%



 9a,؛ �E�� ا��I&ھ�، وJ�D:> ا�M!&دة ;�T ا�?%�d:&ھ& ا� �و=.  
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�ن، : ، =:&ل10وا�H"�ر ا��%B وا�=*&ح :��Vا����ن E T� T�;ن أ�E
��&: أيX ,9� ا�9?� . 11أو�� C=�$ �Eا« �و
ًDM� ا�?�&ن T� 12»إن  T;ل ا&	

ا�?�&ن إظ"&ر ا�#:Z�د ;I� � ;j®، وھ� �T ا�I"� وذX&ء ا�: a :» ^� b?&س
  . 13»ا� TM، وأg , ا��%B وا�H"�ر

��"SWا����ن ا :�"E ح�OgKا C�$ T� ع «: أ�& ا�?�&ن&O�M= � a

ا� b�X�I&و�E �J و��ح Jو ،�I �+� ر�g �E �$ا�از ا�#!9` ا�

E�, إ;!#;

 WX �:;&O� ^� ،��Kلا��&D*` ا��،14»�9"& �: �ف «: أو ھ
!= ،�ُaا�	ٌل و�gأ
 ��K�ّح ا��ُو� �E ،²!; Ta &"*ُ!; B �+= ق
O; ،�$ا�اُد ا�#!9` ا�
;"& إ=

  .15»ا�!: �� I� ` a» ذ�U ا�#!9`
�&E^� *  أي Ta 
�م ا�!
ب �9%�رة و�H9���، إذا أراد ا��!?�X T�

�!9` =�ور �E \ �ه و=c�ل ;*#�
ه ا��O&ع أن =+�&ر �9E T�ن ا�:�ل، وط
ق 
 T� ,MI� �E &� T�?J �:=
O; ،,�
d; <ه، وأ���Z:#� ب
ا���م �& ھ� أ	

,� b�  .16ا�#:&�g، وJ�Wg ا_�
 ا�]ي =
=�ه ;, إ�` �I» ا��E ^�&M ا�#:&م ا�9#&

  T�#= Kو	?W ا�+�ض �E ا�#b O ا�Y&�� �:�ل أ�, Z$ا��@�?  �E

�لا�C=�D ا�9?�ي \ T�  Tھ]ا ا�#:&ل، و�� T� ت �!�ودة&DIg ^�O�M�
 
X[; اد

a &"�E iX ` ;!² ا_$&د=C ا�?9�#c�  T� �=�J�a���� ا�#�
��!&رة وا��9&=� ا�9#&ذج �T ا�! � ا�?�&نKوا ,�?%��&; < !�J،  ز ا�]ي&c#�&; ��+و�

 T#*�= ���&�?ا� &"��Kا�#!&�� �"& د � !; < !�J �?X

ة g�را ��Iا� WZJ `�$
  .و=?
ز ا�#:Z�د

(��Yا� R	S  ا����ن �) ا�5�34 ا�/��ي ب"!�: ا�
 T� �9�!� &E&9g�9، وأ�!� &Eأھ�ا b�&9= &"9� WXو ،B �+J م�أ�&��b ا��

�a ��MI&��، و	� =c��a ^#د �T  ا�9&س، وأ$�ا�g&\ K � #+&ط?�T، و�9&\&ت
 &"*!; ����م وا$� �J K &#9�$�ن ����E&9، أو #9�$& =X �E م�أ�&��b ا��

، و�^ IJ&وت ا_�&��b ا�?�&��� وارJ:&ء ;!*"& E�ق ;!�XN� ،² أ�, 17;!*&
ر;#& X&ن ا_د�` �9"& أg � وأ'�ى �T ا_�&��b ا��� ھ� أر	`، �^ ;!² 
 �?M9�&; ت �!��9 أو&a���� �E أو ،�g&\ ال�أو�&ع وأ$ �E أو ،T�?ا�#+&ط
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ھ� ا_; �  إ�` أھ�اف \&T� �g ا���م، و��9a] =��ن ا_د�` �E أ� �;, ا�?�&��

اa&ة �:�*` ا�D&ل ،�18�D:�> ا�"�ف#; �O?J
  .وذ�U ھ� ;�@� ا�?�&ن ا�#

 ،�"' T� ,�?J

 إ�` ا_� �ب ا�?�&�� و�H9ا� T� �; K Uذ� W'أ Tو�
وإ�` �& =:�*�, ا�"�ف وإ�` و�^ ا�#+&طb و$&�, �T '"� أ\
ى، و�T ھ]ا 

&E�
ا، وأن ا_ھ�اف �T�?J  T �9& أن ا_�&��b ا�?�&��� +J� B أ��اa"& ا\��YX
 &"�E ي
c= ��ت ا�!&�� ا�&a���#ا�"�، وا��وأ$ T�?م، وأو�&ع ا�#+&ط�ا��
 ��MI9وا�#9&\&ت ا� ،&"� a ��Kاد ا��

=� ا��� =�Iا� T��&*#م، وا��ا��


ا أ=*&�YX &E�  .19وا'K���a&# ا��� =�', �E"& ا���م، +J� B ا\�
;�T أ� �;, ا�?�&�� و;�T ا�"�ف ا�]ي وا�? �� $:& ھ� ا�]ي =TMD ا�#�ء�� 

 ،,��X ,� ,'�= ا�]ي bوو�^ ا�#+&ط ،,�E ث�D�= ع ا�]ي���ه، وا�#�Z:=

 ا_��ر ا��� =#�T أن =��#"& أ� �ب �T ا���م �&�و$&�, ا��� ھ� a �"&، و


��#"& أ� �ب آ\= K20و.  
�@� ا�?�&ن ا�9?�ي،  وأول �& �?�أ ;,; �E�ھ :  

U6 ب"!�: أو��Z0ا�  
 
=�ZJ �E &"� a �#�!= ��ى ا�
ا��%?�, a#�ة ا�?�&ن وا�
i�Xة ا��?
��!&رة K&X ،ى
ا�#!Z; `9�ر �+� �I و�Y?9J ,9> ;!² ا_�&��b ا�?�&���  ا_\
وا��9&=� و@�
ھ#&، و�T أ�Y � ا�Z�ر ا���9I ا�#�! :� ;&��%?�, �E ا�?�&ن ا�9?�ي 

ِ� َوا�]َّھbَِ، ِ\�َ&ُرھُْ� Eِ� اcَ�ْ&ِھ ِ�َِّ� ِ\�َ&ُرھُْ� ا�9َّ&ُس َ�َ!&ِدُن Xََ#َ!&دِ «: �	��,،  َّ*ِI�ِْن ا
�ِم إَِذا Eَ:ُ"ُ�اَ�ْ    .E«21ِ� اْ�ِ

�@� ا�?�&ن ا�9?�ي �E ھ]ا ا�C=�D ا�%
=�c� B أن ; �E T!#�� &��9!E
 T�; Wg&Dوت ا�&I�ا� ` a ل�= C=�D � &د�أو ا�#! 
ا�#!9` ا�D:�:� وا�#?& 


ت ' �:E ،ا�9&س ��M:J &"��\ T� ��= «�=&:� ب�اف ا�%!
aة ا�9&س وأ&�$ �E
ا�9&س إ�` ط?:&ت، وھ]ه ا�#:&=�» �9"& �& =!�د إ�` ا�bMD، و�9"& �& =!�د إ�` 
 U J Ta ا��!; T�= �� م��ا�bM9، أو ا��D&ة أو ا�#&ل، وا�#c�#^ ا�!
;� 	?W ا�

' &# E ،��?aدة و&��م و�^ ا��I�9Z&ت، �E&��ا =I9Z�ن ا�9&س إ�` �&ء ا�
��"& ا��T�; W�&I ا�9&س، وا��� �9"& ا��:�ى\ T� ��= ��ا� «� .ا�:�ا�a وا_
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 ,��:E"م " ا�9&س �!&دن�:J %?�, ا�]ي���9؛ وھ� ا�E رة�g W#D=

 ا�#! �E `9	MD� b�&�س، Ta ط
=> ر;´ ا�Z�ر =�ZJ ` a ���&�?ا� ,�Iوظ�

 ّ�MDا� ّ�MDت ا�&IZا� �E &9�#J &"9� � ى أ
\j; ،� T� &?=
	 , !c= &� وھ]ا ،�

�j�وا� 
��j�ا� ` a رة�	 
YXأ , !c=و ،��&Mل ا�دراك ا��&c�.  


ف ا_ول � Z�رة ھ� O�&E"" ا�9&س �ھ ��&Yف ا�
Oا�#%?,، وا� �وھ
�T ذھb وE*� و@�
ھ#&، وھ� ا�#%?, ;,، وھ#& أ;
ز أرX&ن " ا�#!&دن"

#�J &9وھ ،
X[= �� ,?%ا، وو', ا�
Xذ �	%?�, و�رة ا��Zه ا�["� ���&#cا�:�#� ا� T

 و'��& أن ھ]ا ا�
;´ ;�T ا�9&س وا�#!&دن =�� �T أو', H9ذا أ�!9& ا�¨E ،���&�?ا�

  : ?, �+� �I أو Ig&ت ��!�دة، و�9"&
E"� أ$� ا_وg&ف ا�+&ر'�� � #!&دن X#& أ�, أ$� ا_وg&ف : ا�	�ن -


 9a, ا�:
آن ?a &� �ُف �ا�+&ر'�� � 9&س، وھ�: ا�
وم( �أ9Mِ�ََْ�ُِ�ْ� َوأَْ�َ�ا�ُِ��ْ َواْ\�َِ

وھ�  – �E#& =�� ا��#&=T�; i ا�#!&دن ;&� �ن؛ =�� ا��#&=T�; i ا�9&س ;&� �ن ،)22
�م�
=b ا�#!9`، أي  - �& E! �, ا_�� 	?W ا�:�� �MDا� 
=�Z�ا� T� ع�وھ]ا �

X  U�[X#& =:&رن ا��M&ن ;�T ��ن وط?�!� ا�#!&دن �c�E أن ھ9&ك E�ارق ;�9"&،
  .أي أ��اع ا�9&س �c�E أن ھ9&ك E�ارق أ=*& ،ا�#� :� =:&رن ;�9"& و;�T ا�#%?,

 &#"9�; �	�
=?�� �E ا�!:J رة�g &�&Oaه ا�%?,، أ�و' T� ,'ا و["E
 �E ,9ا�#!&دن، و�� T�; W�&I�ا� �ھ &#X ا�9&س T�; W�&I�ا� b?M� WZ9�

�مJ �E�'�, ا�9?� ا��
=ا�H&ھ
 ا�D:�:� ��» ھ� ا�#:Z�د Mة وا��Zا� ,� a � .  
- \W-ا_رض، : ا T� دن&!#�&E ،وج وا�+ :�، وھ� ا_رض
وھ� أWg ا�+


'& �I� T» ا�%�ء، وھ]ا و', �T و'�ه \ &#"E ،&"9� < \ U�[X ن&Mوا��
�I\ ,?%ا�.  

- �ھ� ا�#!9` ا��	�> ا�+�I وا�#:Z�د ا�]ي =T�; ^#c ا�#%?, : ا�<�

ه، U�[�E وا�#%?, ;,، أي ا�:�#� ا��� �@ ` a �*I� , !c�E ا�#!�ن &" #D=

ا�9&س =�I&� �ن ;:�#�"�، �C�$ T ا��=T وا_\�ق وا�! � وا�=#&ن، و��» 

، وE ,� a&�#:�&س :I9`، أو ا�dأو ا� ،bM9أو ا� ،bMDن، أو ا��9» أو ا� c�&;
 T�; ا�#:�&س U�[X ؛,Jا�#!�ن ذا �#�	 T� ^;&� ا�#!&دن T�; W�&I� � �:�:Dا�
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;��"� وأ\�	"�، fD g &# �E ا�J bM$ ،,�#�	ن و&Mذات ا�� T� ^;&� 9&س
 .ا��
;�� زادت 	�#� �!��"�

E&�9&س X&�#!&دن ;!*"� �&در و�X «�I&�]ھb وا�I*�، و;!*"� 
E ،��IZ�&X¨ذا X&ن ا��M&ن �!��, X&�]ھE ،b¨ن ذ�U =!�9 أن ا�
وح ا��� 

bھ[�&X ���&M�ة و�:�� و�
، وإذا X&ن �!��, f� #J ��IZ�&X ذ�U ا��Mc ط&ھ
�ھ& a `�$ f��Jو fO?ھ �	 �Mcا� Uذ� f� #J ��وح ا�
E¨ن ذ�U =!�9 أن ا�

  . ا��Zأ
��
�م  ?, ا�9&س ;&�#!&دن «: =:�ل ا�%
=B ا�Mة وا��Zا� ,� a ,إ�

 ،&"9�&Eج د
+�M= `�$ &ھ
� =a ��D ` ظ�اھE ،ارات ا_رض
	 �E ن��J ��ا�
و=��ن �9"& ) ا�]ھb( وا�9*&ر) ا�I*�( "& ا� T�cو=M�X ´?9�ا���E ،&"9�ن �9


ان(ا�I9´ وا�:&ر O:ا�( ^O:= Kو ،�"��&c� ` a ��D= أن bc= K ا�9&س U�[�E ،

ج ا�?CD '�اھ
ھ�، +�E ا�Yc=روا و&Y=ا، و�E
a ` ;�اد="� $�` =+?
وا و=!

 i�&D9م ا�
X [9�$ T�?��E ،ھ�
'#^ �i�Dة وھ� (و=#SD ا�K�D&ن �+&;
!�?Oا�� (<��
ا�>، و��� ا�+O9"� ا�� B%�Jو ،iا�
dا� b22»وط�.   

- \^�A0	� _�<ر�W _ر�� ب��>�ل ھ]ا ا��%?�, : ا�\ T� B%��� &9أ� &#X
 W�&I�ا� �ھ ��، وھ&cرة '&ءت ;"& ا��g ،W�&I� � T�Jر�g T�; ا�#:&ر��

ن وT�#= K أن =��ن �:�&�& _�, K =#� �, ا��M& ،ا�]ي ��» �, �!H `9&ھ
ا�
�، bM9�&X وا�bMD وا�E ،«9c"� أ��ر \&رج Ta 	�رة �&E ن���� ,; �Jj�E
 WY#J#� و�	ق و�"& �!9` و&#a_ا �E ص�dJ م��ا��M&ن، وg�رة '&ء ;"& ا�
'�ھ
 ا_ �&ء، و=#�M�¸� T&ن أن =#� �"& �J T :&ء �X ،,MI&�=#&ن وا��:�ى 

�، و;"]ا =�D:> �!9` ا��9�&E &"; ن���E ،ق�&�E «E اX�M&ب U J وا_\
  .ا�IZ&ت

إن ھ]ه ا�=D&ءات ا�c#� � ا��� =�$� ;"& ا�?�&ن ا�9?�ي، واK&!I�Kت 

 ;&�c#&ل، �?X س&M$ن را�^ وإ&�; Ta �9J ،&"; � �= ��ا� �Jو&I�#وا� �I �+#ا�

T�!�&Mا� �E ة
�N#��9 ا�Iر ا��Zا� W��%J ` a �:�&E رة�	و . ,� a هللا ` g �"E
a&%#�&; 
�?\ � �
ھ& �HI� WX وWX �!9` وWX و�YJ ��ا� «��
 وا_$&


=�ZJ.  



  ب"!� ا����ن ودورھ� �) �*( ا�5�34 ا�/��ي وا01/��ط ا-�,�م �/6            
  

  

205                                                                                 ��� ا�
	�ء 

����X : �!"��01رة بUا  

 ا�#!Z; `9�ر �+� �I ودKKت =�ZJ �E ,�?%�ا� �#�M	 رة&!��Kا
�@�"& �E ا�?�&ن ا�9?�ي أ�, �#& \
ج أ 
اف 	
=¹ �#�ا'"� ; Tو� ،,Jو&I��

�E ;�ر، وھ� a�T; �? ر;�!� و �?� ;T ر;�!� وأ;� ا�?+�
ي ;T ھ%&م  �ا�9?� 

 ;� T�WE وط!�#� ;�a Tي �&a T; رث&Dوا� � =�\ T; WE�ام و�i$ T; ���$و
 T; ھ%&م وأ��� T; W"' �;د وأ��;� T�WE وا�9*
 ;T ا�D&رث وز�!� ;T ا_


و ;a T?� ودّ #aو و
#a T; W�"�و@�
ھ�  \ B، و�?�, و�9?, ا;9& ا�cD&ج و
,;&Dg_ م�Mة وا��Zا� ,� a &ل	¹، =
ھَِ]ِه َ�ّ��ُ، 	َْ� أَْ�:T� :» fَْ أ 
اف 	

�َذ Xَ?ِِ�ھَ&َEَْذ '#^ . 23»إ�َْ�ُ�ْ� أ�E_ةا[َ ِْIا�ا�وھ�  ،ا� T� �!O:�D   ُ̂ Oَ:ُْJ K�ط... 
  .24و\S ا��?� _�"& �T أط&=b ا�icور


اه � C=�Dل ا��\ T� م�� � 

 �E ا�#!9` ا�D:�:� وا�#?& H9� &��9!E
 ،&"Jدا&�=�#D�ر �E أن ��� دf!E إ�` 	�&ل ا�#T� �?+� T�# M أ;9&�"&، و

ب، وھ]ا ا��!?�
 a&دي Dوا� �E �"� a �#�!=أي و
�&�"&، و�#T �"� ا�
Eو


 �E ا�#� :���jJ ث أي�D= K ل أو&!Iأي ا� 
�Y= K اول��و�  T� ^�&Mأو ا�
  .ا�b�&c ا�?�&��

 WY#�#؛ وا�C=�Dا� �E زي&c#ا� 
أ�& ا�#!9` ا�]ي =O9�ي a �, ا��!?�
 ��9Iرة ا��Z, ا��أ$�� &� b?M; ،®I ا� �E 9` '�=�ا!� W#D= ,�¨E رة&!��Kا �E
 �E ®I � �:�:D9"& ا�#!9` ا�a B%�= �� ���&Mوإ� ��Iط&a تKKءات ود&D=إ T�


 . ا��!#&�, ا�#?& 
W#D= C=�D�&E ا��!&رة ����9 وھ� g�رة J ��9E�Z; �$�رة ا_م 

ھ� ��E^ أ;9&�"& إ�` �� 
O*�E ال�ا_ھ &"; BZ!Jا��9?&ت، و &"; � J ��ا�
 ��&�� 
��ا	 B	� IJ:�ھ� E ،&"�E�MI� �:I"& إ�
 ذ�J ��#E ،U�?�أ �E ھ]ا ا��!?�

�ذ =#Y �ن ا_;9&ء اE_وا ،���&Dع ا��ن، وا�* �9Dا_م ا� �"; fE[	 T=[رة ا�
?�
 T� «I�_&; ��D*�ون �?]ل ا_رواح وا��!�M� 9"&، وھ�a وا�]ود &"�=&#D� ا_م

  . أ' "&
��
ا��� cJ#^  25، أ	&م ��� �:&م ا��j�E�&%D, «: =:�ل ا�%
=B ا�

، وا��?� وا�NIاد، و'!W ر'&ل 	
=¹ 26ھ]ه ا_a*&ء ا�%
=b :�&X �I وا��9&ط
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 &"� a �9DJ ��ا��?� ا� b!%X ،&"� �=&	ا��، و�cا� &"� a ^#�cJع، و�ا�* 
&"� a �E
E27»ور.   

E"]ه ا�Z�رة ا�c#� �، وھ]ه اK&!I�Kت ا�#+� �I ا��� J�$� ;"& ا�!?&رة 
&"�j; ل�إ�` ا�: ��

=B ا�%�&; f!Eد ��ز=�، ھ� ا�&c#ا� :» ^Zأ� T� وھ]ه

��!&راتK^ ا	و'#&�"&  ،28»ا�!?&رات وأو &"�a&Z� �#�MJ K &"9د و��
c� T�
 
a&%و� ���&#' ��	 T� ,Jأ�&ر &#; &"�?M�Xوإ�#& ا ،,�E
J%?�, $]ف أ$� ط

��MI�  ` a �#$
��"& ا�?�&ن ا�9?�ي روح ا� I&ق وا�\ T� W#D= ،وو'�ا���
�ذھ& Eة أ
�\ �ZDJ ة
�; �ه ا�#D?�ب ��� ا��� =+�ض أھ "& @#&ر �!&رك \&

Wف أھ�Ig �E دا�ا '9���ض أن =�
�I= ن&X T=[ا�  Ta ن�!Eا�= <Dا�
��ل 

ھ�، و	� �iل ا�D> ;�9"� و;!C ا��@ T� ,; أو�` ا�9&س �"�_ ،,�&�$
�9"�، وھ� أھW ا��M&دة وا�%
ف ;�T ا�:?&�W ا�!
;��، و��T ھ]ه ا_���9 ا��� 

   .=D# "& ا�+O&ب ا�9?�ي �� =!�"& أھW ���، إE �!; K�ات ا_وان
Y��X� :�4�/,ب"!� ا�  

�@� ا�?�&ن، ; �� cJ �E رة&!��K%?�, وا�ا� Ta ��#أھ W:J K �=&9ا��

 �T ا���E �=&9 ا�?�&ن ا�9?�ي �& X[ا�?�&ن، و� � a �E &#"� &#�M	 f�&X U�[�

f�&	 &"9"& أ�a ر�� اهللا �%�&a Ta روي :» `َ aَ fَْ \ِأُْد & أَنَّ اْ;9َ�َ ا�cَْ�ِن، �َ#َّ
 ِ ِ E ،Uَ9ْ�َِ:َ&َل �َ"َ&: "َ&، 	َ&�fَْ َوَد�َ& 9�ِْ  �َرُ��ِل هللاَّ َّº&ِ; ُذ�aَُأ : ،�ٍ�Hِ!َِ; ِت[ْaُ �َْ:َ�
 ِUِ َْھjِ; �ِ:Dَ29»ا� .  

�مMة وا��Zا� ,� a ,��:E :» ِUِ َْھjِ; �ِ:Dَا� « �E 9&�� وردX ب� �أ
��� ��ا�^ �E ا�?�&ن ا�9?�ي و;��K��+� T� I��9X �:E ،T` ر��ل هللا ��  Ta

�ق ;"]ا اOأزوا', ا� ^� , �&!J ��Haو ,��&�� �#� ` a ل�= &#� <�	

 ا��?!��
;Z�رة \&�g، وا�#Z; T�9�N�رة a&��، وأن ا�#
أة j; <D Jھ "& إذا g&رت 

د وا�;!&د MI� Ta, �^ ;:&ء ا��9&ح وذھb '#"�ر ا�I:"&ء Oا� W#�D=و ،�: O�


 إ�` ا�� ��9�T��! ا�#
اد:�I= 
  . إ�` أن ھ]ا ا��!?�

 f?YE أن �?!J"U ھj; �:Dا��9&=� " ا� Kق و�Oظ ا�&Iأ� T� «��

�ق إK �^ ا���9 وھ� �& Oا� &"�E مi = K ��ا��9&=&ت ا� T� �وإ�#& ھ ،�D=
Zا�
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 b!X �;�J �Z	 �E وردت ��ا� ��HI ا� Tا�
� Ta ا�:*E ��I+9&=� ا���&; `#MJ
 U�&� T;"
  .K :و	��, f :E أط :"& 	&ل" $�` =:*� هللا �E ھ]ا ا_�


وح ا�! #&ء اa�#�ت a ` ا���E �=&9 ;�&ن ا�C=�D و;�&ن   �c� &9"E
��]X&رKا �E 
�ق WY� �E ھ]ا ا� I®، 	&ل ا;a T?� ا�?Oھ]ا «: $�� ا� Wgأ

�ق �& روي Ta ا�9?� Oا� Ta �=&9X WX �E و'"&  �ا�?&بiJ �� � &ل	أ�, 
U ط�	&، و	&ل f�&:E b!X أa�ذ ;& U9� º	� a]ت ;#!&ذ ا�j; �:Dھ �E U&ن ذ�


أT�$ ,J أ�
ه ر��ل هللا �K U�&� T;�  Uذ� T�= � E U ھj; �:Dا�"& ا�i�a&;

ة إ�` ا���9 :�I� �HI أن ھ]ه ا� ` a T=
ط�	& �Eل ;#& وT� &9Ig ھ]=T ا�+?
�ت #�D#ا��9&=&ت ا� 
�&� U�[�E &"; ®E�وإ�#& �E `*:= K"& إK ;#& =9�ي ا�

� aه وهللا أ

اق و@�I �«30.   
�@� ا��9&=� أ=*&، وھ� �& روي Ta أ;� ; ,�E 
"HJ 
و�Y=�$ [\j& آ\


ة ر�� هللا 9a, 	&ل=
ٍ̂ «: �	&ل ر��ل هللا : ھ �َِ#&�ِ"َ& : 9ُْJَ�ُ� ا�َ#ْ
أَةُ ِ_َْر;َ

;fَْ =ََ�اكَ َِJ ،Tِ= 
 ;َِ]اِت ا��َِّْIْظ&َE ،&َ"ِ9=�َِِوَ'َ#&�ِ"َ& َو� &َ"ِ?MَDَِ31»َو� .  

� W\�= C=�Dا� C�$ ^=�?ا� � a ن�9E T� �ا�]ي ھ ��M:�ب ا�� �#T أ

أة $�T ا�iواج وھ� # � �"J
H� �E ف ا�9&س�9g م�Mة وا��Zا� ,� a �M	

�م، 	&ل ا�:
ط?�Mة وا��Zا� ,� a `IOZ#ھ& ا�
Xذ ��و ا_ر;^ ا��!J K :
�!9` ا�C=�D أن ھ]ه ا�+Z&ل ا_ر;^ ھ� ا��� =
@�E b ��&ح ا�#
أة _' "& «

 �"EU�[; 

 �E &#a ا��'�د �T ذ�K U أ�, و	^ ا_�?\«32.   
®I E : �وا�9#&ء إن ھ �X

;f =�اك، Ta �=&9X ا��a&ء �, ;&�+�
 وا�?J


 إن ھ� ا@�
 و�&�MI� f, إ�` :I�&; ,� a ء&aا�� Ta �=&9Xو ،T=ل إ�` ذات ا��&�

c$ T;&ل ا	ل أو ا�#&ل، &#cأو ا� bMDذات ا� :» &�:Z� اك أي�= f;
J �	

T�� ء&a9` ا��!#; 

 وھ� \?:Iا� Ta �=&9X اب وھ�

اد ;, $:�:�,  ;&��= K
M� <$ �E �  �و;"]ا 'iم b$&g ا�!#�ة، زاد @�
ه أن �gور ذ�T� U ا�9?� 


ط, ذ��9a U ر;, M= K�c&ب%� ... T� 
:�Eا W�	و ،U :a B!� 9&ه!� W�	و

  .33».. ا�! ��@ T� ب

ي a ` أ��9M ا�!c= ,"? و ®I أن ھ]ا ا� �!?�M= Kو

�"��:X ،,; ء&aا�� �Z	 :Kو U� أرض K ,ن أن �, أر�& و��وھ� =! # U� أّم 
  .أ�&
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 Kت و
M\و f?\ اك أي�= f;

ي إ�` أن ا�#
اد ;�%+�iا� bوذھ
 T;ا ,D'ور ،W!IJ �� إن Uذ� U� ^	ط أي و
  
=�:J ,�E W�	ا، و
�\ f?gأ
 ��:�M= ,; , _ن�ل و�, و'&ھ�ط �:?
  
=�:J ,�E �;

أي ا;T ا�!E ،�;
ا�!

aا
#; `ّ c�=و C=�D9` �!9` ا�!� �E ,; [\N= أن �d?9�E د�Z:#ا�#!9` ا� ,J&
C=�Dا�.   

 
:I�&; f?gاب، وأ
وa ` ھ]ا ا�
أي =��ن ا�#!9` أي �f:Z =�اك ;&��
&"9a fE�gو T=ذات ا�� f  � إن U9*ز وا�*�> وا��وا�!.  SZ\و

 ، T=ات ا��[; &�

 ا�]ي =�g ^E&$?, إ�` ا�:I�&; &9ھ 
:I9` ا�!� ���OM:ا�
 
  .;&K@�9&ء �T هللا �?D&�, وD�`�&!J�M?& ا_'

 f9d��
;f =�اك =
اد ;"& اJ `9!� ا�! #&ء إ�` أن T� 
وذھ b	�M آ\

د = ��?a &;أن أ K"�� إ�ا� <=
=�اك، �j�E, \&ط?, ;*� �:�*` ا� a ®I ` ط
 f;
Jا �:&ل أ��&	 &#X ن&X �م و��a ` ذ��E U:�ل وھ]ا \c= K jO�ز �E ا��

W'

ب ا�Jب  =�اك، =:&ل أ
J ا��&	 
:Iذا أرادوا ا�¨E ،,�&� 
YX ب إذا
�� �"E
 T�;9, و�; «�� �'&Dا� T� اب

ب Kزق ;&��J W'ور ،
�:E ب
J W'ب ور
�=
ا_رض  �ء، و�T ھD � &9® أن � �9&=� أ�
ا وا��DJ �E &D=� ا�#!9` 

 إذ إن ا��9&=� ا��:&ل �K Tزم إ�` � iوم، i �Eم �T ا� Z�ق :I�&; ,Z�Z+Jو


��&; bc!�ب �¸��&ر وا�

MJ b�X�!# , ا�!J ,ل أ��ا�: T� 

، وا�H&ھ:Iاب ا�
  .وا�a CD ` ا�%�ء

 T=واج ;]ات ا��iا� ` a CD= ,إذ إ� Uذ� ` a ��Xأ Wد�� C=�Dق ا�&��و
وظ&ھ
ه ا��a&ء، و��» ا�#
اد �T ذ�U أن =!
ض ا�#
ء Ta ذات ا�#&ل 

� ;W ا�#
اد أW!c= K وا�bMD وا�c#&ل و=:?a W ` ا�#!��� ا����!� ا����#
ا��M&ن ��E ,9�a bZ ا\��&ر ا�iو'� وIJ*� "& ا�#&ل أو ا�bMD أو ا�c#&ل 
 T� ,; ` D�J &#a b�9= Kى، و

 آ;, ;#& Ma&ه أن =��ن �"& �Ig T&ت أ\�@

 إ��, �9"& و��?�أ ;]ات ا��=T، وا��:�ى، E¨ذا �#f إ�` H� &� W*IJ �	 ت&Ig

X �;�@

ا ذ�T� �Ig U ا�IZ&ت ا�#�?X 9&=� أدت دورا��&E ،W*Eا وأ
&ن \�
�E ا�C=�D ا�%
=B و\Z�= &#�E &g�; < !�j  ��H!ن ا��=T، و���i9 ا�#
أة 

B=
  .ا�#M #�، وھ]ا �& =#�T أن =M�T� B% أ�9&ء W� DJ ا�C=�D ا�%
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�ز ب"!�  :�راب�  ا�
ا�#c&ز �T أ$TM ا���&�W ا�?�&��� ا��� J"�ى إ��"& ا�O?�!� �=*&ح 

�, �a ` a&ن !J د&�J ،��M$ �IZ; ً&IZ�� `9!#ج ا�
ا�#!9`، إذ ;, =+

^�&Mز 34ا�&c#ا� �#�	 Tّ�?= �9` وھ' T;ل ا�ز و=!�ل إ��, «: ، =:&c#وإ�#& =:^ ا�
E¨ن �aم ھ]ه . �,اMJK&ع، وا�����X، وا��%?: Ta ا�D:�:� �#!&ن ����، وھ�

�"]ا  fId ا�!
ب ;&��!#&ل ا�#c&ز �#� "&  .35»ا_وg&ف f�&X ا�D:�:� ا�?��
 T� &"�E &#ظ، و�&I�_ة �!&�� ا
YX ` a ��Kم، وا�` ا���إ�` اMJK&ع �E ا��
 `9!� W�; ,�E ا�Jأ `�$ ،��D=ور وأر
� ,; «I9 � WZD�E ،
ا��	� �E ا��!?�

  .�36را�>، وز=9�ا ;, \O?"� وأ !&رھ
و=
اد ;, ا� I® ا�]ي  -وا�#c&ز �%�> �T '&ز ا�%�ء =c�زه، إذا J!�اه 

9` @�
ه، �9&�b �,ا_T� W:�� g �!9&ه !� ` a ل��� W#!��
=�9 37، وا	 ^� ،
ا�� #� «: أو ا_g �، =:�ل ا�T� �!�&�38 `X&�M إرادة ا�#!9` ا���!�

`E K&#!��
 �& ھ` �����&; ,� �a�D:�> ا�@ `E � #!�M#إ�`  ا� �?M9�&; 
�dا�
   .39»��ع $:�:�"& �^ 	
=T� �!�&� �9 إرادة �!9&ھ& E` ذ�U ا�#���ع

 �E W�

 ا�#c&ز ا�#X[; &9ھ �I��� اع�!�د ا_��و� ^�وا�#c&ز ;&ب وا
 b�X

 �& و�^ �,،  =:�ل ) ا���م(ا� I® ا�#
bX، وھ� ا���@ �E W#!�M#ا�

 �@�
 ا�#!9` ا�]ي ھ� ا���م «: أ$#� ا�"& #� �E '�اھ
 ا�?�@ �E W#!�M#ا�

 ا�#%&;"��@ �	�
=T� �!�&� �9 إرادة �!9&ه ا���!�: و�^ �,، �!	 ^�«40. 

 Uذ� Tو�:  
1 - ��b�Zا�� (����0	� �) ا�c
ج  :ا����dت ا�@���4 ا�+= �	 
?+�&E


 ا�\?&ر ، و�"]ا  و=
اد ;, ا_\?&رTa �!9&ه ا�D:�:� ا�]ي ھ� �@ 
أ�
ا آ\
 &?X

 �%&;"�، و��@ Tو� ,!��� 
�@ �E W#!��� _�, ا�
�#� �c&زا �

 ,� Yأ� Tوا$�ا، و� &HI� «و�� � #' ,���� :  
�م -Mة وا��Zا� ,� a ,��	 :» ٌ�َّ�ِ ِھ&'َ Uَ�ِE ٌؤ
E"]ا ا�icء  41»إUََّ�ِ اْ�ُ


اد ;"& ا= �=

 و��» �T ا�C=�D ورد a ` أ�, '# � \?=[D�ا� �Z	 ½�;���
 ^�&cح ا�

اج ا��=T ا;T ا�# :X �E T�&;, ا������ �%�ا�\?&ر، =:�ل 
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��DZ,«: ا���	ھ ��: (و&' U�E ؤ
@&=� �E ذ�, وD�?:J,؛ _ن أ��ر ) إ�U ا�

ا�"& وا'�9&;"&cھ � M� WX ` a b'م، ووا��  . 42»ا�c&ھ �� $
ام زا� � ;&�


 E �E�� ا�?&ريc$ T;&ل ا	و :» ,��i9� ��Ha ` a U�[; ,+;وإ�#& و

ا �, Ta �!&ودة �WY ذ�U _�, وإن X&ن �!]ورا ;�', �T و'�ه =[DJ �9هa


 �#T ھ� دو�,YXأ �H!�M= , Y� T� Uع ذ��	و T�� 43»ا�!]ر.   
- 
E&M# � م�Mة وا��Zا� ,� a ,��	و :» Uََ�َ�&�َََوأ Uََ9=ِد َ اْ��َْ�ِدِع هللاَّ

 َUِ #َaَ �َ�ِJا�د=9, . 44»َوَ\َ 
E&M#ا� ` a ®I$ �	 أن هللا ` a ه إ\?&ر
HE&ھ
 

اد ;, ا�\?&ر وإ�#& '&ء ;�M&ق ا_�= K Tد=!�، و���ا� ®IDJ &#X ,��&وأ�
	�Z ا��a&ء، أي ا��ID® واط I$ ,9� b® د=U9، وأ�&��U و\�اU #a ��J، 	&ل 


أ�
 و	��, أ���دع ;:
=�9 ا�b?M وا��M&ق \?
 K «: ا�#9&وي ²�E �E ا�:�=
&D�Dg ن �!9&ه&X 45»وإن .  

 َ?$َ TM$ T; T#$
و�E «: 9ََّ�� ا�#��ا�� ا�?�@� ا�!
;��=:�ل a?� ا�
ا��+�ام ا�+?
 �E ا��a&ء �!9` ا��I&ؤل ;&��c&;� هللا ا��a&ء، و�E ,::DJ ا��ا	^ 

وا��E b?M د��K ا�c# � ا�+?
=� : أ	�ل«: و=:�ل أ=*& .46»$�` =��ن \?
ا
;#�a&Mة ا�:
ا�T� «�� ،T ا��+�ام ا��d�Z ا�+?
=� a `9!� �E ` ا_�
 أ$�&�& 


ي�Iوم ا�i ا� ��Kد T� ��Jآ ��Kھ]ه ا�� Tو�� ،
   .47»ا_�
، ا��%&ءوھ9&ك أ@
اض أ\
ى =+
ج �9"& ا�+?
 Ta أg , و=
اد ;, 


 أو ا�iDن أو ا�#�ح وا�9Y&ء MD�ظ"&ر ا�¨X ... ��ا� �g&:#ا� T� Uذ� 
إ�` @�

اد ;, ا�I&��ة وK Kز�"&، وا�!�	� M= WY� �E��E W#!"& ا�� 

 و=��ن @�?+

  .ھ]ا ا��ز���، وا��!#&�, WY� �E ھ]ا ا�#:&م أ; � �T ا��%&ء
2  - �=
   :ا�#
X?&ت ا��%&��� ا�#M��E � #! ا�#!&�� ا�+?

�مMة وا��Zا� ,� a ,��	 �D� :» ْ:�َ ْأ َّ�َ?َ�َ� َْE ،ً�ا ِّ#!ََ��ُ َّ�َ aَ َب[َXَ Tْ�َ َُ�ه!َ

اد ;, ا_�
 ;W ا�\?&ر،  ،Tَ�ِ«48 ا�9َّ&رِ = K Tو�� 
�?�W ا_� ` a ،أ�?�9` =!#;

;#&  �\?&ره_ن إ�%&ء ا�#�� � � !?&رة �?b ) ا�M??�� وا�#M??��(وا�!�	� �E ھ]ا 

  . J�HE ،,9#*&ھ
ه أ�ُ
، و�!9&ه \?
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���OM:&ل ا�	ا�?+&ري  ��Dg ح
وا_�
 ھ�E :» &9 إر &د ا�M&ري �%
�?�W ا��"��  ` a 
�, �:!�ه �T ا�9&ر، أو أ� ِّ�?= `�&!J أي أن هللا 
�!9&ه ا�+?

أه هللا َّ�; `9!� ` a ء&aأو د �=�"J 
   .49»وا��d �®، أو أ�
ظ&ھ
ه أ�
، : 	&ل ا�+O&;�«: وa �E#�ة ا�:&ري  
ح ��Dg ا�?+&ري 

�=
ا_�
 : و	&ل ا��O?�. أن هللا J!&�` =?�ؤه �:!�ه �T ا�9&ر و�!9&ه \?
؛ =
W�	 �� إذ ،®� dJو ��"J ء�?��&; : ,�E &*=وأ ،U�[X T�= �� ا�9&ر �E ن �:!�ه&X

X#& أ�, 	�E �Z ا��]ب ا��!#� : إ &رة إ�` �!9` ا�:�E �Z ا�]�b و'iا�,، أي

 :�:$ ` a�c= ،,�ز أن =��ن ا_�: و	&ل ا��
�&��. i' �E �Z:� Eا�, ا��?�ء


 �MI, ;&��?�ء: وا�#!9`�j� E ب[X T� .f 	 : أو ،�=�"J 
وا_و�` أن =��ن أ�
`9!� ` a ء&aن د�أه هللا: =��50»; .  

3��Yا� R	S  01/��ط اUوا�A*( ب"!� ا����ن ودورھ� �)  �_��ذج : ا�
 Ta &9# �J و;!� أن �@�; C=�Dا� �E ن �"ا�?�&ن&X B�Xي، و�ا�9? &

�!"& �T ا����K ا���DOM إ�` ا��KKت ا�!#�:�، �Jو ��Kا�� ,�'�J �E 
ا_�
� ��� a b O#ھ]ا ا� �ET  �E ودوره Uأھ#�� ذ��"E  9?&ط��ا�C=�D ا�9?�ي وا

�ل \ T� ,9� �a
�@� ا��� J*#9"& ا�S9 ا�9?�ي، و�9ا�ا���D ا�%? �I��

ب*; T�'ذ�#�.  

ْ_ َ�	kََ َو1َ	kََ َوjََ�قَ أَ�َ� «��34  :ا�/�ذج ا-ول َّ  »بَِ�يٌء ِ�
�@� ا�?�&ن، وھ� 	��, ; <Eو ,  Dو� &=�?� &�&�; [\j9 E�: » يٌء
أَ�َ& ;َِ

Tْ َ$ ََ> َوَ� ََ> َوَ\َ
قَ  َّ#�ِ«51 .�� T� �=ا�; ®$�@��ة  ;Zا� ,� a ,ا�?�&ن أ�
\Kاد ;�&�,، وا

دات ا_�I&ظ ا�9#&�?� � �Bg ا�#I� &ر�م ا\�Mر أھ� وا�&��

�#� أ� �;�� =:�م ;"& ا�#�� �، �= &"9�W�% ا���م و�J�ن �, 	�#�, ا�?�&��� 
Y=�Dا� �=�d ت ا�&��#� اK\��&ر،  �وا_� �;��، و�"]ا J:�م ا��را ��a ` درا

 C=�Dھ� ��ار ا� ��&��� ا��ا�� #&ت ا� �c� م�Mة وا��Zا� ,� a &ره��ا\ �Eو
, X : َق
َ\َ ،<ََ �َ ،<ََ $َ.  �E � ;ا�#&�� _�"& أ �Eو ����X "& أ�I&ظ �cM��a و�

 
"cة وا��ا�: T� ,�E ت ا�]ي�Zا� «Iو� �:��
س ا�#�cا� «I9;و ،
'iا�
 T� ت ا�:&ف ا�]ي�g �وھ Kأ ،
'iو$&�� ا� b�وا�%�ة واcI�K&ر �& =�9&

�#&J, ا�: : �.  
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# � �!;&J b�X
��� ا�#cM��E �a ھ]ا ا��Yظ ا�&I�_أن ھ]ه ا &#X ��&!
 �;� �
د آ��� أو إ'
اء ;�@� أc� «ي، و���ھ]ا ا�?�&ن ا�9? �E أُِر=�ت ��ا�

 I= &#ّa! , أھW ا�c&ھ �� 'iا� �اد ھ

د Ta ا�?�&ن وا�#!E ،`9&�#!9` ا�#c�
i� �9aول ��Z?� ا�#�ت، �WY ا��9ب وا��9&$� و��O ا�+� و > ا�b�c و\¹# 

��� . ..ا��', و�%
 ا�%!
 وا��a&ء ;&��=W وا�Y?�رYظ ا�&I�_&ر ھ]ه ا��ن ا\&�E

ض �Nد=� �"]ه ا�#!&�� ا�#:Z�دة و'&�!� �"&؛ ;W ھ� أ;
زھ& dا ا�["; ��E��
وأظ"
ھ& �9a ا�#�Z?�، وا�?&	� J?^ �"&، و�T ھ�c� &9 أن ا� I® ُوظBِّ �"]ا 
ا�#!"E ،`9� K$> وا�#!9` �&;>، و�� ُ@�ِّ
 ا� I® وا��ُ?ِ�ل وD� <E�ر 

��?�ال �?:�K&ر  ا�ا�#+ ®I ا� �=i� `:?Jاد، و
ا�#!9` ھ� ذاJ, ا�#:Z�د وا�#
����ا��&;^ � #!9` أ�, K =:�م �:&�"& أي ��E ®I ا�&X `9!#ء ا�&I   .  


ات ھ]ا ا��
b�X، وWX و$�ة :E T� ة
:E WX أن �c� &#X)�HI� ( T�
9` @�
 ا�#!9` ا�]ي د�a f �, أ\�"&، Eـ!� ` a دا�� ,J�9 $ >) $ >:(و$�ا!J 

�?�Z#�9 ا�a 
��E ،: » َ<َ $َ Tْ�ن ا��
52b�Xا�%! 
b�X »أَ�َ& ;َِ
يٌء ِ�#َّJ �وھ ،

ب، و	�W ھ� J53!�9 رE^ ا�Z�ت �9a ا�#�Z?�) و� >(J&م ا�#!9`، � 

� َ>َ « :، ��E�ن ا��
54b�X',ا��َ Tْ وھ� J&م ا�#!9` أ=*&، » أَ�َ& ;َِ
يٌء ِ�#َّ

قَ « :��E�ن ا��
b�X ،55 > ا��Y&ب �9a ا�#�Z?�) و\
ق(َ\ََ Tْ ، »أَ�َ& ;َِ
يٌء ِ�#َّ

 �=�D9ا�9&$�� ا� T� &"ى، ر@� أ�
W�E وا$�ة أدت �!M� `9�Ta W: ا_\
�!O�a �E ` ;!*"& ا�?!E ،²��$�ت �E ا�#!9` ا�D9�ي وا\� �E fI ا�#!9` 

 T� زا�?�&��، وھ]ا&c=ا�#!9` إ ^��Jو ®I ا�.  
E b�� ا\��&ره g ` هللا a �, و� � = &#X�WY# ا\��&ر ا_� �ب ا�9#&


د » أَ�َ& ;َِ
يءٌ «a?&رة ا�?
اءة �^ �#�
 ا�#�� � c� T� ��Kا�� �E ى�	وھ]ا أ

د ا�9"�، c� `9!� W#D= ,�_ Uظ؛ وذ�&I�_ا ��Kد ��
=� أو ا��9a �"9 دراD�ا�

 ا�]ي 'i9` ا�!� U�[� ا�9"�، و=*&ف T� S +�M#ا� �=
D�9` ا�!� W#D=و


=�9 ا	 T#*�; � ��#ا� 

=�، و=�XNه �ZJر �#�D��"&ه " أ��XN= W; ؛b�X
� �
 &��#a ��#�Kا � #c�&; يءٌ "ا�?�ء
��Y#&ر ���&�&ت ا� �E �d " أَ�َ& ;َِKا T� وھ]ا

 �@�
دة ا�+&��� ;c#ا� �� !Iا� � #cا� T� ��;
ا�?�&ن ا�9?�ي، _�, أو�E �X ا�!

دة T�  `9!� Ta ا�#�XNات، وWX ھ]ا N= Kد=, a?&رة $
ام أوc#ا�9"` ا�
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 W#cا� fIOaو ،< Dا� W!Eاءة و

 و��XNه، و	� اX�I` ا��
I ; b�X® ا�?'iا�
 Ta �9d=و ,� a ل�= &� b�X
ا�?&	�� a ` ا_و�` و$]ف ا�?&	�؛ _ن �E ا��

ة �M= ;� #&ت ���ل �]�&!Eأ ���� Ta 
'iا� �E &ر��ا\ BOاره، وھ]ا أ�
�J

,�E��Mة � #!9` و��g&	 &"9��  ��&!#ا� WX �*Jار، و
�J Kل و�
 إ\�@ T� ,�

�&، وا��� �9"& ا�?
اءة �T ھ]ا Xذ &#a ز=&دة b�X
ا_\
ى ا��� =Nد="& ھ]ا ا��

 W!Iق(ا�
، وا�?
اءة �Wa&E T ھ]ه ا_��ر، وا�?
اءة �#& )ا�D > وا�M > وا�+
 < !�= &#�E �� ?��&; امiا�� T� اءة
;"]ه =M��b' أT� &";&Dg ا�!:�;�، وا�?

 ��&!� &" Xي، و�? �� وا�?�&ن ;"]ا ا�?�&ن ا�9?�ا� �J �:E 
=[D�ل ;!� ھ]ا ا�&!E_ا
�?"& ھ]ا ا��
b�X ا�#+�&ر&9=.  

(��Yذج ا��ْ�قِ «��34 :ا�/ ِّr��َِْ�ُ,ْ( ب	بَ  ...َ:vِ,َ�َْوا )ْdُ�َّ4َِوإ«  
,D�Dg �E � M� &ل روى	9, a د ر�� هللا�!M� T; َّهللا �?a Ta : ل&	

، َوإِنَّ اْ�?ِ
َّ =َْ"ِ�ي إِ�َ` «: �ر��ل هللاَّ  ِّ
ْ�َق =َْ"ِ�ي إِ�َ` اْ�?ِ ِّZِنَّ ا�¨َE ،ْ�ِق ِّZ�&ِ; �ْ�ُ�َْ aَ
ْ�َق َ$�َّ̀ =ُْ��9ْaِ bَََ� هللاِ  ِّZى ا� َّ
Dََ�َ=ُ�ُق َوZْ=َ Wُ'ُ َّ
=:ً&، ا9cَ�َِّْ�، َوَ�& =iََاُل ا� ِّ�gِ

َوإِ=َّ&Xُْ� َواْ�َ�ِ]َب، Eَ¨ِنَّ اْ�َ�ِ]َب =َْ"ِ�ي إِ�َ` اcُُI�ْ�ِر، َوإِنَّ اcُُI�ْ�َر =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا�9َّ&ِر، َوَ�& 
ا;ً& َّ[Xَ ِ9َْ� هللاaِ bََ��ُْ= َّ̀�$َ ى اْ�َ�ِ]َب َّ
Dََ�َ=ُب َو[ِ�َْ= Wُ'ُ َّ
   .iََ=«56اُل ا�


ھ& $�"OJس و�I9ا� ��XiJ �E C=�Dا� ` +�Jو ،W�&*Iا� �D� �#MJ `�
 `E b�@
Ta ا�
ذا�W، و�]ا =�ور �!9&ه $�ل ا��
ھ�T� b رذ= � ا��]ب، وا��
 Ta ق�Zا��]ب وا� �:�:$ � ���ل g ` هللا a �, و
E*� � ا��Zق، Tّ�; �:E ا�

  :ط
=> ا�!�=� �T ا�9I�ن ا�?�@�� وا�?�&���، �9"&

 وا�@
اء، وھ#& �a T � ا�#! -=[D�ب ا�� �&��، �#T ا_� �ب أ

 �E ھ� 
=[D�رات ا�&?!E ،�"9وا� 

وع ا_�E T� `9!#ا� �E ن�ا��%&�� =�\

ب  -أو �a&?J  -أو J�ق  -أو b9cJ  - ا$]ر : �!9`:J K ن - أو�J K أو ."

`9!� �E اء ھ�
أو J:�م  -أو أ	?W  -أو اط b  -أو ا�iم  -اW!E : (وa?&رات ا�@

ى ;,أو �D� ذ�U �#& =" -أو \]  -d#ل ا�&$ ��� .  

 W#!��
 �E�  ®I:� ا=[D�ا� �E) ََواْ�َ�ِ]ب �ْXُ&َّ=ِي ) إ
=[DJ ب� �E"� أ
 �b=["J وJ! �� ا�#Dَ]َّر=T، ������ا a ` ;��9 �#& 	� =��ن، IE �أراد ;, ا�9?` 

W�	 �� «�a ،,�?9Jو 
=[DJ ب� �
=B : ا_!J �Eد ا�9"�، و
c� ا، أي�;[�J K
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;&_�B وا��م =!O` دa ��K ` أ�, �!
وف @�
 \&ف a ` ) اْ�َ�ِ]ب(
 `E ^#�c# � م� !� 

ھ�T� b أن =TH ا��]اب أ�, @�J ھ]ا `Eو ،T�!#�M#ا�

,;[X.  
ْ�قِ (و�E ا�@
اء 	��,  ِّZ�&ِ; �ْ�ُ�َْ aَ (@ب إ� �
اء أراد ;, ا�a �?9 �, أ

®I� T� � ;أ �"E س�I9ا� ��XiJ م�Mة وا��Zا� : ،

د ا_�c� ا، أي�	�gا
 ®Iْ�قِ (و� ِّZا� ( ` a ف&\ 
;&_�B وا��م =!O` دa ��K ` أ�, �!
وف @�

ا�#M�T�!# أ=*&، وWX ھ]ا $�` =:^ ا���م E` ا�� «I9�	"J &" !c= &!�i ھiاً، 
M#ا� ^E�= ب� �  .  � � �+ ` Ta ا��]ب وا���Z�&; ` Dق_ن ھ]ا ا_

-  W#!��أن =T��9!#; `JN ���اT�:E أو « :أ� �ب ا�#:&; �، وھ� �X#& ا
b�J
Eَ¨ِنَّ ( :، E:� '&ء ;:��,57»�!&ٍن ���اW;&:= &#; `JN= �� ،�:E ذ�a U ` ا��

، َوإِنَّ اْ�?ِ
َّ =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا9cَ�َِّْ�، وَ  ِّ
ْ�َق =َْ"ِ�ي إِ�َ` اْ�?ِ ِّZُ�ُق ا�Zَْ= Wُ'ُ َّ
َ�& =iََاُل ا�
&ً:= ِّ�gِ ِ9َْ� هللاaِ bََ��ُْ= َّ̀�$َ ْ�َق ِّZى ا� َّ
Dََ�َ=َو ( ���Y; &" ;&	 ��&!� ���� ,�Eو

Eَ¨ِنَّ اْ�َ�ِ]َب =َْ"ِ�ي إِ�َ` اcُُI�ْ�ِر َوإِنَّ اcُُI�ْ�َر =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا�9َّ&ِر َوإِنَّ : (�!&��، وھ�
ُ'Wَ �َ�َْ�ِ]ُب َو=َ  َّ
ا;ً&ا� َّ[Xَ ِ ى اْ�َ�ِ]َب َ$�َّ̀ =ُْ��9ْaِ bَََ� هللاَّ َّ
Dََ� .( ة
�Iا� W!cJ � ;&:#�&E

 �وا��D، وا�#*#�ن a#�>، وا�!?&رات � �M، وا_� �ب ;�Tّ، وا�#!9` ��9&�
&=�a&ZJ.  

C=�Dا� ^=�; T� و�"]ا :T�Jر�g T�; � ;&:#ا� : &� W�; رة ا��]ب�g
X

اE&ت و$Dان وا��ط وأ��O\ T� &"�E ،&"J&��:� W�; ق�Zرة ا��gت، و&

 &"?$&g W!ّIJ"&، و�وھ�ا=�E  U�[�9، و�c&��ه إ�` ا�	ن �ق ����Zا� ,=
DJ

زت ا�Z�رة ' �� ذات رو�> \&ص، وا��D ا�#!&�`، ���$#� ا_'iاء، ;
��!&�:� ا_�I&ظ، ��#&��� ا� ?9&ت، E?�ت Dُ� &"�jX#� وا$�ة، و�ª�M وا$�، _ن 

Xر ` a �#�!J � ;&:#ا� �=
OE ةi��E  `ن، وھ&Mا����ا�  �=
�Iا� �	&Oك ا�
DJ

 ا�*�*D�M= &� &#ى دا�
  . �?9` ا�?%
، _ن ا�!:W ا�?%

-  W#!��: أ� �ب ا�'#&ل وا��W�ZI، و=a < O �, ا�?�@��ن �X#& ا
T��I �+� T�Jر�g �E `9!#ض ا�
a �58ا�=*&ح ;!� ا�;"&م؛ وھ،  Uوذ�

 b أو ط 
=[D�ا� b إ�& ط b Oا� �!; ,a�	�� ^�&Mا� T� `9!#ا� T�#���
�?�W ا�'#&ل وا�;"&م %J�	I� f» ا�M&�^ إ�`  ` a `:9` إذا أ�!#�&E ،اء
ا�@



  ب"!� ا����ن ودورھ� �) �*( ا�5�34 ا�/��ي وا01/��ط ا-�,�م �/6            
  

  

215                                                                                 ��� ا�
	�ء 

�?�W ا��W�ZI وا�=*&ح E���', إ�` �& =
د ;!� ذ�E U¨ذا أ�:�  ` a ,�E
!�

ض  � ���c ا�T�#J W*E &"�E T�#J U�[X?9 وX&ن  !�رھ& ;, أ�J، وa

,��	 �E &#X � #c� إ$�اھ#& �?"#� أي ،T��I �+� T�Jر�g �E �9!#ا�) : �ْ�ُ�َْ aَ
ْ�قِ  ِّZ�&ِ;(,��	 �E � ZI� أي ،�D��� ى
ْ�َق =َْ"ِ�ي إِ�َ` اْ�?ِ
ِّ : (، وا_\ ِّZِنَّ ا�¨َE

ُ'Zَْ�َ� Wَُ�ُق َو=َ�َ  َّ
ْ�َق َ$�َّ̀ =ُْ��9ْaِ bَََ� َوإِنَّ اْ�?ِ
َّ =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا9cَ�َِّْ� َوإِنَّ ا� ِّZى ا� َّ
Dَ
&ً:= ِّ�gِ ِ ، وا���E W�ZI )وإِ=َّ&Xُْ� َواْ�َ�ِ]بَ : (، و�I» ا�%�ء ا�'#&ل �E 	��,)هللاَّ

,��	) : Wَ'ُ َّ
Eَ¨ِنَّ اْ�َ�ِ]َب =َْ"ِ�ي إِ�َ` اcُُI�ْ�ِر َوإِنَّ اcُُI�ْ�َر =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا�9َّ&ِر َوإِنَّ ا�
 َDَ�َ=ا;ً&�َ�َْ�ِ]ُب َو َّ[Xَ ِ ى اْ�َ�ِ]َب َ$�َّ̀ =ُْ��9ْaِ bَََ� هللاَّ َّ
 .(  

 �:=
Oھ]ه ا� TM$ ,'ل $?��9 ا�#��ا�� -وو�:= &#X :- � = &� &"�E 59أن:  

ض اaK��ال ا�]ي =�ل a �, ا�=c&ز ;&�;"&م،  -1!� �E م�إ;
از ا��

Kا��aا � ZD#ن ا����E ،وا�ط9&ب ;&�=*&ح.  
ا�T�; ^#c ا�#�T��E&9، ھ#& ا�=c&ز وا�ط9&ب، إذ ا�T�; ^#c ا�#�T��E&9  إ="&م -2


ة �¸ca&ب�Y#ا� �E
O�M#ا� �?=
dر ا��ا_� T�.  
��!&رة، �:� '&ء ا��]ب  -Kب ا� �g�رة ر'W =:�د �E  ,?$&gأ

E&��]ب ھ9& =#%`، ) َوإِنَّ اcُُI�ْ�َر =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا�9َّ&رِ (ا�"&و=�،  ���E"�ى ;, 
D�=ب �!9&ه إ�` و
:�� &"Jء&?a ��9�#رة ا�&!��Kا ,� a f! \ &��!; � ��=ك، و


g�رة ر'g W*= W&$?, و="�ى ;,  �Eا_ذھ&ن، E�+�ف ;, ا�9c&ن، E:� '&ء 
�E  Ta ,�c� K�ا�9&ر، و� ` a � 

ك، و=�� �، و=]ھb، و=D�= �"E ،�=ا�"&و

��!&رة ا�#���9 �& رأ=9&ه Kا <=
  .ھ]ا ا�Y�ب �Eط
��!&رة  `E	��MI� ,,وا�%�ء K&E ق�Zْ�َق =َْ"ِ�ي إِ�َ` : (�^ ا� ِّZِنَّ ا�¨َE

 ِّ
g�رة ر'E�E  W:� '&ء ا��Zق ) َوإِنَّ اْ�?ِ
َّ =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا9cَ�َّْ�ِ : (، و	��,)اْ�?ِ
��!&رة 	�  �!&��ر �� =
 � إ�` Kى ا
ا_��ر، وU�[X ا�?
، و;&��&�� �


�X وا��D&ة وا��E <O9 ا�c#&دات،  +fZ و'�Mت ا�#!9�=&ت، و;fY اD�
��!&رة Kا �aو

 ا�]ي ار�E  ^IJو���j�ا� T� ھ]ا ا�:�ر WX fY; �	 &ھ�c� S9ا�

و	� . ;?�@�"& إ�` $� ا�#?&��E �d إ;
از ا�#!9` ا�#�ھ�م إ�` ا�Z�رة ا�#%&ھ�ة
,��:; Uإ�` ذ� ��&'
cا��&م ا� fI�د $�& �&ط:&، «: ا�&#cى ;"& ا�
�� U�¨E

a_د=� ' ��وا&; ��I+س �?��9، وا�#!&�� ا�
وإن ... D�ZE �c&، وا_'M&م ا�+
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 &"Jرأ `�$ f#M' �	 &"�jX W:!ا� &=&?\ T� ھ� ��ا� �I�O ا�#!&�� ا� UJأر f 
  . 60»ا�!��ن

- ,��	 �E �d�&?#ب ا�� �ْ�قَ : (أ ِّZى ا� َّ
Dََ�َ=ل ) َو&#!���T ا�#?&��E �d ا
#!Jو ,; � D�ا� �E د&"�'Kق وا�Zرا��H9� T;ل ا�:= ،Uى «: � ذ� َّ
Dََ�= ن�Eو
ي ِّ
Dََّ�ه، وا��Zِ:َْ=ّ\&ه و�ََ�أَي = 
ي: ا_َ�َ ِّ
Dََّ�وا� ، ا��َ!#َّ� : 	Zُْ� ا_َْو�` وا_ََ$>ِّ

 W!I�&; ا�%�ء S�Z+J ` a ُمi!وا� b Oا� �E ُد&"�'Kوا �ُZَْ:ّ\` وا��َ�وا�
  . 61»وا�:�ل

=:ً&: (و�T ا�#?&��d أ=*& 	��, ِّ�gِ(،  ق�Zر �9, ا�
��= T� <=�Z�&E
 ذ�; U���H! ا��Zق وإX?&ر �E�$�$�M= `�D> ا�� ا�#?&��E �d ا��Zق، 

،�#J&+ا� TMD; وإ !&ر ،T�	د&Zآ�&نو ا�  b�@
J ھ]ا �E?�، و	ا�!&�E  امi�ا�
 �� Tو� ،,� <=�%Jو ،��H!ھ]ا ا�+ > ا�� D�ا� ,;  ،W�&*Iرأس ا� ` a � �*IX

�Z�&Eق �T أZ\ �Ha&ل ا�+�
 وھ� �T ��&رم ا_\�ق ا��� '&ء ا�%
ع 
 ^�Eر < \ �"E ،&"; 
ا_T� W�&E ا�9&س، و=�  ,9a b�9�;=, Y#���Xjھ& وا_�

�م، و��ه �& X&ن ��ز�&ً Mا� �"� a ز�&ً �¾�?�&ء�� ً&Igن و&X U�[ا_راذل، و�
ى اْ�َ�ِ]بَ : (ا =:&;W ا��Zق �T ا�#?&��d 	��,و�]. � T�:E&9# وأ ?&ھ"� َّ
Dََ�َ=َو ( T�

 �d�&?#ا��]ب، وأ=*& ا� ` a ,�iaو ,�\�Jه، و�#!J"&ده و�ا��]اب وا' �d�&?�
 ®I� �E)&ً;َّا[Xَ ( �"أھ ,، وأ� �#J&\ ء�M; ا��]ب، وإ !&ر ��+IJو W=�"�; `$�=


 ��j��` ا�!&	?��@.  
�ف، أي ا���ف ا_ -��Kب ا� ��#�اE:�"& �"&، وھ�  ا�#!&���I&ظ �^ أ

 Ki' ن��= ®I �&E ،&#+E `9!#ن ا�&X C�DE ،د�Z:#�&; �:�K ظ&I�_ن ا��J أن
 ,:;&O�E ،�"�WX أ$�ا�,، وھ#& إذا  �Eوإن X&ن ا�#!9` ر �:&، X&ن ا� I® ر	�:& 

 ،^	�� TM$أ �@��ء�& ھ]ه ا�#��#� و	!& �T ا�?Jج و

'& a ` ھ]ا ا�#+\
 &I�jJو &#H�وا� W�  TM$أ ` a�E  ��Ha م، وھ]ا ;&ب&H� <Eأو�E  � a
  .62ا�?�=^

و�"]ا T#E ا�#9MD&ت ا�?�=!�� ا� ��HI أن =��ن ا� I® �^ ا� I® ا�#c&ور 
 ���= �I�¿�� م��, �E ا���م �T�I JN، وھ]ا = iم �9, أن �J�ن ا_�I&ظ �E ا��

و �ة ا�� #&ت  ;!*"& ;!*"&، �C�$ T 	�ة ا_�I&ظ، و'iا�� ا�!?&رات،
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E&��]ب =I� ,!� B Jj® ) اcُُI�ْ�رِ : ('&�b ا��]ب ا��!#�IE ®I� Wور	�"&، 
ا�?&طcI�&E ،W�ر ا�� '&�^  �Eا�cI�ر �E ا�icا��، E"� =�$` ;&�%�ة وا�:�ة 

b@ا

 ـ X#& =:�ل ا�!��� ا�  W�� :»��&=ا�� 
��و	&�^ : وأ=&م ا�cI&ر...  > 
: وb�&' `E ا��Zق أ�E ,!� B Jj= ®I ; `J ا�
	� وھ� 63»ا ��ت ;�T ا�!
ب

) ِّ

 إ�` ا��I&وت ) اْ�?ِH�&E ،
�^ W!E �E ا�+����&; `$�= ،
ا�� '&�^ ��W ا�+�
 T��&:#ا� T�;�E  `9!# � ���;,  '�ء ا�]يا�icا��، وا�
	�، وWX وا$� �9"#& �

  .�T أ' ,
-  ,��	 �E ل�"c# � W!I9&ء ا�;) ِ '&ء �
�E T�J ا��Zق ) =ُْ��9ْaِ bَََ� هللاَّ

 &#X ،`�&!J �9 هللاa ,#H!; `$�= Wa&Iا� 
�d� W!Iن ;9&ء ا�¨E b=ر Kوا��]ب، و
=�$` ;�j, 	� $�� �"]ا ا�U�[; B9Z، وأ�, أD= T#� �?g# �ن U J ا��IZ وھ� 
�c&زون a �"&، وWX ذ�U إ=D&ء = #» أوJ&ر ا�: �ب، �Z= &� W�Eر Ta ا��M&ن 

 a ��$و ،,� a WcM�Bg�ھ]ا ا� <D��  .�, ;]�U، وا
-  ,��	 �E ` a 
cف ا�
$ �E ء�!��Kل �!9` ا&#!��� ) َوaَ َْ�ُ��ْ (اE


 إ�` أ�, �T ا��ا'a b ` ا�#M � أن �%= �"E ،ھ]ا �E ء�!��Kا ��Kد `I+=

ه�@ T� ء�!��K&; `أو� �وھ ،,� a ق�Zا� ` !�M=.  


 ھ]ا ا�#I"�م  -:�M= �� E ،ات�XN#ل ا�&#!��
 أن ا�@ T� أ;!&ده W�;

ة �Iا� ½�

ي ا��E U  ^�&M ذ�U '&ء ;�d�Z ا�����X ا�]ي ��j  T, أن =�!=

ْ�َق، إِنَّ (ـ أر;^ �
ات ـ ) إِنَّ (�E ا_ذھ&ن E:� '&ء ا_� �ب ��XNا ;ـ  ِّZإِنَّ ا�
، إِنَّ اْ�َ�ِ]َب، إِنَّ اcُُI�ْ�رَ  َّ

ر) اْ�?ِ�J �	 `"9ن ا�jXروا�^ ;�&�,  و T� ؛  وھ]اT�J
�

إ$�اھ#& �O9� T�ق ا�9"`، وا_\
ى �I� T"�م ا_�
، X#& أن �ZJر أداة 
 ��X��ـ ) إن(ا�E f�?Y�ل وا�&Z=ا� T#*�� م��cJء � 
;´ ;� #' T��T ) إنّ (ا��


@&  �E	b�& وا$�، Eا �	 &#"�jX &"��\اھ#& ;!� د
�E ،ى
���Wg إ$�اھ#& ;&_\
و��NJ K Tدي �Nداھ& �T 	�ة ا�
;´  )إن(و�^ أ�, =#�T أن =I�&; �Jj&ء ��&ن 

  . وا�����X وا�K�iاج
إ�&�E إ�` $�M ا��
دد وا�%�E U ا�:?�ل وا�� :�، و�� '&ء ا���م \&��& 

 T�)ام أداة ) إن�+���#& E , !E W!E` ا�I9�س، E:� ذھb ا�?�@��ن إ�` أن ا
إن X&ن و«: 	&ل ا�:iو=�9. ا�����X وا$�ة �#T ا�!?&رة ھ� ��MD ا�%U وا��
دد
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 ,�=�:J TM$ ,� ً&?�&ط 
\À9&د أ$�ھ#& إ�` ا�
دداً �E إ�� ،,�E
O� را�Z��
�XN#;«64 .  


ه I� �E�س ��jJو ,�: J TM$ T#*Jو 
jEداة ا�����X ھJ ��:J &9���> ا_�
��اء أX&ن �E ا_�
  U أم �� =��E&��&; ،T إ�` إ !&رھ� ;jھ#��  ،T�: �#ا�

MI9ت ا�&	&Oا� �%D� ً&�&#� 
�� وا'K�'K ��a&#�Y&ث �& I9�&; < a�س �T ا_�
W�&*Iا� T� bc= &#; � D�وا� Wرذا�.  

 &"�_ ��X��9` ا�!� W#DJ ��#�Kا � #c�&E ،� #cا� ��#�&; ��Xj�وا�
���IZ; �#M ا�Y?�ت وا��وام ;+�ف ا�I! �� ا��� �Ig W#DJ ا��Dوث وا���cد، 

,��	 �E ��#�Kا � #c'&ءت ا� �	ْ�َق =َ"ْ : (و ِّZا� ِّ
اْ�َ�ِ]َب (و	��, ) ِ�ي إِ�َ` اْ�?ِ

ص ) =َْ"ِ�ي إِ�َ` اcُُI�ْ�رِ $ T�?= Uذ� WX ، c�&E# � ا�#�� د\a W �"& ا�9&�½ إِنَّ


ة  ا�9?��Iا� f�?YJ ` a � �  . ا�I9�س �Eا_�Eة، و��XjJھ&  g�E ` هللا a �, و
ا��زن  �Eأن �J�ن ا�g&I �&ن ��M&و=��T «، وھ� ا�#�از��أ� �ب  -


ط �E, اIJK&ق 65»ا��:��I دون�%= ,�¨E ^cMف ا��+; ،�E  ق&IJKوھ]ا ا ،��I:�ا�
�E  �E &� ' &Dوا� Uى ذ�
ا��زن �#& =i=� ا���م ط�وة ورو�:&ً و;"&ًء و�

 ,9� ً&g
 -g ` هللا a �, و� �  -ا�E ،C=�D:� '&ء �E, ا���ازن ;�T ا�� #&ت $
aَ َْ�ُ�ْ� : (أW*E 	�ا�T� b ا_�I&ظ، E #& 	&ل �Eوg�@"&  ا�#!&��a ` إ=*&ح 

ْ�قِ  ِّZ�&ِ;(,��:; ء&' ،) : ََواْ�َ�ِ]ب �ْXُ&َّ=ِق وا��]ب، ) َوإ�Zا� T�� g&Iا� T�; ازن�E
,��	 �E9َّ�ِ : (وcَ�ِْ�ي إِ�َ` ا"َْ= َّ
) َوإِنَّ اcُُI�ْ�َر =َْ"ِ�ي إِ�َ` ا�9َّ&رِ : ('&ء 	��,) َوإِنَّ اْ�?ِ

 g&Iا� T�; ازن�E,��	 �E ازن���9 وا�9&ر، وا�cا� T��) : ِ9َْ� هللاaِ bََ��ُْ= َّ̀�$َ
&ً:= ِّ�gِ (,��	 ء&') :&ً;ا َّ[Xَ ِ9َْ� هللاaِ bََ��ُْ= َّ̀�$َ ( &:=�g T�� g&Iا� T�; ازن�E

 T�;� �
=� ا�#?& 
  �E	���E  ,وX]ا;&، ووازن ;�T ا_Z�م ا��a) �ْ�ُ�َْ aَ
ْ�قِ  ِّZ�&ِ;) ( َْوا� �ْXُ&َّ=ِوازن )َ�ِ]بَ َوإ &#X ،�"9�&; ح
Z= و�� 

ح ;&_�Z= � E ،


 وأ� �ب ا�@
اء، X#& وازن =[D�ب ا�� � ا���) =َْ"ِ�ي: (ا��+�ام �T�;�E ®I أ
 W!ق وا��]ب، و��Zا� T�; �Ig&9� ات
ھ]ا ا_� �ب �& =��E  ^Eوردت أر;^ �

 � M#+ �ا��ا��]ب  �  Ta� D�ق وا��Z�&;.  
ا�#M���E �#!&�� ا�C=�D =#�99& ا��\�ل �E#& و;!� ھ]ا ا�%
ح ا�?�&�� 

�JÀا �D9ا� ` a &" #c� ،ا���Eأ$�&م و T� C=�Dا� T� ´?9�M=:  
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ي ا��Zق، واaK�9&ء ;,، وھ� أ � ا_ �&ء �I!&، و�]ا  -DJ ` a CD= C=�Dا�
َ  =َ&أَ=ُّ"َ& ا�َِّ]=Tَ آ9�َُ�ا اJَّ:ُ�ا�: _�, إ=#&ن وز=&دة; f a ر?J�a , ` رJ?� ا�=#&ن هللاَّ

 َT�ِ	ِد& َّZا� َ̂    .)119: ا���;�( �َوXُ��ُ�ا َ�

 �T ا��]ب و�aم ا��M&ھE ،,�E W"� أ � ا_ �&ء �
را،  -=[DJ ,�E C=�Dا�

 ،,; ^I�9= Kو ،,:O� �#�!= �E ،,; ف
a9,، و� 
YXن أ&Mا�� ,�E Wھ&MJ إذا ,�¨E

 ھ� T� ½ M9�E ا��Z+� ���&M���g ا��M&ن ;&�O9> إ�` ا�?"�#��، �Z�E


، وا��&ذب *= K ،&":O� ^I9= �� 9"&، _�"& وإن� 
وا�?"�#� ��اء، ;W ھ�  
^I9= Kو 
*=.  

-  ،,9َّ�?E ،�9، أو ا�9&رcإ�` ا� &ً:=

ه، إ�& ط#ْaُ ى�� ُ̂ O:= الi= K �َ?!أنَّ ا�
 ،,J&�$ ة�� W'

ة، =M �"& ا��Z	 = �، أو�ط �E&M� ,� T�!��#أ$� ا� T�;و

&"!O	 إذا `�$  &� ،��d; «�� &#أ$�ھ �E ,��\�E ,�iِ9� �َ ;ت، و&� &"�&#�;

ه إ�` أ$�ھ#&، $�` K =��ن ا�:O&ُع أْ;"َ
ه، I�
ه ھ� #ْaُ `*� W; ،ھ���ُ=


ه إ�E K ز�&ن وا$�I�  .وا�:O&ع 
ن X&�& =:!&ن �E ا_\?&ر �T ا_	�ال إ#�ل ا��Zق وا��]ب � :�ل وا�!#W و  -

 ` a ^�
 أ�"#& ="�=&ن إ�` ا�cI�ر وا�?
 ��T ا�C=�D '&ء ;&���Xذ T�$ م�ا�!#
W!Iل وا��ن ا�:�  .وھ#& =%#

-  C=�Dا� �Eا;& إ !&ر[X أو &:=�g �9 هللاa b�X ل�\ T� �#J&+ھ#�� ا�j; .  
�ل أ� �ب -\ T� ق�Zب ا��ا��]ب وو' ��
$  

 E"#& أ�=[D�اء وا�
ا�@


د ا�9"� و�"�c� T� ب�'�ا� �=
D�ا� �E � ;وھ#& أ ،،
X#& أ� 9I&  وا_�
&:;&�.  

�  ا�@�>
 �@�; ^� �OM?ل ?�&ن ا�و;!� ھ]ه ا��\ T� Uي ودور ذ��ا�9? C=�$

 �EC=�Dا� �"E  9?&ط ا_$�&م��T�#= ,�¨E أن �+
ج ا�?T� � #c; CD �9,؛ وا
 ª�&�9ت ا�&�g��&���وا��ا�9:&ط ا� �E &ھ�g
�:  
xb�0/ا�:  

-  �E ا�?�&ن �@�; C=�Dيا��ا�9?  �!; �JjJ ��;
g�رة �g T�ر ا�?�@� ا�!
 �=
 �E، '&ر=� a ` 	�ا�a ا�!
ب وط
=:�"� ا�!
;�ا�?�&ن  �Eا�:
آن ا��
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��I&دة ��E &"9 إ�
اء ا�Kا T�#= م� �رس ا� d�ي a#��& وا��رس ا�?�@�ا��
�?�W ا�+Z�ص ` a.  


=� ;�&��� و;�@�� X&ن �"& -�?!J ل�gأ Ta ²+#J �	 ي�ا�9? C=�Dإن ا� 
,#"Eو C=�Dح ا�
  �E 
��"&، ا��ور ا��?�\ T� ��Dا� ,�'�Jا و و[� K

��9d&ء �E &"9a ھ]ا ا�#c&لKا T�#= .  
ا�!�=�  ا�#�!�دة أ�I&ظ"& إن ا�C=�D ا�9?�ي ورد ; D= �d�HI� W#"& ا��ا$�، أو -

 Tم، و ��&#!ا���"Iات وا�
�MI�ا� ��I= &#دات�&"�'Kا �=�d ا�  ��ا� ��":Iوا�
�b ا�T�i و��از�,&9= &#; ,#"E د�cJو C=�Dم ا��+J.  

إن ا�C=�D ا�9?�ي ا �#g ` a &��&�; W�ر �+� T� �I أ�&��b ا�?�&ن �"& أ�
ھ&  -

 J �E�'�, ا�#!9` وJ!�د ا�:
اءاتH9وو'"&ت ا� ،�'&D; م�ا�� TDو�  U�[�

 �E�"E  ��D9?&ط ا���ب ا�!
;� ا_� �دون ا�+
وج T� Ta ا�C=�D وا
,� a !&رف�ا�# .  

  :ا���W�0ت
�9E& -ا�C=�D ا�9?�ي ;?�@�  اKھ�#&م -��@� ا�:
آن  X#& اھ�� أ?;�=
�E و - ا��


=�E T درا�� ��d ا�C=�D ا�9?�ي أ�9&ء ا�%
ح ا�D9�ھ]ا MI#ا� �D�، 

 وط
=:�, 9J �E&ول Z!ا� �dو� b�&9�= U�[� 
?�!� i�$ S�Z+Jو

@�I"� ا� ]�$` a U�M= `�!&ن ;� وا�?�&��، ا�b�&c ا� d�ي a#��& و�9, ا�?
���Kل و ، J T�#= &#X�ظ�I"&ا�%
ح وا��9?&ط ا_$�&موKا �E مأ�9&ء� ا��

�;&O+ر=» وا����9 ا�a.  
- &' T� �9Mح ��و�&ت ا�
%J ت&;&�X S�Z+Jي�d ؛�?"& ا�  �@�و�9, ا�?

ور;´ ذ�I; U"� ا�C=�D وا_$�&م ا�%
��a دون J!:�� وK إط&��  ،وا�?�&ن
 T�;

 � ?&$T�Y وا�:
اء وا�#�ر��T وا��a&ة وا�#M��= `�$ ... ��&!��Kا

U�[;.  
�@� ا�C=�D ا�9?�ي -?; S�+= �@�; �c!� �;&�X،  b�X ل�\ T� Uذ� �gور

$I�9ZJ bM&ت ا���b ا��� وردت و�
?� �?J��J �;�ن و ،ة?
ا��9M ا�#!�
&"�E،  أو�
X bM$ bJ�b ا�?J 
�M��� ��@�
ض ا�#?&$C ا�?a �E �@
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 و�"���، و=#�T أن =:�م ;"]ا �#c�T� �a ا�?&$T�Y إ��ا��g�ل M�; &"
b�&cھ]ا ا� �E �=د
Iوا� �g&+&;&ت ا��ن ;&��&!�M=و �ZZ+�� W#a ق
Eو.  

  
yzا�� ا��rدر وا�b�{:  

'�اھ
 ا�?�@�، �?´ و�J	�> ): ھـ1362: ا�#��E`(أ$#� ;T إ;
اھ�� ;IOZ� T` ا�"& #�  -
<���Jد: و . �#Zا� B�
وت�=��; ،�=
Z!?� ا��ا�#� ،.  

-  T�MDا� �ازي، أ;

=&ء ا�:iو=�9 ا�Xز T; رس&E T; �#$أ)`E��#ھـ395: ا� :( «�=&:�
<:D#ا� ،�d ا� : ،
�Iھ&رون، دار ا� �#D� م�Mا� �?a
  .م1979 -ھـ a :1399&م ا�%9

- �?a �;أ W�a&#�
 : ��Dg ا�?+&ري، ا�#D:>: هللا ا�?+&ري �T; �#D إg&� T; 
�D#� زھ�
�!?Oة ا�&c9ق ا��دار ط ،
g&9ھـ1422ا_و�`، : ا�.  


 ;D� T?�ب ا���&; ��&9�Kء، ا� ��Y، أ;� Ya#&ن  -D; T; و
#a ،®$&cا�)`E��#ھـ255: ا� :(
  .ھـ 1423: ار و���?� ا�"�ل، ;�
وت، a&م ا�%9
ا�?�&ن وا��?��T، د


'&�� ا��ار  -cا� ،Wg_ا ��
'&��، أ;� ;�
 a?� ا�:&ھ
 ;a T?� ا�
$#D� T; T#� ا�I&رcا�
)`E��#ھـ471: ا� (,� a < aأه و
	 ،�@�
ار ا�?�
، �O?!� ا�#��� : أX&  �#D� د�#D�

  .;&�:&ھ
ة، دار ا�#��� ;�cة

=� ): ھـ392: ا�#��E`(ا�I�� Ya#&ن ا�#�g �  ا;T '�9 أ;� -Z#ا�"�� ا� ،S�&Z+ا�

�!?O&ب، ا��ا;!�: ا�!&�� � �
  .ا�
- `��a ��&$ :اث
� � �=
  ).د ط) (د ت(، ا�#9"&ج ا��ا�� � ?�@�، ا�#��?� ا_زھ
- �!E&%ا� ���:M!ا� W*Iا� �أ; ،� a T; �#$أ 
c$ T;ا;, : ا�وأ; ,?�X �	ا�?&ري، ر ��E

�bD ا��=NE �#D� : Tاد a?� ا�?&	�، 	&م ;¨\
ا', وDDg, وأ 
ف a ` ط?!,: =Y,وأ$&د
 �E
1379;�
وت،  -ا�+b�O، دار ا�#!.  

-  �ُ'&9cازق ا�
ا�?�@� ) ھـ 1429: ا�#��T; TM$)`E إ�#&a T; TM$ T; W�a?� ا�

اث ا�:&ھ
ة� � �=

، ا�O?!� ،ا���E&Z، ا�#��?� ا_زھZ� : �9�  .م 2006

- =i\ T;ري ا�;&M�9ا� �# Mا� 
�; T; ��&g T; ة
�d#ا� T; ق&D�#�، أ;� ;�
 �T; �#D إ
)`E��#ھـ311: ا� :(<:D#ا� ،�#=i\ T;ا ��Dg :د . b��#ا� ،�#Ha_ا `IOZ� �#D�

����
وت، ا��;.  
�T; B أ;� ;�
 ;a T; �#D� T � ا�+�ارز�� ا��I9D أ;� =!:�ب  -�= �X&�Mا�)`E��#ا� :

�!�� زرزور، دار ا���b : م، �?O, وX�b ھ�ا�%, وI�,� a < a�&ح ا�! �): ھـ626
  .م 1987 -ھـ  1407ا�Y&���، : �?9&ن ، ا�O?!� -ا�! #��، ;�
وت 

-  ��
، ا�#c&زات ا�?9�; ،�=�D:�> و 
ح ط, �D#� ا�i=�9 )م 1015 -  ھ 406(ا�%
=B ا�
 �	 �J
�Z; �?��� - رع إرم& .  
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وف ;&�
ا@b ا_Ig"&�` ا�
ا@b، أ;� ا�:&�� ا�D� T; T�MD#� ا -!#�)`E��#ھـ502: ا� :(
<:D#آن، ا�

=b ا�:@ �E دات
I#ن ا��اودي، دار ا�: �، ا��ار ا�%&��� : ا�&��a ان�Ig - 

�!?Oوت، ا�
  .ھـ 1412 -ا_و�` : د�%> ;�
�a T; B?� هللا ;�g&a T; �#D� T ا�#9
ي ا�:
ط?�  -�= 
#a �;أ 
: ا�#��E`(ا;a T?� ا�?

��): ھـ463Kا<�:DJ ،ر&X[ : ��# !ا� b�ض، دار ا���!� � a �#D� ،&Oa �#D� ��&�– 
�!?Oوت، ا�
  .2000 – 1421ا_و�`، : ;�

ا�?�@� ا�!
;�� دار ): ھـ1425: ا�#��a)`E?� ا�
$#TM$ T; T َ$?9َََّ�� ا�#��ا�� ا���%:�  -
�!?Oوت ا�
  .م1996 -ھـ  1416ا_و�`، : ا�: �، د�%>، ا��ار ا�%&���، ;�

- a ي��!Z!&ل ا��ا�# �?)`E��#داب، ): ھـ1391: ا�À?� ا�ح، ��&�I#ا� S�+ �� ا�=*&ح ��d;
�!?Oا� :
%a �!;&Mم2005-ھـ1426: ا�.  

-  T=ر ا���; `I9Dا� `;&��dا� T�M$ T; �#$أ T; `��� T; �#$أ T; د�#D� �#D� �;ا�!�9`، أ
 ، ر إ$�&ء ا��
اث ا�!
;�a#�ة ا�:&ري  
ح ��Dg ا�?+&ري، دا): ھـ855: ا�#��E`(ا�!�9` 

وت�;.  


ي، أ;� ا�!?&س،  "&ب  -Z#?� ا���ا�: U #ا� �?a T; 
���، أ$#� ;T; �#D� T أ;` ;�OM:ا�
 T=ا��)`E��#ى ): ھـ923: ا�
إر &د ا�M&ري �%
ح ��Dg ا�?+&ري، ا�#O?!� ا��?

�!?Oا� ،
Z� ،�=
  .ھـ 1323ا�M&;!�، : ا_��
- T#$

، أ;� ا�#!&��، '�ل ا��=T ا�:iو=�9 ا�%&E!�،  ا�:iو=a T; �#D� ،�9?� ا�#a T;

�D#� : ا�=*&ح a �E �م ا�?�@�، ا�#D:>): ھـ739: ا�#��E`(ا�#!
وف ;+b�O د�%> 
 W�cدار ا� ،�'&I\ �!9#ا� �?a– �!?Oوت، ا�
�; :�Y�&Yا�.  

- �D?g_ا 
�&a T; U�&� T; «أ� T; U�&�  ���#ا�)`E��#روا=� أ;� ): ھـ179: ا� ،jط�ا�#
<:D#ي، ا�
��9  -;%&ر a�اد �!
وف : �b!Z ا�iھ ،��&�
��M ا�N� ،W� \ د�#D�


  .ھـ 1412: ا�%9
M� ��Dg �، ): ھـ261: ا�#��T; � M�)`E ا�cD&ج أ;� ا�TMD ا�:%�
ي ا�M�9&;�ري  -

<:D#ا� :

وت ،;��NE �#Dاد a?� ا�?&	�، دار إ$�&ء ا��
اث ا�!�;.  
-  `!I=و

م ;a T `، أ;� ا�W*I، '#&ل ا��=T ا_�Z&ري ا��� T; �#D� ،ر�H9� T;ا

 `:=
Eا�)`E��#در) ھـ711: ا�&g ب، دار
  .ھـ 1414، 3ط ;�
وت،  ،�M&ن ا�!
-  T=�;&!ا� T=ز T; � a T; T�Eج ا�!&ر&J T; ؤوف
ا�#9&وي، ز=T ا��=D� T#� ا�#�a� ;!?� ا�


،  ،²�E ا�:�=
، ا�#��?� ا��c&ر=� ا��?
ى): ھـ1031: ا�#��E`( ا��Dادي �� ا�:&ھ
يZ�
  .1ط 


ي  -Z#ا� �!E&%أ$#� ا� T; � a T; 
#a SI$ �;أ T=اج ا��
� T: #ا� T;ا)`E��#ا� :
�ح � ?CD ا�! #� وDJ:�> : ا������ �%
ح ا�c&�^ ا���DZ، ا�#D:>): ھـ804Iدار ا�

  .م  2008 -ھـ  1429ا_و�`، : ?!���ر=&، ا�O –ا��
اث، دار ا�9�ادر، د�%> 
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-  T=ل ا��&#' ،�#D� �;ي، أ
E&!#ي ا�
�#Dب ا��أ= T; U #ا� �?a ،ھ%&م T;ا)`E��#ا� :

ة ا;T ھ%&م، DJ:�>): ھـ213���IOZ` ا�M:& وإ;
اھ�� ا_;�&ري وa?� ا��ID® ا�% ?�، : 

�!?Oا� ،
Z#; دهKوأو �? Dا�?&;� ا� `IOZ� �!?Oو� �?��� �X
  :�&Yھـ ��1375، ا�- 
  .م1955

  :ا�*�ا�|
                                                           

1- �D?g_ا 
�&a T; U�&� T; «أ� T; U�&�  ���#ا�)`E��#روا=� أ;� ): ھـ179: ا� ،jط�ا�#

 هللا، ر	� Xذ 
�d; م��b!Z ا�iھ
ي، X�&ب ا�c&�^، ;&ب �& =�
ه �T ا��

C=�D2074:ا�<:D#وف : ، ا�
��9 ا�%9
 -;%&ر a�اد �! ،��&�
��M ا�N� ،W� \ د�#D� :
 .  164/ 2ھـ، 1412

2- �I!cهللا ا��?a �;أ W�a&#�
، : ا�?+&ري �T; �#D إ�Mد وا�&"cب ا�&�X ،ا�?+&ري ��Dg

ة  "
«: �;&ب 	�ل ا�9?� �M� ba

ت ;&�Z�«C=�Dا� �	2977: ، ر<:D#ا� ، : �#D�

�!?Oة ا�&c9ق ا��دار ط ،
g&9ا� 
g&� T; 
 .54/ 4ھـ، 1422ا_و�`، : زھ�

 أ$#� ;T إ;
اھ�� ;IOZ� T` ا�"& #�  -3H9=)`E��#ھـ1362: ا� :( ´?� ،�@�'�اھ
 ا�?


وت، ص. د: �J	�> وJ���>و�; ،�=
Z!?� ا��ا�#� ،� �#Zا� B��= :40. 

 a?� ا�
$#TM$ T; T َ$?9َََّ�� ا�#��ا�� ا���%:�  -4H9=)`E��#ھـ1425: ا� :( ��;
ا�?�@� ا�!

�!?Oوت ا�
 .128/ 1م، 1996 -ھـ  1416ا_و�`، : دار ا�: �، د�%>، ا��ار ا�%&���، ;�

=&ء  -5Xز T; رس&E T; �#$أ T�MDا� �ازي، أ;
�:&=�» ): ھـ395: ا�#��E`(ا�:iو=�9 ا�

<:D#ا� ،�d ا� :

، a&م ا�%9�Iھ&رون، دار ا� �#D� م�Mا� �?a :1399 1.م،1979 - ھـ /
301. 

 .43: '�اھ
 ا�?�@�، ص: أ$#� ا�"& #� -6
7-  �ُ'&9cازق ا�

 $T; TM إ�#&a T; TM$ T; W�a?� ا�H9=)`E��#ھـ 1429: ا� ( �@�ا�?


اث ا�:&ھ
ة � � �=

، ا�O?!� –ا���E&Z، ا�#��?� ا_زھZ� : �9�  .82: م، ص 2006

 ;D� T?�ب ا���&; ��&9�Kء، ا� ��Y، أ;� Ya#&ن  -8D; T; و
#a ،®$&cا�)`E��#ا� :

 .131/ 1ه،  1423: ا�?�&ن وا��?��T، دار و���?� ا�"�ل، ;�
وت، a&م ا�%9
): ھـ255
9 -  
H9=«I� <;&Mا� ^'
  .ا��DIZ ا�#

 .216: '�اھ
 ا�?�@�، ص: أ$#� ا�"& #� -10
11- `��a ��&$ :اث، ص
� � �=
  .78/ 3: ا�#9"&ج ا��ا�� � ?�@�، ا�#��?� ا_زھ

 هللا، ر	� : �&�T; U أ�» -12Xذ 
�d; م�ا�#�طX ،j�&ب ا�c&�^، ;&ب �& =�
ه �T ا��

C=�D164/ 2، 2074:ا�.  
13-  `!I=و

م ;a T `، أ;� ا�W*I، '#&ل ا��=T ا_�Z&ري ا��� T; �#D� ،ر�H9� T;ا

 `:=
Eا�)`E��#در) ھـ711: ا�&g ب، دار
 .13/69ھـ،  1414 ،3ط ;�
وت،  ،�M&ن ا�!
  .207: '�اھ
 ا�?�@�، ص: أ$#� ا�"& #� -14
15- ,MI� ^'
 .216: ، صا�#
16- ,MI� ^'
 .و�I» ا��E �DIZ ا�"&�¹، ا�#

 ا�#��ا�� -17H9= :،��;
 .1/67 ا�?�@� ا�!
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18- ,MI� ^'

 ا�#H9= ،1/69 - 70. 
19- ,MI� ^'

 ا�#H9= ،1/70. 
20- ,MI� ^'

 ا�#H9= ،1/70. 
M� ��Dg �، ): ھـ261: ا�#��T; � M� )`E ا�cD&ج أ;� ا�TMD ا�:%�
ي ا�M�9&;�ري -21

C=�Dا� �	�9ة، رc� د�داب، ;&ب ا_رواح '9Àوا � Zوا� 
: ، ا�#X :2638<:D�&ب ا�?
 �;
2031/ 4;�
وت،  -�NE �#Dاد a?� ا�?&	�، دار إ$�&ء ا��
اث ا�!. 

22-  ��
، ا�#c&زات ا�?9�; ،�=�D:�> و 
ح ط, �D#� ا�i=�9 )م1015 -  ھ406(ا�%
=B ا�
�Z; �?��� �	 �J
 .135:  &رع إرم، ص - 

23-  T=ل ا��&#' ،�#D� �;ي، أ
E&!#ي ا�
�#Dب ا��أ= T; U #ا� �?a ،ھ%&م T;ا)`E��#ا� :

ح �E, ا;T إ�D&ق ): ھـ213g ��Dg �9M; ھ%&م T;ه ا
Xذ C=�Dھ%&م، ا� T;ة ا
��

�W، وروى �D�ه أ$#� 

، و��9, ��;iا� T;وة ا
a Ta رو�&ن T; �=i= Ta C=�D��&;

، وا_�?&�� T; � a C=�$ T� : �E أ;� ط&�DDg �9M; b, ا�%�+&ن) 948(X&  �#$أ

 ª=
+J"ة
�Mا� ,:E) "229( ا
ًZ�+� � M� ب)1779(، ورواه&�X ، :ب&; ،
�Mد وا�&"cا� :
<�:DJ ،وة ;�رi@ : �?��� �X
�IOZ` ا�M:& وإ;
اھ�� ا_;�&ري وa?� ا��ID® ا�% ?�،  


، ا�K�!?Oدو�IOZ� �!?O` ا�?&;� ا�D ?� وأوZ#; ه : ،���&Yم، 1955-ھـ1375ا�
1/617. 


 ا;H9� T�ر -24H9= : ،ب
 .M�3/502&ن ا�!
25- &%Dا� :, X TO?ا� �E &#� ب&cD& دون ا�� �د ا_$%&ء وھ
I�. 

ق ��T� b :�&; WZ ا��T�J إذا 	O^ �&ت g&$?,، وا��9&ط أ=*& ا�: b: ا��9&ط -26a.  
27- B=
  .15: ا�#c&زات ا�9?�=�، ص: ا�
�� ا�%
28- ��
 .13: ا�#c&زات ا�9?�=�، ص: ا�%
=B ا�
�ق: ا�?+&ري -29Oب ا�&�X ،ا�?+&ري ��Dg : ,Jأ
;&ب �T ط >، وھW =�ا', ا�
'W ا�

C=�Dا� �	ق، ر�O�&; :5254  ،7 /41.  
�a T; B?� هللا ;�g&a T; �#D� T ا�#9
ي -30�= 
#a �;أ 
: ا�#��E`(ا�:
ط?�  ا;a T?� ا�?

��]X&ر، DJ:�>): ھـ463Kا�! #�� : ا b�ض، دار ا���!� � a �#D� ،&Oa �#D� ��&�– 
�!?Oوت، ا�
  .6/23، 2000 – 1421ا_و�`، : ;�

/ ��Dg:5090 ،7 ا�?+&ري، X�&ب ا��9&ح، ;&ب ا_IXََْ&ِء �E ا��=T، ر	� ا�C=�D: ا�?+&ري -31
8. 

32- Iا� �أ; ،� a T; �#$أ 
c$ T;ا�!E&%ا� ���:M!ا� W* : ,;ا�وأ; ,?�X �	ا�?&ري، ر ��E
,Y=ط?!,: وأ$&د ` a ف
�bD ا��=NE �#D� : Tاد a?� ا�?&	�، 	&م ;¨\
ا', وDDg, وأ 

 �E
136/ 9، 1379;�
وت،  -ا�+b�O، دار ا�#!. 
33- 
c$ T;ا�?&ري، : ا ��E9 /136. 
34-  
H9= �#$ص: ا�"& #�أ ،�@� .249: '�اھ
 ا�?
35-  � g�#ن ا�&#Ya ��Iا� ��9 أ;' T;ا)`E��#ھـ392: ا� :( �=
Z#ا�"�� ا� ،S�&Z+ا�

�!?O&ب، ا��ا;!�، : ا�!&�� � �
 .444/ 2ا�
36- �DIZا� «I� ،<;&Mا� ^'

 ا�#H9=. 
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37- �DIZا� «I� ،,MI� ^'

 ا�#H9=. 
 .251:ا�#
'^ �MI,، ص -38
39- �X&�Mب  ا��=!: �أ; �I9Dارز�� ا��ا�+ � a T; �#D� T; 
�T; B أ;� ;��=)`E��#ا� :

�!�� زرزور، دار ا���I� : b�&ح ا�! �م، �?O, وX�b ھ�ا�%, وa < a �,): ھـ626
 .359: م، ص 1987 -ھـ  1407ا�Y&���، : �?9&ن ، ا�O?!� -ا�! #��، ;�
وت 

  .274: '�اھ
 ا�?�@�، ص: أ$#� ا�"& #� -40
: ��Dg ا�?+&ري، X�&ب ا_دب، ;&ب �& =T� `"9 ا�M?&ب وا� !T ر	� ا�C=�D: ا�?+&ري -41

6050 ،8 /16. 

ي  -42Z#ا� �!E&%أ$#� ا� T; � a T; 
#a SI$ �;أ T=اج ا��
� T: #ا� T;ا)`E��#ا� :

�ح � ?CD ا�! #� وDJ:�> : ا������ �%
ح ا�c&�^ ا���DZ، ا�#D:>): ھـ804Iدار ا�
 .373/ 28م ،  2008 -ھـ  1429ا_و�`، : ��ر=&، ا�O?!� –�ادر، د�%> ا��
اث، دار ا�9

43- 
c$ T;ا�?&ري، : ا ��E1 /85.  

 ا�M #� ا�M�9&;�ري  -44�; T; ��&g T; ة
�d#ا� T; ق&D�ا;i\ T=#�، أ;� ;�
 �T; �#D إ
)`E��#أة _داء ): ھـ311: ا�

وج ا�#\ 
Xب ذ&; ،U���Dg ا;X ،�#=i\ T�&ب ا�9#&

Dض ا�
EC=�Dا� �	ر ،&"; ªD � &"; ق&D �&; &"'زو �X&Dا� 

م، وأ�D� 
�d; ª :2531 ،
<:D#د: ا� . ����4/137;�
وت ،  -�IOZ� �#D` ا_Ha#�، ا�#��b ا�. 

45-  T=ز T; � a T; T�Eج ا�!&ر&J T; ؤوف
ا�#9&وي، ز=T ا��=D� T#� ا�#�a� ;!?� ا�
²�E ا�:�=
، ا�#��?� ا��c&ر=� ا��?
ى : )ھـ1031: ا�#��E`(ا�!&;�=T ا��Dادي �� ا�:&ھ
ي 

– �!?Oا� ،
Z� : ،`501/ 1،  1356ا_و�. 
 .177/ 1ا�?�@� ا�!
;��، : َ$?9َََّ�� ا�#��ا�� -46
  .176/ 1ا�?�@� ا�!
;��، : َ$?9َََّ�� ا�#��ا�� -47
a ` ا�#�f، ر	�  ��Dg ا�?+&ري، X�&ب ا�i�&9c، ;&ب �& =�
ه �T ا��9&$�: ا�?+&ري -48

C=�D80/ 2، 1291: ا�.  

ي، أ;� ا�!?&س،  -49Z#?� ا���ا�: U #ا� �?a T; 
���، أ$#� ;T; �#D� T أ;` ;�OM:ا�

 T=ب ا��&" )`E��#ى ): ھـ923: ا�
إر &د ا�M&ري �%
ح ��Dg ا�?+&ري، ا�#O?!� ا��?
�!?Oا� ،
Z� ،�=
 .202/ 1ھـ ،  1323ا�M&;!�، : ا_��

�` ;T أ$#� ;T�M$ T ا��d�&;` ا�I9D` ;�ر  ا�!�9`، أ;� -50�� T; �#$أ T; د�#D� �#D�
a#�ة ا�:&ري  
ح ��Dg ا�?+&ري، دار إ$�&ء ا��
اث ): ھـ855: ا�#��E`(ا��=T ا�!�9` 

 �;
151/ 2;�
وت ،  -ا�! . 
51- � M� : ء&aب وا����cب ا�+�ود و > ا�
� �=
DJ ب ا�=#&ن، ;&ب&�X ،� M� ��Dg

 .100/ 1، 104:، ر	� ا�a�;C=�D�ى ا�c&ھ ��

ف ا�9�وي -52  T; `�D= T=ا�� ��D�،  &=
Xز �أ;)`E��#ح: )ھـ676: ا�
   ،� M� دار

 �;

وت -إ$�&ء ا��
اث ا�!�; ،�!?Oا� : ،���&Y110/ 2، ھـ1392ا�. 
53- �DIZا� «I� ،,MI� ^'
 .ا�#
54- �DIZا� «I� ،,MI� ^'
 .ا�#
55- �DIZا� «I� ،,MI� ^'
 .ا�#
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56- � M�:  ق�Zا� TM$?� ا��]ب و	داب، ;&ب Àوا � Zوا� 
X ،� M� ��Dg�&ب ا�?

C=�Dا� �	ر ،, *E2013/ 4، 2607: و. 

 a?� ا�#�!&ل ا�Z!��ي  -57H9=)`E��#?� ): ھـ1391: ا��ح، ��&�I#ا� S�+ �� ا�=*&ح ��d;
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   روا"�ت ��د�1 رد ا�0/ ��	' ,. أ,' ط��* ر)' هللا %$# "�م  ���
  - درا�8و ج�� -�' ا��6در ا��$5ّ� 

Narrations of the incident of returning the sun for Ali 
bin Abi Talib, may Allah be pleased with him, on the 

day of Khaybar in the Sunni sources 
- collect and study - 

 
  

  أ��. ,�Y ط��* د�WXراه    )1(8�� ,. ��T�U /أ
 �����%$ةا�"�ر � ا� &�  

 �'�(')	 -  ��  -,زر*
aminebekkachawi05@gmail.com         samirbenloucif05@gmail.com  
                                      

  21/10/2020 :\�ر"] ا���Yل 23/07/2020 :\�ر"] ا�ر�8ل
  

_`	  : ا�
 A���� -D أ-� ط�� E"Fرد ا� �Hد�I ت�ر�R% �Sف ھ$ه ا��را � إ�K"L M روا*

T'U هللا  �ء ا�('�"�U X	,Y ن��- KY �R� ودرا  �[�*,م `�_
 ^� ا�"[�در ا�('�� ا�"\�
،�R'Y ت�� K"Lو �H درا � أ ���� ھ$ه ا�
وا*R	
�� أd,ل  طU M�U ء�'- �R��U ��eوا�

�g ا�f*�e و(]Yح و
iا� ��Uو j*���k$ا درا � Y�,ن ا�
وا*�ت وا���"�U ا�l� � .��lھ
����Wa�ت ا�	bا�: A���� -D أ-� طU ؛���F؛ ا��در ا�ّ('�� .رد ا�E"F؛ `�_
؛ ا�"[

Abstract:  
This study set to collect different  narrations  about  the  incident of 

returning the sun for  Ali bin Abi Talib, may Allah be pleased with 
him, on the day of Khaybar according  to  various Sunni sources, and 
treat, and explain  the position of Sunni scholars about it , then study 
the corroborating evidences   of these narrations and collect their chain 
of transmission(the leaning) and judge them based on Hadeeth 
Terminology   Jarh and Ta‘dīl (narrator-accreditation and criticism) as 
well as the study and criticize the content of the texts  based on 
scientific standards .     
Key words: Returning the sun;  Khayber; Sounny resources; SHIA; 
Ali bin Abi Talib. 
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���ّY�  :� �"eر ,ل هللا و ا�[�ةو ا� M�U ا�(�م���- �Yأ ،:  
��e,ادث ا���ر*\�� ا����
ة - ���Fل ا���)* �k�% ��ا�-  �R"U�-- �Y�Yإ

T�*�dوو  T�*وو� A���� -D أ-� طU،  T� E"Fرد ا� �Hد�I ت��� ا�
وا*%  DYو
 ���دH� ^� روا*�ت Uّ�ة ^� -eوردت ھ$ه ا� �	و ،
ر�S هللا T'U *,م `�_

�دH� jl� j-  ،ا�"[�در ا�('ّ��eھ$ه ا� �eّd ت�_Hإ ���Fء ا��"�U �'U �"��وا�"

 أنّ �� ،�R�^ 
� ا��,ا%R�,eeّ]* �ّ')ء ا��"�U DY ����-j و -lY �^ �R- ن,i�e*

 K"i* jl�)Y Xّ']َYُ �L,ُ* �� ذ�� DY ��
��- Dو�� ،�Rّدو�
* D�lle"ا� A�أّن أ�
� DY أjL ا�\
وج R�,�Yو ��دH� DY ا�"[�در ا�('�ّ� و*�رس أ ����ھeت ا��روا*

�",S,ع � �d�\-.  
�� ھH j: و%�"D إ������ ا�_fe ^�  �ال �RY ھ,�� E"Fع ا�,Lر �_

T'U هللا �Sر A��  ؟*,م `�_
 -D أ-� ط
  : Uّ�ة %(�ؤ�ت ھ�	� %]
ع DU ھ$ه ا������� و 
�دH�  '�ا  و -eھ$ه ا� �eّd jھ�'�Y؟ 
� ھ  -Y�R'Y د�l'ا� �ء ا�('ّ�"�U X	,Y ,؟ 
�"�� Y��'�؟ -U E أ M�U ھ_� أم$Y A]�% M�U ��'_Y �R�,_	 أو ��ن رّدھk jھ  

�ط  ھ�l� ّ�ةU �^ ع,S,"ھ$ا ا� �ز أھ"�
 : و%_
�j���- Tl �_,ة ا�
 ,ل ، وأھ"�� ھ$ا ا�",S,ع -��ت و�� DY و ،�%Yا
�-

M����� -D أ-� ط��A ر�S هللا T'Uو أو���ء هللا %U ,ھ. 
� ھj ھ,  '� أو ����و ،-��ن أjd ھ$ه ا�
وا*�ت -R�_'Y؟ 
�ت               -^�` �R��U �Y��دH� ھ� D�- DY ا�e,ادث ا��� 	eأّن ھ$ه ا� 
�ت Y$ھ_�� -�D ا�('�و	�lFا� ���Fوا�. 

�'�e- ل�` �i� �� ��� - ھ$ا، و%�iر ا���رة إ�M أ�'Uق  -وهللا أ
DY ط
             D*
d����_fe وا�����X وا�'�U,S,"- �l� DY ا�"- �][Y ع,S,"ھ$ا ا�

 ��
��
ة ا�",S,ع-R�ُ DY،  T�	���Y�  -و%'Yا� ���Fا� �'U �d�
ون   -`	 $'Y
T��U م ا�\�ف��� ^�l ،و	��Fوا� �ا�('ّ D�- E��،  �R)[أ� �ا�('ّ jأھ D�-و j-.  
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 ��دH� DY `�ل درا � أ ����ھeھ$ه ا� �l�lI ن��- Mإ� �ف ا��را �R%و
� U'� أھj ا�('�R�,�Yوج  ،و
�د DY أjL ا�\l'ا� �ء ا�('ّ�"�U ,ال	أ �^ 
وا�'�

�R�^ j]^ ل,l-.  
 K"L M�U �'_"ا� ����e�ي ا��l'ر*\� ا��� -�D ا�"'�R ا��R�^ �'Lزاو �	و
 �����، و�R'Y أھj ا�f*�e ^� درا � أ R���e%و ��درھ� و��lھ]Y DY ت�ا�
وا*

�R��U ��eا� jLأ DY �R�,�Yت و�  .ا�
وا*
       ���h��, T"��Wد1ا: ا�g	* اfول 


 ا�"[�در أّن ا�'_� k$%�  ��- 
�� *,م `�_U 
iI �^ T رأ KSو
 �� ��Uو E"Fا� �-�� M�I K^
* ���ل ^eا� ��
، ^�و�I إ��T وھ, ^� %]�ا�

�� ا�'_� U �"ّ�^ ،��- 
]�� �j]*� T�,l- T ا�Uن �' " :-$�� د�X #ّإ� kl	ا�
/
ُ "ط�%mW وط�%� رm��8 ��ردد %	�# ا�0^ ، Mّ�]^ ��دت �I T�M ار%]

�-
� �H ��U1.  
�Hد�eا� �ء درا �'Hأ �
ھk$'  ت��ء ^� ا�
وا*�ت KY ا`��^L �Y j"iYُ ھ$ا.  

'��nا� *	g   روا"�ت ا��hد�1 %$� أھo ا�5ّ$ّ���6در : ا�
 ¡I�ُ* �Y إ�ّ أّن أھ� ،�R�^ �Hد�eا� 
kورد ذ ��ا� �در ا�('�ّ�ا`��]� ا�"[

 �^ �Hد�eا� 
kم ذ�U ,ھ�Y�l�"ا� �در ا�('�ّ�  .أھّ� ا�"[
�ض ^� :ا���5و WX* ا��Wر"] -أ�U �S�lا� "�[Fر*£ 2"ا��، وا�$ھ_� ^� %

�ظو 3ا� �م[eة ا�
k$%4   �^ ري�lا� ��Uّ�"وا�"�[Fح ا�
�ي 5"�(�¥Yو ،

*�ي ^�  6"ا���رة"^�l"ع"وا���ع ا¦ "�Y7"إ�"��Rا� 
iI D-وا ،  �^
"j��"Fا� �R^ Mإ� j��
 ^� 8"أ�
ف ا�, ��k D-"، وا�و ا�_�ا*�*�R'9ا�  ��ا�$ي *ُ

�Hد�eت ا��
 روا*kذ �^ j �، -jو ا�"[�ر ا���ر*\� ا�,��I ا�$ي ^َ[َّR	
 طُُ
���و�)eا� X']Yُ DY ا
�_k ءا�L jl�. 

        �Y,"U ر*£ ا� �م��در %]Y �ّأّن أھ Tرة إ���� %�iر ا��"ّY
� ا�(�
ةوd,]`  jl� �Uدوا 
� ر�� %,^Rر إ���Fُ* أو �Hد�eھ$ه ا� �R�^ 
k$ُ% ��


وىُ* �Y jk jl'% ��ا� A�ا�� �^ �d�  .j�Y ھ$ه ا�e,ادث، `
�ر*£ دFY¬ :ا��Wاجk -ب% �^ 
k�)U D-10ا . 
�ج ا�ُ('ّ� ا�'_,*�: ا��q�Y� -جR'Y ب��k �^ ��"�% D-11ا. 
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�ب  :ا�r"�h -د�k �^ وي�e(ا�" j�FY ح
�ر�Hا�� ^� 12"ا
، وا�)_
"
�-T" وا�\)�A ^� ،13"ا��_�F�"ا� ®�\�%"14 �^ �"��Rوا� ،" K"iY


 ^� ، 15"ا��وا��iI D-ري"وا��ھ�D 17، وا-Y D'�ه^"16�g ا�_� D-وا�"�ّ 18وا ،
�ري ^� lا� ��U"�U,^
�س ا�l()ّ��� ^� 19"ا¦ 
ار ا�"_�ا�",اھA "، وأ-, ا�

�����  .20"ا�
�ت" ا�i,زي ^�ا-WX:  D* ا��	o -ھـU,S,"21"ا� �^ ���، وا�i,ز	

"jط��
و ا¦-�k��ت"وا�$ھ_� ^�  ،22"ا�"'U,S,"ا� ®�\�%"23 A�(\وا� ،
�-T"ا�_¥�ادي ^� F�"ا� ®�\��ت"وا�]�'� ^�  24"%U,S,"ة ا�
k$%"25 ،
�� ^� 26"ا�°�¯ ا�"[',U�"وا�(�,ط� ^� �l��ء"، وا�[�،  وا��'��� 27" ا��

 �^"��*
Fا� T*�'%"28 ،�^ �i	و�lع" وا�,d
، وا¦�_��� 29"ا����� ا�"
�^"�[���د*f ا��I¦ا ��)� "30.  

r��nا� *	g ��aت �' ا��hد�1 %$� أھo ا��ّ$5ُ�s: ا�
- E"Fرد ا� g�e]% �^ ���)Y هللا و ��_U � �lا� �-¦ E"ّFُا� Adا�',ا ���
%

 ����)eا� �"Iأ D- هللا �_U D-) �� .31)ھـ470ت -
-  A�l'ا� �-�
*X ا�'(Fا� ��U ,-أ ��  D- �"e"� E"Fق رد ا�
�Lء ^� ط

 X*
Fت ا��k

وف -ـ"D- �"e أ-� ا�_� .32 )ھـ588ت(ا�"
-  D- �"eY D- 
�_� ا�
D- D"I أ-� -�� E"Fرد ا� f*�I �^ E_ُ�XFk ا�

 D*ل ا���L ي ا�(�,ط�
 .33)ھـ 911ت ( �-¬ ا��*D ا�\��
- Fرد ا� f*�I DU E_ُ���Y ا�[��j*�Yُ �e ا�Fا� X ,* D- �"e"� E") ت

 .34)ھـ 942
��و�Fا� �'U ة
��k X��±�- ع,S,"د ا�
  .35	� أُ^

u,ا��ا *	g   أراء %	�ء ا�5$ّ� �' روا"�ت ا��hد�1: ا�
�R'Y ن��^ �Hد�eت ا�,_H ل,I �ّ')ء ا��"�U أراء �[�  :ا`�

 : ا�ُ�hh6ن -أ

ي  -ieا¦زدي ا� �"�  D- ��
 أY�  D- �"eY D- �"I� U D-_� ا�"[�L ,-أ

�وي e(��
وف -� .36)ھـ321ت(ا�"[
ي ا�"
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-  j�[أ-, ا� ��ا�(_ �_]eون ا��
"U D- ض��U D- M ,Y D- ض��U
 .37)ھـ544ت(

ي ا�e']� أ- -�eي ا�

ي ا�"[i�_هللا ا� �_U D- ���	 D- ي�(�¥Y هللا �_U ,

 D*ء ا���U �"��R38)ھـ762ت (ا�. 
-  D*ا�� �l%  ي��_��س ا�e(�'� ا�_��در، أ-, ا�lا� �_U D- ��U D- �"Iأ


*�يl"39)ھـ 845ت (  ا�. 
�-¬ ا��*D ا�\��
ي ا�(�,ط� �Lل  -  D-ا �"eY D- 
U_� ا�
D- D"I أ-� -�

 D*40.)ھـ 911ت (ا�� 
- �_��lا� ���()lا� ��
 -U D_� ا�"�- M-أ D- �"eY D- �"Iي أ-,  أ
ا�"[

D*ب ا���R� ،س�_�  .41)ھـ923ت ( ا�
- - �"eY �e����Y ا�[Fا� X ,* D) 42)ھـ 942ت.  
�ري  -lوي ا�
Rا�"� ا� D*ر ا��,� D)eأ-, ا� �"eY ن�(�  D- ��U) ت

 .43)ھـ1014
���R: ا��aw�Wن -بU � :D"ّY و	]'
- ���l��دي �H ا�_��,د -eY D"� ا�)Y D- �"eY D- X ,*  ل�"L 
أ-, ا�"�]

 �lFYي ا�� ِّ
Yَ َّ
  .44)ھـ776ت (ا��*D ا�(ُّ
-  D- D�)I ي
�ر -َْ�*  . 45)ھـ966ت (D- �"eY ا�D)e ا��ِّ

: ا��ادون -ج��k D-ا ¡^�eھ� ا�
kذ D*$ا� DY46: 
-  AI�d ث�e"ا� T�l[ا� �[�'I ,-ه أ�Y D- زوط� D- �-�H D- ن�"��م ا�'Yا�

 Aھـ150ت (ا�"$ھ(. 
-  D- �"eY-أ D- ��_U ب�I¦ا��,^� ا �)^� .)ھـ204ت �) أ�Y� ا�('
-  �)^��D- ��_U D- M أ-� أ�Y� ا�)'��^¡ أ-, *, X ا�)'�^(� ا��,^�*eھـ209ت ( ا�( . 
-  D)eي أ-, ا�

 ا�(��ي -��,�ء ا�"�*'� ا�_[[�L D- هللا �_U D- ��U) ھـ234ت.( 
- ���_�Fأ � ا� D- ھ�ل D- j_'I D- �"eY D- �"Iهللا أ �_U ,-م أ�Yھـ241ت ( ا�.( 
-  ���Lز,iق ا��e ي أ-, إ���ق ا�(e إ D- ب,l�* D- اھ��
 .)ھـ259ت (إ-
-  T*,iز� D-�
وف -��%� أ-, -�
 ا�_\�ري ا�"I D- �"eY ) ھـ359ت(. 
- D- ��U � �lأ-, ا�  �lFYا�� 
k�)U D-هللا ا �ھ_ D- D)eھـ571ت (ا�( . 
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-  ��_'eزي ا�,iا� D- �"eY D- ��U D- D"I
�ل ا��*D أ-, ا�]
ج U_� ا�"L
 .)ھـ597ت(ا�_¥�ادي 


ا��  -ّeا� ��"�% D-ا�(�م ا �_U D- ���eا� �_U D- �"Iس أ�_�%�l ا��*D أ-, ا�
 ��_'eا� �ّlFYھـ728ت (ا��( . 

�ل ا��*D ا-D ا���k أ-�  -"L ج�ieأ-, ا� X ,* D- D"I
*, U D- X_� ا�
��U ا���_� ا�"ّ�ي �lا� �"eY) ھـ742ت(. 


��k D-ھ� ا
k$* �� D*$ا� DYو: 
�� ا�"�ّ�  -�l��د ا�"ّI D- M ,Y D- و
"U D- �"eY 
[�L ,-47)ھـ322ت (أ. 
��� -�I Dم ا¦���(� ا���ھ
ي  -  D- �"Iأ D- ��U) 48)ھـ456ت.  
-  ���
 أ-, U_� هللا ا�R"$ا�� ا�i,ز	[�L D- D�)eا� D- اھ��
ت (ا�D- D�)e إ-

 . 49)ھـ543
�-� ا�\)�A ا�_¥�ادي  -H D- ��U D- �"Iأ 
 .50)ھـ463ت(أ-, -�
-  �lFYز ا�$ھ_� ا���"*�	 D- ن�"�U D- �"Iأ D- �"eY هللا �_U ,-أ D*ا�� E"�

 ��^�F51)ھـ748ت (ا� . 
-  ����%� ا¦�_i� ج �,ح�eا� D- D*ا�� 
d�� �"eY) 52)ھـ1420ت . 

   أ���8� روا"�ت ا��hد�1: ا�g	* ا�`��/
�-� ھ� e]ا� DY �)"` DU �ّ')ُا� jأھ �'U �Hد�eء -'� : ُرو*� ھ$ه ا��أ "

E�"U53، ةو
*
�� -D أ-� ط��A، و54أ-, ھU55، و��U D- D�)eأ-, و ،56ا�
��� ا�\�ري 57 ���"L �R'U هللا �Sر.  

  . ا��وا"� %. أ8�ء ر)' هللا %$y :�lأو
ُ� ْ-Dُ إِْ-َ
اِھ�َ� 	َ�لَ  DU: ا�z"�g اfول َّ"eَYُ َ�َّ�Yَُأَ-� أ : Dُ-ْ ِ � Uُ_َْ�ُ� هللاََّ'َH َّ�Iَ

 ُj�ْ�َُ^ �َ'َH M َ,Yُ  ،Dِ�ْ)َeُ�َْ -ِْ'ِ� ا�ِطَ"�َ^ DْUَ Dِ)َeَ�ْا Dِ-ْ �َاِھ�

ُزوٍق، DْUَ إِْ-َْYَ Dُ-ْ
 ٍE�ْ"َUُ �ِ'ِْ- َء��ر.DْUَ أَْ َ"H¦ا j�FY �^ وي�e(ا� TL
، وا�)_
ا�� ^� 58أ`


�ء ،59ا��_�[��� ^� ا���l��ت60وا�U,S,"زي ^� ا�,iا� D-61، وا D-وا ،
¬FYر*£ د�% �^ 
k�)U62����)e63، وا�.  

��و�l�� U'� ا�"k 
(Y D- ر�"U M ,Y D- هللا ��_U K-�% �	64  D- D�)Iو
����)eا� �'U 
l�¦65ا.  
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�دH� E['- ا� '�د إّ� أّن ا�
اوي DU أ "�ء ھ� ^�ط"� eوردت ھ$ه ا� �	و
�'- K"i"ا� �^ �"��Rل ا����  و	� 	U" : �R^
Uة 66"�� أ�Iوا �Rّوا�[,اب أ� 

�� -DوU D- D�)e-'� ا� �ط"�� ا�_�� إ�L Mّ�ھ� -�ل  ھ� ^R_)'^ ،A��أ-� ط
�R�-أو ،67أ �وا*

 ط
ق ا����% jLأ DY ,ھ$ا ھ �R��'d jّ�  .ا�����E و�

'��nا� z"�gا� : D- j��^ DU ،M ,Y D- هللا ��_U DU ،د,�)Y D- ��� 
 DU ،D)eا� D- ��U DU ،ر�
زوق، U DU_� ا�
U D- D"I_� هللا -D د*'Y

��، DU أ "�ءU �'- �"ط�
أ`. ^�k�68
TL ا�i,ز	��� ^� ا¦-�ط�j  وا�"' ،
�تU,S,"زي ^� ا�,iا� D-69وا¬FYر*£ د�% �^ 
k�)U D-70، وا.  

r��nا� z"�gا� : ُّ�ِ'Lَِوا َّ
�lُ,َب ا�َْ* Dُ-ْ ُد�َّ_Uَ ¬*
(- ،�ٍ�ِ��ِ�ُّ ْ-Dُ ھَUَ �َ'َH ،
�ِطَ"�َ، َ^ DْUَ ،ِل,ُ�lْ"َ�ْا Dٍ�ْ)َIُ DْUَ ،
ٍَ[�ْLَ �ِ-َأ Dِ)َeَ�ْا Dِ-ْ ِ �ٍح، Uَ DْUَْ_ِ� هللاََّّ_dَ DْUَ

 E�ْ"َUُ �ِ'ِْ- َء����.DْUَ أَْ َ"�)eا� TL
  .71أ`
� أIََْ"ُ� : ��ا,uا�z"�g اَ'َH ،ََ�ةlْUُ Dُ-ْ ِس�َّ_�
*¬ أَ-� اْ�َ(- Mَ�eَْ* Dُ-ْ

 Dِ-ْ ِ 
َوةَ ْ-Uَ Dِْ_ِ� هللاَّْUُ DْUَ �ِ-َأ �ِ'َHَّ�Iَ ،�ٍ*
ِ�َ Dُ-ْ Dِ"َIْ َّ
� Uَْ_ُ� ا�َ'َH َّ�Iَ ، ُّ�ِ^, ا�[ُّ
�لَ َ	 
ٍ�ْFَُ	 :�Hد�eا� 
kوذ ٍّ�ِ�Uَ �ِ'ِْ- َ�"َِط�َ^ Mَ�Uَ �ُ�ْ َ̀ 
 .َدk�)U D-ا TL
 72أ`

����)e73وا�.  
، DِUَ اْ-Dِ أَ-ِ� DْYِ طَِ
*ِ¬ أIَْ : ا�z"�g ا�`��/ ��gٍِ اْ�ِ"ْ[ِ
يِّdَ Dِ-ْ �َ"َ

 DْUَ ،
ٍَ[�ْLَ ِّأُم Tِ ِّYُأ DْUَ ،�ٍ َّ"eَYُ Dِ-ْ ِن,ْUَ DْUَ ، ِ� ْ-M َ,Yُ Dِ اْ�]ِْ)ِ
يِّ َّ"eَYُ DْUَ ،�ٍ*ْ�َُ^
�ر ،74أ`
TL ا�)_
ا�� ^� ا��_�
.أَْ َ"�ءَ Hا j�FY ح
�وي ^� �e(75وا� ،

���و�)e76ا�.  
� *Dُ-ْ Mَ�eَْ  :ا�z"�g ا��5دسَ'َH َّ�Iَ ،ََ�ةlْUُ Dِ-ْ ِس�َّ_�DْYِ طَِ
*ِ¬ أَ-ِ� اْ�َ

�لَ َ	 �ٍِ-�َH Dُ-ْ و
ُ"ْUَ �َ'َH ،�ٍَ_�ْYَ Dُ-ْ ُب,ُl�َْ* �َ'َH ،�َّ*
ِkََز : Dِْ- Dِ)َIَ Dَ-ْ ِ َ �َْ�ُ� Uَْ_َ� هللاَّ
 ِD-ْ ِّ�ِ�Uَ Mَ�Uَ Eِ"َّْFَردِّ ا� fِ*�ِIَ DْUَ ٍّ�ِ�Uَ Dِ-ْ Dِ)َIَ  ْ�؟kُ�َ'ْUِ �ََ_َH jَْھ Aٍِ��أَ-ِ� َط

�َل �ِ�َlَ^ : ُ��ُْ	 ،Eِ"َّْFَردِّ ا� DْYِ �ََ�Uَْأ Tِِ-�َ�kِ �ِ^ ُ � أَْ�َ�َل هللاَّYَ : ُ �َ'ِ� هللاَّ�َLَ �َ	ْ�َdَ
�لَ َlَ^ ،�َ'ْYِ ُT�Hَ'ِ� أَ-ِ� اDْUَ ،Dُ)َeَ�ْ أَْ َ"�َء : ^َِ�اَك،َو�َِ�'ِّ� أAIُُِّ أَْن أَْ َ"َ َّ�Iَ �ِ'ِْ-


هk$^ Eٍ�ْ"َUُ.����)eا� TL
  .77أ`
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 u,�5ا� z"�gا� : DْUَ ، �ُن ا��َّْ,ِريَُّ�[ْ ُ �َ'َH ،اِق زَّ َّ
� Uَْ_ُ� ا�َ'َH �ٍِ�� َ Dُ-ْ Xَُ� َ̀
 DْUَ ،Dِ�ْ)َeُ�ْا �َ'ِْ- �ِ'��ِطَ"�َ، *ََْ^ DْUَ ،Tِ ِّYُأ DْUَ ،ِء�َ��ْ َّFأَ-ِ� ا� Dِ-ْ fَ�أَْ�َ

��.أَْ َ"�ءَ �)eا� TL
  .�78أ`
  %. %	' ,. أ,' ط��* ر)' هللا %$#: ����1

����)eا� TL

*¬ وا�I أ`(- ��U DU �Hد�eوى ھ$ه ا�
ُ%79 : �َ�
ََ_ ْ̀ أَ
 �َ'َH ، ُّ�ِ��Yَ� �ُء ْ-Mَ�eَْ* Dُ ا�(َّLََر �َ'َH ، ُّ�ِ��َ_�ْ َّFا� jِ�َْ[�ْأَ-ُ, ا �، أَ�َ ُّ�ِ���َ
�ِس اْ�]ََّْ_�أَ-ُ, اْ�َ

 ْ- �ِِ�)ْYُ Dُ-ْ ُروُن�
و ھَِ"ْUَ Dُ-ْ ِ � Uَْ_ُ� هللاََّ'َH ،Dِ�َْ�َ��Yَِو Dَ��ا َ 'َ�َ أَْر-َِ َّ
Yَ��َ�اَن -َِ(ْ َ Dِ
 Dِْ- �ِ*َْز Tِ�ِ-َأ DْUَ ،�ٍ*َْز Dِ-ْ ِّjَRَ�)ْ"ُ�ْا Tِ ِّ"Uَ DْUَ �ِ�ْ"َ�ُ�ْا Dِ-ْ َداُوَد DْUَ ،fِ�ْ-Dِ اْ¦َْ�َ

 ْ�َ��َ	 
ٍRْ�َ �ِ'ِْ- َ�َ*
ِ*ْ,َLُ DْUَ ،AٍَR�ْ َ : َU KَYَ �ُLْ
َ 
هَ̀k$^ Aٍِ���ِ�ِّ ْ-Dِ أَ-ِ� َط.  
�n��1 :#$% أ,' ھ�"�ة ر)' هللا .%  

����)eا� TL

ة -)
*¬ وا�I أ`*
�دH� DU أ-� ھeوى ھ$ه ا�
ُ%80 :
 ُّ��ِ�َّFا� gِ�َْ[�ْا Dُ-ْ gُِ��dَ �ٍ َّ"eَYُ ,ُ-َأ �َ'َH ، 
يُِّ�َ)ْ�� Dُ-ْ jُ�َْlUُ اDِ)َeَ�ْ اْ�ََ�
ََ_ ْ̀ � أَ'َH ،

 �َ*�َِ* Dُ-ْ Mَ�eَْ* �َ'َH ، ��ٍ� اiَ�ْْ,ھَِ
يُِّ َ Dُ-ْ �ُاِھ�
� إِْ-ََ'َH ،َء�dَ,ْLَ Dِ-ْ 
ِ�ْ"َUُ Dُ-ْ �ُ"َIَْأ
 DْUَ ،ٍد
ُْ- Dِ-ْ ََرة�"َUُ DْUَاِھ�َ� َو
ََ^ Dُ-ْ َداُوُد �َ'َH ،Tِ�ِ-َأ DْUَ ، ُّ�ِ�ْ-Uَ Dِْ_ِ� اْ�َ"�ِِ� ا�'َّْ,^َ


ةَ َ*ْ

هُ أَ-ِ� ھََُkَ$ََ^.  
  %. ا��5h. ,. %	' ر)' هللا %$#: را,��


 ا��و�-� ^� ا�$ر*� ا�)�ھ
ةF- ,-أ TL
�\�® و 81أ`% �^ A�(\ا�
T-�F�"82ا�  Dِ-ْ �َاِھ�
��ٍ� DِUَ اْ�ُ")َّ�Dِ-ْ Aِِ ِز*َ�ٍد، DْUَ إِْ-َِ َ Dُ-ْ �ُ*ْ,َ ُ ¬*
DY ط

�طِ َ^ DْUَ ،Dٍ)َIَ Dِ-ْ ِ �َن، Uَ DْUَْ_ِ� هللاََّّ�Iَ Dِ�ْ)َeُ�ْا DِUَ ،Dٍ�ْ)َIُ �ِ'ِْ- َ�"َ.  
  %. أ,' ��8� ا�`�ري:  ���5

����)eا� TL
�-َ�ً، أَنَّ أَ-َ� : 83أ`َ�kِ ُّ�ِ��Lَ
ْiُ�ْا jَ�Uِ�ُ� ْ-Dُ إِْ َ" َّ"eَYُ �َ�
ََ_ ْ̀ أ
 َ�Yُ Dِ-ْ �َ"َIَْأ Dُ-ْ �ُ َّ"eَYُ �
ھُْ�، أَ�َََ_ ْ̀ �ِ�ٍّ اْ�َ,اUَِ¡ أَUَ Dَ-ْ �َ َّ"eَYُ 
�ِ ُ� ْ-Dُ َط�ِھٍَl�ْا ��ٍَّ�، أَ�َ

 �ِ'َH َّ�Iَ ،Aٍِ���ِ�ِّ ْ-Dِ أَ-ِ� َطUَ Dِ-ْ 
َ"َUُ Dِ-ْ �ِ َّ"eَYُ Dِ-ْ ِ ِ� ْ-Uَ Dِْ_ِ� هللاَّ َّ"eَYُ Dِ-ْ 
َِ[�ْLَ
�لَ َ	 
َ"َUُ Tِ�ِ-َأ DْUَ ،�ٍ َّ"eَYُ Tِ�ِ-َأ DْUَ ،ِ ٍ�، DْUَ أَ-Uَ Tِ�ِْ_ِ� هللاَّ َّ"eَYُ Tِ�ِ-َأ DْUَ �ِ-ََ : أ	َل �


هk$^ َّاْ�ُ\ْ�ِري �ٍ��ِ َ ��ُ� أَ-َْ"ِ َ ، ٍّ�ِ�Uَ Dُ-ْ Dُ�ْ)َeُ�ْا.  
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  درا�8 أ���8� ا��وا"�ت : ا�g	* ا��5دس
yأو- �l$% ر)' هللا /�  ا��وا"�ت %. أ8�ء ,$� %

�: ا�z"�g اfولR'Y jٌَ�Uِ �R�^:  
�ن -ّ_I D-ا 
�� TlH,* �� D)eا� D- اھ��
�ل ا���R"� ،أّن إ-	: " T�k رواه

����
 إ-
اھ�� -D ا�e(D وھ, و ا�)_
ا�� -� �� g�e]ل ا��Lر ��ل أ�IھLر
�نّ_I D-ا TlّHو ،�lH"84 �^ T��ھ)�- ����ن KY ا�_I D-ا ¬�H,% M�U د�"�Uوا� ،

jھ�)% T�^ jھ��i"ا� ¬�H,%ح، و
L �- �%�I �-أ D-ه ا
kذ �	و j*��% �85، 
eُ* � T��Yو ،j	¦ا M�U ل�eر ا�,�)Y ,R^د
�d� إذا %]` T- ��. 

�T�^ X و	�  -�\Yُ Tإ�ّ أ� ��)Y ل�Lر DY ن�k زوق وھ, وإن
Y D- j��[ا�

ه �� T��U T�-�% �Y ��)Y T� ھ$ه -روى T��e�- و DY ع�"  T� ف
�ُ* ��

D)eا� D- اھ��
��D ،86إ-Y D-ل ا��T؛ 	�F% KY ھ$ا: " ،K�F�ا� �*�� Tّ'�� g��d

ةّY ل���X: و	S"87،  ّ_I D-ل ا��نو	" : M�U ¯(\ُ* ّ�اL f*�eا� 
�'Yُ

�تlتو ا���U,S,"ا� ��(U DU وي
�%�، و88"*I ,-ل أ�	" :T- ��e* �"89 ،

��k D-ل ا�'Dَِ اْ¦َْر-ََ�ِ� ^ََ"Dْ ھَِ$ِه %َْ
"َLَ�Tُُ َ� " :و	 �ٌِ� َوأَْھjُ ا�(ُّ)ْYُ ُTَ� َْ� َرَوى	َو

 َ* �َْ	 ُTَّ'�َِاْ�َ�ِ$ِب، َو� �ِ ُّ"�ََ�ِ- �َُRَّ�ُ* Dَّْ"Uَ ِوي
َْ�َ^ ،ُTَ_َھ$ْYَ ¬ُِ^ا,َُ* �"َ�ِ^ ��ھjَُ، َوَ�ِ �ََّ")ََ�

 َ�ْ�َ\Tُ، َو�Rََِ$ا 	َ�َل ُkُ$َْ*َو ُTُ(ِl)ُْ*َو ُTَ�*�ِIَ Eُِّ��َُ�َ^ ، َّDَّا�� Tِِ- Dُ)ِeُْ* أَْو ُTُ^
ِ�َْ* �َ


اُز ^Tِ�ِ َو%ََ,	ِّ� اَِ�Iْ�ِا Aُiَِ* ا�َِّ$ي fِ*�ِeَ�ْھََ$ا ا �ِ^ ِT�ِ^ ِب$ِ�َ�ْ : ِ�¥َ�]ِِ- DْUَ

هُ َYَْأ jَُRiَْ* DْYَ �"َُRَ'�َْ- َّj�ََ�َ^ ،fِ*�ِeَّْ�ا� �َو�َْ� *َ�ِْت -ِِ[�َ¥ِ ،Eِ�ِ��َّْ�90"ا�. 

-  T"Iر j_'I D- �"Iم أ�Yل ا��	 �"k ���Fة ا��� DY M ,Y D- هللا ��_U أّن
�د*f رد*«�: و	�ل ،91هللاI�- ث�eُ*92، د�� DU ، و^R$ا ���� آ`
 ^� ا� 'Yّأ


(Y D- ر�"U ��-��Y را و�"U ّن¦ �»�� �'¥% �^ T� 
l�¦ا  D�)eا� D- D�)I
�%�I ,-ل أ�
، و	�k��ت -"'lا�� DU ث�eُ* :ل ا�$ھ_� ،*�$ب�، k93$اب: و	


 وا�I، و	�ل ا-D ا�i,زي�� T[�ّS ��L ���� �ً'�)Iاب: و$k94. 
�ء[����- j)�)Y د�k K(l'Y$��؛ ¦ّن ^�ط"� -'� ا�D�)e �� و ^R$ا إ '

�ع DY أ "�ء"  �R� ف
�ُ*.  
'��nا� z"�gا� :M ,Y D- هللا ��_U T�^ زوقو
Y D- j��^ -'� و �ط"�^

M�U و D"ّY ن�k ر وإن����R، وU_� ا�
U D- D"I_� هللا -D د*'U ا���م ¬_  �	
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����ل ا¦�_	 ،X�S T�[^ ري�� ا%]�ق ^��X ھ$ا ا�
اوي -�" :روى �T ا�_\
X]'Yُ T�^ ب�%
�fI أو *- T�^ X	,�* أن �¥_'* � 
Yأ �95"أو�«� ا¦�".  

T� �"L
�� -D ا�RiY D)e,ل � %Uد و و��Tّ ھ, �](T ا�"$k,ر ^� إ '��
����)eا� DU 
�ِ�ِّ  آ`Uَ DْUَ ،
َُl�َْ¦ْا Dٌ�ْ)َIُ �َ'َH ،ُزوٍق
ْYَ Dِ-ْ �ِ َّ"eَYُ ¬ِ*
DْYِ طَِ

 Dِْ�)َeُ�ْا Dِ-ْ ِّ�ِ�Uَ DْUَ ،ٍر�ِ ْ-Dِ ِد*'َ Uَ Dِ-ْ Dِ"َIْْ_ِ� هللاَّ َّ
ْ-Dِ ھَ�ِ�ِ� ْ-Dِ اْ�_َِ
*ِ� Uَ DْUَْ_ِ� ا�
، DْUَ أَْ "َ  ٍّ�ِ�Uَ �ِ'ِْ- َ�"َِط�َ^ DْUَ ،Dِ)َeَ�ْا Dِ-ْ Eٍ�ْ"َUُ �ِ'ِْ- َء�.  

      ���� 
l�¦ا �'�)I أن �"k ،ل,RiY D)eا� D- D�)eا� D- ��Uو

�ھ�F"ا� DU 
�k�
وي ا�"'* K�F�ِل ^� ا��� ����� -D ھU96و.  

r��nا� z"�gا�: ���Fة ا��� DY ,وھ ،�'�Lوا
�ح RiY,لو ^�T ا�ّ_d97 .  
u,ا��ا z"�gا�  :	 ،���س وھ, ��_��ل ا��ار	)'� ^�T ا-�lU Dة أ-, ا� :

�-�e]ا� A���ن *eُّ�ث -"�kء، و,  jLة ر�lU D-ن ا�k98 D- D"I
، وU_� ا�
f*�eواھ� ا� �*
�99.  


 DY : ا�z"�g ا�`��/[�L ع أم�U,ن وأRiY TY,�ن و� *ُ�رى  "
  .100أ "�ء


و -D : ا�z"�g ا��5دس"U ,ھ f*�eد وا��ا�"�KS,- �R ھ$ا ا� '

U Tk_� هللا -D ا�"_�رك و% ،�-�Hل�	" : A)* ن�k Tّ�½^ ،T'U ا,H�ّe% �

X�  . 101"ا�(
u,�5ا� z"�gء:  ا��[�
ه أ-, ُزرU� ^� ا��kذ ���  D- X�` T�^102 ،

��� : "و	�ل ا�$ھ_�eا� �^ 
�'Y ه

103"� *ُ�رى DY ذا، و`_��k D-ل ا�: ، و	
اِق َوَ�ْ�ِ\Tِ ا��َّ " زَّ َّ
ا، َوUَ fُ*�ِIَْ_ِ� ا� ً�ّLِ Aٌ*
ْ,ِريِّ eْYَ]ُ,ظٌ Uِْ'َ� َوھََ$ا إِْ 'َ�ٌد َ�ِ

 jَ�ْYِ اِق زَّ َّ

ِو Uَ DْUَْ_ِ� ا�َْ* �َْ� Xَ�ْ�ََ^ ،ِت� َّ"Rِ"ُ�ْا DَYِ َ�ْ�ٌء ُT'ْYِ ُك
ََ��ُد *ُْ�َ* �َ ،�ِ اْ¦َ�ِ"َّ
 َI ُف
َ�ُْ* �َ Dَ*$َِِّل ا��Lَ ِّ
�DَYِ ُTَ ا�_َْ	 �"َِ- �ٍِ�� َ Dُ-ْ Xَُ� َ̀ ��Rُُْ� ھََ$ا اfِ*�ِeَ�ْ اْ�َ�ِ��ِ� إِ�َّ 


ِھْ�؟ِ�ْ¥َkَ �ََِ�ا��ْ_ِ� َواْ�َ �َ�ُ ! ^ِ� ا��َّUَْأ ُ َّ��َ^ ،ٌ�َ�,ُRiْYَ fَ�  .H"104ُ�َّ إِنَّ أُمَّ أَْ�َ
 �'� Dّ�_�^-  ل ھ$ه�eوا�-   ،�l�(Y g]% � ء�أّن K�"L ط
ق ا�
وا*� DU أ "

�� أو kّ$اب�� DY �R'Y ¬*
�د *\�, ط�* � j-.  
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  ا��وا"� %. %	' ,. أ,' ط��* ر)' هللا %$#: ����1
 
��k D-ل ا�
^ُ,َن، َوا�َِّ$ي  :"	َ�ُْ* �َ Tِِ��Lَِر 
َُ�kََْوأ ،�ٌِ��ْYُ ُد�َ' ْ َوھََ$ا اْ�ِ

 ُ َوا^ِِ� 	َ_Reََُُّ� هللاَّ َّ
�َْ�Tُ أَْ*ِ�ي ا�"ِUَ � َّ"Yِ ٌع,ُ']ْYَ Aٌَّk
َYُ ُTَّ�َأ ،�َُ�Uَْأ ُ 
 وهللاََُّR�َْ*  Dَ�َو�ََ
 ِ �Mَ َرُ ,ِل هللاَّUَ َب$َkَ DْYَ�،  ِل��ِرُع DَYِ اْ�َ�َ$اِب َوا�'ََّ� َّFَ�هُ ا� َّU,ََ% �Yَ ُTَ� jَ َّiUََو ...

 
ُ�Yَِأ Tِ*ِو
َْ* fُ*�ِeَ�ْأَنَّ *َُ�,َن ھََ$ا ا �ِ�ْ�jِlْUَ �ِ^ jُ أDْYِ �ٍIََ أَْھjِ اْ�ِ ُ̀ �َْ* Xَ�ْkََو
 ُD-ْ ُّ�ِ�Uَ Dَ�ِ'Yِ�ْ"ُ�ِْل  ا, ُ
�iَِ�ةٌ -َ�ِھَ
ةٌ �َِْYُ ٌ�َ��ََوِد ُTَ� ٌ�"َ��ِUَ ٌ�َ_َl'ْYَ Tِ�ِ^َو ،Aٍِ��أَ-ِ� َط

 ِ �ٍل َ� �هللاَّLَِر Mَ�Uَ Aَِّk
�ِد اْ�ُ"ْ��ِِ� اْ�ُ"ََ' ْ 
َوى T'ْUَُ إِ�َّ -Rََِ$ا اْ�ُِْ* �َ َّ�ُH ،

^ُ,َن؟َ��َُ� َ�، Hُ�َّ ھَُ, DِUَ َوھRَ� jَُْْ� ُوLُ,ٌد ^ِ� اْ�َ\�ِرِج أَْم ! *ُْUَْأ ُ َ�؟ ا��َّ�ِھُ
 َوهللاَّ

�ِل eَ�َْوا Dِ�ْ�
أٍَة RiْYَُ,�َِ� اْ�ََYْا)
R� �'- �*
*,L( ُت�َlِّا�� ٍّ�ِ�Uَ ُب�eَdَْأ Dَ*َْ�َ^ ،
 ِY�Uََو �Sِ�َl�ْا gٍ*
��ِ�ِّ و�"ََ� �_َْ�َ�ةَ ا�(َُّkَ ْ�Rِِ-ا
َSََْوأ �ِّ_�ْ َّFا� 
ٍ"105.  

�n��1 :�"أ,' ھ�"�ة ر)' هللا %$#  ا��وا .%  
َ��َّ]ُ,نYُ �Rّ�k اھ��
^ D- داود T�-وأ-,ه *�*� و��£ أ M�e*106،  رة�"Uو


ف DY ھ,�
وز � *ُ�^ D-د وھ, ا
- D-107 ل�eوا� D��  .^RiY ,R,ل ا�
  ا��وا"� %. ا��5h. ,. %	' ر)' هللا %$# : را,��

���  D- �*,  DU وى

اب ^��رة *ُ(S��- jّ�Uُ د�
ة DU  ھ$ا إ 'ّYو

ةY D)eا� D- هللا �_U 
k$ُ* ��$kو ،���  D- �*�* و           D�)eا� D-ة ا
Y

�ن ا��,^� RiY,ل  وإ-
اھ��ّ�I D-108.  
  .ا��وا"� %. أ,' ��8� ا�`�ري ر)' هللا %$# :  ���5

           
��k D-ل ا��ُر : "	َ_kِ ُT'ْUَ ُه�َّlَ�َ�َ� �ٍ���َن �Tَُ أDْYِ jٌdَْ ِرَوا*َِ� أَ-ِ� َ ِkَ ,َْ�
 ِTِ-�eَdَْ109"أ.  

fe_ا� DY ء�iا ا�$R� �Y��دH� � g]%  '�ا jk DY  ،و`�eأّن ا� �'� Dّ�_%
�R	
�, DY رY jL��R -"$ھA ا��K�F، وط\* ¬*
  .أْن � ط

u,�5ا� *	g  درا �8��Wن روا"�ت ا��hد�1 : ا�
 �Y M�U T'U هللا �Sر ���� E"Fردِّ ا� �Hد�I geّd DY Aُ��� �"��*

�ويe(و رواه ا�Teeّd، �Hد�e�� jd�k T�*روا D�Y �"��
ض و �$��  '��
�دH� ^� ا���A ا¦`
ىeھ$ه ا� DU �*و
�	� ا�"�,ن ا�"-.  
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�� -D أ-� ط��DU A أ "�ء -'� �� E"Fردِّ ا� �وي روا*�e(ا� 
kذ
"R'U هللا �Sر E�"َUُD�l*
�]��Dو � DY ط-:  

�َن َرُ ,ُل هللاِ : "DU أ "�ء 	���: اfو��kَ�  ِT�َْ�ِإ MIَ,ُ*  
ِiْIِ �ِ^ ُT َُوَرْأ
 ٍّ�ِ�Uَ  Eُ"َّْFا� �َِ-
َ�َ Mَّ�Iَ 
َ]ْ��َل َرُ ,ُل هللاِ , ^َ�َْ� *َُ[jِّ اْ�ََlَ^�" : �َ" �َ�َّْ	Uَ

؟ �َل َرُ ,ُل هللاِ : 	َ�لَ " َ%	ِ'َُّlَ^ ،�َ�" : mَِ��8َُوطَ�َ%ِ� َر mَِW%َ�ََن �ِ' ط�Xَ ُ#َّ�ِإ َّklُ	ا�
 َ/��َْ� أَْ َ"�ءُ "�َ�ْرُدْد َ%	َْ�ِ# ا�0ََّْ	 ، : ْ�َ-
َ�َ �َRُ�*َْأ
ََ^،  �Yَ�َ�َْ- �ْ�ََ�� طََRُ�*ََْرأ َّ�ُH

 ْ�َ-
َ�َ"110. 
����nا�:  ٍE�ْ"َUُ �'- َء��ِء Hُ�َّ  �أَنَّ ا�'َّ_ِ�َّ "  :DْUَ أَْ َ"َ_Rْ َّ]��ِ- 
َRُّْا�� Mَّ�dَ

 Tِ�َْ�Uَ �ًّ�ِ�Uَ jَ َأَْر َKLَ
ََ^ �ٍLَ�Iَ �ِ^ ا�'َّ_ِ�ُّ , ا�(ََّ�ُم Mَّ�dَ �َْ	َو�  KَSَ,ََ^ 
َ]ْ�اْ�َ
�َل ا�'َّ_ِ�ُّ  �ا�'َّ_ِ�ُّ َlَ^ ،Eُ"َّْFا� �َِ-��َ Mَّ�Iَ ُTkْ ِّ
eَُ* �َْ�َ^ ٍّ�ِ�Uَ 
ِiْIِ �ِ^ ُT ََرْأ� :

��َْ� أَْ َ"�ءُ " 	klَُّ إِنَّ َ%ْ�َ�َك َ%	ِ�ًّ� ا%َ #ِ5ِaَْ$ِ, /ََ�َW�ْ	mَِّ�ِ�َ� �َ �َُ�دَّ َ%	َْ�ِ# �lََw�ْ�َا�"َ	  :
�Mَ اْ¦َْرضِ Uَِل َو�َ_iِ�ْا Mَ�Uَ �ْ��ِ� ا�Iَ Eُ"َّْF�Mَّ َو	ََََ�َ(َ^،  َ� َّS,ََ�َ^ ٌّ�ِ�Uَ َم�َ	 َّ�ُH

 َ
]ْ��Mَّ اْ�َdَوَ  ،َو �َْ-��َ َّ�ُH َ
َ_�ْ َ̀ �ِء ^ِ� َ�ْ�َوِة َ_Rْ  .111"َذ�َِ� ^ِ� ا�[َّ
.��nا� *	g  � �Y�W. ا��وا"�ت: ا�

  Aا�,L ّ�ةU DY T'U هللا �Sر ���� E"Fت ردِّ ا�� :*"�Y �l� D�D روا*
:  %�م ��1ت �W. روا"� ردِّ ا�0/ ��	' ,. أ,' ط��* , ��hU �$5�o6W -أ

�ه ^� درا � أ ���� ا'ّ�- �"k  هللاوھ$ا T"Iر 
��k D-ل ا�ھ$ا " :�
وا*�ت، 	
Y ة�Iوا ,�\% �^ ،T	

 K�"L DY ط�'Yو X��S f*�eا� ���� DY �R'


وك�Yو ��، ^"�j ھ�$ا �"� TL,Y �l�D روا*� *�]� U'� 112"وRiY,ل و��
,Lو DY �*وا
�  ''Y �l�D ا�'ّ'�� ،�R�,_	 م��ه أ`
ى %ُ�_� أّن ا�
وا*� ا���lء �

g]% �.  
�ة %$� أھo ا�5ً$ّ�%�م �oY  -بW�ذ�� أّن j�Y ھ$ه : ا��hد�1 �' ا�Wb* ا�

�ر*£ أن ���- ��Y رخ�Y أو f*�e���رف -U ِّث�e"ُ� D�"* � م���ا�e,ادث ا�
��_�)Yُ وھ$ا ������- �R- D�"��U 
��,ا ��k إّ� إْن �Rّ�
ھ�، ا�kذ j[¥ُ*،  �Rّأو أ�

�ء �lا� ���دH� �� �ُ%�A إّ� -eّ�ا، أو أّن ا�L j"�eY وھ$ا ��M ردھU ن,�"iYُ
 ،�ّ' زDY أو�«� ا�]e,ل، ^� �¥j أھj ا�,KS ذ��  و ّ
-,ه إ�k M�A أھj ا�(ُّ


��k D-ل ا�	 ،�
 َواIٌِ� " :وھ$ا eYُ�j" أ*�ٌَ_ َ̀  Tِ�ِ^ jَُ_lُْ* �َ fِ*�ِeَ�ْھََ$ا ا jُ�ْYَِو
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�Tِِ إَِذا ا%َّ lَْ� DْYِ َّ�ُ-�ََ^ ،Tِِ�lَْ� Mَ�Uَ �Uَِوا 
 ا��ََُّّ^,ََ�َ% �Yَ ِب�َ- DْYِ ُTَّ�َ¦ِ َُ�هُ؛' َ jَ]َ
���ََّ,ا%ُِ
 َواِ�ْ �ِ]َ�Sَِ�، َ� أَ	DْYِ َّjَ َذ�ِ�َ ِ-"113 jl'* �Y jّ�� د
(�Yُ م�U ��Iُ ا$R^ ،

^ ���ُ* �Y D�_ُ* ,وھ A�(\ل ا��	 ،f*�eر*£ وا���ده k �^ DY�A ا��)

وِج أَْھjِ  "... :ا�"'l,�تُ ُ̀  jَ�ْYِ ،�ٍ��ِUَ ٍ�َ_ََو� �ٍ�)ِLَ 
ٍYََأ DْUَ ا
ًَ_ َ̀ أَْو *َُ�,َن 


اِم ^َ�َ َeَ�ْاْ�_َْ�ِ� ا DِUَ �ِ ِ,ْ"َ�ْا jُِ�وِّ ¦ْھ�
 اْ�َِ]ْIَ ِم أَْو�Yَا� Mَ�Uَ �ِْھ
ِ َْ�ِ- �ٍ�ِ�إِْ	

ُد وُ َِ* jَْ- Tِِ��ْYِ jَlَْ� jَُl'ُْ* َِّدِه، ¦ن�)ََ^ Mَ�Uَ �ََِ�َُ�لُّ َذ�^ ،�َ�ْ�� �َ *ُ,AُLِ اْ�ِ َّd� َ̀ ُروًدا 

 ُTُ�� ھَِ$ِه َ _ِ� َّ"Uَ ِر�َ_ ْ̀ �ِر*َ�ٌ -ِ�َ�َ�ھُِ
 ا¦َLَ ََدة��و	� jّ�Y ا��F£ ط�رق U,ض  114"اْ�َ
���� E"Fرّد ا� �Hد�e- A�(\115هللا ���م ا�،  ��"�% D-ل ��£ ا� �م ا�	

�َدِة، وَ " :رT"I هللا ��ِم اْ�َ\�ِرِLَ� DِUَ اْ�ََ��أَْ*ً�� ^َِ"jُ�ْ ھَِ$ِه اَِّ��َِl�ْ� DَYِ اْ¦Yُُ,ِر اْ�ِ
 �َِ�Uُ ِن�َ'Hْ�َِوا �ُIِإِ�َّ اْ�َ,ا �َR�ُْl'َْ* �َْ� َِذا½َ^ ،�َRِ�lَْ� Mَ�Uَ �Uَِوا ا�َّ�ِ� %َ�ََ,^َُّ
 اRِ�َْ"ُ� َوا��َّ

�ُن Rِِ-$ِkَْ� ^ِ� َذ�ِ�َ َ�َ- . ِF�َْوا �َْlَ^ ھََ$ا KَYَِس، َو��jِ�َّْ َوْ	َ� �َْ,ِم ا�'َّ���َن -ِkَ 
ِ"ََl�ُْق ا�َl
 DْYِ  �ِِ��'Dَِ َواْ�َ"َ( �ِح َوا�(ُّeَ 
Lُ,هُ ^ِ� ا�[َِّ ْ̀ 
 َوTٍLْ، َوأَِ�ْ�َ DْYِ ُ�َ-�eَ َرَواهُ ا�[َّ

 ٍTLَْو 

دِّ ا�Eِ"َّْF ا�َّ�ِ  ،َ�ْ�َِِ- Xَ�ْ�ََ^ ،آُن
ُْl�ْا Tِِ- َو�ََ�َل 
ُRَِ�Fَْ* �َِر، َو�َRَّ'��� %َُ�,ُن -ِ
ْ��Tِِ؟ Yِ jَlَْ� �ِ�ْ��Tُُ أَْھjُ اْ�ُِl'َْ* �َ116"َذ�َِ�، َو.  

�ت ا���ر*\�� أّن ا�e,ادث  :�a\�1د أ8�ء ,�وا"� ھ�ه ا��hد -ج"�DY ا�"(
�RU,	و D*�Uو �
ھ�I D"ّU 
� -�,ا%R�l� ن,�* �"����دH� رّد  ،ا�I إّ� أّن

� �� %'jl إّ� DU أ "�ء R"�U KY A���� -D أ-� ط�� E"Fا�- DY �'U
� DY أھj ا�('�Reed-  ل,l'"ن ا��k ھ$ا إّ� إن j�Y jl'ا� ��U �^ ��l�)* و�

�l�َ�\ْYُ، ھ$ه j�Y �Hد�I ,ع	و ���  jlU j_l* � Tّ�¦ة أو ، و�Iوا jLد ر
[%
�R�l'- أة
Y،ا 	و DYا�% KY ھ$ا DU A�ا�� jأھ �'� jl� �	و ،
_�` �^ �RU,

� DY ا�e,ادث j�Yا�[R�^ K	و �Y �-�e : 

 ا�'_�  -�)Y� ق�e إ D-ل ا�	 
_�` Mإ�:  " ِ �َن َرُ ,ُل هللاَّkَ�  َ
 َ̀  Dَ�Iِ َج

�ِء، َ_Rْ �Mَ ا�[َّUَ َّ�ُH ،�ٌiِ)ْYَ �َR�ِ^ ُTَ� �َِ'ُ_َ^ ،
ٍ]ْUِ Mَ�Uَ �ََ� َ ،
ََ_�ْ َ̀  Mَ�ِإ �اْ�َ"ِ�*'َِ DَYِ
 ُTَ� ُل�َlُ* اٍد,َِ- Tِِ- ََ�َل� Mَّ�Iَ TِFِ�ْiَِ- jََ_	َْأ َّ�ُH : ُK�Lِ َّ
�َن؛ . ا�َ[َ(�َ Dَ�َْ-َو �ُْRَ'�َْ- ََ�َل'َ^

 �ُْRَ'�َْ- َل,eَُ�ِ� ِ �Mَ َرُ ,ِل هللاَّUَ Dَ*
َ��ِھِYُ �ُْRَ� ا,ُ��kََو 
ََ_�ْ َ̀  jَوا أَْھ َو-Dَ�َْ أَْن *ُِ"�ُّ
�"117.  
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�ؤه -�¦زواد -Uء ود�_R]��- 
]��� ا¦T%�d،          jk ا�- T��"�Yو 

و]�� -,S,ء ا��[��Y ب
¥"�� T%�d118 ري�، وھ$ا ا�'g�ed �^ jl ا�_\

� أن ا�'_� '�l* ����[*� �'* ��  AL,� م��ء إذ �, �_R]���ن -k D�I 
]��� ا�-
��Uء وهللا أ,S,دة ا��Uإ T��U. 

-  �_'�� T'U هللا �Sر 
Y�U د�Fإ��  T-�edلَ : وأ��ََ"�َ ْ-Dِ اْ¦kََْ,عِ 	َ َ Dْ�َ^ :
» ِ � KَYَ َرُ ,ِل هللاََّ'Lْ
َ 
ٍ إَِ�� َ ْ��َ�َ  �َ̀Yِ���َل َرDَYِ jٌLُ اl�َْْ,ِم �ََِlَ^ ،�ً�َْ� �َ�
ْ)َِ^ ، : �َ*


ا، ^َ'ََ�َل *eَُْ�و -ِ�l�َْْ,ِم، ًUِ��َ �ًLَُر 
ٌYِ�Uَ َن�kََِ�؟ َو%�َR�َْ'ُھ DْYِ �َ'�
 أََ� %ُْ(ِ"ُُYِ�Uَ
  :*lَُ,لُ 

 �� اْھ�ََ�ْ*'َYَ �َ�َْأ �َ,َْ� َّ�ُR�� َوَ� dَ ... ا�َ'	ْ �َوَ� %ََ[�ََّ'�َّْ�  
 �َ'�َْlَّ%ا �Yَ �ََ� َِ�اًء^ 
ِْ[�ْ�َ^ ...�  َوHَ_ِِّ� اْ¦َْ	َ�اَم إِْن َ�	َْ�'َ
 �َ'�َْ�Uَ ً�َ'��ِ َ Dَْ�ِl�ََْوأ ...�� أَ-َْ�'ََ'ِ- gَ�dِ إَِذا �  إِ�َّ

�َ'�َْ�Uَ ا,ُ� َّ,Uَ ِح�َ� ِّ]��  119َو-ِ
�دH� رّد ا�R^  E"F$هI �"�U Mإ� j]% � �Rّأ� KY �ا�
وا*�ت و��
ھ

�e�ed ق
� ُرو*� -)Rّإّ� أ� A���� -D أ-� ط��، �R_�k �^ A�ا�� jأھ �R��Lو 
�ءو رَووھ�و"��
ت U'� ا�R�ا�،  KY E"Fرّد ا� �Hد�I ن,�l'* � �R��- �"^

� ؟R"�U.  
 D- ��U وى ^� ��ن
ُ* �Y �ّر*£ أّن أھ����- K�(�Y M�U M[\* ھ$ا، و�
 �"Iوأ �lR�_وا� ����� وا�'()Yري و�� رواه ا�_\Y ,ھ 
أ-� ط��A *,م `�_

�-�e]ا� DY ��"L DU ھ�
�لَ : "�]¡ ا�_\�ريو و��َ	 T'U هللا �Sر َ�"ََ� َ DْUَ :
 َ% ،T'U هللا �Sر Aٍِ���ِ�ُّ ْ-Dُ أَ-ِ� َطUَ َن�kَ ِّ�ِ_َّ'ا� DِUَ Xََّ��َن  �َ\kََو  
ََ_�ْ َ̀  �ِ^

�لَ َlَ^ ،ً�اYِا�'َّ_ِ�ِّ : َر DِUَ Xَُّ��لَ �أَ�َ� أَ%ََ\َ	 �ْeَِ�ُ^ �ِ�َّا� َ�َ��َّْ�� ا�َ'�ِْ- � َّ"َ�َ^ ،Tِِ- ¬َeَِ�َ^ ، :
» ُTُّ_eُِ* jٌLَُ َ�ً�ا َر�ا*َ َّ
َ$نَّ ا� ُ̀ ا*َ�َ َ�ً�ا أَْو �َ�َ�ْ َّ
�Dَ�(ِUُْ¦َ ِT�ََّْ ا�Uَ gَُ�[ُْ* ،ُTُ�, َُوَر ُ » هللاَّ

 َj�ِlَ^ ،�
Lُ,ھََْ� Dُeَْ'َ^ : ِT�َْ�Uَ gَِ�ُ[َ^ ،ُه�َ(Uَْ�َ^ ٌّ�ِ�Uَ 120"ھََ$ا.  Dِ-ْ jِRْ َ DْUَ �*و^� روا
T'U هللا �Sر �ٍ�ْ َ،  ِ �لَ  �أَنَّ َرُ ,َل هللاََّ	 :» ُ ا*َ�َ َ�ً�ا َر[َْ* �ًLُ�gَُ هللاَّ َّ
َ¦Dَ�(ِUَُّْ ا�

 َU ِT*ْ�ََ* Mَ�� أgََ_dَْ ا�'َّ�ُس : ، 	َ�لَ » َّ"َ�َ^ ،��ھََ(�ُْ* �ُْRُّ*َأ �ُْRَ�َ��َت ا�'َّ�ُس *َُ�وkُ,َن �َْ�َ_َ^
 ِ �Mَ َرُ ,ِل هللاَّUَ لَ �َ�َ�ْوا�َlَ^ ،��ھَ(َ�
Lُ, أَْن *َُْْ* �ُْRُّ�kُ ، :» �ِ-َأ Dُ-ْ ُّ�ِ�Uَ Dَ*َْأ

��ُ,ا. »َط��Aٍِ؟َlَ^ : ��َِ�Fَْ* َل�َ	 ،ِ � َرُ ,َل هللاََّ* Tِ�َْ'�ْUَ :» ِTِ- �ِ�,ُ%ْ�َ^ Tِ�َْ�ِا إ,ُ�. »^َ�َْرِ 
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ا*َ�َ،  َّ
�هُ ا�(َUَْ�َ^ ،KٌLََو Tِِ- Dْ�َُ* �َْ� َْن�kَ Mَّ�Iَ َأ
ََ_َ^ ُTَ� �Uََوَد Tِ�َْ'�ْUَ �ِ^ ¬َ]ََ- َء�Lَ � َّ"َ�َ^
 ٌّ�ِ�Uَ َل�َlَ^ : َI �ُْRُ�ِ%�ِ، أُ	َ �لَ *َ� َرُ ,َل هللاََّlَ^ ؟�َ'َ��ْYِ ا,ُ�,�َُ* Mَّ� :" Mَّ�Iَ �َِ��Mَ ِرْ Uَ $ُْ[�ْا

 ،Tِ�ِ^ ِ �Iَ DْYِ �ْRِ�َْ¬ِّ هللاَّUَ Aُiَِ* �
ھُْ� -َِ"ِْ_ ْ̀ %َْ'ِ�َل -َِ(�Iَ�H ،�ْRُِِ�َّ اْدRUُُْ� إMَ�ِ اِ�ْ �َِم، َوأَ
 
ٌ�ْ َ̀ ُ -َِ� َرLًُ� َواIًِ�ا،  ِ َ¦َْن *Rَِْ�َي هللاَّ 
 ا�'ََّ��ِ ^ََ,هللاَُّ"ْIُ �ََ� أَْن *َُ�,َن DْYِ �ََ�"121، 

��)Y g�ed �^أّن ا�'_� و و T'U هللا �Sة ر
*
�ل  � 'D ا�_�DU �lR أ-� ھ	
T�: » �َِا َذ�,ُ��ً�ا َرُ ,ُل هللاِ ^َ½َِذا ^ََ َّ"eَYُ َّإِ�َّ هللاُ َوأَن َTَ�َُِ�وا أَْن َ� إRFَْ* Mَّ�Iَ �ُْR�ِْ%�َ	

 ِY ا,�َُ'Yَ �َْlَ^ ِهللا Mَ�Uَ �ُْRُ-�)َIَِو �َRِّleَِ- َّ�ِإ ،�ُْRَا�,َYََْءھُْ� َوأ�Yَ122»ْ'َ� ِد.  
�-�e]ا� ��R* X��^ و����L اث�Iأ jl'- ھ���- DY ء�"��د	�l� *,م و ا�


 k"�"�� ا�'_� _�`� ����ء ا�
ا*� �(Uوإ 
ٍY�U د�Fوإ� T%�dو و TS
Y
�ء ا�'_� Uود �Y
��
ه �Tو �-Yن... أ,�l'* ھ$ه و� j�Y M"�U �Hد�I !  

 : ا �Wف ��a ا��وا"�ت -د
DU ذ�� أ�T أورد روا*��D  :%$� ا��hgوي �5a# ا �Wف ��a ا��وا"� -1

� f�I أنّ Y�"% D��[��\Y ء� :أ "

ة: ا��وا"� اfو��]�\Y، ^ Eو�� �Hد�eن ا���Y �R�^ 
k$ُ* �� �^ ��U ر$U �R�


]�
Tk �[�ة ا�%.  
����nا�[�ة :ا��وا"� ا� DU ه
`�% A_  �R�^ ء�L ا�'_� و f���E و �T  �ھ, -

� أّن وKS ا�'_� R�^� ،�I,ا� A_)- ن�k ��U 
iI �^ T أ
� و �R�^ 
kُذ
�Hد�eن ا���Y ءو�_R]و ھ, ا�
�ن *,م `�_k أّن ذ��.  


ض *,م `�_
 -l'^ :j,لY T'U هللا �Sر ���U أّن ��ر*\�% �'*�� �-� ا��

 DU ا�'_� و`�%�، T��_* X��^ وj- ��- T- ¬e��ن و ھ, �� *k T- ¬e� �"�

��*
Yا�'_� و ؟ T� �Uأن د ��- 
  .�ا���-� أ�XFُ* �� Tّ إ� *,م `�_
��ر�� Y�,ن ا�
وا*�ت DU أ "�ء ^� ا�"[l"-ت و
kذ ��ى ا�
در ا¦`

�i� �Hد�eا�:  
�ء �H  �^� روا*� U'� ا�)_
ا�� ^� ا��_�
 أّن ا�'_�  -_R]��- 
Rا�� M�d

 j أرKL
^ �L�I �^ ���U ا�'_� و M�d �	�  �_'ا� KS,^ ،
]�رأ T  �ا�
E"Fا� �-�� M�I Tk
e* ���م ^'^ ��U 
iI �^123 ، �"k �I,�� 
ٌkد ذ
* ��^
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 �',م kوي ذ�e(ا� �'U د
* ���  E['- �
�� DY أّن ا�
وا*��D ورد%��-

 DU أ "�ء[�L أم ¬*
 .ا� '�د DY ط

�ِ�َّ ْ-Dَ أَ-ِ�  ^� -Uَ َّأَن ���Fة ا��lU D-ا ¬*

 DU أ "�ء DY طk�)U D-ا �روا*
�َْ� *ََ�ْل Iَ �َِ�$َkَ�Mَّ أَْد-ََ
ِت  �َط��Aٍِ َد^Kََ إMَ�ِ ا�'َّ_ِ�ِّ َ^ Tِِ-,َْ�ِ- ُTَ�َّ�iََ^ ،Tِ�َْ�ِإ �َIَِْ� أُو	َو

 ُE"َّْFلُ . ا�,ُlَ% : أَْو �َْ-��َ َA�¥َِ% َدْت أَْن�kَ . َّ�ُH  ِ �لَ  �إِْن �َ_ِ�َّ هللاََّlَ^ ُT'ْUَ َي ِّ
 ُ :
" ُّ�ِ�Uَ �َ* �َ�َّْ�dََلَ " أ��َل ا�'َّ_ِ�ُّ . َ� : 	ََlَ^�  �ِ�َLَ
ََ^ Eَ"َّْFا� ٍّ�ِ�Uَ Mَ�Uَ َُّرد َّ�ُRَّ�ا�

 ِ�iِ)ْ"َ�ْا Xَ]ِْ� �ْ¥ََ�َ- Mَّ�Iَ Eُ"َّْFت . 124»ا��وھ$ه ا�
وا*� � %T_F ا�
وا*
� وKS ا�'_�  ا¦`
ى إذ �� *
دR�^� T� T����، و� إر U 
iI �^ T أ
�، 

 T��U �I,ء ا�'_� �و� ��ول ا��Uو� د ،� T�،  ء �[,ت�و� وXd أ "
�RU,Lر D�I E"Fا ،ا� �i)Y 
kذ �R�^ھ, و �i)Y ء و� *ُ�رى أي�_R]�

أم i)Yٌ� آ`
؟ و�� �DY �i أ��ر إ�M  ھ$ا -��� Lّ�او ؟ أ�i)Y ر ,ل هللاھ$ا
 .وL,د R- �i)Y$ا ا�"��ن

� ُ�¥DU j ا�[�ة  -ً��U ل أّن,�l"ا� D�)eا� ¬*
��� DY ط�)eا� �روا* �^
�ل ر ,ل هللا l^ ،دت�k أو E"Fا� �-
� M�I �����DY T 	("� ا�¥'�"�


و ،125...���k D-ل ا�� %�lم" :	"� X��\Y ق��  �^R$ه ا�
وا*�  ،126ھ$ا أ*�
Y �")	 jLأ DY ا�[�ة DU j¥�ُ ���U أّن �R�^ ؛ ^½ّن �R�_	 �"� �Y�"% �[��\

���� أ�DU j¥�ُ Tّ ا�[�ة ¦ّن ا�'_� و ا�¥'R�^ 
k$ُ* و�� ،�Iوه أ
 �ھ$ا �� *
Tإ�� MI,ُ* ن�k،  ة�Iة وا
ّY إ� Kl% �� �Hد�I د
  �^ 
�_k �	�� . وھ$ا %'"k

� 	,ل أ "�ءR�^ ا " :أّن
*
d �R� ��" �*�eر ^� ا��F'"ا� 
*
]k" ھ$ا �� و
  .وھj �[,ت j�Y ھ$ا أن � *ُ("K إ� DY أ "�ء؟ ،*
د ^� ا�
وا*�ت ا¦`
ى


*� ا�[�ة -* j_	أ ���U ة أّن�lU D-ا ¬*
��� DY ط�)eا� �ھ$ا و و ^� روا*
�
ھ`�* �� Tأ� M�U jو د���-�� M�I �R'U j¥Fُ* ��،  Aٌ_  �R�^ د
* �� �"k

DU ة�]�
ه ��`�% �R�	أّن ا�'_�  ،و �R�^ره وھ$ا  �و�d M�U T رأ KSو
 MI
�ن k[,ت ا�
MI وd,ت ا�k E"Fت ا�,d أّن �R�^و ،T�_	 �"� X��\Yُ

��i�iة أي  ،127وھ� ا� َّ
 �ر ا�$ي ھ, DY ا�[َّF'"ا� 
*
d T_F% �
�iل ،128ا���e-،  ة وھ$ا�i^ م,i'ر ا���م وا�,R�� 
ٌkذ �وا*
� أّن ^� ا�"k

�ت ا¦`
ى�� *
د ^� ا�
وا*. 
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  :�Wن ا��وا"�ت %. ا��h6,� ا� �".��Yر�� � -2
- ��U DU :ّ�اL ا
]�\Y D�"ورد ا� . 
�M ا�'_� : أ-,  ��� ا�\�ري -U j`د T'U هللا �Sر ���  �� أّن أ-R�^�  KL,�

 T-�dا�'_� ...أ DY A�� ھ, DY ط��U أّن �R�^و ،�  T� د
أن *�U, هللا ��
�ت ا¦`
ى -� ��	��)�� X��\Y ق�� أّن d,ت  ،ا�E"F وھ$ا  �R�^و


وه * �� ��ء ��l� وھ$ا أ*���- ��Lر E"Fة وأّن ا�

 ا�_�*
]k E"Fا�
 T�[dو E"Fع ا�,L
�,�I و� �� 
kذ �R�^ Eو��  ،
�kّن ا�l,م . أ�I آ`

� �[��\Y �Hا�Iھ�وا أ��ل �	 �"k ،ة�Iوا �Hد�I 
��k D-ا: " ُTYََّ�َlَ% �"َِ� Xٌِ��\َYُ
 �ُ�َْ- ُTُ	
ِ)َْ* ،jٌ�ََ�[ْYُ ٌع,ُ']ْYَ ٌع,Sُ,ْYَ ُTَّ�َأ Mَ�Uَ ُّھََ$ا *َُ�ل ُّjkُِت، َو�َ	�َ� DَYِ ا�(ِّ
 ُT'ْUَ ُه�َّlَ�َ�َ� �ٍ���َن �Tَُ أDْYِ jٌdَْ ِرَوا*َِ� أَ-ِ� َ ِkَ ,ََْو� ،�ٍ�َْ- DْYِ �ِ�َِ^ا َّ
ھَُ�َ�ِء ا�

 ِk ِTِ-�eَdَُْر أ�َ_"129.  
��]�  :� ا��وا"�ت �	�oY ا�5	�k وا��اuw�a��` -ھـ\Y 
R�ُ% ط�l� ّ�ةU �
ز �'_%

�روR'Y K	وا�,ا jl��� �Hد�eت ا��  :ا*
-  �^ T'U ل,l'"أّن ا� KY ،
�دH� DY راو `eد ا�
ا`��ف أ�]�ظ ا�
وا*�ت و 

E�"U �'- ء��ط"�، ^R$ا ا� أ��A ا�)
ق ھ, أ "^ �R'U �*او
\�ف �Y'� وا�
��F ^� ا�"'l,ل ورّده�. 

- �R_�k �^ �R�l� D�[']"ا� M�U AL,�)% ھ$ه j�Y �Hد�I أّن �"k،  ب ھ$ا�� �"�^
jl'وأّن و ا� �d�� U'�ھ�، `R�ed ر�_�Uم ا�U ورة
���- ��Uُ �R- م�ا�ھ�"

�� ا�¥k-f�A ا���ر*£ "L ��و ا�D�")ي -ا�
_(��k ه، �و
�� �Rإ�� 
Fُ% �
 �R�^ X��ت ا�
وا*�ت ا�ُ"\�»Y �i� �
�� DY أ�ّ'��- �dأ- ���Fوا� �ا�ُ('ّ D�- - 

� �� *,k �^ jl'ُ%، �L�A ا�('ّ�R�l� د
i"^ ھ$ه �Yّأ. 

ھ� -^�kو �R'Y�Y س�
آه ا�'� j]I ,� E"Fأّن رّد ا� �"k،  K	و Tأ� ��,ا إ��'l'و�


ق Y�,ا%
ة(- �
 ا�$ي و	K ^� ا���jlُ'^ j إ��'"lق ا��lFل ^� ا��eھ, ا� �"k 

آنوlا� T- را ،��ل�R� ُردت E"Fھ��ء - وا� �U�--  jl� ��� *[j إ��'^

���$ب- D�^و
�Y أو jھ��iY ص��,�� DU أ�\�Y ق
�دH� إ� DY طeا� 

آن و� ! ا���*�Xوlا� �Rإ�� 
Fُ* و  ا�"�ر`,نو��
"lا� DY ��Uأ E"Fا� 

 ��� و"l�� �R�*رؤ DY س�'�� �kآ �R�*ل رؤ,]I130. 
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-  �_'�
دت �ُ� ���� E"Fد ا�
�ز أن %ُL ,�� ,و *,م ا�\'�ق ھ �R�^و T-�edأ
��U و ٍّ�ِ�Uَ Dْ�َ^ E"Fا� �-�� M�I 
]��,ا ا�]ُ* ��^ ��U DY 
DY ھ, `�
�َن *َْ,ُم اْ¦Iََْ�اِب، 	َ�َل َرُ ,ُل هللاِ : 	َ�لَ kَ � �ًرا، Yََ&َ هللاُ «: ��َ"ََّ� �ُْRَ%,ُ�ُ-َرھُْ� َو,ُ_ُ	 

 ْ"َّFا� �َِ-��َ Mَّ�Iَ ،M(َ ْ,ُ�َْ�ِة ا � DِUَ ا�[ََّ�,ُ��، َوَ�َ¥َ�,)َُ_Iَ �"َkَ ُE«131، م و,*
�لَ َ	 ُTَّ�َأ ،�ََ��Dْ َزْ*ِ� ْ-Dِ أَْ َ^ E"Fا� ����,ا ا�[_I g�M ط]* �� D�I 
_�` :

َس َرُ ,ُل هللاِ  َّ
Uَ�  َِة� َّ]�ِ� �ُْRَ�ِ	,ُ* أَْن ً�َ�ِ-  jََّkَوَو ،َ�َّ�Yَ ¬ِ*
َِ(ِ- ،ً�َ��َْ� . �ََ	
ََ^
�Rِ�َُْ� ا�Iَ ُE"َّْF�Mَّ اْ �l�ََْ�ُ,ا َو	َْ� َط . -ِ�ٌَل، َوَر	َُ�واUَ �ْ�ََ��ْ �l�َََْ¡ اl�َْْ,ُم، َو	َْ� . َ^


ھُْ� َرُ ,ُل هللاِ . ^Uُ�َِ,اَYََ�َ^� ذ�َِ� اْ�َ,اِدي DْYِ ا,Lُ
ُ\َْ* Mَّ�Iَ ا,ُ_kَ
: َو	َ�لَ . أَْن *َْ
�نٌ «(َ�ْ�َ Tِِ- ذ�َِ� اْ�َ,اِدي»إِنَّ ھَ$ا َواٍد DْYِ ا,Lُ
َ َ̀  Mَّ�Iَ ا,ُ_kِ

ھُْ� Hُ�َّ أَ . ، ^َََYَ

�َِة، أَْو *lُِ�َ� �َرُ ,ُل هللاِ  َّ]��
 -ِ�َ�ً أَْن *ُ'َ�ِدَي -َِYََُ�وا َوأ َّS,ََ�َ* أَْن *َْ'ِ��ُ,ا، َوأَْن ،
�Mَّ َرُ ,ُل هللاِ ]ََ^�  ْ�RِUِ�ََ^ DْYِ َْ� َرأَى	َو ،�ْRِ�َْ�َِف إ
�ِس، Hُ�َّ اْ�َ[ََّ'���لَ . -َِlَ^ :

� ا�'َّ�ُس، إِنَّ «َRُّ*َأ �
 ھَ$ا *َِ�ْ�َ Dٍ�Iِ �ِ^ ��، َو�َْ, َ��َء �ََ
دَّھَ� إِ�َْ�'ََ'Iََ_ََ� أَْرَوا	هللاَ  .
�َن kَ �"َkَ ،�َRِّ�]َُ��َْ^ ،�َR�َْ�َِِ�َع إ^ َّ�ُH ،�َRَ�)َِ� َِة، أَْو� ^َ½َِذا َر	ََ� أDِUَ �ْkُ�ُIََ ا�[َّ

�َRِ�	َْو �ِ^ �َR�ِّ��لَ  �، Hُ�َّ اْ��َ]ََ� َرُ ,ُل هللاِ »*َُ[َlَ^ ¬ِ* ِّ� إِنَّ «: إMَ�ِ أَ-ِ� -َْ�ٍ
 ا�[ِّ
 ُTُ� ِّ�َRُ* ََ�ْل* �َْ�َ^ ،ُT�َiَSَْ�َ^ ،�ِّ�]َُ* �ٌِ���َن أَ%Mَ -ِ�َ�ً َوھَُ, 	َ(َ�ْ َّFا�،  ُّ�ِ_ أُ ا�[َّ َّ�َRُ* �"َkَ

�مَ َ� Mَّ�Iَ« َِرُ ,ُل هللا �Uََد َّ�ُH ،�  ً�َ�ِ- . ِِ�ٌَل َرُ ,َل هللا- 
ََ_ ْ̀ َ �َ^ 
ََ_ ْ̀ -ِِ"jِ�ْ ا�َِّ$ي أَ
 ٍ
�َل أَ-ُ, -َْ�َlَ^ ،
ٍ�َْ- �  .132أR�ََُْ� أَ�ََّ� َرُ ,ُل هللاِ : َرُ ,ُل هللاِ أَ-َ

�ن ^� رّد ا�D�I E"F ^,ات و	� ا�[�ة k ,�^- 
 - U$ر ��$ر أو �¥�
��
 eY"� و ^��F_ا� 

دت �\�ُ� �Yا
k�، ا ��- ¬��-�T و�[],ة ا�\ed j 
�

 M���  .�R'Uر�S هللا %
�-� ر�S هللا  : �R'U��a��` روا"�ت ا��hد�1 �� %	�# ا��lYaء - وe]إّن ا�

� ھ� أ	
ب ا�'�س DY ا�'_� ��"L� T�')� �Yو��و T� �U�	� ��ل ، ووأ��ھ� ا%_
���"L �R��k��- KS,Y DY 
�kآن ^� أ
lا�، �"�U، �"Uرّب  ،و � �d�`وإ

D�"���
*�� Y ،ا�[� K���% �R'Y أن *�,ن ��_�^ DU �D ا�]
ا�� أو %�`�
ھ
 �R'Y TS
�ن ا�(_A د��,*�، ^"D رام Iْ_� روا*� �k إذا  �d�` ،�R�	و

T� ��k�% � T�^ D��� أّن j�Y ھ$ا ا�"'l,ل ط�* �� ��U ��k�%.  
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�� أّن ا�"'l,ل ^� ھ$ه ا�
وا*��ل ا-D وDY ھ$ا *ُ	 �"k ا�_)�ن 
� ظ�ھ

��k: " ًَدا و�ِد 	َْ(ِ� ھََ$ا %َْ\_ِ��ٌ ^َ�ÄٌIِ إِْ 'َ َّ
iَ"ُِ- jَ¥ِ�ُ �ًّ�ِ�Uَ َّھََ$ا أَن �ِ[َ^ ،�ً'�ْYَ

 ٌAَ�ِة �َِ$�َِ� َذاِھ �Tُ أIٌََ� َوَ� َذھAََ إLَ Mَ�َِ,اِز %َْ
ِك ا�[َُّْlَ* �َْ� ، َوھََ$ا�اْ�َ¥'ِ�َ"ِ ...
 ُ
� ِ̀ �ِء أiَُ* ُTَّ�َ,ُز %َ�ْ َّ"َ��َ�ِة -ُِ�ْ$ِر 	َْ(ِ� اْ�َ¥'ِ�َ"ِ�  َواْ�َ"lُْ[,ُد أjُْlَ* �َْ� ُTَّ�َ أDَYِ �ٌIََ اْ�ُ ا�[َّ

 ِ اِوي DْUَ َرُ ,ِل هللاَّ َّ
ُ T'ْUَُ، َوھَُ, ا� �ِ�ٍّ َرSَِ� هللاَّUَ Kِ�ِ'dَ Mَ�ِھََ$ا إ �ََ')ُْ* Mَّ�Iَ� 
 ُ
]ْ��َن 133أَنَّ اْ�ُ,ْ َ)M ِھَ� اْ�َkََو ُ�َ�َRiَ�َْرَواهُ ھَُ�َ�ِء ا �Yَ Mَ�Uَ �ً�ِ-�َH َن ھََ$ا�kَ ِْن½َ^ ،

�َر ھََ$ا َوIَْ�هُ dَ ِرُع�َّFا� Tِ�َْ�Uَ ُه َّ
َ�ِة �ُِ�ْ$ِر 	َْ(ِ� اْ�َ¥'ِ�َ"ِ� َوأَ	َ 
ا�[َِّ� ِ̀ ً�ا �ِ�َ�ْ ِّ"�ََ�Yُ ٌّ�ِ�Uَ
�ِ^ Kَ(َ	َْاِز َذ�َِ�، َو*َُ�,ُن أ,َLَ Mَ�Uَ �ً�َِد�  �َ�
هُ اْ�_َُ\�ِريُّ ِ¦َنَّ ھََ$ا -ََْkََذ � َّ"Yِ �ِ َّieُ�ْا

�َن -َِ\ْ�_ََ
 َ 'َ�َ َ ْ_Kٍ، َوdََ�ةُ اْ�َ\ْ,ِف kَ ُTَّ�َ¦ِ ؛��
وَِّ�Uِ� dََ�ِة اْ�َ\ْ,ِف 	َْ)ًُFْYَ
َ�ةَ إMَ�ِ اْ�¥ُ  
َك ا�[َََّ% Mَّ�Iَ �ً� ِ�َ� ٌّ�ِ�Uَ َن�kَ َذ�َِ�، َوإِْن jَ_َْ	 �ْUَ
ِ�ُ ,َُRَ^ وِب
ُ

 �"َkَ ھَِ$ِه إَِذْن ُ�َ��eَ�ْوِب َوا
�َ� اْ�ُ¥َُْ- �َRُ�	َْو jَْ- ،Eِ"َّْFَردِّ ا� Mَ�ُِج إ�َ�eَْ* �ََ^ وٌر$ُ�ْYَ
 ُf*�ِeَ�ْا Tِِ- َوَرَد -  ُ�َ�Uَْأ ُ �Xِ ھََ$ا اf*�ِeَ�ِْ  -َوهللاَّْS Mَ�Uَ َُُّ�ل* � َّ"Yِ ُTُّ�kُ 134"َوھََ$ا.  

l��- �_H �	 Tّأ� �"kب
eل ا��I ة ا�\,ف�d ��Uو
FY آن
�د و Riا�
�U� هللا         (- j¥F'Yُ jk أّن ,�^ ،�Rّ�k T�, هللا ور �U��,ن -)¥F'Y س�وا�'

�"�D وا�
 ,ل )"�
دت �ُ� E"Fا� T� ُردت T�, اب  �ور�I¦م ا,* �R�Y
�ل I T� ز�i� �R�	و DU ا�[�ة 
�`�% ��)"��ز �L ,�^ ،
_�` DY �RU,Lر D�Iو


بeا� 
�ل أ`
ى ��I �^ �Rk

ورة أّن %���- ��Uُ ب
eل ا��I �U
�ُ �"�^ ،

وعFY، X��^ و��� أوزارھSو �	ب 
eو ا�����,ن -l("�  ا�¥'¥F'Y س�  .!ا�'

�\� :  

-  T'U هللا �Sر A���� -D أ-� ط�� E"Fت رد ا��� M�Y أّن روا*"Yّ �ّ'� Dّ�_%
 DY D�lle"وأّن ا� ،�'�Y ا و��'  g]% �� 
�ء ا�('� DY *,م `�_"�U

D�H�e"وا� D�`و ا�"�ر �Rدو�
�ء *Rl[ا��R�,�_l* و�.  

-  ��"�U E ُأ M�U ��'_Y ن�k ت��ء ا�('ّ� �R$ه ا�
وا*"�U أّن رّد �'� Dّ�_% �"k
���[Y A$ھ_� أو رد ^��% M�U � �'��Y أ-�و D- ���� �Yا
k  A��ط

Adا�',ا j�[k T'U هللا �Sر.  

� DY ��$k ا��را � أّن و -'� g�%ا ���Fا� DY ھ� �Hد�eرواة ھ$ه ا� A���

حiء ا��"�U �'U T-$k ��Uُ D"ّY ، أو�ا^�
  .ا����*jو ا�



8�� ,. ��T�U /أ - �Y, .��أ   
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�دH� k �^�A ا���ر*£ -eد ھ$ه ا�,Lم و�U أّن g�%ا �"k و KLرا �ة ا�'_,*
ا�(�
�U Mإ��R�[��Y �'U �R�ed ت,_H ر�_�Uم ا.  

� DY ھ$ه ا��را �وR- ج
�ت ا��� �\�d,�ا� DY:  

-  ��l'% ورة
S �^
e'"ق ا�
ا�",روث ا���ر*\� ا� �DY �Y روا*�ت ا�]
 g�e]ا� �م ا� �����% DU.  


ورة اھ�"�م ا�_�fI ^� ا�(�
ة ا�'_,*� -S وg��� ا�"[)�- �-�e]ا� �Lا
% 
�ھ� ا�¥
-��و'"���ء -[�kم ا��Uل، و�L
� ^� j�Y ھ$ه ا��را �تو ا�R%�l�_(%.  


ح -iء ا��"�U ,ال	أ M�U د�"�Uب ا�,Lو و�واة  ا�

^� أI,ال ا��"� j*�� 
  .Y$اھ_�R ا���l*�و

  

� ا��6درq�w وuاج�  :ا�
�� ا�
ازي  -1�'e"�"� ا��ا� �"eY ,-أ E*إدر D- �"eY D- D"I
�%� U_� ا�I �-أ D-ت(ا :


وت، ط)ھـ327�- ،�-
��ء ا��
اث ا��Iدار إ ،j*��
ح وا��iم1952 -ھـ 1271، 1، ا�.  
��� ا��iري،  -2_�Fا� �"eY D- �"eY م
�� -D أ-� ا��U D)eأ-, ا� D*ا�� �U 
�H¦ا D-ا

�-�، ت)ھـ630: ت(e]ا� �^
�Y �^ �-��دل أU �"I_� : ، أ � ا�¥Uض و,�Y �"eY ��U

وت، ط�- ،��"�� .م1995- ھـ1415، 1ا�",L,د، دار ا���A ا�

�ء -3[�
وت، U_� هللا ا: ا�"�
وD�k، تو 01ا-D ا�i,زي، ا���- ،��"����S، دار ا���A ا�l�
 .ھـ 1406، 1ط

4-  ���_�Fأ � ا� D- ھ�ل D- �"eY D- �"Iهللا أ �_U ,-أ j_'I D-ھـ241: ت(ا( �^ KY�iا� ،
 j_'I D- �"I¦ ل�L

^� ا��Yو j��وMd هللا -eY D"� : ، ت)��
ها�"
وذي و: روا*�(ا�

�س_U�'Rى، ا��_Y,- ،��[� .م 1988 - ھـ 1408، 1ط،، ا��ار ا�(

، د -5H,دار ا�� ،f*�eا� ��U A*
l% ،ذ��Y ,-رق أ�  .س.ط، د.ا-U D,ض هللا ط
6-  �lFYا�� �H ي

�� ا�_[lأ-, ا�]�اء ا� 
"U D- j�U�
 إ "��k D-)ھـ774ت(ا �ا�_�ا* ،

�*�، تR'وا� :
iدار ھ ،�k

، ط ،U_� هللا -U D_� ا�"D)e ا��]Y1،1417م1997-ھـ. 
��ÅÅÅ  ا-DÅÅÅ ا�ÅÅÅi,زي -7U DÅÅÅ- D"I
ÅÅÅا� �ÅÅÅ_U ج
ÅÅÅ[ا� ,ÅÅÅ-ـ597:ت(أÅÅÅت، ت)ھ�U,ÅÅÅS,"ا� ، :

�ض، ط*

ي -,*���Lر، أS,اء ا�(�X، ا��� D*م1997-ھـ1418، �1,ر ا��.  
8-  ��_'eا�� ا�
eا�(�م ا� �_U D- ���eا� �_U D- �"Iس أ�_�ا-�"�% D� �l% ا��*D أ-, ا�

 �lFYھـ728: ت(ا��(م ا��k �l� �^ �*,_'ا� �')ج ا��R'Y ،، ت�ر*�lا� ���F : د�eY"� ر�
�ض، ط*
�,د ا� ��Y�، ا�  D- �"eY م�Yا� ��Y�L رات,F'Y ،���-ھـ1 ،1406 

 .م1986
9-  ���l)��� -D- �"eY D أI"� ا�U D- �"Iأ j�[أ-, ا� 
iI D-ا)M^,�"ھـ852: ا�( ،


وت، ط U_� ا�]��ح أ-, ��ة،: �(�ن ا�"��ان، ت�- ،��Y� ا� 
��F_م2002، 1دار ا�.  
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10-  ��^�Fا� ���l)��� أ-, ا�]�j ا�U D- �"Iأ 
iI D-ح )ھـ852:ت(ا
، ^�g ا�_�ري �

وت، : g�ed ا�_\�ري، ت�- ،�^
� .ھـAeY1379 ا��*D ا�\)�A، دار ا�"

�س  -11_��ب ا��*D أ-, ا�R� ري��� ا�(��ي ا¦�[U D- �"eY D- �"Iأ �"��Rا� 
iI D-ا
��j،تأ�
ف ا�, ��j إ��R^ M  ،)ھـ974: ت("Fّا�:  A�ا�"�*�ي، دار ا�� �*
^ D- �"Iأ


وت، ط�- ،��"��  .م1998-ھـ1419، 1ا�

ط_� ا���ھ
ي  -12lا¦���(� ا� �"eY ,-أ ���  D- �"Iأ D- ��U م�I D-ھـ456: ت(ا( ،

j��ھ
ة، د ،وا¦ھ,اء وا�'�Y ،je�_� ا�\���i ا�][j ^� ا�"lس.ط، د.ا�.  
�� -D ا� -13U � �lأ-, ا� 
k�)U D-ا �lFYهللا ا�� �ھ_ D- D)e)ت)  ھـ571ت:  D- و
"U


وي،"�
اY� ا�� 
 .م1995-ھـ1415 ط،.د ، دFY¬،دار ا�]�
�ء  -14[��ب( أ-, زرU� ا�
ازي، ا���k D"S ع,_(Y :�Uده ^�  أ-, زر,RLازي و
ا�

�� ا� ��Y�، : ، ت)ا�('� ا�'_,*�Y�i��- �"���دة ا�_fe ا�"U ،�"��Rي ا��RY D- ي�� 

-�� ا�(�,د*�،  ا�"�*'�� .م1982-ھـ1402ا�'_,*�، ا�""��� ا�

�%� -D آدم  -15i� D- ج �,ح�eا� D- D*ا�� 
d�� �"eY D"I
ا¦�l,دري ا¦�_��� أ-, U_� ا�
�د*f ا����]� )ھـ1420: ت(I¦ا ��)�
ھ� ا�(�¯ ^� ا¦Y�، دار ،  Hوأ �U,S,"وا�

�ض، ط*
�رف، ا�� .م 1992-ھـ1412، 1ا�"
16- � ��,U��� ا�_^�Fا� �lFYا�� �"Iأ D- �"eY ت�k
، )ھـ871ت("E ا��*D أ-� ا�_

�� -D أ-� ط��A،تU م�Yا� A	�'Y �^ A��
 ا�"e",دي: L,اھ
 ا�")	�- �"eY،  K"iY
 �^�lء ا����Iإ��Y� ا��	ان ،، 
  .ھـ 1415، إ*

17-  �[�iهللا ا��_U ,-أ j�U��KY ا�"('� ا�[g�e)ھـ256ت(ا�_\�ري D- �"eY إ "iا� ، 
 ا�(�م، eY"� ^�اد U_� ا�_�	�، دار: ت و ''T وأ*�TY، �ا�"\�[
 DY أY,ر ر ,ل هللا 

�ض، ط*
  .ھـ 1419، 1ا�
18- ���ا¦-�ط�j  ،)ھـ543: ت(�D- D�)e إ-
اھ�� -D ا�D�)e أ-, U_� هللا ا�R"$ا�� ا ا�i,ز	

،
�ھ�F"ح وا��e]وا� 
�k��ر ا�]
*,ا��،: ت وا�"'_iا� �_U D- D"I
دار ا�["���  U_� ا�
�ض،*

 وا��,ز*K، ا�F'�  .م2002-ھـ1422 ،4ط �

19-  �-�H D- ��U D- �"Iأ 
�-T ^� )ھـ463: ت)ا�\A�( ا�_¥�ادي أ-, -�F�"ا� ®�\�% ،
،� 

، دFY¬، :ت ا�F'وا� �"L
�-�، ط�س ���را �ت وا��RFا� �1985، 1ط  ��' .  

�� ا�
وا� ا�\)�A ا�_¥�ادي، -20U ل,dأ �^
�Y �^ �*��ھ
 ا�]je: ا*�، ت�]Y،  ،��lدار ا�
 .م2017 -ھـ1438، 1ط ،-�
وت

21-  D- �"Iأ D- �"eY 
Fِْ- ,-ازي ا��و�-� أ
�د ا¦�[�ري ا�"I)،)ھـ310: ت  �ا�$ر*
�� ا�"_�رك ا�D)e، ا��ار ا�(�]��، ا��,*�، ط: ا�)�ھ
ة ا�'_,*�، ت 1407، 1. 

�ر -22* �ر*£ ا�\"�E)ھـ966: ت(-َْ�
ي D- �"eY D- D�)I ا�D)e  ا��ِّ% ،  E[ال أ�,Iأ �^
�در، -�
وت، دd دار ،E�['س.ط، د.ا�.  

�ز -23"*ْ�َ	 D- ن�"�U D- �"Iأ D- �"eY هللا �_U ,-أ D*ا�� E"� �_ھـ748ت( ا�$ھ(،  
� 
���، دFY¬: أ�Uم ا�'_�ء، ت 
-ـھ1405، 3، ط���A ا�ر��وط وآ`
ون، �Y (� ا�

  .م1985
�ظ -24[eة ا�
k$% ،�_ا�$ھ"��  .3ج  ،م1998-ھـ1419، 1ط ،��، -�
وت، دار ا���A ا�
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^�: ا�$ھ_�، ��Yان ا�U��ال، ت -25��وي، دار ا�"i_ا� �"eY ��Uوت، ط
�- ،1 ،
 .م 196 -ھـ 1382

�ر*£ ا� �م و، ا�$ھ_� -26%�F"ت ا��
وف، دار : ھ�
 وا¦�Uم، تو^��Y اد,U ر�F-
 .2003، 1ط ،� ��Yا�¥
ب ا

�ت، -27U,S,"ا� ®�\�
 -D إ-
اھ�� -eY D"�، ا�$ھ_�، % �، �Y�_� ا�
�� أ-, %"�� *
�ض،*
 .م1998-ھـ1419 ،1ط ا�

-��ي U D- �"ّeY D- �"ّeY_� ا�
ّزاق ا�e(�'� أ-, ا�]��  -28 �ج )ھـ1205ت (ا��َّ% ،
lا� 

وس L DY,اھ�
ي، دار ا�]�
،: ، ت�Y,سا��� ��U ھـ1424، 2ط . 

29-  D*ل ا���L ،
، ا�°�Mء ا�"[',U� ^� )ھـ911: ت(ا�(�,ط� U_� ا�
D- D"I أ-� -�
،�U,S,"ا� f*د�I¦ت ا :،��*,U D- �"eY D- ح�d D"I
دار ا���A  أ-, U_� ا�

��"��  .م1996-ھـ1417، 1ط ، -�
وت،ا�
�"��، ا�\[��® ا��_
ى، ا�(�,ط�، -30� .س.د ط،.-�
وت، د دار ا���A ا�
31-  �Y�Fا� X ,* D- �"eY �e���د ^�  �
ة `�
 )ھـ942: ت(ا�[�
،  _j ا��Rى وا�

�د_��دل أU �"I_� ا�",L,د و: ، تا�U £�Fا�U £�Fا���"���,ض، دار ا���A ا�Y �"eY ��، 
  .م1993 -ھـ 1414 ،1ط ،-�
وت 

32- �"\�� � ا�lأ*,ب أ-, ا� D- �"Iأ D- ن�"����Y  ا�)_
ا��  Fھـ360: ت(ا�(،  �i�ا�"
،
�ھ
ة، ،�Y�_� ا-�"�% D� I"�ي -U D_� ا�"��i ا�(�]�، :ت ا��_�lس.، د2ط ا�. 


ي ا�"[
ي  -33ieا¦زدي ا� �Y�  D- �"eY D- �"Iأ 
[�L ,-وي أ�e(ا�)ھـ321: ت( ،
�ر،Hا j�FY ح
���: ت� 
��A ا¦ر��وط، �Y (� ا��،¬FYھـ1415 ،1ط ، د-

 .م1994

ا�� آ	� -�رك ا�) -34R)ھـ1389ت(،  ،���Fا� X���]% Mإ� �� ،دار ا¦S,اء -�
وتا�$ر*
 .ھـ1403، 2ط
�د ا�"��  -35"I D- M ,Y D- و
"U D- �"eY 
[�L ,-أ ���l��ء  ،)ھـ322: ت(ا�[�ا��

،
��i،: ت ا��_��	 D�Yأ �(��"��، U_� ا�"�  .م1984-ھـ1404، 1ط -�
وت، دار ا���A ا�
36- ��� ا��l*�] ا�R'�ي ا�[�eY �'"� طU D- 
�ت، ،)ھـ986: ت(ھU,S,"ة ا�
k$%  إدارة

،�*
 .ھـ1343، 1ط ا�)_�U� ا�"'�
�l,ب  -37* D- �"eY 
�Y,س ا�"��e، )ھـ817: ت(ا�]�
وزآ-�دى �iY ا��*D أ-, ط�ھlا� ،


	ُ(, �، ) �Y� �Y��le% A¬ ا��
اث ^� �Y (� ا�
 : ت���� ا�� �"eY اف
�½- ���

وت،�- ،��� 
 .م2005 -ھـ 1426، 8ط ا�

38-  j�[، أ-, ا���ا�(_ �_]eون ا��
"U D- ض��U D- M ,Y D- ض��U �S�lت(ا� :
� -)ھـ544[Fن، ا��"U ،ء�e�[دار ا� ،M[(]"ق ا�,lI X*
� .ھـ 1407، 2، ط�

39-  �['eا� �)�� D ا�)
ا-e"اھ�� أ-, ا�
��D- j إ-` D- �"eY �i	و�lھـ1305: ت(ا�( ،
�S,Y T,ع،ا����� ا�"
d,ع ^�"d�- أو T� jdأ � �
��، :ت Yز �"Iاز أ,^  
��F_دار ا�

��Y� وت،ا�
  .ھـ1415، 1ط  ، -�

 -U D_� ا�"�� ا�l��_� ا -40�- M-أ D- �"eY D- �"Iأ D*ب ا���R� س�_��l()��� أ-, ا�

��")ھـ923: ت(ا�"[
ي - ������g' :�Y ا�"e"�*�، ت، ا�",اھA ا�Fا� �"Iأ g��d ،
 A��"ا� ا��Y�،وت
 .م2004-ھـ1425، 2ط ، -�
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41-  ��U D- �"eY D- ��U D*ر ا��,� ����� ا�"
^,U� DU  ،)ھـ963: ت(ا��'*
Fا� T*�'%
�� ا�",U,S�، ت ا¦`_�ر�'Fا�[�*¬ :ا� �"eY هللا �_Uو X�(�U_� ا�,ھ�ب U_� ا�


وت، ا�¥"�ري،�- ،��"��  .ھـ1399 ،1ط دار ا���A ا�
42- �- �"eY دي,"e"ا�XFk ،
	 E"Fرد ا� f*�I DU EY
�رف ا��، �Y (� ا�"

  .ھـ 1419، 1 ط ،ا� ��Y�، 	�، إ*
ان
�ل ا��*D ا� -43"L م�Yا� �R'Y ،ر,]'Y D- ���` ¬�
 ا����lة ا�")*
l% �^ ي ِّ
Yَ َّ
 ُّ)) KY

 K�"L M�U A��i�� �DY T ا�"'�	A ا�Yو D�"�����®  �� ا�]` T-��k � ودرا ¬�le%
���R ا�(�م، U ء�
، إ�
افا¦�_���)L�Y ����� -eY D"� ا��`�j هللا ا�(,*��،  /د. أ: ر U


ة d����� أd,ل ا��*D  -	(� ا����lة وا�"$اھA ا�"k-  �"eY م�Yا� ��Y�L د,�  D-
�ض، *
  .م2015 -ھـ 1436ا� ��Y�، ا�

�س ا�e(�'� ا��_��ي  -44_��در أ-, ا�lا� �_U D- ��U D- �"Iأ D*ا�� �l% ي�*
l"ت(ا� :
�'_� DY ا¦I,ال وا¦Y,ال وا�e]�ة وا�"��ع، ،)ـھ845� ��ع ا¦ "�ع -"�Yت إ:  �_U �"eY


وت ا�e"�� ا�'"�(�،�- ،��"�� .م1999- ھـ1420، 1، طدار ا���A ا�
�ريا�"�  -45lوي ا�
Rا� D*ر ا��,� D)eأ-, ا� �"eY ن�(�  D- ��U �U,^
، ا¦ 
ار ا�"


وتر دا ،eY"� ا�[_�غ: ^� ا¦`_�ر ا�",U,S�، ت�- ،��� 
��� و�Y (� ا�Y¦ط، .، دا
  .م1971-ھـ1391

�ري،  -46lا� ��U �"ض، ا���U �S�l�� �[Fح ا�
��، :ت ���دار ا���U  A_�هللا eY"� ا�\
،��"��  .م2001- ھـ1421ن1ط -�
وت، ا�

47-  
�� -D أ-� -�U D*ر ا��,� D)eأ-, ا� �"��Rا��وا�� و ،)ھـ807: ت(ا� K"iY K_'Y
�ھ
ة :ت ا�],ا��،lا� ،� �lا� �_��Y ،� �lا� D*م ا���)Iم1994-ھـ1414 ط،.، د. 


 ا¦�e_d ا�"���  -48Y�U D- ���Y D- Eأ� D- ���Y)ت)ھـ179: ت ،���Y م�Yط� ا�,Y ، :

وت، �- ،�-
��ء ا��
اث ا��Iدار إ ،�	�  .م 1985 -ھـ  eY1406"� ^�اد U_� ا�_


ي ا�'�( -49�Flا� D)eج أ-, ا��ieا� D- ��)Y ري,-�، ا�")'� ا�[( g�eھـ261: ت(
�ء eY"� ^�اد U_� : ، ت�ا�"\�[
 -'jl ا���ل DU ا���ل إ�M ر ,ل هللا �Iدار إ ،�	�ا�_


وت�- ،�-
� .س.، دا��
اث ا�

ي ا�e']�، أ-, U_� هللا، �Uء 50 �eي ا�

ي ا�"[i�_هللا ا� �_U D- ���	 D- ي�(�¥Y

 D*ة ا)ھـ762: ت(ا��
�  Mرة إ����"، ا��[���ه DY ا�\- DY £*ر�eY"� : ت ،[)]M و%
�م ا��*D ا����lدار ا� ،gّ�َ�ٌ[�،¬FYم1996 -ھـ1416، 1ط ، د.  

 :ا��lا��
                                                           


ي ا�"[
ي  -1ieا¦زدي ا� �Y�  D- �"eY D- �"Iأ 
[�L ,-وي أ�e(ا�)ھـ321: ت( ،
�ر، تHا j�FY ح
� : ،¬FYد ،��� 
- ھـ1415، 1ط���A ا¦ر��وط، �Y (� ا�

 .92، ص 3م، ج1994
2-  j�[، أ-, ا���ا�(_ �_]eون ا��
"U D- ض��U D- M ,Y D- ض��U �S�lت(ا� :


*lI X,ق ا�"[)]M، )ھـ544��- �[Fن، ط، ا��"U ،ء�e�[ص 1ھـ، ج 1407، 2دار ا� ،
548 ،549 
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�ز ا�$ھ_�  -3"*ْ�َ	 D- ن�"�U D- �"Iأ D- �"eY هللا �_U ,-أ D*ا�� E"�)ر*£  ،)ھـ748ت�%

�ھ�
 وا¦�Uم، تF"ت ا��
وف، دار ا�¥
ب ا� ��Y، ط: ا� �م وو^��Y اد,U ر�F-1 ،
 .462، ص 10، ج 2003


وت، ط -4�- ،��"���ظ، دار ا���A ا�[eة ا�
k$% ،�_ص 3م، ج 1998-ھـ1419، 1ا�$ھ ،
258.  


وي -5Rا� D*ر ا��,� D)eأ-, ا� �"eY ن�(�  D- ��U �"ا�  �S�l�� �[Fح ا�
�ري، �lا�
�ض، ت�U :وت، ط
�- ،��"����، دار ا���A ا���م، 2001-ھـU1 ،1421_�هللا eY"� ا�\

  .595- 593، ص ص 1ج
6-  D*ء ا���U ،هللا �_U ,-أ ،�['eي ا�
�eي ا�

ي ا�"[i�_هللا ا� �_U D- ���	 D- ي�(�¥Y

��ه  ،)ھـ762: ت(- DY £*ر�
ة ا�"[)]M و%�  Mرة إ���، ا��[��م : تDY ا�\�� �"eY
gّ�َ�ٌ[ا� D*ا�� ،¬FYد ،��l141 -140، ص م1996 -ھـ 1416، 1، طدار ا�.  

�س ا�e(�'� ا��_��ي  -7_��در أ-, ا�lا� �_U D- ��U D- �"Iأ D*ا�� �l% ي�*
l"ت(ا� :
�'_� DY ا¦I,ال وا¦Y,ال وا�e]�ة وا�"��ع، ت ،)ھـ845� ��ع ا¦ "�ع -"�Yإ:  �_U �"eY

��"eوت، ط ا�'"�(�، ا�
�- ،��"�� .04، ص 5م، ج1999- ھـ1420، 1دار ا���A ا�
�س  -8_��ب أ-, ا�R� ري��� ا�(��ي ا¦�[U D- �"eY D- �"Iأ �"��Rا� 
iI D-ت(ا :

��j، ت ،)ھـ974"Fّا� �R^ Mإ� j���"��،  :أ�
ف ا�, �
*� ا�"�*�ي، دار ا���A ا�^ D- �"Iأ
  .246م، ص 1998-ھـ1419، 1-�
وت،ط

9- 
��k D-ا  �lFYا�� �H ي

�� ا�_[lأ-, ا�]�اء ا� 
"U D- j�U�، ا�_�ا*�    )ھـ774ت(إ "
�*�، تR'ط:وا� ،
]Y ،
iدار ھ ،�k
م، 1997-ھـU1 ،1417_� هللا -U D_� ا�"D)e ا��

 .588-565، ص ص 8ج
10-  �lFYهللا ا�� �ھ_ D- D)eا� D- ��U � �lأ-, ا� 
k�)U D-ھـ571ت(ا( �'*�Y £*ر�%،

،¬FYوي: ت د
"�
اY� ا�� D- و
"Uد ،¬FYد ،
، 42م، ج1995-ھـ1415ط، .، دار ا�]�
 .314 -313ص 

11-  ��_'eا�� ا�
eا�(�م ا� �_U D- ���eا� �_U D- �"Iس أ�_�ا-�"�% D� �l% ا��*D أ-, ا�
 �lFY،)ھـ728: ت(ا�� �ر*�lا� ���Fم ا��k �l� �^ �*,_'ا� �ج ا�('�R'Yد :، ت�eY"� ر�

�ض، ط  ���، F'Y,رات*
�,د ا� ��Y�، ا�  D- �"eY م�Yا� ��Y�L1 ،1406ھـ-
 .198-164، ص ص 8م، ج1986

�وي -12e(جا�،¬-� .94-92، ص ص 3، ا�"[�ر ا�(
13-  �Y�Fا� �"\�� � ا�lأ*,ب أ-, ا� D- �"Iأ D- ن�"��،ا�"��i )ھـ360: ت(ا�)_
ا��  

�ھ:ا��_�
،تlا�،��"�% D-ا �_��Y،�[�،ص ص 24س،ج.،د2
ة،طI"�ي -U D_� ا�"��i ا�(
144-152 

14-  �-�H D- ��U D- �"Iأ 
�-T ^� )ھـ463: ت)ا�\A�( ا�_¥�ادي أ-, -�F�"ا� ®�\�% ،

، دFY¬، ط:ا�
 �، تF'وا� �"L
�-�، ط�س ���را �ت وا��RFا� �1، ج1985، 1 ��' ،

  .225ص 
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15-  
�� -D أ-� -�U D*ر ا��,� D)eأ-, ا� �"��Rا��وا�� )ھـ807: ت(ا� K"iY ، K_'Yو

�ھ
ة، د: ا�],ا��، تlا� ،� �lا� �_��Y ،� �lا� D*م ا���)I. ،ص 8م، ج1994-ھـ1414ط ،
296- 297. 

-16  ��^�Fا� ���l)��� أ-, ا�]�j ا�U D- �"Iأ 
iI D-ح )ھـ852:ت(ا
، ^�g ا�_�ري �

وت، : g�ed ا�_\�ري، ت�- ،�^
� - 221ھـ، ص AeY1379 ا��*D ا�\)�A، دار ا�"

222. 

وت، د -17�- ،��"��  .119، ص 2س، ج.ط، د.ا�(�,ط�، ا�\[��® ا��_
ى، دار ا���A ا�
18-  ��U D- D"I
�ت، ت)ھـ597:ت(ا-D ا�i,زي أ-, ا�]
ج U_� ا�U,S,"ا� ، : D*ر ا��,�

�ض، ط*
  .121، ص 2م، ج1997-ھـ1418، ��1
ي -,*���Lر، أS,اء ا�(�X، ا�
�ري، ا¦ 
ار ا�"
^,U� ^� ا¦`_�ر ا�",U,S�، ت -19lا� ��U �"غ،: ا��دار  eY"� ا�[_


وت، د�- ،��� 
��� و�Y (� ا�Y¦208م، ص 1971ھـ،1391ط، .ا.  

 -U D_� ا�"�� ا�l��_� ا -20�- M-أ D- �"eY D- �"Iأ D*ب ا���R� س�_��l()��� أ-, ا�

��"'g)ھـ923: ت(ا�"[
ي - �������Y، : ا�"e"�*�، ت ، ا�",اھA ا�Fا� �"Iأ g��d

وت، ط�- ،�Y� ا� A��"531- 528، ص ص 2م، ج2004-ھـ1425، 2ا�. 

  122-119،ص ص 2ا-D ا�i,زي، ا�"[�ر ا�(�-¬،ج -21
22- ���ا¦-�ط�j  ،)ھـ543: ت(�D- D�)e إ-
اھ�� -D ا�D�)e أ-, U_� هللا ا�R"$ا�� ا ا�i,ز	

�ھ�
،تF"ح وا��e]وا� 
�k��ر ا�]
*,ا��، دار ا�["��� U_� ا: وا�"'_iا� �_U D- D"I
�
�ض، ط*

 وا��,ز*K، ا�F'�  .303، ص 1م، ج2002-ھـ�4 ،1422

�ت،  -23U,S,"ا� ®�\�
 -D إ-
اھ�� -�Y ،�"eY D�_� ا�
��، : تا�$ھ_�، % �أ-, %"�� *
�ض، ط*
 .119 -118م، ص 1998-ھـ1419، 1ا�

  .225، ص 1ا�\)�A ا�_¥�ادي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -24
�� ا�[�*�l ا�R'�ي  -25U D- 
�ت، إدارة  ،)ھـ986: ت(ا�]�'� eY"� ط�ھU,S,"ة ا�
k$%

 .96ھـ، ص 1343، 1ا�)_�U� ا�"'�
*�، ط
26-  D*ل ا���L ،
، ا�°�Mء ا�"[',U� ^� )ھـ911: ت(ا�(�,ط� U_� ا�
D- D"I أ-� -�

g% ،�U,S,"ا� f*د�I¦دار: ا ،��*,U D- �"eY D- ح�d D"I
ا���A  أ-, U_� ا�

وت، ط�- ،��"��  .312-308، ص ص 1م، ج1996-ھـ1417، 1ا�

�د ا�"��  27-"I D- M ,Y D- و
"U D- �"eY 
[�L ,-أ ���l��ء ،)ھـ322: ت(ا�[�ا��
 ،
��i :تا��_��	 D�Yأ �(�
وت، طU_� ا�"�- ،��"��م، 1984-ھـ1404، 1، دار ا���A ا�

  .327، ص3ج
28- �����  ا��'U D- �"eY D- ��U D*ھـ963: ت(�,ر ا��(،  DU �U,^
�� ا�"*
Fا� T*�'%

�� ا�",U,S�، ت�'Fر ا��U_� ا�,ھ�ب U_� ا��)�X وU_� هللا eY"� ا�[�*¬ : ا¦`_

وت، ط ا�¥"�ري،�- ،��"��  .380 -379، ص 1ھـ، ج1399، 1دار ا���A ا�

29- 
� D ا�)e"اھ�� أ-, ا�
��D- j إ-` D- �"eY �i	و�lا� �['eا� �)�، )ھـ1305: ت(ا-
�S,Y T,ع، تd�- أو T� jdأ � �
��، :ا����� ا�"
d,ع ^�"Yز �"Iاز أ,^  
��F_دار ا�


وت، ط �- ،��Y� 88ھـ، ص 1415، 1ا� .  
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�%� -D آدم ا¦�l,دري -30i� D- ج �,ح�eا� D- D*ا�� 
d�� �"eY D"I
 ا¦�_��� أ-, U_� ا�

ھ� ا�(�¯ ^� ا¦Y�، دار )ھـ1420: ت(Hوأ �U,S,"وا� �[���د*f ا��I¦ا ��)�  ،

�ض، ط*
�رف، ا�� .402-395، ص ص 2م، ج1992-ھـ1412، 1ا�"

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -31��k D-571، ص 8ا.  
32-  ���l)��� -D- �"eY D أI"� ا�U D- �"Iأ j�[أ-, ا� 
iI D-ا)M^,�"ھـ852: ا�( ،


وت، ط U_� ا�]��ح أ-, ��ة،: ت�(�ن ا�"��ان، �- ،��Y� ا� 
��F_م، 2002، 1دار ا�
  .562، ص 6ج


ه  -33Fو� TllIو ،�U,S,"ا� f*د�I¦ا �^ �U,']"ا�°�¯ ا� T-��k �^ ه ا�(�,ط�
kذ
 T-��k �^ دي,"e"ا� 
	��� eY"� ا�_�Fا� ¬le"و^� ا� ،E"Fرد ا� f*�I DU EY
XFk ا�

���ب L,اھ
 ا�")��� Tl�le% ÄY��ت D- �"eY أI"� ا�_�U,��ھk
: أ��
. A ¦-� ا�_
، ا�_�E"� ��,U ا��*D أ-� 312-208، ص ص 1ا�(�,ط�، ا�°�¯ ا�"[',U�، ج

 ��^�Fا� �lFYا�� �"Iأ D- �"eY ت�k
�م )ھـ871ت(ا�_Yا� A	�'Y �^ A��، L,اھ
 ا�")
�� -D أ-� ط��A، تU :،��Y� ا� �^�lء ا����Iإ K"iY ،دي,"e"ا� 
	�- �"eY  ،ان
	�، إ*

  .107-89، ا�"e",دي، ا�"
KL ا�(�-¬، ص ص 112-111، ص 1ھـ، ج1415
�-XFk T ا�
f*�I DU EY رد  -34�k �^ دي,"e"ا� 
	�- �"eY ���Fا� ¬le"ه ا�
Fو� TllI

 A���� -D أ-� طU م�Yا� A	�'Y �^ A���ب L,اھ
 ا�")��� Tl�le% ÄY�ا�E"F، وk$ا ^� ھ
 �"eY ت�k
���E"F ا��*D أ-� ا�_^�Fا� �lFYا�� ��,U�ا�_�U,��، : أ��
. -D أI"� ا�_


، XFk ا�
DU EY 146-122، ص ص 1ا�"[�ر ا�(�-¬، ج	�- �"eY دي,"e"ا� ،
�رف ا� ��Y�، 	�، إ*
ان، ط�-115ھـ، ص ص f*�I1 ،1419 رد ا��Y ،E"F (� ا�"

164 .  

ا��  -35R(�� ���ب ا�$ر*�k �^ �R'Y �'�]Iل-أ��j�_  M ا�"�U- �Y 
FUت�[� .
: أ��


ا�� آ	� -�رك Rوت، )ھـ1389ت(ا�)
��، دار ا¦S,اء، -��Fا� X���]% Mإ� ��، ا�$ر*
، 20/83، 14/219، 13/385، 6/165، 5/220، 5/209، 1/194ھـ، 1403، 2ط

20/149 ،23/317. 
�وي -36e(جا� ،¬-� .94-92، ص ص 3، ا�"[�ر ا�(
37-  ،¬-��ض، ا�"[�ر ا�(�U �S�l549 -548، ص 1جا�.  
38- ¬-��ي، ا�"[�ر ا�((�¥Y 141 -140، ص.  
39- ¬-�
*�ي، ا�"[�ر ا�(l"04، ص 5، جا�.  
  .312-308، ص ص 1ا�(�,ط�، ا�°�Mء ا�"[',U�،ج -40
  .531- 528، ص ص l�2()���، ا�"[�ر ا�(�-¬، جا -41
42- �e����Y  ا�[Fا� X ,* D- �"eY)ھـ942: ت( 
�د ^�  �
ة `��
،  _j ا��Rى وا�

�د، ت_��"��،  : ا���,ض، دار ا���A ا�Y �"eY ��U £�Fد وا�,L,"ا� �_U �"Iدل أ�U
  .439 - 435، ص ص9م، ج 1993 -ھـ 1414، 1-�
وت، ط

�ري، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -43lا� ��U �"595-  593، ص ص 1ا�. 
44-  D- ���` ¬�
 ا����lة ا�")*
l% �^ ي ِّ
Yَ َّ
 �ل ا��*D ا�(ُّ"L م�Yا� �R'Y ،ر,]'Y) KY

 K�"L M�U A��i�� �DY T ا�"'�	A ا�Yو D�"�����®  �� ا�]` T-��k � ودرا ¬�le%
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���R ا�(�مU ء�
، إ�
اف)ا¦�_���)L�Y ����� -eY D"� ا��`�j هللا ا�(,*��، / د. أ: ، ر U


ة d����� أd,ل ا��*D  -	(� ا����lة وا�"$اھA ا�"k-  د,�  D- �"eY م�Yا� ��Y�L
�ض، *
  .528م، ص  2015 -ھـ 1436ا� ��Y�، ا�

45-  D)eا� D- �"eY D- D�)I ي
�ر -َْ�* �ر*£ ا�\"�E ^� أI,ال أ�]E )ھـ966: ت(ا��ِّ% ،
�در، -�
وت، دd دار ،E�['58، ص 2س، ج.ط، د.ا�.  


، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -46��k D-585، ص 8ا.  
47- ¬-���، ا�"[�ر ا�(�l�  .327، ص3، جا�

ط_� ا���ھ
ي  -48lا¦���(� ا� �"eY ,-أ ���  D- �"Iأ D- ��U م�I D-ھـ456: ت(ا( ،

�ھ
ة، دlا� ،�i��  .3، ص 5س، ج.ط، د.ا�][j ^� ا�"�j وا¦ھ,اء وا�'�Y ،je�_� ا�\
 .303، ص 1ا�i,ز	���، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -49
  .225، ص 1�-¬، جا�\)�A ا�_¥�ادي، ا�"[�ر ا�( -50
�ت، ص  -51U,S,"ا� ®�\�  .119 -118ا�$ھ_�، %
 .571، ص 8ا¦�_���، ا�"
KL ا�(�-¬، ج -52
53- ���Y D- A�k D- ��% D- رث�eا� D- ��Y D- E�"U �'- ء��-��  أ "e]ا� ،��"�ا�\�

 ،����iت ا�
L�
 -D أ-� ط���H ،A ھ[�L �RLزو KY �F_eت إ�� ا�
L��، وھ"*�	 �"�أ 
� إ�M ا�"�*R'U ت�Y �H ،¬*�]ا� 
� أ-, -�RLو�% A��
 -D أ-� ط[�L �R'U j�	 �"�^ ،�'

�رث زوج ا�'_� eا� �'- ��,"�Y �`ء أ��� -D أ-� ط��A، وأ "U �RLو��وأ`� أم  ،�^
�س، %,^��  '� _�
أة ا�Yا j�[ھـ38ا� .
�� -D : أ��U D)eأ-, ا� D*ا�� �U 
�H¦ا D-ا

���_�Fا� �"eY D- �"eY م

^� )ھـ630: ت(ا��iري،  أ-� ا���Y �^ �-�، أ � ا�¥
�-�، تe]وت، : ا�
�- ،��"���دل أU �"I_� ا�",L,د، دار ا���A ا�Uض و,�Y �"eY ��U

 .12، ص 7م، ج1995-ھـ1415، 1ط
54-  AI�d ،¡^�eا� ،�R�i"ا� ،T�l[م، ا��Yا� 
\d D- D"I

ة ا��و � U_� ا�*
أ-, ھ


ة ا��و �، ا��"�[ ر ,ل هللا *
�ت، أ-, ھ_H¦ظ ا�[e,ال ��،  �� ا�	أ M�U T" ا �^ X�ا`�
�ReLأر ،�"L :
\d D- D"I

 أ�Uم ا�'_�ء، : أ��
 ا�$ھ_�. ھـ'  �^,%57� U._� ا�� 

���، دFY¬، ط: ت 
، ص 2م، ج1985-ھـ1405، �3��A ا�ر��وط وآ`
ون، �Y (� ا�
  .633 - 578ص 

55- �_U D- ����� -D أ-� ط��U D- A_� ا�")�D- A ھU ف�'Y  �U D-ا �"��Rا� ��
lا�

 ر ,ل هللا ، �ر ,ل هللا Rdو D)eوأ-,  �أ-, ا� ،D�"����ط"�  ��ة �(�ء ا�^ T�'-ا M�U

�'- DY �[��
 إ�M ا�"�*'�، و��R -�را، وأ�Iا،، ھ��� ا�(_)�D، وأول `L�وا�\'�ق،  ھ
�ھ� KY ر ,ل هللا F"ا� K�"Lان، و,S
ا-D : أ��
. ھـ40، %,^�  '� إ� %_,ك �و-��T ا�


، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج�H¦102-87، ص ص 4ا.  
56-  ،�"��Rا� ��
lف ا��'Y �_U D- ����� -D أ-� ط��U D- A_� ا�")�D- A ھU D- D�)eا�

��� ا�'_� e*هللا ر �_U ,--'� ر ,ل هللا ، �أ �ط"�^ TYأ ،�'iا� jب أھ� ��ة  �وھ,  �� �_
D�"���  .24، ص T)[�2، جا�"[�ر : أ��
. ھـ61، %,^�  '� �(�ء ا�

57-  D- رث�eا� D- ف,U D- وھ, `�رة 
i-¦ا D- �_��H D- ��_U D- ن�_�� D- ���Y D- �� 
 �-�e]ري ا�,RFY DY ،T��'�- ر,RFY ,ري ا�\�ري وھ�ا�\�رج أ-,  ��� ا¦�[
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�ھ�ه ا�\'�ق، و��ا KY ر ,ل هللا FY وأول T'U ،�*وا
و^����R، وھ, DY ا�"��
*DY D ا�


ة �FU ��'H. ��وة ا �ھـ 74%,^�  ' .
  .451، ص 2ا�"[�ر ا�(�-¬، ج: أ��
�وي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -58e(92، ص 3ا�. 
 .144، ص 24ا�)_
ان، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -59
��، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -60�l� .327، ص 3ا�
 .119، ص 2ا-D ا�i,زي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -61

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -62k�)U D-313، ص 42ا. 

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -63��k D-573، ص 8ا. 
��، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -64�l� .327، ص 3ا�

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -65��k D-573، ص 8ا. 
 .297، ص 8ا���R"�، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -66
 .396، ص 2ا¦�_���، ا�"
KL ا�(�-¬، ج -67
 .308، ص 3ا�i,ز	���، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -68
 .119، ص 2ا�(�-¬، جا-D ا�i,زي، ا�"[�ر  -69

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -70k�)U D-313، ص 42ا.  

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -71��k D-576، ص 8ا. 
�ك، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -72)U D-313، ص 42ا. 

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -73��k D-575، ص 8ا. 
 .144، ص 24ا�)_
ا��، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -74
�وي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -75e(94، ص 3ا�.  

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -76��k D-572، ص 8ا.  
  .579، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -77
  .575، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -78
  .582، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -79
  .580، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -80
�د ا¦�[�ري ا�
ازي  -81"I D- �"Iأ D- �"eY 
Fِْ- ,-،)ھـ310: ت(ا��و�-� أ  �ا�$ر*

 .91، ص1407، 1ا�D)e، ا��ار ا�(�]��، ا��,*�، ط �� ا�"_�رك : ا�)�ھ
ة ا�'_,*�، ت
  .225، ص 1ا�\)�A ا�_¥�ادي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -82

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -83��k D-581، ص 8ا. 
 .297، ص 8ا���R"�، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -84
85- ���'e"�"� ا��ا� �"eY ,-أ E*إدر D- �"eY D- D"I
�%� U_� ا�I �-أ D-ازي  ا
: ت(ا�


وت، ط)ھـ327�- ،�-
��ء ا��
اث ا��Iدار إ ،j*��
ح  ا��iم، 1952 -ھـ 1271، 1، ا�
 .92، ص 2ج

 . 397، ص 2ا¦�_���، ا�"
KL ا�(�-¬، ج -86

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج - 87��k D-573، ص 8ا. 
 .574، ص 8ا�"[�ر �](T، ج - 88
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�%�، ا�"[�ر ا�(�ب، ج -89I �-أ D-75، ص 7ا. 
90-  D-جا ،¬-�
، ا�"[�ر ا�(��k8 574، ص. 
��، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -91�l� .127، ص 3ا�
92-  ���_�Fأ � ا� D- ھ�ل D- �"eY D- �"Iهللا أ �_U ,-أ j_'I D-ھـ241: ت(ا( �^ KY�iا� ،

 j_'I D- �"I¦ ل�L

^� ا��Yو j��وMd هللا -eY D"� : ، ت)ا�"
وذي و��
ه: روا*�(ا�
Y,- ،��[��س، ا��ار ا�(_Uط ،�'Rى، ا�� .127، ص 1م، ج1988 - ھـ 1 ،1408_


وت، ط: ا�$ھ_�، ��Yان ا�U��ال، ت -93�- ،�^
��وي، دار ا�"i_ا� �"eY ��U1 ،1382 ھـ
 .170-169، ص 3م، ج1963 -

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -94��k D-573، ص 8ا. 
 .464، ص3ا¦�_���، ا�"
KL ا�(�-¬، ج -95

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -96��k D-575 ، ص8ا. 
 .577، ص8ا�"[�ر �](T، ج -97
�ء وا�"�
وD�k، ت  -98[�
وت، : ا-D ا�i,زي، ا���- ،��"����S، دار ا���A ا�lهللا ا� �_U

 .85، ص 1ھـ، ج1406، 1ط

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -99��k D-575، ص 8ا. 

 .572، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -100
 .579، ص8ا�"[�ر �](T، ج -101
102- �Uء  أ-, زر�[��ب(ا�
ازي، ا���k D"S ع,_(Y:  �^ ده,RLازي و
أ-, زرU� ا�

�� ا� ��Y�، : ، ت)ا�('� ا�'_,*�Y�i��- �"���دة ا�_fe ا�"U ،�"��Rي ا��RY D- ي�� 

-�� ا�(�,د*�، �  .101، ص 1م، ج1982-ھـ1402ا�"�*'� ا�'_,*�، ا�""��� ا�

 .  660، ص 1ا�$ھ_�، ا�"��ان، ج -103

، ا -104��k D-جا ،¬-� .575، ص �8"[�ر ا�(
 .583 -582، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -105
 .580، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -106
 . 255، 7ا�$ھ_�، ا�"��ان، ج -107
 . 255، ص 1ا�\)�A، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -108

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -109��k D-581، ص 8ا. 
�وي، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -110e(92، ص 3ا�. 
 . 94، ص3ا�"[�ر �](T، ج -111

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -112��k D-569، ص 8ا. 
 .569، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -113
�� ا�
وا*�، ت ا�\)�A ا�_¥�ادي، -114U ل,dأ �^
�Y �^ �*��ھ
 ا�]je،: ا��]Y  ،��lدار ا�

 .108، ص 1م، ج2017 -ھـ 1438، 1-�
وت، ط

، ص ص  -115H,دار ا�� ،f*�eا� ��U A*
l% ،ذ��Y ,-رق أ� 250-248ا-U D,ض هللا ط
 .171، ص 8ا-D %�"��، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -116

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -117��k D-251، ص 6ا. 
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118-  �[�iهللا ا��_U ,-أ j�U��KY ا�"('� ا�[g�e )ھـ256ت(ا�_\�ري D- �"eY إ "iا� ،

�ب(و ''T وأ*�TY  �ا�"\�[
 DY أY,ر ر ,ل هللا - : �S,�* ا�(,*¬ و�� DY �"�Y DY
�ض، طeY"� : ت ،)209ا�f*�e ر	� *
، 1ھـ، ج1419، 1^�اد U_� ا�_�	�، دار ا�(�م، ا�

 .206ص
119-  T)[� ر�]"ا�) f*�eا� �	ب ��وة -�ر ر� .256، ص 10، ج)4196-
120-  T)[� ر�]"ا�) f*�eا� �	ب ��وة -�ر ر� .271، ص 10، ج)4196-
121-  T)[� ر�]"(ا��	ر f*�eا� ،A���� -D أ-� طU A	�'Y ب� .245، ص 9، ج)3701-
122-  ��)Y ري,-�
ي ا�'�(�Flا� D)eج أ-, ا��ieا� D-)ھـ261: ت( g�e]ا� �')"ا� ،

�� -D أ-� ط��A، ( �ا�"\�[
 -'jl ا���ل DU ا���ل إ�M ر ,ل هللا U j���ب ^�-

وت، د: ، ت)2405ا�f*�e ر	� �- ،�-
��ء ا��
اث ا��Iدار إ ،�	�س، .eY"� ^�اد U_� ا�_

 .1871، ص 4ج
123- ،
 . 144، ص 24ج ا�)_
ا��، ا�"��i ا��_�

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -124k�)U D-36، ص 70ا. 

، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -125��k D-576، ص 6ا . 
 .576، ص 8ا�"[�ر �](T، ج -126
�l,ب  -127* D- �"eY 
�Y,س ا�"��e، )ھـ817: ت(ا�]�
وزآ-�دى �iY ا��*D أ-, ط�ھlا� ،

��� ا��: ت� �"eY اف
�½- ��� 

	ُ(, �، ) �Y� �Y��le% A¬ ا��
اث ^� �Y (� ا�

وت، ط�- ،��� 
 . 709، ص 1م، ج2005 -ھـ 1426، 8ا�

-��ي U D- �"ّeY D- �"ّeY_� ا�
ّزاق ا�e(�'� أ-, ا�]��  -128 �ج )ھـ1205ت (ا��َّ% ،
�Y,س، تlا� 

وس L DY,اھ�
ي، دار ا�]�
، ط: ا��� ��U2 ،1424 85، ص7ھـ، ج. 


، ا�"[�ر ا�(�-¬، ج -129��k D-581، ص 8ا . 
 .172 -171، ص D8 %�"��، ا�"[�ر ا�(�-¬، جا- -130
131-  ¬-��M ا�[�,ات، ا�f*�e ر	�(ا�_\�ري، ا�"[�ر ا�(U ا,�^�I ب�، 11، ج )4533-

 . 74ص

 ا¦�e_d ا�"���  -132Y�U D- ���Y D- Eأ� D- ���Y)ھـ179: ت( ���Y م�Yط� ا�,Y ،
�ء ا��
اث ا�: ، ت)26ا�f*�e ر	� (�Iدار إ ،�	�
وت، eY"� ^�اد U_� ا�_�- ،�-
�

 .14، ص 1م، ج1985 -ھـ 1406
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The possibility of a Conflict between Textuel Evidence 
and Rational Evidence at Fakhr Al-Din Al-Razi 
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V/	 : ا�
���" :,BCD ھ@ا ا�#�?�ع &!=�FGا� Hا���� I�J رض ��� إ&� ن ا��F�" و ا����H ا�

���FGا� �� I�J اNد�	'�� ا����$ �O ،ة�R##ا� HS !#ا� �&�F& و وھ����F�
 و ؛اNد�� ا�D��,
 HU�#ا�  R��$ B�- ،�
,VW R� I ا�#!=�XG#ا� 
D�ازي، أ

 ا��,I ا�[O ت%�F�إ& م ا�#

� رض &F�^[ ا����H ا�W �G" ،V#,�FW �R�_#ا� ]�" `_,  #�O ،����إ�[ 	 ���V ا��FG 
��وF�
,b ا��� رض، �a ا�I" B,�C إ&� ن و ؛ا����H ا���J c#	  ا�#�?�ع �_� �#�


�dFCW I ا��� رض،J  "�D�& ،ازي
�� ا�#� رض و ا��� رض "�G ا�FGا� Hا���� �ef
� ا�
ازي �O إ&� ن ا��� رضg	 G& �a ،��F� .H���� J ا�

����WX�� ا����H :ا�(	�ت ا�FG؛ا� Hا���� �F�  .ا�
ازي ؛ا��� رض ؛�ا�
Abstract:  
This topic examines the question: "The possibility of a conflict 
betweentextual evidence and rational evidence." It is the issue 
presented in the argument of the relationship between textual evidence 
and rational evidence, Fakhr al-Din al-Razi is considered the most 
theoretician of this issue, Make it the entrance to its total law, what 
must be presented,when the textual Evidence and the rational       
 Evidence Conflict  ,And To address the issue, I defined conflict, Then 
we talk about the possibility of conflict with Al-Razi, followed by a 
pillar of conflict, and the quality of the textual evidence that is 
opposed by the rational evidence, then Al-Razi discussed the 
possibility of conflict. 
Key words: Textuel évidence; Rational évidence ;Conflict; Al-Razi. 
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���ّ"� :  
����#gا� ����U  ،�� ا�)'&��,
gا�  �S �U �X"أ I& و إن ،��#� �ا�


اء �#��d ا��& ن�� ا��,
gا� ��-'�O د &� در و��W H$N ن �ا�#� ن، 
 R�O Hو ا���� I& ر��& ��X& cCW HS !#ا� �,�$ I& H�_,  & ، R"�GW

  #J ،ا�#� در R���D'ءم &� ط�و , R&�Re&.  
�
 &I و ؛وH$N ذ�� ا"�G[ ا����fNن J�F!�# ت اNد�R�Nا ��!F�ا� H��

��، &�رده F� Hإ�[ د�� ،VD$�& ر D�" J Hا���� ��!FW ت، ھ� #�!F�ا� I�J
��، &�رده &  ار�O ��W و ، ��'م ر)��V و ا�!#�� ت &I �'م هللاF" Hد��

��#  &I ا��R,�D تو ا��HF ا�!��� &I ا��R,�D ت،(  D��
W �D�

, ت ا�#XGو�� ؛ا�
 I,@ون إ�[ ھ
XG, ،هللا V#-ر ��O gا�& م ا� 
,�I ا����fNن 	
,D  إ�[ "�

 ^�J  R^�J رض ��[ أ) س إ&� ن أن ," ،�g�  HJ=  ،ا��I& I�#�!F  اNد�
� ا�)'م، ذ���� ا���`،و "�G اW! ع ر	#$
W وd�G#� J ل �� و ا%��e!�eا�

HF�� رض ا�W ة
�O ت
RXO ،��a  ؛ا�#���#�Iو "�G ا��C# ء ا�HFG،و ا���� ��
�R�O ce  ا��D رات،�U O ��=!#� J 
&Nر ا��W و I�J ،رات D�"%ا c"�GW

،�����
ة،و ا�#" �Nو ا،�,�,
W #و ا� I& ز
Jن أ �O ،�
ق ا��'&�eا� b��[&
������� I&  R�O ا�#�W :VJ �� �O ر D_ا� �D" �? Fا� :"�R��a أ�J ا�I�!C ،"ا�

VJ �� �O ي
�Dا�: "�#�: �� VJو -��F ?�" ا���R"ھ� �
ح ��� ب و -" ا�
"�#����Rو - "ا�#�� V-
� 
أ&  &I ا%� "
ة، O��Cث "RG  إ& م و -ھ� &]��

VJ �� �O ،�G,�_ا� I�&
Cھ ن: "ا�
Dا� "VJ �� �O ا����  ."ا�#!���a" :]e ا�

 ا�#" IJ �#C& I,ا�� 
[O ء $ �a ،ازي
 b�=Oل�F� ���O  D ا�#

� ا�#��Cل &  RG�� VJو ا�#�FGل،و&�F�#` ا��ا�� I& V�ا���R، (، ا�@ي $#
]e��!#ھ ن، ا�
Dا� ،�#��
 ا��&�G و )ا�#U=�)#� ا� �	ازي
�� VD��  #J ��، أن ,

�� تFGرض ا� �W ��=!& �O ن�&�F�#ه،و ا��D��  #J ط -=O  ،ت ��F�د	�O d#  و ا�
 �O `��O ،ه�eGfت ��F�
ه،و &!=�� ا��� رض I�J ا��� VD��, ��  & ت ��FGا� 


ف Jـو�,  f U  ��� 	  R� �?أن و ،�
 �O ا�#!=�&Nا VJ ]R�ن : "ا��� Fا�
��� رض ا��HF" 	 ��ن ا��=و,H" أو" ا��W �G" ،V��O I,�R�_#ا� ]�" `_,  #�O 

  .ا�HFGو
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J رض �
 إ&� ن ا��,
F�J ،���F& I�^[ و	� ا)�HR ا�
ازي 	 ���V ا��
،��FGا� Hع و ا���� G�&ا I" B,�C� J  ھ��J V� �#(  & ،��F�&F�^[ ا����H ا�

 V��
ة ا��GXن ا��اردة "��� ،��
  -�FW,� ا����H ا�!#g" ]ازي إ�
�R  ا�fأو
��و  -ظ�Gن FG� J H#�� ا�� C�(و ا  �& ��F�&    -Nن ا$�# ع ا�^�,C& I ل  -ا�

���م &VG و$�ب ا��#H���� J H ا�,،��F أو ردهو �� ؛ا%��� ل J�=و,H ا����H ا�!#
�[ 	 "�ة إ&� ن ا��� رض �O و" H,��W  #,ازي أ

 ا�[eا� H,��W ذ�� I& 
RX,

���[ &���ل  ،ا%-�_ ج "�[ 	 ���V ا��" ��F��O و$�ب �FW,� &���ل ا����H ا�
��FGا� Hا����  .  

�و�Wا� �&��Fد ھH  :	� ارU I& dD(  & ��?�W c,=W'ل ا��� ��
HF�� رض ا�W I& ازي
أو أن  ،أن ,�� ر?  ��� رض ا�^�,I ،ا�HFGو ا�

��  أو F" V���� ��F�� ر?  % ��� رض ا�^�,I؟ ھ�F, Hم ا�
ازي ا����H ا��,
 I" 
XGا� ��J ����Fا� �� رض I�J اNد�W H�C, أن I�#, H؟ ھ ���	 V����


ع ��FGJ ا��HF؟   gا� �W=, H؟ ھ RD$�&  

 ا�!D` ا�
�O ��S  :�را)�أ&  أھ#�� ا�وD��W رض ��Oن &!=�� إ&� ن ا��

I����fNف ا'�Uا، HF�� رض  ا�W �G" V#,�FW �R�_#ا� ]�" `_,  #�O وHFGا�، 
 ]�" ��F����J I&� ن ا��� رض إ�#  	 ��ا I& VJ أ$�FW H,� ا����H ا�S Fذ�� أن ا�

��FGرض ،ا� ���	�م ا����H ا�FGو O' أ-� &�RG 	 ل �J&� ن ا��F��[ ا�" ��،  - �R�ا�
�Dط g� � %�$ %و إ��#�W IJرضو -ا �FO ��ا VJ اJ��اء  ،أ&  ا�# ���ن �&� ن ا��

V#,�FW `_,  #& ا�&� ن ]�"  `W
�,  #�O م ا�]�ض��	� أدى اU��O �RO'  و  ؛�
� RJ@ا ا�D ب،ذ��F��ا��HF أ: " Hf�F "�ة ،إ�[ ا%U�'ف H�f=W �O ا��Fا"� ا�#�

HFGرض" ا� ���ا��� 	 ل RJ  " ا�HFG أHf ا��HF" :	 "�ةو ا��� 	 ل RJ  ا�#�D��ن �
� رض ��  .  ا�# ���ن �

HF�% ,��	b ا��G" VG" B,�C  ،ا�HFGو �a إن &�?�ع &� ر?� ا�
I����fNا I& I�&�F�#ا�، I,
f �
	�I& I ا�#g�!#اه إ�[ ا����, HJ،  �R��O

� ،ا��F,�اW]@وا &I ھ@ا ا��Gاع �,
gا� �O ح�F�� ��د"�ى "�م �-'f�R  و ،و)�
� &�  ،�O ن &I ا��ا$` ا%ھ�# م RJ@ا ا�#�?�ع ،ا�#� نو �#��d ا��& نf U
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Hfا��ا� �	ا�& ]�" VDgا� ��ا
W،  % I#& I�#�
 &I ا�#!��� �RJ 
a=W ]�-
�R� �  .درا,
� ا��� I" ca�CW ا�#�?�ع U H�gJ صوFJ !أ&  ا��را) ت ا�،  ��O b	أ

��CJ Vإ�� Hfو  #�O ع�Gھ@ا ا� I& ��[ درا)".  
� و, ��#�اا���d  ،��� أ�Df إ��U I&  R'ل ھ@ا ا�_�R ا��W  & ن �J

  :أJ �U@��و J �#�?�ع
- ���FGا� ��� ا��� رض I�J اNد���#J د��F#ن ا� �J و���F� .ا�
� "�G ا�
ازي -��F��� ا�#� رض N Jد�� ا�FGا� Hا���� �S �U. 
� اNد�� �O ا&�G ع  -���	 � .ا��� رض RG�J  إ&� نأھ#�

�و��CDا� �� ا��D�،  �O BCD ن ا�#��Fد RJ@ه ا��ر	D��FJ c#	 I& ��#$
�` ��R#W,و ا�#� �`،�& �a ،�&�F#� J  RWر�f ��ا�V�O 

ة  =ذ���[& �#$
W

J  R��DWأ �a ازي
�
,b ا��� رض، ,��V ا�#��` ا�� ����� : BCD� رض �W إ&� ن
��FGا� Hازيو ا����
�� "�G ا�F��� ا�#� رض ��D ن : ا�� �Bو ،ا�FGا� Hا���� �ef

�� "�G ا�
ازيF�� ا�
ازي �O  إ&� ن ا��� رض�: ا�
ا�Jو ،H���� J ا�g	 G#، 
�و#W U :¢S ��  R�O ت
  .�f�W ت ا�BCDو ذ�

^��يWا� _	`  :ا�
1- � �
 IJ ا�IJ I�!C : ھ�: �X/� ا��.- ا��ازي /�cWة'�ج#" IJ �#C&

�� ا���#�" IJ I!Cا�،-  ��َْW HS D	 I& ���D	 ]إ� �D!�-  I,ا�� 
[eJ `F� ،ا�#
� إ�[ ،وا�#��D" �J=J ]G هللا ا�
ازيD!�": ّي َّ

 ر&^ ن &I  ،"ا�R� �O و��

��" c�J �O =g� ،�S #!#Uو I��Jوأر �Jأر �G( و H��CW ]�" `�=O ،أدب
��م�
: "& م"�[ ,� وا��ه ا�،ا�#" I,ء ا�� �? "���O gء ا� #�
  ،أ-� �D ر "CDW

��,  & I�D ر اI����fN، وI&  R�FO و �O ��[ ا��Geنfن أ �O ،رف �ا�#
،I,
!e#ا� �#Sأ I& ا
!e&و ،I�#��#  اھ��  ا�RFe ء، و&���#  &�CO Iل ا�#��

،�e!�e� J و،���
،و 	� و ا��CG،و ا��gا� َّ�Uُ هللا V#-ر  `F�J"إذا " ا�& م ]�-
 d�  .�� ,�D در إ�[ اNذھ ن )�اه -�Jط'ق  -أط

��O V ، و"ا�#� ��"و ،"ا�#��Cل: "�b�� �W V "�,�ة &�O ، RG ا�fNل
��GانJ �[? 
e( ل�F�� ا���Fل �O درا,� ا�fNل: "ا�#, R�" أ) س "و
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�,�F�و "ا�
�!e�ا� �O V�" :`��
"و,!#[ " &��W e ا��Dا�� 
�!e�� J" و 
ا����
��م&I ا�#¨�
هو �e ت �O ��[ ا�CDW ]�� و ا��Geن، &  ,�ل "�(V"'اط.  

 �G( �O�W ٍc( ��
-#V هللا ر-#� وا)O ،ة
_R�� �S #�(و
)1(

.
   

  '��.d ا���Wرض  -2
 �e� رض��Wا�: H�eا� I& ذ�U=& رض &��ر �، وا��� رض )2(" "
ض:" ا��

� 	� ،ا��e "ـJ I&  Hـ ب�� � 
��=O I��" O �^�F, V��Oو و�, D�و ،ا� d��,
�O رض �
ھ  ا��Rن أ� �& ]�" ���  : ا�

- HJ F�ا� :VJ V��J 	 ء إذا�g� J ء�gا� c?ل " ر F,.  

- ���  #& �G	��VW و&c�#( VG  :ا�## �G#O �G�DF�(@ا أي ا�ض �� 
,F ل "
   .)3(ا�#�ا�� "�ارض

��� ##��  ��^�F#ا� �R$م  ھ� ا�#�ا ��G ه ا�& �O رض ��� O،   ل�CW ��ا�
  .)�اء �O ا�#C!�) ت أو ا�#��F%ت ،دون ا��gء وا��gء

�D" ce رات ا�O I����fN -� ا��� رض :ا��f`gا���Wرض �Uء  ،ا GJ
"�?�#J �F���[ اU��O �RO' ا%"�D رات ا�#�"،V  ه�- �O �g�و$� ا��ر=O

�: "FO ل��[ )H�D ا�## �" I��
,b و، HJ FW"(4) ا�����W ]�" @U=, م�" �g�ا��ر
��I ا��@ان ,RG�J �F#  ا��� رض����� V� �J، I��J F�& I����م & I�H د��, 'O،  أن

I�?ر ��&  ���,، HC& ]�
و ،� ن ,
د أ-�ھ#  "Uأ HC& ]�" 
Uا�،  'O
 RG�- رض �W.  

� رضو��� b,ر �
,I&، b أ$�د ا���W ل�F, B�- �!U
&  ا�
�I أو :"ا�!
 I��_Cا� HJ FW �RO  RD$�W  & �?  #RG& �-وا H� `$�, V$و ]�" I��,! و�ا�#

HC� � ى
UNو ا�&
Cو ا��eGتو ا� Da5("ا�(.  
ھ� "�I و "ا�� G	��O"ن ا��� رض "�Gه ھ�  ،&  ا�
ازي ر-#V هللاأو


,b ا���ا���W)6(، و I& د ذ�� e�!,ازي

�W` ا�W  ��- ]�" I�?ر �-�� ا�#�
I�^�FGل ،ا� FO: " �	و ]�& Vأ� cDaرض ���، وا�X ھ
  ا��F�&I ا�F ط� ا�

I�^�FGا� I�J �#$ V�N ،ل C& وھ�  #R	��, أن  &�O ،��O' ,_#� . )7("ا�!#
I�?ر � .ھ� &C لو  I& V�N	H�D ا�_#� I�J ا�#� G	I�J، I�^ ا�#�
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& �R��O��Feن �O  ،أ,  &  � �D" c رات ا�O I����fN -� ا��� رضو
�[ أ�V ا�" ��#_����Fا� �R$ �O I�,! و�ا�# I���[ )H�D  ،ا��I�J HJ F ا����"

��
 &I إ"# ل &F�^ ه ،ا�## �Uا� Hا���� Hد�� H� �G#,  B�CJ،  H#��@ر ا���O
 �&  #RJ، �#_و$�ه ا� I& V$�J  #RG�J �#_8(أو ا�(.   

!��hا� _	`  ا��"	! 0#� ا��ازيو إ�(�ن '��رض ا����$ ا�#"	! :ا�

ر ا�
ازي ر-#V هللا :إ�(�ن ا���Wرض -1	،  VD�� I& �?�&  & 
�� �O
��"
gو ا����F��� ،ا�F��� ,#�I أن ,�� رض &� ا����H ا�FGا� Hل  ،أن ا���� FO

V��  & ��FGا� Hا���� ]�
د "W ��ن ا��GXا� I" V�,�- �G" ": �e� �( �ا� IXا�
  & �e� ]�" ��F" ط� 	 Hم د�� 	 �� V��O ��F�  .(9)... "ا�#� رض ا�

 VJ �� �O ل 	ل"و�fNا �� ا���Fل �O درا,, R�" V��  & ": ��  وذ�� أ�
 Hا���� 

 VJ ظ ھ��[ U'ف &  أ����� ا�F طF�	�ر�  	� م ا����H ا�

��  .)10(..."ا�!#

ى �#  �O وUNا VD�� �O ]�� �?ا�& �O ذ�� H�& ازي
ذ�
 ا�
 
�!e�و )11(ا��,�F�و )12(أ) س ا���� �  .))14 ا�ON ر&H�C و 13((ا�#� �` ا�
�� ،ا�#�=&H �#  ذ�
ه ا�
ازيوFGا� Hا���� I" V�,�- �G" وV�S �U  �O

VD�� b��[&، ��F��I& H إ&� ن &� ر?�H���� J V ا�_,،  
��eW �O زا��
أ&
ا &
��و ،ا�
ازيFGا� Hا���� �DW

VW إ�[ &X�، رة W ��F�
ا "I ا�U=�& V��$ �FO، 

�� وF��� V�FOا�& ]�"  e	��& V	�f H�
ى$Uرة أ W)15(.  

�b &�ا?� ��VDو�[& �O رض �$ ء  ،&  ذ�
ه ا�
ازي �O إ&� ن ا��
�� تF�� رض ا�W �O ��� �V��� F ا��&�F#� تو ��FGإ&� ن  ،ا�  RG#? B�-

I�J رض ��و -&  � ن ط
,VF ا�HFG  -��ل ا����
 و ھ� اNد�� ا�!#DU ھ�

آن �ا�#���م 	 I& و�G(- وHF�� &I ھ� و ،&  � ن ط
,VF ا���F�اNد�� ا�

, تو ا��R,�D تXGا� .  

V�� �& !Jأ �O رض �� ،و% �� أن &�Reم ا��^	 G#ا� ]G�& ]� ,�ل "
dD(  #� ا����  (16)".ا"�� أن ا��� رض ھ� ا��G 	�:" 	 ل ا�

اU�'ف 	^����O I ا�����W B�CJ bن " :وا�� G	� �O ا%�f'ح ھ�
� دو& و f د	� إ-�اھ# Jذ �ى 
UN17("ا(.  
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O ��� ،ا��G 	�و ا��� رض#��Oاد
	 ل " I&،  �D	H�D اe�N ظ ا�#�
�G[ ا�#�
ادI�O ھ ھG ؛ Nن ا�� G	� �O " :ا���,� ا�D] ري#J  #Rأ� 
وا�X ھ

� ا%�f'- ت ھ� اU�'ف �'&��eG� J I وا�Da ت& " �O ا��'م،  B�CJ
 	�f  #أن ,��ن أ-�ھ VWا@� �^�F,،  J@� 
Uوا�، � رض وھ@ا ھ� "�I ا��

]G�#J  #'ھ�ن ���O")18(.  


عوgا� �O د
�G[ ذ�� أن ,&، �	 G,  & رضو �,# �� &  ,F�V�^ و ,
HF��HF ،ا���R  ا�_#� CJ ل ،���Oن ا�J HFG@�� &� د&  �& I�#, % � ،&� د&


Uا� ]�
$�� أ-�ھ#  "W 
&Nا ]^�	 O، ��F�� رض ا����H ا�Wو و ��FGا�
�[ �fرI�W ھ# " �F, ا
�XGW:  

-  jو�kا :��F�� رض ا�و أن ,�� رض ا����H ا�W ��FGا�I�^�FG،  % B�CJ أي
��d- �O  RG�- I ا�#_�I�#,،  �R ا�_#� I�J ا������J I=-� و$�ه ا�_#���O

 W Daأو إ  �e�  #ھ�-=J H#�  .ا�
-  ����hرض ا�: ا� �� رض ,#�V�O I ا�_#� و ،I�^�FGأن ,�� ر?  % ��W ھ�

  .ا�_#�I�J ا������J I=-� و$�ه 
��F�� رض I�J ا��� J هللا V#-ازي ر
��و و% �� أن  &��Fد ا�FGا�، 

� رض ا�W ھ�I�^�FG، �eG� J V���#W ذ�� ]�" Hلو وا���� FO ت Daم " :ا� 	 ��
HFGا� 

 VJ ظ ھ��[ ��e &  أ�" ��F" ط� 	 H19("د��(.  

��FGا� Hا���� V�D�,  & �eG, ��F��@ر -�RG  ا��#H���� O، �eG� J H ا���O ت و Daا�
 ��I&  #RO اe�N ظ ا�#�،&^	 Gو ؛�eGل ا� �& �!U
ا�Da ت "�G و 	� ذ�
 ا�!

� رض FO ل��� Ve,
�W: "وI��,! و�ا�# I��_Cا� HJ FW �RO I�
�[ و$V  ،أ&  ا�"

ىUNا  RD$�W  & �?  #RG& �-وا H� `$�,، HC� � و�&
Cو ا��eGا� 

  .)20("ا�Da تو
2- -N! ر	ا����$ ا��" -�O  رض��Wا� l"m' !و	رض   :ا�#" �% ,�dFC ا��

��F���و I�J ا������I ا�FGھ#  ،ا� I,
  :إ% J�dFC أ&
- ����Fا� �DW
& �O �Wو e�#ا� ���م  ،% ,#�I أن ,�F ا��� رض I�J اNد�, V�N


ه�� ]�"  ���b &� ا��Fي ،-��FW  RG,� &  � ن 	 ط^�� ��J F&  'O، و V��"
�� إ% �O،  ¢_C� Jن ر�I ا��� رض أن ,I�J �F اNد�� ا�#�! و,�J F#م ا��FW 'O
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��، �FWم ا�#�! و,��_C� J I��Iو" :	 ل ا��Dدوي ،ا�#�! و,�J F#إذ ا� b�� ا�^
% HJ F, ي�F21("ا�(.  

��وF�
 ا�
ازي ر-#V هللا �J&� ن ا��� رض I�J ا�,
FW و��FGا�،  `$�,
�� &! وF��� ،أن ا����H ا�FGا� H����� ن �Oن  ،إ% �#  -�RG�J H#  ا��� رضو ،�


أUا� I& ى�	ھ#  أ�-،  RG�- رض �W 'O، ى�	Nا Hم ا�����F, V�N، و �O
�_- ��FGا� Hا����  G��=!&، أ,^ و �_- ��F�، إن � ن & I	H�D ا����H ا�

��#  &I ا��R,�D ت،(  D��
W �D�

, ت ا�#XGت، أو ا� �R,�Dم و ا� !	Nا ��ا�
� ھ�a'a ة�Fا� �O �  :,#�I أن ,R�O H�C  ا��� رض " J�D ر W! وي اNد�

� رض �W I�����I ا����FGا� I����Fا�. 
� رض �W I�����I ا����F����I ا��Fا�. 
� رض �W I���� ا����FGا� ���Fا� ��F��� وا��Fا�. 

��و ،ا��'م �O ھ@ه ا�#!=�� "I ا��Gع ا�� �BوF�� رض ا�W و ھ���FGا� 

ط J=ن 	 ��او ،	��� �'ھ# وgا ا�@R� "�ة 	ن ����fNر ا
	 �	:  "�  رضــا��

Ha #�ع ا�
O "���Fا� I�J رض �W 'O و���Fم ا��F�� �GXا�.  
- �� رض اNد�� ا�#�! و,�W أن I�#, %،  ��F� I��إ% إذا I#^W أ-� ا����


UNا Hل ا�������&، V�e� I#^W أو، ]^�F& V�C,  & Hد�� ]^�F& م
C, ن=� 

Uا� Hا����، 
Uا� V�eG,  & Hد�� cD�, رض ،أو �وRG�- �F�O،  dFCW  ا��

� رضا�� ��F���و I�J ا������I ا�FGا�، ��FGا� V�eG,  & ��F� ،J=ن ,�cD ا����H ا�
��FGا� V�D�,  & ��F� :	 ل ا���J �O �(�J ن ر�I ا�#� ر?� &  ��V ،أو ,�eG ا�

"I���Oا��ا�# I��_Cع ا� #�$ O، ى
UNا �?  #RG& وا-�ة H� ب _,�J،  �O

,� ،وو	c وا-� ،&HC وا-�C�وا� H��C�� �، �eGت وا� Da22("وا�(. 

-�B أ&�I " و�@�� 	
ر ا����fNن 	 "�ة �G#,  #�O ا��� رض FO ��ا 
 �G�&رضا�_#� ا �  .)23("ا��

�V ا�_#� I�J اNد��  ،&F�^[ ذ�� أ�I�#, % V أن ,�F ا��� رضو�D(  #�O
و&I أ$H ذ�� �� ,_� ��#_��R أن ,�Fل �O  ؛ا�#�! و,� I& V$�J و$�ه ا�_#�

�& I���	 ا��ا-�ة �aد Cا�I�^	 G،  I& V�N وا-�؛ c	و �O H��C�وا� �,
C�� �
��Hو ،�O ا��Fل G 	�ا��C�� J ل�Fا� V� I�#, وI���^	 �O �,
C�د  ،ا�
�O
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 ]�" H��C�ىو ،إ-�اھ ا�
UNا ]�" �,
C�ا�، O�eGد ا�
� أن ,^	 G#ط ا�
� I# 
Nن ا�^�,I إ�#  ,!�HC#�  #RW�Da H�C وا-� " .ا�Da ت "�[ ا�#HC ا��ا-�و

�S _O I��C& �O  &=O  #RWوا@J  #R�O G��")24(.  
o��hا� _	`  �Xg ا����$ ا�#"	! ا���رض ��O���$ ا��"	! 0#� ا��ازي: ا�

 VD�� b��[& �O ���[ 	 ���V ا��" V�� �G" هللا V#-ازي ر
وbf ا�
�� JـFGا� Hا����:  "��FGا� 
�� : "FO ل" ا�X ھF�وذ�� أ�  �� 	�ر�  	� م ا����H ا�


 VJ ظ ھ
 ا����H ا�!#��،ا�F ط����e " :و	 ل، )25(""�[ U'ف &  أ�
 HFGا� 

 VJ ظ ھ��[ ��e &  أ�" ��F" ط� 	 Hم د�� 	 �� V��O ��F�ا�#� رض ا�

   . �F� O"(26)ل C&  #RJ ل
,C�H# أن ,��ن  "ظ ھ
 ا����H ا�!#��"أو " ظ ھ
 ا�HFG"و	�ل ا�
ازي 


�� ا�#��Fد X� J ھ,  & :  

,� X� J ھ
 أن  -,I����fNح ا'�fا �O 
 .ھ� ظ-% �G�V� # ا��=و,Hو ا�X ھ
- I����fNح ا'�fا �O �Gا� 
��م ا-�# �V و أن ,
,� X� J ھ� ��ھ� 	�

H,و=��� .  
V�=J �Gازي ا�
�G ه و% ,�G ول أ��
 " :و	� "
ف ا�#� VWد Oإ 
RXW م'�

VG&"(27) .وV�=J  ^,أ VO
�G ه " :"& 
�� �O V� #�ا��e® ا�@ي % ,#�I ا)�
  .(28)"ا��ا-�

�G ه ا�[ ��
ه" :"
ف ا�X ھ
 V�=Jو#� VWد Oإ �O 
F�e, %  &،  ده Oاء أ�(

 ,#� ز "I ا��Gو ،أو أO ده &� ��
ه،و-�ه�UNا ��Fا ا�@RJ،  I" م �ا&�� ز ا�


ه ا-�# % &
$�- " :و "
VO أ,^  V�=J .(29)"ا�] ص�� H#�C, (30)"ھ� ا�@ي.  

�و���Fا� �R$ I& �Gأن ا� �� %، 
" J�D ر $�از  ،أ	�ى &I ا�X ھ
�Gف ا�'[J 
Uآ ]G�& 
�� &  ��F, HROX ا�
ازي J � ،ا-�# ل ا�X ھFGا� 
 ھ

��FGا� 

,� X� J ھ, V؟ أم ا��G��  Oاد
& ��@J ن���O �-وا ]G� ،% ,C�H# إ% &
 -�$

ه ا-�# % &�� H#�C,  &،  ح'�fا �O 
�X ھ�  Oاد
& ��@J ن���O

N؟اI����f  
�� إ�[ وU=( �a  #R� 
�@� J ض
�W=( ان

 ا�#��Fم أ&,�F�ا� ]�" 
RX,

 #RG& �$ا
  :J ¯ ا���d�Oو ا�
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��: اkولFGا� 
 ،ا�X ھ
 �O ا�f'ح اI����fN ،إن � ن &
اده X� J ھ

,Veو�W dD( ا�@ي، ��FGا� 
�[ ا�X ھ" ��F�، V��O ,��ن J@�� 	� 	�م ا�F ط� ا�
�[ &F�^[ �'مو" 

ازي  -�RG  	�م  ،أھH ا�fNل  أ�V ظ�G -��  ا�X ھ� O

�� &I ا�#��Fل�Fل ،ا��FG#ا� I& �GXا� ]��#  أن ا��ا"� ����O �,�F �'م  ،"
 �R$ I& ازي ھ�
�ا����Fو ا�،��GXا�  V����  ��F��� أي أ�V 	�م ا�F ط� ا��	  %

 V����، ��F" او
��  V���� HJ ظ ھF� V���� % ��FGا� 

 ا�X ھUا ،آ �R_O ��$
��
����Fإ�[ ا� ��� �O ا����Hو را$�GXا�، HFG�
 ا"�D ر ��� I& وHF�  . ا�

!��hا� :��FGا� 
 ،ا��O �G ا�f'ح اI����fN ،إن � ن &
اده X� J ھ

,Veو�W dD( ا�@ي،  F��& ��F��V��O،  F ,��ن J@�� 	� 	�م ا��& HFGا� ]�إذ  ،"

 F��& 
� و  H#gO�V&' ا�X ھ
 ،ا��G أ"� &I ا�X ھ& �Gو ،ا� % ��@J ھ�
����F��و ,��F ا"�D را ��"
gص ا���G�� ��GXوا-�ا ،ا�  & F&  R& 	=O، و H�$

 R��"  #� - HF��F و ،ا��&  &�F&،  �� ا أو
  .)�اء � ن ا��G ظ ھ
��وFGا� 

 &I �'م ا�
ازي أن &��Fده X� J ھRX, ا�@ي،  
RX,  & ھ�

�F  )�اء � ن ظ ھ
ا أو �� �& �Gا� I&، �"I����fNح ا'�fا�@ي و ،[ ا
 RG& ذ�� أ&�ر ]�  :,�ل "

- ��F��� FO ل ،$�H ا�
ازي ر-#V هللا ا�X ھ
 ا�FGا� 
وإ&  " :HJ F& �O ا�X ھ
���FGا� 
� ،أن �W@ب ا��Xاھ��F�وإ&  أن ��Wق " :	 لو ."و��Wق ا��Xاھ
 ا�

���FGا� 
� ،ا��Xاھ��F��� أن &��Fده X� J ھ
 �O  ."و�W@ب ا��Xاھ
 ا��O
�� تFGت ،ا� ��F���VG ا�X ھ
 �O ا�J ھ�، ��Fا� HC& I,=O  #Rد� �W ]� �Oل "

�� و ا��O IX ذ��؟وF" V���� إذن؟ ا�_�اب 
  .�F, �Jم ظ ھ
ا "�[ ظ ھ
- ��FGا� 
 ،I����fا�X ھ
 �O ا�f'ح اN ،�� � ن &��Fد ا�
ازي X� J ھ

V��� 	 �O ض
��� ،���Oن &  أO د ا�I& IX  ،ا�_#� أو ا��=و,H �&� ن ا��
�� تFGت ،ا� ��F�W �f=و,�V إن �� ,#�I  ،إن �W دم &� &  ,��e ا�I& ��F ا�


$��و ،ا�_#� CJ  #RG�J ل��
ة �� D& ق
�W ازي
ھ� % ,��ن إ% و ،��I ا�
� دل ا�������O I ا��FةW ��J،  �Gده ا� Oأ  & ��FGا� 
�Oل "�[ أ�X� J ��F, V ھ

F�  .   )�اء � ن ظ ھ
ا أو �� &�
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I����fNح ا'�fا �O 
��X� O، V ھ" ��$
إ% ،% ,� ر إ�[ رده أو ا��
V��@ر W=و,W ��J، V�&� ل و ��Gf ا�
ازي  �O��VD دال "�[ ذ��و ،أو إ&� ن $#


�!e�ا� �O V��	 ذ��: " �DGا� I" ل �روي 	 Vأ� :» ��إن هللا ��` "���� ا�!
��ا( O«، H�	 ن�O : ��
وك ا�X ھ
، F, V�N�^� و$�ب ا�!�& B,�Cھ@ا ا�

 G��� أن ا�!�� "D رة "I ا���و  H���J	��V: وھ� ا���و، ذ�� ��
 وا$` 	!� % :
� ِ �ْ�ا إِ�َٰ[ ِذْ�ِ
 هللاََّ(ْ َO� ]��� �[ ،]9: ا�_#W ل هللا 	وا$`، و 
�� V�O و��: وا�
�َ! ِن إِ%َّ َ&  � �[ٰ َوأَن �َّْ�َ� �ِْ·َِ(َ� ]�_Gا�_�  ،]39: ا� HJ ،و��و��� ا�#
اد &VG ا�

��Gوا� ��Fا� �O د R�$%(31)".وا Vأو� �_� J ���#  ا&�W I=و,H ا�!O ده و
, ��
 F��&.  

-  H�D	 I& ازي
��"د��H ا���G" HF ا���%HS ا���Fل O" ا���F"ھ� &
ادف و "ا�
����	، ��R,�J c� � ة،)�اء
D��� =J	R& !  ا�#,
X� و ،أم  F��& �&�F& ھ�

�[ �H - ل"، ���FGا� 
ا�X ھ
 �O ا�f'ح أھ�O،  Hن � ن &��Fده �X� Jاھ
Ieھ@ا ا�،  ���V���� V 	 ط" HF��� و �FO 	�م ا�F" V���، ده و��F& ن �إن 

I����fNح ا'�fا �O �Gا� 
�� % ����V 	 ط�   ،X� J ھF��FO 	�م ا�
 #RSا��(%،  ��F" V���� HJ وfأ HF�  .H ا�NHFGن ا�


ات ا�
ازي -,
FW I& ر�Rg#ا�،  F��& IX�� "�Gه &��eة ���FGا� � ،أن اNد�
� و�#�W IJا H�$ ��@�"����"HJ F& �O " ا��Xاھ
 ا�!#�� "اNد�� ا�!#
�R#  )�اءو�$،  ���FGا� 
� ،HJ و$�H ا��Xاھ��F�ھ� و ،HJ F& �O ا��Fاط� ا�

� ر?c اNد�� :  HS	�ل ا���F#J �� " :"Fد ا�
ازي &I أ�e ظFO V لW إذا
 ���FGا� 
�، أو ا�!#� وا��HF، أو ا�HFG وا��HF، أو ا��Xاھ��F�� وا���ا�!#

�، أو ��C ذ�� &I ا��D رات��F�  .(32) "وا��Fاط� ا�
- VD�� b��[& �O هللا V#-ازي ر
�   ،)� ق �'م ا�	
e�ض ا�
�& �O I�, ��

���Fا� I�J و��[ ا��GX  ،ا�I& �GX اNد�" ��F�-�[ ,F ل أ��F, Vم ا�F ط� ا�
��FGازي ،ا�
� �O �'م ا����F�� 
�RO " م  �O�H ا���Gص  ،O' ذ�

��"
gا�.  
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- dD(  #� ر���رض إ�#  , �� د��إذا � �c اN ،ا���& �ن ,��ن أ-�ھ  أ%  ،د�

Uا� I& ى�	#   ،أ�ا �Jأ V��RG�- V�N  % ا"�D ر �¸?�N O b	�ى را$� "

  .�FWم

��وF�� ا��� رض I�J ا��=!& H�C& ن�O V���� "�G ا�
ازي أن ,F لو "FGا�:  
�� �RO 	 ط� &�Fم  -F�  .�H &  ,�ل "��V ا����H ا�

ط "�م و$�د ا�#� رض   -gJ ���	 �RO �"
gا� Hا���� V���H &  ,�ل "

��F�� I&  R	H�D ا�IX أو ا أن ا�
ازي ,
د $#�� ا�!#�� ت��� &�G[ ھ@، وا�
�� ت ،"�Gه�Fا� H�D	 I& ���DF& ھ� HJ،  RG& HF�
  ،إ% &  " رض ا����O

��F�� ر?�V ا�#�  �Gظ،  ���	 V���� %  ��F" V����. 
pOا��ا _	`  �#��qr ا��ازي �!  إ�(�ن ا���Wرض: ا�

� رض ،dD(  #&  G� I�DW أن ا�
ازي ر-#V هللا�� J ��	:  رض �W
I����Fا� I����  ،ا����F"  #ط أن ,��ن ا-�ھ
gJ و ��F� 
Uازي و ،ا�
,G 	¹ ا�

��,  #J  #RG�J رض �  :�O د"�ى ا��

ر ��
 وا-� &I  :إ�(�ن '��رض ا����	�- ا�"`���-ا�/fف �!  -1	

� ا�fNل#Sأ، ����Fا� ��  ،ا&�G ع ا��� رض I�J اNد���F� c� � و أ)�اء���F"، 
��FGا� I& �D�
��و أو &F��� ��Cf ،ا�F� Hد�� �$�, 'O،   ��F� 'رض د�� �,

V$و H� I&  C�Cf، �-وا HC& �O �-وا I&ز �O،  ��F" Hد�� �$�, %  #�
��Cf، V$و H� I&  C�Cf  ��F" 'رض د�� �,،  ��F" Hد�� �$�, %  #�
��Cf، V$و H� I&  �J a  ��F� 'رض د�� ��J �O `$ C ن &HC 	 ل اIJ ا� ،,

�� وظ�G:"ا��� رض�	 �O %و ،I����	 �O رض �W %؛و IXء ا� e��% .
	 ل و .)33("وا��
$�� �O ا�I���FG& I�GX أو &�I���F، أو &�FGل و&��Fل


 ظ�G " :ا�G(NيUوا�  �����I أو � ن أ-�ھ#  	��	  � �  ��O،  'O
� رضW")34(.  

���Fا� I�J رض ���م ا��! ويا��GX و وا&�G ع ا���،  ���Fم ا��F�O
 F�� دل" :	� �HF ا%eW ق "�[ ذ�� ا�e��FO �- لو ،&�W I�� " I�����I "د���	
�� . ا eW	 C& " لF� 
Uوا� ، ��F"  #أو أ-�ھ ،I���F� أو I���F"  � � إذ �� . )�اء

 #R" eWأو ار I�^�FG# ع ا��ض ذ�� ��م ا$
O. و��$
W  
Uا� ]�أ-�ھ#  "

ع ا��� رض،  و% O ��$
�؛ Nن ا�����Fا� �
$�� �O اNد���� HU�& 'O ،ل C&

��$
W 'O ، R�O رض �W")35(.  
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��نS ºººFا� ]ººº�- HºººJ ººº��ººº�&�J �ººº ن ا��F���ºººو رض I�ºººJ ا�FGھ� و ا�
ººº��
J

ع % ,
د J]'ف &F�^[ ا��O"HF� رة ,���Fن  ،�ن �O ھ@ا ا�D ب&^�gا�" 

�ººW رة ,��!�ººن و�=ºº!#ه ا�@ººھ �ººO �	 ººG�ا� Vºº� �ºº	و �ººFO ازي
ººا�  ºº&=O،  ر أن
ººFO
� % ,_�ºººز ºººFO لººº�G�Fا�� �ºººد�Nا �ºººO ��$
ººº�ا� ": �ºººد�Nا �ºººO ى
ººº_, % ��$
ººº�ا�

��G�Fھ# ، )36("ا�� I,
&=J  R�O ��$
  :و ا)��ل "�[ "�م $
, ن ا��


�` &I ا�^
وري: اkول& �G�Fا��، V� ا�'زم I& أو،  ��J %و% ,��ن إ
�Jم أر��" dFCW، I�^�FGا� �O  R���- ل C�(ا c�:" 	 ل ا�
ازي ،�Oذا ا$�#

�أو %ز&  "RG  ��و&   ،�
ط ا����H ا���G�F أن ,��ن &
��F& I&  D& ت ?
ور,

ور,  ?... �& I�^�FGا� �O  R���- H�C�!, ��JرNم ا���وإ% ��م  ،RO@ه ا�

��!e( ور, ت وھ�
  .)37("وإذا ا)�C ل RW�Da  ا&��G ا��� رض ،ا��Fح �O ا�^

!��hا� :I�O
� أ-� ا��,�FW I" رة D" ��$
� و ،ا���G�Fم ا�����ذ�� �O ا�
�G�#&، ازي
�� ا��HDF, % �G�F " :	 ل ا��� وا�,�F�ا� I" رة D" ��$
ا��
�,�F�38("ا�(. 


ره  ،و&  ذ�
ه ا�
ازي &I ا&�G ع ا��
$�� I�J ا���G�F ت	  & V��" H�g,
��� ا�F ��ن ا��&�F& �O، ��FGا� Hا���� I�J رض ���و &I إ&� ن ا��F�Nن  ،ا�

�G ه ا&�G ع ا��� رض& ��$

ع ا��� رض ،ا&�G ع ا��O ��$
O#�[ � ن  ،Nن ا��
��$
و% �� أن  ،&�[ ا&��G ا��� رض ا&��G ا��
$��و ،ا��� رض ��م ا��

HF�� رض ا�W و��ا�J I& HFG ب ا��GXا� % ��G�Fم ا����Nن ا��GXن "�G ا�
ازي  ،
Nا H�D	 I&����#  I�J ا�
ازي ذ�� �O أ	! م د��H  ،& رات % & I	H�D ا�

HF����I اeW 	 ، " :و �@�� ذ�
 ا��g� ��،ا��	 I��أ�I�#, % V ا��� رض I�J د��

CDا� �O �g�ق ا��ر eW%ھ�@ا -�[ ا ،I���F� أو I���F"  � � 39(")�اء(. a �

��ھ  ا)��ل "�[ ھ@ا ا��FلJ، ع G�&ا �O ازي

 د��H ا��@J  �ا��
$�� I�J اNد�
��G�Fا��، ]�" �
$�� RG�J أ��%�W ك G[ ,��ن ھ�رض - ��W % ��G�Fا�� � ن اNد�

� &! و"  :�=ن ا��g� �� �F,لو�G�Fا�� ���م إ&� ن  ،ا&�G ع ا��
$�� I�J اNد��
 RG�J رض ���Vا��g� ��  &  ذ�
ه و ".ا��" I����fNال ا�	ت أ
Wا�W، HF� �	 و

���C& I ل اeW 	 &:" ا eW	�R اIJ ا��C م FO ل�	 I��� دل د��W ��=!")40(. 
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�� ,G 	� ا�����O:  H ھ@ا ا�D ب أن ,F ل ا�!¨الوF�إذا � ن ا����H ا�
��FGةو ،ا��Fا� �O �
ط ا��G 	� أن W!��ي اNد�� I& تو��ا) �	ذا ر$�  ، #�O

� د%ن؟�&  #Rأ� �& ��FGا� ]�" ��F��# ذا �� ,& J HF�G ع و ا�
ازي ر-#V هللا ا�
�-��eا� H�O  #� ��$

ه؟ و ا����  

 �G�#, Vذ�� أ� ]���أا�_�اب "F��[ &HC و ن ,��ارد ا����H ا�" ��FGا�

 ،وا-�Uا� V�eG,  &  #أ-�ھ cD�, B�CJ، V� �J ر
FW  #�  . #�" 
ء O#@ھ` أ��

 ،����Fا� �� &I ا��� رض I�J اNد��� & ����Fل أن ا��fNع "ا G�&%  Rوأ�
�# ء اeW ق �
 وا-� &I ا��� HF� HJ ، RG�J ��$
ا��� رض , %  RG�J�W=[ ا��

 #Rد� �W أو I����Fا� I��� رض ا����W م $�از�" ]� .)41("ا��F'ء "

��� ا��-�Dر وھ���ل ا�� 	: " I�J رض �W % Vأ� I����fNا ��J ى
,
 V�N ؛ ًّ��F� 
Uوا�  ًّ��F"  #أو أ-�ھ ،I���F� أو ،I���F"  � � اء�( ،I����	 I��د��
 
Uا� ]�
$�� أ-�ھ#  "W نNو ، #R" eWأو ار ،I�^�FG# ع ا��دي إ�[ ا$¨,
 �
 ا��� رض �O اNد��CG,و ،����Fا� �
$�� �O اNد���� HU�& 'O ،ل C&

Xا� �F, �a ، ًّ��F� 
Uوا� ، ًّ��F"  أو أ-�ھ ،���F" أو ،���F� c� � اء�( ،��G
 RG�J ��$
  .)42("ا��

� ا��ازي �tد�� '#X! إ�(�ن ا���Wرض -2ur:   هللا V#-ازي ر
	!� ا�
� أ	! م FO ل a'a ]ا�#� �` إ�":  RG& ،! م	أ �a'a ]�&  ,!�H�C : ا�#� �` "

�� �J  RJا)�� ا�!#���� RJ  إ% J �!#�و -��ل ا�� &!,  &  RG�H�C -��ل ا�
�� I&  RJ ا��W HF رةو�
ىو &RG  &  ,�� -��ل ا�Uا�!#� أ I&")43(. 

� &� �` ھ�a'a ازي
� ا�#!	 I& H�C�O:  
�� �J  RJا)�� ا�!#�  -��� تھ� و ،&� �` ,!�H�C ا�F�  .ا�
�� RJ  إ% �Jا)�� ا�!#�  -�
"� تو ،&� �` ,!�H�C ا�gھ� ا�.  
�� I&  RJ ا��W HF رة &� �`  -�ھ� ا����H و ،&I ا�!#� W رةو ,�� -��ل ا�

HF�� و ا�#
�` &I ا�& HFGا�.  
�R  ا��ر�FO �g لو�& 
� أ	! م" :ذ�a'a ]إ� Hا���� �!FG,و : ��#(

���� وو?F"44("و(.  
ھ� و  ،% ,!��ل "��V إ% �G� O، �#!� Jع ا�� �� &I ا�#� �` "�G ا�
ازي

���FGا� �
ف إ%  ،اNد��, % ��� &I اNد�J @�� و$` أن ,��ن�ن  �ذا �O
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عg� J، ء �D�Nا d,
�G سو ،"I ط� V����D, ازيو ،ھ�
 ھ@ا % ,] �V�O b ا�
�و�#�W IJل ا 	ه 
�� J �!#� أ&�ر" :% ���, Vا أ��#�( �	 �Rأ� . #�  Vو�
�@,

� أ	! مa'a م����� إ% : ��I& �R أن ا��, %  &  RG&و ،HF�� J %إ ���, %  &  RG&
HF��� J �!#� وا��,  &  RG&و ،�#!� J .�� .)45("وھ@ا ا���O d- ��!F ا�_#

��وF" Hم د�� �	 �G�#�O ��@� 
&Nن ا �إذا ،  Hا���� V�Daأ  & �e� ]�"
���� �O ھ@ا ا�V�N�!F % &_ ل �����H ا��F ،ا�!#،   & ���Oن أcDa ا����H ا�!#

��F��[ و$�ب ا��#F#J H�^[ ا����H ا�!#�� ،�e ه ا����H ا�" de�& ��#_� O،  أو
���fNاءة ا
Dا� �O
J ]#!,  &، و 'O ��F�إن أcDa ا�!#�� &  دل "��V ا����H ا�

 RG�- رض �W،  ��
ھ ن ا�F ط� ا&�G ع -��ل ا��� رض $#Dا ا�@RJ cD�O،  I�J
��F���و ا����H ا�FGا� Hا����،  HS Fل ا��F, أن  RG�- �G�#�O" : VJ 
DUأ  & H�

 ً #�" �&Nا H#�ن أ �ا @Rھ�، و�
DU ون�J VO
�
ھ� أن ,�� I�#, ء �D�Nا
�,
D[وا� ���F�� وا��!Cق ا�
�� J ون
F#46("ا�(.  

�� تھ$ .y'! ا��qع w�"#O ا��"$؟  -3F�� رض ا�W I& م�Re#ا� 
�� ت ,#�� �f I�J V=ن ,F لوFG؟ :ا� HF�
ع ��FGJ ا�gا� �W=, Hو ھ �O `D!ا�

HF�
ع �O ا�@ھ�G" I ا�
ازي ھ@ا ا��
ح أن ا�gا� ]�" dJ (،  م���Oن أ��W ن

عgم ا� �-N �FJ ( HF�
ا "I ا��HFو ،أ-� م ا�U=�& ع
gن ا� �ن  ،إذا  �

HF�
ره ا�	  & �FGJ د

ع ھ� ا�@ي ,gا�.  

ع % ,
د J]'ف &F�^[  :أن ,F ل ا�_�اب "I ذ��% �� أن gا�

HF��[ &F�^[ ا���Fل ،ا�" �
اء $ ر,�� ا��,
gا� HJ،  �R$�& ��,
�  R�N
�F'ء��،  c� �O R	�f ]�� "��'F�R  د��' "�#�W IJل ا 	 ": ��"  & Iو��

 % ��Cل ا���FG#ا� HJ ،��Dع ا�
gا� V?ر �
,� ا��HF % ,���ر أن ,�J
	 �,
f ل�F�& V?ر �� &  GW زع ا�G س V�O، و .,& " �O ذ�� c�&=W �	

 HF�� J ���� �RD ت O )�ة ,C,
� ا��C�Cص ا����Gا� b� U  & ت�$�O
 R�'�J")47(.  

 �
ر 	 "�ة "�م ا��	 I#&رضو، ��FGا� ���Fا� I�J و��F��� ا��Fا�، 
� % �O GW 	^ ,  ا���Fل" :ا�g ط�D ر-#V هللا FO ل�"
gا� ��a ا)��ل ، )48("اNد�

���F��[ 	 "�ة ا&�G ع ا��� رض N Jد�� ا�" �Dط gا�،  �#���F ھ  ا���Fل ا�!�W ��ا�
�� �J  R �ذ" ن FO لو ،�DF� Jل!W:  
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اء دل "�[ أن  -F�(%ا Hلد���F��[ &F�^[ ا�" �� $ ر,�,
gل  ،ا� 	
�Dط gا�: "  R	��W B�CJ ،ل�F��[ &F�^[ ا�"  R� ,
$ ]�
اء دل "F�(%ا

 �O %و ،�� �� أو � رھ�، و% �'م G" �O د &�S ط  R� د FGWو ،�C$ا
ا���Fل ا�
�[ &F�^[ ا���Fل" �� م، وھ� ا�#�R���J �G  $ ر,�& Hھ _W")49(. 

-  ��,
gا� �O ��� وردت J]'ف  ،إ�#  ھ� ���'	 ھ  "�Fل ا�#��I�e ��` اNد�O
�F ھ  ا���Fل�W �� HF��#F&،  RJ H�^[ ا�W أن ]�" '^O، �Dط gل ا� 	 ":  Rأ�


"� و% ��
ه، ��RG  أد�� eW J ق � ��- ]��D د "�� ��� � O�R ؛ �� I�W أد�
�[ 	^ ,  ا���Fل" � .)50("ا��F'ء؛ �Oل "�[ أ�R  $ ر,

-  �FGا� cO � ��HF���C#� J  e ل ،� ت &F�^[ ا��W  RJ b��&B�- I  ،�� ن ا���

ع ( J�C! ن ا��@ب &� &   ،RF�D�W I" '^O  ،"�م ��Wرھ gورد ا� ��O

VCD	 I& HF�
ر �O ا�FW، ره��W ل C& ب@�� J b���O،  I" '^Oن ا���
�Dط gل ا� 	 VJ ام��ا%�: " %  #J  e���W  ھ ^�F#J b���� � O�R ؛ �� ن ا���

 HJ ،ره���و% , HF�� ا�����J b�����, %  & d,	V ا�R$ I& ق، وذ�� �,
V	��,و VO'U ر���51(",(. 

- HF�
ع ��FGJ ا�gن ،�� $ ء ا��G_#ا� b���W I& أ�� VJ H	 ���b ا��W ن ��، 
�VوD	 إ�[ ا�@ي ���� $ ءت "�[ :" ا�g ط�D 	 ل ،ھ@ا ا����H را$� �O ا�_#O

�[ ا�#���ه U'ف &  ,F�V�^؛ �� ن ��وم ا�" V&و�� I& أ�� H	 ��[ ا�" b����
وا���D وا��S G؛ إذ % "R� HF¨%ء ,��ق أو % ,��ق، J]'ف ا�� 	H ا�@ي 

VJ VF,��W I�#, %  & V�W=,")52(. 

- HF�
ع ��FGJ ا�gء ا� $ ��، ��,
gرد ا� I& ر أول eن ا�� ��،  ]�" �Rf
C�
��م "��'F�R  	 ل ا�g ط�Dو ،ردھ J _�ا�ا-: " HJن���F,  & ]ن أو� �إن : 

�#  �� ,�I& I ذ�� O ،ذ�� VDل، أو &  أ��F��� b� [& أو ھ� ،HF�ھ@ا % ,
�[ &F�^[ ا���Fل؛ إ% " V� ,
��ا &  V�O، و"
�Oا $F" �Rأ� ]���ء؛ دل "

?V أ-� ��
 -�[ � ن &I أ&
ھ� &  � ن، و�� ,Uر أ�&N V" DWا I& ا�Jأ �Rأ�

� �O  � .)RJVG" V�e")53@ا ا�#�"[؛ �O ن 	 ط
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�  :خ�'
�#�W V�� ا�� �C تGJ ا�@ي ¯ �#Cوا� ،���[ هللا و)f و 
�U ]�J رك "

�� أن أc##W &  أردت J ت��	إ��  �a ،ت% (
��ث J=	�م ا�D#ت، ا� ,
Dا�
��, #�O ت �f��ھ� ا�=J V,�G�ا� �a BCDا� ¢S �G� ض
�  :ذ�
ه ا��

1-  V��� 	 
,
FW �O هللا V#-ازي ر
�� ا�(���[  ،ا��" HF��O و$�ب �FW,� ا�
HFGا�، ]��ا��� رض I�J اN &� ن&�Dأ إ "��F��و د�� ا���FGا�،  cDaأ  #� V��O

��ھ  و$�ب �FW,�   ،ا��� رضJ ر
	  Hل ا�������&��F��[ ،ا�" Hل ا�������& 
 ��FGة ا��" F� ا
,
FW"HFGا� Hfأ HF�I�, ��،   HJ ا�
ازي �O ذ�� �J" و "ا�


ي،�I& H أcDa ا��� رض�Dا� I�!Cا� �J=�، و�G,�_ا��و ،ا���إ�#   ،ا�
HFGا� ]�" HF��HC& b ا���O ،�RG�J �,�F و ،أDa��ه �FW H$N,� ا��Uإن ا


"� تgو ا�%ھ� ت،و ا��Dط g� � رض �� و �e� I& H[ إ&� ن ا���#�W IJا

ا �F "�ة إ�#  �e ه  ,
FW"HF�� إ&� ن  �O ن ا�]'ف" ا�HFG أHf ا��=!& �O

Nا I�J رض ��ا����F��و د�� ا���FGا�،  I�W�" Fا� H�f=W �O ا�]'ف �O  DD(
I��FJ !ا�.  

2- V$و H� I& ����Fا� �� رض اNد�W ع G�&ا،   ��F" ��@� `$�#ن ا� �اء �(
 ��F� أ ،أو��FGا� I&  D�
��و و &F�� اN ،ا���� N �G#Wن 	��"
gا� �د�

 RG�J  #�O رض ���Nن اN ،ا��F" أو ���F� c� � اء�( ����Fا� ��د�  ]R�G& ھ�
�� رض ،اNد�W  RG�J cDa ��O]G�& H����� I�, ��، رو D�"ا ����F��#  و ،% �

�GXا� I" '^O ���F� J %ل��م ا%) F�(ا.  
3- ����Fا� �� رض اNد�W ��=!& �O هللا V#-ازي ر
�eO &�ا?�  ،GW 	� ا�

 �G#, VD�� I&ن إ �& RG�J رض � �a أcDa إ&� ن ا��� رض I�J ا��HF ،ا��
  ."�G ا�I" B,�C ا�F ��ن ا����ا�HFG و
4- I����fNا I& I�FFC#ر ا��R#$، HfNف ا'U رض �)�اء  ،"�[ أن ا��

�� تFGت أو ا� ��F�
 ا�#_�I�J،�R ا�X� �O رض �و ��� �O ،و إ�#  ,H�C ا��

&Nا �	ت ،وا ���F� J 
&Nا d��W و ،إن ]�"  R^�J م�F�O ت �GXأ&  ا�

��J، ��$
  .�#  ھ� &�CDث HS !& �O ا��
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5- VD��  &  VJ �� �O ��#�W IJا"HF�� رض ا�W و درأHFGو "ا� VJ �� �O �Dط gا�
��O�J d ا��� رض" ا�#�اFO ت"�W  #�O، ���F�� ,!�dC &�,� و I�J اNد�� ا���FGا�

 ���� ا��را) ت ا�D���'و F�FCW و $#�  ،اھ�# م &I طCW، I& ��=!#J d���& V�N
I,ت ا�� #R&، ي�F�  . ا������eو �O ا�_ �` ا�

pاج�� ا��cدر وا�|�r:  

-  �Dط gا� ](�& IJ اھ��
Jھـ790: ت(إ(d�FCW ،ت FOا�#�ا ، : I!- IJ ر�Rg& ة��D" �Jأ
  . م1997، 1آل )�# ن، دار اe" IJ ن، ط

�[ &@ھ` ا�& م أ-#� HDG- IJ، )ھـ803: ت(اIJ ا��C م  -" VFeل ا��fأ �O 
، ا�#]��
d�FCW :د . 
RX& �#C&، FJ   �D" ��� ا�#�& $،�,���،  ا�&
� ا�#��&  

-  �eGCا� �ّ(�J�ّز,� ا� �Jأ)ھـ430: ت(VFeل ا��fأ �O ����FW ،، d�FCW : ��C& H,� اNد�U
 ،��#��  . م2001، 1طا��,I ا�#��، دار ا���` ا�

-  �g�در ا��ر RJ IJ I,ر ا���J)دار )ھـ794: ت  ،VFeل ا��fأ �O �C#ا� 
CDا� ،
�D�م 1994، 1ط،ا��              .  

-  ��#�W IJس ا D�� رض ا��HF وا�d�FCW ،HFG)ھـ728: ت(�FW ا��,I أ�J ا�W د: ، درء . �#C&
���د ا�)'&��، ا�##( IJ �#C& ا�& م ��� ا�!��د,�، طر� د ) ��، $ &�J
�1411، �2� ا� 

  .ھـ
- ��D!ا� I,ج ا�� W)ھـ771: ت(d�FCW ،ى
Dا�� ���O gت ا� FDد: ، ط . �- Gا�� �#C& د�#C&

 وا���ز,�،ط. دgGوا� �" D��� 
��، ھ_Cا� �#C& ح �eا� �D"2،1993 م.  
-  ،�� ا�)'&��& _� J �#���، "# دة ا�BCD ا��JرNا �� &I اNد����Fري، ا���د �D&د �#-

� ا�#�Gرة، طG,�#ھـ1420، 1ا�   . 
-  �� RefNا I,ھـ749: ت(�#� ا��(`$ Cا� IJا 

ح &]��� 
: �J ،، d�FCW ن ا�#]��


 FJ ،  دار ا�#���، ا�!��د,�، طRX& �#C&1 ،1406 ھـ.  
�)ھـ748: ت(�@ھ��D#� ا��,I ا -� (
  .م1985، 3، ط، )�
 أ"'م ا�DG'ء، &¨)!� ا�
- �eGCري ا� [Dا� I,ء ا��'" ،�#C& IJ �#-أ IJ �,��
ار )ھـ730 :ت("�D ا�(Nا bg� ،


ح أ�fل ا��Dدوي، دار ا��� ب ا�)'&��.  
� ا�!�ل �
ح &RG ج ا���fل،  دار ا���` )ھـ772: ت("�D ا�
-�� ا�)�Gي  -, R� ،


وت�J ،��#��  .مGD�1 ،1999 ن، ط-ا�

 ا�
ازي  -#" IJ �#C& I,ا�� 
[O)ھـ606: ت( ،�J
�، &��W e ا���`، دار إ-� ء ا��
اث ا�


وت، ط�J3 ،1420 ھـ.  

 ا�
ازي  -#" IJ �#C& I,ا�� 
[O)ھـ 606:ت(�, R� ،  d�FCW ،ل�fNا �ا���Fل �O درا,


وت �GD ن، ط�J ،
S U@ده،  دار ا��O b���  . ه1436، 1ا�����ر )��� "�D ا�
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 ا�
ازي  -#" IJ �#C& I,ا�� 
[O)ھـ606: ت( �, G" ،�,�F�ا� ��(=W ، : �#C& أ��

 ا�]��`، دار ��ر ا��D ح، د&dg، ط�U �#C& �#-وي، أ O
gم2011، 1"�� ن ا�. 


 ا��, -[O ازي

 ا�#" IJ �#C& I)ھـ606: ت( d�FCW ،ا�%ھ� ���� &I ا��� �، ا�#� �` ا�

وت، ط�J ،�J
�  .ه1439، 1ا�����ر أ-#� -_ زي ا�!F ،  دار ا��� ب ا�


 ا�
ازي   -#" IJ �#C& I,ا�� 
[O)ھـ606: ت(I�&�F�#ر ا� �Oأ H�C& ، و I& I,
U=�#ا�
�# ء�� ا����و ا��C# ءو ا�D��& ،I�#��ا�#��,
  .اNزھ
 ، ت اNزھ


 ا�
ازي  -#" IJ �#C& I,ا�� 
[O)ل)ھـ606: ت��C#ا� ،، d�FCW :ض . د �O 
J $ Vط
�، ط� (
��ا��،  &¨)!� ا��  . ھـ 1418، 3ا�

-  �� ��gا� ��" IJ �#C&)ل، )ھـ1250: ت�fNا ��" I& dCا� d�FCW ل إ���Ceإر� د ا� ،
d�FCW :dg&د ،�J
��، دار ا��� ب ا�, G" أ-#� "�و ¼�gھـ1419، 1ط ،ا� .  

-  �!U
�)ھـ483: تIJ �#C&) أ-#� IJ أHR( �J ا�!O
� ،، أ�fل ا�!
U!�، دار ا�#

وت�J.  


و -Rي ا�
�، d�FCW)ھـ370: ت(ي &IJ �#C أ-#� IJ اNزھ��&C#� "�ض : ، RW@,` ا�
�J
�
وت، ط ،&
"`،  دار إ-� ء ا��
اث ا��J1 ،2001م.  


، d�FCW)ھـ972: ت(&IJ �#C أ-#� �D" IJ ا���,� اIJ ا�G_ ر  -�G#` ا��ح ا���
� ، :
� ا����D ن، طD��&  ،د #- V,�� ،��  .ھـC&2 ،1418#� ا��-�

&�D" �#C ا�!'م "�D : ، ا�#!��d�FCW ،]e)ھـ505: ت( =C& IJ �#C&�& - �J#� ا���ا�� -
�، ط�#��  .            ھـ1413، 1ا��O g،  دار ا���` ا�


م $# ل ا��,I ا�XG& IJر  -�& IJ �#C&)ھـ711: ت(�
وت، ، �! ن ا��J  ،در f ب،  دار

  .ه1414، 3ط
-  

 &e��& �#C[ ا��-���، ا��$�� �O أ�fل ا�VFe ا�)'&�، دار ا�]�gGوا� �" D���

 dg&ز,�، د��م 2006، 2)�ر, ، ط –وا�.  
�)000:ت(&C#� 	�` ا��,I ا�
ازي  -�!#gا� �� (

ح ا�� �O ��F�G#ا"� ا��Fا� 
,
CW ،، 

  .     ه�gG&2 ،1384رات ��Jار، ط
-  �W " !ا� IJ I,ا�� 
eX&)ه694:ت(d�FCW ،ل�fNا ��� ا���fل إ�[ ", R� ، : IJ ��(


 �R& IJي ا�!,

ى(�#�، ر) �� د���راه �Fأم ا� ��& $ (،��
اف د &�D" �#C ا��ا,� "��J 
  .م 1985
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 :ا�^�ا�{
                                                           

)1( V�#$
W 
XG, :��D!ا� I,ج ا�� W )ت )ھـ771: ت FDط  ،d�FCW ،ى
Dا�� ���O gد: ا� .

 وا���ز,�،. &C#�د &C#� ا��G -� دgGوا� �" D��� 
��، ھ_Cا� �#C& ح �eا� �D" 2ط، 

�، )ھـ748: ت( �#� ا��,I ا�@ھ�D). 8/81( م،1993� (

 أ"'م ا�DG'ء، &¨)!� ا��( ،
  )21/500(م، 1985، 3ط

)2( 
XG,:  ر�XG& IJب،)ه711:ت(ا
�
وت،   ،""
ض " & دة  ، �! ن ا��J  ،در f دار
  ).7/167( ه،1414، 3ط

)3( 
XG,:  ي
�،)ه370: ت(&IJ �#C أ-#� اNزھ��
ض " & دة  ، RW@,` ا�""، d�FCW :

وت، ط�J ،�J
�  ).1/288( م،C&1 ،2001#� "�ض &
"`،  دار إ-� ء ا��
اث ا�

)4( �g�ا��ر I,ر ا���J )ھـ794: ت(�D�دار ا��  ،VFeل ا��fأ �O �C#ا� 
CD1ط،، ا� ،
  ).109/ 6(م ،1994

)5(  �!U

وت،)ھـ483: ت(&C#� ا�!�J ، �O
�  ).2/12( ، أ�fل ا�!
U!�، دار ا�#

". ا"�� أن ا��� رض ھ� ا��G 	�:"  ل ا���ا��	 )6(XG, :ا���� =C& IJ �#C&�& - �J#� ا�

�، : ، ا�#!��d�FCW ،]e)ھـ505: ت(�#��&�D" �#C ا�!'م "�D ا��O g،  دار ا���` ا�
  ).1/376( ھـ،1413، 1ط


 ا��,I ا�
ازي  )7([O)وت، ط)ھـ606: ت
�J ،�J
�، ��W e& ،3 ا���`، دار إ-� ء ا��
اث ا�
  ).7/117( ھـ، 1420

)8( 
XG,:  �W " !ا� IJ I,ا�� 
eX&)ه694:ت(d�FCW ،ل�fNا ��� ا���fل إ�[ ", R� ، :

 �R& IJي ا�!�#�، ر) �� د���راه ,
� IJ ��
ى()Fأم ا� ��& $ ( �D" �#C& اف د
��J

،��
ح ا����` )ھـ972: تIJ �#C&) أ-#� اIJ ا�G_ ر  ،695(/  2(  م، 1985ا��ا,� "� ،
d�FCW ،
�G#ا� :�� ،��� ا����D ن، ط&C#� ا��-�D��&  ،د #- V,2 ،1418،4/605(ھـ.(  


 ا��,I ا�
ازي  )9([O)ھـ606: ت(d�FCW ، ل��C#ا��،  . د: ، ا����
 �O ض ا�J $ Vط
�، ط� (
  ).1/406(ھـ، 1418، 3&¨)!� ا�


 ا��,I ا�
ازي  )10([O)ھـ 606:ت( ���� ا���Fل �O درا,� ا�fNل، d�FCW ا�����ر ), R� ،

وت �GD ن، ط�J ،
S U@ده،  دار ا��O b���  ).1/125( ه، �D"1 ،1436 ا�

)11( 
XG, : ،`��  ).2/298( ا�
ازي، &��W e ا�

 ا��,I ا�
ازي  )12([O)ھـ606: ت( �, G" ،�,�F�ا� ��(=W ، : ن ��" �#C& وي، أ�� O
gا�

  .173-172ص  م،2011، 1دار ��ر ا��D ح، د&dg، ط

 ا��,I ا�
ازي  )13([O)ھـ606: ت(d�FCW ،ا�%ھ� ���� &I ا��� �أ-#� . د: ، ا�#� �` ا�


وت، ط�J ،�J
�  .203-202ص  ه،1439، 1-_ زي ا�!F ،  دار ا��� ب ا�

 ا��,I ا�
ازي  )14([O)و ا�)ھـ606: ت I�&�F�#ر ا� �Oأ H�C& ، ء #��
,I& I ا�U=�#

،
� ، اNزھ,
� ا���� ت اNزھD��& ،I�#�  .51ص  وا��C# ء وا�#��
��ھ  51ا�#��ر �V!e ص )15(J  & و  
)16(  ،]e��!#ا��، ا���  ). 1/376(ا�
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� )000:ت(&C#� 	�` ا��,I ا�
ازي  )17(� (

ح ا�� �O ��F�G#ا"� ا��Fا� 
,
CW ،

� ،&�gGرات ��Jار، ط�!#g323ص ه، 1384، 2ا�.  

ار �
ح أ�fل ا��Dدوي، دار ا��� ب )ھـ730: ت("�D ا���,� ا�D] ري  )18((Nا bg� ،

  ).3/76(ا�)'&�،
  ).1/406(ا�
ازي، ا�#��Cل،  )19(
)20(  ،�!U
  ).2/12(أ�fل ا�!
U!�،ا�!
)
ار،) 21(Nا bg� ،ري [D3/227( ا�.(  
)22(  ّ�(�J�ّز,� ا� �Jأ )ھـ430: ت(VFeل ا��fأ �O �����C& H ا��,�FW ،، d�FCW : I,� اNد�U

�، ط�#��  ).1/214(م،2001، 1ا�#��، دار ا���` ا�
)23(  ،
�G#` ا��ح ا���
  ).2/198(اIJ ا�G_ ر، �
)24(  ،�  ).)1/214ا���FW ،�(�J,� اNد�
� ا���Fل،  )25(, R� ،ازي
  ).1/125(ا�
  ).1/406(ا�
ازي، ا�#��Cل،  )26(
)27(  ،V!e� ا�#��ر)3/151.(  
)28(  ،V!e� ا�#��ر)3/152.(  
)29(  ،V!e� ا�#��ر)3/152.(  
)30( ،V!e� ا�#��ر )3/152.(  
)31( ،`��  ).4/137(ا�
ازي، &��W e ا�
)32(  ��#�W IJس ا D�� رض ا��HF وا�d�FCW ،HFG)ھـ728: ت(�FW ا��,I أ�J ا�W د: ، درء .

� ا�!��د,�، ط &C#� ر� د�J
�� ا�����د ا�)'&��، ا�##( IJ �#C& ا�& م ��& $ ،�� (2 ،
  ).1/5(ھـ،  1411

)33(  �� RefNا I,ا�� �#�)ھـ749: ت( ،`$ Cا� IJا 

ح &]��� 
، �J ن ا�#]��
d�FCW :ط ،�
 FJ ،  دار ا�#���، ا�!��د,RX& �#C&1 ،1406،3/371(  ھـ .(  

� ا�!�ل �
ح &RG ج ا���fل،  دار ا���` )ھـ772: ت("�D ا�
-�� ا�)�Gي  )34(, R� ،

وت�J ،��#��  ).1/301( م،GD�1 ،1999 ن، ط-ا�

)35( ،
�G#` ا��ح ا���
  ).4/607(اIJ ا�G_ ر، �
  ).5/400(ا�
ازي، ا�#��Cل،  )36(
)37( ،V!e� ا�#��ر )5/400.(  
)38( ،V!e� ا�#��ر )5/400.(  
)39(  �� ��gا� ��" IJ �#C&)إر)ھـ1250: ت ، ��" I& dCا� d�FCW ل إ���Ceد ا� �

d�FCW ،ل�fNط: ا ، dg&د ،�J
��، دار ا��� ب ا�, G" أ-#� "�و ¼�gھـ،1419، 1ا� 
)2/260.(  

�[ &@ھ` ا�& م أ-#� HDG- IJ، )ھـ803: ت(اIJ ا��C م  )40(" VFeل ا��fأ �O 
، ا�#]��
d�FCW :د .&
� ا�#��& ،�,��� ا�#�� "�D ا��& $  ، FJ 
RX& �#C& ،�)1/165.(  

)41(  ��& _� J �#���، "# دة ا�BCD ا��JرNا �� &I اNد����Fري، ا���د �D&د �#-
� ا�#�Gرة، طG,�#ا� ،�  ).)1/248ه ، 1420، 1ا�('&�
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)42(  
gGوا� �" D��� 
&e��& �#C[ ا��-���، ا��$�� �O أ�fل ا�VFe ا�)'&�، دار ا�]�

 dg&ز,�، د��2/407( م، 2006، 2)�ر, ، ط –وا�.(  
� ا���Fل،ا�
ازي،  )43(, R�)1/142 .(ل FO 
�Dا�� 
�!e�ا� �O  ^,ھ  أ
�� أن ھ@ا " :و ذ�" O

�، وھ� أ�  ��Fل&�F#J  	�D!& ا��'م ,_` أن ,��ن :�a'a ! م	أ ]�
....." ا�#� �` "XG, :
،`��  ).12/794( ا�
ازي، &��W e ا�

)44( ،�C#ا� 
CDا� ،�g�1/54(ا��ر.(  
�، درأ ا��� رض،  )45(�#�W IJ1/178(ا.(  
)46(  ،V!e� ا�#��ر)1/179.(  
�� إ&� ن : 	��V"  :و 	 ل أ,^  )47(!� 'O ،I����Fا� VJ �,
� رض ا�HFG وا��HF إ&  أن ,W إذا

@¿G�- رض �
 ."و إ&  أن ,
,� VJ ا��F#� O ،I��GXم ھ� ا�
ا$� &��F ً . ا��XG, : ،��#�W IJا
  ).1/86(درأ ا��� رض ،

)48(  �Dط gا� ](�& IJ اھ��
Jھـ790: ت(إ(d�FCW ،ت FOا�#�ا ، : IJ ر�Rg& ة��D" �Jأ
  ).3/208(م، I!-1 ،1997 آل )�# ن، دار اe" IJ ن، ط

)49(  ،V!e� ا�#��ر)3/210.(  
)50(  ،V!e� ا�#��ر)3/208.(  
)51(  ،V!e� ا�#��ر)3/209.(  
)52(  ،V!e� ا�#��ر)3/209.(  
)53(  ،V!e� ا�#��ر)3/209.(  
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	ّ��ت ا�
�ل وا�)
�ج �& ا�%�ظ�ات ا�"!��ّ�+  
  ر���5 ا��د 4	3 ا�%�2رى �	
��/ أ��ذ,�

Manifestations de la pensée dialectique et argumentative 
dans les débats islamiques Al-Jahiz modèle  

    

� �)�Qظ&/ د�	5  
��ت���! ا داب وا�" -  !#$�% !&�'�($ )&
   ا�/.ا-
 - $,+� ا�*

salima.mahfoudi66@gmail.com 
  

  07/11/2020 :+�رRS ا���Vل 14/09/2020 :+�رRS ا�ر�5ل
  

WX	 : ا�
      ��>
? �@#AB$ "�ن ��ا� !ّ&
�Eارات ا�G,��H �ّ$IJا� �ّH

 ا��
اث ا�#L.&


اعNّا�  
A�#?و ،)�B' اع
P Qإ� S�Gّ,? دون !�G�
ّي وا�+UھAّ� وا�,��Eة  ا�
ا�+�Bظ
أر	Q ا�,Gارات ا��� '
]�@� ا�[\�]! ا��Z !ّ�$IJّ@� %ّ)�ت ا�Y���ّ ا�,ّ� '�Q ا	��Bع 

��#ّ�د وا`L�Iف ]�� aJاGا� �@��b�cار، واG,��H !�$IJا� !ّ�H
ا�+Gا	(  ا�[\�]! ا�#
��g دا�BH YL�YH ،f\[ �@ و"I' �[ e�U	��BH a$ !ت �bcر&ّ! وا راء وا��GّNرات، 


 و?��را?S، و]� ��Jق . �Lر%�ّ!L زة إزاء ا
�E� Q)@� أو $,�' !\��B$ j�? �� إذ

ھ� $j ا�[\�]�ت ��H ت
lm?ه ا�[\�]! وUت ھ
lأ o�B$ �ّ%�/c  

     E�"ة و

ة ا�p,A ]� ا��*( 'j ا��BA! ا�#�ّ$! ��+�Bظ�[ q��" �Bھ j$ )ظ�G? !�
 �ّ�
ض ا�+�Bظ
ة��,/o اا�+��s م�u? ��ا�  !AJ�B+� ة
، و"�( ار?\Q ا�/�ل وا�+�Bظ


 ا��Bس@H Q�c !E��u+ا� g��/+ن ]� ا�Gَّ�وھUا $�  آ�Uاك إ�H �c Q#�� وا��*
 ھUا ا�
  .?)#Q ھUه ا�Gر	! ا�A,[�! إ�Q إIL j$ S?�Alل  ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى

����YQ� ت�	Z :ة

اھ�j ؛ا�+��\� ؛ا��
اث ؛ا�+�BظAع ؛ا��B	ا�.   
Abstract:  

The Arab-Islamic heritage is rich in intellectual dialogues, the 
source of which was the rationalization of intellectual and sectarian 
conflict and prevented it from turning into violent conflict. Its   
structure not only, but also in relation to external civilization 
structures. As it was not closed in on itself or guarded against the 
other and its currents, and in a context of productive pilgrimage, this 
culture has influenced and has been affected by other cultures. 
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The idea of the research was therefore to reveal the general 
structure  of the debate and how the speaker could use the appropriate 
arguments that serve the purpose of the debate 
Keywords: debate; heritage; receiver; proofs; persuasion. 

  

���ّV� :  
 j$ ٌّ�#? �+" ،�ّJ�A#ا� 
N#ا� �[ !&
]ّBن ا�GBEأھ� ا� j$ ات
?ُ#ـ�ُّ ا�+�Bظ

 ا�#
Hّ�، و	� �+q وازدھ
ت ]� ا�\
ن ا�[ّ��ّ� ا�@/
ّي ]ّBن ا�/�&�ة ]� ا�GBEا�
 �@?G'د ��,H 
N#ا ا�Uء ھ�E�L َّنZ !�$�J !���$ ة
و"�ن �+/��g ا�#�� وا�+�Bظ



ا��J  ا�ّ)���Jّ!، واJ�E,�ل أ$$ j$ اG�ا�َ+���ّ!، وِ'َ�� ا�,�bرة ]� أ&�$@�، %#
 !"
,�� ً���*B?و S��� وأھ#��H ً�J�B&إ g��/+ا� e�? �\' �@��IHط@�، و?\���� $
 ،���ّ�و�!، Zّن ا�ّ�ول إ�ّ+� ?\Gى ]� ظIل ا�#� !ّ&G\?و ،�@H�Hأر a�/*?و ،!ّ�+�ا�#

S&أ&�ي ذو Q�
.و'$Zدئ ا�H �[و "��+�Bظ
ة "��g��/$ q ا�#� g��/$ �
وا�+Uا"
ة، ?B#\� ]� ا�+)�%� و$� &�,� j$ �@H $�ارس، Acُ �lِ� إ�GE� Qس 
 �[ !ّ�+��\�?@� ا�#c وا�#\�د ،�@(��/$ Qء إ��+���Eء ا�#j��J�A اJ�\�ام ا�#uا�


اء$Zا 
-�Jم وG\ا� eذ� �[ �@#A?رھ�، واGN	 . �Hأ jH ا�+@�ي Uu?و�\� ا

 ا�+GNBر $+� "�ن &#\�ه E#% j&�ّا� Y-�($ ��\,�� !��Jو g��/$ j$ ء�+�#��

 Qإ� ��
دِّ '�Q ا�.��د	! وا�+�,�&j، وط�ا��� "�ن &�/�دل ]�@� ا�+�/�د�Gن، و�

 ا`c���م إ�Q ا�\
آن �s j$ �@$I" Y]+H ارھ�Gc �[ ھ�G*	�B& ء أن�+�ا�#

j(1"وا�، SH j$�& ` �+H S��' o�,ُ& أن ��AB& ` �c�/ذ. ]�نَّ ا� j$ m*B[ ��' e�
 S��� ا�+��B و�\' !+%
? ً�b&ا أUھ Q�' QBAم، و�Iا�� ��ا�/�ل وا�+�Bظ
ة و'
 �[ YbEد ا�G#&و ،p,Aوا� 
�Eوآ�! ا� ،jاھ�
Aأداة ا� Gإذ ھ ،!�H
�! ا�#�إ�Q ا�

 $j ھG�> .q��" �Bع ا�+�Bظ
ات وازدھ�رھ� إ�Q ا�+���+�j وP�L! ا�+#�.�!
 $� ھ� ا��BA! ا�#�ّ$! ��+�Bظ
ة :ا�<����! ا�+,Gر&ّ! �+G�Gع ا�p,A ھ�


'B' q@� 'ّ�ة ?)�ؤ`ت $B@� ا��I$�!؟E? ��وا�:  
S$GNL؟ وھY اJ���ع ]
ض $� �Gع ا�,/o ا��� ار?�. '��@� ا�+���ّ� �],�م 


د '�Q ا��NBرى؟  �� !��Jة و
  $S/@B ]� ا�+�Bظ
ة؟ "�( ا?Uu ا�/�ل وا�+�Bظ
Q#(&! و����ط ا��\Bا� �[ �@Nu��! $j اZھ�اف �+% ��\,? p,Aا ا�Uھ:  

- �$IJا� j&ة ا��
N� �[ j�+�  .دور ا�+��
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- !�$Iات ا��
  .ا��#
ف '�Q أ�Gاع ا`J��``ت ]� ا�+�Bظ
  .$�BH !�/@Bء ا�+�Bظ
ة -

  4%�`� ا��)_
- �cI�Pوا !�
&( ا�+�Bظ
ة �#?. 
�+�Bظ
ة -� !�+� .اZ]#�ل ا���

ة ا�#\��ةدور ا -N� �[ j�+���+�. 
  .$o@B ا�/��B$ �[ ¡cظ
ة ا�
د '�Q ا��NBرى -
- �Nuل د'�وي ا���Hإ. 

!+?�L  
  +��cS ا�%�ظــــــ�ة  -1

 e�꞉ـــــ�  -1.1
ا��ّ
اوض  ꞉وا���Bظ
" ꞉ا�+�Bظ
ة S�G\H )م1311 -1232( ّ
ف اG�B$ jHرـ'


، و���
ك$Zا �[꞉،ه
�B?و eاو�

. و��ظ
ه $j ا�+�Bظ
ة ا�Uي &��Bوا�꞉ 
Y�	و ،Y]+ا� Y]+ا� �[ Y" ن و <�ءI[ ك
S�Z إذا ��
 إ��@+�  $[�e أي ���


 QB#+H ا��B ﴾...﴿ ا��Bظ
 رآھ+� GJاء��Bت  ﴾...﴿ وا�
P أي ��I[ ت
و&\�ل ��ظ
S� ا
��� S��2"���
ا �S ]� ا�+�uطA! و��ظ
ت ]IEH ��Iن أي %#.  

وذھ� $,+� �A' j(c هللا إ�Q أن ?#
&( اG�B$ jHر &,ّ�د ا�+�Bظ
ة 
 Q�
 ھUا ا�pc�A ا��
و&¨ '(ّ[ e�Uاه و�
��Jة أو اG�J ارا دونGc �@EPGH

 Sأ�"j&G��3"إ'�دة ا�.  
  1-2- ��!g`ا:  


ى زادهوA" ـ� ط�ش@[
ھ� "ا�Uي "�ن '�+� ]� ھUا ا��Aب  )ھـ968 ('ّ
�,�
ة $j ا�/��jّ�A ]� ا�j�H !A(B ا�*�»�j إظ@�را ��NA��H 
�B4"ا�،  jHا �Jور

��ونL808) -784ھـ(  S?�&�sو S?�sG($و ،��p�c ]� ا�+\�$! $#��� ھUا ا�#

 ا�/�ل ھG ا�+�Bظ
ة A�'آداب "ا ![
#$ Gة ﴿وأ$� ا�/�ل وھ
﴾ ]��Sّ �ّ+� ...ا�+�Bظ

)#�، و"Yّ واj$ �c ا�+��Bظ
&j ]� "�ن �Hب ا�+�Bظ
ة ]� ا�
ّد وا�\GAل $�ّ 
و$G�& �$ SBن GPا�H و$SB $� ا`J��`ل وا�/Gاب &
S��B' YJ ]� ا`c�/�ج، 

 �B' ان
&�Gن c�[ �«�L��ج اZ-+! إ�Q أن &G#bا آدا�H وأ��c$� &\( ا�+��Bظ
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GA\ّد وا�
ل، و"�G�& )ن ا�,�ل ا�+(��ل وا�+/�� وG(& p�cغ �cودھ� ]� ا�
 ،S�أو $#�ر� Sا�
�S أن &�Gن $)��`  و&�Gن $B$ �$GNu\�#� و$,Y ا'�

��S ا�)�Gت و�S+Nu ا��Iم وا`J��`ل' �/& j&ة ،5"وأ
ھ� " و'���B+��[ Sظ

 $j$ !�m($ �[ j�A��% j ا�+)�- Y	�N إظ@�ر ا�GNاب ]�@��B6"ا�،  
]��+�Bظ

&,��ج إ�Q إ'+�ل ��
ه ]�+� &#
ض ]���Q#(& Y إ�Q ا��GEق '��B$ Qظ
ه �+� 
!A��  .]� ا�GEBس $cُ jّ� ا�


ا�Bl ا���H �ّ$IJّ�را�Jت ا��� اھ�+�m(+H q! ا���Bّظ
 وا�/�ل $ّ+� ? oّ#&و
 ���Q $)+�ّ�ت "[�
ة ?YN أ����c إ��c Q ا��j&�Aّ وا��ّ+�&. "#' )\� �B�#/&

�� ا�/�ل، ا�,/�جا�+�Bظ
ة' ،p,Aآداب ا� ��و�#Y إھ+�ل ا�+�Bظ
ة  ...، و'
 ���)E! ا�IJ$�! و'Eا� j�H �E(#�ا� YNEا� Qإ� a%را �B�[�\l �[ �Bs ع��\"
�Q أ�Jس ' !���E+ا� a\�[ ،ل�/��H !���]و ا� ��B+��H YJG�? Qو�Z�[ ،مIا��


ھ�ن 'j ا�Aا� G+Jم وIو%���! ا�� !E(�Eھ���! ا�
H 7/�لاد'�ء.  
ا�/�ل ?
دد "أّن ) م1082-1013( � ذات ا�ّ)��ق &
ى أGH ا����G ا��A%�ـو]

SAc�P لG	 ل��Hوإ S�G	 ¯�,N? �+@B$ �cوا Yّ" �N	 jّ�Blا j�H مI8"ا��،  
 j$ ��
]! "وھUا ا�##$ Qإ� Y�A(ّا� Sّ�Z ،��m> �@+�'را وأ�	م G�أر]a ا�#

 q$�	 �+� ا�/�ل �[ a�Gا� ¯�,N? `Gا�+,�ل، و� j$ �,ل و?+��ّ. ا�`��Jّ`ا
 j$ جG#+ُا�ّ)\�� و` ا� j$ ¯�,Nّا� ��cّ/! و` ا?q,b $,ّ/!، و` '


ف أGcال ا�+"و'�� ا�/�ل  ،9"ا�+)�\��#& �'�BP نG��	 m�uا� j$ pc�A
 
ا�*e ) ا�+#�Y وا�)�-Y(وا�GNاب '�Q و%gE� j' a[�& S ا�Bّ�ظ
 وا�+�Bظ

  .10"وا`ر?��ب
BHـو 
�ّBة ھ� ا�
�ء '�Q ھUه ا��ّ,�&�ات ا`G�? !ّ�cI�Pن ا�+�Bظ


ة $j ا�/��jّ�A ]� ا�j�H !A(ّB ا�ّ*�»�j إظ@�را ��GNّاب، إذ $j ا�+�#Uّر �NA��H
#�رف وأن &YN إ�B$ Q�@�ھ� H/@�ه و�cه، $ّ+� &���� أن &,�f ا�+
ء Yّ�H ا�+

 !��¯ ا�+#�	�N+H ن�+c
إJ@�م ا�#\Iء ]� �BH-@�، وھUا $� أ<�ر إ��S ط�A' S ا�
����Gاث ا��

 ا�IJ$ّ� ا�\�&� َ$)ّ� ا�#\Y ]� ا���Eا� �[ �ّ(? q��" ��11ا�،  j$و

 !ّ�+��)�Eّ! وا�#Eر ا�+#�رف ا�G��? فI�L`ل اIL)ط �J�B? ّدي
، ذ�e أن )
�cاGأي ا�
   .12"ا�G%Gد ا��)��ّ� &��L`�H �B�Iف ` ��H�f�+B و]
ض ا�
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'�ّ! ا`c�/�ج وا�+�Bظ
ة G*Hاھ� $j ا�\
آن ا�Uي &#o ـــو?�@> 

 j�H ات
�� ا�#��� و]��B$ SظLوا�+#�د و ��cG�ا� Q�' Y���ّ�! ]� ا��	ذج را�+BH

Gc ،�@�Jر a$ ر�Eت 'ّ�ة ، "+/�د`ت ا���@% !�-I+ا� a$ ار هللا Q��#? S�G\": 
َّ̀ Hِ��َّ�ِ� ِھَ� أj(َcَُْ و� : 	S�G 'ّ. و%Yّ و ،)46: ا�#GA�Bت( �َ̀ ?َُ/�ِد�Gُا أَْھYَ اْ�ِ��َ�ِب إِ
� aُ+َ(َْ& ُ ِ َوهللاَّ ُ 	Gََْل ا�َّ�ِ� ?َُ/�ِد�eَُ ]ِ� َزْوِ%@َ� َو?َْ*�َِ�� إQَ�ِ هللاَّ 	َْ� aَ+ِJَ هللاَّ


ٌ  ?ََ,�ُوَرُ"َ+� ۚ�NَِH aٌ�+ِJَ َ   .)1: ا�+/�د�!( �إِنَّ هللاَّ
%�ظـ�ة -2	� �ّ�	"ّYل ا����iا:   

� "��q ا���&! $j ا�+�Bظ
ة ?\G&� ا�ُ+#Gج $j ا��GNّرات و?N,�¯ و�+ّ 
 Qإ� �B�(? ط»!، �.م أن�uر ا���[Zا ��ّ�ت ا��	ILZوط وا
$/+j$ !'G ا�*


ھ�ّ[G? �%G�& ،j&

وط وآداب ��Nu@� ]� و�@Uا %#�q ]� ا�+��Bظ> �@�
  :13!ــــا�Bّ\�ط ا ?�

$m[وط ا�#�$ـ� ا�ّ*ــّـ
  :!ـــّــــ
- jّ�A��% j$ �@� �ّH `.  
  .` j$ �@� �ّH د'Gى -
- jّ�A��/ا� �cن '/. أG�& ³ل$ j$ �@� �ّH `.  
  .��j$ Yّ ا�/��jّ�A آداب ووظ�-( -


 ط�A' S ا�
j+c أ]#�E+ا� fAB�Jة ا
�+�ّ! و$j ا�ّ*
وط ا�#�ّ$! ��+�Bظ�? `�
  :�ـlIl! ھ


�� :اjد�4ء - 2-1' I#[ ره�A�'�H �ّ+�
وط ھUا ا�Y#E ا���> j$ ّـ�:  
 .أن ا�+ّ�'� &#�\� �Pق $� &�'� -
 .أن ا�+ّ�'� &���� ا�+�uط� mHن &�Nق �Hوره ا��'Gى -
- !Bّ�H �'�ّ+� .أو �Bّ�Hت '�c (�'�ّ& �$ Q/!( أن �
 .و?\G&+@� أن ��+�uط� �c ا�+���U@H !Aه ا��Bّ�Aت -
- �&U���� YH�	 Sأ� S$G@E$دق و�P Sق ا`ّد'�ء أ�G�B$ نG�& أن. 

2-2 - kــــــ%  .وھG ا`'�
اض '�Q ا��'Gى: ا�
2-3 - lــــــ���ّYھ�: ا� Y#Eا ا�Uوط ھ
 :و<
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�G+/$ Q'! ا`د'�ءات ]� : <
ط ا�+G+bن ا�\Gbيّ  -' Y���ّ�ا� QBA$ نG�& أن
�&�b\ا� j$ !'G+/$ رةGP.  

  .&#�\� ا�+�'� �Pق 	�b&� د���S وP,! ھUا ا�����Y: ا��Nّق<
ط  -

وط ?+@��&ّ! -> : �	�N$و Sا�

 ا�+ّ�'� ا�+#�
ض �Pد	� ]� ا'�A�#&

  .�b\H&� د��Y ا`'�
اض وGHظ�E�@� ا��ّ�او��!
�S إ	�Bع ا�+#�
ض ��H#�ول 'j : وا�ّ*
ط ا�/Gھ
يّ  -����H �'�ّ+ا� �N\&

S#B$14.  
و"Y ط
ف &)#�B+،  Qظ
ة ?\Gم j�H ط
]�&j�j$ jّ�A ھUا ا��Iم أن ا�

S+Nu� �$ نI�Hاه وG'ق د�NH 
L ف ا
و&�gJّm ا�+�،  o@B	�Bع ا��ّ
 .ا`J��`�� ]� ا�+�Bظ
ة '�Q ا�,/�ج و]� آ���ت �H��L! $,�ّدة

  :أ��m!nت ا�%�ظ�ة -3
J�? ّـ �\B�� !�H�	 ،!����A$ Qدئ '\' YPاG�ّ�ت ا��	ILة أ
g ا�+�Bظ

Gوھ !*	�B+وا� A#& يUا� �ّ�PاGّ�ا� Y\#��H �+J �$
 !ّ���e ا��ّ�	! ا�#\? j'
  :ا�ُ+�BAّ! ]� أ�Jس �cIPّ! ا���uب

- ![
  .أن &�Gن ا�+��Bظ
ان $�\�رj�H $���! و$#
��G? Sارد أ]��ره،  -' �(E& I�" ،S��m($ �[G�(& Q�c S+NL 
أن &+@Y ا�+�Bظ

 �� �$ S�Gّ\& ` �"  مIا�� j$ اده
$ �@E& Q�cوY\&.  
- S�/,H ا�\��م j' S[�#إ� !��H لG\��H S+NL Qءة إ��Jا� 
  .أن &�/�B ا�+�Bظ
-  Q�c ،SH اف
أن &\�N ا�+�Bظ
 ا`<�
اك $S+NL a ]� إظ@�ر ا�,� وا`'�

S+NL �& Q�' 
�Q &�ه و` &#��� ]�S إذا ظ@' 
  .` &��AھSH Q إذا ظ@
ا�+�bدة، j$ S�Z "�ن أن &�/�B ا�+�Bظ
 ا�+,�ورة $U$ g�� j$ aھSA إ`  -

!/,��H ع�B	ا� S#$ aEB& ` S�� .15"ھUا $)
�o �& ا�%�ظ�ة  -4	"Y  دور ا�


اً و�Hرزاً ]� ا�ّ�]�ع 'j ا�#\��ة ا�IJ$�ّ! إزاء �A" ًن دوراG+�أدى ا�+��

ى ا�)+�و&ّ! ا�+,ّ
]! $B@� "��+)�,�ّ! وا��@Gد&ّ!، LZ\�ات وا��&���ت ا�ا�+#
وا�+*
"! وا��,�د&ّ! "��+/�JGّ!، وا�[GB&ّ!، وا�+��G&ّ!، و	� ?+[Yّ ھUا ا�ّ�ور إّ$� 


 ]� $�B	*! وإ��Hل o/c أP,�ب �s ةG'\�ات وا�ّ�&���ت أو ]� د�ا�+# e�?
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�,\�\! إ�Q ا�&+�ن ��H#\��ة ا�IJّ$�!، و$j�H j أھّ� � j�Aا���� j�+�ا�+)
 Q�ا�+�Bظ
ات ا��� ?B+b�@� رY-�J ا�/�c¡ ا���B$ !�$Iظ
ة ا�/�c¡ ]� ا�
ّد '

  .ا��@Gد وا��NBرى
&+[Iن  
ى ا�/�c¡ أن ا�+�Bظ
ة ھ� ا�B\�ش ا�Uي &�ور jّ�Nu> j�Hـو&

 j' )*��� ،¨	�B�أ ا��A$ Q�' S��% أو S?ا
أ]��را $��B	b!، و�@Uا أ	�م $�Bظ
 ![
��SB %�ل "ا�,\�\! 'j ط
&� اc���ك ا راء ا��� &B�B' o@� ا�#�� وا�+#

 !@% j$ Y/وھ� g"ل $�ر�% j'و ،!@% j$ ��JرZا�/�ل ا j' )��u&

ىLن  ،16"أG�& �$ و jا�� Gھ S'G�G$ �ّ�JرZن  ]��/�ل ا��cZا ���s �[

�Q ا�j$ ¨�\B ا�+��B ا�Uي $S'G�G "و` &�دي إ�Q ا�#�� YH إ�Q ا�
أّي '

ور&!bا� !/��Bو ا� j��&ور
bا�  j��$�\+ا�\��س ذي ا� ��' Gق، وھ�Nّ17"ا�،   

Y/ھ� �B' ھ+�  أّ$� ا�/�ل �B' +�'�ّ!، ]��/�ل�م ا`%G�#��H ´�u�[ g"و$�ر

د أ�ّ@� &)#Gن وراء ھ�ف $#�jّ أن &)�ھ+Gا "/+� ،�@B�+& a+�/+اد ا�
أن أ]


ض ا�+\GNد��� B�#$ !��c! $�+�.ة  ور$ �+H��B	j' a$ !b ا�L �["18.  

A�'ــوا j$ ه
[G& �+� ،ا�+#�رف ���G�� ����JZا a/ا�/�ل أ� ¡c�/ا� 

*( 'j ا�,\�\!، و?)+¯ c�H¨ ا�Y#ّEُ& �+" ،�Nu ا�,Gار و&�]#S إ�Q آ���ت ?�
�µ "إذا اH�#� ا�Nu+�ن 'j ا�+
اء،  ھUا اZ$�م،A& `و �@?G	 
` ?��د ?�@

 a[
H `إ �@B$ S�A,$ µ�A& �Nuو` &��د ا� ،�Nuر ا�Gbc a$ `ھ� إ�N	أ

"! ا���، و` &��د ا%�+�'@+� &�Gن إ` ]� ا�+,YE اcت وGNّو` ... �#���ا�


?@�، ا��� اJ�G�� q�.uم ]\
ھ� �Lذ QN	و?#�� أ �@�GB�+H ةG\د ا�G/?
YEc !'�Jو a+% مG& `إ ،�@�%�c19"و.  

          ��و&#Gد اھ�+�$��H S/�ل و]#����H S��+&� ،S\�رات ا�#\Y ا��� ?�.م ا�+��
eل ]� ذ��	 �	و ��
 ا�#��� �Hظ@�ر: "إ%Iء ا�,\�\! و�L$! ا�#��B& �+[  ،ه�B' �$

S$.�& �+H ا�\��م j$ �,�� 
>�Bي �/� . وا�GL و ،
�¯ ا��ھP ل وG\ا� j�$أ �\[
  .20"ا��\�!، وھqA ر&¯ ا�#�+�ء، و")� ا�/@Y وا�#� و	�$GJ qق ا�#�� وا���Aن


�� ا�
��/ �& ا�%�ظ�ة -5q%�  
 SB' ¯N[أ �$ eذ� j$، Y-�Jة ]� 'ّ�ة ر
��/@B$ Q�S ]� ا�+�Bظ' 
]#�

وا'�� أن وا�a ا����ب ` &�Gن j�H ا�GNuم '�`، : "]� ر��J! ا�#[+���ّ!
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 ،S(EB� µ�A& يUا� Y]$ S+Nu� ء�N\�J`ة ا�> j$ µ�A& Q�c �E�m$ 
�Bا� YھZو
S� Y�u� S+NL !��\$ ّ`إ SH��" j$ أ ا�\�رئ
\& �� G� Q�c   S(EB� ه�A�%ي اUا� Sّأ�

SB&�� ره��Lوا . S��N\�Jى ا�,ّ� وإن ا�$ j' Yط�Aا�\��ع ا� Q�و�G` ا?���� '
SAc�P م�\$ q+	و ،S�&��c ت
/�Jا �$ ،S�&�s q��H21"و.  

�� $�A$ jدئ ` ــو	�B& Sّ�Z Y-�J
�Q ھUا ا�+Yّ" �[ o@B ا�' ¡[�c �

 و` ?�Aّ�ل، وھUا $� �)�B�IL j$ S/ل ّ���? !��Jق ا�$�$!"ر�\,�Jا " G,�

S�G	: " ��
	�  �B��c	Gل $�BE��L j ]� و%Gب ا�$�$! و ?#��� ا�Iu]!، و])
 SB' ب�s j+� رU' Q�و%Gه اL�I]@� واJ�c a�+% �B�N\//@� إذ "�ن '
 ` Sأ� �+" ،S�/,H وا�\��م S� !��,ك ا�
? �[ SB' ر�AL��H YE�? �	و S+NL


 'j إ])�د�N\�ا� �[ S� رU'  أ
	 j$ �B' ده�b& j$ m�L )*" و SE��u& �$
S�/c �@E?و SH��""22.  


ى LZا G�]A#� أن &)�#
ض o/c ا�m& �Nu?� إ�Q ھ�$@� ا�Gا�cة ?
،!,�,Nّا� jاھ�
Aد�! وا�Z�H ،
�B$ ض أو
�#+� !/ّc ك
�& ` Q�c وAJ �[ S��
S'اGأ� )��u+H ا�\��س eذ� !�A]+ا� !,�,Nّاھ� ا�G*ّوا�. #�BJ �$ اUوھ S��
ف '


��J! ا�
د '�Q ا��NBرى� �B���   .$IL jل ?,
  :إgtـــــــ�ل د4ــــــ�وي ا�%2ـــــــــ�رى -6

 �ّ�'�)q ر��J! ا�
ّد '�Q ا��NBرى ا�\�رة ا�/���ّ! ا��� ا$���@� ھUا ا�ُ+��
 S'Iا�� اطG% j$ �A��% qE*"و ،j�+�]� ا�ّ
د '�GNL Qم ا�IJم وا�+)
�� اZد&�ن و$#
]�mH Sدّق ?Y�P�E '\�-�ھ� "+� أ�ّ@� qBّ�H ا�/@Gد ا��� ' Q�'


 ا��@Gد وا��NBرى �UH@� ا�+���+Gن ]� ا�ّ�]�ع 'j '\��ة ا����cG أ$�L م�

ھ��sوا�.راد<�ّ! و !ّ�JG/+��" !ّ�#�Gاھ� ا�U+وا�·  

"+� ]H �ّB#¨ ا�\�b&� ا��� أط�\@� ا��@Gد وا��NّBرى $)�#���³H �Bّ�ت 
��& �$ 
"U� ¡c�/ا� �@��' Q?أ ��ط ا��\Bز ا�
Hأ j$و !E��u+ل ا�`��J`ا:  

  .]� ا�+)�¯ '��S ا�)Iم) ا��NّBرى( G+sض 	�G@� -أ
��S ا�ّ)Iم  ]� ا�+@� -ب' Q(�' مI�� رى�NBإ���ر ا�.  

ا��! - جNBا� �BJ ا�\��ع.  
  .GBHة '�)Q · -د
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6-1 - �q�	4 اض�Y4jا w
�Hّـj ط�A' S ا�
j+c  :�4ض د��l ا���4ى و�

&! ����J ]� ھUا ا��BAء ط
	� "أن �� ![

د ا�#
ض �BAHء $#EB& ض أن
cّ� ا�#

 !$.�
وض '��PGNu$،S!، &#�\� أ�ّ@� $#+�وا�#
ض ا`'��Aر ھG اد'�ء  �

�p�c j$ : S إن' �&�N�H S��&#�\� �Pق $� &#
ض، &�.م ا�+#Gض '

 !,NHو S�
�G& ،S	�NH jق 	�b&� د��' j�$�b$ Q��Pق، &\�� اZد�! '
S����?"23 ،Y$! "وأّ$� ا�����	ا� Y#E� �ّ�#�$ SEPGH* !ّ�\�B$ ´-�NuH .ّ�+�&


&ّ� و �� `G	 SB$ Y#/?��+�	 و ��/ّc"24.   
 �[ ¡c�/أوردھ�  ا� ��رى وا��NBض أد�! د'�وي ا�
و�,ـ�ول '

�Q ھUه ا��'�وي' SH اض $� رّد

 ا`'�NB' �[ Y/(� �l ،S���Jر.  
�G+s Qض 	Gل ـ'ـ :ا�l���Y 4	3 ا���xV اiو�3 - 6-2' S�
ض ا�/�c¡ د��

S�G	 G,� �@+م ا�+)�¯ ]� ا�I" �[ رى�NBا�" : �[ �@��m($ �$ّم ا�+)�¯ ]� أI"
�@�G	و S�G�A]& ` ه
إ�� ?\�B�Gه  :ا�+@� ]@� أن ا��NBرى $� �@Ac a�G\&! أ$

�ّ� ]� ا�+@���& �� Q(�' أن Q�' Yا�[\�ت وأن ا���� 
�s j$ ه�B&د : وروG@أن ا��
��
]S�G، و"e�U ا�+/Gس و"e�U ا�@�B وا��&#& `"25.  

6-3 - �q�%� و�3 أوiا ��xV3 ا�	اض 4�Y4jا:  aB+اض أو ا�
وا`'�ــ
�ّ� اJ�H�/ّ� إد�Hرّي اJ�*�رّي ?\J �ّ���*? �ّ+&G/��ّ�، وھUه "�+�? Y#[

Y#/? ت�ENّع ا`د'�ء و ا�G�G+H ��A?
$ S'G�G$ ،S	G�B+H INّ�$ S	G�B$
و$\GNده، $GN\+�  I'�Eده، و?/#�/ّc Y� �[ !("�#$ S	G?@� �,ّ/�! ا`د'�ء 

 Y������H ّ�ا�\$ S��' Y����ا`د'�ءوا� Q�'"26.   
 Y��
ا-�ً� �\�&ً� $\�ر�ً�، (& Sّ�Zّ��B إ�Q ا��ّ,\�Jا �/ً@B$ ¡c�/ا� aA?ا �	و

اء ا�/.&»�ت و?E�BN@� و?
?�a$ �@A ا���lGّ وا��P j$ �"mّّ,! اZ	Gال \�J�H

ات �l إ�Sّ ا���� $j ا�/.-��ت  �(E?ت و�cو
> j$ �@EB��& �$و ،�@�*	�B$و


ة ��YN إ�Q ا�,\�-��Nى ا�#�ّ$!ا�
Aا�� � .  
��S ا�ّ)Iم ]� ا�+@� ]�\Gل' Q(�' مI" رى�NّBإ���ر ا� Q�]� : "ورّد '

أ��� j�c : &\�ل �@� -%Gاب $)�m��B' �@ إ���رھ� "Iم ا�+)�¯ ]� ا�+@� $G�Gدا
 ����H، و��/,� �	أ���  ��BBظ@�، ظ�Eأ� ��ھ�، و��+G+�ھGَ$َو ،!�m(+ا� ��&GJ

 ���&�s]...[  ،نG+'.? j&Uا� !#HرZء ا��c�H ��� 
و�#+
ي �q��" G ا��@Gد ?\ّ
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ّ�N?ة، و
وإ	�$! ا�+\#� ا�G'�? j&Uن، وإط#�م ا�/+a ا��[�
 $j اZرEs!  ا��)�
  S?�&آ a�+% j�H j$ �@+م ]� ا�Iت ا��
ا�+�ء %+�ا، وا�+*� '�Q ا�+�ء �l أ��

 Y�AJ j#ّا�� Qل، وا��\$ �[ eن ��� ذ���� SBاھ�
Hو eوھ� &/,�ون ذ� �$ّm[،

ة &G�,bن و$
ة &����Gن و&\G�Gن+[ ،a+%ت: أ�/�
 ∗أ��c�P Sّ ر	Q و��

�B��J �B(� و"�ن Y�c �c�Pو �A��$و j���/$ و$�اوي∗  `G�\$و
�$G%
"�( &/Gز : ]��( ?*@�ون 	G$� ھUا 	 j�c ��Ac�P �[ �@�G	��Gا···$

  .27"واZ'�اء؟أن &���� ]� ا�+@� $G�Gدا ]/@�S اZو���ء 
 ` �@�/c رى�NّBا� S��و�HّـH j+� ` &�ع $/�` ��*eّ أن ا�ّ)�B ا�Uي أ	�م '

 ��B$و Y\' �c�N� ��\�(& أن S� j�+& ّأن �ا��@Gد ` ?\ّ
 ��H+#/.ات ا���   ��
 Q�
 Y"Z�H ا�\��Y، وا�+*� '�E���S ا�ّ)Iم "�ط#�م ا�/+a ا�' Q(�' �@H أ&ّ� هللا


 ا�+�ء��N?ا�+�ء و  I%أن ر 
$Zا �[ �$ Yّ" �+ّوإ� f	 ا
*H �,& �� Sّا وأ��+%
 Q'�ُ&"زر�'` " Sّأ� qB�[ Y\#ا� !���	 S$أ q��"و !���G& S$� و��' �+sأ �	

$�ت ]m	�U& YH، S$ھGAن إ�Q أj$ �#H ذ�Y�c �c�P G@[ e و$\�Gل $
%Gم 
��S ا�ّ)Iم ³H&! وا�cة $j ا�+#/.ات ا��� ' Q(�#� 
أ&�ه هللا H@� وا��@Gد ` ?\ّ


 �#�)I���H Qم ]� و�BHء '�Q ھUه ا�+\�$�ت ]��B���bE? !/ إ�Q أن ا��@Gد \? `
  .ا�+@�

*H ة
\Eه ا�U+� ]� ھ�ره وا'�A�'�H ا�\��س Q�' �ّJ�Jأ Y�" ق
أ�c ط

>�A+ا� 
�s ل`��J`%� ا��إ� �@$G	28"و أ،  �@ّ�Z !ّ�� ه اUھ Qإ� m/�وھG إذ &

�! 'G% jا�� "E��q ا�Nc jو�� �@H ����ّ! ��Alت �AJ �-�\c ا�#�> !��P
 Gإن ھ �@H �����@� أو $�.ّ$� ا��Nu ا��)' �@ّAB$ �ّ\�B+ا�\��س ا� �?m& إذ �@B$

  .29"أ��
ھ�

ز وا�@�B ـأّ$� ]uس وا�G/+ا� ![
� ?��BEه د'Gى ا��NّBرى '�م $#

H ك
و�q��" G ا�+/Gس ?\ّ
 �#�)I�" : !$I#H Qم '�)Q ]� ا�+@� 	�لوا��
 �$ّm[ ،رھ�����H اGB�#�(?و �@H �B��
وا '�B? ن ��� أن��� !HG/'أ Qد�mHة و�cوا

]� %+�a أ$
ه '�B  ∗و�cل '�)a�+% �[ Q أ$
ه '�B ا�+/Gس ",�ل زرادش
]��( �� : �وأّ$� 	��G" ،ا��NBرى، ]+� ا'�H �@�I@�، و?#�\@� ]� إ���رھ�؟


ف ا�@�B وا�u.ر وا��
ك ذ�e؟ ]+�Q أ	
ت ا�@HG/'mH QJG+� �B! وا�cة #?
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 �B@وا ا��@*�(? Q�c ة
�J S� ³&! وروتH �AB� ت
]Q(�' j' Ib؟ و$�Q أ	
�I" Qم '�)Q؟ و$�q��" Q ا��
ك وا��&�� وا�u.ر وا���
 وا����)�ن $G"Uرة '


بbا ا�Uھ Q�' �@H �/�,$ gB/ا ا�Uھ j$ 30"؟]� <�ء.  


ج ـوظّ Lm[ ،�@b[ر Y	�#� j�+& ` ��ا� !�\�B+ا� o/,ا�+/�دل ا� )
  :ا�\Gل '�Q ا�G,ّB ا ?�

  .ا�+/#? ` !�JG����H �\&��! ا�+)�,�ّ!: ا�V��� اiو�3
��zا� ���V��S ا�ّ)Iم: ��ا�' Q(�' ةGA� 
�B? !�JG/+ا�.  

�
�Y%ا� : SH ف
��S ا�ّ)Iم ]� ا�+@� ]@� ` ?#�' Q(�' مI" 
"U? ` !�JG/+ا�
 !Jا�\H `و q>راد.H ف

ا��! ا��� ` ?#�NBا� Qإ� !A(B��H S(E� وا�,�ل ��A�

!�JG/+ا�.   
 Q(�' مI�� دGB@ا� 
�Q $.ا'� ا��NّBرى ]� '�م ذ"' ¡c�/ض ا�
وا'�ـ

�Q ا�G,B ا ?�':  

� أنّ  -t د ` ?\�� وز�GB@ا�ّ)+�و&!ا� Y-�J
ّ�� � ) Y-�Jد رG%GH j$�? `
  ).J+�و&ّ!


ة �j$ �A ا��A�Zء، �}ّن  -�J و
? �� �@A�"ـ�و S��' QJG$ ات./#$ Q�� ?mت '
  ).]� إ<�رة $SB إ�Q ا��@Gد( ا�ّ)Iم

-  &��Y��tا�+@�و �[ S$I" 
"U? `و Q(�' 
"U? ` �@ّ��[. 
 �&

�� أن $Au& آن
��@� ا�ّ)Iم �+� أ�/Q(�' qA و���U"�ـــ
 ]�ن ا�\'

 �@��
 Zّن '�A" ��b& q(cأ، Y%هللا '. و j$ !+��H YH ون أب�H مI(ّا� S��'
 Qإ� ![����H ،�,� q�H �[ مI(ّا� S��' �&
��@� ا��� ھ� '�-�! ز"-�' S%اG? أن
GPر?@� أ$�م ا�+/�+a ا�Uي '
]@� E#H�@� و	�اJ��l ،�@ إن هللا ?#��Q أ$
ھ� أن 

 ّ�
��a ا�Uي ]� &�ھ�` ?��] SِِH qَْ?َmَ	Gََْ$@َ� � :	�ل ?#��Q. � ا�Bّ�س إ`ّ ��H<�رة �
 ً �ّ&
َِ[ ً�«�ْ>َ qِ«ْ%ِ �َْ\َ� �َُ&
� ُSُ	Gُ��َا &َ� َ$ْ+ِ,َْ?� )�&
$ :27(، �b&أ S�G	و: � ِS�َْ�َِرْت إ�>ََmَ[

 ً �ّ�ِAPَ �ِ@ْ+َ�َْن ]ِ� ا�"َ j$َ �ُِّ���S ا�ّ)Iم  ،)29: $
&�( �	Gُ��َا َ"ْ�َ( �َُ�' Q(�' �ّ���[
S$اءة أ
H ا
@�$: � ً �ّ�ِAَ� �ِBَ�ِ آ?َ��َِ� اْ�ِ��َ�َب َوَ%َ# 
&�( �	َ�َل إِ�ِّ� َ'Aُْ� هللاَّ$ :30( ، �l

ً � :	�ل 
اً GَِHا�َِ�?ِ� َو�َْ� &َْ/َ#ْ�A%َ �ِBَّ�راً َ<\ِ�ّ�َّHَو� )�&
$ :32(.  
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 �@�  ]@ـUه ا�+)j$ !�m أھّ� ا�+)�-Y ا��� ذ"
ت ]�lو` أ �&
ا�\
آن ا��

j$ �s أ�ّ@� ?ُ#ّ� $j أ'�� ��A[ ،!ّ�$IJإ 
��]� ا�+�Nدر ا�ّ�&�B! أو ا��ّ�ر&�uّ! ا�
��S ا�ّ)Iم، و?َ@ُ� ا��NّBرى ' �&
$ jH Q(�' ق�P jّ�A? ��ا�+#/.ات ا�

�&

ا إ`ّ ]� ا�\
آن ا��lأ �@� �/� ` eذ� a$ ،Qو�Zّ�ر%! ا��H.  
 �[ ¡c�/ا� Yس و�#ــ��\��" !ّ��ا'�+�ده '�Q ا�ّ*Gاھ� ا��&�Bّ! وا ��ّ�ت ا�#\


اض '�IL j+[،S//c !,ّP Qل ھUه اZد�! �'I� اUEB$ ك
أراد أن ` &�
 �B' j$ آن

اھ� jّ�H j	GNر اY�%��Z و'�م ذ"
ھ� ���$Y ا�,\�-� وأن ا�\Aوا�


 ا��Z 
*H مI"  j$ ن�" G�[، !ّ&
*Aاء ا�Gھ»� a��L gه هللا، و��Uآن ھ
\�
�@�A]? ` �@(E� Y�%��Zّن اZ !lا�,�د.  

6-4 - ����zا� �ّ�xV3 ا�	4 l���ّYا�:  �BJ ل ا�\��عG	 j$ ء�% �+�[ q�و?+[
��S ا�ّ)Iم ]� ' Q(�' مI" رى أن�NّBا� �"ّ�& p�c �@A�" ¨	�B?ا��! و
NّBا�


ض ا�/�c¡ اد'�ء ا��NّBرى #�[ ،Sو` أ<�رت إ�� �@A�" ه
"U? �� �@+ا ا�Uھ �[
�SB' �B أ�c :]�ن j' ��G�mJ أ�G��\[ �@(Eا : "ا��Nّد�A& و�� eف ذ�
#� ` �B� �$

!�A31"ا�.  
�Q $� %�ء $j اد'�ءات  ا��NّBرى ا��� '  ¡c�/اض ا�
�ـ� &�j ا'�

]�@� I�Hم '�)" �[ Q�A@� ا'�
ا�� $/
دا YH اJ��B إ�o/c Q وأد�! #$ �EB?

"G�(+ا ا�Uض ]� ھ
ى أو ا�+#�رض إ��Hل ا��'Gى �H	�\? !$��b وظ�E! ا�+#�
 �#H ىG'�ّه ا�Uھ Yت د���$�\$ j$ !$�\$ ل��Hإ �b�\? أو �@b�\� Q�' Y���ّا�

�@��' Y���ّم ا��	أ �	ن ا�+ّ�'� G�& 32"أن.  
 S�G	 eذ� j$و ¡c�/ج ا��/c �[ !,ت وا��H !إ�ّ@� إ�+� "وا�+#�ر�

gEأ� !#Hأر j' �@B&ا دG�A	 :@+'.H j�&ارG,ا� j$ ن�Blن ا�Blوا ،Q�$و �BcG& ،�
وھ�`ء اZرG�( ، ` !#H	�(و�G	¼ ، )$�ر	g($j ا�+)�/�A!، وھ+� $�ر	¼ 

�f و` ا�B)��ن و` ?#+� ا��Uب، و` ا��Gاط� '�Q اG$Zر، ���@� ا�' j$�&
وا`I�Pح '�Q ا	�)�م ا�ّ
&�J! و?)��� "Yّ واNc SAc�N� �@B$ �c�S ا��� 

S� �@ط
>"33.  
إن 	��Gا "��Gا أ]j$ Yb أن &�#ّ+�وا "�HU، وأj$ ¡Ec أن إ�ّ@� : "]ـ�ن 	��Gا

�B���Gا ]� د&j هللا، أو &G#ّ�bا '@�ا 	�إّن اL�Iف : &G(Bا <�»� وأ'�j$ Q أن &
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 a$ ¯�(+ا� gE� �[ �@[I�Lوا ،�@A�" ���#$ د�b?و ،Y�/@� ]� ا���روا&
¼	G� Y]$ j$ 
�B& �$و ،�@�[ �B�G	 Q�' Yا-#@� د��
أن &\Gل ) ��G	( اL�Iف <
  .�H"34طI و��j$ g ا�,Gار&�j ]\� "�ن &@Gد&� 	YA ذ�mH e&�م &)�
ة

 !#HرZا �@H�,Pأن أ jّ�Hو Y�%��Zا �BJ Q�' S%�/c �[ ¡c�/رّ"ــ. ا�
 ` ،jّ�&ارG,ا� j$ �@B$ j�Blرى أن ا�NّBار&ّ� ا�+)�¯ وإن ز'� ا�Gc j$ اG(��

�f و` �)��ن،s �@��' j$�& ،بU" Q��YE ا�/�$  ¡c�j  و` ?Gاط� '& �� �+"
 ،�@?�&G�,$ ¨	�B�?روا&�?@� و )��u?و  �@B�H �+�[ #�رض�? ��ا� Y�%��Zه اUھ
�( ]� ا�+)�¯ �S(E وھ� أد�! 	�ط#! '�Q ا]�
ا-@� �u? YH �@���#$ ���#�?و

،�@HU"ّ�ب  و�ن "mH ¡c�/ا� Sي ذھ� إ��Uأي ا�
و	� وا]� "[�
 $j ا�#�+�ء ا�
G,ا� j$ اG(�� Y�%��Zا SH��" �[ م.c jHض ا
#? �\[ ،j�&اء "ارGھZوا Y�ا�+

 Y,Bأنّ "وا� jّ�H p�c !�m(+ه ا�Uھ Qرى " إ��NBا� �@�G+(& j&Uھ�`ء ا�
 Q�$ة، و
��S ا�ّ)Iم، "�Aط' Q(�' ¯�(+�� j�&ارGc اG��" �@ّن أ�G+'.&و

،j�B$�$ f	 اG�G�& �� ذاG@&ب وG\#&و �BcG&ط�، و
]��( Gcار&�YH j  ا�*
 ّU" اG��"را�E" j�Hأو���ء هللا  ···ا e«و�m[ �@��وأ$� ا�,Gار&�j ا�j&U أ?Q هللا '

�\c···  j$و�� qّA� �Bّإ`ّ أ� ،�B� �@+(& �� Q��#? ن هللاZ ءھ��+Jو` ��ري أ
و$�Q ا�*
ط�، و&,�B ا�+)�u(، و$�ر	¼ ا��J�E  و�\�a أن �Hط
ة ا��Uاب،


، $� "��Gا 	j$ f ا�,Gار&�j�� ،j ا�%�Eا� �	Gو� �@�[ Q��#? ل هللا�	 ��ا� !E-��
)!E-ت ط�
E"35")و.   

 S?ر�	 Q�وU@Hا أY�H ا�/�c¡ $.ا'� ا��NّBرى o/,H دا$�!، ?�ل '
و$� A(c�B$ S�Q@ ا`c�/�ج %#�S "ا�,/�%�! ]� دc¨ د'�وي ا�GNuم 

S� �\��B$ ، �#\&و �@,&.& ���Q أ�Sّ ط+S�Gc �@� !B��m إ�Q ا�\' S�$�	 �$و
�@H"36.  

6-5 - �z��zا� ��xV3 ا�	4 l���ّYا�:  Q(�' ةGBA� رى�NّBى ا�G'د ¡c�/ا� �ّB[
و�mJ�� إذا "�ن هللا ?#��Q 	� ا?�A' Uuا $�A' jده " :'��S ا�ّ)Iم · ?#��G\�[ Qل

��G/& Y@[ Iز أن &��A' Uuّا $�A' jده و��ا،L  S�A,$و S�+cإظ@�ر ر e�UH �&
&
' Q+J �+" ،S� SA&دm?و S��H
? j(cإ&�ه و ،SE&
*? �&
& Gوھ I��L ده�A' j$ ا�A
  .37"و?#��+S وا�ّ�`�! '��B' S��c ´��L Qه؟
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 !�\�B+ا� !�ANّ)� ا��ب ?���ا�� Yأھ �@\�&�bّـ¯ أن أد�! ا��Alت ا��� أط

ط > j$ ت
[G? ة
�ن ا��xVيZّن ا�ّ*
وط ا��� ?\��b@� ا�+�Bظx ا�

q\A ا�<�رة إ��S، و��j وا�Uي J ا�
�ھ�ي����H]! إ�Q ا�ّ*
ط  ا�2ّ�قو<
ط 
،Y���ّ�وط ا�
> j$ aHا
، ��وط  +�S��qوھ�  &Y�A ]� ھUه ا�,��! ا�ّ*
ط ا�ّ

،Sا�

 ا�+ّ�'� ا�+#�
ض �Pد	� ]� ا'�A�#& p�c  ةGBAH رى�NّB\�د ا��ّن ا'Z
!Hا'� "�ذ.$ Q�  .'�)G\? Qم '

&�Gن · وأّ$� �,j ]��ّ� ` �/�. أن  "... :اJ��Eض ]� ھUه ا�+) !�m	�I-و
 و` $j %@! ا���BA، و�
ى أن ?/G&. ذ�j$ ` ،���' Y@% e %@! ا�G`دة، و��،


، G� Sّ�Z %�ز أن &�Gن �A" �lهللا(وإ( )JG�� ن %�اG�& ب، �/�ز أنG\#�� �Hأ !!
�A(� �%G& ` eو"�ن ذ� �Hن %�ا وأG�& ز أن�% Gن... و�G�& أن �b&ز أ�/� 

أن �)+�j$ S أ%Y ا�ّ
c+! وا�+,A! وا��mّد&� أ�H، 'ّ+�، وSّ�Z `�L إن %�ز  )هللا(
 S� �/� و�/�ز أن، �Lأ �&G(ّ�وا� Y�bEّ�#��� وا��ا� !@% j$ 
Lآ S�+(& ز أن�%

�\&�Pو �Ac�P... ،��uا� !AJ�B$و 
*Aت ا��EP S�� و�� &,+� هللا $Gَ%َ jز '
   .38"و$\�رH! ا�#�Aد 

 Q(�' �[ رى�NBل ا�G	 ¨	�B? �ّB�A$ S%�/c YPم  ]\�لواI(ّا� S��': 
�NB ،هللا &�Gن أ�H و%ّ�ا و'ّ+� وأ�L وا�\Gل mHن"� j&
L¿� رى أ�.م، وإن "�ن�


&�، وأن ا�+)�¯ 	�ل  ،`ز$�$ jHا�+)�¯ ا Gرى ?.'� أن هللا ھ�NّBّن ا�Z
j�&ارG,��G "�ن ��,Gار&�j أو`دا �/�ز أن &�Gن هللا '+@� :�[ ،�?GLإ �& ... �@[

  .39"...هللا ?�Aرك و?#��Q أ�H و'+� و%�ا ` &+G#Bن أن &�Gن

 eوذھـ� ]� $)�ر رده أن إ%�زة ذ�"���' Y@% "و Y\#ا� !�c�� j$" �lإ
 
�A"" j&�ّا� 

 ر'�&! أ$A' �ّ$Iه ا���N\$ e�UH �\,��[ j&�ّا� !�c�� j$

،!ّ�\�B$ !��
%�ت '\u$ Q��Gب &#�+� 'JmH ن ا�+)�ر  وا�#\��ة�" e�Uو�

 ا�����Gّ وا`J��`ل ا�Uي &�bE إ�Q ا�\��س ا�,/�%�ّ A' ) �Hن أG�& ز أن�% G�

)JG�� ن %�اG�& ب، �/�ز أنG\#�� ( j$ ا
NB' اض
وا'�+� �BH! ا`]�
 !�ANا� Sا�G	أ Q�' �Eb�� Y���Gب ا��ّ#J+� أ�ھ�ن "+� ا'
Aء ا��BH 
P�B'

!�\�B+ا�.  
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eذ� Q�' Y���ّوا� !Bّ�Aم ا��	وأ 
L ف ا
... : "	�-I دo/c ¨c ا��
،�AھU$ ابGPو ��G	 !,P SH نG[
#? 
Lآ S%وو  Q��#?رك و�A? أن هللا eوذ�


ي،�H ن�" �"�Hأن أ Y�-ا
Jإ �BH Q�' SA�" j$ ن ]�+� أ�.ل�" �	 Sأ� ��' G� 

ي،�H ء�BHوأ�ّ�� أ ،�BHا واG��	 إذا �@��' �b�" �,j أ�BHء هللا" :�+� "�ن &

` �J+� إن $j ?+�م ا�"
ام و"+�ل ا�+,A! و ]��( ` &�Gن اjH هللا اSBH وھUا
 q+'ز j�c ب
�� أن ا�##? qي وأ�
�H ء�BHأ Y�-ا
Jإ GBH راةG�ل ]� ا��	ن �"

!�-I+أن ا�*S��Q أھ' �bsه و
A"وأ eهللا ذ� ��#�Jت هللا "�( ا�BH"40.  
( o/,��H ا�#\��ّ! YH دّ'+@� G*ّ��Hاھ� ا�\
آ��ّ! ���@
 P,! $� ـو�� &��

،Sذھ� إ��  · Q(�' ةGBAH �@-�'اد ¨c�& ������Hو �@�G	 �[ ¨	�Bّ�ا� jّ�Aو��
�Y ]� أ	Gا�@� �Hد'�-@� uا� 
��@� ا�,ّ/! Sّ�Z أظ@' ��\& eذ� �[ Gوھ ،Q��#?

  �&
�Q ا�+Q�G 'ّ. و%Yّ، وا�\
آن ا��' 
*Aت ا��EP غ�AJب وإUهللا ا�� Q�'
 �EB&" ا�+/�ز Q��Q ا�,\�\! و'' !ّ&��Gا��&ّ! وا�Gا��+@��واJ�³H �@*&�ت  ،41""

S�G	 SB$ ل � :'�&�ةGُ\َ& �+ََّ�ِ�َ[ ا
ِ أَن &َ�j$ِ Uَuَِّ َو�ٍَ� Sَ��,َAْJُُ إَِذا 	Qٰbََ أَْ$ً َ$� َ"�َن ِ·َّ

&�( ��G�َُ�َ[ j"ُ ُSَنُ $ :35( ،S�G	 �b&وأ :� jْ$ِ ُS#َ$َ َو�ٍَ� َوَ$� َ"�َن j$ِ ُ َ$� ا?Uَuََّ هللاَّ

� إ�S إًِذا �Uََھََ�  َّ+' ِ ٍ̈ AْJَُ,�َن هللاَّ #َْH Qَٰ�'َ �ُ@bُ#َْH Iَ#َََو� �ََ�Lَ �+َِH Sٍ ُ"Yُّ إِ�َٰ
  .)3: ا�ILص( ��َْ� &َ�ِْ� َو�َْ� &�Gَُ�ْ �: و	S�G 'ّ. و%Yّ  ،)91: ا�+�$GBن( �&GُENَِنَ 

SH ء�% �$ �@H ¨c��� !د�Zا j$ د�#H Sا�
ا�+���+Gن $j  ودّ'� ا'�
%Gاز 	Gل ا��NّBرى ا�+)�¯ اjH هللا '�Y�AJ Q ا�+
c+! وا�#�( و��g ا�G`دة 

 S�G	 SBّ�H �$ Gوھ I��L اھ��
Hذ هللا إ�u?ا Q�' �J��	 ،�(Bاھ�� :"وا�
Hإّن إ
،S���Gات هللا 'P  !�uُّن ا�Z، هللا j�Hو SB�H q��" !ٍ�uُH j�& ��[ I��L وإن "�ن

 ،!��uء وا��Lوا�،eه ذ��A>ده،  وأ�A' j�Hو SB�H �+�[، ه
$j' !ّ�EB هللا 'ّ. ذ"
!�uن ]� ا����L! دا	ا�Nء وا��Lأن ا� Q�' ... S��
اھ�� 'Hن إG�& ز أنG/&و

 !�uُH I��L نG�& أن j�Hو S(E� Q��@� هللا 'Lأد ��ا� !�uَ��H هللا �[ I��L مI(ّا�

اھ�� '��S ا�)Hأن إ eذ� 

ق ظ�ھ[ SHر j�Hو SB�H �� `I�Lهللا ا �[ Y�Lم اI

�U@� Sه ا�ّ*�ا-� $u�I ]� هللاA	 �cأ S���u&"42 .  
 �+H �@��Q ]@� ا &�ت ا�\
آ��ّ! و?mو&' !&G���J'ـ�ت "�Eءة ا�/�c¡ ا�

 ّ��
ب أ$�]ل وا<�\�	�ت " ا�Uي &�$SH j أ<ّ� ا�&+�ن، [ـ &�Gا]� وا�+o@B ا�#\#��
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 Q�$#���@� وإراد?@� و���e ا�E�Zظ $Gا�a وأ�BH!، و$I" a�Gم &�ّل '�Bھ� '
!B(ّب وا���ا�� Y&وm? Y@% �@[
#& �� j+[ ،
Lد``ت أ U-�B' �@و� 
ُL43"أ، 

 !ّ���� ا�+U[�B ا�ُ+,�+�! �� &��( o/,��H ا�#\�وc�Q &\�� ا�,ّ/! ا���ھ
ة و&
 Sي ذھ� إ��Uم ا�G@E+رض ا��#�� !ّ&G��ا�ّ*Gاھ� ا�\
آ��ّ! YH أدرج ا�,/o ا�

�+Gن ]� $#H QB#¨ ا��+�"!�Lُ " jّ�A�� ،ب
�! ا�#� Qن إ�m*ّا ا�Uھ �[ �B�Jوا
 Q���! وا��Lء $j�H !ّ�EB هللا و'�Aده، وا'�+� 'uا� �B#? ��ـ وا�!�uُأن ا�

�! ا`ّ<�\�	�ّ!،ّ��!( ]\� ا?j$ Uuّ ا�/�Bس cّ/! إ$����ت ا�uَـ ا�!�uُا�(،  a+�/?
��Eن ]� �u?\�ق و�ن ]� $�دة ا`<���Eّ�ا�+#QB وھG'�& e�UH G إ�Q إ	,�م ا�#\Y ا�

 �B' ���Q ا'��Aر أن ا�Y���ّ ا�#\' �&

 $� qb+s د`��S ]� ا�\
آن  ا���(E? �[
 !B(ّان وا�

ف "ا�+#�.�! ُ$\�م '�Q ا�\#ُ& SH ّنZو ¯A\وا� j(,ا� j�H .ّ�+& S�Z

  .44"ا����ب و"e�U ا�ّ)B! وا�%+�ع

ّي `'��اد ا�#
ب ��H+�و�! ا�ّ*#
&ّ! "+ـ� اJ��Q' ا�ُ+�Bظ
 ا�ّ*�ھ� ا�*#

�+]mورد �H�� � و?)��+@� H+� %�ء ]�@�J �Hأ jH 
  :Qــــــ.ھ�
 !ٍ�ََA(ْ$َ َمGَْ& Yٌ�ِ�Lَ ُم*** وإِْن أَ?َ�ه
َcَ َ` ُل `َ َ'�ِ%َ. َ$��ِ� َوGُ\َ&  

 jاھ�
Aوا� !'GّB�+د�! ا�Z�H رى�NBاد'�ءات ا� ¡c�/ا� ¨cـ� د$�#H

��j $�ى %@�@� و$,�ود&! �#+�� jّ�A�� Y-�(ا� a�G$ S(E� aو� !�ا�ّ�ا$


ھ���E? .ـ�ل\[" : �@?�HاG% �[ �@� �N\�(و� �@B' د
و�)�m@� إن <�ء هللا و�
�@�  ]�\�ل �@�-�($ �@� �B�N\�Jوا �B(Eأ� �@� �B�mJ �+" :Yن  ھG�& انG�u&

أو إ�@� وإ�)���؟ ]�ن ز'+Gا أ�S إ�@� IH  ا�+)�¯ إ�)��� IH إ�S؟ أو إ�@� IH إ�)�ن؟
��B �@� إ�)�ن،	 : ،Q,�وا� �ّ> �l ا
��P ن�" S�mH Y�%��Zا j$ ف
#� �B��[


&�  و"�ن &Y"m و&*
ب و&G/B و&GAل،$ S?وو�� ��Pو ��+'.H Y�	و

ه ا�Uي "�ن &Y"m و&*�s أم S�#ا��)�ن إن �� وأر� Gى ھ

ب؟ ]mي <�ء &� ?

  . j�&!"45 $� ذ"
��ه؟
 �H�/&إ a\�ط�? ��ا�,�`ت ا� YNEH ھ�ن
Aا� !/ّc Qإ� 
"+�  �/ـm ا�+�Bظ

اء ا�Gا	a، ]��+)�¯ إّ$� أن &�Gن إ�)��� �N��L أو إ�@� �N��L أو \�Jا !/ّc a$


ا  ��#\S\�B$ Y ا��uّص &/#Y ا�"أن &�Gن %�$#� ����ّ@+�، وZّن P�,$ ن�(�
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 fAb?ا��)�ن و S%G? ��ا� !ّ�'G�G+ا� fHاGbورات وا�
bا� j$ !'G+/+H
j&
L ا?/�ه ا S"G�J".46  

 j$ �J�B?Iا� !/ّc SEظ�G? Qإ� ![����H" �Eو� �cاGا� ��"m? ب�H

L ل  ،47"اIL j$ �\A($ ه
�J يUر ا����L`ا �\�وھ�Uا ]
ض '�Q ا�+�
S�G	 :"ن�(إ� IH �@ن إ�G�& )�"ت  و�EP a�+/H فGPG+ا� Gوھ


 أن ا�/�c¡  وظ( ا`J�E@�م ]� ھUه ا�+�Bظ
ة  ،48!"ا��)�ن؟"U��H 
وا�/�&
!ّ�%�/c اض
sZ " �$ درا�� j�b	�B�$ �P�u>أ a+/? ��ا� !ّ�$Iد`ت ا���A+��[

�! ]�@� $,�&�ة و$,¨ إ�ALر&! Zّن ا���uّط� ھG ا�Uي &S%ّG أ	Gال «JZن اG�?

وم إز'�ج ا��Nu  ،49"ھ�`ء ا�u>Zص? ¡c�/ا� !�«Jأ q��" �Bھ j$و

 YA	 Y\#ّ+,�´ وإ'+�ل ا��وا� 
�ّBا� Q�' a+�(+ا� p,? �+" وإظ@�ر '/.ه
�ّ&�-�\'  �#Hط� Y+,? ��ا� �&�b\ا� �[ !P�Lو  jّ�#$ ���% Qف إ��E�P`ا.  

�! ا�/�c¡ ا�+S%ّG إ�Z ،S+NL Qّن ��Hّ)�ال &��Gّر ا�ّ)/�ل «Jأ �bB? ��
Zا و?.داد اU@و� ،![

ز ا��Y'�E و?�@
 ا��Aا-Y ا��� ?�uم ا�+#A& ���ّ���Hال وG	

�! ا�/�c¡ ]\�ل«Jأ qE'�b? 
$Zا��)���! : "ا j' ��\B& �� S�mH اG+'وإن ز
 �+J �\��L ر�P S�[ تGھIن ا��" �+� jو�� ،!ّ&
*Aا� 
و�� &�,Gّل 'G% jھ

��B ]...[ إ�@�	 :�s �[و S�[ ت أ"�نGھIا� j' و��
AL دون S�[ ه أم "�ن


ه؟�s"50.  

 p,A��H eوذ� S$GNL الG	أ ¡c�/ا� ��BE? �[ �ّ��/ا� o@B+ا� 
و&�@ـ
 !��,��H ر��
��NBرى ا��ّ\Gل '�Q هللا، ]jّ�A أ�Sّ إذا أ	� q�GL ��ب ا��AJZا j'

ه ]� أن &)+Q إ�@�، وأّ$� إذا أ	
ر�� �s j$ Qو�mH g�� ¯�(+ن ا��[ ،Qو�Zا

  .�ن ا�IھGت �Pر %)+� و��H���� I� QB#$ `ھGت ھ��H�B,��! ا�[���ّ!، ]
 S�ّ�\cم، وأI(ّا� S���� آدم 'L !�m($ Qرة إ��>��H S+NL �,[أ �+"

S�G	 G,�،Q��#? · ةGBA��H" : j$ S\�L ّن هللاZ هللا jH ر�P �+ّإن "�ن ا�+)�¯ إ�
،

 ذ"�s q��" إن ،e�UH �ّcأ Q]وأ� 

 ذ"�s j$ ���" اء إذاGc³دم و[  �[ !ّ�ا�#



 ذ"�s j$ S\�L Sّذه و��ا أ��u?51"ا.  

وذ�e  أ�HـY ا�/�c ¡cّ/! ا��NّBرى و�� &�
ك �@� أد�Q ا'�
اض،
 �ّ\�B+ل ا�`��JI� �@��G\$ ع�bL�H" �[ �ّ&

ّي &*�
ك ]�*Aا� gB/��[



� �)�Qظ& /د�	5   
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  296 


اد [Zرب ا�/? j$ �	Iا�� ،S�اJ�#+�ل آ��ّ�ت $�B\�ّ! ]� إ�*�ء ا��Iم و?mو&
 a$ �@�'�E?ه ا ��ّ�ت ... $,��@�وUھ j$ �J�B& �$ ر���Lد ]� ا
Eا� ¯�و"�ّ+� أ]

�'�B	أو إ !��+�Jا S�Aط�u$ Q�' a	و SH��u� ن�" ... a&
(? Q�' �@#�+% Y+#? إذ

ة ?/�ه �� 
����Gك أو ا��]a إ�Y+' Q أو ?J 
�����! ?#�&G$ Y	( أو ?+'

� و`دة '�)Q ]+�دا$c qّ/! ا��NّBرى ]� اد'�ء ا�GBAة ?�+G�G$"52 ،[ jع
 !/ّ,[ S��
 ذ"
 أو أ�[Q، و'�s j$ اء و��اGc³دم و[ ،

 ذ"�s j$ مI(ّا� S��'

�@��
دودة '$ �@#A?ا j$رى و�NّBا�.  

&� أن &#�ّ� ا�/���H ¡c\��س $�دام $#�\�ا jّ�H p�c ،Y\#��H ـ�����H gــ

$� ]�  ، و�� &E.ع إ��Qا�Uي �� &H �B�[ ULm,�� ا�\
آن، و` mHدب ا�
GJل : "أن

وH!  ا�j�E ا�N,�,!، وإ�SA%G? �$ Q ا�+\�&�g ا�+�
دة،b+ل ا��]$Zوا

!+-I+��H �cءة وأ�J��H Qة أو�
  .53"واZ<#�ر ا�)�-
Sذھ� إ�� �$ !,ّP Q�' Yّ���� ¡c�/ا� S$�	ي أUا�\��س ا� jّ�A& �? ا f�u+وا�.  

��V
 ذ"
 ھG اjH هللا: ا�"��ى �ا��s j$ ��G& يUا�.  
 ���V
 ذ"
: ا��e2ى اiو�3ا��s j$ م  و��Iّ(ا� S��' Q(�'.  


ـ� اiو�3�Yّ%هللا: ا� jHم اI(ّا� S��' Q(�' )· �>�c(.  
����zى ا��e2ّا� ���V
 ذ"
 و` أ�[Q: ا��s j$ م و��I(ّا� S��  .آدم '

����zا� �
�Y%ا� :�b&هللا أ jHم اI(ّا� S��  .آدم '
 Q��! $j ا`J��``ت ا��� �J'�ت '(�J Qإ� S%�/c �[  ¡c�/ا� �B�Jا
�Q اZط
وc! ا�+#
و�!، وظ@
ت ھUه ' !ّ��I\#وا� !ّ�'G�G+ء ا��Eإ�

S�G	 �[ ت``��J`م، : "ا
واHG/'Z! ]� آدم '��S ا�ّ)Iم أ�Hع و?
�H�S أ"
�SA  أ'�Q وأ<
ف،\B$وا�+ و S�.B$ !B/ا�ّ)+�ء داره وا� q��" إذا YH S$ا�L !�-I

ھG ا�+\�م G/(ّ��Hد وا�ّ)/Gد أ<ّ� ا�Gbuع، وإن "�ن j(,H ا��ّ#��� وا��ّ[\�( 
 p#A&و S��-I$ Sإ�� YJ
]+j "�ن هللا ?#���u& QطSA و&�S?�%�B$ Q�G دون أن &

،S�Jر Sد&�، إ��mّ�ط ا�
*H �ّcوأ !A?
�! ا��ّ#��� أ	
ب $B.�! وأ<
ف $�b[و ·
�ّ� آدم "+� و"�ن هللا �&S��-I$ �ّ��+S  ،"�ن &�#�� j�& و�� ،�@ّ��ّ+S اJZ+�ء "' �l

،e�U" ذا "�ن�[ ،�@ّ�" �ّ��#+��H ّ`إ �@ّ��ّ+S,��N$ a�+% S  اJZ+�ء "' �\[
j�	G�u+ى ا�G	 µ�A$و ،jّ��$ع ا د�Aط !&�@� e�   .54"و$��N¯  و��ه ، و?
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 �@ّ�Z !ّآ��
�YE ا�ّ*Gاھ� ا�\& ��" �-�	 �cّG+��Q ا�+�,�، و?Aّ��ن �' !/ّc
 Sإ�� a%
& �"�cو ،Yط�Aا�,� وا� j�H YP�[و ،YNE+ام ا�
I,��Hل ا�+B.ل وا�,

،Y[اGBوض وا�
Eا� SH وإ$�م ?\�م ،Yؤه،  ا�#��� وا�/�ھ��� GAu& ` اج
Jو
و$
<�  &�ّل  '�Q  ط
&�  ا�/Bّ!  وا�Bّ�ر، و&/�
  ] ...[و$�ANح ` &u.ن ذ"�ؤه 

   .55"ا��ّ,�"� &Gم 
 �\[ 

 ذ"�s j$ و�� Sّ�Z مI(ّا� S��' Q(�#� ة هللاGBH q��" ـ�ذا[ jّ�H


 أ�[Q، أّ$� إذا "�ن أc\�! آدم �GBAة هللا 'ّ. و�s j$و 

 ذ"�s j$ ُو�� Sّ�Z Yّ%
  ·ذ�e �+��ن ا��ّ
�Hّ! ]³دم '��S ا�ّ)Iم أو`ه هللا '�B&! $�+�ّ.ة

��
 S ـإذن ]\� ?\�م آدم '*Aا� ![�" Q���S ا�ّ)Iم و'' Q(�' Q�ا�ّ)Iم '
 Scرو j$ S�[ ÃEه و���H S\�L Q�G? S��,AJ ّن هللاZ ،S\�L !ّ�E�" �[ eوذ�

Q��#? S�G\� �	ا�N$: � ُSُ�&ْ َّGJَ َ�َِذا[ jٍِط� jْ$ِ ا
ً*ََH �ٌِ��Lَ �ِّ�ِإ !ِ�َِ-Iَ+َ�ِْ� eَُّHَ�َل َر	إِْذ 
 َ[ �cُِرو jْ$ِ Sِ�ِ[ qُuَْEََو� َj&�ِ%ِ�Jَ ُSَ� اG#َُ\� )71/72: ص(.  

�َ+Iَ-َِ�ِ! اJُْ/ُ�وا ِ َدَم ��l أ�Pر أ$
ه ��+I-�! ��)/�وا  دم ِْ� �َB�َوإِْذ 	ُْ
 َj&

 َوَ"�َن ِ$jَ اْ�َ��]ََِِA�َْ�Jَْوا QَHَأ gَ�ِ�Hِْإ َّ̀ 
ة( �]ََ)َ/ُ�وا إِ\Aد ، )34: ا�G/J أّن Q�'

 
$Z !'إط� Gدم ھ  !�-I+هللا� 
، و��)�A' qدة  دم، ]�· S��,AJ ھG ا�Uي أ$
 S��� ا��[�
 و%##��H S[

ھ� e�UH آدم ، SNّNL �l و<$m& د و��G/(ّ��H S��-I$

 ّY% .ّ' S�G\� eوذ� SB$ ون��E�($ وھ� !�-I+�� ً�+�#$: � �َ@َّ�َوَ'�ََّ� آَدَم اJَْZَْ+�َء ُ"
 َ\َ[ !ِ�َِ-Iَ+َ�ْا Qَ�'َ �ُْ@�َ
َ'َ َّ�ُl َj�ِ	ِد�Pَ �ُْ�B"ُ ِء ھ�`ء إِن�+َJَْmِH �ِ�Gُ«ِA�ََل أ�� 


ة(\A31:ا�(،  �@�[ �sاء، وأرGc !\[ر !B/ا� SB�Jm[ آدم Q�و?Gا�q �#� هللا '
!+&
و	ُْ�Bَ� &َ� آَدُم اjْ�ُJْ أqَ�َْ َوَزْوُ%eَ اْ�َ/Bَّ!َ َوُ"Iَ � '�*@+� وھUا $� ?SBّ�A ا &! ا��

 pُ�ْcَ ً�اsََر �َ@Bْ$ِ َj�+ِِ��َّا�� jَ$ِ �َ�G�َُ�َ[ َة

Hَ� ھUَِِه ا�*ََّ/ََ\َْ? َ̀ 
ة( �ِ<ْ»�َُ+� َو\A35: ا�(.   

�Q آدم '��S ا�ّ)Iم، ���رك ' S�m> .ّ' هللا �@�AJأ ��ا� �#ّBا� ¡c�/ا� jّـ�H
ا�+��\� $�ى ا�,�Gة ا��� ���@� آدم '��S ا�ّ)Iم و��\aB ا��Nu أّن ا�#�B&! ا��@�ّ! 
��S ا�ّ)Iم، ' Q(�' �@��� ��ة ا�G�,ا� 
�]�H q	�[ ،مI(ّا� S��ا��� أ�cطq آدم '

ھ�Uا �cج ا�/�S$GNL ¡c وأY�H . دم اjH هللار�s ذ�e �� &ِ�ع أ�c أن آ
  .$.ا'+@�
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A�#? ة

 أن ھUه ا�+�Bظ�"Uّ�ا� j(,&و �B��Pو ��ص ا�GNّBم ا��	أ j$

"! ا�/�ل ا�ّ�&�B ]� ا��A»! ا�IJّ$�ّ! �� ا��@Gد وا��NّBرى، "+� c رةGّN$


&! ا�/�g�� G@[ ،¡c أد&�A ��	�ا ],)�، \A' j$ �ّ@$ ���% j' qE*" �@ّأ� SّB��
 Y�P�E?ھ�، و�-�\' �-�	�H �ّ�$ ،�@A�" Q�' a�إ�Q %��� ذ�Z�H ���' eد&�ن، $�
$�Aد-@�، "+� أ�ّ@� qBّ�H ا�/@� ا�#��� ا�Uي S�UH ا�+���+Gن ا�+�\�$Gن ]� $Gا%@! 


ة ا�+�+[�! ]� $Gا	( ا��@Gد وا��NBرى��uر%�ّ! ا��uّ,�&�ت ا��ا�.  
�+�Xا�  

�! $j ا+% Qإ� p,Aا ا�Uھ Qb[!أ����ا� 
P�B#ا� �[ �@Nu�� o-��B�:  
-  q��" !#�Aذات ط q��" �+&�	 ات

]q ]�@� ا�+�BظNا� !����A? !ّ���/J  !	ا���

 !/ّc Qإ�  !�'�B	ا�Sھ��
Hو Y\#ا�.  

د '�Q ا��NBرى وا��@Gد وا�+/Gس  -�ا?Uu ا�+���+Gن ا�+�Bظ
ات ا�/���! �


ھ��sو.   
ا�/���  �
��J! ا�
د '�Q ا��NBرى ?\�&� ا�,/o  ا	�Qb ا�)��ق ا�,/�%� -

!b	�B+ى ا�G'ا�� ¨cى ودG'ق ا���P ت�Al�.   

ت ا�
Z�H !��J]��ر ا�/���ّ! -Lز p�c ¡c�/�� !�� ظ@
ت ا�/)�رة ا�#\

وا��&j، "+�  وا�+��B، وا راء ا`J��`��! ا��� ا	�,+G�G$ qع ا��@��ت،
�q ا�+�Bظ
ة BH.'�@� ا��I$�! ا��� AP¡c�/ب ا�G�Jأ q+Pو.  


ه P+�م أ$�ن $Yّ" j ز�Y أو ا�,
اف  -A�'وا Y\#رات ا��\H ¡c�/ا� j$آ
�@���H� Y�AJ ` !�\�B$ SBاھ�
H ا %�ءتU@و� �ّ[
#$.   

k,ا�� ا��2در وا���m:  
�P�' j' ´Ec !&وا
H �&
  .ا�\
آن ا��


وي -1NAا� ،�>

 jH درع ا�\+' jH Y�'�+Jا��$*\�، )ھـ774ت( إ ،
�]" jHا Ã&ر�?، 
 ،
>�Bاف ا�
>�H !«ھ� �@H q$�	 !«وح ھ�
*H q�ا��Aا&! وا�q�A� ،!&�@B وq,,P وذ&


وت، $��A! ا�+#�رف،�H 10، جم1980 - ھ1406، 6ط.  
2- 
$,+Gد &#\�HG، د&Gان ا�+�GA'�ت ا�/�$#�!، : %Gل ?
&�G، ا�+��B ا�GNري، ?

  .م1992ا�/.ا-
، دط، 
�)�E إ�Q ا�+��B ا�,/�%� اG+c ��GPZ ا�B\�ري -3Eا�/��� ا� ��B+ا� j$ ،مIا�� ��B$ ،

�Gم ��<
ون،#�� !�H
  .م2010 -ھـ1431، 1ط $G*Bرات ا`L�Iف، ا��ار ا�#
��� �cاد،  د&Gان  -4J 
ر&+Gن GHدون، ]
ا�)Gا GHر&�G، ا�+#/� ا�B\�ي �#�� ا`%�+�ع، ?

  .م1986، 1ا�+�GA'�ت ا�/�$#�!، ا�/.ا-
، ط
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'�A ا�
�BAc j(c j+c! ا�+��ا��، �GاfH ا�+#
]! وأGPل ا`J��`ل وا�+�Bظ
ة، دار  -5
  .م1993، 4ا�\��، د$*�، ط

��ون -6L jH j+c
رو&¼، دار ا���� '�A هللا $,+� ا��: ، ا�+\�$!، ?¯)ھـ 784ت( '�A ا�

وت�H ،!�+�  .م 2013، 1، طا�#

7- ،
��� YPاG�� �$�B' ،
$\�رH! ?�او��! $#
]�!  ���ت ا��Gا�A'  YP ا�)Iم '*�

ب، ط وا�,/�ج،�  .م2012، 2إ]
&\�� ا�*
ق،ا�+

8- ،¡c�/ا� �B' !�E(�Eا� �c�B+ا� ،�,�$ GHأ ��' ،
N$ ،ة
 -ھ�$1397�A! ا���u/�، ا�\�ھ
  .م1977


ى زاده -9A" ة )ھـ068( ط�ش
دار  ،ر��J! ا داب ]� '�� آداب ا�p,A وا�+�Bظ
،!&
   .م2012 ، 1ط ا��q&G، ا���ھ

، 2ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم، ا�+
". ا�[\�]� ا�#
�H، ط -10
  .م2000

11- ،j+c

 ا�#\��، ط�A' S ا�lG��ن وا�+�.ان أو ا��(�ا�+
". ا�[\�]� ا�#
�H ،ا��ار  ا�

ب، ا��b�Aء،�  .م2006، 2ط  ا�+

12- �@Eا� �@[ ،QE�N$ دل�' " Qإ� YL�$�\ط�G�B$

&! ا��mو&j$ Y أ]IطGن إ�Q " ا�@��،
،

 وا��Gز&a، ط %�د$�*B�
، ا�\�ھ
ة 1رؤ&! �N$ ،2007م.  

13- ¡c�/ا� 
,H jH و
'�A ا�)Iم $,+� :"��ب ا�,�Gان،?,\�� :)ھـ255ت ( أGH '[+�ن '+
  . 2، ج1، ج1965-ھ1384 ،2 ا�\�ھ
ة،  ط ھ�رون، ا�+�A#! ا�,+��&!،


 ا�/�c¡أGH '[+�ن '+
و  -14,H jH ) ھـ255ت(:  �@HGّHّ�م �@� و	،!�$Iا�� Y-�J
�� :ا�'
�,�، دار $��A! ا�@Iل،$ GHن، ط أ�BA� وت
�H3، 1995م.  

15- ¡c�/ا� 
,H jH و
'�A ا�)Iم $,+� : ?¯ ا���Aن وا��j��A، :)ھـ255ت ( أGH '[+�ن '+

، $��A! ا���u/�، ھ�رون،N$ ،ة
  .2ج ،1ج ،1998-ھ 1418، 7ط ا�\�ھ

16- ،�&�Bا� jHا �+,$ jH ق�,Jإ jH �+,$ ج
Eا� GHأ qJ
@Eاھ�� : ?¯ ،)ھـ438ت ( ،ا�
Hإ

وت ��BAن، ط دار ا�+#
]!، ر$�bن،�H2 ،1417م 1997 -ھـ.  

17-  �u�Aا� �J�\ا� GHھـ348ت(أ( ر�A/ا� �A' ���\وا� ،)وا�,�"� ا�/*+� )ھـ415ت ،
]Yb ا`'�.ال وطA\�ت ا`'�.ال، ]Yb ا`'�.ال وطA\�ت ا`'�.ال ،]Yb  ،)ھـ494ت(


 وا��Gز&g�G? ،a، ط*B�� !�(�G�ا��ار ا� ،��J م1986، 2?,\�� ]�اد.  

وت، ��BAن، ط ،	�Bع ]� ا�+�Bظ
ة، $G*Bرات ��Eف'�A ا����( '�دل، sIH! ا� -18�H1 ،

  .م2013 -ھ 1434
، 1ا�+u��ر ]� ا�
د '�Q ا��NBرى، دار ا�/�Y، د$*�، ط$,+� '�A هللا ا�*
	�وي،  -19

  .م1991
20- YbEا� GHأ j&ي %+�ل ا��
N+ا� �\&

م G�B$ jHر ا�]�$ jH �+,$ )ن  ،)ھ711ت�(�

)�BN?ب، إ'�اد و
��، :?\�&� &��L )JGط، :ا�#&I#هللا ا� �A' Ã�*ب، ا�
 دار �)�ن ا�#

وت،�H دت.  


، ج ،2ط $,+� "
د '��، أ$
اء ا���Aن، -21N$ ،ة
، �$2�A! ا�[\�]! ا��&�B!، ا�\�ھ
  .م2012-ھ1433
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ة، إ]
&\�� $,+� �Gر ا��&j أ]���!، ا -22P�#+ا� !&�\Bا� !E(�Eا� �[ YPاG�وا� !lا�,�

ب، ا�*
ق،�
وت، ا�+�H ،ن�BA� م1998، 2ط.  

23- �%�Aا� )�L jH ن�+��J ���Gا� GHا�,/�ج ،?,\�� )ھ474ت( أ ��?
'�A :، ا�+B@�ج ]� ?
،�"

ب ا�g�G? �$IJ، ا�+/�� ا���  .م1987، 1 ط دار ا�

 :ا��qا��
                                                           

1- 

وي، ا��$*\�  :ا��NAا� ،�>

 jH درع ا�\+' jH Y�'�+Jاء، إ�Eا� GHھـ774ت(أ( ،

�]" jHا Ã&ھ�»! ، ?�ر �@H q$�	 !«وح ھ�
*H q�ا��Aا&! وا�q�A� ،!&�@B وq,,P وذ&


وت، ط�H ،ا�+#�رف !A��$ ،
>�Bاف ا�
>�H6 ،1406 215، ص10، ج1980- ھ . 

ي %+� -2N+ا� �\&

م G�B$ jHر ا�]�$ jH �+,$YbEا� GHأ j&ن )ھ711ت( ل ا���(� ،

)�BN?ب، إ'�اد و
��، دار �)�ن ا�#
ب، : &��L )JGط، ?\�&�: ا�#&I#هللا ا� �A' Ã�*ا�

وت، دت، �H دة�$)
��.(  


وت، ��BAن، ط ،'�A ا����( '�دل، sIH! ا�	�Bع ]� ا�+�Bظ
ة، $G*Bرات ��Eف -3�H1 ،
  .129م، ص2013-ھ1434


ى زاده  -4A" ھـ068(ط�ش( ،!&
 ر��J! ا داب ]� '�� آداب ا�p,A وا�+�Bظ
ة، دار ا���ھ
  .17، ص2012، 1ا��q&G، ط

��ون -5L jH j+c
'�A هللا $,+� ا��رو&¼،  دار ا���� : ، ا�+\�$!، ?¯)ھـ 784ت ('�A ا�

وت  ط�H ،!�+�  .67م، ص 2013، 1ا�#


ب، ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم،  -6�ا�+
". ا�[\�]� ا�#
�H، ا�+
  .46، ص2000، 2ط

7- 
 . 47-46ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم، ص: ا��
8-  �%�Aا� )�L jH ن�+��J ���Gا� GHا�,/�ج، ?¯ )ھ474ت(أ ��?
'�A :، ا�+B@�ج ]� ?


ب ا�g�G? ،�$IJ، ط� . 8م، ص1987، 2ا�+/�� ا��
"�، دار ا�
�)�E إ�Q ا�+��B ا�,/�%� اG+c ��GPZ ا -9Eا�/��� ا� ��B+ا� j$ ،مIا�� ��B$ ،ري�\B�


، طN$ ،ون
�Gم ��<#�� !�H
م، ص 2010 -ھـG*B$1 ،1431رات ا`L�Iف، ا��ار ا�#
366. 

10-  
 .157ط�A' S ا�
c+�ن، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم ، ص :ا��
  .47ا�+
%S(E� a، ص  -11
 . ��B$ ،373 ا��Iم،  ص G+c ا�B\�ري -12
13- �[ j+c
  .74ص ،أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم ،ط�A' S ا�
  .77-76ا�+
%S(E� a، ص -14

ة، إ]
&\�� ا�*
ق، $,+� �Gر ا��&j أ]���!، ا -15P�#+ا� !&�\Bا� !E(�Eا� �[ YPاG�وا� !lا�,�


وت، ��BAن، ط�H ،ب
�  .2، ص1998، 2ا�+
16- �,�$ GHأ ��'¡c�/ا� �B' !�E(�Eا� �c�B+ا� ،  ، ،
N$ ،ة
$��A! ا���u/�، ا�\�ھ

  .457-456 م، ص1977  -ھ1397
17- 
$,+Gد &#\�HG، د&Gان ا�+�GA'�ت ا�/�$#�!، : %Gل ?
&�G، ا�+��B ا�GNري، ?

  .36، ص1992ا�/.ا-
، دط، 
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18- c ���J 
�اد،  د&Gان ر&+Gن GHدون، ]
ا�)Gا GHر&�G، ا�+#/� ا�B\�ي �#�� ا`%�+�ع، ?

  .238، ص1986، 1ا�+�GA'�ت ا�/�$#�!، ا�/.ا-
، ط
19- ¡c�/ا� 
,H jH و
ا�
) Y-�Jر�BP !��J'! ا��Iم، ، (ھـ255ت ( أGH '[+�ن '+

!�$Iا�� ( ،�,�$ GHأ ��' �@��' ��
وت ��BAن، ط c\\@� و'�H،لI@ا� !A��$ 3دار ،
  .56صم، 1995

20- ���Eا� !��Jر ،¡c�/ا� ،�,�$GH ��' �@��' ��  .150، ص)ا�
Y-�J اZدc ،)!�H\\@� و'
21- �@��' �ّ��,�، : ا�/�c¡، ر��J! ا�#[+���!، c\\@� و'$GH ��')!�J��(ا� Y-�J
، ص )ا�

328. 
22- !��Jر ،¡c�/ا�  �@��' ���,�، ص: اJ�,\�ق ا�$�$!، c\\@� و'$ GHأ ��'192. 
�� ا��Iم، ص ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&�  -23'38-39 .  
-  �$ QB#$ ��E& ���]ا�#��ء، إذ ا� ¡E�� IH�\$ ،!�E(�Eا� !Jا�++�ر �[ Y+#�(& !$�	إ ¡Eو�

 �B#& اUوھ 
LmH  `و �&
�H ` S(EBH S�[ ه
b,�(& أن 
�s j$ ا��)�ن Y\' �[ 
b,&
�b,�J`ا !�
 ]� ا�#\Y اH��اء أي دو�+� وا�J!، وا�Gا�J! ھ� %+b,& Q�#+ر أن ا�

 S��' Yu? �+�[ ت�+&G\? ت أوI&�#? رھ� ?,�ث�A�'�H ��ا��)�ن :ط�A' S ا�
j+c (ا�#\

 ا�#\��، صlG��33وا�+�.ان أو ا�. 


ب، ط  -24�
 ا�#�\� ا�+
". ا�[\�]� ا�#
�H، ا��ار ا��b�Aء، ا�+lG��ا� ،j+c
، 2ط�A' S ا�
 . 131م، ص 2006

25- ¡c�/رى، ا��NBا� Q� . 267، ص)ا�
Y-�J ا��I$�!(، ر��J! ا�
د '
 .76ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم، ص -26
∗ !B�+l دن�#$ Qإ� !(�(uل ا�+#�دن ا�G,? !�-��+�J  Y�c ت، أي�/�
��. 
∗ S+(% !"
c !EL �[ �*cGأو "��,+�ر ا� ��*cرا و�+c أي ،�B��J �B(�) .
اjH : ا��

�Bا�qJ
@Eا� ،�&.( 
 . 268-267ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص  -27
'�A ا�
�BAc j(c j+c! ا�+��ا��، �GاfH ا�+#
]! وأGPل ا`J��`ل وا�+�Bظ
ة، دار  -28

 . 227، ص1993، 4ا�\��، د$*�، ط
 . 227ا�+
%S(E� a، ص -29
∗ q>زراد : GھgJ�$ !��>ط�ا��&��! ا�.رد�B$ �[ '�ش �	ن ، و�/�Hأذر  S+���#? q�، وظ

G@ظ Q�c !#Jط� وا�B$ �[ ة
*�B+ھ� ا� S���&مودIJر ا�، 

ج $,+� jH : ا��Eا� GHأ
 qJ
@Eا� ،�&�Bا� jHا �+,$ jH ق�,Jھـ438ت (إ(¯? ، : ،![

اھ�� ر$�bن، دار ا�+#Hإ


وت ��BAن، ط�H2 ،1417ص م 1997 -ھـ ،qJ
@E19،ا�. 
 .268-267ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص  -30
 . 269ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص -31
 . 82ط�A' S ا�
j+c، ]� أGPل ا�,Gار و?/�&� '�� ا��Iم، ص -32
  .270ر��J! ا�
ّد '�Q ا��NّBرى، ص -33
 .271ا�+�Nر �S(E، ص -34



� �)�Qظ& /د�	5   
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  302 

                                                                                                                                        
'�A ا�
�BAc j(c j+c! ا�+��ا��، �GاfH ا�+#
]! وأGPل ا`J��`ل وا�+�Bظ
ة،  -35

 . 227ص
، 1ا�/�Y، د$*�، ط $,+� '�A هللا ا�*
	�وي، ا�+u��ر ]� ا�
د '�Q ا��NBرى، دار -36

  .30، ص1991
  .269ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص -37
  .270ا�+�Nر �S(E، ص -38
 .271ا�+�Nر �S(E، ص -39
 .273ا�+�Nر �S(E، ص -40
   .�A' �+,$30 هللا ا�*
	�وي، ا�+u��ر ]� ا�
د '�Q ا��NBرى،  ص -41
  .276ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص  -42
43-  
,H jH و
'�A ا�)Iم $,+� : "��ب ا�,�Gان، ?¯: )ھـ255ت ( ا�/�c¡أGH '[+�ن '+

، ص 1ا�,�Gان، ج، 1965-ھ1384، 2ھ�رون، ا�+�A#! ا�,+��&!، ا�\�ھ
ة،  ط
  .154ـ153

 . 154، ص1ا�+�Nر �S(E، ج -44
  .276ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص  -45
46- �@Eا� �@[ ،QE�N$ ط�\�" '�دلG�B$

&! ا��mو&j$ Y أ]IطGن إ�YL�$ " Q إ�Q ا�@��،


، ا�\�ھ
ة، طN$ ،a&زG�وا� 
*B�  .297، ص2007، 1%�د$�
، رؤ&! �
47-  �u�Aا� �J�\ا� GHھـ348ت(أ( ر�A/ا� �A' ���\وا� ،)وا�,�"� ا�/*+� )ھـ415ت ،
: ]Yb ا`'�.ال وطA\�ت ا`'�.ال ، ]Yb ا`'�.ال وطA\�ت ا`'�.ال،?¯ ،)ھـ494ت(


 وا��Gز&g�G? ،a، ط*B�� !�(�G�139، ص 1986، 2]�اد ا�)��، ا��ار ا� .  
  .276ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص  -48
49-  �u�Aا� �J�\ا� GHھـ348ت(أ( ر�A/ا� �A' ���\وا� ،)وا�,�"� ا�/*+� )ھـ415ت ،
 . 283، ص]Yb ا`'�.ال وطA\�ت ا`'�.ال ، ?,\�� ]�اد ��J ،)ھـ494ت(
50- 
 . 284د '�Q ا��NBرى، صر��J! ا�
 . 285ا�+�Nر �S(E، ص -51
52- ،

، '�A ا�)Iم '*���� YPاG�� �$�B' YPاG�ت ا����  !�[
$\�رH! ?�او��! $#


ب، ط� . 179ص، 2012، 2وا�,/�ج، إ]
&\��  ا�*
ق، ا�+
 . 160، ص1ا�/�c¡، ا�,�Gان، ج -53
 . 284ر��J! ا�
د '�Q ا��NBرى، ص -54
 . �A' �+,$36 هللا ا�*
	�وي، ا�+u��ر ]� ا�
د '�Q ا��NBرى، ص -55
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Annotations and rhetorical notes in the readings of 
modern Arabs 

 

�ر/ د?  %��@?  
��ت�  #"!� ا داب وا�
��+ان -ا�'
,+ ا�*�#"� أ)'� ز%��$ .   

relizane.dz-amar.othmani@cu  
  

 ABر�Cل�Eل 08/02/2020 :ا�ر��Gا� ABر�C: 29/09/2020  
  

IJ	   :ا�
 $�%
�$ ھ�#$ �E �FرCD ا��ABرة ا�"(
# $�.HIا� �JاKBوح وا�
Mا� NO'E


ة R S"TDّ�ھ� وا�)�ط$ %!��O, �UKT� V*�أ�ّ!� أ� Wذ� ،$�#HZا�  
�. ،�"�'[
 ،$.HIا� ��"� \�Z]�ا� �F �!%�BUد أK![ 
�^� ،$D�*% _`]E �� $�.HIا� �!�F
أّن #"
 $%���% a�'�!'ب ا�
� a# $�I	NI ا�'a�b�B ا�"Z ت�cUت وK"� �!ّd( �F V��	 N%
 $�(

 ا�_ي  ]"N ا��dرئ ا�"
%� D�*�وز إ���ج ھ_ه ا�'#jا ،$�%
�EرCD ا�HI.$ ا�"

$�(

اءة  )�l  ]�ءت #	 a# ة�D�[ا VB'Z ،$���m�
اءة ا�dا� �!��R n�oD،اث
��
�F 
^qدة ا��Rr% �JاKBوح وا�
Mا� S�,.  

����KL�ت ا�	Mا�: �JاKB؛ ا�$.H% ت؛����m� اءة؛

وح	M؛ ا�.  
Abstract:  
The rhetorical annotations and annotations are an important stage in 
the history of the Arab-Islamic civilization. They have produced many 
texts that are difficult to enumerate and are all aware of. However, 
their rhetorical knowledge did not take seriously in comparison to the 
efforts of their authors in establishing rhetoric. Those interested in 
writing the history of Arabic rhetoric, which made the Arab reader 
beyond the production of this stage until a new stage of reading 
heritage, called reading the language, allowed review of the heritage 
of this stage another stage. 
Key words: Reading; linguistics; rhetoric; footnotes. 
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���ّG� :  
�Kن ��MD aD_ا� a# a�T��
ا ��ى ا�'�I, �m[ھ� �.HIاث ا�
N�MD ا��ّ


اءة ا�KTqص	 l�R ھ�
�mcEو $'D�dھ� . ا� $�.HIص ا�KTqا� V��, وإذا

ا)KoE Nر # ���R �qIqD ى ا�_يK�B'نّ ا�rF ب

 ا��qR �.HI ا�"��c�ا� 

 l�R N��Jا a# ة ��ى
FK�'ا ���ت ا� SmB% a#ز lإ� a#ز a# ����E �!Eاء
	

�R$ �!_ا ا��
اث J aR �BIأو )�ول ا� ،��
اE*�$ ا��[رCD �!_ا ا�"�Zا $R�qU

aD
  .�qR ا�'�[`

اءة  	 �F NU�Bف ا�H�`ن ا���I� ل�d'ة ا�
�F �E]E n�oq'ھ_ا ا� a#و

��� وا��$ ا��(
# �F ،$�.HIص ا�KTqا� lcoT# �'(أ N�[ a�% ،وح
M�
ا�'
ا.�، وKJ	� ���، و%�وي ط��I$، و]�N ا��Bاa# a��b أ#�Oل )'�دي 

$J�I( 
%�Uو ،S�o'ا� �IR �'B#ي، و
و.�
ھ� #K'U . aد، و#B'� ا�"'
$�%
�'�ء ا�"R صKT� ات
cJ WّF �F $�%
��Kا ا������mت ا�ZKE aD_ا�.  

.HIا� �F وح
Mوا� �����$ ا��(
$ ا�"
%�$ �� �OIR a�D، وا`���ر�� �'
 ��B� �qBIUوأ ،�!% Vd�R ��ا� $�I�mت ا�K"qت وا��cTا� �"% lوإ�ّ'� را]� إ�
 lة إ�
# Nّ, �q"F�E ،$�I�Z ت�cT% �.HIا��رس ا� $R�qU a# CDر�E l�R

اءة dة، أو ا��D�*اءة ا�
d��% �!A"% ھ��'ّZ �', اءة، أو
dدة ا��Rورة إ
�

R �'B# 
�I"E �ّ( l�R ى
`jاS�o'ا� �I.  
 ،$�Adا� $��M# �I�E ��IqD �q��R دهK[ض و
cD ؤل ا�_ي�m�وأ#�م ھ_ا ا�
�Z�H*ء #q�#�A!�، و%��ن أ�IZ%!�، و,�� أ�IU ا��ارKZن #a�"�K %��اول 

 إ�l ا��Tق d�cE ،ت�R�Ioد ا�
*# �BIھ_ا ا� $'E�` �F اھ�
�cUت 	� �


ھ�ن وا��T� �'�F $*Bره #a أ)Iض ا�
cD ا�_ي ،�'��� ا�"R ��E م��

وحMوا� �����$ ا��(
# �F �#�R a# �'�
 ا�"��c�ا� $�A	و ،$.HIا�.  


وح �F ا�HI.$ ا�"
%�$ D�KB'ر Mوا� �����$ ا��(
'% ���T	 إّن
 ،$�'�R 

اھ� %"A!� أ�ّ!� .�D ،ت�cqT# ّ�ةR V*�أ� $�q#ز $�(
أK( �Z�Zل #

# $�(

 %�وي ط��I$، وھ� #�I"�% $U��
ة ا��c�� 
d�cEح و��c# ���]E �"% �
�,��m���F �qd ھ_ا ا��BI. ا�"�Kم �oq# نK��Z ��ا� $��
cوھ_ه  ھ� ا�.  
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 N�M�E ،$o` �I�� أن �q� ��IqD $IE��'ھ_ه ا� $�A	 $����Jإ �!c� و���
 
T"ا� �F ،�.HIاث ا�

اءة ا��	 �F ��Dر��ر ا�Kّo�ا� Wذ� a# �!'��"#

�D�B. ا��ا� $�*Eا
�Zّن اrF �qRHّاط SmB%ص وKT� �!Fو ،��[رCD �!_ا ا�"
أ�BU%�، ا%��أھ� أ)'� #lcoT ا�'
ا.�، KMF	� ����b ، %�وي ط��I$، وھ� 

�
�$ أو�l �اHRjم ا��� ا`�(
# �F �!q�#�A#اءة و
dا� $"�Iط l�R فK	K�ھ� �

وحMوا� �����$ ا��(

اءة #	 a#.  

1-  ��Uا��'&� ا��� ABر�C %� ة�B�
  ):وا�+�حا�K	U ) I�J�ا�B ا���	� ا�
 �%�mن ا�
dا� _q# ،$c���# ����TE رK!ظ �.HI[��� ا��ف ا�
R
 aD_ا� a# ،aو��jا S�, �F ه�qF
R �'ّR �!�F س�Zjة ا
�F ����E ،ي
ا�!*

آ��؛ dا� �qوري ا��B# �qR اء أ ,�نKZ ،�.HIال ا��mرة ا��bإ l�R اK���Jا

)��qR l ا�"�'�ء ا�'�[د%�a ا�_�� aD	KMا 	�A$  م�'"��*$ 	�A$ ا�R*�ز، أ
)�D�Bوا� �D�dا� (�!b�B%أ �F.  

��� ا�'c��ح"��qTE �ّ"D ,��ب �E " �qDو+d�%�اD$ ) ھـ739ت (�
�� %�`�Hف ��E ،ة
�O, $.HIا� S�,؛ و�.HI[��� ا��ا� �F ة�D�[ $�(
#


 #a ]!$ ا�'"lq "أ.
اض ا�'�F a�cqT ا���K وا��[���، وھ� TBqE �F
a�'m	 : ل�O#ف وأ�Uوإ#� أو CDارK�ا� S�, وھ� $�Z
اjّول إ#� أ`�Iر #

 a# 
TBqE م وھ�K�R �RاK	 ���Oوا� ،
"Mا� aDوھ� دواو �^qھ� ا���	ھ� KBو�

ة �
ؤوس ا�'N �m : ]!$ ا�'�dار bHb �F$ أ�qUف,_E N"*ُE ات
T��اjول #

 ��I'دت %"� ا��Fر ور%'� أ�AB�ZH� l!�q'ا� �!% �c�qD $R
m� ذ,��ءjا a�
 
T���l ا�'"��� #a ا�"�Iرات ا��	�d$ وا�KmI# ���Oط�ت N%�dE ا�'R �!#K*ھ

�'��o"$ وا�# ���O�oZK!� وھ_ه ��R �!"cم� �!% �c�qD 1"وھ_ه.  
وھ_ه اjو�Uف ا��� ذ,
ھ� )�]� `��nّ( �F $c ا����Tq ا�_ي 


F�� ا��E �F $.HIرR $�#HZا� $�%

ت %� ا��ABرة ا�"!�J؛ ا
�!� ا�'�[`D
ا�_ي KBEل " #c��ح ا�"�Kم"و	� )�ث ا��KّBل �F ا��[��� ا�HI.� %"� ,��ب 

$.HIا� ��R �F ���
د #*# lإ� �qDو+dه ا�_�'�E �ّD l�R.  

 %!� ا�'�[`
ون، إذ KdDل !�Jا ��ت ا��T����W ا��E �ّأھ a# N"و�

$c��` �[�(" :�F ق
oر ا��T�`ا lإ� aD

 #a ا�'�[`�O, Sذھ �	م،  وK�ا�"
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�� وأد��!� %�`��Tر  �m# 
T( l�R N'�MD ��R N, �F ا
T��# �!q# نKو��Dو
 acا� Wذ� a# ة
�Oا�� ���"'��% �!q# N��dا� KM(ظ و�c�jا �F (...) وا�'R �'%ور

¢cB�� �ID
dE وھ�
T�`�F $�Ko'ا� S�ا�� l2"إ�.  

�F ا���qR ��qT ا�"�'�ء ظ�ھ
ة أ`
ى R ا�_ي ����
aR SE ا��E

�D�[ دK"Eوح، و
Mا� $�(
'% l'mD �# ت
ة �E �FرCD ا�HI.$ ا�"
%�$؛ إذ ظ!
 �F $c��` �[�( �!B�KD ،$bHb ب�IZj ���]�ا� a# عKqد ھ_ا ا�K[و lإ� $D��ا�

����%" :$bHb رK#j ح
Mا� l¤ إ���وإ�ّ'� ا) : �qT'ول  ,'�ل #!�رة ا�jا 
#jا
�� aR #"�ن د��D �Eر�IR am(و �qدة ذھK*� �ّ�rF $ا���� �F +�[م وH�% $d�	

��� A"% �!F!� أو E"_ر R 
mR �'%
F ��IE
# �F \ه و��
�Kب و.�o'ا� l�R

ح J �qھ a#و $�c��W ا�'"��� ا�E 
B�F��ج إ�l ز�Dدة %�F ¥m ا�"�Iرة ��^!

�c�qTE ء�'�
 ا����O . %"� ا�"#jا (...) a�'D �# a�ID $�
 ا�'�d#�ت ا�'!',_D
��W�_% n ا�'K�Kع #a ا�'�d#�ت %���� �F ذ�W ا�"�� وD � �!�F a,�#أ lإ� �J
D

�qT'ا� ¥"D �� �# N�R �o"Dت و�Z��dا� SE
Dو . ¢c�
 ا����O ا)�'�ل ا�#jا
�B�KD ¢c�% �qR 
I"D أن aR lq"'ا� $F�o� أو $��Dو]E 3"�'"�ن.  

  
TR 

ات �dF ظ!
ت �F أوا`D
d�وا� �JاKBة ا�
أ#� ظ�ھ
TR �F ت
M�وا� ،W���''ا� \Dر��� H#�J �"%ط� VBIUوأ ،a����'O"ا� 


 W���''ا� 
TR ء�'�R �"D W�_� ،��F ���]�ھ¤ ا��q# a# ا� �Z �*!q#م، وK�ا�"
 a�% ا %!_اK�UKF ،ات
D
d�وا� �JاKB��% وح
Mن وا�K�'ا� NUو a# أول

���'O"ا� 
T"ء ا��'�R Wذ� l�R �!"IE �ّb ،n(Hوا� n%�m4ا�.  
ا�Kqع #a ا��[��� K"Dد إ�l �^�م ا��"�ّ� ا�_ي  وا�nّB إّن أ�IZب �M[ة ھ_ا


اء [r, S�ا�� \Dر�E l�R ون�'�"D نKZن ا�'�ر�, �dF ،_¦#KD ا� �Z ن�,

ح ا�'N �m ا���#A$، و#rF �ّb aّن #a أھّ� J l�R نK'�"Dو ،$F
�a�d ا�'"��
 ��"E a�'�� N�!m�ا� �F ة�D�Mا� $I.
ا�IZjب ا��� أوR+ت إ�l ا��[��� ا�

 �RاKdه، ا��RاK	و ��
 )c^!� واZ�_,�رھ� واZ��"�%!�؛ )KUj �^cل ا�"�m�Eو
 N �m# ¥I� $��Uj!� ا�ّن #!'j ��F
#a ]!$ أ`
ى rFّن ا��ا �F	� K�Dن #"

$d�	ة ]�#"$ د+[K# رات�I"% �!O"J �ّو� �Eد�# �'*% ،��,'� أّن � �qq�'D أن . ا�"
% �F K,�Kھ $bر�, �F $�%
��اد�lmq #� )�ث ��'��I$ ا�".  
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���Tت( و	� أ��
 ا�"�'�ء ھ_ا ا�Kqع #a ا��[��� �ورأوا ��F إ`�H ) ا��
��� و��\ �� "%���N�TB؛ R ���l ا�'I��ئ %�d�rء ا����Dت #a ا�"R �o���E ��F ّنj

�c!� ��+ا)� � $TDK"ر ا��T�`ظ ا��cأ� �I��% 
�I, N�J ��F �ّb ،�!�KId� ادا�"�Zا
�!��R ���"'5"ا�% �!cTD و�_ا ،$�'�R ز��  ."� ا�'a�b�B %[�ّ!� أ�

 ����E لH` a# $�%

F�!� ا�HI.$ ا�"R ت�T����$ ا��(
إّن #
��� ا�'c��ح �F ا�'"��� وا���Iن"ا�d+و�qD، ا�_ي Z'�ه �E" ا�_ي a�'ا� Kوھ ،

$c��` �[�( �ّd( �F لKdD ،ء�'�و�'� ,�ن ھ_ا ا�'��qR �RK�J �d�" : �'# a ا�"
Idوا� �ّd��amB% ld ا���D l�R S,ل، واKBcوا� N��Fjا 
M"# ���R NI	ل أK


ات D
BE ر)�ل ¥B# ��U], ر�TF لKdq'ل وا�Kd"'ا ا�Kأو� �^c(و �Zدر
  .6"ا�
]�ل و#!I¥ أ�Kار ا��Fjر و#+)� آراء ا��Iل

 $o�M� $,
B� �DK	 �"Fد loRح أ��c'ا� ����E ح
J ل %[ّنKdا� a�'Dو

وح و)J رK!ظ �qR SE
E ،�.HI[��� ا��ا� �F 
��c�ا� �!F
"D �� ،اِشK

NI	 a# �.HIا� .a�'ا� l�R وح
Mأھّ� ا� a# و:  
-  ������
 ا�c^# a% �'B# N��cح ا�
J)ح: ")ھـ745ت��c'ا� ����E ح��c#." 

ح ا�J N��c'\ ا��OR a% �'B# a% a'�ن %B# a'� ا�+وز��  -J)ھـ792ت(. 

 ا��c��ز��  -'R a% دK"m# aDا�� �"Z $#H"ا� �(
J)ل : )ھـ792تKo'ا�


T�� .وا�'
 ��Imا� aDح %!�ء ا��
J) اح: )ھـ773ت
Fjوس ا
R.  


ح ا��c��زا�� ا�'l'm %ـ J أّن Wذ� �F ¢(H'إّن ا� �ّb "لKo'ت " ا�
ظ!
 �'B# a% ��R �D
Mا� ��mا� $#H"ا� $�J�( �!#�	ة ]ّ�ا، أ
�O, اشK( ��K(

 ���[
، )ھـ842ت�) ا��mIط� ، وJ $�J�('\ ا��a% �'B# aD أ)')ھـ816ت(ا�*
 �'D
dهللا ا� �IR a% �'(أ l�K'ا� $�J�(و)ھـ862ت(  ndB'ا� l�K'ا� $�J�(و

  .)ھـ886ت ()�J �'B# a% amه ا��qcري 

ح K!c# �F#� ھK ا�_ي Mذات "وا� $�%�o` ة�(K, �ّqا� l�R +*qD


I"'وا� 
�I"�ا� a�% �"% د�*Dإ $oZاK% �'�Eو ��Dو]E �%7"ط�.  
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 :ا��Kر��JB �	+�وح وا�!�ا)%ا��Gاءة  -2
 N#�"�E ،$'D�dا� $�.HIص ا�KTq�
اءة �dا� a# ¥'� $��Dر��اءة ا�
dا�

 �!"#�!cUK%  ف
ظKاھ
، KR �!% ¥�BEا#��Z N	�M� a# Vq�# $[ة ا��F �q ظ

ا)KّoE Nر ا��رس ا��R N�M% �.HIم# a# ّ�دةB# $�(
# �F ،a�"# ��Dر�E.  

R اءة
dا� a# عKqھ_ا ا� 
�q ا�
N�R اjول #a ا��ارa�Z و	� ظ!

�D ا��dرئ "E وف
ا�'��Nd( �F a�TT ا�a# ،$.HI ا�_q�# aD�!� ا�^

 $.HIا� ��"� � �dء ا��qI��% �%

ارا( ا�"d�Zوا ،�*Aرا، و�KّoEة، و]M� .(  
D"� أ)'� #lcoT ا�'
ا.� #a  :$�اءة أ�� �\]ZL ا��ا&% -1 -3

�HI.$ ا�"
%�$، وKcqUا #
ا)E]M� N!� ا��ارa�Z اjوا N ا�_, aD�KIا �EرCD ا

ا)��، و%�K# aّ	M% �c[ن # Nّ, �m# N% ،CDر��ل ھ_ا ا�+��D �� K!F ،رھ�KّoEو


وح ��'c��ح "%H.$ #� %"� ا�'c��ح، ورأى أ�ّ� Mا� a# رف�[ N�Z أ�%

ون ا�bHO$ وھ�dا� �F $�b������ وا�Kcا � ا�����IT'��, �E�Tح وا���Eو :

 a#�Oوا� �%�mا� 
J�"ون ا�
dا� �F وح
Mھ_ه ا� l�R �JاKBا� �ّb ،�Z��وا�
 
MR ���Oا� �F �JاKBا� l�R ات
D
d�وا� ،
MR ���Oوا� 
MR دي�Bوا�


MR ���Oوا�" lإ� �F�E ��ب ا��IZjوا ،$�(
# Nّ, $'�	 ف ]�ّ�ا
"D K!F ،
�$ ���E$، وھ� #
ا)N ھ�#$ � E a�'D*�وزھ� (
# �F ���]�ا� a# عK� رK!ظ

  .�8ل%[ّي )
 ،$�%
�$ #a )��ة ا�HI.$ ا�"(
�Kب ا��[��� �F ھ_ه ا�'Zا.� أ
��d ا�'
 �c��D و� ،�RاKdا� $c����Kب A��% +ّ�'E"� وا�
,�,$، و#Zه أ
^� �F K!F

 ا��� a# N اj)��م !^Dو ¤[�BD ول أن�BD N% ،تK"q"ّ�د ا��ه %�qR �UKا�

$�(
�, l�S ا�'R $o�m'9ا� .  
� )ّ�د ا�IZjب ا��� دV"F إ�l �"� ا��[��� �F و#a ا�'��c أّن ا�'
ا.

�ORاK% ى أّن
Dو ،$�(
��cm$، و	�ّ$ : ھ_ه ا�'cوا� $�doq'ت ا��(HoU��% �o�`
إ�'�م ا�'����Tc% a�c اS���Zj، وأّن .���I�K��, �!ا #�F $¦�% aر�Z$ أو ھD�q$ أو 

$�,
E10.  
�F ���]�ا� $'!# V��, وإذا  ،$�K!mا� n�dBE �JاKBوح وا�
Mا� $�(
#

���Tت ��cE ا�'�"�� rFّن ھ_ا ا�]
اء �� �E �F $.HIا� N �m# 
T( اد
وأّن ا�'
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�BqDر #a ا�'m�Kى اjد�( l�l وNIdD" NU %� ا�'
ا.�، ورأى أّن ا��[��� 
 aّ�IE اٍشK( l¤ إ���ا) l�( ،ر�T�`ا� �F نKc��'رى ا��IEز و��إ�l )ّ� ا��

��زي ا# a�E �� aا�!�، و��

ح #�U�dھ� وأ.MEو ،�!Eر�IR a# اح
M�
NO'ا� �!��R ق�Uاح، و
Mا� a# ����% و��]% �!Eر�IR �F �JاKBا� " 
mFو


ات ��KE #� " ا�'�ء %"� ا�*!� %��'�ءD
dE و�� lإ� $B�# $[�Bا� VBIU]F
 ،Nm�m�ا� �IMD �# lل إ��Bا� V�UKF ،�JاKBوح وا�
Mا� W�E a# �!Iأ�

lR��Zوا ��dR �B% �q�� ،�BIدة ا��Rوإ �!�F 
^qل ا�K11"ط.  
 a# ��و`UH$ ا��Hم �qR ا�'
ا.� أن IE $B�Tq% �OB% �!qD"� ا�'�"

����% �'�F لKdD ،$�(

ض #," : ،�!q�S ھ_ه ا�'��W ا���� S��I" ا�E $Zوإّن درا
 $d��mا� l�R ��"*E ى %[ن

ط�� أ)Fو ��
ك ا�'�"�F ،�%
dE أن a# ��KR

،$�%
�Kب  ا�"Zjا aR ��"Iا� a�c��'ب ھ��ء ا�K�Z]% \Z]�D ��"*D أن a# ��%
a�I'ا� �%
  .12"ا�"

�l ,��ب  :$�اءة )�$% _�^ - 3-2R ��أّ#� KJ	� ��� �dF  اطّ
�$ #a ا��[��� (
# ��E ،¤ ��ت و��^(H# a# ،��F ء�[ �'% 
b]Eا.�، و
ا�'

�$ . ا��qR �.HI ا�"
ب(
��qE �F nو�� �'oqD اه
#� %"� #c��ح ا�"�Kم و�_ا �
�!�F ء�[ �# l�R راض 
  .%�����UK وا�V"q، و.�

 �,��m�
اءة ,��ب #c��ح ا�"�Kم �	 �F HUأ �	و �	ف H�`إذا ,�ن ا�

 أّن %�a ا�%�اع وا�I�"D ��� �	KJ ّنrF ب��ة ا��
�F صKT��IّEع %

 �!O(�I# �F �D�*% نKE]D � ي
M�أ�BUب ا��IR �"% $.HI ا��dھ
 وا�+#
��� #� ,��Iه ]'�"�، و� "ا�HI.�$، وھ� �qRه �E l�R �!�F �!�'R ون
TdD

 �IR �����% �c���F ،ي
M�
اءة ,�Mف ا�+#d% $F�db �!q# ����ZّKD ا�'

ي 	�ّ'� أ��KFا ]��Dا M�ا��dھ
، وھ� KZاء ��KTه و)�ه أو ��KTا #"� ا�+#

noq'وا� $cm�cا� �F ءوه
	 �'# l�J ات��d"E 13"إ� ،��( Kوھ �	س  l�R
 �qإ�� $.HIل ا�KUو �F NAcء، #'� ,�ن �!� ا�H[ء أ�'�R �!�F 
�$ ظ!(
#

و� �"
ف داKJ �F	� ��� �F إطHق ھ_ا ا���B دون روN% ،$ّD إ�ّ� . ا��Kم
aاھ
  .أ�RK�J �F �!Z إ�l و	��q ا�
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 �����KJ N	� ��� K'[ SIZد ا��qR $.HI أ�BUب ا��"D ��

وح، وا,�Kd��% lcل إّن Mوا� ���[
أK"D �� �!%�BUدوا إ�H% l.$ ا�*

 ��"� aBو� ،aD
�H% l.$ ا�'�[`R ��Bا� �F ر��"# �!�
ي، ا��� ]"M�وا�+#
 
!^D أن ��doq#و ،�%

 ا�HI.� ا�"��c�ر ا�KّoE a# ة�D�[ $�(
# �F �qّأ�

 �mEؤ� !^ُD أن �mcq� ول�BDو ،

 %�IR $.H ا��dھ��cE a# n�oqD �D�[ 
��cE

mD ا�D�[ a# ���'�,وا �*A� إظ!�ر �F ��R أّي �![��BD ��ا� ��"d�ا� $�(
# 
D�
  .`Hل ]!�زه ا�'�cھ�'�ّ 

�$، �qq�'D أن (
���I اEّ*�ه ھ_ه ا�'Z ت�cU قHطr% ��� lc�,ا �	و
�E ا N�Mا� �F �!"A�14:  


ت 	Kا�R ا�HI.$ وE*'�ت"*BE." 
"$'D�dا� �!��K�Z lد إ�K"E "_ر أن�ا�' a#" 

�Rن #� "Z�d"ا� �!�F ع�J." 

 aDا�� 
�F ب��, a# ءا�% $�%
��� ظ!
ت �F ا�HI.$ ا�"��$ ا��(
و#
 ����
اه KJ	� ��� a# اjوا N ا�_R aD'�وا إ�l ا��D aD_زاي، ا�
ا�

�D�Mا�]'�ل ا� a# $D���l ا�R �% lFو]F �,��mه ا�HE �ّb ،ر�T�`وا� . Kوھ
E �F ة
�I# ھ� �����$ ا��(
�l إ�Jرة د	�d$ أّن #R ،$�%
�ر.H% CD��q ا�"

 ����E �# 
�E �# \�Rاو��� ,��%�ت ا�'a�b�B أّن ھ_ا ا�Kqع #a ا��[��� ظ!
�qDو+d�  . ا�'c��ح �

��� �F ا�HI.$ ا%��أت #a ,��ب ��$ ا��(
# V��, ز "وإذا�*Dا� $D�!�
�$  -)Sm رأي KJ	�  �F- دراD$ ا�R*�ز (
rFّن #H�Mت ا��F $.HI ھ_ه ا�'



 ا��IIZ!� ط�F $*��"# $dD �dF ،$.HIا� N �m'� ازي
أ`�l ا����ب #aD" a ا�
�KTqص اjد%�$� N��B�ا� $Rة (...)  رو
�O, أ)��ن �Fو ،$F�[ �RاK	 �%��, N"[

 �RاKd, $T��` �RاK	 د�T% Kو,[�'� ھ ،N�O'E د أو�!M�Zدون ا �A'D اه
�
  .15"ا��T% � KBqد دراE $�.H% $Z'�ّ� ا�_وق وا�K"Mر


�F ا�'H#$  وھ_هE 
#jا $d�d( �F ؛��� �	KJ ھ�
ا�M!�دة ا��� ذ,
 Kھ �.HIرس ا���� �D�*ا� �[K�ّن ھ_ا ا�],ح، و��c'ا� �"% �# a��.HIا� aR
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 �Zھ�'�، ور�c'ا�*!�ز ا� \�Z]E l�R a��.HIل ا����J� $*��� ،$ّ�BU ة
ظ�ھ
��  .)�ود ا�"

�Kه #a و�"N أدّق #H)^$ ذ,
ھ� ��� %�KTص ,��ب ا�
ازي ھ` �
 �"# nc�و� ،$Zة %���را
D�[ $^(H# د%�$، وھ�jص اKTq�� N��B�ا� $Rرو


ي : %�brرة �mEؤل #�cدهM�#� ا�SIm وراء �Rم اھ�'�م ا�a��.HI #� %"� ا�+#
�!� #� ا�'�دة ا�HI.�$؟#�"E �F ����B�ا� ¤!q'��% . ورة
� lإ� �q"F�D ا�_ي 
#jا

Wذ� �F �ّF
  .%��ن اjّس ا�'"
 �d� م %ـKZK'ا� �%��, �F ؤل�m�ھ_ا ا� �F وي����Iد ا�K'B# �B%

، #�qّ�I أّن ")درا�E �% اfEg ا������(��aھـd ا��!c ا��'&ـ% ?a� ا���ب "
�$ ا�'q!¤ ا���q�qd ا�'�doq، وھ� (
# �F ¤�� ازي

 ا��aD ا��F ب��," $�(
#

F ،$ّD�dR ت�[�B� $%�*�Zا $��d"م ا�K�
��!� ط�I"$ ط��F l!� ا�ھ�'�م %��"
�� ]Kا�S ا���Bة ��# N'J رKoE Kوھ ،$�%
�l ا���Bة ا�"R أ
ا��Kّoر ا�_ي ط
�W ا��� �!� E �'�Zو� ،$D
�cا� N �m'ا� l^BE أن $!D�Iا� KBq% ن��F ،$���mا��
 a�#K�B'م وا���Bرع ا��TE 
�$، %�ھ�'�م اZ��qO �، أظ!�
آن وا�d��% س�m#

 $doq# l�R ي
�cذھ� ا�Kc� ¥m% l�R س�d'ا� �qا� NDو]E �!� 
m�E ،وا)�ة
$�T�Mا� �!B��T# ����(وأ ،$D
�cا� �!E�"�oE � H'%"16.  

 l�R a�qd�وا� ��"d���% +ام�أھ'�$ ا�� $F
"# �F �'ّ!# اه
� 
�mcE Kوھ
�� أن K�Dن ذ�Dr% W"�ز �"� IqD و� ،�����$ ا��(
# �F N��B�ب ا��m(

 HO'# �Tdھ�، وإ�ّ'� ا��qR N��B�رة ا��	ل�O'ب ا��m( l�R ة�R�dأھ'�$ ا� �F 
)�qا�.(  

�K�.H% �!cdن %"�ه، %N إّن E ازي
وھ_ه ا���Bة ا�HI.�$ ا��� ا%��R!� ا�
�,��mا�  �F ازي

 ا�bأ lون إ�
�MD a�Zا��ار a# دا�R �F �'[
E �# Kوھ ،


اء�E ��"�اد �cUت "#c��ح ا�"�Kم: ",��%�	 �F �	KJ �qR Nc�D �� ا�_ي ،

اه أ�ّ� D ه، و�qR ���]�آراء و#� "ا� a# �!%�BUه أ
M� �'� n�	د ���# N'R

 $'�B# $طKIA# $��U ��, Wغ ذ��Uر و��Fأ a# �!إ�� ��AD ع أن�o�Zا
ا��S�Im و�F ا��*
�D وا���D�B اZ�"�ن �d% �!�Fر�E ا�'�F $�doq ا��"��N و

S�"M�وا� �D
c�وا� ��md�وا� �D
 .17"وا��"



�ر / دّ? %��@?  
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  312 

��� �F ا��رس ا�HI.� ا%��أت #� ��$ ا��(
�'�q %[ّن #Z إذا �qإ� �ّb
 $BE�F �F �qDو+dا� $'�, �!c� ���F ،�,��mب ا���, �F V�IOEازي، و
ا�

N �dا� Kح؟، وھ��c'ا� ����E " : a# ��F �# a'A�D ا
T��# Vcأ� ،�RاKdا�
�$ وا�KMاھ�O#jا a# ج إ�����BD �# l�R N'MDر . 18"و�I�Rن اKI��o# �qأم إ�

��� �F ا�HI.$ ا�"
%�$؟ أو  أّن ��$ أ`
ى #a )��ة ا��(
# �qDو+dب ا���,
 �MqD ��ِ���� �F ا����%�a؟ ورأى أّن N'R ا�'�
ض %Kا	� ا��D �� �qDو+dا�

 �F ه�*D �� �# Kوھ �!cا� n�dB�� N�!m�ا��,��mب ا���,.  
 +,ّ
�!�، %�dر #� �Dر�Eو ����
 � �q'!E ھ�ھ �q	�A$ ا��#jا $d�d(و
�$، وھK #� أو�l �� أھ'�$ (

ار ا�KTّqص ا��F $�.HI ھ_ه ا�'Zأ �M, l�R

,�ن )am ا�"�Iرة، وا�� "KJ	� ���  �F اR��Iر ,��ب ا�d+و�qD أ�ّ� 

اءة ا��
اث ، وھ� 	
اءة � E"�\ 19..."ا����$، د	�n ا��Jرة 	 a# ا�*�وى

 l�R +,أ�ّ� ر Kص، و�KTqا� �UK% ��c��# ،�!�F H*"�m# اه
� N% ،�.HIا�
�l ا���m,�، ا�_ي و�� R �qDو+dا��ت ا�
�R�% n�ا�*��S ا�'"
��F �F ا�'�"

  .#�cھ�� ]��Dة E�'�+ %��ّ�	$ وا�K�Kح
 ّ�b ،ازي
�l ا�a# $.HI ,��ب ا�R �#K� أ��ا% ��� �	KJ أّن nّBوا� 
 ����
 أّن #���cت ا��I�"َ�ِ� ،�,��mب ا���و�� ���qE �F ا��d"E 
#jزاد ا

�,��m��l ا����%�a، و%�j`� ,��ب #c��ح ا�"�Kم �R $��R وح
Mوا�.  
�l ا��KّTر ا�_ي و�"� �ّ� R ج
�E �� ��� �	KJ اءة

 أّن 	�.

 �cUK% � +!�m# ،ب��د" ا��K'[ a# ة
�� ا��F �,��m ھ_ه ا��ا ` a# 
�` 
�ّF�[ �T���E ھ��RاK	 ����Eو $.HI20"ا�.  

���Tت  :$�اءة U�وي ط���� - 3-3�
 %�وي ط��I$ إ�, l�S ا��^qD
�l أ�ّ!� R $.HIوح ا�
Mوا�" a# �% Vc	و N% $�%�*Dة ا� �F $Dن أ��I��� �dEم �

 $c ط� a# اK��, a�T��
اح وا�'Mا� W¦أو� 
O,و أّن أ�IDو ،�,��mا� l!�ا� ��(
	KF ،a�'�
، ا�_ي ا�'"D
d�ب ا�K�Zأ Kھ �!%K�Zو,�ن أ ،\Dر��ا� �qR �!ط�M� �

 �ّb ،NUjا a# رة�I"أو ا� $'�
ح وa��IE ا�'
اد  إD ��!R�IE"�و ذ,
 ا��M��%
�!q#"21 .أّن #� أ 
I�"D �#�qR ،Wذ� a# �"%أ lإ� $��Iوي ط�% Sھ_Dو �*��

 $�(

 #���cت "ا�K�.HIن �F ھ_ه ا�'�Oا�� S�ھ_ه ا�� �"E � ��BTا� lq"'��%
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���� �q# aRھ¤ ا���
ة ا���U$، أو ا�'q!¤ ا�'�cا� ��F �*E ا�_ي ،���]���
"22 $�(
�� أن إ���ج ھ_ه ا�'��l إ	�cر ا�'���ت " ، ��R $ى د��K	ل أ�D

�l ا��*��D وا�%���رR رة�dھ� ا��dFھ�، و
*BE23" و.  
3-4 - �Bاj% ?+�ي ا�	ي ا�+ :$�اءة ?
MR ��R  آراء ����E و�� �Dا

 aR  ¤E�� �!%�Uا�_ي أ �d"ى أّن ا�
Dو ،$�(
اEّ*�ه ا��رس ا��F �.HI ھ_ه ا�'
�� ا��ABرة ا�"
%�$ ا�KdD K!F ،$�#HZلE ،$#�R $�A	" : ة
و�V��, �d ظ�ھ

���Tت ھ_ه #^!
ا #a #^�ھ
 ا�"�d ا�_ي أ�Uب ا��ABرة �
وح وا��Mا�
D�[ ع�IE أن $"�o�m'% �"E ��F a�Bا� Wذ� �F $�%
�l ا�"R Vc�R �ّb a#ا، و�

�l ھ�#�M و� mE���o أن ��AE إ��� أو qE'��، و���!� R ¯�"Eه و
�*E اث
ا��

ق ا�*�� �F ذ�W ا��
اث، ��E �� �Z°� �!q"�� إ� M'ا� S��*ا� l�R Vc�R

��F ا�*�ي S��*ا� l�R"24.  
 l�R ت�T���
وح وا��Mا� S�, رة�d# م�R �Dي ا�+ا
MR ��R �[
Dو

�HI.$ ا�"
%�$ ھK أّن �D�dE ا���F$ ا� $�RKq�" l�R ذKB�Zح ا��c'ب ا���,
 a# ھ�
��� ,��IR S ا��dھ
 و.�R ذKB�mE و�� ،�,��mا� �"% a��.HI'�م ا��اھ
 ��AE � أن ��"�Iو,�ن ط ،�!*Aو� $�%
�V ازدھ�ر ا�HI.$ ا�"O# ��ا� S�ا��

���D�[ �¦�J �E�Tا إ�q# l!¤ ا��E وح
Jو)� و
Jح و��c'ت ا��T���E �,��m
��Zدرا $dD
  .25"أو ط


وح Mا� S�, l�R �Dي ا�+ا
MR �d�و� �c!� ھ_ا ا���B ا�_ي أط
 S(�U أّن nBه، وا�
���Tت %�ھ�'�#!� %���ب #c��ح ا�"�Kم دون .��وا��


يM�
]�RK إ�, l��IR S ا��dھ
 وا�+#% �%��, $#�d# �F 
dD ����  .ا��
 l�R ���IR N'R ا��dھ
، وD_ھB# S'� ا�"'
ي إ�l أّن ا�d+و�qD اطّ

����% �'�F لKdD" : $U��
اء�E ا�d% $�%

 ا��E �F �,��mرCD ا�F�dO$ ا�"!�Jا
�D�%ن و%��ن و�"# lإ� �!O(�I# VcqU ��اءة ا�
dا� W�E ،$�%
و	� . ��HI.$ ا�"

 Vو��qE ��ا� $DKdوح ا�
Mل ا�H` a# 
d�Z�F ��
]N و�"'�� �DKd�ھ_ا ا� VIb
c# �%��, a# �.HIما�*+ء ا�K��Kم ا�HI.$ . ��ح ا�"R �F ح�ADا� $U�`

 lإ� ،��KUأ lع %� إ�K[
��% �,��mّ�� $�.HIاءة ا�
dا�_ي أ)�� ا� �qDو+d��

ارZjوا N ا��� �F ���[
  .�IR N'R"26 ا��dھ
 ا�*
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 lدوا إ��R ح��c'ا� ����E اK(
J aD_ء ا��'�وأ%"� #a ذ�rF Wّن ا�"
�l ا�'c��ح %H.$ اjوا N؛ إذ و]��� أّن %�qء ا�R 
T�dD �� �.HIال ا�Kq'

 

ي، و�IR ا��dھ�m"ل ا�Hأ%� ھ S�, lإ� $�(
��N% ،�T ر]� %K�.H ا�'�Eو
����% �'�F لKdD ،��Imا� �ّ� �F �m'��� أ��q �� : " ا�*
]���، وھ_ا #� �Rوا

 a'AE �ّوأ� ،��qTE $ �'bHb a# KBq% ���R Vq"�Zا l�( ح
Mأ�� ھ_ا ا�
$ �# a# $UH����، و#q!� #� و	Vc  ا�R Vc	و �# �!q# ،���F ��TqE ھ_ا ا�"

���R �	و a# مH, l�R"27.  
3- 5- k�K? jBjى  أّن : $�اءة ?�� ا��
D K!F n��R +D+"ا� �IR �#ّوأ

" 
�cد ا�K'[ l�"F ء�J l�R Vت إن د��#K^q'ت وا��T���
وح وا��Mا� W�E

 ا�Kd� ،�,��mل ذ�j Wّن #� ظTR _q# �'dRو �.HIوح ا�
J a# 
!

 ،�Eارا �'�د
�Eا و�Dد
E �!�K, aR ج
�E � ح��c'ب ا���ت ���T���Eو
 nD

SD أو ا��aR ¥�mI طd�ح أو ا�
M��% ح�ADا� �!% �T	 و�ت�B#و
 �	 �!%�BUري أ�D و� �D
D � ��( a# وإذا ھ� ،�^qوا� ����ا�D*�ز وا��

$%K"U l�R $%K"U ح��c'28"زادت ا�.  
 �cqT# $��T( إّن �ّb ا�_ي ,�ن �'���$ أ��*!� ا�]
اء ا��"(
ت ا�'

 ،$�'��"E V��, $�(
D'�رس �F ا�'�m]�، )�� إّن دوا�F ا��[��� �qR أHRم ا�'

وح وا�'�Kن أّن وا�"�!� �� K�K�Dا : "و%_�KdD WلMأ ھ_ه ا�
dD a'� N��وإ�� ��

�I"أو ا� $'�
ون ا��,_D ،�!� a�'��'�ء �F ا��d'% $.HIار #� ,��Kا #"R a# رة
 Wذ� �F �!�, Wوزون ذ��*�D و� �!q# اد

ح ا�'M% �!�K"I�D �b NUjا

  . KZ"29اء
4- ����l	اءة ا��Gا� : 

��qR $DK ا�"
ب �K"Dد ا��F NAc ا���Mر ا�'q!¤ ا�K�qIي �F ا��را�Zت ا�
 �F $DK�� $DK�q% $Zر�# V��ّJ ��ا� lو�jو�ت ا�B'ا� lإ� �D�Bا� 
T"ا� �F

 a# ت�q��mا� $Dاھ�� %�ا

K![ NAc% aDد �Rد #a ا�a�O(�I أ#�Oل إ%M"ن ا�
dا�

، و أ��\،'R ر���
، و أ)'� #M% ب، و,'�لKDأ a'(
E'�م )�mن، و�IR ا�

aھ��J رKITا� �IRدئ دي . و�I# �qR �dE �� ��ا� $DK��وھ� ا��را�Zت ا�
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 $D���K�ا� $��DKB�ا� $D
^qر ا�K!ظ� %"� ظKB�
، و��KoE aرت KoEرا #�ZKZ
KM����m#30 .  


اث ا�HI.� و�Kd# nFت ا��رس ��
اءة ]��Dة �	 aR �BIأ ا��%
�%

اءة ا�''�ر�F $Z ا��
اث ا�KBqي ا�"dر�$ #� ا��d# ا
`]�# ���m�وھ_ا . ا�

����m� $DK�q% $�*!q# l$، وھ� #E $�*!q�"�رض #� R +�E
D اءة
dا� a# عKqا�
 ¤!q'ة ا�
o�Z �!UKT�% �q^B� ��ر]�$ ا����� a# �qR ا�'�qھ¤ ا�Dر��ا�

 �Dي ا�+ا
MRو ،$��Iو%�وي ط ،��� �	KJ ل�O#أ $'D�dا� $.HIاءة ا�
)�و�Kا 	
¤!qھ_ا ا� W�Z a#و.  

 �DKdEو �d� l�R مKdDت و����m�
اءة a# _`]D K!F ا�dا� a# عKqأّ#� ھ_ا ا�

اث ا�HI.�، وN�J _`]D ا��dq ا�K�qIي ا�_ي��
,+ �F دراZ$ اjدب " ��D

� $DK	�H#�J �#�^� NO'E $q�"# $^B� �F $' ، واRj'�ل  %�R��Iره ظ�ھ
ة�
 ،$���!� �q"D إدراك d HR!� ا��ا`��BEذات �^�، و $��, $�q%أ _¦q�( �ITE $�%دjا

�E ا�_ي ¥'qا ا�_!% �!I�,
Eو �!�F $�*!q'ا� 
U�q"وا� �!o%ا
E $[دي %� ودر
   .31"وظ� c!� ا�*'���$ ا�'�"�دة


اءة أdأھ'�$ ھ_ه ا� a'�Eو lدة إ�K"��% �'mE �!�K, �F �Ujا �!ّ�
�D �# l��q'A ھ_ا ا��
اث #a آراء #�Koرة، R فK	Kا� N[أ a# ،يK��ا��
اث ا�
 �d��D ��ة ا��D�"ا�� ا�K'ا� l�R ld�E أن �!�]J a# ��ر ا�!�#$، ا�K#jا a# وھ_ا

�Kي�  .�F32!� ھ_ا ا��
اث #� أ)�ث #� NUKE إ��� ا��BI ا�

اء	 �D�d�% '�م�ء %"� وا�ھ�[ �D�dا� �%
��q ا�HI.� ا�"� $���m� ة


اءة ]��Dة ��HI.$ «و�ن %�رت �F ,��%� ا�'"Kqن %ـ ا�"'N ا�_ي 	ّ�#� ر	
$'D�dا�« $.HIا� aR ل�	أو,�ن، و 
'R $�%

]'� إ�l ا�"E ب ا�_ي��ا�� Kوھ  ،

VBIUأ�ّ!�  أ ��]M% $�%
���� �F "  ا�R V��, �'# 
I,ة أKd% $(�mا� Sm��E
TR �Iھ� ا�_ھ
در]$ �Uرت �IEو #"!� #NO  ، إ�l)ا������K وا�
و#���(

 $�K#)$bا�Bا� aR 
�I"E 33)"أو.    
 �F 
^qا� ��"D رو�ن %�رت V�"[ $'D�dا� $.HI�� $DK�qIوا�'"��*$ ا�
 $.H% از
�l إ%R مKdD ،�� �D�[ رKTE �D�dE l�R N'"Dو ،�.HIا�رث ا�
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 N��B�ت ا��Kd# �F 
��Dرة، وKTا� nFو $�.HIه ا�K[Kا� ��mdE ��"Dو ،�.HIا�
  .�'¥ %K�qي

 �D�[ a# 
^q�
اءة F�� ا�'*�ل أ#�م ا�a�O(�I ا�"
ب �dا� a# عKqوھ_ا ا�
 $�'�R aR  �BIا� $��% �D�Bا� $���� ا�R ت�Kd# nFو �.HIاث ا�
�F ا��
 �"% Wت %"� ذ�
ا�� $.HI��Kن  #�Mر,$ R�qU �F$ أد%�$ اjدب، إذ ظ!


اءة ]��Dة ��HI.$ ا�'�Bو	 �D�dE lل إ�KUKا� �!%�BU)�ول  أ ��ت ا��
$�%

ار #�Bو�ت )ّ'�دي K'Uد، و#B'� ا�"'
ي، و#�IR �'B . ا�". l�R
S�o'ا�.  

 ا�J�IB$ :$�اءة �U�m ا�!��)� - 4-1%�U د�Rأ �d�  وح
Mن ا�K�# ��F

 ،$�F

اءة #"	 nFو ،�!�
ة أ`
ى، %"�#� أ�qR $ّ�mq# VBIU أھ# ����ا��
��Zل دراH` a'F ،$�(
�'�ء ھ_ه ا�'R �qR $او����د ا�K!*ا� ��*�mE :» د�"%jا

����
وح ا��J �F $او����ا�« lإ� l"Z ،" اءة
	 �.HIاث ا�

اءة ا��	

 %"� ا�'�qھ¤ ا�����m$ ا'O�mE ة
U�"# ء+[ lإ� $Zا��را �[K�Eو ،$b�B�m'�

�q"و� a�b�B'ا� �qR N'!'��, �ّR اث

وح ا�a# »$�.HI ذ�W ا��M34"»ا� ،
 Kاح؛ وھ
Mا� S�, l�R �	اKا� N#�B�ا� �F�E $Zد ا��را�*Dة إ
�F أّن ¢(H'��F


اءةdا� a# ولjا �qTا� �F �#��(أ �qDرأ N#�BE.  

D$ ا���او�^qا� l�R $J�IBا� 
%�U �'�R؛ �وا$���m�"�� ��$ و#E�Kd!� ا�

 ��( ،$�q#+ة ا�
�cه ا�_!� �.HIاث ا�
,��V "إ��ءة ا��dqط ا�'^�'$ �F ا��
 n�Io�وا� $Dؤ
ا�'�dر�$ �
%� #a ا����Iq إ��d� lط ا���dط� أو ��dط ا��a�% _%�q ا�

وا�'��c . 35"ا��
اa��b وا�
ؤD$ وا��n�Io ا�a�b�B ا�'q�a�Im إ�l ا������d ا���او��$

 ا�J�IB$ أراد ا�]�%$ �mE aRؤل #�cده%�U ل إّنKdا� �F : وح
J N'�ME Nھ

�l أ%"�د �Eاو��$؟R ����ا�"H	a�% $ ظKاھ
 ا`�� " #'� دF"� إ�l ر%¥ . ا��
 ¥%
%!� ا�'�a ا�HI.� وأ`
ى ا`�� %!� ا�'q!¤ ا���او�� ,�'� و]��� إ#����$ ا�

  .36"واردة
dD ،ة��c# ¤ ��� lإ� $Zا��را V!�وا�����% �'�F لK" : �q� ��Eإّن #� أ

��!� وھ� R �q���Jا ��ا� $�.HIا�'�و�$ ا� a# SO, aR ���R عHّوح «ا�ط
J
�qDو+cا� ����E « إّن $� �dا� $"Z�Mا راء ا� l�R ��B��% �qc"mD أن a�'D
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 a# VOُ�[رة ا
ّ�# $F�[ $.H% ھ� $�'��ا�HI.$ ا�'�ّ
�F $Z ھ_ه ا�'�Kن ا��"
�l ھ_ه أKUل رDّ��$ وR ��Bق، ا��F ا nّ�� ول�q�ا� 
�mR ��"U l�R V"و�

 �ّ��*Z �%ھ�ن أو ھ� ذات ط�
Iوا� Nا���� lإ� 
d�cE $dIm# ر��Fا راء %[�ّ!� أ
�K!"# KB� lد aqZ �F ا�'"�رف وا�"�KمR"37.  

 lإ� $Zا��را VB'Z �	و
�V 	� ط�	 ،$�ّ�"# 
ح آراء �Z �ة وأ)��م .�

احMن ا�K�# nّ( ،" �!,Kْو� �A"% �!A"% اح
Mار ا�
�"N أ%
زھ� ا�Kdل %�]�


دد أ�Uاؤه %N�M رR+D S�E¤ ا ذان �E �(ت واKU �!F ،��dR ار
ا راء %��
 

	�ت .�DKF �F n�	��وا� n�dM�إ� ا� Wذ� a# lq*E ة� �F ل و�Kd"ع ا��TDو

$D+��'E"38��Kd% ھ_ه ا راء aR رّد �	و ،" :$Dؤ

ة،  ����c دF"� �!_ه ا�U�dا�
 a# ذج�'� lرة إ��J��%»ت�	�dMول » ا���qE �qR وح
Mا� �"% �F اردةKا�

$�'��'�$ را �ة �� nImD (...) %"� ا�'N �m ا�"R ت�Fإ�� ،�[KE ي
'"� N% ،
�KTR lر ا���oBطR نK%KmB'اح ا�
M39"إ��!� ھ��ء ا�.  

�$ 	�EKل �dF )�و�V ا�Z��cدة :$�اءة ��n	� �C�$ل - 4-2�AF �#ّأ  a#

D$ ا���او��$ E�Kd# �F!� ا�H` a# ،$�[�*Bل اjط
و)$ ا��� ^qر ا�KoE

�Rانأ

وح ا�HI.�$ وأ%"�دھ� «: ، KqR VBEانE1!� %*�#"$ وھMا� $�[�*(

وح ,�ن #a زاوD$ »ا���او��$Mاءة ا�
�T �T` l!� "؛ وإ�Rدة 	R فK	Kا�

!cUّن وj Wذ� ،�!��
اض )*�]�$ �"�Zا �F $I.ور ،$�%�o�� %����S ا�

اE*���ا��"��'�$ dD��A %���ر]$ اjو�l أن "E��F �'!� أS���Z ا�	�qع �Zوإ" ،

 �F ��cD Wذ� N,و" �F ،�!�F $cUاKا� $����$ وF"���$ ا�R�F ى�# aR �Mا��

�^q�ا� N"c� �! 40"أدا ��K'A# �cUK% ج�*Bا� �qR �dE �� Wذ� �F وھ� ،

UاKا� ���� �F 

اح N% ،$�.H% �F إّن ا�B*�ج )��Mا� �!��R �'�"D ��ا� $c
$�.HIا� �!E�Kd# ض
R . ،$و��'�� �!Eاء
	 �F NU�Bف ا�H�`ا� \'�� �qوھ

$J�IBا� 
%�U $Zدرا ��#�	و#� .  
�$ 	�EKل ا�Kdل�AF $Zإ��!� درا V�UKE ��ا�!�#$ ا� ¤ ��qا� a# N"و� :

"H` a# م�!F´� 
I,و�$ أ�B# Kھ 
��J �� lرح آ`R رح�J �� ء�q% ل إّن
 �[�*Bا� �%�o��%  ار

 F"���$، دون ا�	O,أ �R�q	وإ $�B��KE ل آ���ت�'"�Zا
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$#�R $(ر�Mص ا�KTqه ا�_!� �ّ�، وھcU �!qR �cqD �# K$ ا�]�
ار ا��� 41"ا��
  .ُوKcUا %!�

اZ�"'�ل ا�B*�ج �IJ ا�'�F �doq ,��ب " و#a اjھ'�$ ا��Jرة إ�l أّن 

ح �'��� J دة�Rد إ
*# a�D �� ب��أّن ھ_ا ا�� l�R ل�D �'ّح، إ��ADا�
 ndB�ا� $oZاK% �!* ��� �TdEت و���
cا� $M	�q# lإ� Wى ذ��"E N% ،�,��mا�

N�O'���%"42.  
F $�cUKا� �D"�ر�ة ا�
O, l�R ل�EK	 $��AF د
EلوKdE إذ ،a�'ا� � :

" �D"�ر�ا� $I�. l�R �! اK�(ا SIZ �AّEا ،$cUوا $�
وح �Mا� V��, �'و�
 �!�F $�cUKم (...) ا�K!c'ر%¥ ا� N[أ a# �cUKا� �D
إذ mD�N'" ا��"

�l ا�'B�Kى ا���ص R � ،�ITq# �UKن ا�K��� $�"	اK*�رب ا��ع %��K�K'��%

ات ��E a# �D
�"D �# l�R N% ،�Eذا ��oT'��% �E��'"�Zع اKq�� �dF43"و.  

 lح إ��ADب ا���, �F S,
د	ّ$ " وK"Dد SIZ اZ�"'�ل ا��"
�D ا�'
 \�Z]���'� %[�ّ� #�Bو�$ �R ،ح�ADب ا���, �F �UاKب ا��o��� $�'��$ ا�"�ا�


ي ا�Ho	� NTF a# ا�'�cھ�� ا�'��ا`�$ وا ���ت ا�'�
اU$ ا�'��dر%$^q44"ا� .  
4-3 - �J�( ن�l� اءة  :$�اءة آزاد
dأھ'�$ ا� lإ� 
�M� أن lإ� ldIو�

lإ�  l!�وح، وا�
Mا� a�'� $�F

اءة ا�'"dل ا�H` a# K��J ن�m( �!#�	 ��ا� 
 �[K�K'�m%اد ا���ا�# Wذ� �!"# NUاKE ؛$�F
"# $'�	 ����
وح ا��J �F أّن
 N�"cE l�R اK�'R وح
Mب ا��BUأّن أ �', ،�,��mا� �qR $.HIا� ��F
R ا�_ي

R اءات
�W إ]E N'�Eو ،$.HIا� ��R $R�qU �F V'!Zأ ،$'^q# $�'�
�F اءات
  :45ا�]

- lq"'��% '�م�ا�ھ  : �F ��K`K�D �# لH` a# رة�I"ا ا�Kو��qE �!ّأ� Wاد ذ�
و#
 lظ إ��c�jد��$ ا �F �BIوا� ،��"Z أو �d'R أو lq"'ا� �M, a# صKTqا�

 .]��S ا��F �BI دا 
ة ا�'�cھ��

ة  -�cا� ¥m%و ،N����ا� l�R د�'�Rل ا�H` a# a�d"'ا� N��B�ا� l�R د�'�Rا�


ة ا�'�Aدة�cا� �DKdEو $*Bا� $R�qU lل إ�KUKا� $�� .وإ�Ibت BU�!�؛ %
-  lل إ�KUK���؛ ���I� $D¥ ا��Fjر وا�a# �B ا�'�m%Hت، �oT'��% '�م�ا�ھ

$�'� .ا�'"
F$ ا�"
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- qا� �F ى
E ،$��K'J $F
��q% W��a، اjو�l اR�'�د #"'D �ّأ� l�R �%دjا �
 $�q%و ،$DرK"J $��dRو $DK�
D$ إدرا,�$، وا����O$ إ�KBE $���mي ��Mط�ت ��F

$�"�Iط $��K,. 
�Cخ�: 

 �!�F
R ��ا� $�.HIا� �JاKBوح وا�
Mّ�م أّن ا�dE �# لH` a# �q� aّ�IE
BUإّن أ N% ،ا�*�وى $'D�R a�E �� �!�Dر�E �F $�%
�%!� أK'!Zا ا��ABرة ا�"

 ��R $R�qU �FR ّد
'a# �!dIZ a ا�"�'�ء، و�� ا�H` a# $.HIل اj`_ وا�

و)!� �� K�K�D . �qR �dEا #*�
µ� aDراء وا�'"�رفJ أّن Wذ� a# �"%jوا

 �F �F�Tا� a�"'ا� a# $�F
���، Z�F�Kdا #�دE!� ا�'"�ا��Bود ا��� رZ'!� ا��
Iا� ¤Aqا� $�(
�!� ,��%� �IR ا��dھ
أوج �oRء ا��ABرة، وھ� #O'D ��ا� �.H :


ارZjوا N ا���.  
 a# $�(
�, l�S ا�'R N#�B�ا� lإ� V"Fد ��ب ا��IZjأن �"+ي ا a�'D
��م �m'ا� ¤!q'ا� $"�Iط lإ� $�%
	NI ا�
N�R اjول #', a�KIا �EرCD ا�HI.$ ا�"

KTqا� �# N#�"�D ا�_ي ��Dر��ا� ¤!q'ا� K؛ وھ$�%

اءة ا�'�و�$ ا�"	 �F ص
$q�"# $�(
'� ��F�dbو ���Dر�E �	��Z NO'E ة
  .ا�R�% $�.HI��Iرھ� ظ�ھ


وح Mاءة #�و�$ ا�
	 �F نKZ#!� ا��ار�	 ��ة ا��D�*ث ا�KBIإّن ا�
 
%�U اءات
	 W�_% �Tdه ا�'�و�$، و��*ّEا $�%�*Dإ ¤ ��� $R�qU �F V'!Zأ

�K، ا��� 	
أت ا�KTqص #a ا��ا`�J ل وآزاد�EK	 $��AFو ،$J�IBو#'� ا� N

H% $F.�$ �!� أھ'��!� �F إ���ج ا�"�Kم"# a# �q'A�E.  

��q إ��� �
ورة إ�Rدة 	
اءة #�و�$ UKE �'# �	Hoح ا�
�d� �q�rF W�_%و

ا��ت، وا راء �Rح ا�
Jھ�'�، و�c'ا�*!�ز ا� �F 
^q�
وح #
ة أ`
ى �Mا�

 a# Wوذ� ،NI	 a# دةK[K# a�E ا�'�و�$، و�� �!�b�B�Zا ��ا� $�'�`Hل ا�"
Nا�� l�R أ)��م ا�*+ء ¥��mE دون ،$d�	د $"%��# . �F ¤!q'ا� �D�*�% Wن ذ�K�Dو

  .�DKdE ا��
اث
  
  
  
  



�ر / دّ? %��@?  
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  320 

stا�� ا�u�$ :  
��Uا��� stا�  : ا�

����وي R'�د #K'B# �'Bد -1Iا� : \Zjا �F $Zب، درا
#�qھ¤ ا��BI ا��qR �.HI ا�"

وت، ط�% ،$�'�  .2013، 1ا�'"
�F$، دار ا���S ا�"

�Kي : ا��mq!Iوي، )�mم -2��Kي �qR ا�"
ب و�^
�Dت ا��BI ا��
 ا���c�ا� a�% ¥%
أھ'�$ ا�
  .1994ا��# ،�D�B�I$ ا�F�dO$ ا���qD$،  ا��dھ
ة، 

3- 
%�U ،$J�IBا� : ،�qDو+d�� ����
وح ا��J �F $او����د ا��"%jا ،
Mq�� $�oZK�'ا��ار ا�
  .2009، 1ط

4- �[�( ،$c��,�M ا�^Kqن aR أ�Z#� ا���S وا�Kqcن، B# $D�qR'� ): ھـ1017ت( `

ف ا����% aD��D�d، دار إ)��ء ا��
اث، %�
وت، J)ت.د.(  


ي -5MR ��R ،�Dا�+ا :�!�Dر�E $�%
#��I$ ا داب، ، و#�qھ*!� ،#�Tدرھ�، ا�HI.$ ا�"
  .2009، 7ط ا��dھ
ة،  

6- aDء ا���!% ،��Imا�: ا� ����E �F اح
Fjوس ا
R ،اوي�qھ ��'Bا� �IR n�dBE ،ح��c'

وت، ط�% ،$D
T"ا� $I��'2003، 1ا� .  

7- +D+"ا� �IR اھ��

ي ، إ%'mدار : ا� ،aD
M"ن ا�
dا� �F �%
اE*�ھ�ت ا��dq اjد%� ا�"
    .2011، 1ا �Fق ا�"
%�$، ا��dھ
ة، ط

8- ��� �	KJ :ة، ط
  ). ت.د(، 9ا�KoE $.HIر و�EرCD، دار ا�'"�رف، ا��dھ
�K، آزاد )�mن -9�J : �.HIا��رس ا� �F �F
، ���R ا����dm�( S$ ا���Iن(ا��dq ا�'"

  .52- 51، ص 2013، 1ط ا��D�B، اjردن،

ة ا��qR $�.HI ا�"
ب و#�qھ*!� : ط��I$، %�وي -10�cر ا�KoE �F $Zدرا ،�%
ا���Iن ا�"


ى، دار ا�'�qرة، ]�ة،Iدرھ� ا���T#1988، 7ط و.  

وت، ط: "+R+D���IR ،n ا� -11�% ،$�%
 .�E 1، 1970رCD ا�HI.$ ا�"
%�$، دار ا�A!q$ ا�"

ق، %�
وت: #B'� ا�"'
ي، -12Mا� ��dD
Fإ ،�!Eادا��وا# �!�KUأ ،$�%

ب،  ،ا�HI.$ ا�"�ا�'
  .1999، 1ط
13- ��"Z ،شK�R : ،ء�A�Iا�*�#"�$ ا��ار ا� $I��'ة، ا�
U�"'د%�$ ا�jت ا�B�oT'ا�


ب، �  .1984ا�'

 وا�'"�K#�ت، ا��dھ
ة، : HU ،NAFح -14Mq�� VD
�# ،
U�"'ا� �dqھ¤ ا��q#2002.  
15- S�o�
)� �IR ): ھـ724ت ( ا�d+و�qD، ا�Jو �oI� ،$.HIم ا�K�R �F ����ا��


وت�% ،�%

	K	�، دار ا����ب ا�"Iا� a'(
  .ا�
16- lcoT# �'(ا.�، أ

]��!�، #: ا�'% �D
�Kم ا�HI.$ وا��"R CDر�ET# $"Io lco


،طT# ،�I�B1950، 1ا�.  
�t�K  : ا�vKM ا�


: رو�ن %�رت'R $'[
E ،$'D�dا� $.HI�
اءة ]��Dة �	  ،�DزK�وا� 
Mq�� $Dأو,�ن، رؤ
2011.  

�����
  :ا��wu�E ا�
$��AF ،ل�EK	 :$�[�*(  $"#�[ ،نKqcا داب وا� $��
وح ا�HI.�$ وأ%"�دھ� ا���او��$، ,Mا�

 .2012/2013، ا�*+ا 
، 1وھ
ان
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'ت  : ا�
NdDKR هللا �IR ،�'�mا� : ،$D�'(jا $�
وح وا�KBا�F �J ا��[��� ا�KBqي، #*Mن وا�K�'ا�

، �4"�ددار ا�KBIث ���را�Zت ا�HZ#�$ وإ)��ء ا��
اث، ا�#�رات ا�"
%�$ ا�'��Bة، ا
  .ھـ1420

x�ا�yا� : 
                                                           

1- �[�( ،$c��
ف : )ھـ1017( `J �'B# $D�qR ،نKqcوا� S�ا�� �#�Zأ aR نKq^ا� �M,
  .35ص ، )ت.د(إ)��ء ا��
اث، %�
وت، ا����% aD��D�d، دار 

  .44ا�'
]� ��mc، ص  -2
  .�mc�36 - 37، ص  -3
4- +D+"ا� �IR اھ��

ي ، إ%'mدار : ا� ،aD
M"ن ا�
dا� �F �%
اE*�ھ�ت ا��dq اjد%� ا�"

  . 248، ص2011، 1ط�"
%�$، ا��dھ
ة، ا �Fق ا
5- $c��  .44ا�'
]� ا�n%�m، ص : )�]� `
  . 74ا�'
]� ��mc، ص  -6
7- ��"Z ،شK�R : ،ب
�
ة، ا�'��I$ ا�*�#"�$ ا��ار ا��A�Iء، ا�'U�"'د%�$ ا�jت ا�B�oT'ا�

  .88ص. 1984
8- lcoT# �'(ا.�، أ

]��!�، #lcoT# $"Io : ا�'% �D
�Kم ا�HI.$ وا��"R CDر�E

 ،�I�Bطا�،
T#1 ،1950 ،35ص.  
  .38ا�'
]� ��mc، ص  -9

  .�mc�39، ص  -10
  �mc�39، ص  11
   .�mc�40، ص  -12
13- ��� �	KJ :ة، ط
  .350ص  ،)ت.د(، 9ا�KoE $.HIر و�EرCD، دار ا�'"�رف، ا��dھ
  .345ا�'
]� ��mc، ص  -14
  . �mc�329، ص  -15
����وي -16Iد ا�K'B# �'B# د�'R : \Zjا �F $Zب، درا
#�qھ¤ ا��BI ا��qR �.HI ا�"


وت، ط�% ،$�'�  .296ص  ،2013، 1ا�'"
�F$، دار ا���S ا�"
17- ��� �	KJ : ص ،n%�mا� �[
  .318ا�'
18- S�o�
)� �IR ا�
)'a : )ھـ724( ا�d+و�qD، ا�Jو �oI� ،$.HIم ا�K�R �F ����ا��

،�%

	K	�، دار ا����ب ا�"Iوت ا�
  . 5ص، %�
19- ��� �	KJ : ،n%�mا� �[
  .389ا�'
  . 351ا�'
]� ��mc، ص  -20

ة ا��qR $�.HI ا�"
ب و#�qھ*!� : ط��I$، %�وي -21�cر ا�KoE �F $Zدرا ،�%
ا���Iن ا�"


ى، دار ا�'�qرة، ]�ة،Iدرھ� ا���T#272، ص 1988، 7ط و .  
  .272ا�'
]� ��mc، ص  -22
  .�mc�272، ص  -23
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 : الملخص

تعتبر البحوث المهتمة بتوضيح العالقات بين األصول والقواعد من المواضيع المهمة 

التي ينبغي أن تلتف حولها الجهود، وأن يُصرَف إليها المزيد من االهتمام والعناية 

 . لوم الشرعيةلعظم الحاجة إليها في الكشف عن تكامل الع

ولقد جاءت هذه الورقات البحثية تحاول أن تكشف عينة من هذا التكامل والتواصل، 

بحيث ستركز على كشف عالقة األصول االجتهادية المالكية بقواعد فقه الموازنات، 

واختارت أنموذجا لذلك قاعدة ارتكاب أخف الضررين، فربطتها بأصل المصلحة 

 . ل الذرائع وأصل مراعاة الخالفالمرسلة وأصل االستحسان وأص

  :الكلمات المفتاحية

 .األصول؛ القواعد؛ المالكية؛ فقه الموازنة؛ أخف الضررين
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Abstract:  

The Researches which are involved in elucidating the relationships 

between rules and principles are among the vital subjects around 

which efforts should bypass. And that the scientific seminars be 

granted much care due to its dire need for the detection of the 

interrelationship and complementarily of forensic sciences. This 

research has attempted to reveal a sample of this overlap, integration 

and communication. Its aim is to focus on revealing the relationship of 

the Fundamental rules related to the jurisprudence equiponderating 

and its relationship with some Studiousness aspects at Malikite 

Doctrine. The rule of committing the lesser two nuisances was taken 

as a model and it linked it with committing the lesser two nuisances 

and the principle of the preference and principle of pretexts and the 

principle of care towards controversy. 

key words: 

rules; principles; Malikite; jurisprudence equiponderating; 

committing the lesser two nuisances. 

 

  :مقّدمة
من العلوم الشرعية  -أو فقه التعارض والترجيح-يعتبر فقه الموازنات 

األساسية لما له من أثر في بيان األحكام وتنزيلها على الواقع، ولما له من أثر 

في مختلف شؤون الحياة اإلنسانية، باعتباره من أهم العلوم التي تشتد الضرورة 

 . حكامها بتغير الزمان والمكان واألحوالإليها في كثير من الوقائع المتغيرة أ

ولقد اعتنى هذا العلم ببيان القواعد والمعايير التي تضبط عملية الترجيح بين 

المصالح والمفاسد المتعارضة، أو المصالح والمصالح المتعارضة، أو المفاسد 

ل في كيفية التمييز والترتيب بينها، ولقد كان هذا ص  والمفاسد المتعارضة، وفَ 

العلم محل اهتمام كبير في مصنفات الفقهاء الذين أرسوا قواعده وضوابطه 

 .ومارسوا منهجه في اجتهاداتهم تأصيال وتفريعا

ففي التأصيل احتجوا ببعض األصول التي تطابق في حقيقتها بعض قواعد 

فقه الموازنات، ألنها وإن كانت تختلف عنها في صياغة المفهوم، إال أنها ال 
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من حيث المآل، فاالحتجاج بإعمال أي منها سيؤدي حتما إلى ذات تختلف عنها 

االجتهاد الفروعي؛ وإن كان ال يظهر عند البعض هذا التطابق بسبب تمايز 

علم أصول الفقه وعلم  ) التأليف واختالف صيغ التعبير عن المفاهيم بين العلمين

القائمة بين بعض ؛ ألجل ذلك يهدف هذا البحث إلى بيان العالقة (فقه الموازنات

األصول التي تكون موضوعا لعلم أصول الفقه، وبين القواعد التي تكون 

موضوعا لعلم فقه الموازنات، حتى يُظهر ذلك التطابق بينهما في نتيجة 

 .اإلعمال

ليربط بينها وبين  "قاعدة ارتكاب أخف الضررين"ولقد وقع اختياره على 

لما في القاعدة الُمختارة من تمثيٍل األصول االجتهادية في المذهب المالكي، 

وبياٍن لمنهج التشريع في رفع الحرج وإزالة الضرر عن العباد؛ ولما في ربطها 

 تأصيالبأصول المذهب المالكي من بيان ألثِر هذا المذهب في فقه الموازنات 

 . عايفرتو

وتكمن أهمية هذا البحث فيما سيذكره من أثٍر لألصول االجتهادية التي 

ى بها المذهب المالكي في فقه الموازنات، حيث تجلى ذلك األثر وعب رت احتف

 اما تجلت فيهمنها سيختار البحث التي عنه العديد من المسائل الفروعية، 

 .الموازنة بين الضررين إذا تعين وقوع أحدهما

العالقة بين  ماهية حولألجل ذلك؛ فإن  إشكالية هذا البحث تتمحور أساسا 

 :الموازنة بين المفاسدوالقاعدة المشهورة في جتهادية المالكية األصول اال

 ."قاعدة ارتكاب أخف الضررين"

 : ولقد اقتضت المنهجية العلمية أن يعالج هذا البحث إشكاليته في الخطة اآلتية

 .مقدمة

 . التأصيل لفقه الموازنات ولقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب األول

 .ح المرسلة وعالقتها بقاعدة ارتكاب أخف الضررينالمصال: المطلب الثاني

 .االستحسان وعالقته بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الثالث

 .سد الذرائع وعالقته بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الرابع

 .مراعاة الخالف وعالقتها بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الخامس

 .خاتمة
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 .تعريف فقه الموازنات وقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب األول

 .تعريف فقه الموازنات: الفرع األول

 .تعريف الفقه والموازنة لغة واصطالحا: أوال

هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم الدين : الفقه لغة

لشرفه
(1)

ى الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدلُّ عل «: ؛ قال ابن فارس

(2)»إدراك الشيء والعْلِم به، تقول فَِقهُت الحديث أفقَُهه، وكل علٍم بشيٍء فهو فقه
 . 

العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من  «: هو :والفقه اصطالحا

، وهذا التعريف هو المشهور بين أهل العلم»أدلتها التفصيلية
(3)

؛ قال في شرح 

معرفة : )ي اصطالح فقهاء الشرعأي ف( شرعا)والفقه  «: الكوكب المنير

( بالفعل)ال األصولية، ومعرفتها إّما ( الفرعية)دون العقلية ( األحكام الشرعية

من الفعل، أي بالتهيؤ لمعرفتها ( القوة القريبة)بــ( أو)أي باالستدالل، 

(4)»باالستدالل، وهذا الحدّ ألكثر أصحابنا المتقدمين
 . 

عادله وقابله وحاذاه،  :ازنه، أيمن وازن، يقال و: والموازنة لغة

وأصله من الوزن، وهو ثَْقُل َشيٍء بِشيٍء ِمثِْلهِ 
(5)

 :هي والموازنة اصطالحا .

الترجيح بين المصالح والمفاسد بناء على الغلبة، فالفعل ذو الوجهين ينسب إلى »

(6)«الجهة الراجحة
. 

ها علم بيان الطرق والخطوات التي يتحقق ب »هو  :وفقه الموازنات

الوصول إلى أحسن موازنة علمية سليمة بين المصالح أو بين المفاسد، أو بين 

(7)«المصالح والمفاسد عند تعارضها، وتنزيلها منزل الواقع والتطبيق
ذلك أّن . 

 : أهم ما يقوم عليه فقه الموازنات

 .الموازنة بين المصالح المشروعة بعضها ببعض (1

 .بعضها ببعض والموازنة كذلك بين المفاسد الممنوعة (0

يضا بين المصالح والمفاسد إذا تصادمت وتعارض أوالموازنة  (3

بعضها ببعض
(8)

. 
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 .تعريف قاعدة ارتكاب أخف الضررين: الفرع الثاني

 :تعريف مفردات القاعدة لغة: أوال

من َركَب، وكلُّ شيء َعاَل شيئًا فقد َرِكبَهُ، وَرِكَب منه أمًرا : ارتكب

إتْيانَُها: اْقتََرفَهُ، وارتَكاُب الذُّنوب: َب الذّنب وارتَكبَهُ قبيًحا، وارتَكبَهُ، وَرك
(9)

؛ 

جوحِ، يكون في الجسم والعقل : من الَخف ِة والِخف ةِ : وأخف ضدُّ الثقِل والرُّ

ضدُّ الت ثْقيلِ : والعمل، والتخفيف
(10)

. 

رُّ  :والَضَرر   يل ضد الن فع؛ وق: بالضم والفتح: من الض ر، والض رُّ والضُّ

رُّ بالفتح م: الض  اسم؛ وقيل هما لغتان كالشُّهِد والش هِد، فإذا : مصدر، وبالض 

ّرِ والن فع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضُّر  ضممَت إذا لم  جمعت بين الض 

كل ما كان من ُهزاٍل وُسوِء حاٍل وفقٍر أو شدّةٍ في بدٍن : تستعمله مصدرا؛ وقيل

ة فهو ُضرٌّ بالض م، وما كان خالف : ضدًّا للن فع فهو َضرٌّ بفتحها؛ والمضر 

ةً وِضَراًرا،  هُ ُمَضار  ا، وَضر  به، وأَضر  به، وَضار  ه ضر  ه يضرُّ المنفعة، وَضر 

َرُر؛ والض رة شدّةُ الحال واألذي ة: واالسُم الض 
(11)

. 

 :شرعا" ارتكاب أخف الضررين"المعنى اإلجمالي لقاعدة : ثانيا

الضرر : "القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى تعتبر هذه

؛ ومعنى هذه القاعدة اإلجمالي هو أن  الضرر تجوز إزالته بضرر يكون "يزال

أخف منه، وال يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه، وهذه القاعدة متداخلة مع 

الضرر : "المتفرعة أيضا عن القاعدة الكبرى" الضرر ال يزال بمثله"قاعدة 

تعمل في حال إزالة ضرر ما " الضرر ال يزال بمثله"وإذا كانت قاعدة ". يزال

ارتكاب أخف "لكي ال نحدث ضررا آخر مثله أو أشد منه، فإن قاعدة 

تصريح  »: تكون مؤكدة لهذا المفهوم، فهي كما قال الشيخ الزرقا" الض ررين

(12)«بمثله بمفهوم المخالفة المستفاد من قاعدة الض رر ال يُزال
 . 

فقاعدة ارتكاب أخف الضررين تعمل إذا دار األمر بين ضررين 

أحدهما أشد من الث اني، ولم يمكن دفعهما جميعا، فيدفع الض رر األشد بتحمل 

الضرر األخف، ألن  قصد الشريعة تعطيل المفاسد أو تقليلها بحسب 

اإلمكان
(13)

معت المفاسد المحضة إذا اجت »: ؛ يقول اإلمام الِعز بن عبد السالم

فإن أمكَن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا األفسد فاألفسد، واألرذل 

فاألرذل، فإن تساوت فقد نتوقف، وقد نتخير، وقد يُختلف في التساوي 

(14)«والتفاوت، وال فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات
. 
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إن  »: الفقهاء قولهمعند " ارتكاب أخف الضررين"واألصل في قاعدة 

من ابتُلي ببليتين وهما متساويتان، يأخذ أيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، 

(15)«ألن مباشرة الحرام ال تجوز إال للضرورة، وال ضرورة في حق الزيادة
 ،

مباشرة للحرام، فيكون فعل الضرر : أي أن  ارتكاب الضرر وهو مفسدة

، ولما كانت الضرورة تُقدّر بقدرها جاز ارتكاب كالحرام ال يجوز إال للضرورة

األخف الندفاع الضرورة به، وال يرتكب األشد ألنه ال ضرورة في حّقِ 

الزيادة
(16)

. 

وللقاعدة محل الدراسة صياغات أخرى شائعة في مصادر الفقه 

اإلسالمي منها
(17)

 : 

 .ارتكاب أخف المفسدتين (1

 .دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناها (0

أعظم المفسدتين باحتمال أْيَسرهما، إذا تعيّن وقوع تُدرأ  (3

 .أحدهما

 .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (3

إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يكن يمكن  (2

 .الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما

 .إذا اجتمع ضرران أسقط األصغر األكبر (3

 .ألخفالضرر األشد يزال بالضرر ا (2

 .تُحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما (3

ين (9  .يُختار أهون الش ر 

 .يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما (12

 .أدلة مشروعية إعمال قاعدة ارتكاب أخف الضررين: الفرع الثالث

 : أدلة إعمال هذه القاعدة كثيرة ومن ذلك

اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه ۖ قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر ۖ َعِن الش ْهِر  يَْسأَلُونَكَ ﴿: قوله تعالى  (1

ِه َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعندَ  َوَصدٌّ َعن َسبِيِل اللـ 

ِه ۚ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل ۗ  ا يفعله دلّت اآلية على أن  م ؛(٧١٢: البقرة) ﴾اللـ 

المشركون من الكفر باهلل، والصدِّ عن سبيل ُهداه، وبالمسجد 

الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند هللا وأشد مفسدة من مفسدة 
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القتال في الشهر الحرام، فأجاز اقتراف المفسدة األصغر لدفع 

المفسدة األعظم
(18)

. 

مما جاء في قصة موسى عليه السالم مع الخضر في سورة  (0

الكهف
(19)

، من إقامة الخضر للجدار، وقتله للغالم وخرقه للسفينة، 

وكل تلك األفعال كما قد دلت عليه القصة كانت من هذا الباب، أي 

 .من باب ارتكاب الضرر األخف لدفع الضرر األعظم

يومئذ المشركين على  ملسو هيلع هللا ىلصقصة الحديبية، ومصالحة النبي  (3

ً ردّه إل يهم، ومن الرجوع عنهم، وأن من جاء من أهل مكة مسلما

راح من المسلمين إليهم ال يردّونه، وكان في ذلك إدخال ضيم على 

رضي هللا  رالمسلمين وإعطاء الدنيّة في الدين، ولذلك استشكله عم

، لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين عنه

والمؤمنات، الذين كانوا خاملين بمكة، وال يعرفهم أكثر الصحابة، 

لى المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال وفي قتلهم معّرة عظيمة ع

أخّف المفسدتين لدفع أقواهما
(20)

. 

ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيّاً قام إلى ناحية في المسجد  (3

ا فََرَغ «وهُ عُ دَ »: ملسو هيلع هللا ىلصفبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول هللا  ، فَلم 

بذَنُوٍب فَُصب  على بَْوِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأمَر َرُسول هللا 
(21)

وي في ؛ قال النو

وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقوله  »: شرح الحديث

لمصلحتين، « دعوه» :ملسو هيلع هللا ىلص ، قال العلماء كان قوله«دعوه» :ملسو هيلع هللا ىلص

أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل : إحداهما

أن  : فكان احتمال زيادته أولى من ايقاع الضرر به، والثانية

من المسجد، فلو أقاموه في أثناء التنجيس قد حصل في جزء يسير 

(22)«بوله لتنّجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد
. 

األحكام الشرعية الدالة على إعمال هذه القاعدة، ومنها  (2

مشروعية القصاص والحدود ودفع الصائل ولو أدّى إلى قتله، 

فهذه األحكام شرع فيها ارتكاب مفاسد أخف لدفع مفاسد أعظم
(23)

. 
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 .المصالح المرسلة وعالقتها بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: ب الثانيالمطل

 .تعريف المصلحة المرسلة: الفرع األول
اد- والصَّالحمن الص الح،  المصلحة: المصلحة لغة: أوال  -بفتح الص 

اءش  َصلََح ال: ضد الفساد، تقول وحكى أصحابنا : يء يصلح ُصلوًحا؛ قال الفر 

نقيُض  :واإلْصاَلح  هذا الش يء يَصلُح لك؛ أي هو من بابتك؛ يقال . َصلُح بالض م

نقيض االستفساد: واالستصالحواحدة المصالح، : والمصلحةاإلفساد، 
(24)

. 

اإلطالق  :من اإلرسال، وله عد ة معان منها: المرسلة لغة: ثانيا

من  واإلهمال، واللِّين والطُّمأنينة واالستئناس، والت وجيه؛ لكن أقرب المعاني

: أرسل الش يء إذا أطلقه وأهمله، ويقال: ، يقال"اإلطالق واإلهمال"مراد البحث 

نثر مرسل إذا لم يتقيد بسجع، : أرسل الكالم إذا أطلقه من غير تقييد، ويقال

شعر مرسل إذا لم يتقيد بقافية واحدة: ويقال
(25)

. 

يطلق االصوليون لفظ المصلحة على عدة  :المصلحة اصطالحا: ثالثا

عان هيم
(26)

 : 

وتمثل  :مقصود الشارع المترتب عن أحكامه: المعنى األول (1

المقصود من شرع الحكم  »: هذا المعنى عبارة اآلمدي حيث قال

ة، أو مجموع األمرين ا جلب مصلحة أو دفع مضر  (27)«إم 
، وهذا 

لدى " المصلحة"المعنى هو المتعارف عليه عند إطالق مصطلح 

 .األصوليين

وهي  :السبب المؤدي إلى مقصود الشارع: المعنى الثاني (0

األحكام الشرعية التي سنّها هللا لعباده ليحصل بمراعاتها والقيام 

بتنفيذها حسن الحال في العاجل واآلجل، وذلك كإيجاب قتل الكفار 

الذي يحصل به حفظ الدّين، والقصاص المؤدي إلى حفظ النفوس، 

صول، ولكن وهذا المعنى ليس يرد في جميع عبارة أهل األ

استعمله البعض منهم كالغزالي والطوفي
(28)

. 

وهو  :اللَّذات واألفراح التي تقوم باإلنسان: المعنى الثالث (3

، "قواعد األحكام"المعنى الذي ذكره العز بن عبد السالم في كتابه 

حقيقية ومجازية، فالحقيقية هي : فلقد قسم المصلحة إلى قسمين

األسباب المؤدية إلى اللذات  اللذات واألفراح، والمجازية هي
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واألفراح
(29)

، وهذا المعنى األخير ليس هو المراد من المصلحة 

 .عندما يطلقها األصوليون

اختلف األصوليون في معنى اإلرسال على : اإلرسال اصطالحا: رابعا

 :رأيين

ال يعتمد المجتهد على أي نص  أن هو ن معناهقال إ :الرأي األول

مصلحة، وإنما يترك للعقل أمر تقديرها دون أن يتقيد شرعي في التعرف على ال

 .باعتبار الشارع أو عدم اعتباره لها

أن ال يعتمد المجتهد في معرفتها على  هو ن معناهقال إ :الرأي الثاني

نص خاص، ولكن ال بد من مالءمتها لتصرفات الشارع، وذلك بأن تدخل ضمن 

لها وُمزكية العتبارهاما ورد في الشريعة من نصوص عامة تكون شاهدة 
(30)

. 

وبسبب االختالف في معنى اإلرسال تفاوتت تعريفات كتب األصوليين 

للمصلحة المرسلة، وبسبب اختالف تعريف المصلحة المرسلة أيضا أُثير الجدل 

الواسع الذي تجده في كتبهم عن حجيتها، وعلى هذا تكون عملية استقصاء جميع 

ا مما ال يسعه هذا البحث الوجيز،  وألجل ذلك تلك التعريفات المختلفة ومناقشته

سيتجاوزها مباشرة إلى تعريف المصلحة المرسلة في اصطالح من احتج بها 

ويحيل إلى مراجعة الخالف الواقع في تعريف المصلحة المرسلة، . من المالكية

والخالف الناتج عنه في حجيتها عند غيرهم في محله من الدراسات التي ُعنيت 

بذلك
(31)

. 

 :المصلحة المرسلة في اصطالح المالكية: خامسا

 :من التعريفات التي يذكرها المالكية للمصلحة المرسلة

الوصف المناسب لتعليل حكم غير  »تعريف األبياري لها بأنها  (1

(32)«ُمستند إلى أصل معين
إلى المصلحة العامة »في الشرع، بل  

(33)«الالزمة في نظر العقل قطعا أو ظن ا قريبا منه
. 

الوصف المناسب الذي جهل  »وتعريف ابن المشاط لها بأنها  (0

(34)«اعتبار الشارع له بأن لم يدل دليل على اعتباره أو إلغائه
. 

ما لم يشهد له  »: وتعريف اإلمام حلولو المالكي للمرسل بأنّه (3

الّشرع باعتبار وال إهدار ولكنّه على َسنَِن المصالح، وتتَلق اه العقول 

(35)«بالقَبول
.  
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ض الشاطبي لتعريف المصلحة المرسلة  عند  ، وذلكأيضاولقد تعر 

: الثالث...»: تقسيمه للمعنى المناسب الذي يُربط به الُحكم إلى ثالثة أقسام، فقال

فهذا على . ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره وال بإلغائه

ليل منع القتل أن يرد نصٌّ على وفق ذلك المعنى، كتع :أحدهما: وجهين

أن يالئم تصرفات الش رع، وهو أن يوجد لذلك المعنى  :والثاني؛ ...للميراث

جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو االستدالل المرسل، 

ى بالمصالح المرسلة (36)«الـُمسم 
. 

 :-كما قرر دمحم أحمد بوركاب -فالمصلحة المرسلة عند اإلمام الشاطبي

التي سكتت عنها النُّصوص الخاصة فال هي اعتبرتها وال هي  »ة هي المصلح

ألغتها، إال أن ها تالئم تصرفات الشارع بحيث يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 

(37)«الشارع في الجملة بغير دليل معين
. 

عامٌّ استفيد  :وعلى هذا تكون المصلحة الُمرسلة باعتبارها أصال كليًّا

ة، فال يفتقر المجتهد إذا ثبتت عنده كذلك واطردت من استقراء نصوص الشريع

ة،  » ، بل يَحكم عليها، وإن كانت خاص  إلى دليل خاص على خصوص نازلة تِعنُّ

ستقرأ، من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذا صار بالدُّخول تحت عموم المعنى المُ 

(38)«ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة
. 

ت المالكية للمصلحة التي اعتبروها في اجتهادهم دليال تلكم هي تعريفا

ر في تلكم التعريفات فإن  هذه  مستقال غير مستنٍد إلى ما سواه؛ وبحسب ما تقر 

مصلحة اعتبرها الش ارع، وشهدَت لها  »المصلحة ال تحتاج إلى برهان، ألن ها 

الشرعية، نُصوصه، وأُخذَت من مجموع أدلته، فهي مصلحة ال تعدم األصول 

وال فرق بينها وبين القياس، إال  أن  القياس شهد فيه الن ص لعين المصلحة، 

والمصلحة الُمرسلة شهدت النُّصوص الكثيرة لجنسها، واألصول الكثيرة إذا 

ة عن  اجتمعت على معنى واحد وأفادت فيه القطع، فإن  هذا المعنى ال يقل قو 

إذا أريد إرجاع مصلحة جزئية إلى هذا المعنى الذي شهد نصٌّ واحد لعينه، 

(39)«المعنى
. 
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 .حجية المصالح المرسلة عند المالكية: الفرع الثاني
أدنى خالف حول حجية  -مالكية أو غيرهم -ال يوجد بين األصوليين

فلقد تتابع المالكية منهم على نسبة  ؛المصالح المرسلة في مذهب اإلمام مالك

امهم، وعلى عدِّ هذا األصل من األصول التي القول بالمصالح المرسلة إلى إم

استرسال الُمدل العريق  »استرسل في اعتبارها  تميّز بها مذهبه، وأّكدوا بأن ه 

(40)«في فهم المعاني المصلحية
أما غير المالكية من األصوليين، فلم يختلفوا . 

ن أيضا في نسبِة القول بالمصالح المرسلة إلى اإلمام مالك، وعلى عدّها م

األصول التي تميّز بها مذهبه، إال أن  نسبتهم هذه أخذت أشَكااًل مختلفةً، ألن  

إنه يقول بها إن كانت : بقة؛ ومنهم من قالإنه أفرط فيها وخلع الرِّ : منهم من قال

ضرورية قطعية كلية، ولم يقل بها في غير ذلك؛ ومنهم من أك د بأنه ال يختلف 

ئمة، إال أن  له مزي ة كثرة االعتماد عليها في في أصل األخذ بها عن بقية األ

االستنباط دون غيره
(41)

 . 

 .ضوابط المصلحة المرسلة عند مالك: الفرع الثالث

مع أن  بعض األصوليين قد نَسب إلى اإلمام مالك األخذ بمطلق 

المصلحة، إال  أن  حقيقة مذهبه ال يُعبِّر عنها سوى تحقيقات أصحابه في مسألتها، 

لقد أك د المحققون منهم بأن  إمامهم مع اعتباره ألصل المصالح واعتداده بها إال و

أن ه كان يتجه في ذلك إلى أمور هي بمثابة القيود السترساله، ولقد حصرها 

 :الش اطبي في ثالثة قيود

أن تكون هذه المصلحة مالئمة لمقاصد الشرع، بحيث ال تنافي  :األول

 .يال من أدلتهأصال من أصوله، وال دل

أن تكون معقولة في ذاتها، مما جرى على ذوق المناسبات  :والثاني

المعقولة المعنى، التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فال مدخل لها في 

الت عبدات، وال ما جرى مجراها من األمور الشرعية، ألن عاّمة التّعبدات ال 

 .يعقل لها معنى على التفصيل

أن يكون في األخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج الزم  :والثالث

في الدين، سواء لحق رفع هذا الحرج الالزم بأمر ضروري، أو حاجي؛ وأما 

التحسين والتزيين فليس في األخذ بها ما يرجع إلى مرتبته البتة
(42)

. 
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عالقة المصلحة المرسلة بقاعدة ارتكاب أخف : الفرع الرابع

 .الضررين

البحث في توضيح هذه العالقة، ينبغي أن يقرر نقطة قبل أن يشرع 

أن  المصلحة المرسلة التي يذكرها المالكية  :مهمة ينبني عليها التوضيح، وهي

يغة،  العموم إذا  » وتجري في قوة االحتجاج بها مجرى العام المستفاد من الّصِ

الصيغ  :أحدهما: ثبت ال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان

استقراء مواقع  :والثاني. إذا وردت، وهو المشهور في كالم أهل األصول

المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلِّي عام فيجري في الحكم مجرى 

يغ (43)«العموم المستفاد من الّصِ
وهذه األخيرة هي المصلحة المرسلة التي ، 

المعتبرة التي اعتبرها يحتج بها المالكية، وهي على ذلك ال تختلف عن المصالح 

الشارع في نصوصه، كما ال تختلف أيضا عن المصالح الملغاة التي تُعتبر 

مفاسد محققة أبطلها الش ارع، ألن  كال من المنصوصة من المصالح المعتبرة أو 

ها الش ارع، لكن إحداهما  الملغاة وغير المنصوصة من المصالح المرسلة أقر 

ُمنضاف بعضها إلى  »خرى تثبت باستقراء أدلة تثبت بالدليل الخاص، واأل

بعض ُمختلفِة األغَراِض؛ بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك 

(44)«األدلة
. 

وتأسيسا على ما سبق، فإن التعارض الذي قد يحصل بين المنصوص 

ن من المصالح فيما بينها أو المفاسد فيما بينها أو بين المصالح والمفاسد يمكن أ

 .يحصل أيضا بين غير المنصوص الذي يعتبر من المصالح المرسلة

: والمصلحة المرسلة كما قرر الشاطبي المراد بها في المذهب المالكي

ما فُهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه ال  »

(45)«يستقل العقل بدركه على حال
إما إلى حفظ أمر ضروري، أو  وهي ترجع؛ 

إلى رفع حرج الزم في الدين
(46)

؛ فهي على ذلك ترجع إلى حفظ كليات معتبرة 

 .في الش رع

ولقد تكلم األصوليون عن تلكم الكليات، وعن أساليب حفظها في 

مصنفاتهم، ومما ذكروه أن  حفظ الكليات قد يكون من جانب العدم كما يكون من 

راعاة ما يُقيم أركان تلك جانب الوجود؛ وأن  حفظها من جانب الوجود يكون بم
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الُكليات ويثبت قواعدها، وأن  حفظها من جانب العدم يكون بدفع االختالل الواقع 

أو المتوقع فيها
(47)

 .دفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة فيها: ، أي

إلى كالم األصوليين في أكثر قواعد تعارض من جهة أخرى إذا ُعدنا 

التعارض الذي تحدثوا عنه بين المفاسد المفاسد بعضها ببعض نجد كثيرا من 

متعلٌق بتلك المراتب المذكورة في أقسام المصالح المرسلة؛ وإذا ثبت هذا ظهر 

تعلق قاعدة ارتكاب أخف الض ررين بأصل المصالح المرسلة، ألنه إذا كان 

الضرران أو أحدهما مما ال يُلفى له دليل خاص على إلغائه، تعيَّن اعتباره في 

الح المرسلة فيندرج في أقسامها، ويوازن بين الضررين كل بحسب أصل المص

مرتبته، فيُدرأ األشدُّ بارتكاب األخف، وبذلك يتحقق حفظ الكليات المعتبرة في 

 .الشرع من جهة العدم

ومن الصيغ الموازية لقاعدة ارتكاب أخف الضررين أو المفسدتين 

لة لذلك في كتب الفقه القواعد والُمعبرة عن التفاضل بين مراتب المفاسد نجد أمث

اآلتية
(48)

: 

  .تُدرأ المفسدة الضرورية بارتكاب المفسدة الحاجية أو التحسينية: أوال

 .تُدرأ المفسدة الحاجية بارتكاب المفسدة التحسينية: ثانيا

 .تُدرأ المفسدة المتعلقة بالدين بارتكاب المفسدة المتعلقة بالنفس: ثالثا

ا عرضت على المجتهد واقعة، ولم يجد في وتأسيسا على ما سبق، إذ

النصوص ما يدل على حكمها بمنطوقه أو بمفهومه وكانت مناطا لضررين 

ولقد طبق المالكية هذه تعي ن عليه ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما؛ 

 : القاعدة في كثير من اجتهاداتهم بأصل المصالح المرسلة ومن ذلك

رف الواحد إذا اشتركوا في قول مالك بقطع أطراف الجماعة بط (1

قطعه
(49)

؛ وقوله بقطع أيدي المشتركين في سرقة شيء قيمته ربع دينار، إذا 

كان الشيء مما يُحتاُج إلى التعاون
(50)

وهي -أن ه ارتكاب لمفسدة  :ووجه األول؛ 

لدرء مفسدة أعظم تنتج عن إهدار القطع في هذه الحالة،  -قطع األيدي مجتمعة

ة واالشتراك ذريعة إلى التشفي بالقطع إذا ُعلم أن ه ال وهي اتخاذ االستعان

كذلك، لئال تتخذ االستعانة واالشتراك ذريعة إلى  :ووجه الثانيقصاص فيه؛ 

السرقة إذا ُعلم أنه ال حد  فيها
(51)

، وكال المسألتين عند مالك قياس على قتل 

 .الحالجماعة بالواحد الذي قال به بعض الفقهاء بناء على أصل االستص

فرض الضريبة من اإلمام  المالكية بعض المتأخرين من تجويز (0

العدل، بأن يوظف على األغنياء إذا خال بيت المال عما يفي بنفقات الدولة 

الضرورية، ما يراه كافيا للدولة في الحال، إلى أن يظهر ماٌل في بيت المال؛ 
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كنها ترتُكبت ففرض الضريبة ضرر يلحق باألغنياء، وهي زيادة على الزكاة، ل

دفعا لضرر أشد منها يلحق بالدّين والمسلمين، فإنه لو يفعل ذلك النحل  النظام 

وضعفت شوكة الدولة، وصارت ديارها عرضة الستيالء الكفار
(52)

 . 

 .االستحسان وعالقته بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الثالث

 .تعريف االستحسان: الفرع األول

استفعال من الُحسن، وهو َعدُّ الش يء َحسنًا: االستحسان لغة: أوال
(53)

. 

 : االستحسان في اصطالح المالكية: ثانيا

يُعتبر االستحسان من األصول المهمات التي أثارت جدال بين المالكية، 

فلقد اختلفوا في تحديد حقيقته عند إمامهم، وتباينت تعريفاتهم له كثيرا؛ فمنهم من 

لذي ينسبه إلى المذهب، ومن هؤالء ابن العربي توسع في مفهوم االستحسان ا

(54)«العمل بأقوى الدليلين »الذي عّرف االستحسان في أحكام القرآن بأن ه 
،
 

فه وعر 
 

[إيثار]»: في المحصول أن ه
(55)

تَرك ما يقتضيه الد ليل على طريق  

(56)«االستثناء والت رخص بمعارضته ما يعارضه في بعض ُمقتضياته
 ذكر أن هو، 

فمنه ترك الدليل للمصلحة،  »: قد تتبعه في مذهب مالك فوجده منقسما أقساما

ومنه ترك الدليل للعرف، ومنه ترك الدليل إلجماع أهل المدينة، ومنه ترك 

(57)«الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق
؛ ولقد أرجع دمحم أبو 

بالّسعي إلى التقريب بين زهرة توسع ابن العربي في تعريفه لالستحسان 

مفهومي االستحسان المالكي واالستحسان الحنفي
(58)

، فوّسع مفهومه عند 

المالكية ليُقربه من مفهومه عند الحنفية، وال يَبعُد أن يكون ذلك ناتجا عن تأثره 

بالمذهب الحنفي خالل رحلته العلمية الطويلة إلى المشرق
(59)

 . 

في تعريفه وجه ابن العربي من توممن نجده من المالكية يقترب 

ابن ُخَوْيَزِمْندَاد، فلقد ذكر أَن  معنى االستحسان الذي ذهب إليه : لالستحسان

ِليلَْينِ ُهَو  » -رحمه هللا-أصحاب مالك  (60)«القَْول  بأَْقَوى الدَّ
؛ وكذلك ابن فرحون 

لتعريف ثم  شرح هذا ا «القول بأولى الدليلين »: فلقد عّرفه بأنّه"  التبصرة"في 

وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلَين، وأحد األصلَين أقوى بها  »: فقال

شبها وأقرب، واألصل اآلخر أبعد، إال مع القياس البعيد الظاهر، أو ُعرف 
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جاٍر، أو ضرٍب من المصلحة، أو خوٍف مفسدة، أو ضرٍب من الض رِر والعُذِر، 

قياس على ذلك األصل البعيد، وهذا فيعدل عن القياس على األصل القريب إلى ال

(61)«من جنس وجوه االعتبار، وأتم طريقة للقائسين
. 

وفي مقابل توسُّع ابن العربي ومن وافقه في مفهوم االستحسان نشأ في 

فلم ير أن  االستحسان في  ؛التوسُّع هذا يرفضالمذهب المالكي اتجاه آخر 

مع المذهب الحنفي، وحصر المذهب المالكي له ذلك العموم الذي يتقارب به 

تخصيصا فاعتبر من االستحسان ما كان مفهوم االستحسان في نطاق ضيق، 

ه مصلحة شرعيةؤإجرا الذي يعارضللقياس 
(62)

. 

فاألبياري مثال يعتبر أن  ترك القياس لإلجماع أو للعرف من باب إيثار 

ا االستحسان عنده فليس إال منعا لغُل و القياساألخذ بدليل على دليل، وأم 
(63)

 ،

والذي يظهر من  »: لذلك عل ق على تأويالت أهل العلم في االستحسان بقوله

مذهب مالك رحمه هللا القول باالستحسان على غير هذه التأويالت، ولكنه يرجع 

حاصله إلى استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس ُكلِّي، فهو كتقديم االستدالل 

(64)«المرسل على القياس
. 

لذي ذهب إليه األبياري يتفق معه الكثير من تعريفات المالكية وهذا ا

 : لالستحسان ومن ذلك

االستحسان الذي يكثر  »: ذَكَر أن   فلقد ؛تعريف ابن رشد الجد (1

استعماله حتى يكون أعم  من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي 

ضع إلى ُغلَّوٍ في الُحكم وُمبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض الموا

(65)«لمعنًى يؤثر في الُحكم فيَختَص به ذلك الموضع
. 

المذهب لالستحسان  صحابالتعريف الذي استظهره العديد من أ (0

استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلِّي، فهو تقديم : بأنّه

االستدالل المرسل على القياس
(66)

وهو التعريف الذي أثبته ، 

وهو في » : حين قال الشَّاطبي في الموافقات من مذهب مالك،

(67)«مذهب مالك األخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل ُكلِّي
؛ وهذا 

التعريف الذي ذكره الشاطبي هو الذي يرجح البحث كونه المقصود 

باالستحسان عند المالكية؛ ألن ه لو كان معنى االستحسان العمل 

ة إجماعا، ول يس بأقوى الدليلين لما وقع فيه الخالف، ولكان ُحج 

ية االستحسان بين العلماء تبعا  ؛كذلك فلقد وقع الخالف في ُحّجِ
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رون  فإنهملخالفهم في حجي ة المصالح المرسلة؛  كانوا يُصّوِ

االستحسان تصوير االستثناء من القواعد واألقيسة
(68)

، بحيث كانت 

أغلب االستثناءات المختلف فيها ترجع إلى إيثار المصلحة الجزئية، 

مبدأ المصالح عتبار لنفس االهو وه ال ريب وذلك الذي صّور

المرسلة، وهو ال ريب أخص من عملية الترجيح بين األدلة 

 .المتعارضة

 .حجية االستحسان عند المالكية: الفرع الثاني

لقد اختلف المالكية في نسبة القول باالستحسان إلى مالك
(69)

، فلقد أثبت 

ا  األبياريهذه النّسبة ابن العربي وابن المشاط، وأكد ه
 
الش اطبي في مؤلفاتهما، و

فلم يذكرا خالفا للمالكية في مسألة االستحسان، بل أثبتا من الفروع ما يتأكد به 

بناء مالك وأصحابه عليه
(70)

 . 

بينما نجد في الطرف اآلخر من علماء المذهب من يَنِفي هذه النِّسبة، 

 : ءويُنكر  اتفاق المالكية على حجية هذا األصل؛ ومن هؤال

الباجي الذي صّرح بوجود منكري االستحسان في المذهب، ثم   (1

صوب رأيهم؛ حيث قال في سياق مسألة كان يبحثها في 

المنتقى
(71)

وهذا سائٌغ لمن قال من أصحابنا باالستحسان فأما  »: 

القياس والنظر فالمنع من ذلك، ومن أنكر من أصحابنا االستحسان 

(72)«وهو الصواب عنديمنع ذلك كله، 
 . 

وهو »: القرافي الذي نسبه إلى بعض المالكية فحسب، حيث قال (0

ة عند الحنفية، وبعض البَصريين من ا، وأنكره العراقيون (73)«حج 
 . 

ولعلّه يُشكل هذا الذي ذهب إليه المعترضون على اعتبار االستحسان 

  ما يوجد من الش واهد الفروعية التي تؤيد اعتبارهلِ  ؛من أصول مذهب مالك

جد غزيرة، حتى قال  هلالستحسان، فلقد جاءت شواهد االستحسان في اجتهادات

بعض العلماء فيه، أنه بالغ في هذا الباب وأمعن النظر فيه
(74)

؛ ولعله يمكن 

توجيه إنكار هؤالء، أنه ليس في مفهوم االستحسان الذي تقدمت تعريفاته عند 

 . دليل أقوى من القياس المالكية، بل هو في االستحسان الذي ال ينبني على 
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 .عالقة االستحسان بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: الفرع الثالث

لقد تبين سابقا من مفهوم االستحسان الذي يُكثر المالكية من استعماله 

روه تصوير  ؛أنه ينبني على تقديم االستدالل المرسل على القياس وأنهم قد صو 

االستثناء من القواعد واألقيسة
(75)

د هذا الكالم أن  هذا النوع من ومفا ؛

االستحسان يكون في حالة قيام التعارض بين مصلحة جزئية وقاعدة أو قياس 

 .كلي

فُهم رعايته  »مما ولقد تقدم أيضا أن  كون المصلحة مرسلة يعني أن ها 

(76)«في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد
؛ وأنها تعود إلى كليات في 

إذا تعارضت هذه : ابتة باستقراء مواقع المعنى؛ وبناء عليهالشريعة معتبرة ث

إما إلى حفظ  ترجعالمصلحة مع قياس أو قاعدة كلية، فإنه يتعيّن ترجيحها ألن ها 

أمر ضروري، أو إلى أمر حاجي
(77)

 . 

وحفظ الضروري أو الحاجي، كما سبق بيانه قد يكون من جانب 

عده، وقد يكون من جانب العدم بدفع بمراعاة ما يقيم أركانه ويثبت قوا الوجود

المفاسد الواقعة أو المتوقعة فيه
(78)

؛ وإذا كان دفع المفسدة الواقعة أو المتوقعة ال 

يتم إال بارتكاب إحدى المفسدتين المتعارضتين، وكان الواجب في ذلك ارتكاب 

أخفهما دفعا ألشدهما، فإن العدول الذي تمثله صورة االستحسان يُعبر تماما عن 

هذه الموازنة التي يقوم بها المجتهد في ذهنه في حالٍة قبل الوقوع؛ إذ ليس 

العدول عن ُحكم الدليل الكلي بااللتفات إلى ما تقتضيه المصلحة الجزئية سوى 

الترجيح للُمعارض األخف لدفع المعارض األشد، وتحمل الضرر األخف لدفع 

يكون ارتكاب االستثناء وعليه  ،األشد، واختيار أهون الشرين لدرء أعظمهما

بالمصلحة المرسلة أقل ضررا من طرد القياس الُمنعقد في نفس المجتهد إذا كان 

طرده يُفضي إلى مفاسد أشد من مفسدةِ استثناِء بعض الصُّور من حكم هذا 

ومن طرد  »: حيث قال القياس الكل ي، وهو المعنى الذي يؤكده ابن تيمية

ير ناظر إلى ما يُعارض علته من المانع الراجح القياس الذي انعقد في نفسه غ

ين، وضاق عليه عقله ودينه (79)«أفسد كثيرا من أمر الدِّ
. 

ومن  ؛واالستحسان كما هو معلوٌم ضرٌب من النظر في مآالت األفعال

لوازم هذا النظر االجتهادي أن  المجتهد قد يحكم باإلقدام على فعل غير مشروع 

لمفسدة الناشئة عنه في االقتضاء األصلي، ألن  لما له من مآل على خالف ا

إطالق القول بعدم المشروعية ربما يؤدي في بعض األحوال إلى استدفاع مفسدة 
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بمفسدة تساويها أو تزيد عنها، وعلى ذلك ينبغي أن ال يصح إطالق القول بعدم 

المشروعية في جميع األحوال
(80)

. 

هو في حقيقة األمر  ،ليواالستحسان الذي ينبني على هذا النظر المآ

عبارة عن مفهوم كلّي ال وجود له إال بوجود أفراده التي هي األحكام المستحسنة 

أيّا ما كان نوعها
(81)

فإذا فرضناها من قبيل االستحسان المصلحي الذي أغرق  ؛

المالكية في استعماله تكون األحكام المستحسنة حينئذ إّما مصالح راجحة تندفع 

، أو مفاسد تُرتكب من أجل أن يدرأ بها مفاسد أعظم، بحيث بها مفاسد مرجوحة

تكون تلك المصالح الراجحة أو تلك المفاسد المرتكبة مما لم يشهد على اعتباره 

أو إلغائه الدليل الخاص، وإنما تثبت باستقراء مواقع المعنى
(82)

. 

فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه،  »: يقول الش اطبي

ا رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك األشياء وإن م

المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا؛ إال أن ذلك األمر يؤدي 

إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثيرا ما يتفق هذا في 

ء القياس األصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون إجرا

مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيُستثنى 

موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي 

(83)«وهو ظاهر
. 

والذي يفهم من عبارة الشاطبي السابقة أن االستحسان تكمن حجيته في 

كون موضع نزاع أبدا، وعلى ذلك كان المفترض أن ال ي ؛كونه رافعا للحرج

ا كان الحرج غير منضبط عند الفقهاء لم يعلقوا األحكام به؛ بل لج وا إلى ألكن لم 

فة للحرج وكاشفةٍ مُ  وسائلَ  عن وجوده، وهذه الوسائل هي األدلة التي يُعدل  عّرِ

اة عندهم وجوه االستحسان بها عن األقيسة والقواعد، المسم 
(84)

فقول المالكية  ؛

بالمصلحة المرسلة يعني أن  المصلحة المرسلة كشفت عن ُوجود  هذا استحسان

َحَرجٍ كان من الممكن أن يقع لو لم تُرتكب مفسدة تغيير ُحكم المسألة المستثناة 

إلى ما يخالف حكم نظائرها؛ وهذا من باب التطبيق لقاعدة ارتكاب أخف 

 .الضررين إذا لم يكن من أحدهما بدٌّ 

غزيرة لقاعدة ارتكاب أخف الضررين من ومن تطبيقات المالكية ال

 : خالل اجتهادهم بأصل االستحسان نجد في فقههم

فلقد قال  ؛التفريق بين األنثى والذكر في وجوب التغريب مع الجلد (1

مالك يُغرب الذ كر وال تغرب األنثى، وذلك تخصيصا منه لعموم وجوب 
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التغريب على البكر
(85)

غربة ألكثر من الزنا، ألن ه رأى أّن المرأة تُعرض بال
(86)

 ،

بَت بغير  :ووجه المصلحة هاهنا أّن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، فإذا ُغّرِ

َمحرٍم كان في ذلك إغراٌء لها بالفجور وتمكيٌن منه، وتضييٌع لها، وذلك ينافي 

ها للوقوع في مثل ما جلدت عليه،  ، ألن ه يُعرضُّ قصد الشارع من وجوب الحدِّ

نا، ثم  إن ه ال يجوز تغريبها بغير َمحرٍم، وإن  وما ُشرع الحدُّ  إال زجًرا عن الّزِ

ُغربت بَمحرٍم أفضى ذلك إلى تغريِب من ليس بزاٍن، ونفي من ال ذنب له، وإن 

ُكلفت أُجرته ففي ذلك زيادةٌ على عقوبتها، كما لو زاد ذلك على الرجل، ولذا 

فوجب تغريب الذ كر يخصص عموم الحديث الوارد بالرجل لهذه المعاني، 

لة بنفيه إلى غير بلده عقوبة له ليُقطع عن أهله ومعاشه، وتلحقه الذِّ
(87)

، وامتنع 

في المرأة لما تقدم من خصوصية حالتها، وهذا الفقه من مالك يعبر عن دقة 

 .تنزيله لألحكام، وذلك باختياره ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما

التُّهم تجويز مالك الِسّجن والض رب في (0
(88)

وقد بيّن الش اطبي وجه  ؛

جن والض رب بالتُّهم لتعذر  »: المصلحة في هذا فقال فإنّه لو لم يُثبِت الّسِ

استخالص األموال من أيدي السُّراق والغُصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت 

تح في هذا ف: المصلحة في التعذيب وسيلة التحصيل بالتعيين أو اإلقرار؛ فإن قيل

اإلعراض عنه إبطال استرجاع األموال، بل ففي : لباب تعذيب البريء، قيل

اإلضراب عن التعذيب أشدّ ضررا، إذ ال يعذّب أحدٌ بمجرد الد عوى، بل مع 

اقتران تهمة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعذيب في 

ما اغتُفر في تضمين الغالب ال يصادف البريء وإن أمكن مصادفته، فُمغتفٌر ك

(89)«الُصن اع
ووجه ، وكالم الشاطبي ظاهر التعلق بالقاعدة محل الّدراسة؛ 

أن  الّسجن والضرب في التُّهم جاء على وجه االستثناء : في المسألة االستحسان

"منع اإلكراه"من مبدأ 
(90)

"أن األصل براءة الذمة"، وقاعدة 
(91)

، بتقديم 

وهي تحصيل المسروق أو المغصوب بتعيين المصلحة الناتجة عن التعذيب 

 .مكانه أو باإلقرار بفعل الغصب أو السرقة

 .سد الذرائع وعالقته بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الرابع

 .تعريف سّد الذرائع: الفرع األول

هو الغَلق والَمنع :السَّدُّ : سدُّ الذرائع لغة: أوال
(92)

جمع : والذرائع؛ 

َسبَبِي وُوْصلَتي : فالن ذريعتي إليك، أي: ب والوسيلة، تقولذريعة، وهي الس ب
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أي توسل بها، والوسيلة هي ما : الذي أتسبب به إليك، وتذرع فالن بذريعة

يتوصل به إلى الش يء
(93)

. 

 

 

 

 :سدُّ الذرائع اصطالحا: ثانيا
أما الذريعة في  ؛المعنى اللغوي همعنى الس د عند األصوليين هو نفس

 .ا إطالق خاص، وإطالق عام، وإطالق أعماصطالحهم فله

خاصة مقيدة، وفيه أطلق : وتتميز الذريعة فيه بكونها :خاصالاإلطالق 

وهو  الذريعة أو الذرائع أو سدِّ الذرائع على معنى واحد،الفقهاء واألصوليون 

الوسيلة الـُمفضية إلى الحرام فحسب؛ والذريعة بحسب هذا اإلطالق الذي صار 

سدُّ الذرائع أو منع الذرائع، : هو ما يعنيه العلماء غالبا بقولهمحقيقة عرفية 

وأغلب ما أوردوه في هذا الباب من تعاريف وأقسام وأحكام وشروط وضوابط 

 . للذريعة مرتبط بهذا اإلطالق

ع إليه مفسدة، أو فعال َحراما، فال  :اإلطالق العام وهو ما كان الُمتذر 

 . الفعل الحرام فقطتقتصر الذرائع على ما أدى إلى 

وتتميز فيه الذريعة بكونها معرضة فيه لإلباحة والمنع،  :اإلطالق األعم

ويُتصور فيها السدُّ والفتح، وهي بهذا اإلطالق ال تختلف عن معناها اللغوي، 

أو ( تحريم أو كراهة) أو ترك( وجوب أو ندب) فهي الوسيلة المفضية إلى َطلب

كلم الفقهاء عن الذريعة بهذا المعنى في باب ، ولقد ت(إباحة) تخيير بينهما

الوسائل والمقاصد
(94)

، وليس هذا المعنى هو المقصود في خصوص بيوع 

 .طالق العام أو اإلطالق الخاصاآلجال، والبيوع عامة، وإنما المقصود هو اإل

 : فمن تعريفات المالكية التي توافق اإلطالق العام للذريعة نجد

حسم مادة وسائل الفساد دفعا له،  »: ابأنه لهاتعريف القرافي  (1

فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من 

(95)«ذلك الفعل
. 

األفعال الس المة عن المفسدة،  »: بأنهاها وتعريف ابن عاشور ل (0

(96)«لكنها تُفضي إلى ما هو مفسدة
. 

 :ة نجدومن تعريفات المالكية الموافقة لإلطالق الخاص للذريع
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هي  »: تعريف القاضي عبد الوهاب حيث قال في تعريفها (1

األمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى 

(97)«ممنوع
 . 

هي المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويُتوص ل  »: وتعريف الباجي (0

(98)«بها إلى فعل المحظور
. 

إلباحة وهي األشياء التي ظاهرها ا »: وتعريف ابن رشد الجد (3

(99)«ويُتوص ل بها إلى فعل المحظور
. 

هي المباحات التي يُتوّصل بها إلى  »: وتعريف ابن العربي (3

(100)«المحرمات
كل عمل ظاهر الجواز يُتوص ل به إلى «؛ و

(101«محظور
 . 

عبارة عن أمر غير ممنوع : والذريعة »: وتعريف القرطبي (2

(102)«لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع
. 

منع الجائز ألنه يجر إلى غير  »: هي: ريف الشاطبيوتع (3

(103)«الجائز
فاألصل على المشروعية، لكن مآله غير »، 

(104)«مشروع
. 

وتأسيسا على ما سبق من التعريفات يكون التعريف األشمل لمفهوم 

منع الوسيلة المأذون فيها  »: أصل سدِّ الذرائع عند المالكية هو كما قال حاتم باي

ممنوع شرعا أو فساد إفضاًء ظنّيًّا؛ ترجيًحا لفساد المآل على الُمفضية إلى 

(105)«مصلحة الوسيلة في اقتضائها األصلي
. 

 .حجية أصل سّدِ الذرائع عند المالكية: الفرع الثاني

ليس بين المالكية خالف في ُحجية هذا األصل كذلك الخالف الذي كان 

اتهم متضافرة على جد مصنفنبل على العكس،  ؛عندهم في حجية االستحسان

تأكيد حجية سدّ الذرائع في المذهب، وعلى اعتبار مالك له أصال مت بعا مّطردا 

في العادات والعبادات، وإن اختلف اعتباره له من باب لباب تبعا لما سار عليه 

التشريع نفسه من المبالغة في سدّ ذرائع بعض األبواب دون بعض
(106)

. 
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ول التي أجمع على اعتبارها أهل فأصل سدّ الذرائع يعتبر من األص

والنصوص التي تدل على هذا اإلجماع في المذهب المالكي كثيرة  .المذهب

 : مستفيضة منها

(107)«تعالى، المنع من الذ رائع مذهب مالك  »: قول الباجي (1
. 

في أول كتاب بيوع " المقدمات"وقول ابن رشد الجد في  (0

ُحكم بالذرائع، ومذهب أصل ما بُني عليه هذا الكتاب ال »: اآلجال

(108)«القضاء بها والمنع منها مالك 
. 

حسم : والذريعة الوسيلة للش يء ومعنى ذلك »: وقول القرافي (3

(109)»وهو مذهب مالك... مادة وسائل الفساد دفعا له، 
. 

مبني على سّدِ ومذهبه رضي هللا عنه  »: وقول الحطاب (3

(110)«واتقاء الشُّبهات الذرائع
. 

يحرم على المكلف ... »: "الشرح الصغير" ي وقول الدردير ف (2

ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة، ولو لم يستعمله 

ومن المعلوم أّن سّد الذرائع واجب . بالفعل، ألنه ذريعة لالستعمال

(111)«عند اإلمام
. 

قول جميعها تثبت بوضوح اعتبار المالكية ألصل الذرائع فهذه النُّ 

 .هاد به، وعدم اختالفهم في مسألتهواحتجاجهم في االجت

 .عالقة سد الذرائع بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: الفرع الثالث

إذا كان سد الذرائع الذي يحتج به المالكية عبارة عن منع الجائز 

الُمفضي إلى ارتكاب المحظور بحسب النظر المآلي، فهو بهذا يعتبر في نفسه 

ئع قد وافق نصف فقه الموازناتومن هنا يكون سد الذرا ؛درءا للمفاسد
(112)

 

 .الذي تتفرع عنه القاعدة محل الدراسة

فاألمر الجائز قد يؤدي إلى ارتكاب أكبر المفسدتين، ال باقتضائه 

األصلي وإن ما بحسب النظر المآلي، ومنع الجائز في حقيقته عبارة عن ارتكاب 

رائع يجوز أن ضَرٍر، وهو غير جائز من حيث األصل، لكن في صورة سدِّ الذ  

يُرتكب هذا الضرر ليُدرأ به ضرر أشد منه يكون ناتجا عن عدم المنع منه 
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بحسب االقتضاء التبعي ال األصلي، بحيث يغلب على ظّنِ المجتهد أن ه لو لم 

 .يمنعه في هذه الصورة لوقع ما هو أشد  وأفسد

بما ففي سدّ الذرائع تنخرم المصلحة التي كانت مناطا للحل واإلباحة 

سب به الُمكلّفون من إجراء الفعل على خالف ما قصد إليه الشارع من مصلحة، 

أن ينتقل الحكم من اإلباحة إلى  -جريانا مع معقولية هذه الشريعة -فكان لزاما

 .غيرها، حفاظا على مقصود الشارع أن يُخَرم

وبناء عليه يكون مناط العدول عن الحكم األصلي للذريعة إلى ُحكم 

ع إليه -المآل ح مفسدة المآل على مصلحة الوسيلة، : -وهو الُحكُم الُمتذر  هو ترجُّ

إذا أفضت عملية الموازنة في ذهن المجتهد إلى أن قوي اعتبار مفسدة المآل 

على ما يُستجلب من مصلحة األصل؛ واألصل المقرر في الشرع أن  المفسدة 

مكن تفويتهاالّراجحة واجبة الدفع والمنع، والمصلحة المرجوحة ي
(113)

؛ وهو 

درء المفاسد أولى من جلب " ؛ وقاعدة "الضرر يزال"معنى قاعدة 

"المصالح
(114)

ارتكاب أخف " اللتين تتصل بهما القاعدة محل الدراسة  

 ".الضررين

درء المفاسد أولى من " ووجه اتصال القاعدة محل الدراسة بقاعدة 

و أن  الفعل الجائز في تطبيقها من خالل أصل الذرائع، ه" جلب المصالح

قد تضمن مصلحة من جهة االقتضاء األصلي، ومفسدة من جهة  "الذريعة"

االقتضاء التبعي، فلّما ترجحت جهة المفسدة دُفعت بتفويت المصلحة التي 

تضمنتها الذريعة في األصل، وتفويت هذه المصلحة في حدِّ ذاته مفسدة فكان 

 .كارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما

طبيقات المالكية الغزيرة لقاعدة ارتكاب أخف الضررين من ومن ت

 : خالل اجتهادهم بسّدِ الذرائع نجد

، بيوع اآلجال هاللعقود التي تتخذ ذريعة ألكل الربا، ومن مالك منع  (1

أي ألنه يُقصد فيها ما ُمنع شرعا في ظاهر بيع  ؛َهمةقد منع صورا منها للتُّ لف

جائز
(115)

في مذهب مالك أمثلة كثيرة مبسوطة في  ولبيوع اآلجال الممنوعة .

كتب المذهب والدراسات التي اهتمت بالذرائع، ال يهم البحث التفصيل فيها، لكن 

سبب المنع في كثير منها، هو الحذر من : يهمه الجامع الذي يجمعها وهو أن

الوقوع فيما يؤدي إليه العقد في مثل هذه األحوال من ضرر يكون أعظم من 

قع على المكلفين في حال عدم  المنع؛ وهذا ظاهر في كونه من الضرر الذي ي

 .باب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما
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عدم منع المكلف من طلب العلم إن كان في طريقه مناكر يسمعها   (0

طالبه أو ويراها؛ وبعدم منعه من ُشهود الجنائز، وإقامة الوظائف الشرعية إذا 

ا ال يُرتضى، إذ ال يُخرج هذا العارض تلك لم يقدر على إقامتها إال بمشاهدة م

األمور عن أصولها؛ ألنها أصول الدين، وقواعد المصالح؛ والمفسدة التي تقع 

بفواتها إذا ُمنع المكلف منها في هذه الحالة المذكورة يكون أشد وأعظم من 

مفسدة ما يرتكبه المكلف وهو في طريقه إليها من ُمشاهدة ما ال يُرتضى
(116)

 ،

واضحة التَّعلق بقاعدة ارتكاب أخف التي قررها الشاطبي لمسألة وهذه ا

ها، لكن البحث وهي، الضَّررين  إنما وإن كانت من باب فتح الذريعة ال سدِّ

لما فيها من التعلق بمسألته؛ وقد وافق المالكية أيضا على أن  الذرائع كما ذكرها ي

مجتهد في الس د أو الفتح، بأن تُسدُّ تفتح، وأكدوا بأن النظر فيها يكون موكوال لل

يُراقب مدة اشتمال الفعل على عارض فساد فيمنعه، فإذا ارتفع عارض الفساد 

أُرجع الفعل إلى الحكم الذاتي له
(117)

. 

 .مراعاة الخالف وعالقتها بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: المطلب الخامس

 .تعريف مراعاة الخالف: الفرع األول

المالحظة والمراقبة، وراعيُت  :المراعاة: مراعاة الخالف لغة: أوال

راقبته، ونظرُت إالَم يصير، وماذا منه يكون، ومنه مراعاة : األمر مراعاةً 

المحافظةُ واإلبقاُء على الش يء: النجوم، والمراعاة
(118)

المضادة، : والخالف؛ 

ل واحد إلى غير ما ذهب تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب ك: وعدم الوفاق، تقول

إليه اآلخر 
(119)

 . 

المراد بالمراعاة في : مراعاة الخالف في اصطالح العلماء: ثانيا

االصطالح ال يخرج عن معناها اللغوي، فراعى األمر الحظه، ومال إليه 

واعتبره ورجح جانبه؛ والمراد بالخالف في اصطالحهم هو خالف العلماء في 

أحكام المسائل
(120)

 . 

عاة الخالف بمعناه الل قبي فكثيرا ما يعبر عنه غير المالكية أما مرا

، ألن الخروج من الخالف مراعاة له؛ لذلك فإن هؤالء "الخروج من الخالف"بـ

حينما يتكلمون عن مراعاة الخالف، إنما يقصدون الخروج من الخالف، 

والعكس صحيح
(121)

؛ ومراعاة الخالف بهذا المعنى الذي يرادف الخروج عن 

األخذ باألحوط من باب الورع واالستبراء للدين، وذلك باجتناب ما : خالف هوال

اُختلف في تحريمه وفعل ما اُختلف في وجوبه
(122)

فيفرقون بين  وأما المالكية؛ 
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مراعاة الخالف والخروج من الخالف، فكل منهما عندهم عبارة عن قاعدة 

 .مراعاة الخالف مستقلة عن األخرى، وسيتضح ذلك من خالل تعريفاتهم ألصل

لقد ذكر فقهاء المذهب : مراعاة الخالف في اصطالح المالكية: ثالثا

 : المالكي لمراعاة الخالف تعريفات مختلفة منها

هو إعطاء كّل واحد من الدليلين  »: تعريف أبو العباس القباب (1

(123)«حكمه
. 

في الزم مدلوله [ المــُخالف]إعمال دليل »: وتعريف ابن عرفة (0

(124)«في نقيضه دليل آخر الذي أعمل
. 

إعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف،  »: وتعريف ابن المشاط (3

(125)«في الزم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر
، وهو ال 

 .يختلف عن تعريف ابن عرفة إال في توضيح أول عبارته

ولقد جمع الدكتور حاتم باي تعريفات المالكية المختلفة لمراعاة  (3

ف عمل المجتهد بدليل المخالف في مدلوله أو  »: ه بأن هالخالف فعر 

(126)«بعضه، في حالة بعد الوقوع لترّجحه على دليل األصل
. 

ومن خالل التعريفات السابقة ألصل مراعاة الخالف عند المالكية يظهر 

أن  محله عندهم هو عند ظهور القوة والرجحان في الدليل الذي تمسك به 

وترجح بعد الوقوع على الدليل األصلي للمجتهد أُخذ  فإن قوي دليله ؛المخالف

به، وإال بقي على أصل دليله، فظهر أّن القول بمراعاة الخالف عند المالكية 

ليس مراعاة لألقوال، وإنّما هو مراعاة ألدلّة األقوال، إذ المجتهد في مراعاته 

 .للخالف يُعمل دليل المخالف ال قوله المحض

 .راعاة الخالف عند المالكيةحجية م: الفرع الثاني

لقد نقل المالكية االضطراب في أخذ مالك بهذا األصل، واختلفوا في 

وكثير منهم أجازه ونص  على اعتباره  ،فمنهم من َعابه ونَبذَه ؛اعتباره فيما بينهم

ة في مذهب مالك  .حج 

فقد كثرت نصوصهم التي نسبوا فيها هذا األصل  ؛فأما الذين أجازوه

 : وأصحابه، ومن ذلك إلمامهم

(127)«ومن مذهبه مراعاة الخالف... »: قول ابن رشد الجد (1
. 
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من أصول المالكية مراعاة : قاعدة »: وقول الَمق ِري (0

(128)«الخالف
. 

مراعاة خالف العلماء، وهو أصل في مذهب  »: وقول الشاطبي (3

(129)«مالك ينبني عليه مسائل كثيرة
؛ وقوله الذي نقله صاحب 

مالكا وأصحابه رحمهم هللا، يجري في فتاويهم  إن   »: المعيار

ة]ومسائلهم مراعاة الخالف، ويبنون عليها فروعا  [جم 
(130)

 ،

ويُعلل به شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقَدم من أهل 

سي الفقهاء  مذهبهم من غير توقف، حتى صارت عندهم وعند مدّرِ

(131)«قاعدة مبنيا عليها، وعمدة مرجوعا إليها
. 

ا الذين عابوه ونبذوه، فجماعة من األشياخ المحققين، واألئمة وأم

منهم القاضي عياض وابن عبد البر؛ ولقد ذكر القاضي عياض في  ؛الُمتفَننين

سبب ردّه لمراعاة الخالف، أن  القول به ال يعضده القياس، لما فيه من ترك 

ه، وهذا ال المجتهد لمذهبه الصحيح عنده وتقليده لمذهب غيره المضاد لمذهب

يسوغ إال عند عدم الترجيح وخوف فوات الن ازلة
(132)

. 

وبما أن  المجال ال يتسع الستعراض جميع أدلة المعارضين لحجية 

مراعاة الخالف ومناقشتها، وال الستبيان مفهومهم لهذا األصل للتمكن من 

فسيتجاوز هذا البحث الترجيح في  ،مطابقته مع مفهومه عند الذين أجازوه

ا ال يُسلم مسأ لته، ألن  الذين أنكروه هم من نخبة المحققين في المذهب، ولم 

أمثالهم بحجيته فهذا يعني أن  مسألته عويصة تستوجب التدقيق والتمحيص 

 .وسالمة في التحقيق والتصور، وهو مما يتعذر في هذا البحث الوجيز

م مالك أما بالنسبة لالضطراب الذي نقله بعض المالكية عن عمل اإلما

بأصل رعي الخالف
(133)

اإلمام مالك  ا، فلعل  الذي أوقعهم فيه هو أن هم وجدو

يُعمله في بعض المسائل، ويمتنع عن ذلك في أخرى؛ وربما يكون أنسب ما 

له الشاطبي في سياق ذكره لمراعاة  يوجه به هذا الصنيع من اإلمام هو ما فص 

الف في بعض األحوال، ألنه أنّه راعى دليل المخ »الخالف عند مالك، وهو 

(134)«ترجح عنده، ولم يترّجح عنده في بعضها فلم يراعه
، فيؤخذ من بيان 

اعتبار : الش اطبي لوجه مراعاة الخالف أّن مراعاة الخالف ضابطه عند مالك

المجتهد دليل المخالف في بعض األحوال التي ترّجح فيها عنده، ال كّل خالف، 
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رق مراعاة الخالف عن الجمع بين الدليلين، ألن وال كل حال؛ وألجل هذا تفت

القول الناتج عن الجمع بين الدليلين يؤخذ به في كّل األحوال، بينما في مراعاة 

الخالف ال يكون إعمال دليل المخالف في بعض ما دّل عليه إال بعد 

الوقوع
(135)

. 

 .شروط مراعاة الخالف عند القائلين به: الفرع الثالث

بمراعاة الخالف في المذهب المالكي شروطا له اشترط القائلون 

وهي
(136)

 : 

 .أن يكون دليل المخالف قويّا :أوال

أن ال يترك الُمراعي للخالف مذهبه بالكلية، كأن يتزوج مالكي  :ثانيا

زواجا فاسدا على مذهبه، صحيحا عند غيره، ثّم يطلق ثالثا، فإّن ابن القاسم 

لزامه الثالث يعني أنه ال يمكنه أن وإ يلزمه الثالث مراعاة للقول بصحته،

أن  قبللكن ابن القاسم يقول إنه إن تزوجها  يتزوجها إال بعد أن تتزوج غيره؛

مراعاة للقول بصحة النكاح  يكونألّن الفسخ حينئذ نكاحه فسخ يُ  ال تتزوج غيره

 .األول، ومراعاة الخالف مّرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلّية

رعي الخالف، أي ما نشأ بعد الوقوع من أمور قيام مقتضى  :ثالثا

أوجبت إعادة النظر في المسألة، ولما استجد من مالبسات فيها بعد الوقوع، 

 .فيراعي الخالف لتالفي ضرر أو احتياطا وصونا منه

أن ال يؤدي إلى صورة تخالف اإلجماع، كمن تزوج بغير ولي  :رابعا

نيفة في عدم الولي، ومالكا في عدم وال شهود بأقل من ربع دينار، مقلدا أبا ح

الشهود، والّشافعي في المهر األقل من ربع دينار، فإّن هذا النكاح إذا عرض 

 .على الحنفي ال يقول به، وكذلك الشافعي والمالكي، وغيرهما، فيجب فسخه أبدا

 .عالقة مراعاة الخالف بقاعدة ارتكاب أخف الضررين: الفرع الرابع

  ؛السابقة التي ذكرها البحث ألصل مراعاة الخالفبناء على التعريفات 

يكون هذا األصل من األصول التي انفرد بها اجتهاد مالك، واحتل فيه مساحة 

مردُّ هذه األصل عند المالكية هو النظر ومعتبرة حتّى كان من محاسن مذهبه، 

مآل، إلى الحادثة الممنوعة قبل الوقوع وتجديد النظر إليها بعد الوقوع لتغير ال

فهو أيضا من األصول التي تنبني على اعتبار مآالت األفعال في االجتهاد
(137)

؛ 

أن يكون الُمواقع للمنهي عنه قد وافق دليال على : ولقد اشترط المالكية لتطبيقه

الجملة، وإن لم يكن هذا الدليل يقوى على معارضة دليل الن هي األصلي في نظر 
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بروا ما يراه المجتهد باطال قبل الوقوع المجتهد؛ فإذا تحقق هذا الشرط اعت

لألدلة التي رجحت في نظره صحيحا بعد الوقوع من بعض الوجوه، ويرتُب 

عليه بعض اآلثار، ما دام الفاعل قد استند إلى دليل في الجملة، ولو كان دليال 

في نظر غير المجتهد
(138)

 . 

من  ،  هو أن  "ارتكاب أخف الضررين: "ووجه تعلق هذا األصل بقاعدة

يواقع أمرا منهيا عنه شرعا، قد يترتب على الحكم عليه بفساد فعله أو بطالنه 

أمرا أشد ضررا من ضرر فعله، فيلجأ المجتهد إلى تجويز فعله في بعض 

لوازمه على وجه تندفع به مفسدة أشد وأعظم من مفسدة المنهي إذا ارتكبه؛ 

ارتكاب : "ة المتعلقة بقاعدةوبناء عليه يكون هذا األصل من أشد األصول المالكي

 ".ينر  أهون الش  "و" أدنى المفسدتين"، و"أخف الضررين

وبما أن  الشاطبي وغيره قد اعتبروا مراعاة الخالف من جملة أنواع 

االستحسان لما فيه من أوجه االتفاق معه
(139)

، فإن  ما ذكره البحث من عالقة 

ق هاهنا أيضا لكن مع بين أصل االستحسان والقاعدة محل الدراسة ينطب

وهو أن  تعلُّق القاعدة باالستحسان يكون في حالة قبل  ؛مالحظة فرق دقيق

الوقوع، أي عند نظر المجتهد في الواقعة ابتداء، أما في مراعاة الخالف يكون 

تعلّقها في حالة بعد وقوع الضررين أو المفسدتين؛ ألجل ذلك تجد في تعبيرات 

فا في بعض األلفاظ الدالة على الفرق بين حالة وقوع الفقهاء عن القاعدة اختال

الفعل من المكلف من عدمه، ولقد تنبه لهذا الفرق أحمد دمحم الزرقا، فذكر بأن  

وما كان في معنيهما يوحي على وقوع " يُتحمل"و" يُزال"تعبير الفقهاء بفعل 

وحى وما كان في معنيهما ي" يراعى"و" يُختارُ "الضررين، وتعبيرهم بفعل 

بعدم الوقوع بعد
(140)

. 

ا عن تطبيقات المالكية الغزيرة لقاعدة ارتكاب أخف الضررين من  أمَّ

 : خالل اجتهادهم بمراعاة خالف الغير فنجد

أن  المتتبع لفروعهم في باب المعامالت يالحظ أن أغلب المسائل  (1

التي  التي حكموا فيها بالفساد هي التي وقع فيها خالف بين العلماء، وأن  أغلب

حكموا فيها بالبطالن هي مما كان أجمع العلماء على بطالنها؛ فالمالكية وإن 

كانوا على مذهب الجمهور في األصول من أن  الن هي يقتضي الفساد، إال أنهم 

أعطوا لبعض العقود الفاسدة بعض آثارها، وهذا مراعاة منهم لخالف الحنفية 

بأصلها ال بوصفها صحيحة إذا فارقها الذين يرون أن العقود الفاسدة المشروعة 

الوصف المنهي عنه
(141)

إن الن هي يفيد الفساد في المعامالت ؛ يقول القرافي 
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ة شبهة الملك مراعاة  على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو مذهب مالك، وُحج 

الخالف
(142)

. 

أّن نكاح الشغار إذا وقع يجب عند اإلمام مالك فسخه بطالق في  (0

بن القاسم قال بأنه ال يجب فسخه مراعاة للخالف، فالجاري على رواية، ولكن ا

دليل قول مالك والزمه أنه ال ميراث، لكن لما قال ابن القاسم بثبوت الميراث 

في مثل هذا النكاح فقد أعمل دليل مخالفه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، وعدم 

الفسخ الزمه ثبوت الميراث بين الزوجين
(143)

بن القاسم في هذه ؛ ويبدوا أّن ا

قبل وقوعها  واقعةال علىالمسألة قد بنى على منهج مالك بالتفريق في الحكم 

وبعد وقوعها وحُصول الفوات، فهو يمنع اإلقدام عليها ابتداء فإذا وقعت فإنّه 

يُصححها ويرتب اآلثار عليها، وذلك منعا لضرر أكبر ومفسدة أعظم، ومراعاة 

 .للخالف

 

 :خاتمة

 : بحث إلى جملة من النتائج أهمهاتوصل هذا ال

قاعدة ارتكاب أخف الضررين من القواعد التي تمثل مبدأ  أن   (1

 .التيسير ورفع الحرج في الشريعة اإلسالمية

أن  تداخل القاعدة التي كانت محل الدراسة مع األصول االجتهادية  (0

المتعلقة في المذهب المالكي ال يعني انفرادها بهذا التداخل، بل جميع القواعد 

بفقه الموازنات تتداخل مع األصول االجتهادية سواء في المذهب المالكي أو 

 .في غيره من المذاهب المحتجة بهذا النوع من األصول

أن بعض األصول االجتهادية في الفقه المالكي وقواعد فقه  (3

الموازنات وجهان لعملة واحدة، فسواء قلنا أعملنا األصل االجتهادي في 

ة، أو قلنا أعملنا قاعدة الموازنة في حكم المسألة، فاألمر سيان من حكم المسأل

حيث النتيجة، لكن قد يقع االختالف في التعبير عن الُمدَرك في أحدهما؛ 

ونفس هذا الكالم ينطبق كذلك في سائر المذاهب اإلسالمية التي تَعتَد في 

 . أصولها بمثل أصول المذهب المالكي االجتهادية

الواقع بين تطبيق القواعد األصولية المتعلقة بفقه  أن  التداخل (3

الموازنات وبين األصول االجتهادية المذكورة من مذهب مالك وعالقة ذلك 

كله بالفروع الفقهية يؤكد صلة قواعد فقه الموازنات بالواقع، وأنها ليست 

مجرد قواعد نظرية منقطعة عن التفعيل والتطبيق والممارسة في الفقه 

 .اإلسالمي
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أن  ربط أصول المذهب المالكي بفقه الموازنات، كما لو ربطت  (2

أصول غيره من المذاهب بفقه الموازنات، فيه إنصاف لألئمة األعالم 

واجتهاداتهم، ورفعٍ للمالم عنهم، ذلك أن  االطالع على أصولهم وقواعدهم 

ومعاييرهم في تصدير الفتوى واألحكام الشرعية للناس، يدفع عنهم كثيرا 

ما يتلقفه الُمغرضون عنهم من أن  في أقوالهم ما كان صادرا عن مجرد م

 .  الهوى والتشهي والتعسف في استعمال حق االفتاء

يوصي هذا البحث باالهتمام بمثل هذه العالقات الـُمعبرة :  التوصيات

ففي  ؛عن روعة منهج التشريع اإلسالمي ومرونته في تعامله مع واقع الحياة

لها واالهتمام بتفعيلها حلٌّ للعديد من المشكالت، وتوضيٌح للعديد من مزيد البيان 

المعضالت المشوشة على أذهان الكثير من طلبة العلم، كما أن  فيها دفعا للكثير 

 .من الشبهات التي يُشنُّها أعداء اإلسالم والمسلمين
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 .قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
التحقيق والبيان في ، (هـ676ت)بن إسماعيل المالكياألبياري، أبو الحسن علي  (7

علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، وزارة : ، تحقيقشرح البرهان في أصول الفقه

-هـ7141األوقاف والشؤون اإلسالمية لقطر، دار الضياء، الكويت، الطبعة األولى، 

 .م9174

ي،  (9 ، القواعد الفقهيةموسوعة آل بورنو، دمحم صدقي بن أحمد أبو الحارث الغّزِ

مؤسسة الرسالة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، مكتبة التوبة، الرياض، المملكة 

  .م9111-هـ7197العربية السعودية، الطبعة األولى، 

التمهيد في ، (هـ119ت)اإلسنوي، جمال الدين أبو دمحم عبد الرحيم بن الحسن (4

سة الرسالة، بيروت، دمحم حسن هيتو، مؤس: ، تحقيقتخريج الفروع على األصول

 .م7297-هـ7117لبنان، الطبعة الثانية، 

اإلحكام في أصول ، (هـ647ت)مدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن دمحماآل (1

عبد الرزاق عفيفي، دار الّصميعي، الرياض، المملكة العربية : ، تحقيقاألحكام

 .م9114-هـ7196السعودية، الطبعة األولى، 

إحكام الفصول في أحكام ، (هـ111ت)ن بن خلفباجي، أبو الوليد سليماال (5

عبد المجيد التركي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيقاألصول

 .م7225-هـ7175الثانية، 

اإلشارة في معرفة األصول ، (هـ111ت)الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف (6

تبة المكية، مكة المكرمة، دمحم علي فركوس، المك: ، تحقيقوالوجازة في معنى الدليل

 .م7226-هـ7176المملكة العربية السعودية، دار البشائر اإلسالمية، دمشق سوريا، 

: ، تحقيقالحدود في األصول، (هـ111ت)الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف (1

 .م7214 -هـ7429نزيد حماد، مؤسسة الزعبي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

، المنتقى شرح موطأ مالك، (هـ111ت)يمان بن خلفالباجي، أبو الوليد سل (9

دمحم عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، : تحقيق

 .م7222-هـ7191

، مكتبة رفع الحرج في الشريعة اإلسالميةالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب،  (2

 .م9117-هـ7199الرابعة، الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

، طبعة مجلة األصول االجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيباي حاتم،  (71

الوعي اإلسالمي الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطاع الشؤون 

-هـ7149:م، اإلصدار العشرون9177-ه7149الثقافية، الكويت، الطبعة األولى، 

 .م9177
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، دار الفكر، دمشق، سد الذرائع في الشريعة اإلسالميةام، البرهاني، دمحم هش (77

 .م7295-هـ7116سوريا، الطبعة األولى، 

، دار المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه اإلسالميبوركاب، دمحم أحمد،  (79

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة 

 .م9119-هـ7194األولى، 

ضوابط المصلحة في الشريعة ، (هـ7141ت)البوطي، دمحم سعيد رمضان (74

 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعةاإلسالمية

مجموع ، (هـ199ت)ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (71

، ُمَجّمع الملك فهد لطباعة عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم وابنه دمحم: ، جمعالفتاوى

-هـ7195:المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، طبعة

 .م9111

البهجة في شرح ، (هـ7959ت)التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السالم (75

دمحم عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(تحفة الحكام البن عاصم)التحفة

 .م7229 -هـ  7179بنان، الطبعة األولى،بيروت، ل

ى االستحسان عند المالكيةُجغيم نعمان،  (76 َسمَّ مجلة الشريعة : تحرير القول في م 

والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثالث والثالثون، ذو 

 .م9119يناير-هـ7199الحجة 

تاج اللغة وِصحاح )الّصحاح، (هـ424ت)الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حّماد (71

عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيق(العربية

 .م7221الرابعة،

الفكر السامي في تاريخ الفقه ، (هـ7416ت)الحجوي الثعالبي، دمحم بن الحسن (79

دية هـ، ومطبعة البل7411، مطبعة إدارة المعارف بالرباط، المغرب، اإلسالمي

 .هـ7415:بفاس

، مكتبة المتنبي، نظرية المصلحة في الفقه اإلسالميحّسان حسين حامد،  (72

 .م7297: غير متوفر، السنة: القاهرة، مصر، الطبعة

عيني، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم (91 مواهب ، (هـ251ت)الحطاب الرُّ

لمية، بيروت، زكريا عميرات، دار الكتب الع: ، تحقيقالجليل لشرح مختصر خليل

 .م7225-هـ7176لبنان، الطبعة األولى،

التوضيح في شرح ، (هـ929ت)حلولو، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن  (97

غازي بن : ، تحقيق-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه-، التنقيح

عة مرشد بن خلف العتيبي، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية الشري

والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع أصول الفقه، العام 

 .هـ7195:الدراسي
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غمز ، (هـ7129ت)الحموي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن دمحم الحنفي  (99

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، البن نجيم عيون البصائر شرح األشباه والنظائر

 .   م7295-هـ7115الطبعة األولى،

مع )الشرح الصغير، (هـ7917ت)الدردير، أبو البركات أحمد بن دمحم العدوي (94

مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، : ، قارنه بالقانون(حاشية الصاوي أحمد بن دمحم

 .م7211: غير متوفر، السنة: القاهرة، الطبعة

ريعة ، مجلة الشمنهج فقه الموازنات في الشرع اإلسالميدوسي، حسن سالم، ال (91

 .م9117، 16، العدد 76والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، مجلد

البيان والتحصيل والشرح  ،(هـ591ت)ابن رشد الجد، أبو الوليد دمحم بن أحمد  (95

دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، : ، تحقيقوالتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة

 .م7299-هـ7119بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

المقدمات الممهدات لبيان ما ، (هـ591ت)بن رشد الجد، أبو الوليد دمحم بن أحمد ا (96

اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المحكمات ألمهات 

دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيقمسائلها المشكالت

 .م7299-هـ7119األولى،

بداية المجتهد ، (هـ525ت) و الوليد دمحم بن أحمد بن دمحمابن رشد الحفيد، أب (91

فريد عبد العزيز الِجندي، دار الحديث، القاهرة، مصر، : ، تحقيقونهاية المقتصد

 .م9111-هـ7195: غير متوفر، السنة: الطبعة

شرح حدود ابن ، (هـ921ت) الرصاع، أبو عبد هللا دمحم بن قاسم األنصاري (99

: ، تحقيق(لكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافيةالموسوم الهداية ا)عرفة

دمحم أبو األجفان والطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة 

 .م7224األولي، 

نهاية ، (هـ7111ت)الرملي، شمس الدين دمحم بن شهاب الدين أحمد بن حمزة  (09

لمية، بيروت، لبنان، الطبعة ، دار الكتب العالمحتاج إلى شرح المنهاج

 .م، منشورات دمحم علي بيضون9114 -هـ7194الثالثة،

القواعد األصولية المتعلقة بفقه الموازنات الرويس، نايف بن مرزوق،  (41

 -رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه-وعالقتها باألدلة الشرعية

دية، جامعة أم القرى، كلية محمود حامد عثمان، المملكة العربية السعو: إشراف

أصول : الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، تخصص

 .هـ7146-7145:الفقه، العام الدراسي

، دار الفكر، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي دمحم،  (47

 .م9116-هـ7191دمشق، سوريا، الطبعة األولى، 
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، دار الفكر، دمشق، سورية، الفقه اإلسالمي وأدلته، (هـ7146ت)الزحيلي وهبة (49

 .م7295-هـ7115الطبعة الثانية، 

: ، تنسيقشرح القواعد الفقهية، (هـ7451ت)زرقا، أحمد بن دمحم بن عثمانال (44

 .م7292-هـ7112عبد الستار أبو غدة، دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، 

، دار القلم، دمشق، المدخل الفقهي العام، (هـ7191ت )زرقا، مصطفى أحمدال (41

 .م7229-هـ7179سوريا، الطبعة األولى، 

البحر ، (هـ121ت)دمحم بن بهادر بن عبد هللاالزركشي، بدر الدين أبو عبد هللا  (45

عمر سليمان : عبد القادر عبد هللا العاني، ومراجعة: ، تحقيقالمحيط في أصول الفقه

-هـ7174اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية،  األشقر، وزارة األوقاف والشؤون

 .دار الصفوة، مصر: م، الناشر7229

المنثور ، (هـ121ت)دمحم بن بهادر بن عبد هللاالزركشي، بدر الدين أبو عبد هللا  (46

تيسير فائق أحمد محمود، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : ، تحقيقفي القواعد

 .م7299-هـ7119الطبعة األولى،  لدولة الكويت، مصورة باألوفيست عن

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، أصول الفقه، (هـ7421ت)أبو زهرة، دمحم (41

 .م9116-هـ7191:غير متوفر، السنة: الطبعة

دار الفكر  -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالك، (هـ7421ت)أبو زهرة، دمحم (49

 .م9119العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، 

مؤسسة  الوجيز في شرح القواعد الفقهية،، (هـ7145ت )عبد الكريمزيدان،  (42

 .م9177-هـ7149الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ابن السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  (11

عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم : ، تحقيقاألشباه والنظائر، (هـ117ت)الكافي

 .م7227-هـ7177الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، معوض، دار 

وابنه ( هـ156ت)السبكيان، السبكي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي (17

 للدراسات ، دار البحوث اإلسالميةاإلبهاج في شرح المنهاج، (هـ117ت)عبد الوهاب

 .م9111-هـ7191ولى، ، الطبعة األالمتحدة وإحياء التراث، دبي، اإلمارات العربية

، (هـ911ت)سحنون، أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي (19

-هـ7191: غير متوفر، السنة: ، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعةالمدونة الكبرى

 .م9111

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع ، (هـ7142ت )السدالن، صالح بن غانم (14

 .هـ7171، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، ، دار بلنسية، الرياضعنها

، (هـ277ت)بن كمال الدين أبي بكر بن دمحم السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن (11

مركز الدراسات والبحوث : ، إعداداألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية
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مملكة العربية بمكتبة نزار الباز، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الرياض، ال

 .م7221-هـ7179السعودية، الطبعة الثانية، 

، االعتصام، (هـ121ت)أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن دمحم الل خميالشاطبي،  (15

الرياض، المملكة أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة دار التوحيد، : تحقيق

 .غير متوفر: وفر، السنةغير مت: ، الطبعةالعربية السعودية

، الموافقات، (هـ121ت)أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن دمحم الل خميشاطبي، ال (16

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الُخبر، المملكة العربية : تحقيق

 .م7221-هـ7171السعودية، الطبعة األولى، 

، (هـ976ت)الشريف الجرجاني، علي بن دمحم المعروف بسيد مير شريف (11

 .م7295، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، الطبعة،التعريفات

فتح القدير الجامع بين ، (هـ7951ت)الشوكاني، بدر الدين دمحم بن علي بن دمحم (19

يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، : ، تحقيقفني الرواية والدراية من علم التفسير

 .م9111-هـ7199لبنان، الطبعة الرابعة، 

، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، لكي وأدلتهالفقه الماابن طاهر، الحبيب،  (12

 .م9112-هـ7141الطبعة األولى، 

الطوفي نجم الدّين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن  (51

عبد هللا بن عبد المحسن التركي، : ، تحقيقشرح مختصر الروضة، (هـ176ت)سعيد

المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

 .م7229-هـ7172، ةالطبعة الثاني

رد المحتار على الدّرِ المختار ، (هـ7959ت)دمحم أمين بن عمرابن عابدين،  (57

عادل أحمد عبد الموجود، وعلى دمحم معوض، دار عالم : ، تحقيقشرح تنوير األبصار

كة العربية السعودية، الكتب، طبعة خاصة بموافقة دار الكتب العلمية، الرياض، الممل

 .م9114-هـ7194: غير متوفر، السنة: الطبعة

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت ، (هـ7424ت)ابن عاشور، دمحم الطاهر (59

 .ـه7417، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة األولى، كتاب التنقيح

تحقيق دمحم ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، (هـ7424ت)ابن عاشور، دمحم الطاهر (54

 .  م9177-هـ7149ر الميساوي، دار النفائس، عمان، األردن، الطبعة الثالثة، الطاه

رأي األصوليين في المصالح المرسلة عبد دمحم النور، زين العابدين،  (51

، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، واالستحسان من حيث الحجية

 .م9111-ـه7195اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى،  ،دبي

، أحكام القرآن، (هـ514ت)العربي، أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن دمحم المعافريابن  (55

دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، : تحقيق

 .دمحم علي بيضون: م، الناشر9114-هـ7191
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القبس في ، (هـ514ت)العربي، أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن دمحم المعافريابن  (56

دمحم عبد هللا ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، : ، تحقيقشرح موطأ مالك بن أنس

 .م7229بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

المحصول في ، (هـ514ت)العربي، أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن دمحم المعافريابن  (51

، دار البيارق، حسين علي اليدري، وسعيد عبد اللطيف فودة: ، تحقيقأصول الفقه

 .م7222-ـه7191عمان، األردن، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

العز ابن عبد الّسالم، عز الدين أبو دمحم عبد العزيز بن عبد الّسالم بن أبي القاسم  (59

نزيه كمال حماد : ، تحقيققواعد األحكام في إصالح األنام، (هـ661ت)السُّلمي

 .م9111-هـ7197شق، سوريا، الطبعة األولى، وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دم

، (هـ167ت)العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا (52

أحمد خضير ومجيد علي العبيدي : ، تحقيقالمجموع المذهب في قواعد المذهب

غير متوفر، : عباس، دار عمار، الناشر المكتبة المكية، عمان، األردن، الطبعة

 .م9111-هـ7195

المستصفى من علم ، (هـ515ت)غزالي، أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم الّطوسيال (61

حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، المدينة : ، تحقيقاألصول

 .م7224 -هـ 7174المنورة، المملكة العربية السعودية، 

، (هـ425ت)فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيابن  (67

لبنان،  بيروت، عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر،: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة

 .م7212-هـ7422:غير متوفر، السنة: الطبعة

ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين أبي عبد هللا علي بن  (69

: ، تحقيقكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األح، (هـ122ت)دمحم اليعمري

-هـ7176جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .م7225

، (هـ971ت)الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الشيرازي (64

م، المطبعة 7219-هـ7429مصر، بوالق، ، الهيئة العامة للكتاب، القاموس المحيط

 . هـ7417األميرية سنة 

الوهاب، أبو دمحم عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي  القاضي عبد (61

أبو عبيدة مشهور : ،  تحقيقاإلشراف على نكت مسائل الخالف، (هـ199ت)البغدادي

بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، 

 .م9119-هـ7192القاهرة، مصر، الطبعة األولى، 

، (هـ691ت)أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنهاب الدين أبو العباس القرافي، ش (65

غير : ، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعةشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول

 .م9111-هـ7191:متوفر، السنة
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، (هـ691ت)أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنالقرافي، شهاب الدين أبو العباس  (66

عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم : تحقيق،  نفائس األصول في شرح المحصول

معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 .م7225-هـ7176:األولى

، (دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة)في فقه األولوياتالقرضاوي، يوسف،  (61

 .م7226-7176مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 

الجامع ، (هـ617ت)أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي، شمس الدين  (69

عبد هللا بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقألحكام القرآن

 .م9116-هـ7191بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

اج ت، (هـ7915ت)المرتضى الّزبيدي، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني (62

علي هاللي وآخرون بإشراف لجنة فنية من : ، تحقيقالعروس من جواهر القاموس

، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، ...وزارة اإلرشاد واألنباء ووزارة اإلعالم

 .م7291-هـ7111

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد  القشيري  (11

من حديث رسول هللا وسننه  مختصرالمسند الصحيح ال، (هـ967ت)النيسابوري

أبو قتيبة نظر دمحم الفاريابي، دار طيبة : ، تحقيق(صحيح مسلم)المعروف بـوأيامه 

-هـ  7191للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

 .م9116

ة الجواهر الثمينة في بيان أدل، (هـ7422ت)ابن المشاط، حسن بن دمحم بن عباس (17

عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب اإلسالمي، : تحقيق عالم المدينة،

 .م7221-هـ7177بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، (هـ152ت)المقري، أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن أحمد القرشي المقري التلمساني (19

ة وإحياء التراث أحمد بن عبد هللا بن حميد، معهد البحوث العلمي: ، تحقيقالقواعد

اإلسالمي، مركز إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، المملكة العربية 

 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: السعودية، الطبعة

، (دراسة مقاصدية تحليلية)تأصيل فقه األولوياتملحم، دمحم همام عبد الرحيم،  (14

ف والشؤون اإلسالمية لدولة دار العلوم، عمان، األردن، طبع على نفقة وزارة األوقا

 .م9119قطر، 

لسان ، (هـ177ت)منظور، جمال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم بن علي  ابن (11

عبد هللا علي الكبير ودمحم أحمد حسب هللا وهاشم دمحم الشاذلي، دار : ، تحقيقالعرب

 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة

، دار التدمرية، الرياض، (أدلته العقلية)أصول فقه اإلمام مالك موسى، فاديغا، (15

 . م9112-هـ7141المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
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شرح ، (هـ219ت)ابن النّجار، تقي الدين أبو البقا دمحم بن أحمد بن عبد العزيز (16

اد، دمحم الزحيلي ونزيه حم: ، تحقيقالكوكب المنير المسّمى لمختصر التحرير

 .م7224-هـ7174الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكات، الطبعة،

األشباه ، (هـ211أو  262ت)نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم بن دمحم ابن (11

دمحم : ، تحقيق(وبحاشيته نزهة النواظر على األشباه والنظائر البن عابدين)والنظائر

يروت، لبنان، دار الفكر، دمشق سوريا، اإلعادة مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، ب

 .م9115-هـ7196الرابعة، 

المنهاج شرح صحيح ، (هـ616ت)النووي، أبو زكريا يحي بن شرف الحزامي (19

 .م7292-هـ7411، المطبعة المصرية باألزهر، الطبعة األولى، مسلم

، روضة الطالبين، (هـ616ت)النووي، أبو زكريا يحي بن شرف الحزامي (12

عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم معوض، دار عالم الكتب، الرياض، : تحقيق

 . م9114-هـ7194المملكة العربية السعودية، طبعة خاصة، 

المعيار المعرب ، (هـ271ت)الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحي بن دمحم  (91

جماعة من : ، خّرجهوالجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية واألندلس والمغرب

قهاء بإشراف دمحم حّجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، الف

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية، سنة : م، الناشر7297-هـ7117

 .م7297-هـ7117: النشر

إيضاح المسالك إلى ، (هـ271ت)الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحي بن دمحم  (97

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن : ، تحقيقعبد هللا مالكقواعد اإلمام أبي 

 .م9116-هـ7191حزم، بيروت، لبنان، الطبعة االولى، 
                                                           

 

 :الهوامش
(

1
: ص)التعريفات؛ الشريف الجرجاني، (1/991)القاموس المحيطالفيروزآبادي، (: ينظر( )

715.)  

 (.1/119) معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)

؛ السبكيان، (7/12)روضة الطالبين؛ النووي، (7/79)المستصفىالغزالي، (: ينظر( )3)

؛ الزحيلي (51:ص)التمهيد ؛ اإلسنوي، (7/47) نهاية المحتاجالرملي،  ؛(7/99)اإلبهاج

 (. 7/76)وأدلته  الفقه اإلسالميوهبة، 

 (.7/17)شرح الكوكب المنيرابن النّجار، ( 4)

 (.959-46/951)تاج العروس؛ الزبيدي، (6/1999)لسان العربابن منظور، (: ينظر()5)

 (.12:ص) تأصيل فقه األولوياتملحم دمحم همام عبد الرحيم، ( 6)

الشريعة ، مجلة منهج فقه الموازنات في الشرع اإلسالميالدوسي حسن سالم، (7)

 (.415: ص)م 9117، 16، العدد 76والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، مجلد
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 (.99:ص)في فقه األولوياتالقرضاوي يوسف، (: ينظر()8)

تاج ؛ المرتضى الّزبيدي، (7179/ 4)لسان العربابن منظور، (: ينظر( )9)

 (.9/597)العروس

تاج تضى الّزبيدي، ؛ المر(7979/ 9)لسان العربابن منظور، (: ينظر( )10)

 (.94/941)العروس

تاج ؛ المرتضى الّزبيدي، (9514-9519/ 1)لسان العربابن منظور، (: ينظر( )11)

 (.424؛ 427؛ 79/491)العروس

 (.9/221)المدخل الفقهي العامالزرقا مصطفى أحمد، (12)

دمحم، الزحيلي ؛ (21:ص)الوجيز في شرح القواعد الفقهيةزيدان عبد الكريم، (: ينظر( )13)

السدالن صالح ابن غانم، ؛ (7/996)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة

 (.591:ص)القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

 (.7/741)قواعد األحكامالعز بن عبد السالم، ( 14)

 (.29:ص)األشباه والنظائرابن نجيم الحنفي، ( 15)

 (.6/954ق/9)موسوعة القواعد الفقهيةمد ، بورنو دمحم صدقي بن أحآل (: ينظر(  )16)

المنثور في القواعد ؛ الزركشي، (7/711)األشباه والنظائرالسيوطي، (: ينظر( )17)

إيضاح الونشريسي، ؛ (7/996)غمز عيون البصائر؛ الَحموي، (412-7/419)الفقهية

قاتها في القواعد الفقهية وتطبيالزحيلي دمحم، ؛ 15/711:القاعدتين -(759؛ 25ص)المسالك

موسوعة القواعد بورنو دمحم صدقي بن أحمد، ؛ آل (996:ص)المذاهب األربعة

 (.6/954ق/9)الفقهية

 (.9/711)فتح القديرالشوكاني، (: ينظر(  )18)

 (.99-65: ) اآليات( 19)

ذهب في قواعد الَمذهبالعالئي، (: ينظر(  )20)  (.7/494)المجموع الم 

باب وجوب غسل البول وغيره من "هارة ، كتاب الطالصحيحأخرجه مسلم في ( 21)

 (.7/711)991: ، رقم"النجاسات إذا حصلت في المسجد

 (.4/727)شرح صحيح مسلم المنهاجالنووي، ( 22)

 (.544ص)القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدالن صالح بن غانم، (: ينظر(  )23)

 (.491-7/494)لصحاحا؛ الجوهري، (1/9112)لسان العربابن منظور، (: ينظر(  )24)

تاج ؛ المرتضى الّزبيدي، (7616-4/7614)ابن منظور، لسان العرب(: ينظر( )25)

 (.19-92/69)العروس

رأي األصوليين في المصالح المرسلة العبد دمحم النور زين العابدين، (: ينظر( )26)

 (.52-7/11)واالستحسان

 (.4/442)اإلحكاماآلمدي، ( 27)

 (.4/496)شرح مختصر الروضة؛ الطوفي، (7/474)ستصفىالمالغزالي، (: ينظر(  )28)

 (.7/79)قواعد األحكامالعز بن عبد السالم، (:  ينظر( )29)

 (.9/119)-أدلته العقلية- أصول فقه اإلمام مالكموسى فاديغا، (: ينظر(  )30)
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-491) ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالميةالبوطي، : من تلك الدراسات مثال( 31)

رأي األصوليين في المصالح المرسلة د دمحم النور زين العابدين، ؛ العب(171

-9/112)-أدلته العقلية- أصول فقه اإلمام مالك؛ موسى فاديغا، (614-7/991)واالستحسان

-67: ص)المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه اإلسالمي؛ بوركاب دمحم أحمد، (151

61.) 

 (.1/741)التحقيق والبياناألبياري، ( 32)

التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب  نقال عن ابن عاشور دمحم الطاهر،( 33)

 (.9/997)التنقيح

 (.912:ص)الجواهر الثمينةابن المشاط، ( 34)

 (.9/211)التوضيح في شرح التنقيححلولو، ( 35)

 (.4/79)االعتصامالشاطبي، ( 36)

 (.64:ص)اإلسالميالمصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه بوركاب دمحم أحمد ، ( 37)

 (65-1/61)الموافقاتالشاطبي، (38)

 (.65:ص)نظرية المصلحة في الفقه اإلسالميحسان حسين حامد، (39)

 (.4/51)االعتصامالشاطبي، ( 40)

 (.9/171)-أدلته العقلية- أصول فقه اإلمام مالكموسى فاديغا، (: ينظر(  )41)

شيخ ابن عاشور العبارة األخيرة ؛ وقد أّكد ال(56-4/11)االعتصامالشاطبي، (: ينظر( )42)

ابن   للشاطبي من أّن كونها في غير مرتبة التحسين والتزيين هو صريح مذهب مالك

وخالف القرافي  ؛(997/ 9)، التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيحعاشور دمحم الطاهر

نت في في حصرها في مرتبة الضروريات والحاجيات، واعتبر المصالح المرسلة مطلقا، كا

 (.2/1199)نفائس األصولالقرافي، (: ينظر)مواطن الضرورات أو الحاجات أو التتمات، 

 (1/51)الموافقاتالشاطبي، ( 43)

 (.9/97)نفسه( 44)

 (.4/9)االعتصامالشاطبي، ( 45)

 (.4/56)نفسه( 46)

 (.9/79)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر( )47)

، لكننا اقتصرنا على هذه التي وهناك قواعد أخرى كثيرة تعبر عن نفس المضمون( 48)

القواعد الرويس نايف بن مرزوق، (: ويراجع في ذلك)ذكرنا لعدم اتساع المجال لجميعها، 

؛ 959:ص)رسالة ماجستير-الشرعية األصولية المتعلقة بفقه الموازنات وعالقتها باألدلة

 (.914-961؛ 967

 (.1/21)اإلشرافالقاضي عبد الوهاب، (: ينظر( )49)

 (.1/117)هنفس( 50)

 (.4/11)االعتصامالشاطبي، (: ينظر()51)

 (.41-4/95)نفسه ( 52)
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؛ (5/9122)الصحاح ؛ الجوهري،(9/912)لسان العربابن منظور، (: ينظر( )53)

 (.41/194)تاج العروسالمرتضى الّزبيدي، 

 (.9/919)أحكام القرآنابن العربي، (54)

 .وأوثر: في المحصول( 55)

 (.749 :ص)المحصولابن العربي، ( 56)

 (.747:ص)نفسه ( 57)

 (.415: ص)-آراؤه وفقهه -حياته وعصره-مالكأبو زهرة دمحم، (: ينظر(  )58)

ى االستحسان عند المالكيةُجغيم نعمان، (: ينظر( )59) َسمَّ مجلة : تحرير القول في م 

ن، الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثالث والثالثو

 (.751:ص)م9119يناير-هـ7199ذو الحجة 

 (.9/624)إحكام الفصولنقله عنه الباجي في (  60)

 (.9/64)تبصرة الحكامابن فرحون، ( 61)

ى االستحسان عند المالكيةُجغيم نعمان، (: ينظر( )62) َسمَّ مجلة : تحرير القول في م 

دة، العدد الثالث والثالثون، الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتح

 (.751:ص)م9119يناير-هـ7199ذو الحجة 

 (.415:ص)-آراؤه وفقهه -حياته وعصره-مالكأبو زهرة دمحم، (: ينظر( )63)

 (.4/112)التحقيق والبياناألبياري، ( 64)

 (.1/756)البيان والتحصيلابن رشد الجد، ( 65)

؛ حلولو، (69-66:ص)حدودال؛ الباجي، (4/65)االعتصامالشاطبي، (: ينظر( )66)

 ؛ الوالتي،(997:ص)الجواهر الثمينة؛ ابن المشاط، (9/262)التوضيح في شرح التنقيح

التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب  ؛  ابن عاشور دمحم الطاهر،(729:ص)نيل السول

 (.9/992)التنقيح

 (.5/721)الموافقاتالشاطبي، (  67)

 (.4/62)العتصامالشاطبي، ا؛ (455:ص)شرح التنقيحالقرافي، (: ينظر(  )68)

لقد حرر الدكتور ُجغيم نعمان اضطراب نسبة القول باالستحسان إلى مالك، واستدل ( 69)

ى :  من شواهد أقوال المالكية ما يثبت هذا االضطراب، في مقاله َسمَّ تحرير القول في م 

إلمارات العربية مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة ا: االستحسان عند المالكية

ينظر )؛ و(755-712:ص)م9119يناير-هـ7199ذو الحجة المتحدة، العدد الثالث والثالثون، 

 (.471-411:ص)األصول االجتهاديةباي حاتم، (: أيضا

الجواهر ؛ ابن المشاط، (747:ص)المحصولابن العربي، (: ينظر(  )70)

: الشاطبي ؛(174-4/112)التحقيق والبيان؛ األبياري، (972:ص)الثمينة

 (.27-4/69)االعتصام؛ (722-5/724)الموافقات

وهي مسألة منع المسجون من الخروج إلى الجمعة والعيد والحج، فذكر الباجي ( 71)

استحسان من قال بجواز خروجه إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو أحد إخوته، ومن يقرب من 

 .أقربائه وخيف عليه الموت
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 (.6/121)المنتقىالباجي، ( 72)

 (.474:ص)اإلشارةالباجي، (: وينظر)؛ (455:ص)شرح التنقيحالقرافي، ( 73)

 (.4/15)االعتصام؛ الشاطبي، (1/115)التحقيق والبياناألبياري، (:  ينظر( )74)

 (.4/62)العتصامالشاطبي، ا(: ينظر( )75)

 (.4/9)نفسه ( 76)

 (.4/56)نفسه ( 77)

 (.9/79)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر()78)

 (.92/47)مجموع الفتاوىمية، ابن تي( 79)

 (.719-5/711)الموافقات الشاطبي،(: ينظر(  )80)

رفع الحرج في الشريعة الباحسين يعقوب عبد الوهاب، (: ينظر(  )81)

 (.449:ص)اإلسالمية

ذلك أن  ما ثبت بالدليل الخاص من نّصٍ أو إجماع هو ما يعبر عنه األصوليون ( 82)

قياس، وهذا االستثناء كما هو ظاهر من الشارع، وهو بالرخصة وبالمعدول به عن سنن ال

ليس من االستحسان المنوط بالُمجتهد وإن أدخله البعض في أنواع االستحسان، ألجل ذلك 

نجد ابن تيمية وتلميذه ينازع األصوليين في هذا، ويذكر أن  كل ما اعتقدوه من نصوص 

صحته فهو على وفق القياس، الشارع على خالف القياس ليست كذلك، بل كل ُحكم ثبتت 

ما ورد على خالف »وكل ما ثبتت صحته يعتبر أصال قائما بنفسه في الش رع، تراجع مسألة 

 .وما بعدها( 91/511)مجموع الفتاوى: في« القياس

 (.5/721)الموافقات الشاطبي،( 83)

-449:ص)رفع الحرج في الشريعة اإلسالميةالباحسين يعقوب عبد الوهاب، (: ينظر()84)

444.) 

أخرجه مسلم من حديث ؛ «سنةٍ  نفيُ  ثم مائةٍ  جلدُ  والبِكرُ » :قوله دليل العموم هو ( 85)

 (.916/ 9)7621: ، رقم"باب حد الزني"كتاب الحدود  الصحيح،عبادة بن الصامت في 

؛ ابن رشد (4/959) المقدمات؛ ابن رشد الجد، (1/429)المدونة الكبرى(: ينظر( )86)

 (.991-1/972)تهدبداية المجالحفيد، 

-1/721)اإلشراف؛ القاضي عبد الوهاب، (4/7171)القبسابن العربي، (: ينظر( )87)

 (.1/415)الفقه المالكي وأدلته؛ ابن طاهر الحبيب، (725

 (.997-4/991) المقدمات؛ ابن رشد الجد، (1/196) المدونة الكبرى(: ينظر( )88)

 (.4/94)االعتصام الشاطبي،(89)

بورنو دمحم صدقي بن ؛ آل (7/799)الفقهية المنثور في القواعدكشي، الزر(: ينظر( )90)

  (.7/116ق/7)موسوعة القواعد الفقهيةأحمد، 

القواعد الفقهية الزحيلي دمحم، ؛ (61:ص)األشباه والنظائرابن نجيم الحنفي، (: ينظر( )91)

 (.7/719)وتطبيقاتها في المذاهب األربعة
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؛ (9/195)الصحاح؛ الجوهري، (4/7269)ربلسان العابن منظور، (: ينظر(  )92)

 (.9/719)تاج العروسالمرتضى الّزبيدي، 

؛  (4/7977)الصحاح؛ الجوهري، (4/7129)لسان العربابن منظور، (: ينظر()93)

 (.97/79)تاج العروسالمرتضى الّزبيدي، 

 (.147-141:ص)األصول االجتهاديةباي حاتم، (: ينظر( )94)

 (.459:ص)شرح التنقيحالقرافي، ( 95)

 (.9/991)التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح ابن عاشور دمحم الطاهر،( 96)

 (.9/514)اإلشرافالقاضي عبد الوهاب، ( 97)

 (.471:ص)اإلشارةالباجي، ( 98)

 (.9/42)المقدماتابن رشد الجد، ( 99)

 (.9/911)أحكام القرآنابن العربي، (100)

 (. 9/447)نفسه ( 101)

 (.9/921)ألحكام القرآنالجامع القرطبي، ( 102)

 (.7/711)االعتصامالشاطبي، ( 103)

 (.5/799)الموافقاتالشاطبي، ( 104)

 (.144-149:ص)األصول االجتهاديةباي حاتم، (105)

 (.511:ص)األصول االجتهادية؛ باي حاتم، (1/711)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر(  )106)

 (.471:ص)اإلشارةالباجي، ( 107)

 (.9/42)المقدماتابن رشد الجد، ( 108)

 (.459: ص)شرح التنقيحالقرافي، (109)

 (.7/41)مواهب الجليلالحطاب، ( 110)

 (.7/67)الشرح الصغيرالدردير، ( 111)

القواعد األصولية المتعلقة بفقه الموازنات الرويس نايف بن مرزوق، (: ينظر(  )112)

 (.425:ص)رسالة ماجستير-الشرعية وعالقتها باألدلة

 (.142:ص)ل االجتهاديةاألصوباي حاتم، (: ينظر( )113)

القواعد الزحيلي دمحم، ؛ (22؛ 21:ص)األشباه والنظائرابن نجيم الحنفي، (: ينظر( )114)

 (.949؛ 7/971)الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة

وما ( 676:ص)سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية هشام، دمحم البرهاني(: ينظر( )115)

 .بعدها

 (.5/911)موافقاتالالشاطبي، (: ينظر( )116)

 (.111:ص)مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور دمحم الطاهر، (: ينظر( )117)

تاج ؛ المرتضى الّزبيدي، (4/7619)ابن منظور، لسان العرب(: ينظر( )118)

 (.49/761)العروس

تاج ؛ المرتضى الّزبيدي، (9/7919)ابن منظور، لسان العرب(: ينظر( )119)

 (.915-94/911)العروس
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رأي األصوليين في المصالح المرسلة العبد دمحم النور زين العابدين، (: ظرين( )120)

 (.9/449)واالستحسان

 (.7/997)األشباه والنظائر؛ السيوطي، (7/919)رد المحتارابن عابدين، (: ينظر( )121)

المنثور في القواعد ؛ الزركشي، (7/779)األشباه والنظائرابن السبكي، (: ينظر( )122)

 (.799-9/791)الفقهية

 (.6/491)المعيار المعرب: نقله عنه الونشريسي في( 123)

 (.7/964) شرح حدود ابن عرفةالرصاع دمحم األنصاري، ( 124)

 (.945:ص)الجواهر الثمينةابن المشاط، ( 125)

 (.527؛ 592؛591-594: ص)األصول االجتهاديةباي حاتم، (  126)

 (.7/195)البيان والتحصيلابن رشد الجد، (: ينظر( )127)

 (. 7/946)79:القاعدة-القواعدالمقري، (: ينظر( )128)

 (.4/16)االعتصامالشاطبي، (: ينظر( )129)

 .حجة: في المعيار( 130)

أورده الونشريسي في األسئلة الواردة من بعض فقهاء غرناطة إلى ابن ( 131)

 (.461-6/466)المعيار المعربالونشريسي، (:  ينظر)عرفة،

المعيار ؛ الونشريسي، (66:ص)الكايضاح المسالونشريسي، (: ينظر( )132)

 (. 79/46)المعرب

البهجة في شرح ؛ التسولي، (775:ص)الجواهر الثمينةابن المشاط، (: ينظر( )133)

 (.9/764)الفكر السامي؛ الحجوي الثعالبي، (972/ 9)التحفة

 (.19-4/11)االعتصامالشاطبي، ( 134)

 (.521؛ 591:ص)األصول االجتهاديةباي حاتم، (: ينظر( )135)

 (.946: ص)الجواهر الثمينة؛ ابن المشاط، (692-679:ص)نفسه( 136)

 (.792-5/799)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر( )137)

 (.411:ص)نظرية المصلحة في الفقه اإلسالميحسان حسين حامد، (: ينظر( )138)

الفرق : لقد سبق الكالم في البحث عن هذا في الفرع الثالث من هذا المطلب بعنوان( 139)

 .تحسان ومراعاة الخالفبين االس

 (.917:ص)شرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد بن دمحم، (: ينظر( )140)

لمراجعة تفصيالت ومذاهب األصوليين في الزم النّهي، ومذاهبهم في الصحة ( 141)

؛ الزركشي، (742-749:ص)شرح تنقيح الفصولالقرافي، (: ينظر)والفساد والبطالن، 

 (. 69:ص)أصول الفقهزهرة دمحم، ؛ أبو (151-9/142)البحر المحيط

 (.742-749:ص)شرح تنقيح الفصولالقرافي، (: ينظر( )142)

 (.9/742) المدونة الكبرى(: ينظر( )143)
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The jurisprudence redress of Maliki scholars on 

the “MOKHTASSAR” of Sheikh Khalil: 
fundamental and applied study  
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�ء�%�� $�Yا :)Z] �& ا�$�رS�	� ا[�ي^
  وا��XSرة ا�a0��� ا�
`�ب ا�

  16/10/2020 :�3رZ( ا���1ل 15/04/2020 :�3رZ( ا�ر�0ل

g%	  :ا�

 ا�AB@� � أن (= ا��$#"مC�D��J هللا- #E�#F G�H ا�Kر- ������(= أھ� %�M ا�

��ة �Q ا���ر&P وا�B�"ى�$�
&= �AQ �TU  ،ا�Hو� P�F ه (�ة
&
WX �Q Y�)- ��%
������
ا�� ا�X M�% �Q- Z$	ور)� ذ�] و ، J� [Qد ���ت وا�@B"ات؛ (T@ا� `$a J�Q

����� أْن & ��ر%"��ء ا��#� `$aھ��#�J، وھeا ھ" ("h"ع ھeا ا�YWf ا�eي  
� J�Q ض
�َ �A�AK ا� :�$�Kُو ،�@ABراك ا���U ُJ،  َ�&�mوأھ�  وا� ،JT)��U�ترا� ا%


ه، ا��� C�D) �Q E�#F G�Hا� n#� ء���pq ا���"Eo  و%�ن (= أھ�اU��را%@� ا�$#�Tا�
��و ،إ��@@�T�h ��ا�  ��X�FYWfا� ، ،
C�D��ب (= أa"اب ا�a =) ��إ� و�#G�H أ�@

 E�#F- هللا J�Kل  -ر"A� J�&وا
a �
اح؛ إ(Hء وا���J�Q ھB"ات اU��را%@� �#�J ا�$#
 ]	"& ���رة (f$ا� �Q J)�@aأو إ ،��@) vaا"hو Eq� �� J��B(أو إ ،��w ��Q x�$h ا�

��ت�yإ �Q ه
C�D��رئ �Aا�.  
����$h�ت ا�	iا�: 
C�D��ء؛ ا�E�#F G�H؛ ا��  .ا�U��را%�ت؛ ا�$#

Abstract:  
It is well-known that Sheikh Khalil’s jurisprudential abstract 
(MOKHTASSAR KHALIL) - may God have mercy on him - is one of 
the most important Maliki books adopted in teaching and fatwa. 

                                                           
  .املؤلف املرسل -1
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Indeed, he stayed in editing it for twenty-five years - as in the books 
of Maliki biographies. 

Despite this, some shortcomings and omissions occurred to him. 
This prompted some Maliki scholars to correct these misfortunes. This 
is the subject of this research in which we review: the reality of 
jurisprudence, its rule, its purpose and the most important corrections 
that scholars made to Sheikh Khalil in his “MOKHTASSAR”. One of 
the most important results reached, which I was included in the 
conclusion of this work, was that there is no chapter in the chapters of 
the MOKHTASSAR of Sheikh Khalil - may God have mercy on him - 
in which there are not lapses that scholars and commentators have 
corrected, either by his narration of a weak saying about the issue, or 
his neglect of important issues and controls, or his vagueness in the 
phrase, which causes the reader of the MOKHTASSAR to be 
confused. 
Key words: jurisprudence redress, fiqh Scientists, Sheikh Khalil, 
MOKHTASSAR 

��ّ1�� :  
 n#و� ،=�#U
�
ف ا�yأ n#� ة وا� �م�Cوا� ،=������ هللا رب ا�$Wا�
 nن إ�� K�a �@� =�$a��(�=، وا����
 ا�mا� J�a�Woو ،=&
آل �a�J ا����f= ا���ھ

�،  :وa$�. &"م ا��&=)ً"�� ِّ�)�Uا� �Tا�
X �Q ��a��ھ
 ا�&����Qن (= ا�
 �AَّT��a =�Aa��ِل ا� �وا�n#� ِّ�@AِB و�J ا�CDُ"ص، ا�U��راُك �#n أ�

M&e@�دة وا��& 
 وا���AT£، وا�¢ِّ&
Wَّ�وا� ،£�WCَّ�وا�... ،�@�Q ]	وا Eٍ#Dَ�ًا �Q�X ،
 �Q �ٍA#m� )ُ �ٍ#¥$�� �K ل �"&ٍ¦ أو��y� ً�$Qأو ر ]َBَّTا� E ِّ��ُ& � َّ�)،E�ذ�] ا�$

�داً �ة، . �ea] ا�$�E و&¢&�ه ا�� َّ
�� �
�Qَّ� ا�$�
%� ا�Wا� n#� �#� Eٌا د��eوھ
 =�Aa��ء�� ا� ��ِل �X �Qاُرِس ا�ِ$#ِ� وا�J�Q YِWَf، وأن �#��و�#X n"اEِoُ ا©

،���ل ا�$#��� TX¢ھ"ا �= CF#��= ذ(����= �Q ا��ا��$MC ا��Z�A، : أو�ھ
��W¦ و� ª�AWX، وا�X �a ("ن�	ره ا©
�ده و	y ��a ء�B�%��a م؛")e��A#�� ا�

�ل	 =�K �Q
� =aا JD�y ]) �T&
fmا� n �� ل�W%" : �Q JX��K �Q J�B��F �)
JX�Qو �Q JB��F1"أ��@���
ون  :، و�Aا� J�#� Z¥) �
ره ا� �Aa"ن،وھ�م (	 �) ef�

% ،�Qد���fq وا����owت ا�@Cدات ا��@��� & $n إ��J ا��Wا��"ن (= ا��
�)�Uوا� �a

&"ن ا���د �Q ا�"ط= ا�$&"T�وا�.  
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 =����)eا� =��#CD#� ��Q�Xو ،���ل ا�$#��وا©��ل وا©�Q �#U ا�
 =�Aa��ت ا� B�) nء، إ����ء ا©@ABا� =) �$TCا� Eأھ ��ا� �Aa��=، أن &$

 �@aا"o روا
A�Q ،
�Tا� �@�Q و&ُ��#"ا ،
�Bا� �@�Q ا"#�$ُ�Q ��، و&@ae"ھ@®�F =)
�	¦ و&WAT"ا و&$#A"اTا ا�"#��ؤ��  ،...(= ا�HW" ا�¢ا�q، و&��#� Ja م�	 �وھeا (

 M�ن وا��"��
اX@� وط
رھ� �#n ا�&
AXو �@�yا"Kو �@Kو
y �Q ء��ا©
  .� =) �F& E�Q	J�" و&
د إ� ا��$C"م  ا�AB@�� ا��H@"رة،

� ��@ABت ا��� ا©��ء، و(= ا©(°#� ا��#�� �#n ا�U��را%Tq��#$
 E�#F G�Hا� 
C�D) n#� ������ء ا��eھM ا��#� �@a م�-ا�U��را%�ت ا��� 	

�J هللاKر-E�#F G�H#� �	")
���� ا���
)� ا�Q ،2  - هللا J�Kه  -ر
C�D�و�
�@ABا 3ا�"B��& �#Q ،JC�W�Xو JW�ATX =) Mھe��ء ا��#� ]T�، إ� أن ذ�] �� &

Xر�f� [��BXو ،
C�D�
ح ( �Eq ا�Ha E����وا� �@)"@B)و �@	"�T) ن��aو ،J
�Eq ا��� ��  ��ً، وa��WC£ ا����Kأ E������a J�#� ر%"ا��Uه وا"fA$X Ea ،�@�
 �B��D) �@�Qو �@	�U ��ا� �B�$¥"ال ا�	ن ا©��a أو ،�@Xر�f� vfh = W&

Mھe��� �Q ا��$�#�4�H@"ر وا�، ��A�f��ا©(°#� ا� �Q JWh"TU ��%.  
[Sا�� ����inء ھ : إ���ؤ�ت ھ�  Xت و���yة إ�� =� M���� YWfا ا�e

�X±�%:  
- � ھ� �A�AK ا�U��راك ا�AB@�؟ (

ض (JT؟ -mا� ��ت ا� ��Aa= و(B�) n#� �@ABراك ا���U�ا ��K "ھ �) 
�ء وھB"ات -�Fك أ�Tھ Eھ E�#F G�Hا� 
C�D) �Q-هللا J�Kر- J�#� �، اU��ر%@

�ء؟� ا�$#
- �)  �Q E�#F G�Hا� n#� ء��ھ� أ�"اع ا�U��را%�ت ا�AB@�� ا��� اU��ر%@� ا�$#


ه؟C�D)  
[Sا�� ����p 	¥�� ا�U��راك : أھ$& J�"% �Q YWfا ا�eھ ���
 أھ@�X

 ،�Uه ا��راeھ �Q ي
�Tا� M��ا�Y�K =) �@AB ا��B@"م وا��E�ow، وE&¢TX ا��
 E�#F G�Hا� 
C�D) n#�- هللا J�Kة-ر������� �Q ا�B�"ى  ، ا�eي ھ" ��ا�

�ء¥Aوا�.  
[Sأھ�اف ا�� :�@�  :&@�ف ھeا ا�YWf إ�n ��ة أ("ر (= أھ
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- =�Aa��ت ا� B�) n#� �@ABراك ا���U�ا �qا"Qو �A�AK ر� .إظ@
-  E�#F G�Hا� 
C�D) �)�F-هللا J�Kر-  �@X��ء �Q اU��را%��ن �@"د ا�$#�fa


C�D�#� �@K
y ل�F =) أو �#A� ) ت�B�) �Q ��ذج �#�J، إ(��ن ��a ]) ،
�@X�K��oوا �  .�@eه ا�U��را%�ت (= o Y�K"رھ

�1W�rا��را�0ت ا� : �A#$�) �Aa�U ت�Uت ��ة درا��
ي وW�ا� �$a
�@��"h"ع (= أھ��a:  

1- " ً�A�f�Xو ً��owX �@ABراك ا���U�ا"�°K�f#� ، : =a ��Kأ ZTa ل"��)
������ ا����K . p@T) E�ow�� M�% �ا�U��راك ا�AB@�، وھ" (= أھ� (

 E�#F G�Hا� 
C�D) n#� �A�f��ا� M�����a JC�CDX "ھ �°Wa �Q �Q�hوا�
�J هللا -Kر-. 


ه" -2C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABاح ا�
Hت ا��". اU��ر%
 ����&�T ا��T"رة، %��a ��)�Uا� �$)����a ZH	"� ���#� Eq�Uر ��"�وھ� (�

�، و@#q�Uر Eد�� �Q £h") "ھ�X±�% �@T&و�T�:  

ه  -C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABاح ا�
Hت ا���Eq -اU��ر% ) �Q

��a ا��@�رة وا��Cةa- ،- �Uودرا ً�$��-، YK�f#� : nU") =a "��
اھ�� د&aإ
�TU ZH	"� ،ر��D) ��Kأ =a هللا �f� اف
yإ ،"��  .ھـ  1432 د&


اح -Hت ا��
ه  اU��ر%C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABا&� -ا��a =)
pWب ا��a �&�@� nة إ���ب ا�¢%a- ،إ��اد YK�fا�:  ،�a�� ���� =a �a�� �#�

 ZH	"� ،ر��D) ��Kهللا أ �f� اف
yھــ 1434إ.  

ه  -C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABاح ا�
Hت ا��(= �aا&�  -اU��ر%

a �&�@� nة إ��%eب ا��a �fTا� ¦q�CF �Q ب��YK�fإ��اد ا� ، : ،��yر 
��
�T@ا�� ���Q
�� ا�W) =a ��Kاف أ
yإ . ZH	"�1413  ھـ.  


ه  -C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABاح ا�
Hت ا��(= �aا&� -اU��ر%
�%
Hب ا��a 
Fآ nإ� ]�fب ا��a-YK�fإ��اد ا� ، : �W�Qا
yاوري، إ
X ��W)

H	"� ،دي
�� &�W ا��Kأ =a Z1438ھـ.  
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ه  -C�D) �Q E�#F G�Hا�$�(� ا� n#� ��@ABاح ا�
Hت ا���ب  -اU��ر%a =)
�دة@Hم ا���Kب أ�a 
Fآ nء إ��¥Aا�- ،- �Uودرا ً�$��-YK�f#� ، : أ(�= هللا

�TU ZH	"� ،ر��D) ��Kأ =a هللا �f� اف
yف ا��&=، إ
y .1439 ھــ.  

C�A& �� Jأ� ،Eq�U
�n#� �°Wa �Q �Q ھeه ا�hاح  وا�
Hت ا���#n اU��را%

 Jf&e@�a ،�)�% 
C�D��ء �#n ا���E اU��را%�ت ا�$#y ���Eq ا�AB@��، وإ� �#�
،JCA� E���Xو  �&"m#ا� Jq��Fح أ�oد، وإ"�Aاب وا�"a©ا =) J#B(أ �) 
وذ%

��@ABوا�...Gإ�.  
[Sا�� ��
s`�:  E% ���K M K ع"h"�TX"ع (YWa �Q ��@T ھeا ا�

YWf) . Z#�$�Uا ،�@ABراك ا���U�� E�ow���a ª#$���BQ ا��YWf ا©ول ا�
�ت ا� ��Aa=  ظ�ھ
ة B�) n#� �@ABراك ا���U�ر ا�f���a ؛�Bo"ا� p@T�ا�

x��w�ا� �o�A) =) �
ھ�( =� ���¢ھX ��ا� �@hا
� وأ)@X��U �@� ���#� . �Q �أ(
�	¦ ا��YWf اTاء ا�
A�U�ا p@T) Z#�$�U�Q �A�f��ا� M�����a ª#$����� ا�°�

 J�q��Ta ���$�U�� ه؛
C�D) �Q E�#F G�Hا� n#� ء���ت (= اU��را%�ت ا�$#T�$�
 �Kل وا�°�a ª�f��ا� ]) E�ow�ذ�] ا� E% �Q ً�
ا��) ،YWfا� Eھ�� E��HX n#�

YWfا ا�eھ =) �A�f��ا� M��  .���C) E#£ ورد �Q ا��
��، وھ" �#n ا�S�� : "WT])�2 اX�Fو =�°Wf)و �)ِّ�A) �Q YWfا ا�eھ ���ا�
�X±ا:  

���1  ا�
u وأ�wاuv: ا��S] اtولi� ن��Wو &s1h0$�راك ا�Y�W yZ��$ا�  

&x ا�U��راك ا�AB@�: ا���#M ا©ول$X  
����ت ا� ��Aa=: ا���#M ا�°B�) n#� �@ABراك ا���U�ا ��K  
Y���ت ا� ��Aa=أ)
اض ا�U�: ا���#M ا�°B�) n#� �@ABراك ا��  
&��zا� [S��ذج 0Y ��1��23$�را.�ت ,	�ء ا�����i ,	+ ا�*�( )	�'  :ا��
  �& �%$#�ه 
�ت ( �A#�: ا���#M ا©ولB��a E�#F G�Hا� n#� راك��U�ا  

 ���
: ا���#M ا�°C�D�
وح ا�y ل�F =) E�#F G�Hا� n#� راك��U�ا  
��ت :ا�3�%�o"�وأھ� ا� ،pq��Tز ا�
aأ �@�Q.  
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u وأ�wاuv:ا��S] اtولi� ن��Wو &s1h0$�راك ا�Y�W yZ��$ا�  
  yZ��3 ا0Y$�راك ا�s1h& ��� وا~��a2: ا�2	{ اtول

Y0$�را.�ت ���: أوYا yZ��3 : E$Bر ا��C) "راك وھ��Uا ]��
و%#�� ".َدَركَ : "Ba�£ ا�
اء �#n وزن اU�E$َB، وھ" (H�E$ِQ =) ª" اU��َرك"
� ا���$�دة، �Xور �Q ا©nT$) n#� Eo" َدَركَ "@X�� ا���T"��، وإط�	@B&ر�C�a :

�قِ Wَّ#غ، ا�"#fأي َوا� :Jإ�� J�"oء وُو�Hّ��a َّ�ءHق ا�"Wُ� . �Q Z#�$�Uا ��%
�@T) ى
Fن أ��ؤه، وإ�oح Eٍ#F وا	[  ا�ط�ع �#�A�AK n ا��Hء،:($TQو

J�Q. ُZ%ْل أْدَر�A&  ً�
س َدَرُك ا��
&�ِة، إذا %��Z � . ا��Hَّء أُْدِرُ%J إدرا%Q ل�A&و
�، و�Xاَرَك ا�A"مُ mََ#a ر&�، إذا��ل أدرك ا��mُم وا��A&ة، و�&

ھ� : JُX"BَX طُFآ ªWَِ�

�ل: أّو�َ@�،وط#K Jf�n أدر%J أيA&و ،J���K JT) وأدرك Ja ªW� : Jُ�%ْأَْدَر

ي أَيCfa :w ��$nT: ��رأَ&�J، وأدر%Zُ ا�a ،ª�	وأَْدَرَك ا�� ،�@ُ��ِ#�َ : ،�َِTَQ

ط (� nQ�X إذا وا©(َ
، ا�
أيَ  واU��رك َّ
Q J�Q =) w�Dرك  أو ا���Uوا ،¦ATا�
�،وھeا ا��$ J�#� : nT	J�"، أي ًf� JT� أو أزال JCA� E�أw�F £#oه أو أ%

�K��o�ه ا�T$�a راك��U�� ���$�
 ھ" أ	
ب ا��F©5ا.  
�ت :0Y$�راك ا�s1h& ا~yZ��3 ً��a2 ا: �����B&
$X ة�� JABء ا���#$� 

�@�إ�oَُِْح َ(� Q ECَKَِ� اA�َْْ"ل أَِو اْ�َ$َ�U��6" : Eٍَ#Fَ =ْ)ِ E��راك ا�AB@� (= أھ
�ل �A¦، أو إزا�� �Pf و	[ J�Q "، و"أَْو 	Cُُ"ٍر أَْو Qََ"اتٍ �إ�oح w�Fٍ، أو إ%


؛ ��mُa ا�"o"ل إ�n ا�C"اب�mع"، و"ا��fXإ  £#C& ،ن�ا�A"ل ا©ول Aa"ل �
J f� E&¢& أو JCA� E��� w�F ." =aه، أو &�Kأ ZTa ل"��) �°K�fا� ZQ
و�

������ ا����K �@�"Aa �@ABراك ا���U�ھ": "ا: Eٍ�$a ،ّ�ٍرA) ٍ[ أو	وا Eٍ#F �Q�X
�Q���
 ا��� �Q J#���X أو ]ٍB� ء�H�� ؛�@AQ"7.  

�ء�� ھ" اU��را%�ت �#T°Wa ع"h") أن ��aو  E�#F G�Hا� n#� ������-ا�
�J هللاKر- �T�"Aa �@Q
��= أن �$�Q ،ه
C�D) �Q" : �������ء ا��ھ� �@"د �#

 E�#F G�Hا� 
C�D) �Q ]	ا�"ا E#Dا� �Q���- هللا J�Kأو  - ر ،JCA� E����a
��، أو إط�ق (� 	�ّ�ه �$�� ا����ه وھ" �Fف ا�) x$h ن��fa ؛J®�F ح�oإ

) �ّ��AXا�ط�ق، و JAKأن و JAKه و
%ea EFأ �) 
� أط#JA وJAK ا�����A، وذ%
Pf#وإزا�� ا� E�H�
، و�W" ذ�] (= �h"X£ ا�%eُ&."  
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&��z{ ا�	2  ��i ا0Y$�راك ا�, &s1h	 +����hت ا�V�1W�r: ا�
  ا��iS ا���م �0a$�راك ا�s1h& ,	+ أ,�ل و����hت ا�V�1W�r :ا��hع اtول

�ت B�)ل و��
و�� ا�U��راك ا�n#� �@AB أ�H�ا� ��Aa=، (= ا©("ر ا�

 وا��A"ى، fا� n#� ون��ب ��fX= ا�$#�، وا��$a =) J�© ؛�T W� �Ea وا�

=) J���= و��(�@�، وھ" و# ��ء ا��
  وا��W�CT ��&= هللا و�$#��mX ه"�و
 wH� [ذ� =�f& �� وإن ،w�Dوا� ¦ATا� �@&
�$& 
Hfد ا�"@��ل و�
؛ ©ن أ��T�ا�


اد هللا) x��D& �) ��@T� J�"Uاد ر
�ت ا� ��Aa= ا�AB@��،� و(B��Q اeو� ، 
�ر U �Aو� ،�h
�� �#n ا�E�H ا�@�
اFوإ ،�@�&"A�� �Q�hإ �@�ُ nإ� ���Wa
�ت B�َ��ء ا�ُ�Fح أ�o�a ،�&"Aا� =َT ا ا�eھ n#� �@X�B�) �Q £��Cا� �TB#U
Pf#وإزا�� ا� ،�@#��) =��fXو ،�@�@f) £�h"Xو ،�@C	�� E���Xو ،�@f&"CXو 

�@�Q ]	ل ا�"ا��y8وا�.  
&��zع ا��hت : ا��h��� +	, &s1h0$�راك ا�Y+ ��از ا	د�� ا�*�,�� ,tا

V�1W�rا�  
��CT"ص  a =�Aa��ل ا� ���= أن & ��ل ��U��راك ا�n#� �@AB أ�&

 [#X =) �T�B�&و ،
�Dأ("ر ا� n#� ون�
ع ا±(
ة a���f= ا�$#�، وا��$H#� �)�ا�$
  :ا�CT"ص

1- n��$X J�"	 :ى�"َAَّْ�َوا� ِّ
ِf�ْا nَ#�َ َو�ُ"ا�$ََXة( �َو�q��، وو�J ا����� (= )06: ا�

 وا��A"ى &A��X �¥	� ا��@"د �Q : ا±&�fل ا����ون �#n أ�$���a 
أّن ا©(

 J��ت ا� ��Aa= ھ" (= أوB�) n#� �@ABراك ا���U�وا ،£��Cا� E�ا�$
���
 وا��A"ى؛ ©ن x��»X ا�$fل ا���U"اًء ا�AB@�� أو )�
ھ�، �  ا��$�ون �#n أ�

 ً�Tِّ�a E�
اج ا�$F� J�Fأ =) �Q�hإ �@�ُ nإ� ���Wa �@Q ؛E#F =) �# X
 ً�) َّ"َA)ُ9 .  

2- n��$X J�"	: � ُJَ�"�ُُ��َْX �َِس َو�َّT#ِ� ُJَّTُTِّ�َfُ�َ� َب��َق ا�eَِّ&َ= أُوXُ"ا اْ�ِ��ََ°�)ِ ُ َوإِْذ أeَFََ هللاَّ

ونَ eَُfَTَQوهُ َوَراَء ظُ@ُ َُ�Hَْ& �)َ Pَ®ِْfَQ �ً�ِ#َ	 �ًT�ََ� Jِِa ْوا
ََ�yْان( �"ِرِھْ� َوا
�: آل �

�ت ا� ��Aa= : وو�J ا����� (= ا±&� .)187B�) n#� �@ABراك ا���U�أن ا
 ]Qن ا�$#�، ور��a =) ع"� w�Dا� £�WCX ا�$#�؛ ©ن =��fX EُfUُ =) Eٌ�fU

�ن ا�$#�، و	E°) E ذ�] �a =) ل �"ع��yراكا���U�اض ا
�	� أ)a �Q10.  
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��� ا��اري -3X =�  �fTأن ا� JT� هللا �hل �ر�	 :»"�W�CTا��&= ا� ."�T#ُ	 :
�=؟ 	�ل�" :�@�)���= و�# ��� ا�q©و J�"U
وو�J ا����� . 11»½ و����Ja و�

Y&�Wا� =) : �@)"@B�a �W�CTا� =) =�Aa��ت ا� B�) n#� �@ABراك ا���U�أن ا
 =) J�© ؛E)�Hرك ا��� ��MK ا�$�E ا�C� اًء"U ،J� ح"CT�#� 
�Dل ا�ea EfU

 �ّ&
�Dا� nإ� J#�$a ل"o"#� J$) ون�$���a E��MK ا�$o ��#�J أو �#� ���B؛ أ(
]BTوا� . ً�Whوا ً�T�a J� E��ن ا�C"اب،  وأ(� ا�� �fQ ��B�@�®� ا�$�fa ،JT) ��B� ��

JT� EB( �) 
�ل، أو ���AX ا���#ª، أو ذ%�yا� ]Qأو ر...G12إ�.  
[��z{ ا�	2  أ�wاض ا0Y$�راك ,	+ ����hت ا�V�1W�r و~�ره: ا�

  أ�wاض ا0Y$�راك ا�, &s1h	 +����hت ا�V�1W�r: ا��hع اtول
��)  w�Dوا� ¦ATا� �@&
�ء &$���ت ا�$#B�) اھ� أّن�a ھ" ($#"م

�@T) ب؛�fUم �$�ة أ�@aض وا�"�mوا� : ،MC$�ن، وا�"ھ�، وا��� Tوا� ،E@ا��
�درC�
 ا��( =) EATوا� ،ED��ر ا�C�F�وا ،x&
W�وا� x�WC�ا ...وا�eو� ،
�؛و@a ع�B���ا E#Aُ& ��) ،ZBأ� �@#�
اض ا��� (= أ(©�a �BX � �@Q [ذ� E�©

� أن @�Q =&
�ظTود�"ا ا� ،�@X�B�) �Q �$	ت ا�"ا�ء (= ا�¢��ا��eر ا�$#
 G�Hل ا��	 ،w�F =) �@�Q ]	و �� (= E#F، وأن &W#C"ا (@�Q ]	و �& ��ر%"ا (

 E�#F-هللا J�Kه -ر
C�D) �)�A) �Q" : 
ِ�CِAَّْ�ِب ِ(ْ= ا��َf�َْ©ِْوي اeَِ� ُرeَِ��َْأ َّ�ُ�
َ��ِب ا��Eُِ�eََ اْ�َ"ا	ِِ[ �Q ھeا Fِِع و"HُDُِع وا�
�ِن ا��ََ¥ُ َِ#ِa ُلwUْب، وأ�ا���

#ُ"هُ، َوِ(ْ=  َّ�%َ ¦ٍAَْ� =ْ)ِ َن�%َ ��ََQ ،اِب"َ َّCَوا� �hَ ِّ

 aَِ$ْ�ِ= ا�ََ�Tُْ& ِع أَْن"¥ُDُ�َْوا
 ِّ�َ)ُ "�ُTَْ& اِت أَْو"ََBَ@�ْا =ْ)ِ xٌِّTCَ)ُ ¦ُُ#Dَْ& ��ََّ#َAَQ ،ُه"Wَُ#oَْأ ٍw�َFَ =ِّ) xٌ

��o . 13"اْ�َ$°ََ
اتِ � =aل ا��J هللا -و	Kل -ر"o©ا nAX
) J�)"�T) �Q14:  
  Eْ#F =)ِو ٍw�Fَ =)ِ �َ@ِa ��= E$ََQْ *** َوَ(َِ� JِKَِ�oِْإ �Q Zُ�ْأَِذ  
�ِف  Cَ�ْ�ِِط ا�ِ$ْ#ِ� وا
ْHَِa =ْ�َِ�  *** ِف�oَا©َْو Eِ�َ�  eََQا َوَذا ِ(= أَْ

 ��Uاء ا
A�Uل ا�F =)و �T� £¥�&؛�@AfU =) n#� JABا� �Q =�B��را%�ت ا�
�@ABراك ا���U�ا =) �U�U©ض ا
mأن ا� ��#�  �Q ]	ا�"ا E#Dا� �Q�X "ھ

�@a ع�B���ا E��ء ������ت ا�$#B�).  
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&��zع ا��hا�: V�1W�rت ا��h��� +	, &s1h0$�راك ا�Yر ا�~  
 n#� �@ABراك ا���U�ا =) �U�U©ض ا
mأن ا� ��a ؛=�Aa��ت ا� B�)

�ل�yأ ���� �Q J#���= أن ��& �@�Q ]	ا�"ا E#D؛ وا��@�Q ]	ا�"ا E#Dا� �Q�X "ھ :
�،أو @a�Woأ 
�m� "ال	ا© �f م و���K©ا �Q w�F ت،أو�)"#$�إ(� ��Q ¦A ا�
 ،=�Aa��ت ا� B�) n#� �@ABراك ا���U��Q اe؛ و�Eq� ��م �Q ا�@aض وإ"�(

%15�±o �X"ر &��= أن ���#�Q J ��ث:  
Yأو:  =� x���ت ا� ��Aa=؛ %wن &EَُBmَْ ا�B�) �Q ]	ا�"ا ¦ATل ا���إ%

 ]A�Q ن��fوا� YWfا� =) �@AK �َ@َ�ِBَ& � أو ،J°Wa �Q م��K©وا Eq� �ذ%
 a$` ا�
 JِKِ
ْyَ �Q �َ@َ# ِّ��َُ�َQ ¦q�ATا� [#X َُ�ه$َْa =ْ)َ J�#� رك�� �Q ؛¦ATر وا�"CAا� �Q

  .ِa� ْ)ُ xِ�ِ�ْwَ��e�  ْEِAَ] ا�ُ�xَ�َ أو
����� : ،Zf°�م ا��� Mf fQ ،=�Aa��ت ا� B�) �Q �$	ء ا�"ا��F©ا £�WCX

�رات f$ا� �Q ف
C�ا� �Q Eھ��در ا©o#��، وا�� C�
 ا��( =) EATوا�
�ُد أ	"اٍل B�$hٍ� وxُ�$¥َْX أ	"اٍل ...وا�AT"�ت��ت، وا��B�WCXت و�B&
WX ]AX ،

 ٍ�Wَ�� & ���� ا...َراِ�) ، ��a 
َ�mُْ& �®� ؛M&"C�وا� £�WC���a ��U��راك �#�@
�ء�Fأ =) �@�Q.  

�z��� : 
&
W�م ا��� Mf fQ ؛=�Aa��ت ا� B�) �Q ]	م ا�"ا�إزا�� ا�#Pf وا�&@
 `$a �Q م�@aوا� Pf#ا� ]A& ،�@Xر�f� �(��oت و�B���ء %���a ا�Tأ� ª�	��وا�

��م، وھeا & �"�K©ا �Q ً�#F ]	"& ��) Eq� �M ا�U��راك �#�@�؛ �زا�� ا�
�م@aوا� Pf#ذ�] ا�.  

 ���� أھT� £¥�X ،���� �Q ا��YWf ا�°@a E°�TU ��ا� ��A�f��ذج ا���Tل ا��F =)و
=�Aa��ت ا� B�) n#� ت�  .ا�U��را%

&��zا� [S��ذج 0Y ��1��23$�را.�ت ا��	�ء ,	+ ا�*�( )	�' �& : ا��
  �%$#�ه
� ��	 JAB#� دارس E% n#� nBD& E�#F G�Hا� 
C�D) �-هللا J�Kر-  �T�

 �@ABا��رس ا� n#� 
C�D�
 ا���U ،اeھ �T)"& nإ� JB�)ُ JBأن أ� eT�Q ؛������ا�
� ($J ذ%
، Q¥� �= أن �Xرس @� ªf& �#Q ،Mھe�وھ�
ت ©�#J أ(�ت %�M ا�

�#�#Dا� 
C�D��ر ا�CQ ،�@T) n�B& أو  Mھe��ء ا�@AQخ و"�H� ً��Q�y �$�
)
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) �Q ������ ا���fT��ا�a�a ��Kل أ��ء، 	¥Aى وا�"�Bهللا : "��ان ا� ]َhََو �َAََو�
 ً�	
ْyَ Jِ�#�َ ُس�َّTا� xَ�َ$ََQ ،ا±ن n�ِإ JِِT)َِه ِ(= َز
ِCََ�Dْ)ُ n#�َ ُل"َfَAا� n��$ََX
 n#�َ ِر�Cَِ�	ْ�ا nِة إ�
َ�Fِ©ا �َِT)ِه ا©ْزeَِھ �ِQ ُل�Wَآل ا� �َْAَ� n�Kَ ،ً�a
وَ)ْ

 َCِ�Dْ�
ى أKً�ا &َْ$�Tَِ� ا�ََُX أَْن َّEَAَQ ،���س وَ)�ِ
ِھَQو Â%ا
)ُ �َِ�ِa
ِmْ�
 Qِ� ا�fِ�َِد ا�َِ
E�ِ#Fََو َ���Uَ
�َراھُ� ا�ِCَُ	 Eَْa �ََِ�َو���Q Mَِ¥�ً َ�= ا�ُِ�Wَا� =a�ِa"16.  

������
 ا�E�#F G�H  و��A أM��ُ ا�C�D�a-هللا J�Kر- ً��BK Ja ا"#m�y�Q ؛ 
 J�"K ت�B���ً و����Xً واU��را%�ً، وZm#a ا���َ و��A�#$Xو َ�K
yو َ�Uودر

�ت®�
، و(� (= 17ا�C�D���a ��اھ ��% ������ب �Q ا��eھM ا���a ��@ُ& �#Q ،
 ،J#q�
، وذ�] ����� 	�ره، و%°
ة ( C�D�� ا�@a م�Fو �إ M�ا�� �)�D� nWT)

� Ja ا�) ¦Dه و��Bo JَBِ�)ُ ؛ ©نJaا"o و����Eoء أ��#$#� "@Q ،ى"�B  ن"Tf&
�@�ھ� وو	�@� �@�#� 
Q"& 
C�D) و�#��ب ،�@�yا"Kو �@Kو
y J�#�.  

 JX�Tھ n#� راك��U�ا 
C�D��ب ا��% �@a م�F ��ا� �K�T�و(= ا�
�ت  وھB"اJX وا��� �B�) �Q ���Z إ(% [#X �@X�
، واU��را%Ha E�� �@T) "#D&


C�D�#� �@K
y ء�Tأ� �  .( �A#�، وإ(
���hت �r$1	�: 2	{ اtولا�W '�	( )�*+ ا�	0$�راك ,Yا:  

 E�#F G�Hا� n#� ر%"ن�� ��J هللا -ھ�ف ا�Kت  -ر�B��a ه
C�D) �Q
�J#q، أو  ) : £�WCX�A#� إ�n ���� أ("ر ) `$a �Q ]	ا�"ا ¦ATا� ����X

 �Q ]	ض وا�"ھ� ا�"ا"�mوا� Pf#أو إزا�� ا� ،J)��Kأ `$a �Q �$	ء ا�"ا��F©ا
f� `$aJXر��ل. A��ل &�¥£ ا�°���aو.  

$3�� ا�`g1 ا��اu�� �U: ا��hع اtول  
  E�#F G�Hا� 
C�D) �Q ]	ا�"ا ¦ATا� ������ �������ء ا�@AQ `$a ى
fا�

�J هللا -Kت -ر�B��
 و(= X#] ا�C�D��Eq ا��� أھ�E ذ%
ھ� �Q ا� �  :YWfa ا�
1- " �Uر�m��م ا��Kأ =) E�#F G�Hا� J#B(أ �) 

 �Q ذ%�@H�وا� =��f�ا�


��C�وا� p��"�18"وا� ������در ا�Aا� �f� =a =�K
، ا�eي أ��f� JB ا�
�Eq ا��� ��  �� (= ا�@@a�y ��ر�U و(m��م ا��Kا أeھ JB�) �Q 

ي، وذ%qا��¢ا


C�D�
 �Q ا�%eX .  
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ح "%��ب  -2y E�f # ب ا�e$ا� E@T�
ه ا�%e& �� ��� ����Hا�� ���
E�#Fو �o�� =aن ا�D�H19"ا� . �a�Hا� 
�a �aأ =aھ" ا JB�)و

 �
وع ا��� �� &
د ذ%
ھBوا� Eq� ��ً ھ" ذ%
 ا�U�Uأ ��Tع ا�"h")وي،و�¥�fا�
 �o�� =aا �BWXو E�#F G�Hا� 
C�D) �Q- هللا ��@�Kر- ��ء �Q أو�@�:  

 َ�Dْ�� �َْ� &َ#ُْ£ Qِ� ا�ُ)َ nَ#�َ ��ِ�َْ� ْ
Cَ  *** ْ
Cََ�	ْا �َْ	 �ٍoِ��َ =ِaا �َِBWُْX20َو.  
&��zع ا��hا� :u�� ��U�2ء ا��ا(tا ��S#3  

 ً��#F G�Hهللا- ر)� أن ا� J�Kر -  Mھe��ن (� Ja ا�B�"ى �Q ا��fa J B� أ�¢م
���� وھ" ا�A"ل ا�
ا�£ وا��H@"ر��ذ ا�Hوا� x�$¥ا� �ل  ،21�AQ- هللا J�Kر - 


هC�D) �)�A) �Q" :�$aو:  ٌ��َ��َ�َ �ِTَ�َwUَ �َْAَQ-  �َِ��ُ �ِ� َو�َ@ُْ� َ(َ$ �َن هللاََّaَأ
 ٍª&
� َوaِِ@ْ� أB�َََْ[ طََِTِa [ََ#Uََو ،ªِ�ِAWَّْ�ا�-  ٍPَ�َأ =ِaْ [ِِ���ِم َ()َ 
ا َ�#eْ)َ nَھMَِ اْ�ًِCََ�Dْ)ُ

- nَ��$ََX ُ �Jُ هللاََّKَِر- Zُfْ�ََwَQ ى"َ�َْB�ْا Jِِa ��َِ� �ًTِّ�َf)ُ َرةِ ؛�Dَِ�Uْ�ِا �َ$َْa �ُْ@ََا�Uُ." أن �إ
 ً��#F G�Hهللا - ا� J�Kة  -ر���$) 
�( ً�B�$h ً�"	ورد أwQ ؛Ja ¢م�ا� �) x��F

 J��� �Q وي�Aا� �ma�Tل ا��  ":a"ط#��Q " ��W ا�B�"ى، 	
  �َB ِّ$hُ Eٍِــــــ�#Fَ �ِQ َـــــــْ"ٍل	بَّ 
َُQ   *** ِJِa ُء�َ�Qْ�ُِم ا
� &WَْـــــَُBِّ&َوُز  
� ***   " َ%Aَــــْ"�Q Jِِِ� ا�CْmَـــــــMِ َوا��ََّ$�ِّي   ًCِّ� َّأَْو َدل " ِّ��َ �ِQ ُJ��َ	  
�ُن   ��نُ ***  َ(ــــــ��َْ� &َُ�ـــــْ= ِ(ْ= أَْ�#hَ Jِِــــــَ�َ   َوَ(� Jِِa ا�Bَْ�ـــــــَ"ى ھَُ" ا�¥َّ


وَح ا�G�َّْH أَْو Qَْ�َ£ ا�#َّ�ِ ُyُ ]ِْ��� َوَرَد xْ�  *** ْx�$ِhَ =ْ)ِ Jِ�ِQ  َط)َ 
  Q22ِ� ِذْ%ِ
 E�#F G�H#� ]	و ���J هللا -%Kر-  `$a �Q ات"Bه ھ
C�D) �Q

 JAK �� JAK ا�����A، أو 	�� () ª#أو أط ،JX�K��oا x��F نwa ؛Eq� �ا�
�
رھW& �� رات�fا�ط�ق، و�. ،�@�#� J�fT�وا� �@K�o© ء��
ى ا�$#fا� �	و

�oت إeDXوا��X±ل ا��y©ا �Kأ �@X�K:  
 ًYأو : G�Hا� 
C�D�� M&e@Xر و�C�Fرة �= ا�f� ،EA� ) x�) x��wX

 E�#F-هللا J�Kة -ر���$��©	"ال ا�
ا��W وا�a ،J�Q �B�$¥"ال ا�	ال ا©�f�Uوا ،
�تB�� :�Q ا��eھM، و(= ھeه ا�

1- "[����] إ�e) nھM ا�(�م ( �-  ، ا�eي أ�JB ا�G�H ا��رد&
23"أ	
ب ا�
�J هللاKر-،E�#F G�Hا� 
C�D) بeوھ J�Q 
C�Fوا ،.  
�ل ا�G�H ا��رد&	-
�J هللاKر - [�� ��Ja أ	
ب ا��% �)�A) �Q" : =ْ)ِ J�Bْ�ََ�	ْا Eٌ�ِ#�َوeََ@َQ �ُ$َْaا ِ%�َ�ٌب َ
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،Eِ&¢ِTَّْ�َداِر ا� �ِ َّ�ِqَِم أ��ِم eْ)َ �ِBٍ#�ِ#FَھMَِ إَ()َ 
 اْ�ِِCََ�Dْ)ُ ِر��
ت  �َِْCََ�	ْا nَ#�َ Jِ�ِQ
 ،Eِ�@ِ َّْ�#ِ� ،ِه ِّ�hَِو ُJَAَ#أَْط �)َ �ِ�ِ�AَْX ]َ)َ ،Jِِa ُJTْ)ِ �ِ�ََ�$ْ�
 اْ�َُ�ْ(َ �ً ِّ�َf)ُ ،Eِ&ِو�أَْرَ�ِ£ اْ©َ	َ

J��ْ َّ�Uََو : ٍ[ِ���ِم َ()َ �eْھMَِ اْ�َِِ� [ِِ�� َ� .24"أَْ	َ
َب اْ�َ
2- "������"ع ا©(�
 ا��)"f� "aا�$�(� أ JBي أ�eا� ، ��W) =a ��W) هللا �

J�)�A) �Q ل�	 Y�K ،
�)©�a ر"@H��وي ا�fT ا� ��Kأ =a" : 
ُCََ�Dْ)ُ ن�% � َّ�َ�
 ِ=a Eِ�#Fَ =&�ِِء ا��َ�hِ ��َWَ)ُ �ِaَِذ أ�َ�Uُْ©ا �َ�َ�")َ  �َِ�$ْ�ُ� َ�$)�� nU")ُ =ِa ق�WَUْإ

�ِع َAِfا� �ِQ ُJTْ)ِ 
َ�َ�Uا ��َِ� ً�Whِ"َ)ُ ،[ٍِ��)َ Mَِھeْ)َ ِJ�ِTmُْ& ى
َX ��ا�Wََ"ا�ِِ]، َوھُ" %َ
 �َ�
وِع اْ��ََُُBا� َ̀ $َa Jِ�ِQ أّن 
َ�(َ ،£ِ&�ِ�َ��ِa Jِ�ِQ ِل�َAِن ا�� َِ� �ِ��mََX =�َ Jِِ��Kَ ُن� َِ�
�، أَردُت َ@ِQَ�(ِ 
ََ�َ� 
ُoِ�َAُز ا���، وCُُQ"َص �Cُُ"ٍص �َ &َْ��ََ@َQَ�Fِ ون
ُFَِwَ��ا�ُ

 ْD)ُ �ِQ ُJ$َ�ْ�َ ِ£�اِ َّ
��ِa [ََِذ� Eِ%ُ �ِQ ً��ِز(�َ ،ً�
و�ُُQ Jِ�ِQ �ُhُوأ ،£ٍhَِوا 
ٍCََ�"25 .
 E�#F G�Hا� 
C�D) أن nإ� 
�H& �Tھ 
�J هللا-وا©(�Kر-  �T� £hوا 
�(

�ره، C�Fأراد ا Jوأ� ،]hا"��ز a �Q$` ا�m�©ھ� ا�T� JfH�Q ،J�Uر��) 
�(

%ea م���"ح، و%��a@�$� (=  وذ%
 a$` ا�¢&�دات �#�J، و��م ا�ھ�
�ا�


C�D�
ات ا�C�D). 
����� : n#� اح
Hت ا���[ �U��را%��رة �= f� EA� ) x�) x��wX

 E�#F G�Hا� 
C�D)- هللا J�Kر - x��w�ا� �Q p@T�، و(�= U#] ھeا ا�
 :وا�U��راك

1-  Ja��% �Q ا©رو�� 
�fTU �h�A��a ر"@H�Q�£ ا�
ب "ط��a =f= ا�"ا�Q ا�
p&
DX �Q x��#ا� x�$¥ا� =) 
C�D�� �Q ا�) `$a"26 J�Q ]�� Y�K ،


 �#n ا�U ،E�#F G�H"اء C�D�
اح ا�y �
اً (= ا�U��را%�ت ا��� اU��ر%@�°%
 ��)�، و%�ن X$�ادھ�Cب وا�"#U©ا �Q أو �&"m� أو ��@AQ Z��%306  ،��w )

 E�#F G�Hا� 
C�D) Eq� ) M�X
X M K n#� �@fXهللا - ور J�Kر-. 
2-  Eq�U
��&�T ا��T"رة ا���a ��)�Uا� �$)����a ZH	"و� Z#�U ��ا� ���ا�$#


اح ا�n#� ��@AB ا�$�(� ا�T� ZWX" : �Q E�#F G�H"انHت ا��اU��ر%

هC�D) " �)�A) �Q �@X����a 
�، و	� ªfU ذ%@#q�Uر Eد�� �Q £h") "ھ ��%

YWfا�.  
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[��zع ا��hظ ا� :ا��hأ� ��W &� �Uض ا��ا�%$#�إزا�� ا��sWم وا��  
  ً��#F G�Hھ" ($#"م أن ا� ���J هللا -  (Kر-  ،Eq� ��ر ا�C�Fا �Q Ã��a

 ª#m) EK nء إ���
 ا�$#�hا ���ز، (m�©�a �@�fy رت�o Ea JXر�f� �A�  ��)
�Eq، و(=  ��ل �Q ا��yوا� Pf#ا� ]A& � n�K ،Jظ�Bأ� ¦&"� E�@ Xو ،JXر�f�

�ظ Bأ� `$a ء�@ABا� �@�Q ول�TX ��ت ا��B��
 وا����f=ا�&
W���a 
C�D��ب ا��%:  
1-  ���Uر"E�#F 
C�D) =) �#�H) EK �Q E�#Dا� �BWX"�@B��� ،  �f� G�Hا�

�����
ي ا�qا��¢ا ����ن ا� #��K
�27ا� �م �f� =a ا�@� JB��wX MfU � ، أ(

، واF��ف C�D�
ح %��ب ا�y P���) =) P#��� �@B�) ر"¥K "@Q

 ��w �� Jaرس وط����ل ا��H�Uنوا���Eq ا�¥ ) =) . �f� G�Hا� x�wQ
�J هللا-ا� �م Kرة -ر�f� £hوwa ��w �� ا�@�Q ً�T�f) ،���U
  .28ھeه ا�

2-  ���Uاق"ر�Cدرك ا� �Q E�#F ق (= %�م�m�U�ا £�Q �Q ا©��ق PBأ� "
���fT�ا� �a�a ��Kأ JB���29 �Q ]	ا�"ا Pf#ھ" إزا�� ا� ���U
، و("h"ع ھeه ا�

 E�#F G�Hا� J�fHX- هللا J�Kر- J�"Aa ]�f���a اق�C#�" : ُJُBَ#َXَو ُJُ���َhََو
 ِJ¥ِ$َْa أَْو ُJُf�ِ�$َْXَو ُJُ	�َAWِْ�Uَْوا : ِ]�َْf�ْ�%َ"30 . ]�f���a اق�C#� E�#F G�Hا� J�fHX أن

 `$a JTظ ���د % Bا� � £�WCح ا���Tا� �Q "ھ ��� �، إ�Dا� Eq� ��Q ھeه ا�

احHا�.  

&��z{ ا�	2  ,	+ ا�*�( )	�' �a( Vل �nوح ا�%$#� ا0Y$�راك: ا�

اح ّHأن ا� ��& E�#F G�Hا� 
C�D) وح
H� ]�����@� هللا-إن ا�Kر-  ��


ح yو �@� aرة و�f$ا� [��B�a nB�%ا =) �@T�Q ح؛
Hا� �Q �ٌK") pٌ@T) �@� =�&
 Eq� �
&[ �#n ا�B�"ال وا�	ا© 
�ف ��e] ذ%hأ =) �@T)و ،�@W�h"Xو Eq� �ا�

n#� E����وا�  E�#F G�Hا� n#� راك��U��a ح
Hا� �Q ]U"X =)ِ �@T)م، و��K©ا
 ،[#X �@X�
اح �Q اU��را%Hوا� ،w�F JTظ �
ه ھB"ة؛ WCQ£ وo"ب (f�ا� �)
 �@B��»X =) ھ��C	 =�& �� J�© ؛J�#� ون
�� &�= �@� (�W) p@Tد & �

�ءت ھeه ا�U��را%�ت� ���ً (�Q �@T ا��W ا�U��راك �#n ا�G�H، وإ�&
WX ª�A
J#q� �� �@K
yو 
C�D��رات ا�f$� �@�Q ء�Tأ� ،£�AT�وا�.  
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 ��U�U©اض ا
�ر ا©)¥W�U�aت، و�
اء ھeه ا�U��را%A�Uل ا�F =)و
 
C�D�
اح ا�y ت���= AX �� اU��ر%& ،���U��راك ا�AB@� ا��� x#U ذ%
ھ

  :إ�n ���� أ�"اع
ا�*�( )	�' �& ا0$�را.�ت أرy��X3 �sW �Z ا��1ل ا��ي أورده : ا��hع اtول

�s�� رك�$r  ا����r ا�
 E�#F G�Hا� ��ن x$h ا©	"ال ا��� أوردھ�a �Q اح
Hا� M���Uأ Z�"TX

�J هللا -Kر- M���U©ا [#X =)و:  
Yأو:  E�#F G�Hه ا�

&£ x$¥a ا�A"ل ا�eي ذ%C�هللا -ا� J�Kر- �، إ(

 ���ل %#�$�U�a"x�$h" E�#F G�Hا� J�#� ¦� ���x "، أو ذ%
 أن (D)
Mھe��AT"ل �= أ���ن ا��eھM"، أو "�##� x��D)" Jأو أ� ،"J�#� ل"$) 
�(" ،

  : و(= أ(°#� ذ�]
�ر -1�Fح، ا��Tا� �Q ق"fرة وا���J هللا-ا���w )  E�#F G�H ا�¢(Kر- ���"ازھ

�لAQ": َّ) �J هللا - 	�ل ا�G�H ا�$�وي.31"�َرةُ َواf�ُْ"قُ َوXَُ�"ُز ا�¢َّKر -)" : ُJُ�"َْ	 :
�َرةُ  َّ) 
 ) َوXَُ�"ُز ا�¢ٌَّْ�Fَ ُJ%ُ
َْX يeَِّا� ¢ِِq��َ"اًزا ُ(ْ �َِ"ي ا��ََّ
Qَْ�ِ=، َو	Eَ�ِ ِ(ْ= اْ�َ�َ

�دَ َQَا أeَ%َ ،�َِ� 
وهٌ، َوھَُ" 	َْ"ُل َ(��ٍِ] Qِ� اْ�ُ�َ�وَُّ�ْ)َ "َُ@َQ Jِِ#$ِْQ =ْ)ِ ِّ�ِ��َAَّ#ا� 
هُ �p، َوَذَ%َ
�َل َو	َْ"�X ُJَُُ�"ُز َAَQ ُه َّ�hِ ٌy��ِvَ"32.  

2-  E�#F G�Hر ا���Fا ،
�f��ا� �)�X 
�زة )�Tة ا���o J�#� �#oُ =) ��w ) -
�J هللاKه -ر
f	 n#� د�$ُX ة�Cاق . أن ا�"��J هللا -	�ل ا�G�H ا�Kُل : "-ر"َْAَQ

 ٍE�ِ#Fَ) : َ#$ََQ =َِQَوإِْن ُد ِ
fَْA�ْا n .( ٌyِ��%َ�ُ  ُJَّ�َw%َ Pَُ�"ُ& =ُaْا EََAَ� ���ْ= اْ�َْ�َھُ{ �ََِ�ِQ
 
ِ�ِf�َّْ�ا� �ِ َّ)�َX 
  .33"ُدCَِa =َِQَ�ٍة َ)ْ�ِ

�ء ("ات ا©رض -3�Kإ ��w ) . E�#F G�Hل ا���J هللا- 	Kاُت اْ©َْرضِ : "-ر"َ)َ 
 َ�ِ#Uَ ��صِ  َ(Cَِ�Fْ�َِرةٍ  َ�ْ= ا��َ$ِِa  َْو�َْ" ا� ْZUَ34"َ�َر . �	"Uا�� G�Hل ا��	-  J�Kر

� �َِ$َ�ِم : "- هللاًXا"َ)َ nَّ� َُ& �َ �َِ#َf�ْا �َ&
ِKَ َّأَن �¥َِ�Aَْ& ُJَّ�َwِa xُ&
اُْ��ُِ
َض ھeََا ا��َّْ$ِ
�ِص، َوھَُ" Cَِ�Fْ�ِا =ْ)ِ Jِِ�)َ�َUَ ٌyِ��%َ�ُ �ِ(ْ= أَنَّ  اْ�َْ�َھ{ِ  أَْھ'ُ  َ,	u�َِْ  أَْط�َ�َ  �َِ
�َرِة &ُْ�#Jِ�َْ#�َ ªَُ َ(َ"اتٌ �
&َ� اْ�ِ$َِKَ"35.  

4-  E�#F GHم ا��% 
��$�M، ظ�ھa ح��Tا� G Q �Q =���ر ©�K ا�¢و�Dا� ��w )
�J هللا -Kل  - ر�	 ،�
 وا©�°��= � �Aa[ ا��BHW و�Kھ%eا� ]�Aa ]A& د
أن ا�
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 E�#F G�Hهللا -ا� J�Kر-" : ِf َْ& �َْ� ُر إْن�َ�Dِ�َّْْذ اeَ#َ�َ& َض أَْو
ªْ اْ�ِ$ْ#ُ� أَْو �َْ� &َْ
 ِJِ�Bَْ� nَ#�َ xََ#Kََو : ِJِq�CَDِِaاٍم ِ©ٍَب، َوeَ�
ٍص، َوeْ�َ&ََ�ٍ� َوُ�eَاٍ(َ� ََُfِa"36 . ل�	
����J هللا-ا�G�H ا�¢ر	Kر-)": ِJِq�CَDِِaَو ( �ُِq�
 أو ا©�°َ��ِ= 	َِ%َeََْ�ُ[ ا�	َوھُ" 

 إَذا َ%�َن �َ ِ%َeَا�  ���َر إِ�ََ�Dَِنَّ ا�©ِ ،
��Q ُJَِ� ا�َ�َ"اِھَْ	 ،Jِِa َرَد َ�َQ nَT)ََ�ِْن أQ ،�ِT�ُْ&

 ]ُ�َْ	 Jِِّ#%ُ 
ِ%َeَا� ]ِ�َْ	 Eً°ْ)َِدةٌ َ(َ[ اِ�ْ�َ¢اِل، َو"��م ا�#eة، وھ� َ("ُ�X ھُ" �َِ$َ�ِم
�Q ��% ،£ِ�
�Q-ا���و��: أي-ا�n#� �َِBHَWَ ا�َ
اِ� =aا =� ZX J#Aو� ، J�"	و ،

 َ[ِ�e%َ "َُوھ �َِBHَWَا� ]ِ�َْAِa َرَد َ� xَِTCَ�  .,َ"37	u�َِ  ُ�َ�َ�لٍ    َ��wَ	J#f إن َظ�ِھَ
 ا�ُ
����� : MA� Mھe��� �Q ا��$�
 ا�A"ل ا��H@"ر أو ا�%ea اح
Hء ا��B�%ا


ه C�D) �Q G�Hأورده ا� ��رةً (T@� إ�n أن (yإ ،E�#F G�Hم ا��% ¦�
"@H���x ا�D& J�© ؛x�$h���$�  :و(= ا©(°#� �#n ذ�]. ر أو ا�

1-  E�#F G�Hا� �@�Q ر��Fا ��ا� ،P�H��ء ا���J هللا -( ��w ا�Kم  -ر�$a ��Wا�
J�"Aa اھ�
�ه (= ��K ا��T°�Uا J�© اھ�؛
َوُ%ِ
هَ َ(�ٌء ُ(ْ �َْ$َ�Kَ �ِQ Eٌَ�ٍث : "ا��


هِ ِ�ْ)َ �ِQأَْو ...َو ُJTْاُز ِ(
َِ�Kْ�ِا 
�P، َ� إْن َ�ُ َH�% �)ً��َن طََ$%َ"38 . G�Hل ا��	
 
�J هللا -ا��رد&Kر-  E�#F G�Hل ا�"	 �T�- هللا J�Kر-: )" ٍPَّ�Hَ�
هُ ) َ%َُ�ُْ& �ََQ

ُ� اiَ�َْ�اَھ�ُ ھeََا َظ�ِھُ
هُ ََ$�ْ  .39"َواْ�ُ
2-  E�#F G�Hل ا��	 ،x�$��a ار ا���ق
�X ��w ) - هللا J�Kَر : "-ر َّ
َوإِْن َ%

 َ$ِa ا��ََّ�َق َEFَََ�ٌث إْن َد°َQ َّ�ُ� ٍء أَْو�َQ اٍو أَْو"َِa xٍ�ْ"40. �y
Dا� G�Hل ا��	 - 
�J هللاKَل :"-ر�، wِaَْن 	َ َّ�ُ°ِa ِء أَْو�َB�ْ�ِa اِو أَْو"َ�ْ�ِa َر ا��ََّ�َق َّ
ْوَج إَذا َ% &َْ$Tِ� أَنَّ ا�¢َّ

 ِ��ªٌ َوأZِ�َْ َط��ªٌِ َوأZِ�َْ َط��ªٌِ، إْذ �َِ¢ْوَ��Jِِ أZِ�َْ َط��ªٌِ َوَط��ªٌِ َوَط��ªٌِ، أَْو أZِ�َْ َط
 ُJ)ُ¢َ#َْ& ُJَّ�ِ�َQ ،[َِ�eَ%َ َّ�ُِء َو��َB�ْا �ُ�ْKُ، َو�أَْو َ xِ�ْ$َ�ََْ�أَ َ(َ[ ا�fْ�
َق aَْ�َ= أَْن &ُِ$�َ� اْ�َُْQ �َ 

ى Qِ� إَراَدِة ا��Q �ِ�%ِْwَِّ� �ُُ¢وِم َواKَِ�ٍة؛ ِ©َنَّ ا�ْ  َّ"َTُ& �َا�°ََّ�ُث َو nHَ)ََو ،Jِ�ِQ�َTُ& xَ�ْ$َ
 ،�َ@�ِQ ى َّ"َTُ& �ََQ َّ�ُِء َو��َB�ْا Eُ°ْ)ِ ��Uِِ�، أَ�َّ@ََA�ْا =ِaَْرْأِي ا nَ#�َ اْ�َ"اِو �ِQ xُِّ�َ�اْ�ُ
 ]ََfXَْأ =ْ�َ�ِQ ِر"ُ@Hْ��ًء َ�#nَ اْ�ََTِa ؛Mَِھeْ�� َ�#nَ اْ�ََ@ِa ِل"Fُ�ْ�َ�ْ�%َ �َ@ِa ِل"Fُ�ْ�َوَ)ْ�ُ
 اْ�َ

 ُD�ْا،�َ@ِa ِل"Fُ�ْ�
 اْ�َِ�ْ)َ �ِQ ªِ ََّT(ْ= ا�ِ َّ�ُa �ََو ،��1ََْ�ُل اْ�ُyِِّ��َ إْ�َ�َ)َ' �sَِW ْ#َ[ طََ�	ً
  .َ Yَ"41��sُhَْم �uَُ َ,	َ+ اْ�َْ*�sُرِ 

3- ��w )  ،ً؟���= ظ#�J إذا أودع ا����� ��Tه () JAK ء�B��Uم (= ا"#����= ا�X
 E�#F G�Hا� �@�Q ر��Fا-  J�Kهللار- Jأ� P�� أن J� eFw& =) هeا�"د&$� ھ �®�y .
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�J هللا -	�ل Kر-: "�َ@ِ#°ْ�ِِa ُJ��ْ= ظَ#َََِ� �َ@Tْ)ِ eُFَْ©ْا ُJَ� Pَ�َْ42"َو�.  G�Hل ا��	

�J هللا - ا��رد&Kر-" :�sَْ̀ �ِ �َ(َْtْا ُuَ� َّْ�َھُ{ أَنAِaَْ�ِر JِِّAKَ إْن أَِ(َ= اْ�ُ$a"ُAَ�َ،  َواْ�َ

 ٌ
�ِTْ)ُ أَْو ، ٌّ�َ#)ُ �َ@ُّaِذ&#َ�َ َوَر َّ
 .43"َوا�
�z���:  E�#F G�H"َل ا�	اح 
ّHا� `$a ]f�ُ&-هللا J�Kر-  =� x��D) ل"Aa

� &�ل �#x$h n 	"ل ا�E�#F G�H، و(= �) ��������&= ��ى ا��$��ء ا��أ�K ا�$#
  :ا©(°#� �#n ذ�]

1- w ) E�#F G�Hر ا���Fا ،
�Wوا� �f$ا�� EFدا �T ة ا��o ��K ��- J�Kر
�ل ا�G�H ا��"اق - هللا	 ،��J هللا - �"ازھKر -)" : �ِQَو �َ@�ِQ ٌ�َّTUُ َزْت��َوَ

 ِ
�ْWِ�ْا ( ٌ[ِ���َل َ(َ	 �َِ� 
&َ¥�ٌ، َوَ� : ِ(ْ= اْ�ُ�َ�وََِّQ 
ِ�ْWِ�ْا �ِQ �ََو �َِf$ْ�َ�ْا �ِQ nَّ#Cَُ& �َ

 َذ�َِ] ِ(ْ= ُرُ%"عِ َرْ%$َ ُ�ْ(َ � 
، َوأَ(َِّ�َْB�ْا �
 َوَ� َرْ%َ$�َُXْ"ِ�ْا �َوَ Mِ�� ا��ََّ"اِف اْ�َ"اَِ�

nَ@َ��ْا Jِِa َْسwَa �ََQ EِِQا"ََّT44"ا��ََّ"اِف َوا�.  
2-  E�#F G�Hر ا���Fدل، ا
Dا� �&"aر ��w )-هللا J�Kل  -ر�	 ،J�&"aم ر�� n#�

 
�fTU �h�Aهللا - ا� J�Kر -)" :J�"	 :َدل
ْFَ � ( =ُaهُ ا��َKَ �ھُ" �Fَُِف َ(
 ِJِ�َ&"َaَر n#�َ ِق�َBِX�ا =ْ)ِ Mِ�ِ�Wَ45"ا�.  

3-  E�#F G�Hر ا���Fه ا
�ل )�) n#� �fo�� أو )C� دل =) ��w )- هللا J�Kر- 
=�¥& � Jب . أ���Wل ا���J هللا-	Kر -)":� ًCِّ� َّأو َدل (ش : nَّH)َ xَ�%َ 
ا��

 =ْ)ِ ً��ِfoَ Eِ�ْKَ �ِUَْر �ِQ �ٍyُْر =ُaا Jِِa َم¢َ��=، َ(َ[ أنَّ ا�eِي ََ¥َْ& � ُJَّأ� n#�َ �َTُھ
�ْ= َو�َ َ¥َْ& ُJََّ�ِق أ����ِa ِن���ِب ا©َ&ََ�%ِ =)ِ n ��ِ ِع��َUَ "َُذ�ِ]، َوھ n#�َ َه
" أُْ%ِ

 ُJ#)wَ�َQ �ِXْwَ�Uَ ��َ%َ �ٍ�َWَ)ُ "ُaََرهُ أ�َ�Fْي اeِ46"ا�.  
&��zع ا��hا�:  g]�1`ا� ��$3 �#$%ا0Y$�را.�ت ا�$& أراد �n �sWاح ا�
u�� دة���  ا�

       E�#F n#� اح
Hا� J%ر��Uا ���J هللا - (Kر- JX�Q ��ن (�a  =) ه
%e& أن
�م،( �Eq، أو (� أ�Kوأ Eq� �� vaا"h"د و�	ه (= 
� EB(  JAK ذ%�� J	ط��a أو

  .ا�����A، و���AXه (� JAK ا�ط�ق
Yأو:  ��ر �@ywQ ��م ا��� أ)EB ذ%
ھ�K©وا Eq� �� &D¦ ا���Q �أ(

�@�"Aa �@X�
اح �Q اU��ر%Hا�" :J�#� �Aa"، "
%e& ��"،"Z�U"، " ��

ك"،"�� &��#�" ،"&�$
ضX ."n#� �#°)©ذ�] و(= ا:  
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1- ���ن TU= ا����a ��w ) �Q . �y
Dا� G�Hل ا���J هللا -	Kَغ ِ(ْ= : "-ر
ََQ � َّ�َ�
�ً��ََ� �َ@Tْ)ِ 

َع JِِTَTUُ �ِQ َوَذَ%ََyَ �ِ ُّ��ِت ا��َّ�ََf�TUَُّ�ٌ  َو1َWَِ& َ,	َ+ اْ�ُyِّ��َِ ، ...َواِ

�َfmُ�ْا =ْ)ِ ��َ@ِِa ªََّ#$ََX �)َ EُBَْ� �ََوِھ ،ٌ�$َِaأَْن َرا Eَfَْ	 ْ�ٍءyَ nَ#�َ ��َ@ِِa £َ َ)َ َ�ِْنQ ِر
 ِJWِ�hِ"َْX �ِQ ُJَ��َ	 ،
�nَ#�َ ُJ اْ©َْظ@َُِ ُّ�َ�َX َّ£oَ Jِ&ْ�ََ&َو Jِ@ِ�� َ�#nَ َوْ�َ@ِِa £َ َ�َْ&"47.  

2-  E�#F G�Hا� 

 ا�$�ر&� ذ%�$� ��ن ا��h ��w ) �Q- هللا J�Kأن -ر 

�$� ��=إذا اد�x#X n ا�$�ر&�،  ا�¥& J��Q إذا Z��% ���ب (mُ&  إذا �إ �@�#�

=�¥& �Q x#�ا� n#� �Tِّ�a J� ن��J هللا -	�ل . %Kر-" : َ=�ِhََو  َM�mِ� َ�#J�َِْ  اْ�َ
�J هللا - 	�ل ا�Tِّ�َfِa"48 .Â�#� G�Hَ�ٍ  إ�َّ Kر-" : ْ�.ُ�َْZ �َْ�  ِJِ���َhَ Zَ	َْو xُِّTCَ�اْ�ُ

�JُTُ َوَ� (َ َ¥َْ& =ْ"49.  
3-  �y
Dا� G�Hل ا���J هللا -��w ) �Q ا�eTر 	Kر-" : ٌJ�ِfTَْX : �َHْ�إَذا �eَََر اْ�َ

،=ِ�ْ�َ ُُّTا� �ِKََwِa �)ً
ِWْ)ُ َّ�إ َ�َّ�)َ EُFُ�َْ& �َ َ�ِة َّC#ِ�  ُyِّ��َùُْ اْ�ُ ,َ �َiَ0َ ��  َوإِ�ََّ�َِ�

أَةِ ْ��Eِ َواْ�َُ َّ

َق Qِ� َذ�َِ] ُ%#a Jَِِّْ�َ= ا�َْQ �َاِم َو
َKْ َم Qِ� اْ�ِ َّ�َAَX"50. 

4- ��w ) �Q : �	"Uا�� G�Hل ا��
&x ا�#$�ن، 	$X- هللا J�Kب  -ر�f� ه��@�X �T�
�ٌب ُذِ%َ
 Jِ�ِQ ا�#َِّ$�ُن، أَيْ : "ا�#$�نَa : ُJُوط
ُyَُو ُJُ��هُ ِ(ْ= Yُ�ْKَ أَْرَ% ُّ�Kَ Yُ�ْKَ =ْ)ِ �َ


&JُBُ؛ ِ$َْXْض �َِ��ِ�َ َو َّ��ََ$َZ �َْ� ُuَّ�َtِ"51.  
5-  �	"Uا�� G�Hل ا��	 ،=�$&�f���J هللا-��w ) �Q اF��ف ا�Kر -" :J�fTX : Eُ°ْ)ِ

 َBoِ �ِQ َِ�ُف�Fْ�ِا �ًAَ#�ْ)ُ Gِ َْB�َْوا xُِ��Wََّ�ا� �ِQ ِع"َّْTَوا� PِTْ�ِ�ْا �ِQ َِ�ِف�Fْ�ِا ِ�
�ُع َ�fْ�� َو	َ�َل اْ�َُ@ِT�ْ�َ 
ِ�ْmَِa ��َرھََ�Fَْ�ٍت اDََ� Zْط
ََ�yَْل ا��J�َِqُ َو	َKَ َع�َa =ْ�َ%َ �ِAْ$َ�ْا

 Eِ)ِ� َّHا� �ِQ ُه
� َذَ%ََ@ِT�ْ$َِa َ�ِتDََّTِه ا�eََِّ ھ�إ Zَْط
ََ�yْا �)َ ُyِّ`#َاْ�َ�َ�َم  َو3ََ�َك اْ�ُ
� Qِ� أَ �َ@ِِQ�َِ�Fْا nَ#�َ ِJKِ"hُ"ُِ� �ِAْ$َ�ْا Eِoْ"52.  

6-  Â�#� G�Hل ا���ر، 	��F�ة ا
�Q �Q ª�	
�J هللا -( ��w ) �Q#� ا�Kر-: 

عٌ "(َْQ ( ْ�َّ	iََ$َ�َْ�  ِM�ِ�Wَ�ْا =ُaَْل ا�	Q ªِ�ِِ� أَ&َّ�ِم اْ�ُ$ْ@َ�ِة، َو	َ َّ
: اْ�ُ�nَ#�َ xُِّTCَ َ)#َِّ� ا�


ي َ�#nَ اْ�َ�Hْ@ُ"رِ َِ�Hْ�ُ#ِْ� ُJُ�َّ#(َ"53. 
����� : vaا"h"د و�	ه (= 
� أ)EB ا�E�#F G�H ذ%) ¦D& ���Q �أ(

�م،�Kوأ Eq� �� �@�"Aa اح
Hا� J�#� ��U��ر%@Q" :xTC�، ..."أن %�ن �#n ا�
�MU أن &¢&�"، و..."%�ن �#�J أن &��A"وT�  :و(= أ(°#� ذ�] ...".ا�
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1- ��w ) �Q: �	"Uا�� G�Hل ا��	 =�X
h�Wا� =�a M�X

اط ا��Aرة �Q ا���yا -
�J هللاKر-" : ٌJ�ِfTْX : �@T) Jِ(ِا
ََQ �َ$َْa nَاْ©ُو� 
ََّ%eََXَو ،�ً��َ� ِْ� َ�َ�ِ��َم ا�°َّ َّ�َ	 =) Eُ°ْ)ِ

 َ% �Q ِM�ِX

ِك ا��ََّْْX n#� َه
ْ"�Tُْ& Jَِِ�ُب �J إَ��َدةُ ا�°َّ��ِ�َِ� Eِ$ِْQ �$َْa اْ©ُو�nَ (= أُْ%ِ
 .54"أَْن &َِ¢&َ� َو	ُْ�َرٍة  �َ$َْa	Jِِ�"َْ َوَ(َ[ ِذْ%
ٍ  اْ�َُ#`,  ِyِّ	�iََ� +نَ 

2-  E�#F G�Hل ا��	 ��Wh©ا �Q ئ¢�& � �) ��w ) �Q - هللا J�Kر -" : ِ=ِّ�َf%َ :

بٍ َ�ا...َ(َ
ٍض، َوَ ً�ّ��َء ِ$َ�ْoََو �ٍَ�CْFُ 
�ْ¢ٍء َ)ْ�ُِ Zِِq�َQ55"، َو . G�Hل ا��	

 Â�#�- هللا J�Kر-)" : ٍ�َ�CْFُ 
ِ�ْ(َ ( ،ٍ�¥َ�َْa أَْي ،��ِ� َوَ%ْ ِ
ھََ�َ$ْ��ِء اْ�ُDَ�ْا ِّ�¥َِa
�	ُِ¦ Q ً�َA#ْFِ �ٍَ�CْFَُ�ُْ�ِ¢ئُ َ� � � Qِ� وَ . َوأَ(َّ�َ%َ �ََQ َّ�َِوإ ُJhْ ِّ
�َ%eَا �CِDَِaٍّ إْن �َْ� &َُ

 =ٍِّ�َa 
ْ̀�َِ�& َو�Viَِْ ا�EِAَّْT، َوظَ�ِھُ
هُ َو�َْ" َ)ْ�َ َZ  ُ�1َْ3ِ�ُ�ه  ِuِW ٌE�CِBَْX Jِ)ِ"ُ@Bْ)َ �ِBَQ ،"56.  
�ح -3�Tا� �A� ن��J هللا -	�ل ا���w ) �Q . E�#F G�H �� ا��Cاق (= أر%Kر - :

" ُT%َْوُر ٌ�mَ�oَِو ٌّEWَ)ََ�اٌق َوoََو�ِ�ٌّ َو ُJ"57 . Â�#� G�Hل ا���J هللا -	Kر - :
" ِJِ� َّWCِِ� Jِوِط
ُyُ =ْ)ِ �ََو Jِِ��� ِ(ْ= أَْرَ%�ھَُ ُّ��َ �mَِfTَْ& �ََQ ُد"ُ@ ُّHَ�اُق َوا� َّCا� � َوأَ(َّ

 �َِa ُل"Fُ َ�اِق، َوا��ُّ َّCطُ ا��َAUْإ َّ
¥ِ��؛ ِ©َنَّ اْ�ُ��دٍ  aُِ�و�ِِ@ََ@yْ58"إ.  
�J هللا -	�ل ا���w ) �Q . Â�#� G�H ا©ذان �Q ا�"	Z ا�¥
وري -4Kر- :

�MُUِ ِز&َ�َدةُ "َT��ِريٍّ (َواْ�َُ�ِ�Fْوِريِّ  )ا
ُ َ�ةُ اْ�ُ�َدَّاةُ Qِ� ا�¥َّ َّCَج ا�
ُDَْ�ِ� ،��ً�ْKُ "ََْو�
� أَْو �ً&�ِAَْX Jِ�ِQ ُ��َ"�ُ�ْ��ٍ[، َوEَFُ�َْX اْ�َْ�َ 
ِ�ْmَِا�
ً�FِْwَX"59.  

�z��� : =)و،��Wا� �Q ً��F ]	"& ���رة (f$ا� vfh م�$a J�#� راك��U�ا
  : ا©(°#� �#n ذ�]

1- ���
 ا©���ن ا���ھ
ة، 	�ل ا�G�H ا�¢ر	CK ��w ) �Q - هللا J�Kر- :
"J�fTX : َاْ,$ُِ�ض )Jُ�"َ	 :Gإ� 
� ُذِ%َ
 َوَ(� ) ا��َّ�ِھُ�َ�ِQ 

 ا��َّ�ِھِِCْKَ Jِِq�¥َِ�	ْ�ِa

 �ِQ َِن�Fُ�َْ& َ�اِن و
� طَ�ِھَ�َُ@َّ�ِ�َQ ،ُم�
ُء ا©ُْذِن َوا��ََ$َFَ Jِ�َ#�َ ُد
Jِ�َ#�َ xَ�ِ�ُ، و&َُ
 ِJ)َِ�%َ"60.  

2- ،�#ma ار درھ��A) Z��� إن %@T� "B$���U ا��Tا� ��w ) �Q  
�ل ا�G�H ا©(�	
�J هللا -K)َوُدوَن ِدْرھَ�ٍ : "(-ر، 'َW �Wَ(َ� َ)ُ �ِ#mَa �ٍَ61"َوِدْرھ.  
�ع �� &T¢ل J�Q، �� أ�¢ل Mf a ا�#eََّّةِ  -3�� =) E �(ا =) ��w ) �Q  =ْ�َ �َِ®yِ�َTا�

 ِJ�ِ��َ�ِ . E�#F G�Hم ا��% 
�ھ�Q- هللا J�Kل  -ر�	 Y�K E mا� ��$& � Jأ� -
�J هللاKر-" : َّeَ� ِب��ٍع َو�َْ� &mَْ�E َِْ أَْو aَْ$َ� َذھَ�َ�ِ �َِa 62"ٍة . �y
Dا� G�Hل ا��	 -
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�J هللاKر-" : ِxِّ�َ�، Jِ�َْ#�َ Mُ�َِ& Eَْa اَ Yَ Eُ ْmُ�ْ��sُhَْم �uَُ  ،)َو�َْ� &mَْ�AَQ ) ْE ََِْ"ُل اْ�ُ

وِج ُDُ�ْا Eَfَْ	 �َ أَْو Eَ ََ�(َْو�َْ" ا ِّ�ِT�
وِج اْ�َُFُ �َTْ�ِ"63.  

�ل ا�G�H ا��رد -4	 
�J هللا -&Kر-  �Q ª&
H�م ا���م أ&�م ا�$�� وأ&�o ��w ) �Q
�رة ا��@�رB%)" : ْEََوھ  ِª&
ِHَّْ�َم ا���َم اْ�ِ$�َ� َوأَ&َّoَ َّ  إْن�َوإِ ،xََ�ْwَ�Uْھ=  أَوْ  ا
�B&

�Tf&ِْو&َ�نِ  وwَX( ��َ@ِِ	�َBِّX�ِa ُJ)ُ"ْoَ =َُّ�$ََ�َ& ُJَّ�ِ�َQ ]ُِaا َّ
، َوَ� &Jِ)ِ�َ%َ �Qِ EُFُ�َْ اْ��َْ"ُم ا�
 ِJِ�"َْ	 

ھُ=َّ : "َو&ُْ�ِ¢&Jِ، َوظَ�ِھُُ�ِBُْ& أَْو " ،Yِِ��
 ا�°َّ��ِ� َوا�°َِّ�ِْBِa Mَُ#�ُْ& ُJَّ�ََو�َْ�َ� أ

 َ�ِ��َ.َ  ُJTْ)ِ Mَُ#�ُْ& Eَْa��َ@ِ�ِQ ُك� َ)ْ   .64"اْ�ِ
[��zع ا��hا� : �ِْU�ُ3 &$ا� �X�ظ ا����h�tا����رات وا ��W +	, 0$�راكYا

  ا��1رئ �& ا�	�� وا��sWم
 G�Hم ا��% �Q م�@aض وا�"�mن ا���a �Q 
C�D�
اح �#Hا� E�$�Uا

 E�#F- هللا J�Kر- �@T) رات�f� ة��" :
�T@�Q"و ،" E�H) "�  :و(= أ(°#�@
1-  ) �Q��w qم دا"T#� �$��ب ا��Cة �Q ا�°"ب ا��Wا� G�Hل ا��	 ��-  J�Kر

�ِرحُ "  :- هللاَّHل ا��	  ِJِ�"َAِa ]َُT�ُْX َ� Jِ�ِQ "َُھ ُJَXَ�oَ َّهُ أن

َ : (َوَظ�ِھُFَآ EٍCَ)ُ( 
 ِu�َِو�  ��ََ� ً��ِqِم َدا"َT#ِ� ًن َذ�َِ] ُ(َ$�ا�  .65"إذا َ%

2- Ja َّ¦Fُ يeا� P�ُDُا� ��w ) �Q  �fTا�$�وي �ا� G�Hل ا���J هللا -، 	Kر- :
" ُJُ�"َْ	 ) ِP�ْDُ�َْوا( Pِ�ْDُ�ْا ]ِ��ِ�َِa َ�اِدِهfِْ�Uَْوا ، ِu�ِ�  ٌ��ََ�  ِP�ْDُ�ْا Pُ�ْFُ Eَْa"66. 
3-  �y
Dا�  G�Hل ا��	 E°�
 ا�@) ��w )- هللا J�Kص: "(-ر ( �)َ Eِ°ْ�َوَ(ْ@ُ
 اْ�ِ

�َ@�ِQ ُJُ#°ْ)ِ Jِِa Mُ(َ
َْ& : ْ��ِa ٌ�َA�ِAyَ ZٌFَُْوأ ،�ٍَ#َaٍل، َو��ٍل، َوMٍ َKَ، َوَ(�َ��ِر ِد&ٍ=، َوََfِ� 
 ُ� َّ�، َواْ�َ$ � إَذا َ%�َن ُ%ُ ٌّE�iِ*ْ'ٌ  َھَ�ا) ش(أَْو ِ©ٍَب؛ َ� اْ©ُمُّ)َ nَ#�َ Eَ�ِKُ إْن ُJَّ�َ©ِ ؛

 ْT�َ �ِTmُْ& =ْ�َِ� ؛£ٌhِا"ََQ ِف�oَاْ©َْو �ِQ �َ@َ� �ًAِQا"َ)ُ ��َُ@Tْ)ِ 
� 	Jَ#fَُْ، َوإِْن َ%�َن َ)ْ�َ)َ ُJ
�فِ oََم ِ(ْ= اْ©َْو َّ�َAَX ��َر َ(َfِ��ْا ُ̀ ِ	�َTُ& ZِFُْ©ُْر ا�َfِ��ْ�َQ ؛
� ُذِ%َ�َ�ِQ ªٍِQ67"ُ(َ"ا .  

 E�#F G�Hا� n#� ء��� Z#o"X إ��YWa =) J اU��ر%�ت ا�$#) E�ھeا (�
�� هللا-Kه -ر
C�D) �Q .Zfoن أ�Q ،اب"C#� ªQ"��= هللا وإن  وهللا ا�Q

½�a �"ة إ	 �ل و"K �ن و���Hوا� � B� =�Q تw�Fأ.  
u��`3 : �T� ��# ) �@#% Z �� ت��رة إ�n أّن ھeه ا�U��را%yا� = WX


دود�� ا�@T)ل و"fA�� ا�@T�Q ،ء��
اح وا�$#Hا�.  
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�  :ا�3�%
�ت�o"X =) JK
�pq و(� أ	��� =) �� ECّWX ��) �#��a YWfا� ��Fأ:  

Z#o"X ���Q YWfا ا�eل ھ�F =) Jإ��:  
1- J�A�AK �Q "ھ �@ABراك ا���U�ا : ِ£�WC�a ،�@AQ Eٍ�$a ٍ]	وا Eٍ#F �Q�X

�ه Tf) �Q E����� ،J#q� ) �Q �ُّھ"X ]ِQْأو د ،J�Q ]	وا ¦ٍA� Eِ���َ�a أو،J�Q ٍw�F
Ja ]BTه و&$� ا��T$)و.  

2 - E�#F G�Hا� 
C�D�� �	")
���� ا����J هللا -ر)� ا�Kر-  �T� ء��#�
 �) J�#� راك��U�وا ،JC�W�Xو ،JW�ATX =) �@$T������، إ� أن ذ�] �� &�ا�

Mھe��� �Q ا��$���J�Q x ا�F أو ،JX�Q. 
3 -  ً��#F G�Hهللا- ر)� أن ا� J�Kه -ر
C�D) ر
K  =&
Hو� P�F ة�) �Q

�TU Jأ� �إ ،�������ة �Q ا��eھM ا��$�
اد ا©	"ال ا�&�a J�Q J B� وأ�¢م ،
 J� Z$	و vaا"hو Eq��ل ( B(وإ ،�B�$h "ال	اد أ
&�a ات؛"Bت وھ�Tھ J�Q

��ت�yإ �Q ه
C�D��رئ �Aا� ]	"& ���رة (f$ا� �Q م�@aوإ ،��@).  

اح J�Q ھB"ة (=  -4Hا� J�#� رك��Uوا �إ ،
C�D��ب (= أa"اب ا�a =) �)

  .ا�@B"ات
  :ا�$�~��ت

1- ���
Hت ا��Uا��را �Q م���دة �Xرس �#�#Ba  �f= ا�U��راك ا�AB@�، ا�ھ��%
�ء ��ھp ا�$#T) �Q
$��©F¦ ( �"ى (� a$� ا���رج �aو ،���
Hت ا���Q ا��#�

=Bا ا�e"ا�� ھ	راك و��U�ا �Q... ،��@ABا� ��#��� �Q ا��#�f ا�T& ��إ�G؛(
  .و&��U �@fT®� ا��$MC ا��e("م

2- J��"X ت��"h"��رھ� ���Fء ا�Tأ� ������©�Q ¦F ا��eھM ا�aا�$#� و �f#ط 
 E�#F G�H��a �A#$���Eq ا�$#���، إ�n ا��"ا�h[ ا�U
�J هللا - ا�Kه،  -ر
C�D)و

- �@X�B�)ء و��)�
ه (= ا�$# [�e%و - �Q J���@Tو( ،JXر���Fا Y�K =) ،

احHء وا���� اU��ر%J�#� J ا�$#) ]���JX ا�AB@��، وK��oوا 
C�D� ا�

وط ا��� Hوا� vaد وا�¥"ا"�Aا ا�e%و ،�&"m#أو ا� ��@ABا� Eq� �U"اًء �Q ا�
 �@f&"fXاح، و
Hا ا��� �#�H) Z�Aaو �
رھW& �� ��ا� Eq� �أ)EB ذ%
ھ�، وا�

E�#ا�� 
C�D��ع e@aا ا�B���ا E����� �@���) M K.  
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  ا�#�در وا��ا��
1- ���fT�ا� �a�a ��Kھـ 1036 ت" أ" ،a ج�@�a�ا Eج���f&ا�� ¢&
��ª�AWX ،:  �f� "ر�ا��%

��� ا�@
ا(�Wا�
y�Tا� ، :P#aا
� -  دار ا���MX، ط�f���$fا�� ، :،���� .م�TU: 2000 ا�°
2-  P&إدر =a ��Kاأ �Qا
A�"م ، "ھـ 684: ت��K©وى �= ا��Bا� ¢���X �Q م��Kا�

��h وا�(�مAت ا��Q
CXوª�AWX ، :ة�( "aح أ��Bا� �f�
y�Tدار : ، ا� ��)�Uا� 
q�Hfا�

 وا��"ز&[،HTوا� ���f�#� ن���
وت  :ا��a- ن�Tf� ، 2ط، �TU: 1416م 1995-ھـ. 

�رس -3Q =a ��Kازي  أ
�&�P ا�#�m، ، "ھـ770: ت"ا�A) ��$)ª�AWX : ��W) ا� �م �f�

ھ�رونy�Tا� ، :
�Bندار ا���� .م1979 -ھـ  :1399��TU ،: �، ا��f$�: ، ا�

�� ا -4W) =a ��Kأ 

"ھـ1201: ت"��رد&y�Tا� ،[���eھM ا�(�م (� [�� �دار : ، أ	
ب ا�
�ن���ھ
ة : ا� �م، ا�Aا�-  ،��a

 ا�$C) �&ر"@�� .م2018ھـ  1�TU ، :1439ط 

5- 
�� ا��رد&W) =a ��Kھـ1201: ت"أ"، 
�fح ا��
Hنا� ، : ،
�Bت.ط، د.ددار ا�. 
6- � &
H�"ا� n�W& =a ��Kوي ، "ھـ914: ت" أ��Q =� ب
m�
ب وا���([ ا�$��ر ا��$�ا�


بm�
&��A وا©���P وا�Qإ Eأھª�AWX ، :��K ��W) 
y�Tون، ا�
Fف : وآ�وزارة ا©و	
�#��#� ��)�Uون ا�Hوا��TU ،��a
m� .م1981 -ھـ 1401: � ا�

7- 
y�Tا� ،������ق ا�WUإ =a E�#F 
C�D) nإ� EF��
 x�h، ا��Ha : ،م¢K =aدار ا
�ن��
وت �a: ا�- �$fن، ا���Tf�: �TU ،nم 2015 - ھــ  1436: ا©و�. 

8- 
C�D��ق ا���Tي، ا�WUإ =a E�#F"ھـ776: ت"ª�AWX ، : ه��Uو nB�C�" أ�M و�� ا�

 �X ��a J�#� ª�#m�وا� 
C�D�
"�WCX£ (�= ا�y�Tن: ، ا����
وت : دار اK =a¢م، ا��a - 

�$fن، ا���Tf�: �TU ،nم 2016 - ھــ  1437: ا©و�. 

 ا±روا��  -9�fTU"ھـ1180: ت" 
C�D�� �Q ا�) `$a p&
DX �Q x��#ب ا�
، Q�£ ا�

ª�AWX ،x�$¥ا� =) :
y�Tو، ا�
B�Tا� ��W) ن�
 وا��"ز&[، : ر(¥HT#� ن"TWU دار
�ن�� .م2016 - ھــ 1437: ا©و�P�"X� :�TU ،n، ا��f$: ا�

10-  ����	� xU"& =a ا�¢ر	fا� �f�"ھـ1099: ت" ،� ���
ح ا�¢ر	y ي��U 
C�D) n#
E�#Fم: ، ن ،
�Bط: دار ا� ،� :�TU ،� :� . 

11- ����ن ا� #��K

 �f� ،E�#F ا� �م �f� =a ا�C�D) =) �#�H) EK �Q E�#Dا� �BWX ،
£X :، ن�م:  ،�&
qا��¢ا ��)�Uا� �$f�� .�: � ،  :�TU	 �T��T، ط: ا�
12-  �yا"Wوح وا�
Hا� ])�� ،�HfWا� ��W) =a هللا �f� ر

وح وا��Hوا� ��&�A�ا� =)

�(#� ا�eھ��f: وا�W"ا�y، ا���CرHا� �f��). 
�� ا�$�وي  -13Kأ =a �#�"ن"ھـ1189: ت ،�y
Dح ا�
y n#� ا�$�وي ��y�K ، : دار


، م�Bط: ا� ،� :�TU ،� :�. 
�ء، ا��"U"�� ا��"&���، ن -14��"�� (= ا�$#�) : ��)�Uون ا�Hف وا�� –وزارة ا©و	

 .1983 -ھـ 1404: ا�°����، �TU: ا��"&Z، ط
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15- ������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"��) ،�A�f�Xو ��owX �@ABراك ا���U�ا،  �Q 
�� ��)

ى Aأم ا� �$)�� ،��)�Uت ا��Uوا��را �$&
Hا� ��#% ،JABا� $"د&� - ا� ��a
�#�� ا�$� ا�


افyي. د :إ�)�mا� ���� =a هللا �f� �$)�، ا�����f ھـ 1434 -ھـ  1433 :ا�$�م ا��
 ،�#)�Hا��Q�hا� G&ر�X: 18  
a"�%م 2018أ. 

�y"ر  -16� =aا 
�� ا���ھW)" 1973ت"
y�Tا� ،��)�Uا� �$&
Hا� �o�A) ، : ،دار ا� �م
�ن���ھ
ة : ا�Aا� - �$fا�� ،��a

 ا�$C) �&ر"@�� :�TU ،�Uد� . (ـ 2014 -ھـ  1435: ا� 

17-  �	"Uا�� ��Kأ =a ��W)"ن"ھـ1230: ت ،
�fح ا��
Hا� n#� �	"Uا�� ��y�K ، : دار

، م�Bط: ا� ،� :�TU ،� :�. 

18-  Â�#� ��Kأ =a ��W)"ح  ،"ھـ1299: ت
y E�#ا�� £T) n#� 
C�D) ي��UE�#F  ،

، م: ن�Bط: دار ا� ،� :�TU ،� :�. 
�� a= ا�W = ا��W"ي -19W) "ھـ1376 :ت" ،
�Bا� �)�Uا� JABا� G&ر�X �Q �)�، ا� 


y�Tا� :����ندار ا���M ا�$#��
وت :، ا��a-ن�Tf��$fا�� ،: nا©و��TU ،: 1416ھـ- 
 .م1995

20-  [���= a= ا� K
�� �f� =a ا�W)"ھـ1398: ت" M�% =) ���$& �) �Q M �W�، �"ن ا�
ª�AWX ،Mھe��� �f� =a ا��
&� ���: ا�Kل وأ�Q ��W) =a =�)©ا ��W)س�Tا� ،M : ¢%
)

�ن����D"ط�ت وª�AWX ا��
اث، ا�#� J&"f��� : ة
�ھAر&�  - ا�"@���$fا�� ،
C) : ،nا©و�
 �TU2010 م. 

21- �y
Dهللا ا� �f� =a ��W)"ھـ1101:ت" n#� �y
Dا�،
C�D) ي��U E�#F£X ، : ،�
 .�: �، �TU: �، ط: �، م: ن
22- ��W) ��W) =a 
�"، "ھـ1232: ت"ا©(�Hء ا�"h������"ع �Q ا�JAB ا���
ح ا�y ع ،

ª�AWX :�)" ��� ا©(�= ا�W) د و��"�W) ��W)
y�Tا� ، : =�By�X =a xU"& دار-  �f��)
[���نا�(�م (��� : ، ا���� . م 2005 -ھـ  �TU ،: 1426ا©و�n: ، ا��f$��"ا%H"ط -("ر&�

23- ��W) ��W) =a 

 E�#F، ن ا�%#�E ،ا©(�C�D) ح
y :م ،
�Bط: دار ا� ،� :�TU ،� :
�. 
�ب  -24�Wا� ��W) =a ��W)"ھـ954: ت"،  
C�D) ح
y E�#ا�� Mاھ") G�Hا�E�#F، "

£X :ات
��� �&

وت، ط: ، مدار ���� ا���M: ، نز%�a :�o�F �$fھـ 1423 ،ط - 
 .م2003

��o ا©��� � -25� ��W) =a ��W) "ھـ829: ت" ،o"ا� nAX
، "ل إ�n �#� ا©o"ل(
ª�AWX :
y�Tا� ،���ATHا� �&¢) ��Kن: أ���
 وا��"ز&[، ا�HTوا� ���f�#� ������: ا��ار ا�

�$fا�� ،P�"X :�TU ،nـ 2017 - ھــ  1439: ا©و�). 
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�� A$& =a"ب  -26W)دي�aوزآ
�Bھـ817: ت" ا�" ،WX ،v�W��("س ا�Aا�ª�A : ��"��)

افy�a :�U" ُ	
�� �$�� ا�$W)�Tا� ،
y : ،���U
�ن(U � ا���
وت: ا��a -  ،ن�Tf�
�$fا�� :،�T)� .م 2005 - ھـ  �TU: 1426 ا�°

�� xU"& =a ا��"اق -27W) "ھـ897 ت" ،E�#F 
C�D�� E�#%ج وا��دار ا���M : ، نا��
���
وت : ، ما�$#�a- ن، ط�Tf� : �TU ،n1994 -ھـ 1416ا©و�. 

�ل ا��&= ا�T) =a"ر -28�� ��W)"ب،، "ھـ711: ت
�ن ا�$ � ª�AWX :،� 
y�Tدار : ا�
�درoن���
وت :، ا��a - �$fن، ا���Tf�: �°�� .ھـ�TU ،:1414ا�°

29- ª�AWX ،������� (= ا©	"ال وا����Q M ا��eھM ا��$���ma ا��mوي، ��� ا�Tا� : 
¥D�

y�Tر، ا��)"	 =a :ن���
وت : دار اK =a¢م، ا��a- �$fن،  ا���Tf� :،nا©و� �TU :1430ـ ھ

 .م 2009-
30- 
���� �#n ا��"اھ����y ا�$�(� ا�BC�� ا�K ،��BCا� ��$U =a xU"& ª�AWX ،��%¢ا� :

�� (nB�C ا��@��وي، نKن: أ���
وت: دار اK =a¢م، ا��a- fن، ا���Tf��$ : ،�TU ،nا©و�
 .م2011 -ھـ 1432

        :ا��sا��
                                                           

1- 
��: ا��W)  ر"y�� =aا 

&$� ا��U(��، ن"1973ت "ا���ھHا� �o�A) ، : ،دار ا� �م
�ھ
ة: مAط - ا� ،��a

 ا�$C) �&ر"@�� : �TU ،�Uد� .19ص . (ـ 2014 -ھـ  1435ا� 

�ر  -2f%و =��# �ا% ZABX�M ا��
ا�� �#n إ(�(� ا�E�#F G�H و���� 	�ره، Q@" أ�K أ��م ا�
�س F#�#�"ن � (�����، EfA& �Q 	"ل J�AQ إذا Tا� £foه أ�$a =��Q ه
�����، و©���ء ا�@AQ
 n#� ص
Wا� �Q ً�m��f) ���A#ل ا��
ه، 	C�D) �Q E�#F G�Hا� JT�h يeل ا�"Aرض ا���

F G�Hا� �$a��)J#¥Q �Q د�A���ل ا���� E�#" :�T##h Eh ن إن"�#�#F =W�" �Q ]U"�و� ،

�� ا�E�#F G�H، ا���
X : ���fT�ا� �a�a ��Kھـ 1036ت "أ" ¢&
��a ج�@�a�ا E�� ،

£X ،ج�f&ا(�، ن: ا��
��� ا�@Wا� �f� "ر�ا��% : P#aا
�، ط - دار ا���MX، ط�f�� :�TU ،����: ا�°
�� a= ا�W 168 م، ص2000W) ي؛"�Wھـ1376: ت"= ا�" G&ر�X �Q �)�
 ا� �Bا� ،


وت: دار ا���M ا�$#���، م: ا�JAB ا��U(�، ن�a - ن، ط�Tf� :�TU ،nھـ1416: ا©و�- 
 .276ص 2م، ج1995

3-  E�#F G�Hا� JCD� يeهللا-ا� J�Kح،  -ر��Tب ا���% �&�( nإ� JX��K �Q ه
C�D) =)
�$JXe)�X J (= ا�� "دة� �	�fوا� .
���y ا�$�(� &": ا��K ،��BCا� ��$U =a xU


���� �#n ا��"اھ��� (nB�C ا��@��وي، ن: ا�¢%��، X£ ا�BC�� ا�Kم، : أ¢K =aدار ا

وت: م�a-ن، ط�Tf� : ،�TU ،n356ص  1(ـ، ج2011 -ھـ 1432ا©و�. 

4- J�"Aa =�°K�fا� `$a nَ��(َ Ea" : م"�� =) ��Q ،E�#F 
C�D) n#� د��� &�"ز ا���

(CD¦، و(�a��ھE أو (�� "@Q اeھ 
)�
ه، و(= أ�� �Q ��A( ª# ."
�� a= : ا��W)
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 [���= a= ا� K
�� (= %�M ا��eھM، "ھـ1398: ت"��f ا��$& �) �Q M �W�، �"ن ا�

£X :ن ،M��� �&
�� �f� =a ا��Kل وأ�Q ��W) =a =�)©ا ��W) : J&"f��� ¢%
)
�ھ
ة : �#��D"ط�ت وª�AWX ا��
اث، مAا�- @��
C) �&ط"ر ، : �TU ،nم 2010ا©و� ،

 .110ص 
5- 
�رس ا�
ازي : ا��Q =a ��Kھـ770: ت"أ"£X ،�m#ا� P�&�A) ��$)، : ��W) ا� �م �f�


، �TU: ھ�رون، ن�B269ص، 2م، ج1979 -ھـ 1399: دار ا� =aل ا��&= ا��� ��W) ؛
�در، م :�،ن: ، � �ن ا�$
ب، X£"ھـ711: ت"(�T"رo وت : دار
�a- ن، ط�Tf�: °ا� ،�°��

�TU:1414دي 1363ص15ھـ،ج�aوزآ
�Bب ا�"A$& =a ��W)س "ھـ817: ت"؛")�Aا� ،
£X ،v�W�
اف: ا�y�a ��"��� �$�� ا�$
	ُ "�U، ن: (�W) :م ،���U

وت : (U � ا��a- 

�ن، طTf� : ،�T)� .844م، ص 2005 -ھـ  1426ا�°
6- 
��� ا�������، ا�U��راك ا�owX �@AB: ا��K =a ��Kأ ZTa ل"��) ،�A�f�Xو ��


ى Aأم ا� �$)�� ،��)�Uت ا��Uوا��را �$&
Hا� ��#% ،JABا� �Q 
�� ��)-  ��a
�#�� ا�$�ا�

اف ا� $"د&�yي. د :إ�)�mا� ���� =a هللا �f� ])�ھـ،  1434 -ھـ  1433 ا�$�م ا��

�Q�hا� G&ر�X ،�#)�Hا� �f���
  18 :ا�a"�%ء، 45-34(ـ، ص2018أ��؛ (��"�� (= ا�$#
U"�ا�°����، : �، ط: ا��"&Z، م –وزارة ا©و	�ف وا�Hون ا��U(�� : "�� ا��"&���، نا�

�TU :1404 269ص، 3، ج1983-ھـ. 
7- 
�،: ا��A�f�Xو ��owX �@ABراك ا���U�ا ،������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"�" م.ن" (�

 .45-34 ص
8- 
��� ا�������، ا�U��راك ا�AB@� : ا��K =a ��Kأ ZTa ل"��) ،�A�f�Xو ��owX"م.ن" ،

 .100ص 
9- 
�، : ا��A�f�Xو ��owX �@ABراك ا���U�ا ،������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"�، "م.ن"(�

 .100ص 
10- 
�، : ا��A�f�Xو ��owX �@ABراك ا���U�ا ،������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"�، "م.ن"(�

 .100ص 
11- 
�ب أن : ا��a ،ن���ب ا�&�% ،�# ) £�Wo ،�# )�	ر ،�W�CT74ص  ،1، ج95: ا��&= ا�. 
12- 
�، : ا��A�f�Xو ��owX �@ABراك ا���U�ا ،������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"�، "م.ن"(�

 .106ص 
13- 

: ا��C�D��ق ا���Tي، ا�WUإ =a E�#F"ھـ776: ت"£X ، : ه��Uو nB�C�أ�M و�� ا�

"
 �X ��a J�#� ª�#m�وا� 
C�D�
وت : م، مدار اK =a¢: ، ن"�WCX£ (�= ا��a- ،ن�Tf� 
 .9ص م، 2016 -ھــ 1�TU ، :1437: ط
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14- 
��o ا©��� � : ا��� ��W) =a ��W)"ھـ829: ت" �#� nل إ�"o"ا� nAX
) ،

£X ،ل"o©ن: ا ،���ATHا� �&¢) ��K"ز&[، م: أ�وا� 
HTوا� ���f�#� ������P�"X، : ا��ار ا�
 . 100 ص م، 2017 -ھــ  1439: ا©و��TU ،n: ط

� �BCa  ھeه -15@� Z#oأ Y�K ،����"ل ا�����) �Kو
�ذة (= أطB� ) ر ا�°�ث"Cا�
 JX�WBo Zm#a E)�% ECQ �Q م"�� �#n ا�U��راك ا�AB@�  80ا�$@#&¢T�a Z��WBo، و	


ه، ا��C�D) �Q E�#F G�Hا� n#�  : راك��U�ا ،������ ا����K =a ��Kأ ZTa ل"��)

،�A�f�Xو ��owX �@AB384-309، ص "م.ن" ا� . 
16- 
�ج، : ا��@�a�ا E�� ،���fT�ا� �a�a ��K171، ص "ن،م"أ. 
17-  Zm#a �
 x�h أ�@�Ha ل�	1570 =��q�) �@T) nCKwQ �HfWا� ��W) =a هللا �f� �، أ(

ª�#$Xو ��y�Kح و
y =�a ،=� �Fو ]fUو .
�([ : ا��� ،�HfWا� ��W) =a هللا �f�

وح وا��
رHوا� ��&�A�ا� =) �yا"Wوح وا�
Hر ا��C��(#� : وا�W"ا�y، ا�Hا� �f��)

�ق 1619- 1595ص 3ا�eھ��f، جWUإ =a E�#F 
C�D) nإ� EF��
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&£ �Q ذ%f�وا� p&
ªAK ". ا��$
U
�� �a#�� ا�$#"م ا��U(�� ا����ب %y"a ���F ف

 (= ط�� ������ �E�T در�� ا�#� ���

 �TU م¢K =aار ا�a ]fوط ،
qا��¢ا �$)�� .(ـ2005
19- �fار ا����a ح��Tا� �$f�) J�$fاء، ط¢�
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 x�h، ا��Ha ،����� .57ص" م.ن"�
21- 
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 � &
H�"ا� n�W& =a"ھـ914: ت" Eوي أھ��Q =� ب
m�
ب وا���([ ا�$��ر ا��$�، ا�
£X ،ب
m�
&��A وا©���P وا�Qون، ن: إ
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�TU ،��a
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	© [���ھ� �m#a ا� �U ��y�K وي�Cا�$�(� ا� J�#� ]hوو 
�mCح ا�
H��a ه��U ب

[�� ��ت. ا�$fع ��ة ط"f�) J��y�Kو JK
y ]) ب� .وا���
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disagreement of the judge Iyad jurisprudence of the 
Maliki school through the book to “Ikmal al-mu`lim bi 

fawa'id Muslim” 
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malek32@gmail.com 
  

  �b: 25/10/2020رa` ا�-��ل �b: 24/08/2019رa` ا�ر_�ل
e3	  : ا�

ا�)JھI ا�)����،  "'  G��Fول ا�BCD ا�)��A@ ا��� ?��<  =�> ا�;�:� ��9ض
IاھJ(ا� 
A�$ �= ��Aھ� ��K;= وة
M ى���� ا�Jي (" �Aا�P& �� (&> إ!)�ل ا���ل !#?، 

��9��K ا���K;P،و$��ا &)=
9 'GJء ا�)����� ا��K;= ز

ه و ا�;�:� ��9ض أ(� أ&�U!
 V�9 ء�F& IھJ(ر ا��KX" ��K;Pا� @A��"' ا��K;Pء ا�)]�G�K' !�ن Y & �= >��ZG ا�)

	� (�و�^ ا$�;
اء ا?���رات ا�;�:� ��9ض و ،"' ا�)
%�Cتأو "
%\  ،ا����@	�ة 
IھJ(ر ا��KX" �K�= >��? ��و &��نو ا��K�= <�_��$ھ�و %> ا
`).  

����>.   .إ!)�ل ا�) ��؛ ا�)���� ��9ض؛ ا�)JھIا�;�:� "�P��Zت؛  :ا�)	�ت ا�
Abstract:  

The research is about the matters in which Qadi Iyad have 
disagreed with in the Maliki School, through his book “Ikmal al-
mu`lim bi fawa'id Muslim”, which contains a jurisprudence resource 
in all Schools. Qadi Ayyad is considered as the most famous jurists 
‘Faqih’ in Maliki School who has been known of his scientific 
encyclopedia. As any other jurists, he disagreed with some 
jurisprudence matters in famed School based on strong evidence or 
one of probabilities. I have tried also to derive and spot the choices of 
Qadi Ayyad, in which he disagreed with in the famed school, and then 
I have tried to show his method in proving his opinions. 
Key words: Disagreements ; Judge Iyad; Maliki School; Ikmal al-
mu`lim.  
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���-�: 
�C;�  -�9 و%@- % @ هللا  ً��"�� ً��"���" �(��Zا�$#"�� ا�  � G
Xا�

�I9 ا�)��]�ات"`��\ ا� �Dد =� !@ ��� ً��
و� �� (�)�ً ��@ ، ز"�ن، و"
 

�C" � Gودة، وا��	��A "�]�دة ��Xص ا��
ات، و&)� أن �`�U�(ء "' ا���

 ،ا�(! 'GJ��K�= ^ أدوات ا_%��Kد "��Fھ��، !�ن ا_%��Kد (�)�ً 9�V ا� �)�ء
�K& _ل��ا�د�� وا_$ �K= ا�F;�9�V ا�(��م وا��	��A ا�)��]�ة، و"' ھ�F =�\  وأ


 &�رر "' ?�� ���P� �!
��ا ا�"� Mاذ ورJ=)�ء أ�ز =�> 9
D= ،د�K�%_ب ا�&
�ص `Fا� �K= �= م�K=ل وا��ا�P;> وا_%��Kدات، و��
اً _?�#ف ا� ;
��9 وا_%��Kدات F�(دة، وا�راء ا�� �ا�) ��K;Pا� IاھJ(ت ا�
Kوا�(��م ظ

�P��Z(ا� �G�% @! I9���� ��
" �K�� %و ،� G
Xْت ا�
َMْأ ��و"' ھ�_ء . ا�

زوا =� ھJا ا�)�)�ر، و�)��وا & 'GJ)�ء ا�?��ر ا��عا� �D�ا�)JھI دون  &�

�م أو �;��� "�Xوم، ا�"�م ا�]��@ ا�;�:� ��9ض "J" I` �ا�Jي  -ر()> هللا -
�اF�9ا 'GJء ا�)����� ا��K;= ةJ&�K% '" 
D� G J" 
G
 ھI "��� وا_$��_ل �>&�;

���J& �KX، وا��� "' أھ)�K !��بو <��P��" "4	5� �64 7.�ا	� "إ;�ل ا�
ا�)JھI ا�)���� ?���، و وا�Jي ?�م =�> ا�;�:� ��9ض ا�P;> ا�$#"� �9"�

�ر "JھI "��� وا?�#ف أ	�ا�> =� ا�)���� ا��ا(�ة، !)� �F9  وذ��KX" ن��D&

 ا?���!J& �:�;ا��C�%
��> &�@ أدب وإ�`�ف ورا�> و ��
ا�;�:� ��9ض &


أي "��Z<  ا���Dع!��> "�� ً� D�J(ھI ا�)����، =�ن ھJا & J?�G أن < F(G ��
 <� �KXGا����@، و <P��CG �" ر��ZG وأن ،@A���ر ا�)JھY & �= I ا�)KX(�

،IھJ(ا� >��ZG \�%
���\ ھJه  ا��F، و�� !�ن =� ذ�� ا_?���ر وا�� V�)و
�
ت ا�%�&�  9�V ا����ؤ_ت ا����ا�C;�;� ا��� Mا���@؛ آ  KF(ا ا�Jھ �!�:  

  !��&> ا�!)�ل =� ا��
اث ا��K;P ؟و "� ھ� ا�)���� ا� �)�� ��;�:� ��9ض -
  ھ@ !�ن "]��Kا أم ";��ا؟و إ�V أي "�ى وا=� ا�;�:� ��9ض "JھI ا�)����� -
- IھJ(�� <��P��Z" ز
 "� ھ� "KF]> =� ا_$��_ل ��K؟ و "� ھ� أ&

�ع =� !��> G� �� & �� "' أ9#م ا�P;> ا�$#"� و:���)' أھ)�� ا�)
�م ��V،و ا�Jي أDM^ إ"�"�>و ا�)JھI ا�)���� ?���،و �9"��> =� 9��9�$�" 

�Gرس ا�)�P��Zت ا���K;P ا��� ھ� "' أھ� ا����_ت =� ا�)JھI، و�KGف و
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 BCDا�Vت ا�;� إ��P��Z" از
درا$� "KF]> و :� ��9ض ��)JھI ا�)����،إ&

وع ا�)JھIو ا����"> "� أ��لو إ�9�D>ا��K;P =� ا_$��_ل، و&��ن "�ى = .  

�Aا
ذ�� &])� آراء ا�;�:� و و	� ا9��F¤C& �= ���( ا�)KF  ا_$�;
،IھJ(ا� �K�= >��? ��و ��9ض ا�\�%

=� "KF]> =� ا�� (� ����C�ا�  KF(ا� 

�>و�P��Z" _ل "' ?#ل��ا_$  .  
و"' أ%@ �C;�� ا�ھ�اف ا�)��?�ة "' ا�BCD، =;� %�ءت ھJه ا��را$� 

�)�و "CD¤�'،و =� ";�"�،�? .  
<���ؤ_�� �)
�ع و&��ن �ھ)��>، وط:�(��& �PG
 � ^F(�� أ"� ا�);�"�، =;� 

  .?��> ا���K���و
�ان ا��mn اlولF & �$��9ض"، =;� و �:�;��& >G
 و!��ب ا�!)�ل ا�� 

�ر �F9 ا�)�����وKX(ا�"  
'��oا� mn��ان ا�F & ا�;�:� ��9ض "، =;� !�ن �K�= >��? ��ا� @A��ا�)

�ر "JھI ا�)�����KX" ."  
�أ"� وb�3ع،ا��:�  .ر��ا �ھ� ���A]>و ، =;� (�ت �;��)� B)�D(� �"�9 ا�(

  ا���)��ا�r,�ر q0� و ا�;�لو ا�<��pa ��7-�1' ��0ض: ا��mn اlول
�ع ا�BCD؛  :�ذ�� و G�)¤@ ھJا ا�)BCD =� &��ن ا�ط�ر ا�)�Pھ�)� �)

���،و &��� 
G< &��;�:� ��9ض،" �Aا�P& �� (&> إ!)�ل ا���ل و !�&��ن " VF ا�;
�ر �F9 ا�)�����KX(و ا����
 ا���F ا� I�  :ذ�� (

أ&� ا��P@ ��9ض &' "�$V &' ��9ض : ا�<��pa ��7-�1' ��0ض -1

و &'(9 '& �D`Cا�� ��D��$V &' ��9ض ا�"�F$ 476 ، و��  ��D�ا���   ھـ &

�غDF��& �K�ف أھ
ا�J!�ء، وا��� �)��ت &)�	� =� ���G ا�ھ)�� (�B !��^ و 9

وھ�D9 'GJا� ��أھ@ ا�  '" 

 "'   ا$�;
وا &�K،و ";
ا و")
ا ��¤��¤! �= <;P�=

�خ 9`
ه، "�KF ا�;�:� أ&� �D9هللا�� �G V�9 م��9�V  ا� � '& �(C"
ا��)�)�، _ز"> !¤�
ا ��)�Fظ
ة 9��> =� ا�)�و�� وا�)�ط� و$)�ع ا�)`�PFت، 
 ،�$�Pوف &�&' ا�

 &' أ()� ا���ا�� ا�) P % '& اھ��
وا�P;�> أ&� إ$�Cق إ&
 ،��$
��، و��
ھ�، �M ر(@ إ�V &#د ا����»، و"
�' &' 9�� ا���ھCوا�

: ��، =��ن "' أ&
ز "' أ?�KF9 J ھ�Fكو	
ط�D و��
ھ�، ط��D �#$��ادة "' ا� 
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 �(C" ���' &' "C)� ا�`�=� ا�) 
وف &�&' ُ$�َّ
ة، وأ&Cا� ��9 �أ&
�D9ا�
()' &' 9��ب ا�]Jا"�، وأ&� ا����� "C)� &' أ()� &' ر��، و��
ھ� 

��FUا� <&��! �= �K& ف
ّ9 'GJا� <?��� '".  
 "� �9"�ر$�?> =� ا�P;> ا��#و أ%) ^ ا�)`�در 9�V %#�� 	�رهو

�ن "� �دة، ��F	��K أھ@ و ا�)JھI ا�)���� ?���،وF= �= ���P� >���`�أ�< 
�ھ� &��]�دة وا�&�اع، "�X" �KFرق Pوو� ،�K��9 ا�FMوأ �&
ا� �� �
	� و�

���، وا��)�ع ،ا���ار" �Aا�P& �� (اھ�ه،  وإ!)�ل ا���م ا�BG�C و��9 �=
 ،���" IھJ" ا�)�ارك =� أ9#م I��
�وا�9#م &�Cود و	�ا�9 ا�$#م، و
�=� ا�;�:� ���ن، Cت ا��P��(ھ� "' ا�
�ق ا�)`�VP، و��;) >G
 �& �PXوا�

 �F$ ،ة

 %)�دى ا�?K� �= °!ا
  .1 ھـ544ر()> هللا &)

 ا�!)�ل "' أھ� G�D: ا�<��pa 7)<�ب إ;�ل ا��	4 7.�ا6� �5	4 -2 


وح� \�C� ���� ا�)�زري؛ "Cّ)� هللا �D9 أ&� �
ح &> !ّ)@ ا�C]�ج &' "K= 

D� G '" @%أ I�! وح
� BG�Cا� V�9 ا�ط#ق V�9 \�C� ؛��� أودع =;� "

�ا�A، ا���K;P، ا_$��DFط�ت "' !¤�
ا =�>P\ وا��و"`� ،BG�Cھ� ا�
 "' و��
�ن،FPح "' =�@ ا�
� \�C� ���
& �ه،  "D� G ���9 ،<��9 اء��وي !�ن $Fا� 

�= <)

ھ�و ا�)�KP =� ا�;
ط�D أو، ���  .  
 ��K;Pا� �Aا�Pرة ا��M�& �� (ا�;�:� ��9ض =� إ!)�ل ا� ���وا"��ز "

اد =;> ا���< "' ا�`�C&� وا���& �'، Gر، وإ�Mوا� BG�Cا� V�9 <;Pا� «�$��&

�KF�& ف#Zا� 
، وا�Z#ف دا?@ !@ و&�³ =;> أھ@ ا�)JاھI ا�ر& � "� ذ!
�K� "JھI أ(����، وا?�#ف أ	�ال ا�A)� =� ا�)���� ا��ا�)ة، وإ%�9�(


دا��K !)� أورد !¤�
ا "' =;> ا���ھ
�G، وأھ@ ا�
أي و=;> ا�A)� ا�?
G' وP�
�ى و"�Xھ�
 9�)�ء ا�"`�ر�Pا� �(Aأ '".  

3- ��(����7r,�ر q0� ا� pa��>را: ا��KXـ(�  '" �U�ةُ =� ا�
َKْ ُّXا� 

ه ا��FسوَKXَْG V�) � َFْ�ُ �= ء�Xر ا��K< ا�)�����  2ظ��و=� ا_��#ح ا?


PG> إ��M#M V أ	�ال � �=:  
�ر : ا�-�ل اlول - KX(ا� ��ن "
اد=�ً ��
ا%\، ھ�G VF (ا ا�JK&> و�ي د���	 �"

 '��F�Dرض ا�� � �= 
D� G _ �(! '��A�;ة ا�

 ��(I ھJا ا�;�ل !¤D� G _و
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ة ¤! @(XG �" V�9 @ا���� ��ن أط��G أن @(�CGو ،�(KG�)د أ�K� ة
¤!
�ن أ�9 "' ا�
ا%\ &�ط#ق، &XG B�C)@ %)�� أ=
اد ا�
ا%\ ��= '��A�;ا�

  .وأ=
اداً أ?
ى
 - '��o9'  :�-�ل ا� <��;� �G��
 	�A�> و9�V ا�;�ل ا�¤��� =# &� "' أن ¤! �"

P���ر وا�)KX(ن ا������)�> ا��Gو ،�M#M ً��Gأ Y�.   
-  m��oا&' ا�;�$� 9' "��� =� ا�)�و��، وإ��> "�ل  :ا�-�ل ا� �Gروا ��ر ھKX(ا�

 ،�Gوا&' أ&� ز ،�(Z�د، وا��D�وا&' ا� ،�%�D��! ب
U(خ ا����» وا����
���ل ��
 ا�;�ل ا�و ،3وا�;�&	 \�%
��ر&������ =��)� �P��Z�J(ھI ھ� KX( 

������� ا�) �= IھJ(ا� �=. 
'��oا� mn�  ا�s6�5 ا�<' %��p ��,� ��0ض ا�+ھ( ا���)': ا�

 Y & ���" �Aا�P& �� (ب إ!)�ل ا���أورد ا�;�:� ��9ض =� !
<��>، و ا?���را�C�%
�
 =�J(� �KھI "��� =�و`�FG !�ن ��ا�  �	؛ و��ا�])

�ر "' ا�)JھI؛ KX(ل  ا��
 �� "P��Z�Y & �= < ا�)��A@ ا�;Kوظ ^G��	� ار
��� ھJه;� �G�DFا� BGا�(�د '" \�%
 ا�)�P��Zت (�I "� ا9�)�  9��> =� ا��

��G وھ� !����و ا�;�ا�9 ا������وU�ا� :  
1- �a��qا� maد��lا t	0 ء�q7 �,�� p��% '>ا� s6�5  ا�

tو�lا ��u5  .�yاءة ا��5ر �' ا�x$ة v�(qb: ا�
 V�9 �;&���رة ا�#(;� 	D@ ا��
اءة ا�	 �?#ف ا����F» =� ا�`#ة ھ

��I ا�)`C< =� ر! � وا(�ة أو ر! ��'
�
ى ا�;�:� ��9ض %�از و G
�ر =� ر! �ت ا�`#ة�
اءة ا�	 �= «��F�ل ا��	 B�)" : ر�[G <و_ ?#ف أ�

 ��`(���=  @D	 رة��
أ &;G ا�¤���� أن � !
ا�و�V، أو إ�)�  =����K& V  ا���ا�
 ��J& اھ�
� ا�;
آن =�G;� ا����G 'ل &)� روى ، 4"ر! � وا(�ة أو �)��وا$

 َ�َPGْJَ)ُ ََ�ل	؛  : ِDFا� �َ"َ ُ̂ 
ةَ ْ��َ�ٍ ذاَت �َ  � �َ��َْ�ََ;َDا� \ََ�َ�=ْ�َ= ، ُ̂ �ُ;َ= ، : �َFْ9ِ �ُ!َ
ًْG
V�َ"َ �َُM ،�َA�(َا�.  ُ̂ �ُ;َ= :V�َ(ََ= ،� َ!َْر Vِ= �َKِ& Vِّ� َ̀ ُG.  ُ̂ �ُ;َ= :�َKِ& �ُ!َ
َْG �ََ��=ْا �ُM ،

��ء =َ;ََ
أھَ�، Mُ� ا=ْ َFأھَ�ا�
�Dِ�\ �َ�ََ\ آَل 9ِْ)َ
اَن =َ;َََْ� �َK�= �G¸& 

ا ُ"�ََ
$#ً، إِذا َ"َ;َْG ،
،\D$َ ُل و�ُ;َG @َ َ[ََ= �َ!ََر �َُM ،د� ََ��ذ  ََ�ِ& 
�َ�ال َ$�َل، َوإِذا َ"ُ& 
$�CَDَن « إذا  َ"

�ا ِ"ْ' 	�َ�ِ"ِ> ، Mُ� 	َ�لَ  »ر&Vَ ا�َ ِ���ًCَْ� ُ<9ُ�، Mَُ� »هللاُ �َ)' َ(ِ)َ�هُ  َ$ِ)�َ «: ، =ًَ��َن ر!
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#G�
ِ 	َ�َم طََِ	 ،Gل�;= �َ[َ$ �َُM ،�َ!ََر �(َ"ِ �ًD: » َن�CَD$�Gر Vَ�9دهُ »ا��، =ََ��َن $]
 ِ<"ِ�َ�ِ	 'ْ"ِ �َDG
�ر ا�)�����  ،5	َِKX" ����ا�;�A@ و	� ?��< ا�;�:� ��9ض =� ا�)

�ل ھJا ���9;Gو <D� G اھ�  وروي أن "��ً�� !�ن
�ھ� =� ذ�� 9)@ "��Fو &���
�FG�(و ،6أھ@ ا�BG�) V�9 <C�%
� ر:� هللا �PGJ) ،<F9  ا9��( ��9ض =� 


 ا�`FG �� \�C��� "� أ��ل ا�)����� =�وDZا� V�9 @( ا� �K(G�;�.  
����oا� ��u5  .ا�)�ھ� 0	t ا�
�ع �' �,�ر ر�{�ن: ا�

  J���
ى ا�;�:� ��9ض أ�> _ 	��ء 9�V ا�)�
ھ� إ_ أن G  V�9 _و
ُ Fْ9َ>ُ، و ا�A�F)�؛ 
ةَ َرِ:َ� هللاََّGْ
ْ(َ)ِ'، أَنَّ أَ&َ� ھَُ َّ
ا$��ل &Dْ9َ 'ُ&ْ �ُ�ْ(َ)ُ BG�Cِ� ا�

�ٌس Fْ9َِ� ا�DَّFِ� : 	َ�لَ ُ�%ُ 'ُCَْ� �(ََF�َْ&� َإِْذ َ%�َءهُ َرُ%ٌ@ =َ;َ�ل ، : ُ̂ ِ ھَ�َْ� . Gَ� َرُ$�َل هللاَّ
ُ̂ 9َ�Vَ اْ"َ
أَ�ِ� َوأَ�َ� A��ٌَِ�، =َ;َ�َل َرُ$�ُل هللاَّ : 	َ�لَ » ؟َ"� �َ�َ «: 	َ�لَ  ھَْ@ «: �َو	َْ 

�ُْ �ِ;Kَُ�؟ ً�َDَ	َر �ُ[َِ�
Gِْ' ُ"�َ�َ�&َِ ْ�'ِ «: _َ، 	َ�لَ : 	َ�لَ » َKْ�َ َم� ُ̀ َ���َِ��ُ� أَْن َْ� @َْKَ=« ،
�َِ]ُ� إِْطَ �َم ِ$�ِّ�َ' ِ"ْ��ِ «: _َ، =َ;َ�لَ : 	َ�لَ  @َْKَ=�ًF�« . ََ�ل	َ�لَ : 	 ،َ_ : �ِDَّFا� Bَ�َ(ََ=� ،

 �ِDَّFا� �َِ�
  �=9َ 'ُCَْ� �َF�َْDَ�Vَ َذ�َِ� أٌُ(َْ� �َK�ِ= ٍق
أGََْ' «: 	َ�لَ  -َوا�َ َ
ُق ا�ِ)ْ��َُ@  -&َِ َ
�Aُِ@؟ َّ��َّْق &ِ>ِ «: أَ�َ�، 	َ�لَ : =َ;َ�لَ » ا� َ̀ ُ%@ُ » ُ?Jْھَ�، =َ�َ َّ

 ِ"G �ِّFَ� أ9ََ�Vَ أَْ=;َ : =َ;َ�َل ا�َ

 �َK�َْ�َ&َ_ 'َ�َْ& �"َ ِ ِ؟ =ََ�هللاَّ �َْ�ِ'  - َرُ$�َل هللاَّ َّ
Cَا� �ُG
ُِG-  ،�ِ��َْ& @ِأَْھ 'ْ"ِ 
ٍ̂ أَْ=;َُ أَْھُ@ &َْ�
 :	�ل ا�;�:� ��9ض .7»أَْطِ ْ)>ُ أَْھ�َ�َ «: =Cِ�َََ� ا�DَّFِ�ُّ ه َ(�Vَّ &ََ�ْت أَْ��َ�&ُ>ُ، Mُ�َّ 	َ�لَ 

	�$�K و "_ 	��َء 9�V ا�)�
ھ� إ_ أن ���J، و_ 9�V ا�A�F)� =��ھ
ه 9�V أ�>"
�(��C(ا�  V�98 ،ل�) @! �= ھ� ا�;��ء
�ر �F9 ا�)����� أن 9�V ا�)�KX(و ا� 


ج =�=�� ا�`�م، !)� �� أ!
ھ^  ؛99�V ا�A�F)� ا�;��ءوPع =� ا��(% <��
��ت &> 9�V !@ (�لP= طء���ھ� ا�PG دة�D9 م�	� و ،10&�����9؛ و�ن ا�`

 �����ر ا�)����� =� ا�)KX" ف " �ر:� و ?��< ا�;�:� ��9ض#Zا� ID$
 BG�Cأة =� ا�

 ا�)"�G �� م#�
 ��;��س، وذ�� أ�> 9��> ا�`#ة وا�Mا� 
ظ�ھ

�P��" �(إذا !�ن !#ھ @%
ا�)#(¼ و ،�P�&11رة أو ا�;��ء، وا�;��س أ��K "¤@ ا�
ھ� "KF  "�ر$� أھ@ و دKF" �=،BG  ا�;�:� ��9ض ا$��_�> &��اھ
 ا�(�

ا�BG�C،و G�[�KF" '" V]>  =� ا_$��_ل "��> �JKه ا�)�ر$�، &�9��Dر $ � 
  .درا�Gو ا�(�دBG روا�Gو اط9 <9#�V ا��Mر
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�o��oا� ��u5  ا����1إ��اء ط�اف ا��داع 0& ط�اف : ا�
ط�اف ا�;�وم وط�اف : ا��P ا��K;Pء 9�V أن ا���اف �M#M أ��اع

�ا�> ھ� ط�اف و وط�اف ا��داعا�=�:� P&  Cت ا��PG يJا� �KF" I%ا�أن ا�
�ا  =� (�� إ%�اء ط�اف ا��داع 9' و ا�=�:� وأ�> _ G]�ئ F9> دم،P��?ا


ى ا�;�:� ��9ض إ%�اءه (�B 	�لو ط�اف ا�=�:�،G" : @ھ ���F9 >��?وا
، و!��J أ�> G]�ئ ا�l,� ھG�q]�ْى 9' ط�اف ا�=�:� ط�اف ا��داع؟ 

َُ��َن آِ?ُ
 " :اْ&ِ' D9ََّ�ٍس، 	َ�لَ  وا$��ل &BG�C، 12"ا����ع ط�افG َّ�ُس أَْنFا� 
أُِ"َ
YِA�Cَ�ْأَِة ا
ِ̂، إِ_ أَ�َّ>ُ ُ?Pَِّ< 9َِ' اْ�َ)ْ �َْD�ْ�ِ& �ِْ�ِھKْ9َ" و�� ا_<��لو  V:�;ا�

<��	 �= 
أن  =�(]� ": إ_ أ�> ?P< 9' ا�)
أة ا�YA�C: "��9ض ظ�ھ
  ".ا�YA�C إذا !��^ ط�=^ ط�اف ا�=�:�؛ أ�> �KA�[G "' ط�اف ا��داع

�ر "JھB�) ���" I 	�لو  KX" <ا " :�;@ ا�;�:� ��9ض أ��P��?وا

ك ط�اف ا���ع، و��=�:� أو =�)' ط�ف ��
ه "' ط�اف 	�وم أو وداع أو 

��>  (�V ر%� إ�V &#ده� <&�Cوأ� ���" ' = ،�= <F9 داع� إ%�اَء ط�اف ا�
�ر 	��> أ�> _ G]�ئ؛KX")�َء و�ا�  

:> إ_  رواG��ن ، =�!¤= '9 �;G _ <��

�ف و��
هو &� ��' ا� ��F	��9 ً�$�V ا�`#ة	�	� و ،13"ا�(
ام &��C  و9�V ا�
IھJ(ر ا��KX" ا��@؛و ?��< ا�;�:� ��9ض V�9 BG�Cن أ�@  ر%\ ا��

�ع �� '(= ،I%ا�
! ��' �M ذ!
 أن 9��> ا�)JھI أ_  G]�ئ ا����ع 9' ا�&
 <A�[��م "' ر"��ن؛ �� G م��ٍم، �M ذ!
 أن 9��> �G م�
، أو &`[Pة ا�#�


ضPم 9' ا��14��� ا�`#ة، و_ ذ�� ا�`.   
  �)4  أ�)�n أھs ا��rك: ا���u5 ا��ا��7


ھ� "' ا�)]�سو ا?��< ا��K;Pء =� أ���C ا���Pر "' أھ@ ا����ب�� 

ا= �ا و���د، �� أ$�)�ا، أو Pأم ا� �C`ا� ��) �K� @ھ 'G��

 ا�)�� '��FM�ا�


ھ�، P! ل�) �Fك=�إ��
Xأھ@ ا� �Cأ�� �C� ر ا�;�:� ��9ض��ل و ?��ا$
BG�C&   �DF؛ أَنَّ ا� �َم ُ(�Xً�ْ%َ Bَ ََ& 'ٍ�َْF إVَ�ِ أَْوَط�سٍ  �أَ&Vِ َ$ِ �ٍ� اZُ�ْْ�ِرىَِّْG ا�ُ;َ�َ= ،

�G�َD$َ �ُْKَ� ا�
وا 9َ�Kِ�َْْ�، َوأََ��&َُُKَ�َ= ،�ُْھ�ُ�َ�ا، =َ;َ� =ََ��ن �َ�ً$� ِ"ْ' أ�Cَ�َْبِ . 9َُ�ّوً

ِ!�َ'، =َ�َْ�َ�َل  �َرُ$�ِل هللاِ ِXْ(ُ�ْا 'َ"ِ َّ'Kِ%أَْ%ِ@ أَْزَوا 'ْ"ِ َّ'Kِِ��َ�Xْ�ِ 'ْ"ِ ا�%ُ َّ
Cََ�

Fَ�تُ " :َذ�ِ�َ  �=ِ  -�9ََّ َوَ%@َّ - هللاُ  َ̀ Cْ(ُ�َْوا  َ'"ِ  ْ��ُُ��(َGَْأ ْ̂ ��ِء إِ_َّ َ"� َ"�ََ�َِّFا� " َّ'ُKَ= أي
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 َّ'ُK�َّ�9ِ ْ̂ =K' (#ل ��� إذا « " :و	��>: 	�ل ��9ض ،�15َُ�ْ� َ(#ٌل إَِذا اْ�;ََ�
'K��ق ا����ب &�K، و��_ د��@ ��C أ���C أ: »ا�;�^ �9Cك و�
Xھ@ ا�

�ر "JھI ا�)����� أ��K =�$�ةو ،16"ذ�� �� CG�  إ�V ا� �ةKX"17 ، �Cن أ���
Vك أو�
Xأھ@ ا� �C���= ح !��^ =�$�ة��Fأر!�ن ا� '" ^G
، 18ا�)��)�' إذا 9

���_ &��ھ
 ا�BG�Cو"  ����  .  ?��< ا�;�:� ��9ض "JھI ا�)����� =� ا�)
2- �����lا�-�ا0� ا t	0 ء�q7 �,�� p��% '>ا� s6�5  ا�	���aو ا�

tو�lا ��u5  �� زاد �' ا��s5 0& وا��ة �' ا���1ء :ا�
�@ �M#M؛ (�B 	�ل =� �
(> �BG�C 9¤)�ن &' Uا� �F$ �:�;ى ا�
G

<F9 ن ر:� هللا�P9 :»..  َUَ= ،َّ�:��ء، =َ�ََ:ُ��َ@ َ!M <�ْPَ#ََث أ�> َد�9َ &ََِ
ات َّ
�@ : "=�)� = �> !��� و"� ُ(�F9 V> "' ذ�ً� "' 	���Kواlظ,ُ� " 19»...َ"U=

#M <َK%و�M"ت�=
Uت _ أ�9اد ا�#�َUَأ�9اُد ا� �Kُ> أ��ا�;�:� و ".، و"¤ VF&
�@ =�  ا���U؛ (�B 	�لUا� VF (� ��([ (ا��_�� ا� V�9 ره���أن " :��9ض ا?

@�� <��
=�ت �;Uت _ أ�9اد ا�#�U�9د ا� �Kأ� �M#M <K%و @��� و ا�);`�د �

ف،� @;G ا�¤#ث،و V�9 دة�G)�مو � �م ا���ن ا��! ���> و �� 9 >;G�V (�؛ �
�ر "JھI ا�)�����و ،20 � ��� _ G)�' إ���P> &��و "�:� &��نKX"  ���Uأن ا�

�ء "� أ$D¿،و	�@  ،21ا�¤���� وا�¤��¤� =�����ن:�
ة أو و ا�" ^�	�� <�= «��
?��< ا�;�:� ��9ض &�?���ره و ،22ھ� �� ا�)�و�� 9' "���و M#ث،

�ص 9' "��� =� �9م ا���	�^؛ `F(ا�BG�C& ل_���9¤)�ن &' �P9ن ر:�  "
 <F9 هللا\�C`و ا��K�آ� <"��C�$_ �U�و ا�  '�& �G
P���& وذ�� ،�K�����
�#تUفو ا�
� @�;� �
=�ت، إذ �� !�ن ا�);`�د ا$�� �ب ا� �Uدام و ا��"


 ا���Dن �?���@،و&;��9ة �9م %�از Uا� ��د ھ`;(��= @�� ¼P�& ء�% BG�Cا�
���? �%�C^ ا�	ا�و 9' و��� � .);�م ";�م 

����oا� ��u5  إ���� ا�-�0�: ا�
6�؛ و �aى ا�-�1' ��از إ���� ا�-�0� ��+ر  �y �.	% &� t	xa B�)


 ر:� هللا �& V&وأ  ��> و$��هللا 9 V�� VDFة ا�#� BG�C� <)
	�ل =� �
<F9: " _ر أJ � 9ً�ا�	 V�`(ا� ��) ه، وأن� & ��و_ G`\ �(� أن �Gَم %��ً
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 <&�Cل "��� و%)��9 أ���ر  	KX" �`G�V وراءه "' ���G ا�;��م 	�9ً�ا، وھ
@Gو�	ا� Vا أو�Jو  ،23"وھ'	a �  :ا_<�ل 7


ض "�ت ر$�ل هللا  -1" �= �XA�9 BG�)�َ  �ٌِA�َ	 ��ِّ� َوھَُ َ̀ ُG 
ٍ�َْ& �َ!�َن أَ&ُ
 ِّ�ِDَّFِة ا�#َ َ̀ ِ&�  ُّ�ِDَّFَوا� ،
َ#ِة أَ&ِ� &َْ�ٍ َ̀ �َن &ُِّ� َ̀ ُG َّ�ُسF�9ِ�ٌَ  �َوا�	24.  

2-  �DFإن ا�� ،
�& �&�& <��> 	��9ا ?�ص &> و !�ن إ"�"� 	��9ا =� �##�
� <G�G '�& ;�م�ا� \`G _ <�� ؛�= 

ه، ا�`#ة و_ ���U� _ر وJ � _ ،ھ�

�ا 9' ذ��F"ءا 'GJهللا ا� VK� �	25و  .  
`G�? '" V� <P	�A)� و %�از إ"�"� ا�;�J � �9ر�;@ ا�;�:� ��9ض أن و

IھJ(ر ا��KX" ��ر ا�)JھI �9م %�از إَِ"�َ"ِ� اْ�;9ِ�َِ� و ھKX" أن ��;C�ا�
 ِ�ِA�َ;�ِْ�26، ��ل "��� > =�$�ة و9���K ا��9دة =� ا��	^و"' = @ ذ�� =`#	 �= 

�ن ا?��< =� وFC$ ل�	ون أ&�ا و�� G ف
	�ل �D9 ا�)�� &' �D9 ا� ��G و"�
��� 9' "��� أ�> أ%�ز �À"�م ا�)
YG أن ، 27ذ�� 	�ل "���" '& ����وروى ا�

�ن إ�G '" <DF% V �� و `G�� �F��&س %���� وھ� 	��م 	�ل�G أن IC�$ا
<��ر ا�)و ،28&`#KX" ?��< ا�;�:� ��9ض ����ووا=� &�� ��������� =� ا�)


 "' ?#ل ذ�� أن ا�;�:� ��9ض !�ن و 	��> ا�
وا�G ا�?
ى 9' "���K�G
��� و9��G <)�' ا�;�ل &�ن ا�;�:� " '& ����
ه 9�V روا�G ا��KX� �= �(� G

�ر ھ� روا�G &' ا�;�$� =� ا�)�و��،KX(ى أن ا�
G ا%\ =� و ��9ض !�ن
ا�
�از إ"�"� ا�;��9، ��' ا�% �����&� ا�)DC" ا�"�م '�G �� �" �A�;م ا��;G أن @�=

 �DF=� �#ة ا� �	س !)� و�Fى ا��� �&��
"�! �&�C`�� <�"�"ن إ�= ، I)أ ^��

  .��K "' إ"�"� أي ��Z آ?

  .و�y و��ب ز;�ة ا�.��: ��o��oا���u5 ا
 V�9 
�Pب ز!�ة ا���_ن، ا?��< =;�Kء ا�)����� =� و	^ و%	�: أ��ھ

 �Kوب أ�
U& I[��م "' ر"��نG 
ھ� روا�G أ�IK 9' "��� و �)»  آ?
�رKX(ا� ��م ا� ��: ا���o'و وھG 
�ع =]��& I[� �Kل "��� و أ��	 �=�  ھ

روا�G &' ا�;�$� و&' وھI و��
ھ)� F9>،  و"�
ف، و�D9 ا�)�� =� !��ب ا&' 
I�D)29 ،ل�	 B�) �K�	ب و��$ � و%�
ى ا�;�:� Gو" : '" 'G
و��)��?

�ع ا�X)»، و��
 ذ��أ��F&�C ا?�#ف =��& �K&�: ي�-�-� ���qه V. �q0 و%
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�$ � و	^ و%�&�K _ ا&��اؤه�	� %)� ا�;�:� &�' ا�;���' &�?���ره و ،30"
�I 	��9ة إ9)�ل ا������' ) 
[Pع ا��
 ا&��اء "' ط��Pب ز!�ة ا���$ � و%�

�(K��(إھ '" Vأو�.   
  و��ب ا�0 �n	t ا�.�ر أم 0	t ا�<�ا%': ا���u5 ا��ا��7


د $)�ع ا�����< "� و%�د [(& 
�J�PF ا�" Vدرة إ��D(ر ا��P��& د�ا�);`

 ا�)��< &�' ا�داء =�راً و ا�"��ن، وإ_ !�ن "�ا?Jاً ��Z�
ا?� ���& �`;G   �F9

 V�9 ا�;�رة �" ،
ٍ̂ آ? $)�ع ا�����<، "� و%�د ا�"��ن، و&�' ا���?�
 إ�V و	
�راً،= <Aهو أداJء ا�)����� =� ھ�K;= >��?ا '���	 Vإ� ����أ�> 9�V  :أ��ھ� :ا�)

�ر،P'و ا���	ا
�ل ا� 	 �ا&' و ��;�:� أ&� "C)�!ا��UDاد�G' "' ا�)����� و ھ
ا�;`�ر، وإ$)��9@ &' ()�د، و��
ھ)�، و��و��ه "' 	�ل "��� =V�C ا&' 

�رPا� V�9 ه�F9 <ا=�،  ا�;`�ر 9' "��� أ�

ه ا�;Kو�'��oوا� : V�9 <أ�

ه ا�)Uو ا��
ا?�،K� وا&' ر�� �%�D��! �����(ا� '" �&
�ر&� وا&' ا� 

����
ه و وا���)Kاد و��F" �G�ا�`J" '" \�CھI "��� =�)� ذ!
 ا&' ?
،���K!�Pب و ا��D$أ '" ID��ات &Pا� '�CG �� �" ر�!J(ف ا�#Zا� @C"

�	�P��ات، =�ن ?�X> و%�F9 Iھ� =�را اP31 ا� .  

أ;��G �" ����" 
، =;�ل =� "F> أ�> 9�V ا��
ا?� و�)��� =� ��


��G، " :ا�)])��9، =�)' أراد ا�C ، و"F > أ&�اهPا� �[) �= �(K��9 @[ G _
�ت �KF9 " و�����ذ�K)� ا� �م وا� �"�'(G أة
�ر، و	�ل =� ا�)Pا� V�9 ه
G ��=

 Cا� Vوج إ�
Zا� �G
�= ،�K%زو: "�K�
ج =� أ�Gم �9Z� _"،  V�9 <� %و
�ن و%�ءت ا� ،32ا��
ا?���
وا�G 9' "��� ر()> هللا أ�> $Á@ 9' ا�)
أة 

���ذن زو%�K =� ذ�� =��&V أن �Gذن ��K ھ@ �  Cا� V�9 � ����
ورة "�

 9�V إذ�> ��K 	�لD[G: "ا� �م & � ا� �م 
?�G> و��9 @[ G _ 'ه " � � و��Jوھ

�ر &@ 9�V ا��
ا?�Pا� V�9 «�� ه�F9  Cأن ا� V�9 ل�� ���" '9 �Gوا
، 33ا�
�ل ا��
ا?�و&�	 ��ر ھKX(ل ا��
اء =
وع "��� �Gل 9@ أن ا�;;�$�= �����.  

�روPا� V�9  Cب ا��
ى ا�;�:� ��9ض و%G اْ&ِ' و BG�C& ل��ا$
َ̂ َرُ$�ُل هللاِ : D9ََّ�ٍس َرِ:َ� هللاُ KFْ9ََُ)�، 	َ�لَ  ِ�َْھِ@ اْ�َ)FG�َِِ�، َذا اCُ�ْ�P�ََِْ�،  �َو	َّ

�ِم  َّXَ�لَ َوِ�َْھِ@ ا�	 ،�ََ�(َْ�َG ،'ِ(ََ��َْ�ِزِل، َوِ�َْھِ@ اF(َ�َْن ا
: اْ�ُ]PCَْ�َ، َوِ�َْھِ@ �َْ]ٍ�، 	َْ
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ْ' أََراَد اCَ�ْ َّ َواْ�ُ ْ)َ
ةَ، =ََ)ْ' َ!�َن « َّ("ِ ، َّ'Kِِ�أَْھ 
ِ�ْ�َ 'ْ"ِ َّ'Kِ�َْ�9َ Vَ�، َو�َِ)ْ' أَ َّ'ُKَ� َّ'ُKَ=
�َن ِ"KFَْ�ُدو�Kَُ'َّ =َِ)ْ' أَْھ�ِِ>، َوَ!Jَا =َ�َ ُّ�KُِG َ�َّ�"َ @ُأَْھ Vَّ�)َ ،�َِ�Jَ«34،  ل�	ا�;�:� 

�ر؛ �;��>=�> د��@ : 	�ل & ��K: "��9ضPا� V�9 «��  Cأراد: "أن ا� '(" "
�� �Fھ �K& اد

، &@ ا�)��Z��� �Fا _ (]� =�> و��» ا�رادة ھJوھ V���ى، و	� 

��Gل أ�	ب و�%��ى" ")' أراد: "��� VF (& و�Z��� ^���
و	� وا=�  ،35"�
����
 ا� 
ا	��' =� ا�)�KX�
 ا�)�Uر&�،و ا�;�:� �KX�رد 9�V و ?��< 

،
��Z��� ^��� �Kأراد أ� '(" VF " �KP& BG�C��& �K�_��$ء و ا�� V�9 إن دل
إ�)� �Gور "� ا����@ (�B دار و =��)� �Gل 9�V �9م � `J(� <DھI "�ر$�>

< D��=.  
�b�%:  

(�� �F;=ي وJا� Â �(Cا�،BCDا ا�Jه ا��را$� أود أن و �م ھJم ھ��? �=
،�Kإ�� ^����وأ9
ض أ&
ز ا�=��ر ا��� _(^ ��  أ$�Z�� أھ� ا�F��A  ا��� 

�ع،:�  .ذ�� "' ?#ل ا�F;�ط ا������و "' ?#ل " ��]� ھJا ا�)
-  ��(�9 �9�$� &�رزة ?�"^ ا�P;> ا�$#"� G�"�9 � ا�;�:� ��9ض "

  .ا�)JھI ا�)���� ?���و
�� ا�;�:� ��9ض &)JھI "��� =� ا�])�� و!�ن ";��ا �>؛ -(�إن !�ن إ"�"� و 

  ."]��Kا
-  V�9 ل�G �(" @A���� ��ZG< ا�;�:� ��9ض "JھI ا�)����� إ_ =� M)�ن "

���" IھJ(& هJ?أ.  
- <DھJ(� <D` �  .إ�`�فو &��ن "� رآه را%�C &�@ أدبو �9م 
ا�)�M�C' ا�G 'GJ�;��ون &��د��  ��9 I�V ا�;�:� ��9ض "��> �)�ر$� ا��K;Pء -

BGر، ?���و "' ا�(�د�Mو ا����" \�C`� ح
� �  .أن !��ب ا�!)�ل ھ
- �����> ا�;�ا�9 ا���C�%
��$_ �G���C"> و ا9�)� ا�;�:� ��9ض =� U�ا�

�(K����� .  

اث =;�Kء ا�)�����و�
ورة ?�"� : Vإ� 
 G)�' أن ���� =� ا�?�


��،و`9 �= �K& ى��Pا� '�(G ��ا� �K��C�%
�
ورة � �� أدب و %)� :
��غ =�> ا�Z#فو ا�Z#فG ��ا� ��K;Pراء ا�Ã� I` ��9م ا�.  
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� و0	t آ�ِ� و��n�َ أ���& �sّ ا�	ُ,4 و_	4ّوn�ُ �qّ��� t	0 .  
6� ا��xدر وا��ا���y: 

1- �K�[(ا� �Gا�& ،�Dط
��G�K ا�);�`�، "�VP�`" � D ا��D&� ا�C��D و ا&' ر�� ا�;
  .م1975-ھـ1395، 4وأو_ده، "`
، ط

2- �(C" '& ��9 '& اھ��

=� أ��9ن 9�)�ء ا�)JھI، إ& " �= IھJ(ج ا��DGن، ا���)
، ا&' =

، ا�;�ھ
ةXFوا� �D��� اث
  .دار ا��

�ن، -3)

ب ا�$#"�، ط ا&' =Uدار ا� ،I%�Cب ا��;Fا� >X!1 ،1990.  
�ر،ا -4�F" '& وت، ط
  .ه1414، �3��ن ا� 
ب، دار ��در &�
5-  
�Pا�)�و��، دار ا� @A����» ا��)�)� ا�`;��، ا�]�"� �)G '& هللا �D9 '& �(C" 
�& �أ&


 وا���ز�G، طXF�9 وا��D���1 ،1434 م2013 -ھـ. 

 ا_$�J!�ر، دار ا���I ا� �)��، ط -6Dا� �D9 '& هللا �D9 '& >$�G 
(9 �   .م2000، 1أ&

ب ا�$#"�، ط  -7Uدار ا� ،@�`C�ن وا���Dا� ،�Dط
 -ھـ1408، 2أ&� ا����� &' ر�� ا�;

  .م 1988

وت،  -8�& ،
�Pدار ا� ،
�Dح ا��
Xا� 
Gى1/505أ()� ا��رد
Dا�)�و�� ا�� ،.  
9- <¤Gج أ(�د

 $��ي ?��@، :�D> و?`�Z" V�9 ��
Zا� ����) ،��
Zا� : Å�Xا�

  .م1997 -ھـ1 ،1417�I ا� �)��، &�
وت، طز!
�Gء 9)�
ات، دار ا��
10- ��;C�
ة،  �?Jا=� ا�

ب : ��Kب ا��G' أ()� &' إدرG» ا�;Uدار ا� ،�[) �(C"

  .م1994، 1ا�$#"�، &�
وت، ط
11- ��
&�، ا�) 
وف  �)» ا��G' أ&� �D9 هللا "�D9 '& �(C" '& �(C ا�
()' ا��
ا&�U(ا�


، ط�Pدار ا� ،@��? 
`�Z" ح
  .م1992 -ھـ ��C��&3 ،1412ب، "�اھI ا�]��@ =� �
12-  IھJ(ب =� إط�ر ا�
U(ى &> ا� )@ =� ا�
% �(& J?ا� �G

ي، ����D9 ا��#م ا� 


ب، و ا�)����، وزارة ا�و	�فU(ون ا�$#"��، ا��Xم1997-ھـ1417ا�.  
�رة، ط ا��=�ء، دار ) ��،ا�;�:� ��9ض، إ!)�ل ا� -13`F(م1998 - ه 1419 1ا�.  

ة، وزارة ا�و	�ف وا��Xون ا�$#"��، 	�
، ط -14`D�ا� ،�(Z�2011 -ه1432، 1ا�.  

ى، دار ا���I ا� �)�� ،ط -15Dم 1994ھـ ،  1415،  1"��� &' أ�»، ا�)�و�� ا��.  
16- �P [ري ا��ZDهللا ا��D9 ��C"��;C)� &' إ$)��9@ أ& ،
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	;ّ ا�A:  

 ّ:�%; 

 ا�<
ا;=� �>�َ@�!ُB ّ�ا� C�D 
EFأ H� اء
�ة ��ى <�JK ا�<!�<َ 
 ّ����
ة �% Fُ�َِ[ \� ھZا ا�<�Y�ع إV أّن � �T�Sً%، و;%�
ّ ا�<P%رف ا�EF H� �_

 ّP�%; `�@ا ا�Zھ �ّ�Sو

K"% ا�@h�ك ا��f%ؤVت cB Vال B��ارد b�ل ��ى �:iُB ��ا� C�
 ّ����
اء �@�` ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ  �؛ �Zا &%ء ھZا ا�@=k ���رس ا�=�� ا�:
�Sّ ا�


يّ mاciا� �F

nh; oK ا�@iُK يZا�.  
Bا� ّ���<?�ت ا�	�: ����  . ا�<
ا;=�، ا�@�`، ا���S، ا�@nh ا�

Abstract: 
Murabaha to the purchase orderer is considered one of the 

most prevalent and certificated financing formulae undertaken by 
Islamic Banks. In spite of the lots of writings on this subject, the 
legality of Bai-Murabaha under the Islamic Banks' formulae still 
questioned. Thus, this research paper investigates the legislation of 
Bai-Murabaha used by Al-Baraka Algerian Bank 
keywords:  Murabaha, bai,  promise, Islamic Bank. 
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 ّ�:  :��ا�
 ً�>b H�>�%!ا�=<� � رب ا� ّ Pو� ،o�%� � ���Sو o"&ل و�i; �� K ا �

 ّ fو� ّ�� H�>�%! � �>bث ر�ا�<@! � S � ّ>=� %�� oآ� � Sى � و��اھ Hو� o@=Dو
oK�";،  ّH��  :، و;!��o إ�� K�م ا�hf;HK�ّّ  وا


\�ّ \�ّن P>ا;=� ا�

اءأو ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ -� ا�=��EK ا�<-  
َ@�!ُB H�
���ّ <�JK ا�<!�<َ C�D ا��ّ �
 �H�; H وا��� J�:B ا�=�ّ  ،��ة ��ى ا�@h�ك ا�@Fا� c

;%Eb%ن �c_ �!�%& Hة �:
ت �"% �i<�ع ا��E<%راB"%؛ \�� درا�� ���ا��� 	�ّ 
� i� �\IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of 

Gaza( ان�h!; ،" ّ� >S ء�����E<%ر \� ا�<P%رف %ت ا��ّ ��ى �Vوا JK�>
 ّ����
 ھ��� ا�<=%�@� وا�<
ا&!�ا��K%!>� �" ّf� k�b ، ّا�� � ّJF ��ا�@h�ك  را
 ّ����
ة ا�<<��ّ � ا�!%� � \� \ ا��� � H��f H�; %� 2015م و2010ة Hّ�; ،م

�ل ا��iول ر	� � H� %"�\ ن%Eb%@ن ;ـ 03ا��hْ!>ّ : "ا��أدوات ا� C�%@� �ib JK�>
 ّ������E<%ري � <P%رف ا�VاH��f \ �\ � " ّ�"ر ا�%>E��Vا H�; ة
ة ا��@�

 ّPا� �	ا;=� و;%
��E<%ر ;��P إذ�C ا��
ى؛ ;���P ا�<Vا  �@f� �� ; �
 ّ:�%; 
92%1
اء ا�<
ا;=� �>�.  


ز \� ا��ّ ; %>F ّfا� 
K
� ّ�\
P>ا� �F
م، h �hf� �2017�ي �<>i��S ا�@
�S H� J� �F�د وا��E<%رات �:�
َ D%\� ا��ّ : (ا�<!hْ�ن ;ـ 15&�ول ر	� 

��Bا��ّ ) وذا �\%D H�; Jm%ق ھ
��E<%ر \ْVا C�D �	%;ا;=%ت و
�H� J ;��ع ا�<
 �\%D C ; k�b ى؛
) ا���bة أ�� دوVر أ�
H� J�)��K ا�<
ا;=� ا��ّ ا��

��hP%ع 1,025,789Vا �َّ�b %>h�; ،3,042، C�Dو  ��َّ�b �!>�i� �Fا�<:%ر
123,0032.  

 ّhا ا�Zة ھ
�����E<%رات ا��i%رKّ وB!�د Vا H� ع� ���
ة و����P	 �
 ّ����  :�h"% ،� إ�� أ�@%ب �K�Sةا�&S J � أ�:�� ا�<P%رف ا�


ة أو ������ ا�<�ى؛ �<ّ Fْ�ن أ_ [  -1�P	 رات%>E��Vا H� �=;ا
% ;��ع ا�<
 ّ�� �\ 
>َE�f>دة رأس ا�<%ل ا�%!��  .ة و&�cةK��P> � ¡%رف ا

2-  ّKّ �=�ود�؛ � ا����%��"\  ّKر%iB � �%!� ّ>S HS ة�mزا ��%>S ]َّ ��B V � ل%
  .اH�>mا�<P%رف ا��ّ 



�ط��ق ��ك ا��ر�� ا��زا�رّي ����� ا�را��� ��ر ���ّ
راء    ��ّ�
رو  ودى 
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3-  ّ
  .وا�¤�%ض �f[ ا�<¤%ط
ة ،;¡ار�B%ع ھ�ا�¢ ا�
4-  ّBا ّ�
ة ا�!<�ء؛ B k�b!ّ� ا�\
اد وا�<�mع دا%fت%f.  
5-  ّ
�	�P%دات ا�<= �ّ �i:B` ا�i"%ت ا�� ��>�� HS ط
J�"fB �K ا��
وض 

 ّ�F�"��Vا�.  
 �"B%@_ر ���=B إ�� � f>ا� `>�i>اد ا�
\� �"Zه ا��@%ب و�fْ!� أ\

 ّK�;ر 
�ت _�K�>B � S ل�P=ا��،  ّPه ا�Zت ھ
ور_� ��� وذاع �D�ُ"%، ا��:

 �F H�%;%ت b�ل ھZه ا�<f§�� إVَّ أنّ َُEFَ %�  ّ�تا�Vؤ%f  ل ��ى�b ارد��B الcB V

 ّ�Sو
:� ّ����
 � ھZا ا�!�� ا�Zي o�ِّ��B ا�<P%رف ا��_ �ّ� K�>B ���PF �
 ّK�� �Bع�Y�>ا ا�Zھ k=@� %h !& %� اZ؛�، وھ  `�@ �S

ض إ&�ء ا�=�� ا�:�;

 ّ:�%; 

اء ا�Zي B<ا�<
ا;=� �>� ّ�����، وا��
�% � i%�[ %ر�o ا�<P%رف ا�

ي �<�ذً&%ا��ّ mاciا� �F
  .�@��� ا�!�� ا�<��َّم �H ط
ف ;nh ا�@

  .��، و�@=E%ن، و�%B<����ّ : � ا©��Bو	� &! h% ھZا ا�!<H>Y J ا�¤�ّ 
-  ّ�:� ا�<�Y�ع، وأ�@%ب ا���%ر�% �h ،o% \�"% أھ<�ّ اT�B � S � >�ط�� ;�ّ  :��ا�

 %َh�ْDُ ث� %h!ْYو َ� �ل ھZا ا�@=k، و�H ثَ<َّ� H� ohS �;%&اد ا�
ا��T%ل ا�<
 ّ��o�\ ���َ¤�f>ھ» ا�%h>ّ�د�% ا�S ث� ،o�.  


اء، و;�ّ hB%و�����b o�\ %h ;�` ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ  :لا��%L اKوّ  - ّh ��§f� %
o�\ �S��%; امcا�� nوذ�،H�ْ@ �� H>Y.  

-  ّNا� L%�
وO��:  ّ�Sا�:� o�\ %hE=; ّ:�%; 

اء ا�Zي ��S � o�ِّ��K ا�<
ا;=� �>�

ي mاciا� �F
  .ث�ث� ��%�[ nh;�=B ا�@

- �  . ��D%ت�%m» وأ;
ز ا��ّ و\�"% أھ� ا�hّ  :ا�;�/
 :؛ھ�ا��¤��� �i�%!� �\ %h�Y�ع ا�<
ا;=� �>i�H� ً�S ا�<h%ھ»

 ّ��D�ا� «"h>ضا�
ْ!   ّ�mا
���Vا «"h>@ّ`ا�<�%ھ��، وا���آراء ا���"%ء و =%��Pّ�B 
�hS درا�� ا�د�َّ�، وا�<h"» ا�<�%رن \� ا�<h%	:�  أد�َّ�"�، وا�<h"» ا��= � �ّ 


&�¡وا��ّ .  
 ُF %>; �َّ !�K %>�\و ِ� َ]  ��§f>ه ا�Z"� `ِ;%�>�%\ ع؛�Y�>وھ� -\� ا�


اء:�%; 

 �H ا�=@
 �Zh ;�ا�K ا���م \�"%  -ا�<
ا;=� �>��Eا�� ��%�iKُ�ھ% أ
F��راه F��ر �%�� b<�د \� F�o;% ا�Zي أoُ Dُْ ر�%��o � �ّ ا��ّ  f� � S%ن
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�
\�ّ� ;<% K�ّ : "��� ;ـا�<�P>ل ا�%>Sا� 
K��B ّ:وا� �� ّ����، �Dر "�
K!� ا�
 ّEا� o�!@ط �\ �h�؛ �Zا \� H�>K ا��B%ن S � ـھHS ���%1402 دار ا�:
ق ;َ!<َّ%ن 

�h!را�%ت \� ھZا ا�<�Y�ع، إV أ�ّ &<�` ا��ّ  %h V 
ِFْ ِّZا� J�@� � S %"¬َ!; د ِّ�

؛ ْF��h% أ\ْ��% P=ة؛ا�
T%@� 

ة أو _�T%@� رة�P; %"h� JE� :  


ة" -1D%!� �َّ��%و� �َّ�"�\ %K%¬	 " ّP � �\ 
:ُِ� ،��%K
%دق ;S H@� ا�
H>b ا��
 �h�
ضـھ1434ط@!�o ا�و�� �H ط
ف دار ا;cb Hم S يZوا� ،  o�\
 ّK��!َا� ��bا���"�ّ� وا�<%��ّ� و %K%¬ا�� H� ً�S�>i� �=;ا
�، و&%ء ;�%�f>� o§�� ا�<

 ِّfوز ا�%i�K V %� �\ %ً@¬َ�ت��%=�D َّ�.  
2- " ّ:�%; 
���َّ�ا�<
ا;=� �>��
oK ا�<P%رف ا�iُB %>F اء
 " �����

 ّ��� oBْ
ا�<��ِّ� �%��، و&%ء ھZا ا���%ب \� ��%ق ردِّ �f ا�
ّ ا��
Y%وي، �:
 ّ����:��k�b H� � �\ nُ ا��ّ S � �% أُث�
 b�ل �!%��ت ا�<P%رف ا�

 ّ�Sو
:� ّ:�%; 

اء �` ا��cام �"%، و	� ا��"� إ�� ا��ْ�ل ;i�از ;�` ا�<
ا;=� �>�
�S��%;.  

3- " ���E<%ر ا�ّVا;=�ا
�=S Hf@� هللا ا���H، وھ� " ر;�ّي \� ��%ق ��S ا�<
 ّ i� oBْ
:� kٌ=;� f>ا�!�د  � ا� �\ 
D%!>ّ�م  ـھ�1403!%م  35ا�	ن، %h@ ;

 ّ:�%; 

ا;=� ا���K<� ث� ا�<
ا;=� �>�> � %ًّK
�� %Yً
S o��� H� kb%@اء، ا�

 ّ���@�B ح �<%ذج
���ّ F<% ط����ّ � ��nh; H� ٍّJ ُد;ـَ� ا�� ، و;JP�\ nh ا�

 ّfّ ا��دا��، و;�� ا����K�ا�� JK�>.  
���ّ �>i��S ا�@=�ث ا�<��َّ��  -4��<� ا��ّ ا��ّ %�ّ�و�ّ� �<i<` ا���o ا�h>� `;% ون%!

 ّ����
اء، \� دورoB ا�¤%��f ا�<h!��ة \� ��Y�ع ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ  ا�
 H� �K���%6إ��  1;ـ  �h�
 �ـh"% ـ؛ھ1409&<%دى ا�و�� FُZ�H� ٍّJF k=; :

 ِّPد، وا��>b ��%� ّ>=� �K ِّ� �>bأ � Sو ،
K
 ا�fَّ%��س، ور\�� � ا���H ا�¬َّ

يP>² ا���K.  

 ّ���@�B ]�%& � S %"�%>�Tا �ھ %"�@� %>ّS هZھ %h�� و�% ¤B� � o�\ درا
 ّ:�%; 

يّ �%صٍّ ;!�� ا�<
ا;=� �>�mاciا� �F

nh; oK ا�@iُK يZاء ا�
، وا�Zي 

� ;S %� oَ�ا �>i�H� �S ا���%وى؛  �� ���ْ  َّD%� ��fb[ اطّ�S %hS � درا
B�b ¡�Y�ل ��b ا�@�` : "� وا�و	%ف ا�<����� ;ـون ا���F� ّ�hK��ى وزارة ا�:ّ 
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 ّ:�%; 
ا�P%درة �hi� HS ا����ى، وا�<�! �� ;�!%�J ا��زارة " 
اء;%�<
ا;=� �>�
 ّPه ا�Z"; ّي
mاciا� �F
؛ �hَّ�; k�b ا� ��b �hi ;�` ا�<
ا;=� ��� �` ;nh ا�@

 ّ:�%; 
�<��B �� %"ّh�� ،HKc�i>ةً ©راء ا�
َPِ�h� اء
 nh; o; J�%!�K يZم ا�!�� ا� ِّ�

يّ mاciا� �F
ا���S %"�V � ا��ْ�ل ;%��cام ;%��%h>�  �S	h; �:�ده، F<% أنّ  ا�@

 ّc�%; ً�اSرھ% و%@�S%; �@�¤ِا� � S o�%�	 �K
�% �` ا��%رق؛ واج !ُK�HS َ@ طً%�	 

S��%; امc��%; ل�ّن ا��ْ� ّ��; �S�ا� J!iK ت%Yا�<!%َو �\ � k�b H� ��!ة ا� %�
 �hS آث%ر H� o� S ]َّB
�Kا HS %ً� �¤� ohS ا�!�ول�@�¤ِ� .  


ة ���ََّ�� H>Y ��� َّ@%ت �T J�ْ"%دة ا� �f%�² \� ا�! �م ِّFZ� اZFو
 ّ�������ّ �، P¤Bّ ا���، &%�!� ا�:"�� ´ ا���o وأD��H� ،o �!"� ا�! �م ا�

 ّ>bادي��%; 
���� ;ـ ،� �¤¬��" : ّ:�%; 

اء ;�` ا�<
ا;=� �>�-  ��درا
 ّ���@�B ّي
mاciا� �F

;� ;nh ا�@iB ء�Y �\ �"،  ّ� �H�ْ@�% :ي�Kدر 
�:; 

 ّ>S ةc�=�\و ّ�!�%iا� ��
اف ا���%ذ �%�� Y�، \� ا�<�T�; ،ا��%در �@S ر% :
%�@%ن ا�<�b �\ َ��§fود =�D�H� H�ْ ، �%	¢ \�"% ا��ّ 2016/2017-ـھ1437/1438

  .د�َّ� وh� V%	:�"%دون طْ
ٍح �· ،��ل �J�ْ ;!¶ ا���%وى
و#��ن ���QR ا��2ام  ،�اء�:�:� #�& ا��ا#%� �$�� #��"ّ : لا��%L اKوّ 

3�� �'���#  
F��ر 
اء ھ� ا��ّ �
 ;%�:ّ ا��¤�م ��P ¡ ;�` ا�<
ا;=� �> Hِ ل �َ أوّ 


اء ;P�رoB و	� F%ن ;�` ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ : "؛ �K k�b�ل3�%�� b<�د

\�ّ ا�<!
و\� b%��ًّ% \� ا��ّ P>ا� J�%!  اده�Sء إ%hأث kb%@ا� oو\َّ� هللا إ�� %ً�:ْF

�%�� ا��ّ 

ج ا�F ّ: ّf��راه ;��&�H� oٍ ا���%ذ ا��\ �>=� ���. h"4"�ري�¹ ا�!ّ
 `�; �K
!B �K�=B H�ْ@ �� ه إ��%h>َّf	 يZا� k=@>ا ا�Zل ھ�� H� ول%=h�و

 ّ:�%; 

اء و;�%ن bُ ا�<
ا;=� �>� ْ� ِ> ِo  ّل، ث� �َ�ُِ� \� ا�<� [ \� ا�<� [ ا�و
 ّEا� ّ>"� ��§f� �hS ��%�S��%; امcا�� ��§f� ا ا�!��؛ وھ�Zھ �\ � .  

3ِ  ،�اء/��UV #�& ا��ا#%� �$�� #��"ّ : لا�.	T اKوّ ِBْ�ُ و#��ن  
ره، \� ;�ّ إذا F%ن ا�=�� S � ا�:ّ  ُّ�PB HS %Sً
�����b �� iB H  �ء \

 ّ:�%; 
�ح؛ �h�<�ّ ا� ّ 
اء �k�b H ;�` ا�<
ا;=� �>��DVوا �� o>�b ن%�; H� H
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 ��  `�; �K	h>fّ% ھZا ا�<� [ إ�� \
H�ْS؛
�S؛ �Zا \ا�:ّ !�� %>"� hPْ% أوَّ َّP�
 ّ:�%; 

اء، وث%��"<% �@�%ن o>�b ا�:ّ ا�<
ا;=� �>��S
  .  

  �اء/��UV #�& ا��ا#%� �$�� #��"ّ : لا�?�ع اKوّ 
ْ;¡ُ : ;¡، Kُ�%ل� �H ا�
ّ ا�<
ا;=� �:��َّ  :ا��ا#%� �[�ً  -ً= أوّ  ِّ
;َ¡ُ  ا� َّ
 وا�

�h!Kُح، و%َ; َّ

ِ ا�hَّ<%ء \: وا�iَّْ�ا�ْ � ا� JُEْ�ِ ¡َُ; َّ
َ�ِل، وoٍ@ْTِ JُEْ�ِ وoٍَ@Tَ، @َ @ِْ�ِل وا�ْ ، وا�
� �ُ�
;َُ¡ \�o. % َر;َِ=oُ ھ� اُْْK ن%F إذا ¡ٌِ;
ْ�ُ ٌ̀ �ْ َ!�oِ؛ أ. وھZا ;�ِ � S ُoُ�=َْ;يوأَْر :

ُ�
ا;َ=َ ;َِ<�َ%oِSِ، وأ أَْر;َ=oُ  ً=%، و	�ِر;ْ �ْ�S�oُ أ Vً%�َ ه%�S ًي؛ أ� : S; ¡ِ;ْ ِّ
%، �h"<� ا�
ُ�
ا;ََ=�ً !ِْ;  S�oُُ : وKُ�%ل َ�!َ ْ ِّfا� ُF �n�ZFِة َدَراِھَ� درھٌ�، و
َ:َSَ ِّJ  ُoُ�Kْ
ََ�Tْا

5ُ�
ا;ََ=�ً .  
;Kc%دة HS ھ� ا�@�` ا�<
ا;=� �hS ا���"%ء  :ا��ا#%� ا`._ً�� -�^���ً 

 ّEا�ّولا� H>6 ّأ� %>F ، HS H>َB�� `m%@ع ا��%��؛ �ّن ا���; H>Y ھ��hS ��َّhP� %"
 ّE�%; ا��@%رTي اZا� H> َ>ا� o; ى
ا��ِّhPK HKZ��H>Y %" ;��ع S ،`�@�7َ�ا ا�<%���ّ �

 ِ�َh�!ِ�ْا، n >K V %� `�ْ; ب%; Hو� .  
ح ا��%م ا�:ّ  َّ
D �	%و	ط ا�¤�%ر 
� %\!� ;i�ازھ% ;:ًm" : وإذا أََرى

 ّ

 ھZه، وأُ : &Jَ ا�f !�َ \�%ل&Jُ ا�
ّ ا�ِ�Tا ّ

اھ% ا��T%\ ،اZF %"�\ n=ُ;ر ،J&
�bْث \�"% ;�ً!%، وإن أُر;ُ=n \�"% ;%�¤�%ر؛ إن T%ء أ :
اء &%cm، وا�Zي 	%ل\%�:ّ 

oFَ
B ء%T"8 .  
 ّPه ھ� ا�Zوھ �"\ �EK�=ا;=� ا�
% ا�< 
ا;=�، أ�َّ> � �>Kرة ا����


اء �>�
 ;%�:ّ ا�<
ا;=� -�@َّF
ٌ́ : "، وD�رBُ"%-أو ا�<
ا;=� ا�< ¤T ]َ �K أْن

َ �H آ�َ ،  nَدٍة، وذ� � !�ً �!�hََّ�ً ;<�ا�D%ٍت �=�َّ o� َي
�:K ف أْن
P>ا� H� أو

 ّfا� n B اء
:; oh� �Sْس و%�
ا;=�ً، وذ�h�%; nّ  !� ا�ّ� S � أ� o� ز���@f،  أو
 ّ
  . ّ��%��� %�"9�o و	�رoB ا�<%��ّ S � أ	f%ط H>  ً!@Bَ ;¡ ا�<�َّ�َ� o� S، و�K\` ا�Eّ ا�

o���; د�>b ��%� %"\ َّ
S �	و" : ّ:�%; 

اء �h!َB 	�%م ا�<
ا;=� �>�

اء ا�وّ ا�@; nh�Z��h طَ َِ[ اT س%�%�� ;%�hَّ�� ل �% oُ@ �K ا�>� ّE�%!	S o!� �ِ � أ
 nh@ا� o!\�K يZا�-%ًّ�mc& أو %ًّ� F-ام ا�c�ا� J;%�� �\ nوذ� ، ّ� 

اء �% أََ�َ:; ]�%

o;، fbو ّ
  .   10";¡ ا�<�َّ�َ� �hS اV;��اء[ ا�
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 ّNا�?�ع ا�O�� : ّ"��# ��$� �%#ا�  �اء#��ن �bB #�& ا�
 ّ����< n َطِ� ا��ّ 
اء ;َ:
ْ ;%�:ّ ;�` ا�<
ا;=� �>�
  أ	
َّ �i<` ا���o ا�

���ّ . 11وا��ْ@¶�
�Sّ ا�:ّ  � �H َر	َ%;َ%�D %>F%َ"ِBرت ا���%وى � <P%رف ا� �

اء ;!� إb¬%ر ا�i; ّf�از ھZه ا�<!%� �، S � أن �iَُKََّد ��S ا�:ّ  Jَِ@ِ	 H� �! 

 ّ�b ف؛
P>² \�ا��� %� � S ُ̀ F<% -� و	� Sّ�ھ% ا�<%���ّ . � n ا�@%�K V � `m` ا�@�
 َ
Fْ ِّZا� %h�ْ �\<hُ!�ھ%؛ k�b  ،و�H ;%ب ;ْ�` �% ��H�، o!m%; �hS ² ;��ع اْ�ِ!�hَ�ِ  -أ

 �ٍTر Hُ;أَْوَرَد ا ُّ�iا� ٍ�S�h>� ٍر�D َّ��: وا�¤%��f أْن �K�َل � %"h�" :o	��oُ ؛
 ْTَ ا�إ�� 
َ:S �َْhْث%; nh� %"Sُ%�;ٍة �ْ�ً�ا، وأ�% أ
:!; nfِ�h� %ھ
ِ  ٍJ&12"أ.  


 b%D[ ��وّ Fا�<%���ّ وذ oوأد�ّ  �� ا���o�13  ّ���%>ل ا�V���� ;<% رواه ا

َ  � ا;Hُ "َ �َ : �<�ط§ا��%م �%�n \� ا>S  ْ�; HS %>"hS هللا �Yر �hS ²�� %� `

o!m%;، %ع�%ل � <@	َ�هُ : "وhْSِ ²َ�َْ� %�َ ُohْ�ِ ْ̀ َ�@َْB Vَ"`m%@ � %ل	²َ�َْ : "، و� %�َ ْ̀ ِ@َB Vَ
 � هللاِ  ر��لَ  أ��Bُ : و;=�cb Hِ; �ٍ��b kKاٍم ر�Y هللا ohS 	%ل. hْSِ"14َ�كَ 
 ُ� �\ : ّ
�ق، ث� H� �h�§fK ا�@�` �% ���hS ²ي، أ;�%ع �H� o ا��h�B§K ُJ&  ّf ا�

  . َ &ِْ�َ/ =َ«15�� �fَ�َْ ِ'ْ,َ�كَ «: أ;�!o؟ 	%ل
 ّPه ا�Zھ ��b �\ َوَرَد %� �D�� �hُ!�ھ% ;%S�@%رھ% �رة أّن ا�<%���ّ و�

 ّfا� `�; � S ًاط§ة�� �َS�وا ا� ُّ�Sَو ،oِِ@b%D �hS ²�� %� `�; H� Hُ;ل ا%	 ،�! 
 ُّ�iا� �ٍT;ِ"% : "ر�و& J@	 %"!ِ�; اط§ِة�� � S ن%F oَّ�� ²�� %� َ̀ �; J��\ ،ر��§> �

َّ́ ا�:ّ . �hS"16ك � ََ�  %\!�ّ و�َ %>F HKْ�	%!�> � ط ا�¤�%ر
S � &�ازھ% ;:ْ

هُ ُFِْذ.  

 ّNا� T	.  �اء���QR ا��2ام #���'� �O #�& ا��ا#%� �$�� #��"ّ : ��Oا�
 J>!ا� o; ري%iا�!�� ا� �\ J ���ّ ا�<�§�ِّ�� وا�Zي \� ا�<P%رف ا�

 ّ
���ّ  ؛�� وا�<i%�` ا���"�ّ 
oBْ ّ�S ا�"��%ت ا�:ّ أ	��<� ا��ّ  i>F<` ا���o ا�h>� `;%
���ّ ا��ّ �
ى أ�ّ !%ون ا�K ، ّ:ا� cK�iB � S �َِhُ; o ّPه ا�Z"� �!\% دون H�� ،رة�

ا�f>; Z�ْ§�� إ�cام ا���S 	¬%ًء \�  اS�@%ٍر �:ْ
ط ا�¤�%ر، و�H &"ٍ� ث%���ٍ 
ْ cَِم �رة و�Sِّھ� ا��Sَ� ا�<دون اS�@%ٍر �<hْ!"� ھZه ا�Pّ  ،��:"�ر �Zھ[ ا�<%���ّ 

 ِ̀ �ْ; �\ J��\ ،ً�ا�S %"�\  �\ ف ِّ
!h��@ََ� ;�%�oُ؛ �"Zا َ %>F o@b%D �hS ²�� %�
% � ا�<%���ّ�، أ�ّ f� H§�� ا��cام ;hS oل �H ھZا ا�<� [ ;%���Sْ، و�@�ِّ ا��
ع ا�وّ 
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 ّEع ا�
%�� \hf=%ول إزا�� ا� ّ@² ا�Zي �K�JKchB �h ا��cام ;%��S �Sْ � \� ا��
 ّ:�%; 
� ;"Zا ا�<@=k دون _�
ھ� K!�ُد 
اء، وhP�P¤B% ا�<%���ّ ا�<
ا;=� �>�

 ِc >ا� �Sْ�ا� � S � >ِ�:>ا� oBر�P; `�@ا ا�Zأ&%َز ھ Hْ�َ ن�ْ�� nذ� �\ �>�Sم ا
  .%���Sْ 	¬%ءً ;� ا��%c��%; H� mام S � رأي ا�<%���ّ 

  �ن ���QR ا��2ام #3 ',� ا����Bّ و#�� ،/��UV ا��'�: ا�?�ع اKول
  : /��UV ا��'� -ً= أوّ 

و;Sِ oَِِ�ةً، وَوSًْ�ا  ،وSََ�ه ا�َ�
َ : ا��H� �S ا��!J َوK ،�َSَُ�%ل: �[�ً  -1
ُ���َ%ِن Pْ�ََ�ًرا َواْ�ً<%؛ ةُ Kَ ِ!�َ ُ� وا�ْ َ�Sْ وَ�ْ�Sًِ�ا وَ�ْ�Sَِ�ةً وَ�ْ�Sُ�ًدا وَ�ْ�Sُ�َدةً، وا�ْ 

ُ̀ Sَِ�اتٍ ِ!َ�ةُ \% ا�ْ \§�ّ  >َiُْ� ْوا� ،V �ُSْ�َ،ُ̀ >َiُْK   ْوا� َ� ْS ُ�  ّل�K  ٍل�ْ�; �ٍ�&
B � S17 .  
\o ا;S Hَ  :ا`._ً�� -2 َّ
So���; �\
َ̀ َو\َ : "َ �َ 
%ٍء إْ�@َ%ٌر HْSَ إْ�َ:%ِء اْ�ُ<ْ¤@ِِ

 ِJَ@�َْ�fْ>ُ�ْ18"\ِ� ا. �@S o\ َّ
Sو o���; `�h>ا�ْ : "هللا ا� َ� ْS ُ�  ُھ َ�  Vِا ْ� ِ� َc اُم ِ� ْ  Vَ %>َ; 
ِ�ْ�
 َK ْ  َc ْ;ِ ُم ا�19"اءً �َ  .  

 َS Hِ;ا �َK
!B أورَد ا�=�َّ%ب �	دِة ��ِ¼ و%Kc; �\
: H�b 	%ل) �!
و\ً%(َ

\�<% ھ� F<% 	%ل ا;S Hَُ وإ�ّ "َ : ِ

و\ً% \�  20إ�@%ر HS إ�:%ء ا�<َ¤�َّ!�
�ل �f>"21 . ¡ �P��J@ا�� H� ¼bَ�
�K ا�<%���ّ ) %�!
و\ً (وا�<!B �\ �


S%تَرْ;�ُ"ُْ� ا��Sَ� ا�< cَِم ;%��ّ @ .  
 ً���^�-  ّ�B��  :�#��ن ���QR ا��2ام #���'� ',� ا�

�ف ;�H ا�! <%ء \� أنّ � V  �� �S��%; \%ء�ت ا�%K©م ا�ٌب �!<�
أKَُّ"َ% ا�HَKZَِّ آh�َُ�ا �َِ� Bَ�ُ��ُ�َن َ�%  %"h� :� %َK	��B oُ!%�� وا�b%دkK ا�ّ�ا�� S � ذ�n؛

ِ أَْن Bَ�ُ��ُ�ا َ�% B Vََْ�َ! ُ�نَ  
 َ�ْ��ً% hْSَِ� هللاََُّ@Fَ  َن�ُ !َ�َْB Vَ� ] ّP3-2:�ا� .[ H;ل ا��K
 ّEا� �K©ا 
�f�B �\ �;
��رة ا�Pّ ا�! H� ���%�" : ّPي أنّ وا��hS ¡�=  �S�ا�

 ّJF � S o; \%ء�ا� ]iK !� Vٍل إ%b ْZ ٍ22"ر.  
 ّfا� o� S J�S%>�
 و\%�%; om�H�b �S 	%لو��ح هللا �@�oَّ إFْZ; م� :

� Vً��
 \ِ� اْ�ِ��َ%ِب إِْ�َ<%Jَ�Sِ إFَ ُoَّ�ِ%َن Dَ%ِدَق اْ�َ�Sِْ� َوFَ%َن َرُْFَُواْذ %ًّ�ِ@َ�� 
]�K
�:54[.  
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ة ر�Y هللا ohS أّن ر��ل هللا 	%لK
آKَ�ُ «: و\� ا�=�HS kK أ;� ھ
وiK V�ز  ،23»إَِذا �bَََّث ZَFََب، َوإَِذا اْؤHَ>ُِB َ�%َن، َوإَِذا َوSََ� أَْ� َ�َ : ا�ُ<hَ%\ِِ� ثَ�َثٌ 

H��\%h>ت ا�%�P; �fَّ�K أن � f>�.  

 ;S H@� هللا ر�Y هللا hS"<% 	%ل;%& HSو" : ّhت ا�%� % ، &%َء �@�ُّ �ـ<َّ

 ِّ��
F Hْ�َ%َن �S o � : "، \�%َل أ;� ;�
ٍ "أ;َ% ;�ٍ
 �%ٌل � H	Jَِ@ِ اْ�َ!َ�ِء ;Hِ ا�=ْ¬
 ّhا� ِّ�@�  ٌHKَْ�ةٌ، \ ْ  ،دSِ ُoَ َ@ِ	 o� ��%F أو ْ§َ�%َhِB" ٌ
وSَ��� ر��ُل : "\� �ُ : ، 	%َل &%;

\ََ!�َّ : "، 	%َل &%;
ٌ "اتٍ أْن �hَ��!K ھ�Zَا وھ�Zَا وھ�Zَا، \@oKْ�K َÁf ث�َث �
ّ  �هللاِ 
 ٍ�m%� ²َ>� َّي�K �\،�ٍm%� ²َ>� ث� ،  ٍ�m%� ²َ>� أنَّ . 24"ث� kK�=ا� H� �َُ"�ُْK % و�<َّ

  .َدhKًْ% أ;% ;�ٍ
 ر�Y هللا �S ohSَّ اْ�ِ!َ�ةَ 

 ا�=�ّ%ب أّن ا��\%ء ;%ْ�ِ!َ�ةِ Fَُ � \�  وذ�ٍف، وا��� �و&�ب �� �ٌب ;َِ

  :25ا��¬%ء ;"% S � أر;!� أ	�ال
1- %ً� �� %"; �¬َ�ُْK.  
2- %ً� �� %"; �¬َ�ُْK V Jَ�ِ	و.  
�@ٍ[، وإْن �� J��K ا�<�S�د ;f@ِ[ اْ�ِ!َ�ةِ  و	K Jَ�ُِْ�َ¬� ;"% إنْ  -3 � S ��%F �\

nِ���F ء؛�T : ّوcBأْن أ �Kا ،جَ أرZF َي
�Tأو أنْ  ،أو أن أ  ،�m%�
أ	¬َ� _
 ِ �
�� دا;ّ \§ْSِ§\ ،اZF ً�ا إ�� ��%ن_ ]َFأْن أر �Kا، أو أرZF �h�ْ َث
bأو أْن أ ،nَ�

%�\ ،nَB
�; ��
ْSِ§\ ،�Yلأر :�!� .  
�@ٍ[ ود�J ا�<�S�د ;f@ِ[ اْ�ِ!َ�ِة \� �Tء، وھZا  -4 � S ��%F إْن %"; �¬َ�ُْK

  .ھ� ا�<:"�ر �H ا�	�ال
 ّ

 ا�=�ّ%ب أن ا�Fَوذ ٍ�Tر Hُ;ه ا
َّ"T يZا� �ا;` ھ  ُّ�iا� Hِ;ُل ا�ْ	 �وھ ،

�<%F H� oS�%ب ا�!%ر�K، و	ْ�ُل �=h�ن \� F�%ب اْ�ِ!َ�ِة  �\ �ِ���Jَِ �ّ<% ا��%ُ: " %�
 ّfاْ�ِ!َ�ِة \� ا� H� مc K يZ؟ا��Kل  � وا�!%ر%	:  ّ

ّ ذ�n أْن �K�َل ا� � Jُ& ِJ& : اْھِ�ْم

nَ؛ ِج ا�
أةً وأ�% أُْ� ِ�ُ وأ�% أُْ� nَُ�ِ، أو cBوَ  داَرك وأ�% أُْ� nَُ�ِ، أو اْ�ُ
ْج إ�� ا�=»ّ 
nك \� ذ��S�; oَ� أد� nّ��"26.  

�f§��َ ا��cاِم ;%��H>Y �S ;%ب � أدرُ&�ا وا�<�bَ¼ أن ا�<%���ّ 
ٌ� K=�%ُج إ�� د��Jٍ ا��ّ  ُّ�=B �ِfََK%�َ>ُ�ْد ا��S إ�� %"ِ;%; H� �ِ�§f>ا� Jُ�َْت، و�%S
@ .  
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 ّNا�?�ع ا�O�� : ّ"��# ��$� �%#ا�  �اءا��'� ا�	2ِم �O #�& ا�

hYْ% آراَء ا�<%���ّ !�� �� ا��cام ;%���Sْ، وHَّ�@B أنّ � \� �f§;!� أن ا

�@ٍ[ ود�J ا�<�S�د  � S ن%F ًء إذا%¬	 o; امc��%; ل�ا��ْ �ھِ[ ھZ>َر ا��":�
وھZا �% ا��Hْ�َ o� S �h أ\�َ� ;%��cام ;%��f;:  ٍ�َ� ْFُ �\ . �Sْ@ِ[ اْ�ِ!َ�ِة \� �Tء؛ أي

 ّ:�%; 

اء، إY%\� �!<�م ا©K%ت وا�b%دkK ا��ّ \� ;�` ا�<
ا;=� �>� � S ا��
وھ� �% �h� oE=@h�Hَّ�@ .  � \� ا�<f§��وآراء ;!¶ ا�fّ ا��\%ء ;%���Sْ،  و&�ب

ِ� JِKchB 	ْ�ِل ا�<%���ّ � َّ=D ي �ىZا;=� ا�
ِ� \� ا��cام ;%��S �Sْ � ;�` ا�<
 ّ����
oK ا�<P%رف ا�iُB� .  

&%ء \� 	
ار �i<` ا���o  :ا�:�1	�ن #���2ام #���ْ'� �O ا��ا#%� -ً= أوّ 
 ّ�����ا��ّ  ا��و��ّ  ا�h>� `;% ّ�ه <� ا�
>B�� دورة �\ ��!h>ا� ����!%ون ا�

 H� �K���%; ²�%¤ـھ1409&<%دى ا�و��  06إ��  01ا� �B§K %� :  
- " %�ًcِ � ن��K اد
��Vا o&ْو � S ر�أو ا�<§� 
ا���S ھ� ا�Zي �PَKر �H ا©ِ�

�@ٍ[ ود�J ا�<�S�د  � S %�َّ !� ن%F ¬%ًء إذا	ٌم cِ � �ر، وھZ!� Vإ ً��%Kد �Sا� �
 ِ�S�ا� َ�i��� �ٍَ� ْFُ �\.  

iB�ز \� ;�` ا�<
ا;=� ;:ْ
ط ) وھ� ا��� �PBر �H ا��
\H�ْ(ا�<�ا�Sَة  -
ا�¤�%ِر � <��اF HKْ�S ْ�"<% أو أbِ�ھ<%، \�ذا �� H�K ھh%ك ��%ٌر \��"% iB V�ز؛ 

 ّ�b `�@> � %�ً�%� `m%@َن ا���K أْن Zٍm�hS ط
َ�:ُK k�b �"ْh� ٌ���%¤� ك%hن ھ��B V �
 ّhه �@� ا��hS ²�� %� ن%fا�� `�ْ; HS"27 .  

�"h� H�Eb%@ا� H� ٌ�S�>i� �Sْ��%; امc��%; ل�ذھ[ إ�� ا��ْ �	و : ���K
و	� ا����ُّ�ا ;!<�م ا©K%ت . 28ة%ر أ;� _�ّ �ّ و�%�� b<�د وS@� ا�fّ  ا��
Y%وي

��%!B o���F �S��%; \%ء�ا� ��§f� �\ اردة�ا� kKد%bوا� :� َHKZَِّا� %َ"ُّKَأ %َK  ا�ُh�َآ
 �َوأَْو\ُ�ا ;ِ%ْ�َ!ْ"ِ� إِنَّ اْ�َ!ْ"َ� Fَ%َن ُ�fْ�َ�Vً �: و	��B o!%��. ]1:ا�<%�mة[ �أَْو\ُ�ا ;ِ%ْ�ُ!�ُ�دِ 


اء[�  .]34:ا�
 ّfا� ¶!; o% ذھ[ إ��� �وھ ،cKc!ا� �@S H; 
>Sو ،
>S H; هللا �@!F � 

�Tا� H;ي، وا
P@ا� Hf=وا�oK�راھ H; ق%=�
��، وإ@T H;29ع، وا ، �\%Yإ

 S<�ةً \� ا�<f§��إ�� 	ْ�ل ا�<%���ّ َ@�!ُK يZا� � .  
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 ً���^�- �"j�,���Vل ;
ْأي ا�<%���ّ اK Vُ!%َرض :ا� %ً�ِّ !�� o��ْ�; �
% اْ�ِ!َ�ةُ وأ�ّ : "%ب B! ُّ�َ"% ذ�H�b n 	%ل@
S%ت V ;%�<!%َوY%ت؛ Hَّ�; k�b ا�=�ّ ;%��ّ 

ِ́ ����T ofًَ% ا©ن، وإ�ّ \ �² \� إ�cاِم ا�:ّ  ¤ َS Hُ;ل ا%	 %>F ھ� %>�\
إ�@%ٌر : َ

و\ً% \� ا�<f��HS ِJ@ إ�:%ِء ا!� 
َِّ�¤َ>�"30.  


اS ً�b � ا�<hْ`؛ \�%ل ا;Hُ رTٍ� \� ا�@�%ن ا�<%���ّ  F<% أنّ   D ا� ُّP� �
� !�َ ZFا وZFا ;!:
ٍة �ْ�ً�ا، وأ�% أْ;�%nh� %"Sُ : أْن �K�َل �J�P=" :oوا��ّ  �� 
َِ�Tْا


 إ�� َ:S �َْhز;%ْث�iK Vو ُّJ=ِK V اٌم
b اZ"\ ،Jٍ&ازداَد \� أ Jٌ&ر o�� ؛
 ِoِ�َ �َ"31.  

o��	 �\ Hهللا ا��� �@S Hfb oا �% ذھ[ إ��Zوم : "وھcُُ ; ل�إّن ا��ْ
<% K��%; �َّ !��Sْ \� أ��ر ا�<!
وف ا��\%ء ;%ْ�ِ!َ�ِة 	¬%ًء �hS ا�<%���ّ� إ�ّ 

D ٍ� ;!��د ا�<!%َوY%ت  اتِ @
S%ت، وK V�! َّ� ;§��ٍر ذا��ّ : وا�fb%ن؛ أي
`�@�%F"32.  

   ّP%ر ا���ا� �لوھ%	 H�b ��%K
�HS Jَِ ا�<%���ّ� �ّ<% و�% �ُ : "%دق ا��
 ّ=P; ل�ا��ْ H� �"َ@ھZ� �ِ�%¤K ّi=; ،�=;ا
ا��\%ء  � أنّ ِ� ا���Sْ ا�<ْ cِم \� ا�<

Zي ;%���Sْ ا� ¤
K»؛ إذ ��² ا��\%ء;%���hS �Sْھ� وا&ٌ[، ھ� �H اْ�@ُْ!ِ� \� ا��ّ 

اء�>�
 ;%�:ّ ;�` ا�<
ا;=� -� �H ھZه ا�<�K ��§f�ُل ;o ا�<%���ّ -  Vر و�D �\

  . 33"ِورد
� ا��%H� m \� ا�<:"�ر �Z� Hھ@ِ"� ;�ْ�ن ا���Sْ وا�¤��D أّن ا�<%���ّ 

 ]@f; ع؛�ا�@� �\ oِ�ِاcإ� H� ا�!َُh�َ ،�ٍَ� ْFُ �\ o@@f; د�S�>ا� Jإذا د� %�ًcِ ْ�
ز �H ا��	�ع \� ُّ
=%JُK "<ِ� \� ا��ّ ;�` ا��f%ن �% ���hS ²ه، وZFا ��ْ�ن ا��ّ  ا��=

 ّ
ُ̀ �h"% إV ا��ْ�ل ;%�¤�%ر ��َ
\َِ� ا�!��ِ S � ا� َh>َْK Vو ،�>m%	 %;  ر%¬bإ �!;
 ّf34 !�ا� .  


اء ;"Zه ا�iB ّP���S cK ا�<
ا;=� �>�
 ;%�:ّ  F<% أنّ  � S ٌّ�ِh@ْ�َ رة�
ا��%i; Jm�از ا�<
ا;=� �:�ِ
طً% ا�¤�%ر، و;�H�; ���  ّ�!\%  H ا�<Zھ[ ا�:ّ ا��ّ 

َّ́ \� ا�<:"�ر S � ا��cام ;% ا�<Zھ[ ا�<%���ّ  َ̀ ا�<
ا;=�َ ��h�� �Sّْ ا�Zي � َh�َ o
 ّPه ا�Z"; ّ:ا� H� واZُ�§\ ،رة�َ"�%\!�ّ �ا;=

Fُ�ا � ،� �Bو H� واZَُرھ�، وأ�%�� �"


Fُ�ا �"� �
ا;=�َ"� ،� إ�cاَ�"� ;%���Sْا�<%���ّ BوF ، ²��K ��\ر nذ� 
Fَذ %>
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يّ P>ّ 35ا��ا ا�Zوھ ، ّhا� H� ���  Jُْ�َK �� ٍةcm%& رٍة�P; ا�َْBَِ"� أ��ع؛ ��ْ�h>>ع ا��ْ
 ِ�=َّْhا ا�Zھ � S %ازھ�i; H�ْ@ھZ>ا� H� ٌّأي .  

\َ! َ� ھZا، \�ّن �% �<�Jُ إ��f� �\ o§�� ا��cام ;%����S �\ �Sْ ا�<
ا;=� 
 ّ:�%; 
ِ�؛ �َِ<% H� Hَّ�@B أد�ٍَّ�، \���ن ��S ا�<
ا;=� ا�Zي 
اء ھ� �Sم �>� َّ= ِّPا�

� !ٍ� ;!� د���"% \� � n ا�<§��ر،  � S %!ً	ن وا%F %� �ھ ُoُ� َّ=D %h� �hَّ�@B
�Sْ��%; امcا�� H� %ً��%� ن%Fو ،%Sً
T ب�ل ا��ْ@¶ ا�<� �Pbو . � Sو

 َJm%�ط ;�ُ
ٍق وو َّ�=�B رف أن%P>ر ا�%>E��
ُّ HS اcm%& ّ>� %"Bٍة �=<%�K اihK �	 %

ٍر؛ Y H� ء�
اء �، وا�:ّ �Fرا�� اb��%&%ت ا���اق ا�<= �ّ �ُ��ل ;!¶ ا�!<


ط ا�¤�%ر و_�
ھْ:;>%        .  
 ّNا� L%�
�O'� +,# 3V ���& ا��ا#%� �$�� #��"ّ ا�%bB ا�"ّ : ��Oا�ُV يkاء ا��

  ا���*� ا�
2ا�1ي
 ًّK
�% �@�` ا�<
ا;=� �>�
 ;!� إB<%م ا�i%�[ ا�Zي H�>K أن �!�@َ
ه �

 ّ:�%; ّ�S

ع \� ;=k ا�=�� ا�::h�
اء،   �F

nh; oK ا�@iُK يZا ا�@�` ا�Z"�

يّ mاciا�¬ّ ا� H� oّ�� ّ ؛�وري ا�

Kّ� وB%��@�B"% ا�!< �ّ� �hد ا��ا�!� H�; �K
�

 ّ�S
  . �k�b H ا�=�� ا�:
�S %hS � �<�ذج ��S ا�<
ا;=� �@nh ا�@
�F وا�Zي JPb و;!� اطّ 

 �h���%رة  � S J�>!ا� o@&�>;2017 ِّ¤ � أن %hKْ§Bا��ّ ، ار ´ �:	%h� �\ ��را
ا;!� �F Hْ�ن ة ا�
ّ وZFا ا�<%دّ  �1 ر	� أّو�"% �% ورد \� ا�< =َ  �oh؛ ��36%ط ث�ث�


ا;=�، وث%��"% �fـ§�� _
ا�%ت ا��ّ � `�; V �=;ا
� ;���P ا�<ًK�>B ��!ا� 
��§
�� �H ا�!��، وآ�
ھ% �f§�� إ�cام ا�!<�J %دة ا�fّ ا�<Ph�ص S �"% \� ا�<%دّ 

 ّfا� H��§�; ّن ا�<%د�¬<� �ا���%ر؛ وھ `�>i� �ً�%T %ًh��§B `  ّfة ا� H� �!;%
 ّJF ،]�%�� ث���� [ K!%�ِ»  ا�!�� ا�<FZ�ر؛ �Zا \hf�h%ول ھZا ا�<@=k \� ث

 ّhا� H� ���� ّEط ا�%����%fّث� ا��.  
  #�l[� ا��ا#%� = #�& ��ا#%�*ْ�ن ا��:� /�Vً_ : لا�.	T اKوّ 

   J>=B وث��� � S 
E!� �� oB%�= د ا�!�� و��h@� �َ�ِّ�§�>اءة ا�
;!� ا��

ورKًّ% �@�%ن �%ِھ�َِ� ا�!��Y ] �>ا ا�Zن ھ%�\ ،o��>¬� Vان ا�@�` و�hS.  

  



�ط��ق ��ك ا��ر�� ا��زا�رّي ����� ا�را��� ��ر ���ّ
راء    ��ّ�
رو  ودى 
  

  

�"� ا!���ء                                                                                 421 

�ln o`�ّ�ت ا�>ّ  1'ْ�ض �%>�ى ا�	%- رbj : لا�?�ع اKوّ ّ><37�pVا�  

ا;=�: (ا�<!hْ�ن ;ـ �1 ر	� ا�< =َ �ع �hS � S اVطّ >�%; JK�>B ��S( ،

 ّfا� ��D Vو ،o���D Vا�@�`، و ¼�� 
Fْم ذ�S Hَّ�@B َ>ت  !� ا�
P�	وا ،�!�@

ض �P��Dّ%ت ا��ّ ْS � S o�\ اردة�ا�@�%�%ت ا��B©%F � َّP�� JK�>:  

1-  ّfاء ا�
T C @�` .  
2- ¡;
  .ھ%�¢ ا�
3-  ّfا� `�; H>ث%>Y �!\د o�\ %>; `  �ّK�iن/ ن ا��;
  .ا�!
4-  ّEو��ّ ا� Áَّf�>ا� H> ّ�ة ا��K�f.  

 ّNا�?�ع ا�O�� : َ%	�ln o`�ّ�ت ا�>ّ  1- ر bj�j�,"� ا�ّ><�pVا�  
�ل ا�< =َ � H� %ًّ� & ¡¬ّ�K �	ح  �1 ر ِّ
P� nh@وض آ��ً% أّن ا�
ا�<!

 ّfء ا�%h�	ا �ّ� >!� Vً ِّ�>� o��ْ�;m%; V ،رة%ّ��
ا;=� !�؛ وھ� \� ھZا ا�!�� >�%; %!ً .
 ّfء ا�%h�	V ؛J�>! � nh@ا� H� %Yً
	 o��ْF ُ�و!َْK V ف�D�ْ>ا� ��!�%\ �! 

د ;�%�mة �Ph�ص S �"% \� ھZا ا�< =َ    . �ا�<�D�H� �\ ا�<�رِّ
 ّfا� nh@ا� `�; � S ُّ́ hB د وث����م و&�S %h iّ� %hّأ� %>F َ�!   ،J�>! �

ا�@�` ا�Zي F%ن �H ا�<�
وض أن K��َّ � ا�<FZ�ر وا�Zي ��S Jّ=� Jّb ا�< =َ  وأنّ 
 ّfا� nh@اء ا�
T �!; َ�!  ¬@ْ	و of�h� Vّإ ،%Sً
T ¶@ا�� o; ُّ¡PK %>; %" ّ`   أن	وا

 ُ̀ َّ	�َُK o� َّ�
<�f & �\ JKٍ� وا�bٍة ;!� ��ا\�� ا�@S nh � ا��ّ  ا�=%ل ���K ;§ّن ا�!�� ;ُ
 ّ:�%; 
  .�1 ر	�
اء وB�J�F ا�@J�>! � nh وZFا ا�< =َ J>:B ا��


�B[ ا�cّ وھZا �% K¤%�ِ� ا��ّ  ّ�h�  

ا��S Jb ;�` ا�<
ا;=� �>�>�
 ّ:�%;o!m%; �hS %� � S `�@ا� ��S ع�	و o bا

ام ��bا H� �ُPَ�ُْK يZاء ا�
 .


ف �K��B ا�!<�J أ�ً
ا ;%�:ّ : وا�<
اJb ھ�P>م ا���K َّ�َث Hف، و�
P> � اء

 ّfاء ا�
o; ¡ّP  J�>! � %"!�@K ا��@¶، ث�ّ J، و	ْ@¬"% ;<% K !� ا��� ط @"% ا�!<�;:


اء � !� ;�%�mة، و¤B V� � �T �\ء ھZه ا�Z�  ّPا \�نّ . �
ا;=�ً T JK�>B ھ� ���
�% S � ا�	
اض ً%�o�ِّ��B %>ّS ا�<P%رف ا��� ��h� H� �ّK�iَ%ت �%��ّ� �B�م أ

� وا�<!%�� V �·��%ظ ا�!@
ة \� ا�!��د � <�%�m%�; "Dٍة ر;�Kٍّ�، وا��%�Sة أنّ 
  . 38"وا�<@%��

  



  '�� ا�:�در ��8وات / د - �%� ط3 ���ي
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                          422 

 ّNا� T	.  '��nQ	�q rا��ت ا�>ّ  ا�,O�� : ّAّا�

ض �¬<�ن ھZا ا�<� [ \� \
H�ْS؛ �@�Hُِّ \� ا�ّول �¬<�ن !h�


ا�%ت ا��ّ ة ا�fّ ا�<%دّ _ � S ُّ́ hB ��ا� ��
 �` J� =B ا�<¬<�ن، و���م \� %د��§
 ّEا�o�:	%h>; ��% .  

�ن ا��دّ : ا�?�ع اKول>� ّRة ا� �,ّ><��nQ ا�,' Aَّ	�q rا��ت ا�>ّ �د@� ا�
  و/%	�	3

� ا�<%دّ  َّP� ّfة ا��B©ا � S ��!ا� H� ��
ض S � : "%دِ�K أن nh@ � �ّ=K

 ا�<�\�ع \� ا©&%ل �_ ِّ�=َ�f>ا� C @>ا� � S 
��§B ا��
_ Jا�<<%ِط HK�>ا�

%"� S �َ�َّ�>ا�،  ّh�%; ّ:ا� �\ %"� S ص�Ph>ا� �@f ّfا� �ّ�\
P>وط ا�
%ر�K ا�<�!�ل 

يّ  ��ىmاciا� �F

 ،;nh ا�@��§B 
"T JF HS،  Jm%�
 HS ا���hا� ¶ّ�;

K ��ى ا�
  .o� %"=ُh>"39 ا��%��ن ��=J�P دohKْا��
�ل ا�<%دّ � H� %h� ¡¬ّ�K ّي
mاciا� �F

 �i�ء ;nh ا�@ِFْ ِّZإ��  ة آ��� ا�


ا�%ت ا��ّ _ HS of�� ¶K�!�و� ،�ٍ"& H� H� ا�<<%ِط om�>S ْدع
� � ���F 
��§
 ّJF HS %"� S ٍص�Ph� ]ٍfَِh; %َ"َ�َ;َر o��ْF ؛�Y

 ا�<��َm%f¤ا� 
��§B 
"T.  

طٌ ��َّ�ٌَ� o� S \� ا�!��، \��f� H>Y J<َّ� ا��ّ ْT اZوھ �	%�ِّBVا ¶K�!

 ِHKَّْ��%; \%ء�م ا��S HS؛  ّBا �ّ وھ�ا� 
K��B � S HKْ�	%!�>ق ا�%� oّ�=�fK يZا� ¶K�!
ّ�
 \�Ho ;اHm إذا �� Kَ�ُِ� ا�<�Kا��ّ §B أو إذا ،oا�c��%40 HK�>ام ا�cإ� H>Y ²و�� ،

 ّ��%; J%ل ا�=�ّ%با�<<%ِط	ف؛ �� Jّ=� JD\� ا� �ي ھZّ�ق، ا�P" : ّإذا وأ� %
o إْن �� َُK�oّ�b oِِّ\ \� و	ِ� ZFا \! ZF o�ْا وZFا ���ن، أو �D	� � H�F%f>، ا��cم أ�ّ 

;o، و	%ل  K V oُْ�َ¬��ر أ�ّ \"Zا ھ� �=Jّ ا�¤�ف ا�<!��د �o ھZا ا�@%ب، وا�<:"
o; �¬َ�ُْK ر%hKد H;41"ا.  

!�Z� ¶Kا \hhf%	ِ¢ ھZه ا�<F k�b H� َ��§fْ��"% دا� �ً f� �=B<َّ� ا��ّ 
�B©ع ا
  .ا%�ِّBV	� �S HSم ا��\%ء ;%��HِKَّْ ;:�ٍء �H ا�V�P%ر \� ا��

 ّNا�?�ع ا�O�� : ّ<اط ا��<uا oVَّْ���# م ا����ء�' o' Oj�?ِّ/=ا wV�� ّ<3أو ا��� �nّQ  
إذا �� َُK�oِِّ\ دoَhKْ \� و	ِ� ZFا، \ ZF o� S oا : D�رة ھZه ا�<f§�� أْن �K�لَ 

� o� S ا�<%دّ . وZFا �H ا�<%ل َّP� %� اZوھ ّfة ا� ّcه ا�Zوھ ،
ِFْ ِّZا� ��;%� ��K%دة %د
HِKْ ا�<�َّ�َِ� �hS %ً�@f� %"� S إ;
ام ا�!�� أو ;!�ه و	@Pb J�ل ُ��&@o، ھ � HS ا��َّ
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;% ا�i%ھ �ّ�� %�ً%>B ��;%��) :�;
ُْB أو �¬�B .(ل ا�=�ّ%ب%	" : �Sَّ�>م ا�c�إذا ا�
 �\ �َُ َ�¤ُْK V اZ"\ ،اZFا وZF o� S o \ اZF �\ oَّ�b oِِّ\�َُK �� إذا oّأ� �Sَِّ�> � o� S

��o؛ ��ّ �; ّ

Kُ¡ ا�D o%;"42.  
� ;Kc%دة <% F%ن ر;% ا�i%ھ �ّ� إ�ّ  �! �ٌم أنّ : "	%ل ا�Pّi%صً َّ&�� %Yً
	
 ّcوط�، \�%�� ا�

�Ko%دة ;�H� Vً ا�:ّbو ��%!B هللا o �;§\ ،J&�"43 . ل%	

��%!B :� %َ"ُّKَأ %َK َا هللا�ُ�َّBا ا�ُh�َآ HَKZَِّا� َH�ِh�ِ�ْ�ُ �ُْ�hْFُ إِْن %َ; ِّ
 � َوَذُروا َ�% ;َ�َِ� Hَ�ِ ا�
  .]278:ا�@�
ة[

 ِّ
% F%ن ا�
ّ ": F<% 	%ل ا;S Hُ@ِ� اْ�@َ َّ>َ� ّJ&و cّS o��	 �\ o� S `>َ�i>ا� %; :
;َ%اBَّ�ُ�ا هللاَ � ِّ
 �% �b%ه HS زH; �K أ� � أنّ  ،]278:ا�@�
ة[ � َوَذُروا َ�% ;َ�َِ� Hَ�ِ ا�


ه وJّb ا�&J 	%ل  ،أھJ ا�i%ھ �ّ��_ � S J&إ�� أ HKْ F%��ا إذا F%ن ��bھ� ا��َّ
o� :�ِ;
ُْB وإّ�% أن �h�¬�B إّ�% أْن ّcا� n B ��%�\ ، ّEا� J&·� %ًh>دة ث%K ّ>�%ه %��، و

  . H�"44 أھJ ا�! � ;�§وJK ا��
آن <%عٍ هللا ر;% ;�&
HK
D%!>ا أ_ [ ا�! <%ء ا�Zھ � S؛و �"hل: و���K يZا�¤��� ا� � S :

" `h�ن ا��\ ،o� S وإ&@%َره o�َاcإ� %Sً
T مc �fK oا�c��%; ِمcِ� >%م ا��	م �S إّن

 إ�� أْن >K�F َJِE%ن ا��fK ً��P!� oS%h�S ُّ�= �"% ا��ّ Kc! . o&و � S oا�cأّ�% إ�


ٍر K V�JّE> \� \َْ�ِ� �%ٍل، \� ا��ّ Y H� oS%h��%; oَث�bأ %>ّS ¶K�! �Sا�ا�� o=ُ�@B
Sً%، أو  ُّ
@B Vن إ��K V ا�<%ل Z�ْنَّ أ§; �¬�B ��ا� �ّ�S
ا���"�ّ�، وا�D�ل ا�:

 ِ Bُْأو أ Zَ�ٍُِل أ%� � ;%�� �\ Vّوإ ،�َJط%@�%; o� �ًFْن أ%F "45.  
 H� ٌ�S�>i� n�Z; ح َّ
D %>F %ء ؛ا�! <%ء	رcا� ���P>F46، و ِّPا� ِّ� �K

 ّ>=�
K
 َّ́ S � أنّ �cّ ، ووھ@� ا�47 ا���H ا�¬َّ رة ا��b  ّc � ا�Zي � َّ
K%دة ا�<�

;ِ�: (�;% ا�i%ھ �ّ S � أJD ا��HِKَّْ ھ� ;��
 H� ٍّnT رُْB أم �¬�B48)أ � Sو ،

 ّfسا��49%�.  
���ّ  ا�\�%ء ا�H  ّ�S%>iَ و�ِ ��<� ا��ّ  و��ّ ا��ّ  �i� �i<` ا���o ا�h>� `;%

���؛ k�b ورد \� ا��
ار ر	�  ا��ّ!%ون�
ط ;:§ن ��Y�ع ا�:ّ ) 3/12( 109ا�
 ّ�mاciا� ّEا� oBدور �\ ، ّ

ة ا�<h!��ة ;%�:S ���%f�%¤ا� H� ض%K HK
�ا�!:

 ّ
o، \� ا�@�h ا�Eّ ـھ1421ة ر&[ &<%دى ا©ِ�
ة إ�� _ ُّP� يZا� ��%" : � ِّF�K
 ّfا� oِِBارا
	 ² i>ا� ّh�%; ��;% ّ: � �@f ّ�mاciط ا�
  �َِ َّfاره \� ا�
ا��اردة \� 	
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َّ́ S � أ�ّ . )2/9( 85: ر	� 
اط: oو��Tز ا�iK V  ّcدة \� ا��ّ ا�%K �hS ن�K
50"§��
ا��ّ .  

 ّ����ّ f%ت ا�<%��ّ وZFا ھ��� ا�<=%�@� وا�<
ا&!� � <���؛ k�b ورد � ا�

اط ;¤P�ص ا�<�HK ا�<<%ِطJ أ�ّ  3ر	�  
�Sّ \� ا�<!�%ر ا�:ّ �Tز ا�iK V o

S � ا�<�HK إذا  
ط ا�ciا�mّ وھ� �% fK<َّ� ;%�:ّ  ؛��ً�ا أو ! %ًh�ْSَ�K¶ ا�<%��ّ ا��ّ 
��اد ا��َّ  HS 
�ّ§B ّ؛ �نHِKْ  ّcدة \� ا��ّ ا�%K%;ن ر�K51.  


ى أنّ � ،�ّ�S%>&و �ّKد

ه �H \�%وى \Fّْ�م ذ�B %� ل�� H�  ر�">&

�K HK���ن ;!�م &�از \ْ
ض _
ا�%ِت ا��ّ D%!>ا��ّ ا���"%ء ا� �\ 
K�ن §��


، ;%S�@%رھ% ��%;�ِFْ ِّZا� �ِ��%� %"Bر�P; o>K
=B �@ي ثZھ �ّ� ا�%iا� %;
� ً�
 ّh�%;ا�<%دّ . ّ́ وا�&<%ع o� S �Pّ� %� ّن�\ o� S ًء%h;و ّfا�%تِ ة ا�
_ H� ��%د

 ٍcm%& 

 �K�ن _�ٍَ��§B.  
Jُ \� أb�ال ا�<�§ّ�
HS HK ا��ّ  ���iھ� أH�ْP¤T �َbوا�<�§�ِّ �K�f:  


ِه، \"Zا ���K ا����%ء ا�=ّ� �oh : أّو�"<%ِfُْK �_ر Jا��¬%ء�<%ِط �K
  .HS ط

ِه، \"Zا hK@�� أHS c&%S�f Vّ ا��ّ : وث%��"<%ِfْSُ ]@f; �K ّ��%; ]َ	%!K  �"\ ؛�K
�

ٌع إ�� &"%ٍت ��
Kٍّ�؛ \"� ;ُ=ْ�ِ�  ُّ
@B o� S َض
َ�ُْK ز أْن�iK V %>F ،%دًرا	² ��
 ْHَّ>� ِه
ِfْSُ  ْن أن�ّ�=�fK  ُ��	 �"� S �@�hK Hْ�َ ء ھ�Vَع إ��"�، وھ� َّ
َ@َ�ُK��%!B o :


ةٍ �َfَ�ْ�َ �َ�ِةٌ إ
َ�َِhَ\ ٍة
َfْSُ َن ُذو%Fَ ة[ �َوإِْن
  .]280:ا�@�
 ّNا� T	.  إ�2ام ا���Qّ<��# p��o ا�ّ"��L�� :pا�


يّ   mاciا� �F

  ;<% أنَّ ��S ;�` ا�<
ا;=� ا�<��َّم �H ط
ف ;nh ا�@َُ@َ�!ُْK
 V ��د ا��ن؛ وھ� ا�!�%Sد ا�ْذ��S H��:	%h� J�>! � H�>K  ّ��\ ،%دھ�h; أْن %


اط ا��ّ �Tدَّھ% &< �ً، \�نَّ ا
K أو ً� >& %"َ @�K ّ:ا� H��§ J�% �!;%fّل ا�<%ّدة ا��� H�
ا�<:
وع، kَ=; J!iK ھZه ا�<f§�ِ�  !%و��ّ §��H ا��ّ �` ا�! � ;!�م و&�د &"%ٍت � �ّ 

 ّ�S

ورH� %ًّK أ&J ;ْ �رة ا�=�� ا�:Y  ّhا� ّ�m%" �h��م ا�<�! ِّ� ;"Zا ا�!��، و
H�ْ�B©ا H�ْS
  .;n�Z \� ا��
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,� ا��2ام #��>ّ �<�ن ا��دة ا�Rّ : ا�?�ع اKولّ>< ،��Qp��o ا�"ّ �#�� ا�
  �'�ّ� ا��اردة '	�3و#��ن ا�kِnِy ا�"ّ 

oة ا�fّ ورد \� ا�<%دّ  ُّP� %� �!;%" : ّfا� H��§�; J�>!م ا�c� K ��ا� ` 
 ِّJF �ّY ��!ا ا�Zھ ]&�>; nh@ا� H� %اھ
�Tا�=ّ� ا nh@ء ا�%�Sإ `� ،
ا�<¤%طِ

  .�b ��%b"52وث أيِّ b%دثٍ  \� أْن oَّ =� َّJ=K \� 	ْ@¶ أيِّ !B�K¬%ٍت \�

َح ھZه ا�<� ��§f� F%�� ا�:ّ �h� Hْ�َُ� �� ّو��%!B ُ�َh §��H �ً؛ \%��ّ 
F%ت ا�<��ِّ


ُض S � ا�!<�J ا��ّ  �%\ �ّ أو ا��ّ  !%و��ّ ا��ّ ِ�َْK %h!	وا H�� ،o� S ر%@_ V�%! `� J

F%ت ا��ّ T ّ�ا� H��§ ّي
mاciا� �F
ُّ́ ;nh ا�@ � J"\ ،ري%i  ّ�ورة ا�
Y � S H��§

�ع �H ا�!��د %�Jّ�� J ا���%ِر �` o> ْS ;�ا	` ا�=%ل �Kلُّ S � &�از ھZا ا�hّ ا�:ّ 
 ّcا� ���P� �"َ��%ر و��">iا� oh� َ̀ َh�َ يZا� �ه؟ وھ�hS `>i� ر َّ
ر	%ء؛ \�� 	

 ّ����
ه ا�Eّ \� دورة  ا���o ا�>B�� ا�!�%د ّ�i; ��% دس%fإ�� ا� 
T%!ا� H� ة
 

 ر;�` ا©ِ�:S1406ا�! <%ء ھـ H� ��َّ��>وَض ا�
َ̀ ا�! ;%B أْن �!; ،

ر " §��H��§H وإS%دة ا��ّ ا��ّ " ورة b�ل ��Y�عوا�<:%رH�F \� ا��ّ  َّ
	�B©53ا:  

F%ت i%ري ذا ا��Áf ا�H��§ ّE ا��ّ ��S ا��ّ  إنّ  -1T o; J�%!�B يZّ %;� ا��ا� H��§

i %Sً%ري ��Sٌ ا��ّ T اٌم
b �"\ اZ؛ و���! � �ٌfِ�� 
ٌ�@F ٌر
َ_َ o�\.  

م أD�ل ا��ّ  إنّ  -2�=K يZا� JK�@ا�!�� ا� ّ����§��H ھ� ��S ا��ّ  !%�J ا�
§��S� �@f H%دة ا��ّ وn�ZF ا�=%ل ;%�hّ . !%ونع وا��ّ @
ّ ا��%S �m � أ�%س ا��ّ  !%و��ّ ا��ّ 

  .!%و��ّ ا��ّ §��H ا��%S �m � أ�%س ا��ّ 
 ّ
;% \%�i<"�ر h�ََُ!�ا ھZه ا�<!%� �َ ;f@[ اْ�َ�َ
ِر ا��%b¢، وو&�د Tُ@"� ا�

 ّhا� o�ْS�h;ا ا��<%رZFو ،Jِ¬ْوا�� �ِ��f . ّ�ع ا�

ض �f§�� و�h=%ول \� ا��ْS ��%
  .i%ري و��	� ا�! <%ء ��%; %"h�P%ر§��H ا��ّ ا��ّ 

 ّNا�?�ع ا�O�� :ري�
  ا�%bB ا�"�'� O	Q<��o ا�>

o>ُ�b k�b H� ّ�Sُ ا�:ّ  i%ريّ §��H ا��ّ �k=@h \� ھZا ا�<�%م �f§�� ا��ّ  ،


أِي ا�<%�; H�ِm��@� ُو� ،H�!HKc�i>�%; H�ِّhE.  

  i%ريّ §��H ا��ّ % ا��ّ أ�ّ : "�K� �b�ل وھ@� ا�cّ  :ا�����ن -ً= أوّ �_ �"\

 ّf؛ وا�
Y%=ا� 
P!ا���"%ِء \� ا� 
ِEFرْأُي أ �وھ ،%Sً
T cm%& م�S �\ ]@

 \� أ�
HKْاP=hK د%�K از�i� : ّ
� fK���` أbٌ� أّ�% ا�
ّ . ;%ھ<% اْ�َ�َ
ُر وا�\ %;
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§��H ;% واH�; ¡ٌY ا�!%	�HKْ؛ \� B!%دل وf� V%واة ;�H أ	f%ط ا��ّ ا�
ّ  إ��%َره؛ �نّ 

، أو �H��§%f؛ \<% o!\�B ا�:ّ وSَِ�ِض ا��ّ َEFأو أ َّJ	ن أ��K �	 �F
و·� %ًK	f%ط، 

 \� ا�<f��@َ وا��ّ . وھZا �%درٌ ٌ 
 �H ا�	f%ط، J؛ \�ْن F%ن ا��ّ \` ��§�َِّEFأ ¶K�!

 ِ�َ\ %ًKو%f� ن%F وإْن ،�ٍ��f� %;ور Jٍ¬ْ\ %;ر o�\ ن%F %>ھ�Fِو ،�ٍ��f� %;ر oِ�

امٌ b"54 .  

% اْ�َ�َ
ُر \�اYٌ¡ أKً¬% \� ا��ّ  واH� �ٍb ا�<�!%	�H��§  V HKْ؛ إذ إّن JFّ وأ�َّ
 َF Vو ��!K �ْFَ ُْ�َرىK ،ٌ�>��S ٌة
ْ� K %>"\ ،Z�§K!�ِ�ان i� � S"�ٍل \�o �¤%ط

دة ;�H و�H ھJ"fK %h إدراُ&�S H>Y o�د اْ�َ�َ
ِر؛ وھ� ا�!��د اbV�<%��ّ� ا�<�
دِّ 
o��Sو o� S د�د ا�<!��55و& .  

`hْ>ب ا�%@�T oُh@"�َ ا��<%ر؛ وذ�n أ�ّ  F<% أّن Hْ�ِ أ ُّ>¬َB � S �َّ !� o
 َ�َK V �	و ُ̀ َ�َK �	 
ٍ�� 

 ا��<%ِر، وھ� �% K�¤%طَُfِ�ْ�َ ه%h!� �\ ُoِ@:K �"\ ،ُ̀

 ّhسُ ا�% o� S56 .  

�2ون -�^���ً ّن ��%م ;§ر	%ء ا�Zي 	%ل Jَ>َbَ راK����P� �"َ ا�cّ  :ا�

���ّ�، ;§��اoS ا�H��§ ّE \� ذاoِِB ��@�ٌل، ;f� J�=[ٌّ \� ظJِّ ا�:ّ ا��ّ ��ث�
K!� ا� :
، -ا���
 �Y %ًh��§Bّ  ا�<H� �-�َّ>f ا�<�fو��ّ  §��S H��§H � ا��T%ء، وا��ّ ا��ّ 

§��S H � ا�=�%ة؛ �َِ<% \�B H� o!%وٍن �%\`ٍ B � Sْ���ِ� ا�<m%Pِ[ وإزاb�HS %"ِ وا��ّ 
H!%ِو���ا�< H� Hٍ�>� ٍد�S 
ِ@Fأ � S %"!ِKز�Bو ،o� S ُ̀ َ�َB Hْ�َ رأس �؛ وھ

H�h�ِ§�f>ع ا��>i� .�
Kِ� ھZا ا Jَُ�!ُْK 	@�ُل \=B ِة
�\ ّ��%Sً
T 57!%وِن.  
  :58"%؛ أھ<ّ ا�د�َّ�ِ ;<>i�i  H� �ٍS%ريّ §��H ا��ّ و	� ا���لَّ S � &�از ا��ّ 

ٍ́ أ� َ�، وآَ�َ
 �S o� �ٌ f%	ِ َ�ٌ،  ؛ا���%س ��S � S اْ�ُ<َ�اVَةِ  -1 ¤T H�; �ٌ�S �وھ

ثoَُ إذا �%تKو ،�َh&َ إذا ohS Jَِ�!َْK أْن � S.  َِّ¢ ;§ن	�م  و�ُ�S � S ر�">iا�


ِض ا��ّ \ � Sو ،o�=ّD ّ=P; �� fٌس �` ا��%رق%�	 o� S س%���%\ o�²�� oّ؛ إذ إ� 
�Yد ا�<!%َو��S H�59.  

�%م ا�!%	ِ �؛ وھ� �%صٌّ ;��زK` ا�<�&[ ا�<%��ّ  -2� � S رث�  ا���%س%F �\
§��F H%��ّ و��² ا�<!%َو�Y و�ُ�	َِ¢ ;�ْ�� o	S %>ًm% � ا�@
ِّ وا�Pِّ َِ�،  .ا���J ا�¤�§

  .i60%ريّ ا��ّ 
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S oiK � ا���Sْ ا�< cِِم �hS ا�<%���ّ�؛ \%��ّ  -3¤B H §��H ا��cاٌم �H ا�<��ِّ
� � S ،H�h�ِ§�f> � ّJF HS Jَ َّ>=�K ْن§; �Sْ�ا� J�@ اَر ا
Yأ Hٍ�ِ§�f� دِث%=�

o� َّض
ا��cام ;%���hS �Sْ ا�<%���ّ� �= oّ ;§ّن و�ُ�	َِ¢ . 61ا�¤�ِ
 ا�Zي ھ� �!
  .ا�<!%َوY%ت;%ب \ِ<i  Hَ%ريّ §��H ا��ّ @ّ
S%ت، أّ�% ا��ّ ;%ب ا��ّ 

َ�
َ ا���%س Y � S<%ن َ��َِ
 ا��ّ  -4© ٌ́ ¤T َل��K أْن �ّ�؛ وھ��h=ا� �hS �ِK
 :

 \��ّ� Hٌ�%Y، و�ُ�	َِ¢ ;§نّ اْ� nُْ ھZا ا��ّ ٌ�� nَ;%Dْن أ�\ ،�َK

F%ت ا��ّ  T H��§
 ّh�%; ُر ِّ
�B Vس%،  ّfا� َ��D Hُ>¬B Vو �ِ�� %"h�; َ̀ �%& �َ\ ،%"!� �ُ	%!�K Hْ>َِ�


 \� �Y ��§f<%ن َ��َِ
 ا��ّ �
و;�H ا��ّ K ِ�K
62.  

 &%cٍm، وھ� �Zھ[ &<"�ر §i%رH��§ ّK ا��ّ و���D ا��ْ�ل \� ا��ّ �_ oّ�


، و;h%ًء o� S \�نّ َFْ ِّZا� %h�ْ �
F HK<% أDِ%!>ا�! <%ء ا�  ّ��%; J�>!ام ا�cإ� H��§
� ; ٍ� K V=�ي ��ّ�f%ِت B Hٍ��§B!%و��ٍّ ُ�ْ�ٍ¶ إ�� و	�ع %�J�� Jِّ ا���%ِر \ا�:ّ 

  .ا�!<�J \� ا�<=��ر
�  :ا�;�/

   ّhإ�� ا� َ́ 
\�	�ً \� �"%�K ھZا ا�@=H�>K k أْن �¤ � ��B©ا «m%�
;H�ْ��D��:  

  : >�z1ا�,ّ  -ً= أوّ 
1- V  ء%�Sإ �ھ oإ�� Jُ�>� %ا;=�، و�
PKّ¡ ا��cام ;%���Sْ 	¬%ًء \� ��S ا�<

o; \%ء�ا� � S ص
  .ا�¤�%ر � <�!%ِ� Hِ�َْ، �` ا��=¬%ر ْF��o وا&@ً% دK%��ً، وا�=
2-  ّ:�%; 

��S � S %Sً ;�` ا�<
ا;=� �>�T Z�َ�ُK % َّ>�ِ nh; oK
iُK يZاء ا�



يّ mاciا� �F

ْ�; ¡ُK��o ا��ّ  :ا�@P �َ�S o��ْF HS %Yً�S �=;ا
>�%; JٍK�>B �َ�S

ا;=�>�%; ٍ̀ �;.  


ام ا��ّ  -3�bم ا�S ّcا� Jf f ّ:�%; 

ا��S Jb ا�<
ا;=� �>�>� �ّh� اء؛ إذ إّن


وط ا�!%ّ��، وث��� ا�:ّ  ؛ا�!<�cَ ُْK Jُم ;��¬%ء &<�` وث%�m ا�<!%َ� � د\!�ً وا�bةً 

  .1ر	�
اء، وا�< َ=� %�:ّ ;ْ�
 ا��J�F، وو��S ا��ّ 

ا�%ت ا��ّ  -4�; Z�َْا� nh@د ا�%>�Sا ّ
م \� §��
 و	� ْF Hَّ�@B��H� %" ا� َّ
;% ا�<=
  .K�نا��ّ 
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5-  ّ��%; J�>!ام ا�cز إ��iK V ّ:ا� H��§ د�م و&�S `� ا���%ر `�>i� J�%
؛ �ّن ذ�n ُ�ْ�ٍ¶ إ�� إoS%�K \� ا�<=��ر ا�:ّ  ٍّ� \%�B Hٍ��§B ت%F
T ّ�S
.  


ى &�از ��S ا� -6� V ّ:�%; 

ا;=� �>�> �F

اء ا�Zي nh; o�ِّ��K ا�@

ي؛ TV��S � S o�%>د �H ا�<¤%�َ�%ت ا�:ّ mاciا� �� k�=; ٍ�؛bآٍن وا �\ �ّ�S


 

ُ&�ح �H أ	�ال ا�! <%ء �ََ�%َن ا�ْ�ُ>�%; %"�\ Zَ�ٍُِة أ�bوا �ٍ�§f� �\ ل%�Tن ا�%F
َ̀ \�H� ٌ� >& o ا�<
ُ&�b%ت >�iB أّ�% أْن ،%ًhِّھ�،  ُ"\ HS ُن��K %� �َ!َ;ْأ %�
K��B �\ �

�ّ�Sو
  . ا�<:
  :�ن>�`�ا�>ّ  -�^���ً 


وٍع HS ا�<P%رف  -1:� JٍK�@F �ّ����
;� ا�<P%رف ا�iB H�>EB إ�� �S��
� ��Kّ�، وو&�ب ا�Z�ْ ;��ھ% �Pً=% وB�&�"ً% و;=Eً% \� أھّ� ا�<Jm%f ا��ّ 

�K%>b %"ُh�>K  ا�<�
و�b، و�h"% ا�@=� �\ k�Y�ع ا�@�اJm ا�:
�Sّ� ا���
�b�ق ا�<�!%ِ� �H \� ا��b%f اV	�P%دKّ� دون �i�m"� إ�� ا���%Jm ا�<:@�ھ� 

�Sو
  .و_�
 ا�<:
2-  � S 

ي �:�mاciا� �F
;h�د ��S ا�<
ا;=� ;¬
ورة �
ا&!� ;nh ا�@

 ّ:�%; 
�<� ّ�b ه؛Z��hB Jbا

ام ��bاء، وا

اض 	ْÄ� 
ٍfْ& َد َّ
i� ¡@PK V �
  .;�%�mةٍ 

 �1�j&{ا�  :ا��lدر وا�
�K
  .ا��
آن ا��

;:%ر S�اد �!
وف، دار ا��
ب : ه، B=���279ه، �Hh ا��
�Zي ت279ا��
�Zي ت -1

وت، ;�ون ر	� ط، �; ،����  .م1998ا�

، 3ه، ا��b� `�%i%م ا��
آن، دار ا���[ ا�! <��، ;�
وت، ط543ا;H ا�!
;� ت -2
  .م2003/ه1424

��� ت -3�f!ا� 
ib H;852ا�ا�@¤%ري، ته، \ ¡�=D ح
T ا�@%ري ¡ : �@S اد�\ �>=�

وت، ;�ون ر	� ط، �; ،�\
  .ه1379ا�@%	� وآ�
ون، دار ا�<!

�=<� �ib وآ�
ون، دار : ه، B=���520ه، ا�@�%ن وا��=J�P ت520ا;H ر�T ا��i ت -4

وت، ط�; ،����  .م1988/ه2،1408ا��
ب ا�

���، : ه، ا�<���%ت ا�<<"�ات، ت520ا;H ر�T ا��i ت -5��=<� �ib، دار ا��
ب ا�
  .م1988/ه1408، 1;�
وت، ط
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�=<� و�� �%دnK ا�<�رK�%��، : ه، ا��%\� \� \�o أھJ ا�<�B ،�hK=���463ا;S H@� ا�@
 ت -6
  .م1980/ه1400، ��2�@� ا�
K%ض ا�=��EK، ا�
K%ض، ط

�م �=<� ھ%رون، دار ا���: ه، ��%²�K ا� ��، B=���395ا;H \%رس ت -7fا� �@S ون�; ،

  .ه1399ر	� ط، 

��ر ت -8h� H;ب، ط 711ا
  .ه1414، دار D%در، ;�
وت، 3ه، �f%ن ا�!

وت، : ه، ا�<B ،�hf=���241أJ@hb H; �>b ت -9�; ،��%�
T!�[ ا�ر��وط، ����f ا�

  م، 2001/ه1421، 1ط

، دار ط�ق ا�ih%ة، : ه، D=�¡ ا�@¤%ري، B=���256ا�@¤%ري ت -10D%hا� 
D%� H; 
زھ�


  .ه1422، 1وت، ط;�
  م، 1994/ه1415، 1ه، أ�b%م ا��
آن، دار ا���[ ا�! <��، ;�
وت، ط370ا�Pi%ص ت -11
أS �>b@� ا����ر : ه، ا�P=%ح B%ج ا� �� وD=%ح ا�!
;��، B=���393ا�i�ھ
ي ت -12


وت، �S4%ر، ط�; ،H�K�  . م1987/ه1407، دار ا�! � � <

 ا���م \� �Jm%f 954ا�=�%ب ت -13K
=B ،ه���=B ،امc��Vا : ،�K
�م �=<� ا�:fا� �@S


وت، ط�; ،����  .م1984/ه1404، 1دار ا��
ب ا�

\�، ا�<��@� ا�! <��، ;�
وت، ط894ا�ّ
Dّ%ع ت -14S H;ود ا�b ح
T ،ه1350، 1ه.  

وت، ;�ون ر	� ط، 204ا�:%\!� ت -15�; ،�\
  . م1990/ه1410ه، ا�م، ، دار ا�<!
16- H>b

ة، دار ا;cb Hم،  ا�P%دق ;S H@� ا�D%!� ���%و� ��"�\ %K%¬	 ،��%K
ا��

  .م2013/ه1434، 1;�
وت، ط
ا�P%دق ;S H@� ا�
H>b ا��
K%��، ��و�� ا���o ا�<%��� وأد��o، دار ا;cb Hم، ;�
وت،  -17
  .م2008/ه1429، 1ط
، 1ه، ا���	�� S � �"<%ت ا��!%رS ،�K%�� ا���[، ا��%ھ
ة، ط1031ا�<h%وي ت -18

  .م1990/ه1410
19-  � f>ا� � i� ،�=;ا
��E<%ر ا��ّر;�ي \� ��%ق ��S ا�<Vا ،Hهللا ا��� �@S Hfb


، �Sد D%!>م �1403!%م  35ا��K ه%h >b ،2018-06-10ه�S%f22:00: ، \� ا� H� ،

ا;Áا� :  

https://almuslimalmuaser.org/1983/07/01 
20-  �����b H; �>b<%د ;S H@� ا�!cKc ا�=<%د، �S�د ا��§�����b H�"% و�b<"%، ا�i%�!� ا�

  . ه�hK�>�%;1405 ا�<h�رة، ا�<< �� ا�!
;�� ا�f!�د�K، ;�ون ر	� ط، 
��E<%ر \�  -21Vوا JK�>�ت ا�%� >S ء����%�� S@� هللا b ² و�=<� أb<� &�دة، ��ى �


 ھ��K%!>� ��������� � �را�%ت ا�<P%رف ا���� ا�<=%�@� وا�<
ا&!�، �i � ا�i%�!� ا�
����، _cة، �اV	�P%د�K وا�دارS ،�K<%دة ا�@=k ا�! <� وا��را�%ت ا�! �% ;%�i%�!� ا�

  .م2017/ه�S2� i� ،25 ،1438د
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22-  ،��;

ح ا��%��ن ا�<��� ا��K�i، دار ا�h"¬� ا�!T �\ Á��S@� ا�
زاق ا�hf"�ري، ا��
  . م1968;�ون ر	� ط، ا��%ھ
ة، 

���، ���@� ا�< n \"�، ا�<< ��  -23�� �<%ن ا�<�h`، ;=�ث \� اV	�P%د ا� H; هللا �@S
  .م1996/ه1416، 1ا�f!�د�K، ط

���، دار ا���
 ا�!
;�، ا��%ھ
ة، ;�ون ر	�  -24�S � �=<� ا�¤���، ا�¬<%ن \� ا���o ا�
  .م2000ط، 


، طه، ا�<�ط§، داH; n�%�179 أ�² ت -25mاciا� ،n�%� م2014/ه1435، 2ر ا��%م.  

 ا�hf�ي  -26K

\��، ا���P>ا� �F
  .>i�2017��S ا�@
���، ا�<��@� ا�:%� � -27��<� ا��!%ون ا�h� ،ا��و�� ����  .�i� � i<` ا���o ا�

وت، ط -28�; ،��%�
، �D �>=�1	� آل ;�ر��، �����S ا���ا�S ا���"��، ����f ا�

  .ه1424

ة، دار ا�²m%�h، ا�ردن، ط�=< -29D%!>ت ا�<%��� ا��
، ا�<!%��@T ن%>ES �6 ،

  .م2007/ه1427
30-  � S ¶K�!��%; Jا�<<%ط HK�>ا� � S ��=ا� %S
T J@�K J%ء، ھ	رcا� �>bأ ���P�

 ��;
���، &%�!� ا�< S n@� ا�!cKc، ا�<< �� ا�!�ا��اi� ،Hm � أ;=%ث اV	�P%د ا�
  . م1985/هi� ،2، 1405 �2ا�f!�د�S ،�Kد 

31-  ،��%�
��f ا��� ،o�\ �S
����P أb<� ا�cر	%ء، ��%م ا��§�����b H�o وا�
أي ا�:
  . م1984/ه1404، 1;�
وت، ط


 ا�:
��S، ;�ون ر	�  -32�K%!>ا� ،�����ھ��� ا�<=%�@� وا�<
ا&!� � <��f%ت ا�<%��� ا�
 ،��%h>ا� ،
:hم2017/ه1439ط، ;�ون دار ا�.  

33- �bcد�:�، طوھ@� ا� ،

ة، دار ا���D%!>ت ا�<%��� ا��  . م2007/ه1428، 4 �، ا�<!%�
����، ط -34�
oK ا�<P%رف ا�iB %>F اء
:�%; 
�� ا��
Y%وي، ;�` ا�<
ا;=� �>��K1 ،

 ،��%�
  .م1998/ه��1418��f ا�

   



�ط��ق ��ك ا��ر�� ا��زا�رّي ����� ا�را��� ��ر ���ّ
راء    ��ّ�
رو  ودى 
  

  

�"� ا!���ء                                                                                 431 

 :ا�"�ا�¢
                                                           

1- ² b هللا �@S ��%���E<%ر \�  Vوا JK�>�ت ا�%� >S ء���و�=<� أb<� &�دة، ��ى �
���� � �را�%ت �
 ھ��� ا�<=%�@� وا�<
ا&!�، �i � ا�i%�!� ا��K%!>� �����ا�<P%رف ا�
����، _cة، �اV	�P%د�K وا�دارS ،�K<%دة ا�@=k ا�! <� وا��را�%ت ا�! �% ;%�i%�!� ا�

 .185م، ص2017/ه�S2� i� ،25 ،1438د

 ا�hf�ي  -2K

\��، ا���P>ا� �F
، ذ�� ���hK، 15.1، &�ول ر	� >i�2017��S ا�@

  .89ص
3- 
�hK : Hfb���E<%ر ا�Vا ،Hهللا ا��� �@S � f>ا� � i� ،�=;ا
ر;�ي \� ��%ق ��S ا�<
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`Z	  : ا�

ا�N�K ت ا��� IJHK L� M ا�E%FGH ! ءت ھBه ا��ر	� ��?<= >� أھّ� ا7#8 �#Oوا

 �< 

 ا��?�P8ن �&  ا M �
 واS�� ر �SاIR و�G�N ت � ��T�FK ت �%HU V%�W� �<
 �<
XHا� IT�H�ل ا� N� �< ��U�� �%Z� [�BS �P�>� 
� ا[\%K ح NGا� E�Z>K

  .ا�#"��
� �� أھّ� ا�FXH%< ت ا��� وردت >�  �`�= LGH_K ھBه ا��ر	� a�b�K

� �Sان، و�G�
   ا�T�FK �<  &�%U ل�ّ�Hز ا8#7 ا�
S8ا� �� ا�#"���<
XHت ا� N�GH
� K f�S%] ا�XH رف 	"�� ا���، ط?��� Hت ا�"� �Hا� �< ،��%h8ا �` Sأ ا��?HM

U iT
��IH ھBه ا8\�
ة، Pّ� ا��� ��HT�Z�ا� ��
ا!Hوا� ، &R"HUت و �N�Kا
%k أھ� ا#�

وج Wا� ��N�Kا
�# M �� Hر ا� ��SOو 
T�F�ا��ءة  mا�� �< n�H�ا� ،�&Zmف ا�"Wا� f

oH�NHا� ���\ �< n�H�وا� �����، اmKO ق �o ا��p # ت ا�<�Tد X�	Oا.  
 I��mK ورة
bت و �N�Kا
�#Oه ا8#7 واBھ ��Hأھ kإ� �T &Gا� �< ��Ih ا��ر	���

 
T�F�دور إدارات ا� 
T�F�%� آ�� ت obل و"\ f� �>� ا�XH رف ا�#"��

ا�N�K ت�#Oه ا8#7 واBھ IJ� k%U �H��K ر ��SOوا.  

����.5�ت ا�	aا�: �� Hا� 
T�F�؛ ا���U
uا� IR؛ ا�?�ا�� Hر ا� ��SOرف ؛ ا XHا�
�� ؛ا�#"���� Hا� �  .ا��# ط

Abstract:  
This articleis to examine the most important bases and strategies 

that were the starting point in the various development and innovation 
                                                           

1- I#
Hا� V�~Hا�.  
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of financial alternatives and products that have had a significant 
impact on success after success, thus creating a qualitative shift in the 
field of Islamic banking finance. 

Hence, this paper described the meaning of the most important 
terms in the title, and a statement of the most important bases for 
developing Islamic banking products, such as The principle of original 
legalization in financial transactions, The nature of the relationship 
between these banks and their clients, the continues review of their 
work, and then the introduction of the most important development 
strategies and financial innovation as a strategy to break out of 
doctrinal disagreement, the distinction in economic efficiency, 
agreement with government policies and differentiation in serving 
society.  

The paper finally reaches the importance of these foundations and 
strategies and the need to activate the role of development 
departments in Islamic banks through developing mechanisms for 
innovation, based on such foundations and strategies.  
Key words: Financial development؛ legitimate alternatives؛ financial 
innovation؛Islamic banks؛ financial intermediation. 

  
���ّ\� :  

  ���# ،f�%#
Hف ا�
ا�<�H � رب ا�� �f�H، وا�X"ة وا�p"م k%U أ�
 �H>� ن p`�S �&�?K f�و �?>hآ�� و k%Uوkإ� ��S  �أ ،fTم ا���T:  

  &���!
� �< n�K
K ط&  وھ� u� �< �>�Z ا�LZ%F ا�XH رف ا�#"��
�  k%U�  V%# �mّ%\ ھBه ا8ّ�� �f إرث�&Zmوا� �T
�mا�  �&Z< ًة�H��� ،
�?M  �<

 �S
NK f� دت m�#ا  HM ،��T
u%� ��ل وا��h ZH ا��%�h8ا k%U �pm� L	�ا�
 �S
N�ت ا�
Z�#ا k�` ،�H��G�وا� �p#~Hإط رھ  ا� �< �T��%Z�ا� ��<
XHا�

� �NKد ا8	_��  إOّ  و�Sأت �"��XW� a�&  >� ا��&�ر،�أّن ط?�
G�� �H� U �!�K Iد، و>� ظ X�	Oت >� ا U�b�Hر وا� HJ�#Oا �Z%\أ � م �<

�Uا�� ا�#"م و 	�T
�ا> E�o روح ��T  HS ة دول�U LUھ ، `�= # ر
� إ#"��� و�S
�kإ�  �� ا�#"��� �nHاو��<
XHم ا� �ا�? ب أ a�mK fا���	 f#

�ا� I�nK oا�T ا� k%U �%F�G�N ت ا�XH رف ��u ط&  وGK_� أHU �& ،ھBه ا�
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 IT�H�ا� ��hأ# ��� و �T�NKو 
T�FK f� L%�! �
ورة وا#O�HJ ر ا�#"��b
Bب ھ Sراح أر [�B� ،��"#ا� �<
XHا� IH�� �f أو��T ت ا�T�ه �%ّ<�، وأو�

  HS �
 واS�� ر �G�N ت � ��T�F�S د�HNا� ��	�	 f� وج
Wن ا��� T< و�U GXا�
 f� �U�HN� k%U [ذ� �< fTn�K
� ،�H� �
�G%� oT م ا�pر ا��F�ا� E<ا�T
  � Iّ	وأ،
� ا[\%K ح NGا� E�Z>K �< 
P8ن �&  ا M ت �N�Kا
�#Oا8#7 وا

 �< ��U�� �%Z�  &ّأ�  &GU ل ZT أن f�HT�H�ل ا� N���"#ا� IT.  
o?h8ا o_�� ل ZHا ا�Bا ا�ط ر ! ء ھBا8#7  >� ھ [%K k%U


 واSO�� ر T�F�ت ا� �%HU V%�W� �< E%FGHا� IJHK ��ت ا� �N�Kا
�#Oوا
  .ا�K �< �� H%] ا�XH رف

  :أھ�� ا���iع
 
� ?Hوا� E�P��ع أھ�H�� �f \"ل ارK? ط� ا�b�Hا ا�Bھ �p��T

� ا�XH رف Tار
H�# S��  ا�#"��m%�W� ��� � ����GHM  دھ�وإP? ت و!
 �< b� S اBھ ،�T��%Z�ا� ��<
XHا� ����GHا�  fU ةn�H��وkإ�  �U GXا� �! `

 �# Hا� �� ا�#"���<
XHا�kإ�  oT�G�S  &� aHpK ��� � IRا�Sت و N�G� 
T�FK
�رF�ة ا�
T p�و  &T�� ��>S

oT، وا�Bي S  ا�XH در ا�pا� �H%�ت ا���GZ وا�

 Vb ،
X��ق � f�G�N ت � ���  إ�k��nة ھBا ا�pت ا� ?%F�� ��_�ZK  � [ذ�
  ،�� إ#"���� Hت ا� ��\ k%U �Tاn�Hا� �H� ��رة K%?� ا�F%� ا�F��ة  و�T�!
�� ���S ��HXاIR و�G�N ت !��Tة pا� �U GXه ا�Bب ھ Sأر k%U ��>T يBوا�

� �%�f ا� fU f��� H�G�N ت ا�XH رف ا�Hف أ�� ر ا�
XK،�T��%Z��  ورة
b o�
 ��T
uو روح ا� ��� ���  &�Z<ا��S&   �?7 >� ��ى �uT ��ا� ��Xا� [%K د �ا#�?

�  .1ا�#"��
kWا�� ����aRإن  :إ�� f�HT  &GU  ا��� ��S !�� �ا��� ! ءت ھBه ا��ر	

�K]ا �>Gا� k%U  &�� �h:  

ا�N�K ت ا��� ارn�Kت U%�&  ا�XH رف  -�#Oا8#7 وا ���  ط?�

�؟�� Hا�  &K N�G� 
T�FK �<  ھ
�P�K ى��  �و �  ا�#"��
kWزھ  :أھ�اف ا��
Sا8ھ�اف أ f� �U�HN� EZ>�� �  :! ءت ھBه ا��ر	

1- �� ا�#"���� Hا� �U GXت ا� N�G� 
T�FK 7#ز وأھ� أ
Sأ k%U ف�	�  .ا�
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2-  ��K رت h �
 >� ا�XH رف ا�#"��T�F�ر وا� ��SOت ا �%HU ن أن �S
� اS JHSار
H�#Oء وا Z?ا�  &� �m>K ��ورة ا�
_�.  


 >� ا�XH رف  -3T�F�إدارات ا� �?�%K أن f�HT يBا��ور ا� ��Hن أھ �S
�  .ا�#"��

kWا�� �+Y:   � o� =` ?ي ا��T f�S ��H�NHا� ��H%�� ا�H دة ا��إن ط?�
� أ��Nت ا�? `= �H%�� ا��N&GHا� �Uا�	 ��_�ZKkا >�  إ�Bھ �� Z� �XT 3أن 

�� F�:  ��< ي ` ولBا� �Hھ� mHأو ا�ط ر ا� I\�Hا� �S JHS  &G� ن ا8ول M
� وأ�  ا�< �� J��S fH_ ن 8ھ��` �mHت ا� H%ز ا��
Sھ� و أ�S VT
� ا�? `= ا��


 �G�N ت ا�XH رف T�FK 7#أ�>� ا�<�f ا�Bي ! ء >�� ا�FH%�  ،ا�#"��
Hض 8ھ
U  �S JHS ن���� =� Jرف ا� XHت ا� �N�Kا
�# �
  ا�#"��T�FK �<

��U
uا�  &%Rا�S.  
  إط�ر ��5ھ�% :ا�ٍ+	M اlول


ف أھّ� �K kض إ�
�K�# ل ZHا ا�Bع ھ�b�	?I ا��\�ل >� �
�انG�  .ا�FXH%< ت ا��� وردت >� ا�

  ,��*n ا�.+�*�: ا��5ع اlول
1- �o	ا�.+�*� �% ا� n*��, : ل ZT ر�FT ر�
 >� ا�%�� ��Xر طّT�F�ا�

��U ء إذا�uر ا��` ل أ>_I، ! ء >� ���N  إ��k و`�Gp و� �%Z�f ` ل ط

ةh �Hا� ��S
��ر، :"ا�%�� ا�F� ل��mHر، وا��F� �
ا، >&T�FK ،ر�FT ر�ط

oGXHر ا��  .���U"2 و`�Gp، و� �%Z�f ` ل إ�k ` ل أ>_I: ط

 n*��, :U���S ا�.+�*� �% اpq+3ح -2T�F�ف ا�
: " �U�HN�

 f�HHا� 
�T �Hا8#7 وا� &U ?Kاد  إ
Hء ا��uءة ا� mMو ��U�� f�p>K I�?# �<

هT�FK"3.  


T�F�� S اد
�< �<
XHل ا� NH>� ا�  �أ : �%�NS ف
XHءة ا� mM دة Tز
 o� اBط�، ھ uGS E%��K ��ت ا�O NHا� IM �< �T�! IM ة
T p� k%U درا 	

 �< b� S ،��%� ��� f�Sو �G�S ل�>K ��ت ا� ?Z�f�p>K  إ� �G��HKk�I��BK f ا�
L� M اء�# ��� Hا� �K N�G� ��U�� :��K ��\ أو �Tر HJ�#أو ا ��%T�HK4.  
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%��sا���ا() ا�'�&��: ا��5ع ا� n*��, :  
 ��H%�
 f�S ا8و# ط ا�u�ا� =T�` a%FX� �U
uا� IT�?ا� a%FX� إن

 &G� ،دة���� ��XSا و
وHS  أ��  ...ا�?�IT ا�Zm&� وا�?�IT ا�#"��: �~\
�p< �M
� a%FX��?�M
  :` ول �S ن ������ UO S�? رfT ا�>
ادي وا��

qا() ا�'�&�� -أو��	ل ا���ادي ����  :ا�
  :�ا(),��*n ا�� -أ 

1- �o	: �% ا�� 	ا�?�ل  �وإن " :X `� ا��� با�?�اIT�S oH! IR وھ
L%	 IT�?ا� ��nGHS ا�?�ل L%�! :�Tز [%T�S أي إن �Tز [��S 5"إّن. 

���b، ! ء >� �7�T Z ا�%�Uء و�uا� V%\ �ا�? ء وا��ال : "وا�?�ل ھ
وا�"م أIh وا`�،وھ� 	� م ا��uء �Z م ا��uء ا�Bاھ�، ZT ل ھBا �Sل ا��uء 

k� �K ل هللا 	ل، �?S �� ت�K �� وإن �K
�ن L��ّS ا��uء إذا ّ����ZTو ،�%T�Sو :
� َZ%ِْK f�ِ ُ�َ� ِّ�َSُُن �ِ� أَْن أ��َُT  �َ Iُْ	�pِmَْ� 7[ �ِء��T:15["6  

k� �K ل 	و :�  ْ�ُ&َ� Iَ�ِ	 يBَِّا� 
َ�ْ�َ Oً��ا 	َْHَُ%َظ fَTBَِّة[ �>َ?َ�ََّل ا�
Z?59 :ا�[.  
�� IT�S ھH%�� ي��kG ا�%�Hا� Ih >< إذا :  Z%F� �b�Uء و�uا� V%\
�Kر�h 
����S أم �� Z� ه
�� �#7�اء �Sزا��� وإ	 �. 

�ھ� و���\
وھ�  :�% اpq+3ح -2��Z�� ء &Zmض ا�
��T ��-  �<
��%U L�
VT  -`�ود�  اط%��S I��
 VT�a%FX ا�?�k%U IT وزن >�K kإ�

 �GU ا�?�ل a%FXH� VTر ��¨ ا��S k%U Lm	و �	أ��  Oإ ،�S ص \
 &G� fT
h �Hا�:  

� ا�Zm& ء -�� �N�إ	 �� ��ء �� ن ��ء وإ!nاؤه �GU >�  :ا�?�ل: "�  ! ء >� �
O ` 

ار��FbO8"ت ا.  

- �ّ��S ف ا�?�ل
ّU =�` f�J` ?أ`� ا� �GU ! ء  �ن ��ء " :و ��ء �� �إ	 �
�G� oGHره أو ا�B�K �GU"9. 


VT أّن h `?� أb ف 	�� ا� oGH��G، و>� ھBا �وk%U �`"T ھBا ا��
k� �K م هللا
ّ`  H�< ع�	�� ا�G س ���م ا�! `  &S o<�GK ��ا� IR7 �%?�ا�#�K .  
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ع أو  :ا�'�&�� ,��*n -بuا� kإ� �?p� ��U
uا� ��m� L� M  Hّ�
 ��� ��T
uا� VT
�K kإ� �K�T  H�< ق
FK�p< ،�`وا kG�HS  Hإذ ھ ��T
uا�

 `"Fhوا: 
1- �o	ا� %�: �
ع: "(! ء >� �7�T Z ا�%�� ( Ihأ f��ا�f�u وا�
اء وا�

�، وھ� �T
uذ�] ا� f� ،��< ن��T اد���ا �< a�mT ء�� �� وا`�، وھSر uا�
K ل هللا 	 ،��T
uوا� fTا�� �< �U
uذ�] ا� f� E�ء، وا� Hا�k� �� :�  َG%ْ�َ!َ ٍّI�ُِ�

 !ً َ&Gْ�َِو ً�Uَ
ْ�ِ �ْ�ُG�ِ� ]ة�R Hَ َل ُ#ْ?َ< �َ�ُ ]48:ا�	َو ، :� fَ ِّ� �ٍ�َT
ِ�َ kَٰ%Uَ َك َG%ْ�َ!َ َّ�ُP
 ِ
�[ �ا8َْْ��P N10 "]18:ا�.  

�kG ا�%��ي Hا� Ih >< اBھ k%Uو�� ھ�T
u%�:  يBا� 

ET ا�� ھFا�

�U ا�G س، أي uT يBا� �Sر uرد ا��� k%U E%FKء، و Hا� kإ� �G� Ih�T
 kإ�  &�� T O<� ج ��T
� ISاد ا�
Tأي إ oT
u�� G� �Z�u� ء، وھ� Hا� �U
u�

�< �Z# Oو E%�� S عn� IJHل >� ا� ZT ،ض�
oT: "ا�<u�ا� �Zpن ا��، �P "أھ
�HS �#Oا اBھ IH�� kGا#�Gpوا� fT11ا��. 

���: �% اpq+3ح -2ZS هللا �H`ر ��H�K fS² ا�#"م ا��  &<
U": �#ا
�R Z�
�U هللا �f ا��  � IM ���GT ���< �U
uع وا�
uوا� ��T
uا� 

�: "، و	 ل >� ��ob آ\
12"واHU8 ل�T
uا� �Z�Z` :ع ?Kل  إ�ا�
#I وا��\
�&�U ط L>K"13. 

 &��S هللا �H`ر �� !
Nا�  &<
U :"�Tد�?� .14"اRO�H ر � S�nام ا�
 ���ZS ت mT
�K f� م�ZK  � oH! ن�Gmت وا� `"FhOف ا uM �< و! ء


ع هللا ��? ده �f ا8`� م ا��� ! ء  �?� �S�f ا�8?� ء، #�اء L� M " :ھ��  �
��%HUو ��U
< kHpKو IHU ��m��S �Z%��� ... ��%hأ kHpKد و Z�UOا ��m��S أو

�Tد Z�U15"وا. 
 ����v- ��&�'ا() ا���	� %��P�.ل ا����  ا�

�د    XZHا� ��kG ا�%B&� �?Zا ا�%�m،وھHا� �?�M
�ل ا����Hا� f� د�XZHوا�
    .�f ا�?<=
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 f� �ّ�` E%T �� �U
uا� IT�?ا� a%FX� أّن kت إ�
	� #?E وأن أ�

fT 	� ` و�_?³h �Hا� ¨�S أّن Oّإ f���Z�Hا� �GU VT
�ھBا ا�a%FXH  ا��

 &_�?� 
Mذ �K�T  H�<رة، و ?�� ا�GT ?�� ،��Oا�� �Kو m�� �&K mT
�K ءت N< :  

م ��´  آ\
 �f ا�<"ل ا���F": ا�.��*n اlول>Hء ا��uا� IT�?K"16. 
%��sا� n*��.م": ا�
>Hا� IS ZHS م�Z�� ا�<"ل 
�<�K"17. 
k��sا� n*��.ا�: " k%U ��< >H%� ،��U
u³ ا�Sا�_� S �F?_GHل ا��ا�<%
 ��T
uا� 
�ھ!�
� ت، ا�#"��>Hع >� ا��	�، ا��� �G�K ا�G س fU ا�

 &GU �&<
XK18"و. 
wxا��ا n*��.ا� : I>T O  HU  b�U �F?_GHا� ��U
uل ا��
ه  أوا�<%�T

 ��?X� S  &%M ا�<� ة �?h �T ���
VT  وھBا XK"19<�<  أوp�#�K   ا�#"���ا��

mT ت��ا�U ا�<�ود وا��Z� ��Z<ا�H� =` ?ر ا� ��ا\ ��%U o	ي وBا� �  .ھ

k��s: ا��5ع ا����رف ا�/3�$  ,��*n ا�
� رXH%� VT رف ا�#"��� وإن U LGT ?K? راK&  إOّ أ�ّ&  >� K ّ�ةU ك Gھ

VTر ��kG، و�f ھBه ا��Hا� �< �Sر Z��  &U�HN�:  

ف ا�#"��  - XHف ا�
�T���S: " ��� Hت ا� ��Wداء ا��S م�ZK ��� � �p#~�

� و>� m%�WHت ا�O NHر >� ا� HJ�#Oوا IT�H�ل ا� HUأ 
� ?K  HM ،��<
XHوا�
 IJHوا� ��Zس ا�
� �< �Hھ pHف ا��&S ،�� ا�#"���T
uوأ`� م ا� �Uا��ء 	b

� �"تHـ ل ا�N� �< ��  وا8\"ق ا�#ـ"���HG�ا� E�Z>K �< ة�U pHوا�
U H�!Oا�<� ة ا E�Z>K �< �Hھ pHا� �XZS ال��، �I��uK f ا8�Tد X�	Oوا ��

�� �µ�ـHT
� ا��?�F20 ."ا�  
- ���S  _Tأ ��ف ا�#"
XHف ا�
U  HM" : ال�� ��o�HN ا8���GS �p#~�

 I< ��م ا� �`�S oH�N� ء GS م�WT  HS �� ا�#"���T
uق ا� F� �<  &mظ��Kو
ob ا�H ل >� �p ره ا�� a�>X�E�Z> ا�#"�� و�U E�Z>Kا�� ا���زoT وو

��HG�21"ا�.  

VT آ\
 أ�� -�K �< و! ء:  &K"� �� o�H! �< مn�%K ��<
X� �p#~�

 ��T
u� S  &� HUأ o�HN�  &Kوإدارا �Tر HJ�#Oا  &K ط uو��و��h Zھ   ا�#"��
 .22و�S [�BMھ�اف ا�NH�oH دا\%�  و\ ر!� 
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%��sا� M	+
�ت ا�$�رف : ا�.y� �*�+, 1/أ���ا�/3  
� !��Tة >� ا�XH رف إTر HJ�#أو ا ��%T�HK ���h ر أّي ��Sوا 
T�FK ّن


وع �S ن 8ھHّ&  23ا�#"��� إ��U  &H�>T  Hّد �f ا7#8mا� f� �K�T  H�<و :  
 ا����x اpl	�����أ : ا��5ع اlول

� �"ت Hا� �< ��U
uا� IRا�?�ا 
T�FK i&G�  &�%U م�ZT ��ا8#7 ا� f�
 ��<
XHا� �< Ih8أّن ا �G�T يBوا� ،��%h8ا �` Sأ ا��?� �ا�#"��



د د��I ا�<�T ��  � ،�` Sوا� I>ا� �� ھ�� Hت ا�"� �H7 24ا��U [وذ� ،
� اIh8ا��? دات إذ ` Sا� Iد د��
T k�` oGHا� �� �bت ، 25>�&  ھK �	و

Ih8ا اBھ �Mّ~K �ّGpب وا� �ا�� f� �� �f ا8د�U�HN�:  
 S� ��ّ4ب��.aا�:  

1- k� �K ���ZM د�&��د وا�Z�� S ء <�� S 
Tَ  أTَُّ&َ  � :ا[T ت ا��� ! ء >�&  ا8�
�دِ ُZ�ُ�ْ ِS ا��ا أَْو>ُُG�َآ fَTBَِّة[ �ا��R H1: ا�[، ����ْ&ِ� ۖ إِنَّ اْ�َ�ْ&َ� Mَ َن �: و	َ�ْ ِS ا�َوأَْو>ُ

 Oً�ُ´pْ�َ� ]اء
�kGو�<�ھ  H�f اT] ت >� ھBا ، 34[: ا�#Hا�.  
�د �Z%F ، >�ل k%U أن : و!� ا#O��OلZ��د وا�&�� S ء <�� S 
أن هللا أ�

 
�~T أن nNT �� 
� O ا�<�
، إذ �� M ن اIh8 >�&  ا�<�` Sا�  &�< Ih8ا
 Z%F�  &S26.  

2- k� �K ���	 :� َS ِّ
َم ا� َّ
 َ̀ ُ اْ�?oَ�َْ َو Iَّ هللاَّ َ̀ 
ة[ �َوأَZ?275: ا�[.  
 �T]ا f� لO��#O7 و!� اG! �#ا o�?ا� �m� أن �ّ% V�8 S وا�"م ُ̀

�م، >��ّ� `�� ا�< o�H! [�BS Iّ�  U E%FT%�� ا#� H�
ا	�� وا��� ��mK ا���#Oا
�#  H� أو ً JT�` ن أو M ً HT�	 o�?ا�P�> �� ا�G س >� �p�I?Z ا8و	 ت، واIh8 ھ

�ل h8ر >� ا
ZK  HM م�H�
د ا�fU ،¸ِّXWH ط
ET ا�?Z ء k%U ھBا ا�T k�`

aT >� ا���XW¸،وk%U ذ�] د\%o�H! L ا�?��ع >� ھBا h a�>h Iد��

I27ا����. 
3- k� �K ����ا أَْ�َ�ا�َُ�� S ��َُG�َْSِ ْ�?َ ِطIِ إOَِّ أَن �: 	ُ%Mُْ�َK Oَ ا�ُG�َآ fَTBَِّا�  َ&ُّTَأ  َT

 ْ��ُG 
اٍض �ََِّK fUَ ًَرة NَِK َن��َُK� ]ء pG29:ا�[.  
�� ھT]ا f� لO��#Oوو!� ا : ،fT�	 ��Hا�  bد ر�Z�أن اIh8 >� ا�

 َّOإ IM8از ا�� 	�، و	� ا#� �GJ��U fم !�� S  H&pmأ� k%U أو!? ه  �  H&?!�و�
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ط >� �uT ا�<��، و�� �?# �
اٍض، >�ل k%U ان ا��Vh ھK fU ن M  �
� �"ت وا�?�Hا� �` Sإ �< Ihأ �T] < ،�bا
 U ت وأ��اع ا��N رة إO ا��
 ،
?��Hا�  b
� ا�%� �Hرة أو ا� N�ه ا�Bھ �< 
<�K k�� رات N�ه � �8ّ ا�Bھ E%أط

�لh8ر >� ا
ZK �	رة، و NK رة دون N�S  ھ��ZT رات و�� N�ا� : E%FHأن ا�
�از !o�H أ��اع ! ��< Iا ا����B&<،� 
د ا��ZHـِّT k�` �	"إط k%U ؤه ZSإ �NT



م NK رةً وأ\` fH< ،رات N�ا�Iا���� ��%�  .fU  &!"28 ھBا ا�ط"ق >
�ّyzّا� S� د��lا:  

 L�#  � أن f�?K م"pة وا�"Xا� ��%U �?Gا� fU ! ءت ��ا� =Tا8` د
� ا�H? ح ا�Bي m�� �"ت إ�Hّ  ھ� �S f ب ا�Hن وا� �U8ا f� V�G>رع ا� uا� �GU


��� إI���S Oّ، و�f ذ�]>S ��>ز ا��NT O: 
fU ا�I´#�  fHp ر#�ل ّهللا  "   : �  ورد H%# fU ن ا�m ر#� أ�� 	 ل 


اء >Z لِmوا� f?Nوا� :  »�S �M �< ّهللا I`أ  �م ّهللا >�  ،ا�<"ل 
وا�<
ام �  `
���  mU  H� �&< �GU L�#  �و ،�S �M«   29. 

 �?Gا� fU �GU هللا �bا��رداء ر �Sأ fU ! ء  �ل � 	هللا >� « : I`أ  �
 �&< �GU L�#  �ام، و
` �� `"ل، و�  `ّ
م >&&< �S �M هللا f� ا�%?	 < ،��< U

 �p� f�T �� ن هللا�< ،��< � .30»ا�

ع O : وو!� ا#O��Oلuأ> دت أّن ا��8 ء >� `�� ا� =Tه ا8` دBأّن ھ

� أ	p مP"P و��K :O 
MBK ��  &GU ت��p�  �وإ ،��، وإ�  �? `�
 إّ�  �<
 &%�
ج >� >` Oو ، &GU هللا  mU  Hّ� �&< ،�T
>�S Oو I�%>�S.  

� #�O ���<  &GU L: "	 ل اfS ا���Z ر`�H هللا%� �
ط و�ZU و�� I�< 

 ��p ن وإھH ل، �� f� �G� �H`ر  &GU L�# ���< ، &HT
>�S ل�Zز ا��NT

��
� >��U  Hا �  `` Sا� k%U  &��S ص�XGا� L`
h �	و V��<"31.  

nM وT ع
uأن ا� �NT ��� Hت ا�"� �Hا� �< oT
u�ا� i&G� �< 
ا�G ظ

 IMر وا��« وأ ��`Oوا  S
� M ،��>S
� �"ت ا�H� S E%��T  H�< ت �
>Hا� k%U
 ¸WT  H�< ا!? ت�ا�H ل S �? ط �< f�� ،I�IS Z ذ�] �NTه k%U �M~T ا�

�، Mn� M ة وا��X	 ت�>S

> ت ��
 ا�X�32...ا�  
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ھBا اZT Ih8�_� أن �<�ر ا��را#� >� �N ل و�f ھ  ھG  > ن 

� ت و��7 >Hل ا��hأ ��ن ھ�T أن ��?GT ��� Hت ا�"� �Hا�- �GU ع �  HM

f�J` ?وط&   -ا�
u� ن �S f� �m%�WHة ا�nR Nد ا��Z�ا��
k%U n�M ا�?�o وا�
 &� Mذ�].... وأر 
  .و��

� �"ت وIM ھBا �< ���� f�S a ب اO!�& د واSO�� ر وا���T�N >� ا�H
  &�%U �H��T �?%h ��bأ أر�?Hھ�ا ا� I�NT  H� ،��Uا
X� k%U ��� Hد ا��Z�وا�
 ��GZ�ا� �_&Gا� �Mا�K ة�T�! ��� � IRا�Sت و N�G� 
T�FKن >� >&� و�J` ?ا�


X�� >� ھBا ا��H%�  .     وا�
�ص ھBا XWS ت m	�� �f ا�U�HN� k%U =` ?ا� VZT E?#  H�< I�ّ��� Sو

  &� �Sا8# س، و�K�T  H�<33:  
1-  ،�U
uھ  ا��G# fU =>?� أن  G�n%T O �` S� S  � �%� �� k%U ��>%�

��
  . > Ih8 ھ� ا�ِ<Iُّ و��7 ا�<
�ص  -2X� �< ورد  HS ء m�Mة ا�T�! د�ZU <�اث�از ا#���م !S ��>م ا�n%T O


X>ا� I�?# k%U ت�T ��  د، 8ّن ورودھ�ZU f� �ّGpّب وا� �ا��.  
�ل -3Z%�  �< ورد  � k%U  &# �	  G�n%T O �P�>�p� �%� �� ��Uو
uHS

� M ٍف >� ذ�]�%h8ا �` Sب ا� >X�#ت، إذ ا"� �� f� ص�XGا�.  
� 	� #&  k%U رأي  -4P�>�p� �%� �� �` S� ط
�uT "< kب أو� S f�و

 k%U "_< ،س �Zو��7 ا� ��%h8ا �` Sا� �ا!�& دي >Z&�، ط �H  أن ا����I ھ
�Zءأن ا� &Zmآراء ا� k%U 7ص و���XGا� k%U ن��T  U
 .  س �

5-  ،�HT�	 ت"� �
  &?�M��U fة �K ة�N�p� �%� �� 
T�FKاث و�>�#O مn%T O
أو   &Z�m%K�f آراء �Uة �Bاھ�، أو �< و�� إZ<  m���K  &R FU&� ، و�  إ�k ذ�] 

��U
uا� I�>وا� ،��&Zmا� �U GXأ# ��� ا� f�. 
� �S IH�  �� �Tل  و>� ھBا ا�ZH م �NTرT  Hّإ� Ih8ا اBأن ھ k%U ��?G�ا�

 k%U B´G�` ��>ه، وا��GU ف�	�ا����k%U I \">�، >�ذا L?P ا����I و!� ا�
oGH� S �%� �H34ا�. 
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%��s%: ا��5ع ا��ا�/3 %��$ ط���� �|�م ا��) ا�
 V%�W� 
T�FK �<  &�%U ل�ّ�Hأھ� ا8#7 ا� f� ا ا8# سBھ 
?��T
 f�>��8 >� ا� ،�� >� ا�XH رف ا�#"��Tر HJ�#Oوا ��%T�H�ا� IRوا�?�ا ��Xا�
 �T�Sر �	"U أ# س k%U م�ZK ي�S

>� ا�XHا� IH�ا�Bي ��N >�� أن >�
ة ا�


�
 f�b�f \"ل �� م #�ZHوا� f�b
ZHا� f�S ��� � �ا��R mة، `�=  أو و# ط
 k�pTkة  إ��R mا� 
�� و#GRة ا��ا�R mا� 
�# f�S ق
mل ا�"\ f� aS
E�Z>K ا�

� ا�#"��� 	� ` و��ا �<
XHا� �U GXب ا� Sذ�] أن أر IS Z� �< �N� ؛�GT�Hا�
�م k%U أ# س ZT أ�� �� م k%U ��"#ا� �<
XHم ا� �Gا� ��V���K ط?�

�دf�U ا�
ا�?Hا� f�S ��� Hا� �� ا��# ط�� Hا� �&Kا
وا�f� - fTB >� ا#�HJ ر ��\

ات\�Hا� [%K ر HJ�#ا k%U �و T�� 7�� -  f�S&� >� ا�� �� ا��m ءة وا8ھ%�

�ن m�� S ءة وا��Zرة k%U ا#�HJ رھ ، �f ا��N ر وأh< ب ��H�T fTBأو�´] ا�
�m%�WHا� oTر uHا�.  


ف XHا� f�S �	"�� ا���?F< E%FGHا ا�Bھ f�و��ا�#"  �R"HUو
K ف
XH� < ،ي�S

ف ا�XHا� �<  &GU V%�W��"#ا�   GT�� 
?��T O

 ��%H�
T] >� ا�� �
fT، وإ�H  ھHJ�pH%�  GRدا Oو ،oRدا�h8< ب ا�

ض �� � f�W ط
، و�  GT�  &GU i�f رaS أو ��K  � IM o� ،�Tر HJ�#Oا


ف XH%� kH#8رة، وا�&�ف ا p\��"#ا�  �< �Mر uHا� ��IM f ھBا ھ
 E�Z>K  ?G! ��U H�!Oوا �Tد X�	Oا ��HG�ا�kإ� ��>S
  . �G!35�E�Z>K o ا�


ھ  T
ZKو ��ا�#" �<
XHا� IH�� �� م ا��وk%U ھBا >�ن V���K ط?�
�ف ��&  �Uة و	m ت	���  ا�k ا�U�T E?#  � E<و k%U:  


 �W�V% ا���X  :ا���56 اlو�{T�FK �< �Mر uHاف ا�
k%U ��?GT ا8ط
�ا ��X أG�U&� وا�?�اIR وا�GH�N ت �_T أن �� >� ا�XH رف ا�#"���� Hا�

�م >� ا8# س ZK ��ا�  &%HU رف، وآ�� ت XHه ا�B&� ��� Hا� �� ا��# ط�ط?�
 &mظ��Kات و
\�Hا� o�HNK f�S E�P�
 وا�� ?H³ ا�S
  .k%U ا�

����s: ا���56 ا� ��ا�#" �<
XHم ا� �Gا� �< ��� Hا� �� ا��# ط�إّن ط?�
¸R XWا� f�  &� 
?Mب أ FZ�# S  &� aHpT  � اتn�HHوا�  f�Uد�Hا� f� د�U

 aHpK ��S NTة إn�� هBوھ ،�T�S
�ك ا�G?ا� o� I� ��ن >� ا��?�
T O fTBا�
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 �F#��Hا� �Z?Fا� k%U ن�?p>T fH�  H�# Oو ،f�Uد�Hة ا��U 	 o�#��S
[T
>K �< �Z?Fه ا�Bال ھ��?� أ�%K يBا��ور ا� kmWT Oو ، �?p� I\ا�� �m��bو 
 a�>h I�uS  &�"��#ال وا�ا	�X د ا��ول، �pT  H���U ا#O�m دة �f ھBه ا8�

  .36وU دل
�s��sا���56 ا� : IRا�?�ا ��h V%�WH� ح
ّuHوا� �	 Gا� f��S 
�Gا�

 ��� ا�#"���، وھI ھ� >�" �GKرج L>K ط?��%T�H�ت ا� N�GHوا� �ا��# ط
��� Hا�# ا� �<
XHا� IH�
ون �%�GHأرادھ  ا� ��؟ا�O أم ��"  

 k>G�  >� �	  &_َ�S أّن �NT ��IH ا�XH رف ا�#"��� o?��Hإذ ا�
 k%U f�Uد�Hا� f� L�H! ��ال ا��� Hb ن ا8��J�` f� �T�S
ا�XH رف ا�
 �� ھBه ا��# ط��¼< ، &� �Uدا O 
أ# س أ�ّ&  	
وض، ��< [�BS  &pm� IHّ�W ط


ق�Kة، و~ُmM 
�� �GTا�Hن أو ا� H_ا� k%U ��G?Hا�  

ف >� �W طXHا�
 &%�%ZKو  &Kإدار I�?# �< 
�Jا�� �mّ%�Kدة، و����37 �G_�  &ّأ� k%U "_< ،

�� �� و	�ا�Uھ  ا��T
uا� �m� WH�.  
��xا���56 ا��ا : �G?GKم و�ZK ��ا� ��� Hا� ��# ط%� ��?%pت ا� !
WHا� f�


ض k%U اmK إذ ،�Kذا �ّ` �< fT�َا� ��� ط?�GTا�Hن أو ا� H_أ# س ا� k%U fRا��
�اھ� >� ا�	
اض # fU �&HT�Z�S kGر وا�� pءة وا��"Hذوي ا� o� I� �ا��
 �%JH�Hوا� ��� Hا� �� ا��# طm�b"ل و�ا\ �G�T اBاد، وھ�pا� k%U ر�	�8ّ&� ا8

وة �f ذوي ا�R m¨ إ�k أو�´] �f أh< ب ا�< !� �f ذوي Jا� ��!�K �<

�!� اT [ذ� f� O�S �� H³ ا��#�
 ا��X�� ،nN�� ورHS  ا�! ` I	8ا kوة إ�
J�

 ا�H ل f�S [�BS ا�G�8 ء X>G�� ،"hأ nN��!&&  إ� k� 7�� f�f ذوي ا�T
� ��XZ ا�u رع >� m� W� ��ن دو�� G�S&�، و>� ھBا �<Bور �
�U وھ�Tو

  �K38اول ا�H ل
k��sا��5ع ا� :��  :ا�/3����	.
��x ا�$����  ا��ا~�� ا�.\�*

 f� ا ا8# سBھ 
?��T �U GX� S ض�&G%� ��Hا8ھ �ا8#7 ا�? ��
،�P�>�p� �Tر HJ�#وا ��%T�HK IRا�Sو ��h 
T�FKو �� ا�#"���<
XHإذ إن 39ا�

 ��?GT �ZGوا� I�%>�وا� �� �%XH رف ا�#"��� S ��را#�%H�� ا�S
N�%� ض
�ا��
o	ا�%� aT
u�وا� �� >%� V�h��ن �S f ب ا���T أن  �ZGب ا� S f� �G� 
JMأ
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��7  ا�&�ام،K ��آة ا�
Hا ا8# س ا�Bھ [�BS ن�وK�o? اF\8 ء وا�Onت، ���
�T  �%�> ع 	  ��H%� �F�f�XXW >� ھBا ا�NH ل دا>T  H� ،�S
N�ه ا�Bھ �Z�Z`
 �� JHز ا�
Sأ k%U ف�	���T ا�Bا�K، وا�Z�ل ا�"\ f� �S
N�ه ا�Bھ fU

��U
uت ا�O وا���.  
�Hوا�I�ّ�  B\أ ��ث ا���ل   S& أh<�%�را# ت وا�?<h�ZK U k%U&� ا�

 iR �Gا� f� �U�HN� LZZ` ��%H�� ا�S
N�ه ا�Bھ Ih ` أن �NT �T ه ا��Bھ kإ�
� وّ�K�I، و>��K�T  H أھ� ھBه ا��	m تTو
S  ھ�GU V	�T ي أن
`40:  

��، ر�� !&�د :ا���56 اlو�{S i_Gا� f�  &�` B\�K �� 
��G�ا� ��%HU 
� ت وM%� ت � Nا� V%�W� �< f�J` ?ا� nMا
Hوا�&�´ ت وا� ��م ا�#"��%�ا�


! k�f ھBه K ��ت ا� `�HFا� IS Z� �<  �?p� �%�´b kZ?K  &أ� Oإ ��J>?ا�
 .ا�p#~H ت

����sا���56 ا�:  �`"T =�` ،�Gmر ا� ��SOوا �&Zmد ا� &�!Oت ا �%HU ر�X	
 �� ا�#"���<
XHا� �S
N�%� E<ا
Hا� �H%�k%U ا�#& � ت >� �N ل ا�?<= ا�

�، و�� NُK ر `�N أS
N�ه ا�Bھ ��Hأھ o� ر�>�K ��  &ال���د S&   ا8�&�Hإ��& ا�. 
�s��sا���56 ا�: E�?F�وا� 
��G�ا� f�S م Xm�Oا : fT
ّ�Wص ا�
ر�� `

� و�
اnM ا�?<=، S 	
وا�k%U f�HR Z ا�XH رف ا�#"��� >� �W�V% ھ�´ ت ا�
&NHا� IM أو ا��و��، ور�� �%>Hا� ���Xا� k%U اء�# f� ��دات ا�B?Hو�

 V%�W� ³?b I!أ f� ،ت T��pHا� �< M 
?U f��U
uا� f�?	ا
Hء وا� &Zmا�
�ا	o ھBه ا�GH�N ت � �`"Hأّن ا� Oّ؛ إ��U
� ³Sا�_S ��<
XHت ا� N�GHا�
�ل >�&  >��� ،³Sا��¨ ا�XH رف K fU%] ا�_S ى�� O Xmوا�  � Xmا� �>%T

�Mر uHا� L��>Kة، و�R mS ض
	 kإ� �>Sا
Hا� fT�� ب ! ٍر p` k41إ�. 
��xذ�]: ا���56 ا��ا �%J�أ f�و �Tر N�ك ا��G?ة ا� M >�:  

³�b أh< ب رؤوس ا8��ال >� #<� أ��ا�&� ا�Bي أ��N ا�XH رف  -

ة ا��Hى fU O�S ا#�HJ رات �X	 رات HJ�#ا I?# & ج�ا� kإ� �ا�#"��

�Tر N�ك ا��G?%� �#
uا� �p< GHا� o� ،ى�Hا� �%T� .ط
-  �TاnK�>Sا
H� S I� � .`�N ا��
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� Ep� k%U ا��داoR ا[!%� ا���  -Tر HJ�#Oا oRدا��T�ZK ا��p&�"ت h8< ب ا�
�، �Z� Mرة k%U #<� ا��داoR >� أي و	 L�J"، ودون T��%Z�ك ا��G?ا�  &��ZK

I!8ا �%T�� طTر HJ�#Oة 8ھ�ا>&  ا Uا
�. 
�z��Zا���56 ا�: ��U
uا� �S 	
� دور ا�Tود�>�.  

 ³?b �< ��U
uا� �S 	
�?� ھ�´ ت ا�%K يBا��ور ا� ��Hأھ kmWT O  H�
� إO أن ا�k%U �`"H  ا�#"�����h و�G�N ت ا�XH رف �U
u³ ا�Sا�_S

 
T
ZK �T�ZK k%U ر دوره X�	ا ��¨ ا�XH رف ھS �< ه ا�&�´ تBھ ¨�S
� f� �M��دون ا� ،�� GS ء k%U اOط"ع �S k%U � ت ���?�� �� ا���HN%� �ZS F

o	ا�� >� أرض ا��T
uا� �Uا�Z� ف
XHت ا� �%HU V%�W�42.  
k��sا� M	+  �% ,+�*� x�ا(	[� ا�'�&�� ا�/3���ا/.�ا,�
��ت ا�$�رف : ا�

�L ا�XH رف bو ��� Hا�  &K N�G� 
T�FK I!8�� �f  ا�#"��U�HN�

ا�N�K ت�#O43ا  &Hن 8ھ �S �K�T  H�<و:  

  ا��Zوج �S ا�3Zف ا�5\[% إ/.�ا,�
�� :ا��5ع اlول
�� ھBه K��N�Kا

ا�N�K ت ا��� k%U ��?GT ا�XH رف  ا�#��#Oأھ� ا f�


وج �f ا�W"ف ا�Zm&� 	�ر ا�pH�F ع �f أھ� Wا� 
?��T إذ، &�ّG?K �ا�#"��
 ��_mHا� I�ا��� ا��XHا	��  إ�kا���XS رف XHه ا�Bت ھ N�G� �?h

 [%K k%U ? ل	ء >� ا�"H��، وھBا �f ���� ا�Hp ح �% �TnH�f ا��U
uا�
  &�&�!�Kد و�&Nا� 
�<�K ���� f�  HM ،��� Hت ا� N�GHا�kإ�  IRا�Sل و�إNT د `%

��T
uروح ا� E<ا�T  HS ة
�ن �<I اmK ق  	�ر ا��� ن �?���Kا 44وBوھ ،
�ضU إھ�ارھ ،��&Zmا� �m%�WHاھ� وا[راء ا�BHا� f�S دود
  >� ا��Nال وا�

L�ZHا� �&Zmا� �X�
 �  B�Tي !BوK&   ھ� ا��JMن أ M ��وا�.  
 �< f�T �� �&Zmف ا�"Wأن ا� �و��NK  Hر ا�� رة إ��� >� ھBا ا�ZH م ھ
 IJ� ،��H%U ��U�b�� 8#? ب �N��� ن M  Hى، وإ��ا�� �� pS?� ا��u&� وا�&

�	  oR�I> ا�?<=  ا�W"ف� S �F�>Hوف ا�
ا�n� �� وا��H ��، و�BM] ا��
�&Zm45ا�.  

  
  



  أ/1 وا/.�ا,�
��ت ,+�*� ا���ا() ا�'�&�� �% ا�$�رف ا�/3���                    
  

  

449                                                                                  ��� ا�
	�ء 

%��sا��5ع ا�: ��
  ا�.�� �% ا��5aءة ا6q.$�د*� إ/.�ا,�
  &S اد
Tو" V�� ��ا� f� f�H� ر�	 I	�S f�%� ��Hا� �h Z� E�Z>K

�T�	 �� أو ا���Rا
  .46"ا�!
�، و�    &?>h��ZK fم T
X�� ا�Tد X�	Oة ا�<� ة ا
�Kرع و pK Iظ �m<

ات ���Hا� f�  ھ
�� Iت، و>� ظ ��%�Hت وا�O XKOا �� U �< �H%Uو �GZK
 Vٍ����S  �� ا�#"��<
�Xات ا�

د  V���K�G� i� f�G�N ت و�?��N� ��T ��

U ء"H�
اء ا���  �< M از�Nا� ��?h  &�%U �m_T fّ��� �&Z< ، &�%U ? ل	ا� k%
� ا�#"��� ذات mM ءة <
�Xات ا�
�ن �G�N ت و�?���K أن 
T IS�F%� ا8�
 I�%Z�S دي X�	Oا I� �
 أ# ��� ا��T�FK ET
�، وذ�] fU ط�� U �Tد X�	ا

�د وا�O�nا� ت 	�ر �Zنا� ��ت 47ا� N�G� ج
WُT أن ���� f� �%M اBوھ ،

ة ا�GH�N ت ا� ا�#"���ا�XH رف Rدا f�رة�FWا� ��� U ��FHG. 

k��sا��5ع ا� :��
  اq,�5ق �w ا���z/�ت وا�.'�*��ت ا��aW���  إ/.�ا,�
 ³uGK  Hإ� ��GT O  H?�� إ�m �� >� ھBا ا�ZH م ھ� أن ا�XH رف ا�#"��

 &S �F�>� �´�S ³#و#� # ت >� و fا���	  &H�>K �، وا��M8 أن ھBه ا�?�´
 k%U ت �H�NHاد وا�
� ا8>>%X� E�Z>K I!أ f� ت ���&  ا�<�_K ت �T
uKو
 k%U ��?GT اBھ k%Uو ،f��>%XHا� f�S ازن��� S aHpT I�uSاء، و�pا�


ج fU  ا�#"���ا�XH رف WK O ة
��?Hرة وا��FHا�  &K N�G� أن f� �M��ا�
� م،ھBا ا�ط ر ا�  
�Gاد دون ا�
� ا8>>%X� E�Z>K وراء ��pا� ���Hا� fH<

� ا8>
اد إ�k إ�< ق >%X� E�Z>K ول~T  HS
� ت، >%H�NHا� k%U  رھ Pآ �<
IJ� f� ��T
uا� �Uا�Z� V� W� اBوھ ،oH�NH� S ر
bة و�pm�: "ر و
b O O


ارb"،  و"�>%XHا� �%! k%U م�Z� ة�pmHدرء ا� ..." �Uا�	 f�  ھ
و��
�L>K IH ا�� S �� ا�#"���<
XHا� �U GXب ا� Sأر kّG�K  H� ط ��ا� ��T
u

 &�%_�.  
wxا��5ع ا��ا :��
w إ/.�ا,�.
  :ا�.�� �% Y��� ا�

��� إ�E�Z>K k ا���ازن # �
ه ھ�� fU ��"#د ا� X�	Oا �S nّ�HK  H�
f�� N� f�S:  
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ي�Wل ا� NHوا� �>S
�� ا�mGل ا� NH48ا�،  �> �XH رف ا�#"��
� اO	�X د ���G� f� أnN�T O ءn!  رھ ?�U S��"#م  ا� H�ھOا  &�%U �NT

 f�Sو  &G�S �� > ر	�?h 
?��T اBوھ ،oH�NHا� �
ي >� \���Wا� �� N� S
،�Tو
� ا8\�mGHا� ����K kإ� k�pT �pm� L	��، وھ� >� ا�T��%Z�رف ا� XHا� 

�،�� ��F%? ت ا�NH�oH ا�
و`��?%Kو �h [�B ر �nا�  k%U ا�XH رف ا�#"��
 f� دة m�#Oوا،�T ه ا��Bھ E�Z>K  &��� f� ��� � IRا�Sت و N�G� ر ��Sوا 
T�FK
 ،�&Zmروث ا��Hت >� ا� 	�Xوا� V	�ا8>� ر ا��اردة >� �? `= ا�Mn ة وا�
 و�< و�� إNT د آ�� ت ��k%U  &Z�?F أرض ا��ا	 ،o�IJ إدارة Gh دET ا�Mn ة،

  .k%U ا8و	 فوا��G رة 
�,�Y:  

 iR �Gا� f� �U�HN� هB&< ،��ى ھBه ا��ر	�>H� �%�XmK ض
U ��S
�`
�ZHت ا� �h��Ihّ إ��& ، ��U oد �f ا���Hا�:  

 qأو- �)�.yأھ� ا�:  
- 
T�F�ا� �G�T �<
XHل ا� NHا� �< : k%U درا 	 �%�NS ف
XHءة ا� mM دة Tز

 f�p>K ورة
b o� ،ط� uGS E%��K ��ت ا�O NHا� IّM �< �T�! IM ة
T p�
��� Hا� �K N�G� ��U��.  

� �"ت  -Hوط وا�
uد وا��Z�� >�ّن اIّM �< Ih8 ا��%h8ا �` S8# س ا�  Z<و
�` Sوا� Iّ>ا� �� ا�pH�Nّ�ة ھ�� Hا� ��
  .O ا�<

-  ��د > �I���� S �َ� FHُ ھZ�� �  أو  �ZU�f ا�%� �� ا�W"ف >� `�� �� ` �<
�` Sا� Ihأ k%U ق S n�NHف ا�
F8ّن ا� �T
>�� S IR Zف ا�
Fا�.  

- O  �< ورد  HS ء m�MO S ل�Zا� k%U ء GS ة�T�! د�ZU <�اث�م ا#��S ل�Zم ا�n%T

X>ا� I�?# k%U د
K ��  &ّ�8 ت"� ��د و�ZU f� �ّGpآن وا�
Zص ا��X�.  

� ھ� أّن �<�ر ا��را#� >� �N ل  -�%h8ا �` Sا� Ihت أ �_�Z� f�
 HM O ت �
ّ>Hل ا��hن >� أ��T أن ��?GT ��� Hت ا�"� �Hا�  �GU ع �

  .ا�? ` f�J�f ا��
k%U n�M ا�?��ع و��
ھ  �f ا�H? ` ت
-  ��� ھ� ط?�T��%Z�ا�  &K

وق f�S ا�XH رف ا�#"��� و���mز ا�
Sأ f�

� >� ا�XH رف 	"���m< ، &R"H ا�<�f ا�Bي ��N >�� أّن ھBه ا�S  &�	"U
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�ى !�p� k%U اء�� >� ا�
aS وا�pW رة #�Mر uK �	"U ھ� �oH ا�#"��
 V%�WHS �T��%Z�رف ا� XHا� �	"U �N� ،Vظ���ى ا���p� k%U ال أو�ا8�

�T�Sر �	"U ء"H�  .ا�

>� ا�#"�� �&  �f ا�R XW¸ وا�n�HHات  -XHم ا� �Gا� �< �� ا��# ط�ط?�

 fTBّأو�´] ا�  H�#O ،f�Uد�Hا� f� f�H� د�U 
?Mب أ FZ�# S  &� aHpT  �
�، وا�F#��Hا� �Z?Fا� kن إ��H�GT  &Kا
\�� Vظ��K ��Hى أھ�� kmWT O ��

�ض  S	�X د ا��ول&Gا� �<.  

>� ا�Bي  -XHا� IH�� �� م ا���¨ ا�XH رف ا�#"��� fU ط?�S وج
\

 

ق >� �W ط�K  &%�NT  &� �� ا�#"���<
XHا� �U GXب ا� Sه أر
F#
��T
uا� �m� WH� �G_�  &%�NT  HM ، &Kإدار I!أ f� 
�Jا��  &m%�Tدة، و���� 

  .و	�ا�Uھ 
-  �� ا�? ���Hا8ھ f�  &� �� �uG ط ت ا�XH رف ا�#"���HT�Z�ا� ��
ا!Hا�

 ��� Hت ا� N�GHا� V%�W� 
T�FK �< 7#8أھ� ا f�  &%�NT  � 

 ا��?�P8وا
  .�&Bه ا�XH رف


ت �U k%Uة �"`� ت -m#أ �� ا�#"���<
XHا� �S
N�� ��HT�Z�ا� ��
ا!Hا� :
��SOل ا N� �< ر�XZ� M �GU E�?F�وا� 
��G�ا� f�S م Xm�Oوا ،
T�F�ر وا� 

 k%U �T��%Z�ف ا�
XH%� ة M >Hا� i&GH� �?%pا� 
P8رف، وا XHا� ¨�S
�
 �G�N ت ا�XH رف ا�#"��T�FK.  


 �G�N ت  -T�FK k%U 
�?M 
Pت �&  أ �N�Kا
�#Oا f� �U�HN� ك Gھ
 &G� ��: ا�XH رف ا�#"���N�Kا

وج �f ا�W"ف ا�Zm&�،  إ#�Wا�

��N�Kا
�،  إ#�Tد X�	Oءة ا mا�� �< n�H�ا���N�Kا
اmKO ق �o ا��p # ت  إ#�
 ،����� ت ا�<�T
u�وا���N�Kا
� ا�NH�oH وإ#���\ �< n�H�ا�.  

 ����v- ت��p�.ا�:  
�ع -1b�Hوا�?<= >� ا� �� S ��را#T G�  .زT دة ا�

 واSO�� ر  -2T�F�دور إدارات ا� I��mK  &R FU�S �>� ا�XH رف ا�#"��

��U
� �
 ��Xا	�JMءة وأ mM 
JMأ IRا�S ��HXK �< �T

 �f ا�<?Mرا أ�	.  
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3-  f� �S aHpK  H� f��� Hا� f�#�G&Hوا� fTر�ّFH%� �Tدور ��?Tر�K دورات �إ	 �

ات?W%� دل ?Kك و ��`Oدة ا Tز.  

w~ا�� ا�$�در وا�)�6:  

1- ��H�K fSا��  ا
�ع ا�m� وى، !oH)ھـ728(أ`U fS �H?� ا�<%�� ا�<HN� ، : fH`
U?� ا�
�GSوا �# Zض، د ط،  ،ا� T
 .م1991 -ھـ1412دار U �� ا����، ا�

� ا��? س أ`U fS �H?� ا�<%�� ا�<
ا��ا -2Sأ fTا�� �ZK ��H�K fS )728ھـ( ، ��را��Gا� �Uا�Zا�
��&Zmت ،ا� :�Zmا� �� ` �H>�، ط ،
X� ،�T�H>Hا� �Gpا� �  .م1951 - ھـ1، 1370���?


T ء  fS > رس fS أ`�H اfS > رس -3Mت، )ھـ395(ز ،�U?� ا�p"م : �� �N�7�T Z ا�%�

 وا���زoT، د �<�H ھ رون،uGوا� �U ?F%� 
�mم1979 -ھـ1399ط، .دار ا� . 

4- fT7 ا��H� �Tز�Nا� ��	 fSب  ا�Tأ fS 
�S �Sأ fS �H>�)751إ ،)ھـ fU f��	�Hم ا�"U
f�H� �
اھ��: ت ،رب ا�Sم إ"pا� �?U �H>�، ��H%� - ھـ 1411 ،1 ط ،�
وتS ،دار ا���� ا�

  .م1991

م ا -5�� fS �Hّ>� fTل ا�� H! I_mا� �Sر أ��G� fS)711ب�، )ھـ
�دار h در،  ،p ن ا�


وت، ط�S 2 ت، د.  
 ، �Z لا�#"���` �H�X� �H> ر، ا#�
ا�N�K ت اSO�� ر ا�H �� >� ا�XH رف أ -6

²Tر �S ر�uG� :03  ان�!2011³Sا
 : ، ا�
https://my.mec.biz/t43012.htm  

7- ،�H`وب أBN� �H`ت  أ Mر uHا� ��h f�S ��"#ا� �<
XHا� IT�H�ت، وا� GTا�Hا�
³Sا

  11 أS V�b� رwww.aliqtisadalislami.net ²T/: ا�?H<��2014 

8-  
HU ��H>ا� �?U ر �W� �H`وه،أ�U p�ة و
h �Hا� ��S
���N ا�%�� ا�� ، �� U��ا�� ،
  .م 2008 -ھـ  1429، 1ط ا�
T ض،

9- �Sدوا �H>� ف
�IT ا�درا# ت >�  ،أ�H�،��"#م، ا�"pدار ا� ،
X� ھـ 1428 ،1ط-
  .م2007

� ا�&�N ءإ -10Sهللا أ �?U س ��،  
T�FKرف  آ�� ت XHا� �< �Mر uH� S IT�H�ا�� ا�#"��
� ا8ردن� ` ��رة ،درا#uG� 
�� ��راه >� اO	�X د وا�XH رف ا�#"���Mد � ،ر# �

�ك�
� ا���  .م2007 ،ردنا8 ،! �
11-  ،���� ا�m�a ا�?� �Sة # �� أ�Uح ا�� N� �<  &��Hوأھ �Uو
uHا� IRا�?�ا�، دار ا�#"��


 وا���زoT، طuG%� أ
 .م2008-ه1428 ،2 ا	
� ا�?�IT ا�#"��  -12Z�Z` ،وي �

 ،وآP رهpّS م ا�?uG%� fط�� ، دار ا��S
�� ا��%HHا�

�Tد��pم2018 - ـ ھ1439، 1ط، ا�. 
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13- 7Tإدر fS 7��T fS ر�XG� �K� :uM ف ا�GZ ع  fU��f ا�	G ع، ت ،)ھـ1051( ا�?&
 �>%�X� وت، وھ"ل
�S ،
�mھ"ل، دار ا� kmFX�1402ھـ.  

14-  �%U �H>� ي��ن، ت)ھـM1158 ن `�  U م (ا��& �Gmت ا� `"Fhف ا uM ، : �%U

وت، ط�S ،ون
 .م1996، 1د`
وج، ���?� �?G ن � �

15- VT
uا� �H>� fS �%U �� !
Nت، ت)ھـ816( ا� mT
��<ET�h �H ا�uGH وي، : ، ا��
�، ا�Z ھ
ة، د ط، د ت%�_mدار ا�. 

16- �mG>ازي ا�

 ا��S �Sأ �%U fS �H`ص أ XNآن ،)ھـ370( ا�
Zت ،أ`� م ا� : �H>�

h، �S دق ا�HZ< وي�
وت ،دار إ`� ء ا��
اث ا��S، ھـ1405 ،د ط.  

17-  H!ل ��FU fTك  ،ا���G?ا���  ا�#"��T
�Gد وا� &�!Oوا �T�Z�ا� ���G�وا� �T
f�S ا�<
E�?F�وا�، oTز�
 وا��uG%� را# ت�%� ���� Nا� �p#~Hوت ،ا�
�S، ھـ1413، 2 ط  -

  .م1993

،، ا�XH رف ا�#"��� ،!H ل ��H رة -18RاnNا� ،�?Gم1996 دار ا�.  
19- �Sرا mد ا� H` fS I�U H#إ 
X� �Sي أ
�ھNح  ،)ھـ393( ا� >hو �ا�X< ح K ج ا�%�

��S
��ر FU ر: ت ،ا�mا�� �?U �H`أ، f�T"H%� �%�
وت ،دار ا��S، م1987- ھـ1407، 4 ط.  
�ي -20N>ا� �?� �Jا� �H>� fS �ّS
�
 ا)ھـ )1376�fS �H> ا�<fS fp ا��mا� ، �< �� p�

� ،K ر²T ا��Zm ا�#"���H%�
وت ،دار ا���� ا��S ،ن G?�، م1995 -ھـ1416، 1ط  
21-  IT�?ا�<�، ا� �?U fp`��"#³ ا�Sا���I وا�_m�وا� �T م وا���&mHا� ، ،�M��	o ا�8�

�رuG� ل Z� ²Tر �S :3 /7 /1433 2012³/ 5/ 24ھـSا
  : م، ا�
https://www.alukah.net/sharia/1/41262 

22- �mG>در ا� Zا� �?U fS 
�S �Sأ fS �H>� هللا �?U �Sأ fTا�� fTازي ز
�W� ر  ،ا�
�#V ا� ²�u��H> :ت،ا�X< حT، �T
X�� ا�?��Hوت، ط ،ا�
�S 5 ،1420م1999 -ـھ.  

�T%�إ# ��  -23pاھ�� ا�
S، ط��IT  ا��<H�>� ا���،ا�#"�ا� �&�Hرات ا��uG ��"#
 �Tر��ث وا���� G?%� oS] ا�ا��%?<�HG�%� ��"#، م2007-ـھ1428 ،ط.د ،!�ة. 

24-  fS �� #اھ��
Sإ �%T�pا�،  I\��kل إ��hء  أ HGا� nM
�رات �uG� ��"#ا� IT�H�ا�

وت �?G ن ط�S ث و ا��را# ت�>?%�:1 2013  

25- �%T�pا� ��، # ��د ا�#" X�	Oا �< ��� Hا� �� اO	�X د ا��# طU�#�� o	�� ،

ا³Sا ا�#"��،�: 

https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/06/d8a7d984d988d8b3d8a7d8b7d8a9-
d8a7d984d985d8a7d984d98ad8a9-d981d98a-d8a7d984d8a7d982d8aad8b5d8a7d8af-
d8a7d984d8a5d8b3d984d8a7d985d98a.htm 

26- �%T�pا� �� #، i&GHات >� ا�
�� ��� Hا� �#�G&ا� �U Gh،  ث�>S nM
�رات �uG�
��<
XHا!<� ا�
� ا�M
�،�Tد��pا� ��S
�� ا��%HHھـ1431 ، ا�.  
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27-  o< � fS ن HJU fS س ?�� U?� هللا �<fS �H إدرfS 7T ا�Sأ ��< uاا���
Z� )204ھـ( ،
� ،ا8م<
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  إسھامات التأمین التكافلي في تمویل التنمیة االقتصادیة
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  :الملخص

تم التطرق في ھذه الدراسة إلى بیان األطر النظریة والعملیة والتنمویة للتأمین 
التكافلي، وتجلت أھمیة ھذه الورقات البحثیة من خالل إبراز الفوارق الجوھریة بین 
التأمین التجاري والتكافلي، وكذا بیان مدى تنوع الصیغ اإلداریة واالستثماریة 
المنتھجة في مؤسسات التأمین التكافلي وأثرھا االقتصادي التنموي، وخلصت الدراسة 

انیة وقابلیة مؤسسات التأمین التكافلي من المساھمة إلى نتیجة محوریة تبرز مدى إمك
في دفع عجلة التنمیة بالشراكة مع مختلف المؤسسات االقتصادیة وخاصة المصارف 
اإلسالمیة، كما أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التأمین التكافلي ودعم المؤسسات 

  .المسیرة لھ من أجل توسیع السوق التأمینیة التكافلیة
التأمین التكافلي؛ شركات التأمین التكافلي؛ ھیئة المؤسسین، ھیئة : المفتاحیةالكلمات 

  .المشتركین؛ صیغ االستثمار

Summary: 
This study addressed the theoretical, practical and developmental 

frameworks for symbiotic insurance, and the importance of these 
research papers was demonstrated by highlighting the fundamental 
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differences between commercial and symbiotic insurance، as well as 
an indication of the diversity of the administrative and investment 
formulas adopted in the symbiotic insurance institutions and their 
economic and developmental impact, and the study concluded a 
pivotal result The extent of the possibility and the ability of the 
Takaful insurance institutions to contribute to advancing the wheel of 
development in partnership with various economic institutions, 
especially Islamic banks, is also evident. In order to expand the 
symbiotic insurance market. 
Key words: Takaful insurance; Takaful insurance companies; 
Founders ’body; Subscribers’ body; Investment formulas. 

  :مقدمة
یعد األمن مطلبا فطریا وھدفا یصبو لتحقیقھ الفرد والمجتمع، وسعیا 
لتحصیلھ وتماشیا مع التطورات المعاشة تم استحداث شركات متخصصة في 
ھذا المجال، وقد شھدت التجارب التطبیقیة أسبقیة ظھور شركات التأمین 

لزمن، ونظرا التجاري؛ حیث اكتسحت ھذه األخیرة السوق التأمینیة لعقود من ا
لتنافي نشاطھا مع التعالیم الشرعیة نادت المجامع الفقھیة بضرورة إیجاد بدیل 
شرعي لھا، وكان ھذا بمثابة الدافع األساسي لبروز شركات التأمین التكافلي 
الملتزمة في إدارتھا للعملیات التأمینیة واالستثماریة باألحكام والمبادئ الشرعیة 

د والمعامالت، وتعد شركات التأمین التكافلي ثاني أكبر الناظمة للعالقات والعقو
المؤسسات المالیة اإلسالمیة المعتمد علیھا لتحقیق التنمیة؛ ومرد ذلك یرجع 
لتمیزھا في إدارة العقود التأمینیة وتنوع الصیغ االستثماریة المعتمدة أثناء 

  . تشغیل األقساط أو الفوائض المالیة
  :ة إشكالیة البحث في التساؤل الرئیس التاليیمكن صیاغبناء على ما سبق 

 ما ھي الصیغ واآللیات التنمویة المعتمدة في مؤسسات التأمین التكافلي؟
  آلیات تطبیقھا؟ھي  وما
  :التالیةالفرعیة تفرع عن ھذه اإلشكالیة التساؤالت وی
  فیم یتمثل اإلطار النظري والتطبیقي لنظام التأمین التكافلي؟ -
  مؤسسات التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة االقتصادیة؟كیف تساھم  -
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تستمد ھذه الورقة البحثیة أھمیتھا من خالل تسلیط : أھمیة الدراسة
الضوء على نشاط وأعمال ثاني أكبر المؤسسات المالیة اإلسالمیة أال وھي 
مؤسسات التأمین التكافلي؛ حیث تبرز مدى ثراء ومرونة وتنوع الصیغ 

ستثماریة المدارة من قبل ھذه المؤسسات، سواء في تقدیم الخدمات اإلداریة واال
إدارة العملیات االستثماریة وأثر كل ذلك  اقتصادیا، وانعكاسھ على  التأمینیة أو

  .مسیرة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
  : تركز الدراسة على إبراز وتوضیح النقاط التالیة: أھداف الدراسة

  .التكافلي والفرق بینھ وبین التأمین التجاريبیان صور التأمین  -
  .والتشغیلي لمؤسسات التأمین التكافلينظیمي بیان اإلطار الھیكلي الت -
بیان العملیات اإلداریة والصیغ االستثماریة لمؤسسات التأمین التكافلي  -

  .ودورھا في التنمیة
  .التكافليإبراز األثر االقتصادي والدور التنموي لمؤسسات التأمین  -

تنوعت الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث نذكر  :الدراسات السابقة
  :منھا مایلي

حقیقة التأمین  :الحاملة لعنوان دراسة الدكتور موسى مصطفى القضاة، -
مؤسسات التأمین ": ، وھي عبارة عن بحث مقدم للمؤتمر الدوليالتكافلي

الذي تمت " التكافلي والتأمین التقلیدي بین األسس النظریة والتجربة التطبیقیة
ومبادئ  بینت الدراسة أسسم، وقد 2011أفریل،  25سطیف، بجامعة فعالیتھ 

تأمین التجاري، إال أن ھذه الدراسة لم والفرق بینھ وبین ال مین التكافليالتأ
تتطرق للصیغ اإلداریة واالستثماریة المدارة من قبل مؤسسات التأمین التكافلي 

  .ھذا البحثبیانھ في تم و أثرھا االقتصادي، وھو ما 
إشكاالت نماذج  :الحاملة لعنوان یونس صوالحي وغالیة بوھدةدراسة الدكتور  -

وھي عبارة عن مقال ، توزیع الفائض التأمیني التأمین التكافلي وأثرھا في
الجامعة اإلسالمیة العالمیة المالیزیة، الصادرة عن التجدید، مقدم لمجلة 

وقد تطرقت الدراسة لبیان مختلف الصیغ المطبقة من  ،34، العدد17المجلد 
كما  ،قبل مؤسسات التأمین التكافلي في الجانب اإلداري التنظیمي و التشغیلي

وأعمال مؤسسات  بینت كذلك اإلشكاالت والعراقیل التي تعترض سیر نشاط
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القتصادي لھذه الصیغ وھو ما إال أن الدراسة لم تبین األثر ا ،التأمین التكافلي
  . في ھذا البحثتم إدراجھ 

االستثمار في  :دراسة الدكتور محمد أكرم الل الدین وآخرون، الحاملة لعنوان -
وھي ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي  ،صناعة التكافل
وقد بینت  م،2011، بكوااللمبور، مالیزیا سنة تھ العشرینالدولي في دور

التكافلي في ھذه الدراسة اآللیات والسبل المعتمدة من قبل مؤسسات التأمین 
غیر أن الدراسة  ،أنشطتھا االستثماریة اعتمادا على مختلف الصیغ المطبقة

تتطرق لعالقة مؤسسات التأمین التكافلي بمختلف المؤسسات االقتصادیة لم 
   .في ھذا البحثجاء وھو ما  ،األخرى

خالل تحریر محتوى الدراسة تم االعتماد على  :الدراسة منھجیة
   :المعاییر التالیة

 ،توثیق المادة العلمیة من المصادر والمراجع وذلك بذكر اسم المؤلف كامال -
 ،الجزء ،التاریخ ،الطبعة ،الدار ،البلد ،المحقق إن وجد ،عنوان الكتاب

أما عند تكراره فقد تم  ،وھذا عند استعمال الكتاب ألول مرة ،الصفحة
  .رقم الصفحة ،الجزء إن وجد ،مرجع سابق ،االكتفاء بذكر اسم المؤلف

ومعناه دون  ،"دط" والرمز ،، ومعناه الصفحة"ص"كما تم استخدام الرمز -
  .طبعة

إن طبیعة الدراسة اقتضت االعتماد على المنھج  :منھج الدراسة
حیث تم توظیفھ للتعریف بمحاور  ،إذ یعد ھذا األخیر المنھج الغالب ،الوصفي
المقارنة عند بیان أوجھ االختالف و االتفاق بین  كما تم استخدام آلیة، الدراسة

  .التأمین التجاري والتكافلي
إلجابة على اإلشكالیة المطروحة تم تقسیم ل :وتقسیم الخطةعرض 

 :وھيأساسیة  البحث إلى ثالث محاور
وفیھ بیان لماھیة التأمین  ،اإلطار النظري للتأمین التكافلي :المحور األول

  .وكذا الفرق بینھ وبین التأمین التجاري ،التكافلي بصورتیھ البسیطة والمركبة
وفیھ بیان لطبیعة شركات  ،العملي للتأمین التكافلياإلطار  :المحور الثاني

  .التأمین التكافلي وعالقاتھا التعاقدیة والتزاماتھا
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ویضم مختلف الصیغ  ،اإلطار التنموي للتأمین التكافلي :المحور الثالث
سسات التأمین التكافلي للمساھمة في تحقیق التنمیة االستثماریة التي تطبقھا مؤ

  .االقتصادیة
  .اإلطار النظري للتأمین التكافلي :األولالمحور 

إن األمن مطلب فطري للفرد والجماعة وسعیا لتحصیلھ شكل الفرد مع 
غیره جماعات تعاونیة لتفادي األخطار وتخفیف األضرار، ثم تطورت ھذه 
الفكرة البسیطة وأصبحت أكثر تنظیما وأوسع نطاقا، وفیما یلي بیان لمفھوم 

  .الفرق بینھ وبین التأمین التجاريو وصوره التأمین التكافلي،
  مفھوم التأمین التكافلي   :أوال

 :تعریف التأمین - 1
فھو آمن وأمین  األمن ضد الخوف، یقال أمن البلد أي اطمأن بھ أھلھ؛ :لغة -أ

وھو مأمون أي لیس لھ مكر یخشى، وآمنت با� إیمانا؛ أسلمت لھ ،واستأمنھ أي 
  .1تعني دخل في أمانھطلب منھ األمان، واستأمن إلیھ 

ھو تعاون منظم تنظیما دقیقا بین عدد كبیر من الناس  :اصطالحا -ب
معرضین جمیعا لخطر واحد، إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضھم تعاون 
الجمیع في مواجھتھ بتضحیة قلیلة یبذلھا كل منھم، یتالفون بھا أضرارا جسیمة 

  .2تحیق بمن نزل بھ الخطر منھم
    :التكافلتعریف  - 2

یقال تكفل بالشيء؛ ألزمھ نفسھ وتحمل بھ، تكفل بالدین التزم بھ،  :لغة -أ
  .3والكفیل المثیل؛ یقال ما لفالن كفیل، والكافل ھو الضامن

  .4ھو ضم ذمة الكفیل إلى ذمة المكفول في االلتزام بالدین :اصطالحا -ب
كافلي یعرف التأمین الت :تعریف التأمین التكافلي كمركب لفظي - 3

باعتباره مركبا لفظیا على أساس اعتبارین؛ باعتباره نظاما و باعتباره عقدا 
 :على النحو التالي
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   :التأمین التكافلي باعتباره نظاما -أ
ھو تعاون مجموعة من األشخاص ممن یتعرضون لنوع واحد من المخاطر  -

بمبالغ على تعویض الخسارة التي قد تصیب أحدھم، عن طریق اكتتابھم 
  .5نقدیة یتم بواسطتھا تعویض المكتتبین عند وقوع الخطر المؤمن علیھ

وھو أن یتفق مجموعة من الناس یتعرضون ألخطار متماثلة على رفع آثار  -
 .6الخطر المتفق علیھ بینھم إذا وقع بأحدھم بمال یتبرعون بھ

  :التأمین التكافلي باعتباره عقدا -ب
بموجبھ كل مشترك بدفع مبلغ معین من المال ھو عقد تأمین جماعي یلتزم  -

على سبیل التبرع، لتعویض المتضررین منھم على أساس التكافل والتضامن 
عند تحقق الخطر المؤمن منھ، تدار فیھ العملیات التأمینیة من قبل شركة 

 .7متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم
لبعضھم " تركینھیئة المش" عقد یتبرع بموجبھ مجموعة من األشخاص -

، في سبیل التعاون على جبر األضرار "قسط التأمین" البعض بمبلغ مالي 
وتفتیت األخطار المبینة في العقد، واالشتراك في تعویض األضرار الفعلیة 
التي قد تصیب أحد المشتركین الناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منھ، 

كوكیل بأجر "ین وتتولى شركات التأمین التكافلي إدارة عملیات التأم
، واستثمار أموال ھیئة المشتركین نیابة عنھم مقابل حصة معلومة "معلوم

 .8من عائد استثمار ھذه األموال وفق قواعد شركة المضاربة
  صور التأمین التكافلي :ثانیا

للتأمین التكافلي صورتان، إحداھما بسیطة واألخرى مركبة، ولكل 
  :منھما خصائص مختلفة نبینھا كما یلي

یقوم على تعاون مجموعة من  :التأمین التكافلي بصورتھ البسیطة - 1
األشخاص یتعرضون لنوع من المخاطر، یعملون على تعویض الخسارة التي 
قد تصیب أحدھم، عن طریق اكتتابھم بمبالغ نقدیة یؤدى منھا التعویض عند 

  :9وقوع الخطر المؤمن منھ، وتتمثل خصائص التأمین البسیط فیما یلي
  .أنھ عقد من العقود الرضائیة التي ال تنعقد إال باإلیجاب والقبول -
  .یعتبر كل عضو مؤمن و مؤَمن لھ في الوقت نفسھ -
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إن الذي یتولى إدارة التأمین التكافلي البسیط ھم المؤمنون أنفسھم، ولیست  -
  .ھیئة مستقلة عنھم

ا التعویضات ویُرد إن ما یدفعھ المؤمنون من أقساط تبقى ملكا لھم،  یُدفع منھ -
  .بقي منھا إلیھم ما

ویسمى بالتأمین التكافلي  :التأمین التكافلي بصورتھ المركبة - 2
المتطور، لتطور أدواتھ ووسائلھ تماشیا مع الواقع المعاصر، وصورتھ أن تقوم 
شركة متخصصة بإنشاء وإدارة أعمال التأمین التكافلي، وتمتلك حسابین 

  :منفصلین؛ حساب المشتركین وحساب المساھمین، وتتمثل خصائصھ فیما یلي
  .عملیات التأمینیةوجود كوادر فنیة مؤھلة تدیر ال -
  .لفوائض التأمینیة في حالة وجودھاتعویض المتضررین وتوزیع ا -
في التأمین التكافلي المركب یتعدى األمر إلى تحقیق األرباح بالطرق الشرعیة  -

  .10عالوة على مجابھة المخاطر
  الفرق بین التأمین التكافلي و التأمین التجاري :ثالثا

التكافلي والتأمین التجاري تجعلنا نقف على أوجھ إن المقارنة بین التأمین 
التشابھ ونقاط االختالف بینھما، بغرض إبراز مدى توافق التأمین التكافلي مع 
المتطلبات الشرعیة من جھة و مدى فاعلیتھ االقتصادیة من جھة أخرى، وھو 

  :ما نجد بیانھ وتفصیلھ في النقاط التالیة
  :جاري والتأمین التكافليأوجھ االتفاق بین التأمین الت - 1
یشترك كال من التأمین التجاري و التأمین التكافلي في كون محل العقد ھو  -

  .؛ فطالب التأمین فیھما إنما یطلب األمان ویتجنب األخطار"األمان"
یشترك التأمین التجاري والتأمین التكافلي في توزیع الخسائر على عدد كبیر  -

  .من الناس حتى تخف عن الفرد
یشتركان في كون المستأمن یدفع ماال على شكل سھم في التأمین التكافلي أو  -

  .11قسط في التأمین التجاري
  :أوجھ االختالف بین الـتأمین التجاري والتأمین التكافلي - 2

   :یختلف التأمین التكافلي عن التأمین التجاري من عدة زوایا على النحو التالي
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حیث أن نظام التأمین التكافلي ال یقوم على مبدأ الربح  :من حیث المعنى
كأساس، بل یھدف إلى توزیع أجزاء المخاطر على مجموع المشتركین عن 
طریق التعویض الذي یدفع للمشترك المتضرر، وذلك طبقا لنظام الشركة 
والشرط التي تتضمنھا وثائق التأمین وبما ال یتعارض مع أحكام الشریعة 

  .اإلسالمیة
ي حین یعد التأمین التجاري عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى ف

مبلغا من المال أو إیرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر  - المستفید -المؤَمن لھ 
في حالة وقوع حادث، أو تحقق الخطر المبین بالعقد، وذلك نظیر قسط یؤدیھ 

  .12المؤمن لھ للمؤمن 
ع من العلماء المعاصرین على عدم ھناك شبھ إجما :من حیث المشروعیة

  13جواز التأمین التجاري، وإجماع تام على مشروعیة التأمین التكافلي
عقد التأمین التكافلي عقد تبرع یعفى فیھ عن الجھالة  :من حیث طبیعة العقد

والغرر، وال یدخلھ الربا والقمار، وكل ھذه المحاذیر ترد على عقد التأمین 
  .14ة یدخلھ الربا والقمار والغرر والجھالةالتجاري، فھو عقد معاوض

تعتبر اإلدارة في التأمین التجاري حكرا على  :من حیث إدارة الشركة
أصحاب الشركة المساھمین في رأس مالھا، ولیس للمؤَمن لھم أي حق في 
اإلدارة أو الرقابة أو الملكیة، بینما یُفتح المجال أمام المؤَمن لھم في شركات 

لي للمشاركة في إدارة الشركة؛ وذلك بانتخاب عضو منھم یمثلھم التأمین التكاف
  .15في مجلس اإلدارة ویقوم بمراقبة نشاط الشركة

یعتبر الھدف األساسي لشركات التأمین التجاري تحقیق  :من حیث الھدف
الربح؛ من خالل الفرق بین أقساط التأمین التي یدفعھا المؤَمن لھم وتعویضات 

الشركة لھم، فتحقیق الربح في التأمین التجاري قصد ال  األضرار التي تقدمھا
تبع، أما التأمین التكافلي فال یھدف بصفة أساسیة إلى تحقیق الربح من العملیات 
التأمینیة إنما یھدف بالدرجة األولى إلى رفع الضرر الذي قد یلحق باألعضاء، 

، فتحقیق وإن كان ھذا األمر ال یعني حرمة االسترباح من أعمال التأمین
  .16األرباح في التأمین التكافلي تبع ال قصد
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في التأمین التجاري تستثمر األقساط في مشاریع  :من حیث آلیة االستثمار
ربویة، أما في التأمین التكافلي فإن استثمار األقساط یتم وفقا للصیغ 

  .17المشروعة
واشتراكاتھم في التأمین التكافلي یُعد المشتركون في التكافل ھم المستأمنون  -

تُدار من قبل شركة التكافل وتعود المنفعة علیھم جمیعا، أما في التأمین 
التقلیدي فحملة الوثائق عنصر خارجي عن شركة التأمین، وتقوم الشركة 

  .باستغالل أقساطھم بما یعود علیھا بالنفع لوحدھا
التأمین إن الفائض في التأمین التكافلي ملك للمشتركین في التكافل، أما في  -

؛ إذ یسمى ربحا وتنفرد بملكیتھ الشركة "الفائض"التجاري فال وجود لمسمى 
  .لوحدھا

التأمین التكافلي ال یؤدي إلى االحتكار؛ إذ أن المؤمنون ھم جموع المشتركین  -
ویشتركون جمیعا في المنفعة، في حین نجد أن شركات التأمین التجاري 

كم في مدخرات المؤَمنین تتح -أصحاب الشركة-تسیرھا فئة قلیلة 
  .18وممتلكاتھم
  اإلطار العملي للتأمین التكافلي :المحور الثاني

یُعد التأمین بمعناه الحدیث صیغة من صیغ إدارة المخاطر وجذوره 
التكافل بین أفراد المجتمع الذي عرفتھ كل المجتمعات اإلنسانیة، إال أن ھذا 

األمر الذي احتاجت معھ صیغ األمر قد اعتراه التبدل في العصور الحدیثة، 
التكافل والتعاون إلى مؤسسات متخصصة، فظھرت مؤسسات التأمین التكافلي 

   :وفیما یلي بیان و تفصیل لماھیة ھذه المؤسسات
  طبیعة شركات التأمین التكافلي :أوال

  :على النحو التالي تعرف شركات التأمین التكافلي
التعاوني، ویكون جمیع ھي شركات متخصصة بأعمال التأمین " -

مساھمین في ھذه الشركة، وتتكون منھم الجمعیة  - حملة الوثائق - المستأمنین
  .19"العمومیة ثم مجلس اإلدارة

المشتركین المتبرعین -من خالل ھذا التعریف یتبین لنا أن المساھمین
  .ینتخبون عضوا یمثلھم في مجلس إدارة الشركة - باألقساط
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إدارة األموال وذلك بإنشاء محافظ تأمینیة ضد ھي شركات وظیفتھا " -
مختلف الحوادث، ثم تدعو من أراد االشتراك بدفع قسط محدد یتناسب مع 
 الخطر، على أن تُجمع تلك ھذه األموال لتلك المحفظة وتستثمر لصالح أصحابھا

وتٌدیر الشركة ھذه األموال لصالحھم، فإذا وقع مكروه على  - المشتركین-
باالقتطاع من تلك األموال لتعویض المشترك المتضرر بالقدر أحدھم، تقوم 

  .20"المتفق علیھ
من خالل ھذا التعریف یتبین أن الشركة تقم بتحدید أنواع المخاطر 
وتنشئ لكل نوع محفظة تأمینیة، تُجمع فیھا األقساط التي یتبرع بھا المشتركون، 

یض المتضرر منھم من ثم تقوم بإدارتھا واستثمارھا  لصالحھم، كما تقوم بتعو
  .األقساط نفسھا

وما یُؤخذ على ھذا التعریف أنھ لم یبرز عالقة الشركة بالمحفظة 
التأمین التكافلي قائم على تكوین " :التأمینیة، وھو ما یبنھ التعریف الموالي

محفظة تأمینیة لصالح حملة وثائق التأمین، بحیث یكون لھم الغنم وعلیھم الغرم، 
كة على اإلدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمین بأجر أو ویقتصر دور الشر

  . 21"بحصة من الربح على أساس المضاربة
الجانب اإلداري، وعلى أساس الوكالة والمضاربة في الجانب 
االستثماري، وتُدیر شركات التأمین التكافلي األعمال التأمینیة بدقة وتنظیم وفقا 

المشتركین، وتتمثل أركان ھذا العقد فیما لما تنص علیھ العقود التي تبرمھا مع 
  :یلي

وھو الطرف المؤَمن لھ سواء كان شخصا أو جھة، ویدعى أیضا  :المستأَمن - 1
  .المشترك

تتولى إبرام عقد التأمین مع المشتركین وإدارة األعمال  :شركة التأمین - 2
  .التأمینیة على أساس الوكالة بأجر معلوم

  .ھو الحادث االحتمالي المستقبلي :الخطر - 3
وھو محل التزام المستأَمن، ویُقصد بھ المبلغ الذي یدفعھ : قسط التأمین - 4

  .المستأَمن لصندوق التأمین التعاوني بمقتضى عقد التأمین
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وھو محل التزام شركة التأمین نیابة ع المستأَمنین، وھو  :مبلغ التأمین - 5
  .22لمحتملالعوض المالي مقبل وقوع الضرر ا

  الھیكل التنظیمي لشركات التأمین التكافلي :ثانیا
تتكون شركة التأمین التكافلي من ھیئتین؛ ھیئة المؤسسین وھیئة 
المشتركین، ولكل منھما حساب منفصل ترتبطان فیما بینھما بعقود منظمة لسیر 

  :العمل التأمیني، وھو المبین على النحو التالي
   :التكافليأطراف شركة التأمین - 1
من یضعون رأسمال الشركة  وھم :"المساھمون" ھیئة المؤسسین -أ

ویوقعون على عقد التأسیس والنظام األساسي، ویمكن أن ینضم إلیھم كل من 
یساھم في رأس المال الحقا،و ھم من یقع علیھم عبء إنشاء الشركة ومتابعة 

م بھ المساھمون إجراءاتھا ودعوة الراغبین بالمساھمة فیھا، وأھم ما یلتز
التعھد بتغطیة العجز الذي قد یطرأ على صندوق المشتركین على سبیل 

  .23"القرض الحسن
  :24ویتكون حساب المؤسسین مما یلي

  .رأس المال المتمثل في قیمة األسھم المدفوعة -
  .عائد استثمار المال المتبقي من تشغیل رأس المال -
  .عن استثمار أقساط المشاركینحصة الشركة المتبقیة من الربح الناتج  -

  :ویتحمل المؤسسون ما یلي
  .مصاریف استثمار األموال -
  .رواتب الموظفین -
  .أجرة المبنى ونحوه -
  .االحتیاطات القانونیة -

وھم حملة وثائق التأمین، یقومون بدفع أقساط التأمین  :ھیئة المشتركین -ب
ي قد تنزل بھم أو على أساس التبرع، ویتحملون األضرار والمخاطر الت

بأحدھم، ویلتزمون بدفع التعویض التأمیني من وعاء أو صندوق أقساط 
التأمین، وللمشتركین حق استثمار ما زاد على اإلنفاق من أقساط التأمین، 
ویستحقون نصیبا من الفائض التأمیني المتحقق في حساب عملیات التأمین 
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واللوائح المعتمدة من مجلس لدى الشركة في نھایة السنة المالیة،وفق النظم 
إدارة الشركة، وذلك بعد تغطیة ما یلزم من االحتیاجات والنفقات 

  .25والمصروفات اإلداریة
ویسمى حساب المشتركین بحساب حملة الوثائق، أو الصندوق، أو 

   :محفظة ھیئة المشتركین ویتكون من
  .أقساط التأمین -
  .حصة المشتركین من أرباح األقساط المستثمرة -

  :ویتحمل المشتركون ما یلي
  .تعویضات المتضررین -
  .مقاصة إعادة التأمین -
  .أجرة عملیات التأمین المدفوعة للشركة -
  .بدل االحتیاطات الفنیة والقانونیة -
  :العالقات التعاقدیة في شركات التأمین التكافلي - 2

العالقات والعقود تربط الھیئات المكونة لشركات التأمین التكافلي مجموعة من 
  :نوضحھا كاآلتي

مؤسسي " بین أفراد ھیئة المساھمین وھي العالقة القائمة :عالقة مشاركة -أ
  .26"الشركة

وحساب  وھي العالقة القائمة بین أفراد ھیئة المشتركین :عالقة تبرع -ب
مرتكزھا التعاون على تفتیت األخطار، ، "صندوق األقساط"التأمین

واالشتراك في تحمل المسؤولیة عند تحقق األضرار، والعالقة بین 
؛ إذ یلتزم عالقة التزامالمستفیدین وبین الصندوق عند التعویض ھي 

  . 27الصندوق بتغطیة الضرر حسب الوثائق واللوائح
بین ھیئة وھي العالقة القائمة  :"بأجر أو بدون أجر"عالقة وكالة  -ج

المساھمین و ھیئة المشتركین، فعلى ضوء ھذا العقد تكون الشركة وكیلة عن 
المشتركین في القیام بجمیع إجراءات التأمین؛ من ترتیب العقود والوثائق، 
واستالم األقساط ودفع مبالغ التأمین والتعویضات واالقتراض، وجمیع 

  .میناألمور اإلداریة فھي وكالة مطلقة لجمیع شؤون التأ
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و بین " الشركة" وھي العالقة القائمة بین ھیئة المساھمین :عالقة مضاربة -د
، حیث على أساس ھذا العقد تكون "صندوق األقساط"حساب التأمین 

الشركة مضاربا فتقوم باستثمار األقساط الموجودة في الصندوق التي تعود 
نسبة شائعة وفقا للمشتركین الذین یمثلون رب المال، وتأخذ الشركة لقاء ذلك 

  .28لقواعد وأحكام المضاربة
   :ضوابط والتزامات شركات التأمین التكافلي - 3

تلتزم مؤسسات التأمین التكافلي أثناء مزاولتھا أنشطتھا لجملة من 
  :المعاییر واألحكام الشرعیة تضبط معامالتھا؛ وھو ما سیتم بیانھ فیما یلي

   :29التكافلي الضوابط الشرعیة ألعمال شركات التأمین -أ
الضوابط الشرعیة التي ینبغي أن ینبغي أن یشتمل علیھا النظام األساسي  - 1

  :للشركة
یشترط لتحقیق شرعیة أعمال الشركة أن یُنص في نظامھا األساسي على 

  :ما یلي
االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا في جمیع أعمال التأمین وإعادة  -

  .األموال واستثمارھا وكافة المعامالت والنشاطاتالتأمین، وإیداع 
تعیین ھیئة رقابة شرعیة للشركة قبل ممارستھا ألعمالھا، لكي یتسنى لھا  -

االطالع على النظام األساسي للشركة ودراسة وثائق التأمین والتأكد من 
موافقتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، وااللتزام بكل ما یصدر عن الھیئة من 

  .وتوجیھات شرعیة فتاوى
اإلفصاح عن كیفیة إخراج الزكاة الشرعیة من األموال التي تجب فیھا، سواء  -

  .كانت للمساھمین أو المستأمنین
الفصل بین حقوق وأموال المساھمین والمستأمنین؛ بحیث یكون في كل شركة  -

حسابین مالیین، األول للمساھمین والثاني للمستأمنین، وتحدید الموارد 
  .لیة والمصاریف الخاصة بكل حساب حتى ال تختلط األموالالما

تحدید الكیفیة التي یُغطى بھا العجز في حساب المستأمنین إذا استنفذت  -
  .التعویضات والمصروفات كامل الرصید المالي



  رشید درغال/ د.أ - عبد العزیزحوریة 
 

  

 2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                  472

اإلفصاح عن كیفیة توزیع الفائض التأمیني المتبقي في حساب المستأمنین من  -
ھا، بعد دفع التعویضات ورصد االحتیاطات مجموع األقساط واستثمارات

وتغطیة المصاریف والنفقات الخاصة بحسابھم، وبیان كیفیة التصرف في 
  .الفائض التأمیني الذي لم یُقبض من مستحقیھ

  :30الضوابط التي ینبغي أن تشتمل علیھا وثائق التأمین - 2
التأمین بصفتھا إن كل وثیقة من وثائق التأمین تمثل عقدا بین المؤَمن لھ وشركة 

وكیال عن المستأمنین، ولتحقیق المتطلبات الشرعیة لصحة العقود في الشریعة 
  :اإلسالمیة ال بد أن تشتمل كل وثیقة من وثائق التأمین على ما یلي

إظھار صفة التعاون التي یقوم على أساسھا التأمین التكافلي؛ حیث ینبغي أن  -
شركات التأمین اإلسالمي نصا تتضمن كل وثیقة من وثائق التأمین في 

صریحا وواضحا یبین طبیعة العالقة بین المستأمنین، وأنھا تقوم على أساس 
  .التعاون لترمیم آثار األخطار المؤمن عنھا

اإلفصاح عن طبیعة العالقة بین الشركة والمستأمنین في التأمین التكافلي؛ إذ  -
التعاوني، أن تشتمل یشترط لصحة ومشروعیة الممارسات العملیة للتأمین 

كل وثیقة على نص صریح وواضح یبین طبیعة العالقة بین المستأمنین 
  .وشركة التأمین التي تقوم بإدارة العملیات التأمینیة

  .اإلعالن عن كیفیة استثمار األموال الموجودة في حساب المستأمنین -
   :التزامات شركات التأمین التكافلي -ب

لتأمین التكافلي مجموع االعمال والمھام ونقصد بالتزامات مؤسسات ا
  :31التي تقوم الشركة بتأدیتھا وھي المبینة على النحو اآلتي

تحقیق مصلحة المشتركین بما یضمن تعاونھم في تحمل األضرار التي قد  -
تلحق بأي منھم، إذ في حالة وقوع األضرار المؤَمن عنھا تقوم الشركة 

  .ا للشروط التي تتضمنھا وثائق التأمینبجبرھا طبقا لنظامھا المعتمد، ووفق
  .خصم الزكاة المفروضة شرعا بما ال یمس حقوق حملة وثائق التأمین -
تنظیم عملیات التأمین وفقا للقواعد التي یضعھا مجلس اإلدارة األساسي  -

  . للشركة
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استثمار األموال المحصلة من المشتركین بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة  -
اإلسالمیة، وتوزیع الفائض حسب النظام المقرر والمعتمد من قبل إدارة 

  .الشركة
  اإلطار التنموي لمؤسسات التأمین التكافلي  :المحور الثالث

یبرز الدور التنموي لشركات التأمین التكافلي من خالل إدارتھا للعملیات 
على رأسمالھا  التأمینیة واألنشطة االستثماریة نیابة عن المشاركین، واعتمادا

المتراكمة وأقساط المشاركین، ووفقا لعقود وصیغ  32وعلى الفوائض التأمینیة
شرعیة مختلفة وفي مجاالت مختلفة؛ سواء في المصارف اإلسالمیة وفق عقد 
المضاربة؛ حیث تقوم شركات التكافل مقام رب المال ویكون المصرف 

ق، أو تقوم شركات اإلسالمي الطرف المضارب والربح بینھما حسب االتفا
التكافل باالستثمار المباشر  في األسواق المالیة؛من خالل شراء وبیع األسھم 
وفقا لتوجیھات ھیئة الرقابة الشرعیة للشركة، أو تساھم في مشاریع اقتصادیة 

  :متنوعة وفقا للصیغ االستثماریة الشرعیة، وھو ما سیتم بیانھ على النحو التالي
  :التأمینیة واالستثماریة وفقا لنموذج المضاربةإدارة العملیات  - 1
مشتقة من الضرب في األرض وھو السیر فیھا البتغاء  :المضاربة لغة -أ

  .33الرزق
اتفاق یتم بموجبھ اشتراك طرفین یساھم أحدھما  :المضاربة اصطالحا -ب

  .34بالمال واآلخر بالعمل، وتكون األرباح حسب اتفاقھما
قا لصیغة المضاربة یقوم المشتركون بوصفھم رب وف :آلیة تطبیق الصیغة -ج

المال بالدخول في عقد مضاربة مع شركة التأمین التكافلي بوصفھا مضاربا، 
وتعتبر أقساط التبرع ھي رأس المال، وتقوم شركة التكافل بوضع أقساط 

  :التأمین في صندوقین
صندوق المخاطر لدفع التعویضات، وصندوق االستثمار الذي تستثمر 

والھ وفقا ألصول وأحكام الشریعة اإلسالمیة، وفي نھایة السنة تقوم الشركة أم
، وفي حالة حدوث خسارة 35بتوزیع أرباح االستثمار وفق النسب المتفق علیھا

فإن الخسارة یتحملھا ‘ ناجمة عن تقصیر أو إھمال أو تعد على أموال المضاربة



  رشید درغال/ د.أ - عبد العزیزحوریة 
 

  

 2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                  474

ة ناتجة عن تفاعل قوى المؤسسون أي الشركة المضاربة، أما إن كانت الخسار
  .36، أو بسبب جائحة فالمشتركون ھم من یتحملھا- العرض والطلب - السوق

  :إدارة العملیات التأمینیة واالستثماریة وفق نموذج الوكالة - 2
  .38، وفوضھ إلیھ واكتفى بھ37یقال وكلھ بأمر كذا توكیل :تعریف الوكالة لغة -أ

استنابة الشخص من ینوب عنھ في أمر من  :تعریف الوكالة اصطالحا -ب
  .39األمور التي تجوز فیھا النیابة، كالبیع والشراء والمخاصمة ونحوھا

تتحد في نموذج الوكالة العالقات التعاقدیة بین  :آلیة تطبیق الصیغة -ج
المشتركین في صندوق التكافل وشركة التكافل على أساس الوكالة، حیث 

اط وتخصیص االحتیاطات القانونیة واالختیاریة، تقوم الشركة بتحدید األقس
وتقیم األضرار وتحدد التعویضات، كما تتحمل مخاطر السوق والسیولة 
والتشغیل ومواجھة العجز عن سداد األقساط، وتأخذ الشركة لقاء ھذه 

، كما تقوم الشركة باستثمار ھذه 40الخدمات أجرة تُخصم من أقساط التأمین
  .41األقساط مقابل عمولة

إدارة العملیات التأمینیة واالستثماریة وفق النموذج المركب بین  - 3
وطبقا لھذا النموذج یتم اعتماد عقد الوكالة إلدارة العملیات  :الوكالة والمضاربة

التأمینیة، بینما یستخدم عقد المضاربة إلدارة األنشطة االستثماریة، وھو 
   .42ت التأمین التكافليالنموذج الذي یلقى إقباال متزایدا من قبل مؤسسا

  :إدارة العملیات التأمینیة واالستثماریة وفق نموذج الودیعة - 4
  .43ھي المال المتروك عند إنسان یحفظھ :تعریف الودیعة لغة -أ

إلى من یحفظھ بمقابل أو  ھي المال المدفوع :تعریف الودیعة اصطالحا -ب
  .44فقطمع مالحظة أن المال ھنا ال یعني النقود  بدون مقابل،

وصورة التطبیق العملي لھذه الصیغة أن یقوم  :آلیة تطبیق الصیغة -ج
المشاركون بإیداع أموالھم في صندوق الودیعة التي تقوم شركة التكافل 
بإدارتھ،و تعد مساھمات المشاركین ودائعا بدل من اعتبارھا تبرعات،وتكون 
شركة التكافل بمقتضى ھذا النموذج المدیر المؤتمن على استثمار أموال 

للمشاركین أن یحصلوا على أي نسبة من األرباح في  الصندوق، وال یحق
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حال تحققھا،إال أنھ یمكن لشركة التكافل أن توزع جزءا من ھذه األرباح 
  .45كھبة على المشاركین

  إدارة العملیات التأمینیة واالستثماریة وفق نموذج الجعالة - 5
  .46فعلھھي األجر، وما ُجعل لإلنسان من شيء على  :تعریف الجعالة لغة -أ

ھي أن یجعل جائز التصرف شیئا متموال معلوما  :تعریف الجعالة اصطالحا -ب
  .47لمن یعمل لھ عمال معلوما

إن الجعالة تعني االلتزام بدفع مكافأة مقابل أداء مھمة  :آلیة تطبیق الصیغة -ج
وبناءا على ھذا النموذج یقوم المشاركین بتعیین شركة التكافل إلدارة  محددة،

التكافل وفق طریقة محددة،مقابل حصولھا على مكافأة في حالة صندوق 
وبالتالي یحدد المبلغ المدفوع  استثمارھا أموال الصندوق على أفضل وجھ،

بناءا على األداء الفعلي الذي قامت بھ شركة التكافل بوصفھا الطرف الموفر 
  .48للخدمة

  الوقفإدارة العملیات التأمینیة واالستثماریة وفق نموذج  - 6
  .49ھو الحبس :تعریف الوقف لغة -أ

  .50ھو تحبیس األصل وتسبیل الثمرة :تعریف الوقف اصطالحا -ب
وفقا لھذه الصیغة تقوم شركة التأمین التكافلي بإنشاء : آلیة تطبیق الصیغة -ج

وما یحصل علیھ المشتركون من  صندوق وقفي تجمع فیھ أقساط المشاركین،
وإنما ھو عطاء مستقل من  رعون بھ،تعویضات ال یعد عوضا عما یتب

إذ  - صندوق الوقف لدخولھم في جملة الموقوف علیھم حسب شروط الوقف،
وتقوم  ،- یجوز للواقف االنتفاع بوقفھ إن كان داخال في جملة الموقوف علیھم

الشركة بإدارة و استثمار أموال الصندوق الوقفي كمتول للوقف،فتجمع 
تتصرف في الفائض حسب شروط الوقف، التبرعات و تدفع التعویضات و 

وتنال أجرة لقاء ھذه الخدمات، كما یمكنھا استثمار أموال الصندوق كوكیل 
مقابل أجرة، أو كمضارب فتتحصل مقابل ذلك على جزء مشاع من األرباح 

  .51الحاصلة
إضافة إلى الصیغ السابقة تقوم مؤسسات التأمین التكافلي بدعم االقتصاد القومي 

   :في عملیة التنمیة من خالل ما یلي  والمساھمة
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االستثمار المباشر في األسواق المالیة؛ من خالل شراء و بیع األسھم وفق  -
  .توجیھات ھیئة الرقابة الشرعیة للشركة

استثمار الفائض التأمیني في السوق العمالت الصعبة وااللتزام بأحكام عقد  -
  .الصرف

صارف اإلسالمیة وفق عقد المضاربة؛ االستثمار غیر المباشر من خالل الم -
حیث تقوم شركة التأمین التكافلي مقام رب المال، ویكون المصرف اإلسالمي 

  .الطرف المضارب، والربح بینھما حسب االتفاق
   :الخاتمة

إن التطبیق الفعلي لنظام التأمین التكافلي بصورتھ المتطورة مجسد في   
الملتزمة بجملة من المعاییر واألحكام الشرعیة نشاط مؤسسات التأمین التكافلي، 

التي تضبط أنشطتھا؛ سواء تلك المتعلقة بالوثائق اإلداریة أو األنشطة 
االستثماریة، وتعمل شركات التكافل على تنشیط الحركة االقتصادیة من خالل 
النماذج والصیغ االستثماریة المتنوعة التي تقوم وفقا لھا بتشغیل األقساط 

ض التأمینیة في مختلف المشاریع االقتصادیة، واستنادا لھذا األمر تعد والفوائ
مؤسسات التأمین التكافلي من أھم المؤسسات المالیة اإلسالمیة التي یُعول علیھا 
في دفع عجلة التنمیة بالشراكة مع باقي المؤسسات وخاصة المصارف 

  .اإلسالمیة
  :التوصیات

أمین التكافلي مقارنة بباقي تعاني الجزائر من نقص في شركات الت  
الدول العربیة األخرى، األمر الذي یستدعي دعمھا وفتح المجال من أجل 
توسیع السوق التأمینیة للمساھمة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، ویتحقق 
ذلك من خالل نشر ثقافة التأمین التكافلي وتقدیم تسھیالت حكومیة للمؤسسات 

  . التكافلیة
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 : الملخص
، والبحث في بعده الوظیفي "روح القانون"تقوم  ھذه الدراسة على  تحلیل مصطلح  

ا الكتمال نُضجھ وُرسوخ داللتھ، في المعرفة القانونیة؛ تمھیدا لفقھ مضمونھ وتحقیقً 
وھو طرٌح یَتشّوف إلمكانیة ترشیح المصطلح إلى التعمیم حتى یختزل سائر ما یتّصُل 

اصطالحات، وفي المقام الثاني بعد تجاوز معضلة االصطالح یَتوّجھُ االشتغال  بھ من
ى تستوعب أسئلة الواقع الموجود، ببناِء أُسِسھ العلمیة، وترسیِخ مناھجِھ الوظیفیة، حتّ 

 .تنھض بالتّجدید القانوني المنشودو
  .  روح القانون؛ المقاصد؛ المفھوم؛ التوظیف :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
     The current study aims to investigate the analysis of the term "spirit 
of law", and explore its functional dimension in legal knowledge. 
Owing to achieving the completion of its maturity and establishing its 
significance, the researcher paved for the jurisprudence of its content. 
The study was conducted to aspiring the possibility of nominating the 
term"spirit of law" to generalization so that it can be reduced to all 
related terminology. The study also aims at structuring its scientific 
foundations and consolidating its functional methods, so that it could 
get around the queries of the existing reality, and could promote the 
desired legal renewal. 
Key words: Spirit of law, Purpose, Concept, Usage. 
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  مقدمة 
شبیھًا باإلرھاصات األولى لنشأة  ا؛عرف الفكر القانوني منذ عقود قلق

الفقھ اإلسالمي إلى التّغییر ومسایرة  الَحْت حاجةمقاصد الشریعة بعد أن 
المستجدات، لكن بصورة  مختلفة في المجال القانوني؛ لالنفتاح الذي لم یصل 
بعد إلى لملمٍة وتقعیٍد وبلوغ االستقاللیة المنتظرة الكفیلة بتقدیم أجوبة لإلشكاالت 

  .صاحبت سن وتطبیق القوانین التي
في اآلونة " روح القانون"تلقف فكرة  التي حثت علىتلك األزمة  

األخیرة من قبل الفلسفة القانونیة الغربیة تحدیدا، بعد استنفاذ طاقة فلسفة الشكلیة 
والواقعیة، وبلوغ مداھا في اإلمداد وحل المشاكل التي تغیّرت متطلباتھا، ورغم 

بالتنظیر الیسیر للفكرة ولم یطرق بَعُد مجال االستثمار ذلك اكتفى الفقھ 
  . والتطبیق

ال شك أّن وضوح المصطلح یعتبر المدخل األساسي لفھم العلوم، 
ُمتداول على األلسن في مختلف " روح القانون"وبالرغم من أّن  مصطلح 

الكتابات، بل لھ حضور في دعاوى التجدید وصیحات إصالح النظم القانونیة، 
توجس أو إالّ أنّھ في ذات الوقت لم یحظ بالتحدید الكافي؛ بحیث یتم تشغیلھ دون 

لمعنى المراد، كونھ لھ مدلول واسع یحتل مساحة كبیرة من لاحتمال التأویل 
  .      المفاھیم القانونیة

ولتفصیل الموضوع نعتقد أّن أزمة فكرة روح القانون یجب تناولھا من 
  :جھتین
عدم كفایة االھتمام ببیان خفاء المعنى االصطالحي، وھذا ظاھر من : أوال

وصفھ بالفراغ البحثي في الشق المتعلق بالدرس النقص الذي یمكن 
  .إشكالیة المفھوم: االصطالحي، وھو ما یشمل الشطر األول من العنوان

اضطراب اآلراء حول العمل بالفكرة، من جھة تدافع المرجعیات حول : ثانیا
التأصیل، واالعتراف بمشروعیة تشغیل الفكرة  في البحث القانوني واالجتھاد 

جدلیة : ذا االنشغال ینطبق على الشق الثاني من عنوان البحثالقضائي، و ھ
  . التوظیف
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إذا أقررنا بمشروعیة وأھمیة الّرجوع إلى فكرة روح   :اإلشكالیة
القانون، فإّن النّاظر في المعلومات الُمتاحة حول الموضوع یأْلف أسئلة تتوجھُ 

وى قوتھ لداللة  المصطلح ذاتھ ومضمونھ، وأخرى حول مدى توظیفھ ومست
االستیعابیة  في فھم النصوص وتطبیقھا، ثم تنتھي للتساؤل حول قدرتھ على 

  .مواجھة عجز النصوص التشریعیة عن تلبیة ومسایرة حاجیات المجتمع 
ال یخفى أن ّالنصوص ال تنعزل عن مرجعیاتھا؛ ألنّھا :  أھمیة الموضوع

سالمي الذي عرف منھا تكتسب شرعیتھا وتُعرف غایاتھا، وھذه میزة الفقھ اإل
وثبة بعد مؤازرة المقاصد، التي نفذت إلى جوھر وروح الشریعة، وأّما نُظم 

ولذلك  القانون فظّلت حتى عصرنا تنشُد ھذا التجدید وأداء وظیفتھا في المجتمع،
جاء البحث عن المصطلح الذي برز حدیثا في المجال القانوني والذي یُتوّسل 

  .القانونمنھ جبر النقص، وتقصید أحكام 
وألّن المصطلح لھ  معنًى رحبًا؛ فإنّھ تنزل الحاجة إلى بسطھ وبیان 

ھ، وامتداداتھ في الحقل المعرفي القانوني، وخاصة لعدم وجود بدائل تُمتعلّقا
كالحكمة والغایة والمقصد من التشریع، زیادة على فقدان المعیاریة في تصحیح 

ة على النظام التشریعي بتناغم غایات القانون، وھو ما تملیھ أیضا المحافظ
  .أصولھ بفروعھ، وتوحید مدارك النظر واالجتھاد في نصوصھ

  الدراسات السابقة  
لم أقف على دراسة وافیة وال بیان للمصطلح موضوع : الدراسات العربیة -

البحث، في الدراسات المكتوبة باللغة العربیة عموما، باستثناء طائفة من كتب 
ي تقّصت النظریات القانونیة باعتبارھا رافدا فكریا للموضوع فلسفة القانون الت

فلسفة القانون والمنطق القانوني ، وأھمھا إفادة؛ كتاب في بعض الفروع
  .             للدكتور فایز محمد حسین

في حدود ما بذل من جھد وقفنا في ثنایا بعض الدراسات :  الدراسات األجنبیة-
الفكرة بمصطلحات مغایرة، وعرضھا بصورة على ما یلمح إلى مضمون 

مجملة، وتوجد دراسات فلسفیة عدیدة تحوم حول روح القوانین وھي دراسات 
  :فلسفیة ُمفّككة لم تمس الجانب التطبیقي؛ أذكر أھمھا

- Interpretaion, Ruth Sullivan Statutory Jurisprudence The Philosophy 
and Method of the Law, Edgar Bodenheimer 
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  :  وقد نظمت البحث في مطلبین
  .أزمة مصطلح روح القانون؛ دالالت وتأصیل: المطلب األول 

االختالف حول روح القانون من حیث طرق الكشف : المطلب الثاني
  .والتوظیف

  أزمة مصطلح روح القانون؛ دالالت وتأصیل: المطلب األول
  المعاني اللغویة للمصطلح   : الفرع األول   

الراء والواو والحاء أصل كبیر :قال ابن فارس: معاني الروح - أوال
  .)1(وأصل ذلك كلھ الّریح. مطّرد، یدّل على سعة وفسحة واطّراد

وح  وُح ٔ َ َویَسۡ : وفي التنزیل. الّنفس) بالضمّ (الرُّ وحِۖ قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ
َن ٱۡلِعۡلمِ  ما : ، وتأویل الّروح أنّھ)85اإلسراء ( إِالَّ قَِلیٗال  ِمۡن  أَۡمِر َربِّي َوَمآ أُوِتیتُم مِّ

  . )2(بھ حیاة األنفس
بمعنى العصا ) kanun(كلمة یونانیة : القانون: معاني القانون: ثانیا

المستقیمة، ثم نُقل إلى الكلمة الكلیة من حیث یستخرج بھا أحكام جزئیات 
القانون أمر كّلي : وقیل .)3(وتسمى تلك القضیة أصال وقاعدة. المحكوم علیھ فیھا

الفاعل : منطبق على جمیع جزئیاتھ التي یتعرف أحكامھا منھ كقول النحاة 
    .)4(مرفوع، والمفعول منصوب

ویستخدم ھذا اللفظ لغة؛ بمعنى الناموس الطبیعي أو الفطرة التي فطر هللا 
ل المواد األشیاء علیھا، ومن ذلك قانون الجاذبیة في علم الفضاء، وقوانین تفاع

  .)5(صادفي علم الكیمیاء، وقانون العرض و الطلب في علم االقت
  المعاني االصطالحیة : الفرع الثاني

الروح بالمعنى الشائع الذي یكون بأمٍر من هللا سبحانھ،  :الروح - أوال
اختلفوا في تفسیره على أقوال كثیرة؛ قیل أنھا بلغت المائة، ولكنھم اتفقوا على 

  . )6(أن الروح معنى یحیى بھ الجسد
لُونََك ٔ َ َویَسۡ الروح ھو الجوھر العلوي الذي قیل في شأنھ : قال في الكلیات

وحِۖ قُِل  وُح ِمۡن  أَۡمِر َربِّيَعِن ٱلرُّ واألرواح عندنا أجسام . )85اإلسراء ( ٱلرُّ
لطیفة غیر مادیة خالفا للفالسفة، فإذا كان الروح غیر مادي كان لطیفا نورانیا 

ساریا في األعضاء للطافتھ، وكان حیا بالذات، ألنّھ عالم . )7(غیر قابل لالنحالل
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البدن كان البدن بسببھ حیّا یقظان  فما دام الروح في... قادر على تحریك البدن 
فإّن الحیاة في البدن إنّما تبقى بشرط وجود الّروح في . )8(وإن فارقھ فالبدن مّیت

وبالجملة یمكن االنتھاء إلى القول أنّھ من المعاني التي یختص بھا لفظ . )9(اّلنفس
  :  بوضوح" الروح"
  . جوھر الشيء -
  . وما یتوقف علیھ حیاة الكائن -

الذي یرتبط " روح"مالحظ أّن المعنى المراد من الوضع الحدیث للفظ وال
بجوھر الشيء وغایتھ وحكمتھ،  یحتاج إلى إدراج في لغة المعاجم، والى وصٍل 

للتعبیر عن لّب " الروح"بین االصطالح وداللتھ اللغویة، فقد استُعیر لفظ 
صة عند الشيء، وعن المعنى العمیق لأللفاظ الذي یتجاوز الحروف، خا

  .  المتأخرین
ھذه أولى تجلیّات الغموض بین االرتباط اللغوي والوضع واالستعمال 
الذي أُحدث على اللفظ، فمع بقاء المعنى اللغوي األصلي المرتبط بالروح 
اإلنساني الذي ال یعلم كنھھ إال هللا سبحانھ؛ شاع في الدراسات الحدیثة المعنى 

  . وجود تقارب نسبي  بینھماالذي نحن بصدد تحلیلھ مع عدم نفي 
دون التفصیل في االتجاھات المختلفة في تعریف القانون،  :القانون -ثانیا

والتي تتفرع بحسب الفلسفة التي تتبنّاھا، فمنھا من یربط تعریفھ بالوسط 
االجتماعي على اعتبار أّن القانون حقیقة اجتماعیة تستوحي صحتھا ومصدرھا 

الذي یربط القانون بغایتھ وھي تحقیق العدالة على  ومنھا االتجاه. من المجتمع
وجھ الخصوص، كما یذھب اتجاه إلى الجمع بین مفھوم القانون والدولة بحكم 

  .أنھا الجھة التي تصدر القانون
ورغم ھذه االختالف إالّ أّن الشائع أّن القانون في االستعمال یمثل 

عة، وتعمل السلطة العامة التي تنظم سلوك األفراد في الجمامجموعة القواعد 
  .   )10(على تطبیق ھذه القواعد من خالل توقیع الجزاء على من یخالفھا 

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم : وعّرفھ العالمة الّسنھوري بأنّھ
الروابط االجتماعیة، والتي تُقسر الدولة النّاس على اّتباعھا ولو بالقّوة عند 

  .  )11( االقتضاء
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من خالل ذلك عالقة المعنى اللغوي للقانون الذي یفید االستقامة  ویتّضح  
والمعنى االصطالحي؛ من حیث الّثبات والتّكرار، فقواعد القانون ثابتة في 

  .مدلولھا وصیاغتھا واّطراد أحكامھا كلّما وقعت حوادث تنطبق علیھا
  : ینوھذه المقدمة تقّربنا من معنى القانون المراد والذي یرجع إلى معنی

  .مجموعة القواعد التي تنظم عالقات النّاس في المجتمع: القانون بالمعنى العام -
مجموعة القواعد التي تضعھا السلطة التشریعیة : القانون بالمعنى الخاص -

  .  )12(لتنظیم أمر معین
  .مفھوم روح القانون: الفرع الثالث

الجدید في  لالقتراب من المدلول الصحیح للمصطلح بناًء على التداول
الكتابات القانونیة، یمكن اإلفادة من بعض الفلسفات القانونیة في إرساء المفھوم 
وتحدید المضمون، ولذلك نشیر إلي جملة من المقدمات یتصّدرھا رؤیة الفقھ 

  .        القانوني لفكرة روح القانون كما یُفھم من خالل فلسفتھا ضمنیا
ھي إرادة المشرع الحقیقیة ویتزعمھ  یذھب اتجاه إلى أّن روح القانون - 1

إّن إرادة : )Domat(أنصار مدرسة الشرح على المتون، یقول الفقیھ دوما 
المشرع ھي أساس القانون، فروح التشریع ھي خیر مرشد لنا ویتعین علینا أن 
نغلبھا على عباراتھ بمعنى أنّنا ال نسلّم بكل النتائج المستنتجة من حرفیة 

  . )13(النصوص
ویرى اتجاه آخر أّن روح القانون ھي حكمة التشریع، والتي تعني الغایة  - 2

التي یُراد تحقیقھا من وضع النص، والمقصود بذلك المصالح التي استھدف 
المشرع حمایتھا، واالعتبارات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة واألخالقیة 

  .)14("یعروح التشر"التي دعت إلیھ، و یطلق الفقھ على ذلك عبارة 
وعلى ذلك فإّن القواعد القانونیة تستمد مضمونھا من المصالح الغالبة في 
المجتمع، ویمكن اعتبار غایة جلب المصالح ودرء المفاسد المصدر الفعلي 
للقاعدة القانونیة، فإذا كانت مصلحة المالك توجب حمایة خاصة لملكھ، فإنّھ 

عمال والتصرف، ویكون لھ تتقّرر مجموعة قواعد تحمي حق االنتفاع واالست
  .  )15(الحق في رفع دعوى عدم التعرض، واسترداد الحیازة
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إّن ربط روح القانون بالمصالح ودرء المفاسد یُحیلنا إلى نظریة المقاصد 
في الشریعة اإلسالمیة، التي استقرت مفاھیمھا، وأثمرت بحوثھا إلى حد كبیر، 

یب بین المفھومین مع تقدیم ومع وجود ھذه الصلة یمكن االعتماد على التقر
مقاصد الشریعة الكتمال  تأصیلھا على فكرة روح القانون، ألنّھا في بدایة 

  .تأسیسھا
ولذلك یغلب على الظّن أن االتجاه المصلحي ھو األولى بالترجیح 
كمضمون لروح القانون، وھذا ما یُؤیّده الفقھ القانوني الذي یكاد یتفق على أّن 

ي ذاتھ، بل ھو وسیلة لتحقیق أھداف معینة، تختلف حسب القانون لیس غایة ف
  .السیاسة التشریعیة المنتھجة

ومع تنوع تعریفات مقاصد الشریعة، وخاصة عند المتأخرین، فإنّھ یظھر 
روح "أن التعریف الذي یُعّول علیھ في تحصیل التقریب المراد الصطالح 

الغایة منھا واألسرار  :، ھو تعریف عالل الفاسي الذي یحّدھا بقولھ"القانون
   .)16(التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

ھذا التعریف نحسبُھ یستوعب إلى حد كبیر الفراغ المفاھیمي لروح 
  :القانون، وذلك لعدة اعتبارات

أّن مصطلح الغایة ھو المتداول في الفقھ القانوني، فیكون األنسب للغة  -
القانون، واألسھل للفھم وتقریب المعنى، فضال عن توظیفھ من قبل الكثیر من 

 . المعاصرین في تعریف المقاصد
أّن الغایة من وضع قواعد القانون ھي القصد النھائي الذي یتشّوف المشرع  -

إلى تحقیقھ، وقد تتعلق بالمصالح االجتماعیة أو ) نيفي االصطالح القانو(
السیاسیة أو االقتصادیة أو األخالقیة، وتھدف في النھایة إلى تعدیل السلوك 

 .اإلنساني وال تكتفي بمجرد التجرید والعموم
أّن عدم وضوح الغایة أحیانا ال یلغي جانب روح القانون، الذي یمكن الكشف  -

سرار المغمورة من وضع النص وھو مجال واسع عن فحواه بالوقوف على األ
للبحث، والجمع بین الغایة واألسرار في التعریف یستوعب جوانب مھمة في 

 .الكشف عن مقاصد القانون
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یشیر التعریف إلى المصدر الذي نحتكم إلیھ في اعتبار الغایة، وھو الشرع  -
عدم اإلقرار بالمثل  بالنسبة للمقاصد، وال مانع من إلحاق القانون بأصولھ، ألنّ 

العلیا والمبادئ الخالدة التي یعمل اإلنسان على تحقیقھا، ال یمكن االدعاء بغایة 
والصواب، وإالّ تختلف الغایات التي تسعى إلیھا اإلنسانیة،  توصف بالخطأ

وتكون موضع تأویالت تخضع للعقیدة السیاسیة واالقتصادیة التي تنتحلھا كل 
 .  أّمة

یة یشیر إلى المقاصد العامة، وتَولَّى لفظُ األسرار اإلشارة إلى أّن لفظ الغا -
، كما استغنى )17(المقاصد الخاصة، وھذا ما تفتقر إلیھ الكثیر من التعریفات

التعبیر بالغایة واألسرار عن الكثیر من التفصیالت التي یضطر إلیھا في 
  .التعریفات المتداولة

د تحقیقھا في العاجل واآلجل كما ھو لم یتضمن التعریف ذكر المصالح المرا -
على التعریف ألنّھ أمر مسلم بھ  - في رأینا–نھج بعض المعاصرین، وال یعاب 

 . ولم توضع الشریعة إالّ لمصالح العباد في الدارین
ونختم التبریر بسھولة وبساطة التعریف، الذي ُحّرر من عالم درس أصول  -

وقد أحببت أن یكون ھذا :  ل رحمھ هللالقانون، وخبر واقع األمة في وقتھ، یقو
شامال للتعریف بقسط من أصول  - یقصد كتاب مقاصد الشریعة–الموضوع 

تاریخ القانون، ووسائل تطوره، وكیف أن الشرائع اإلنسانیة كلّھا كانت تقصد 
إلى العدل، فلّما لم تبلغ مداه بحثْت عنھ خارج مصادرھا التشریعیة، بینما بقي 

    .)18(یحقق العدالة والعدل بأصولھ الذاتیة نفسھا الفقھ اإلسالمي
  :ونصُل بعد ھذه المقدمات إلى صیاغة تعریف روح القانون بالقول

  .واألسراُر التي ِصیَغ ُكلُّ نصٍّ ألجل تحقیقھامنھ ھو الغایةُ : روح القانون
من تحریر ھذا التعریف أنّھ ُمنتھى االجتھاد، ولكن یلوح لنا أنّھ  وال نجزم

یجمع بین بساطة اللفظ وكثافة المعنى، ویجیب عن اإلشكاالت التي قد تثار في 
عالقة القانون الوضعي بالشریعة اإلسالمیة، من حیث االتفاق واالختالف ألنّھ 

أحكام الفقھ كنموذج یسوغ توظیفھ من الجھتین؛ دون أن نستبعد مسألة تقنین 
احتاج "التي  مجلة األحكام العدلیة، فضال عن اتحادھما في األخذ بفقھ المصلحة

إلیھا القائلون بھا من فقھائنا، حین لم یجدوا دلیال شرعیا واضحا من الكتاب 
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والسنة واإلجماع على جواز شيء أو عدم جوازه، وما لبثوا أن جعلوھا معیارا 
أوشك بعضھم أن یُفرد لھا أرحب مجال بین مصادر من معاییر االستدالل، و

الشریعة، كأنّھم كانوا یُْرھصون للقوانین الحدیثة التي اعتبرتھا أساسا لكل 
  .     )19(مجرد مصدر من مصادر القانون تشریع، ولیس

ومن أبرز األمثلة التي یذكرھا الفقھ في توظیف روح القانون لتفسیر 
دا لجریمة السرقة، وھذا ألنّھ یُسھّل ارتكاب النصوص، اعتبار اللیل ظرفا مشدّ 
تقتضي عدم تفسیر لفظ اللیل ) روح القانون(ھذه الجریمة في الظالم، والحكمة 

بمعناه الفلكي، بل یستوي المعنى ویطبق الحكم؛ كلّما تحقّقت ھذه العلّة وھي 
   .)20(الظالم سواء فلكیا أو بعامل آخر

  :إلى نوعین والروح القانونیة یمكن أن تتفرع 
قصد الجزئي في علم مقاصد روح النص القانوني الواحد الذي یقابل الم -

 .الشریعة
روح النسق القانوني الجامع لنصوص قانونیة متعددة، وتقابل المقاصد العامة  -

 .للشریعة اإلسالمیة
تتجلى من خالل  وبتنوع ھذه الروح كان للمشرع إرادتان، إرادة خاصة

الواحد والمخصوص، وإرادة عامة تظھر من مجموع النصوص النص القانوني 
  .القانونیة المكونة للنسق القانوني العام بمختلف أبوابھ

ثّم إّن إلزام الفقیھ أو القاضي بالعمل على االرتقاء من المنطوق إلى 
المقصود في تنزیلھ وتطبیقھ للنصوص القانونیة، یعود إلى تكلیفھ باالجتھاد؛ 

نظریین عن ھذا المقصود الذي أّصل وأّسس صوغ التشریع، للبحث والفحص ال
 . )21(تشریع النص القانوني الواحد أو تشریع النسق القانوني العام

  بین مقاصد الشریعة و روح القانون: الفرع الرابع
قیّم  البحث عن ھو اإلسالمیة الشریعة بمقاصد القانون روح یربط ما إن
في  إلیھ االلتفات یجب ما أھم ولعلّ  فیھما، التشریع على حاكمة علویة معیاریة

فال  النصوص، مغالیق أمامھ تفتح أنّھا بالقانون، الشرعیة عالقة المقاصد 
 حركة ھو ألفاظھ؛ بل بفھم نفھمھ التشریع مدونات معزوال في القانون یصبح

 كذلك غائیة، ألسباب إال یغیب وال یحضر وال ویضیق، النص بھا دائبة یتّسع
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 معنى عن وشكل مجرد ھیكل فھو ِعلَلِھ ، دون بألفاظھ أخذ إذا القانونألّن 
  .الحیاة

ال یمكن ُمضاھاة فقھ مقاصد الشریعة اإلسالمیة بفكرة روح القانون، 
ولكن یُصرف البحث لتقریب الفكرة استنادا لقواعد المقاصد، تمھیدا لتقدیم 

تفید محاوالت إجابات لما استشكلھ رجال القانون حول الموضوع، وقد تس
التأسیس والتأصیل من الفكر المقاصدي الذي بلغ النضج واالستقاللیة خالفا 

 إنّ : لنظیره في مجال القانون، في سیاق ھذا النظر یقول العالمة عبد هللا بن بیة
 أسئلة أساسیة لثالثة إجابة تقدم ألنّھا اإلسالمي التشریع فلسفة ھي المقاصد

 :تشریع كل تواجھ
ما  وھو ، المتجددة البشریة للقضایا التشریع مدى استجابة ما: ولاأل السؤال

 . رشد كابن الالمتناھیة بالقضایا القدماء بعض سماه
  ما مدى مالئمة التشریع للمصالح اإلنسانیة وضرورات الحیاة؟: الثاني
ما ھي المكانة الممنوحة لالجتھاد البشري المؤطر بالوحي اإللھي في : الثالث

  اإلسالمیة؟الشریعة 
 یفّسر ضوئھا وعلى القوانین بروح یسمى ما الغربیین عند كان فإذ

 ال قد الغرب في التشریع فلسفة فإنّ  ؛ ویتأّولُونھا ینانالقضاة والمحامون القو
 الشریعة في المقاصد بنظریة قیست إذا والمكان للزمان شمولیة مستوعبة تبدو

  .)22(اإلسالمیة
أسرار نظم القانون والمساھمة في تقصید  وھذا القصور یُملي البحث في

أحكامھا، بل تنزل منزلة الضرورة على قدر أھمیة القانون في المجتمعات 
المعاصرة في شتى المجاالت، والناظر في آراء فالسفة القانون یلوح لھ فوارق 

  :بین معالم مقاصد الشریعة وروح القانون وبینھما تفاوت من ناحیتین مھمتین
 الغرب بین فالسفة وجدل كبیر ھناك خالف: حیث الكلیاتمن  - أوال

الفكر   القانونیین حول مقاصد القانون، وھي الصعوبة الرئیسیة التي واجھھا
القانوني في العصر الحدیث، إذ ال یوجد اتفاق على كیفیة تحدید مبادئ وكلیات 

ي العالم وكما اعترف البعض بأنّھ ال یبدو أّي حقیقٍة أكثر وضوحاً ف. القانون
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الحدیث من مدى وعمق الخالف األخالقي، وھو في كثیر من األحیان یؤول إلى 
  . )23(الخالف حول القضایا األساسیة للقانون

 ذلك مذھب العام وكان لألمن األولویة أعطى من ھناك من الفقھاء
أصّر  من ومنھم المثالیین، مذھب وھو العدل أٌكد على  من ومنھم الشكلیین،

االجتماعیین والواقعیین،  مذھب وھو االزدھار و االجتماعي تقدمال قصد على
 تطور مع تتطور التي أخذت القانون من الغایة فكرة وھذا الخالف یعود إلى 

 مرحلة ففي أخرى، إلى مرحلة من وانتقالھا المجتمعات وتطور اإلنساني الفكر
 السكینة على المحافظة القانون ھي من األساسیة الغایة كانت القدیمة القوانین
 غایة أضیفت حیث الغایة تطورت الرومانیة العصور وفي،  االجتماع والسلم
 .تحقیق العدل للقانون ھي أخرى

 الحریة والمساواة، فقد أفكار طغت حیث  النھضة عصور في أما
 القیود جمیع ورفع حریتھ وإثبات الفرد ذات تأكید ھي اعتبرت أّن غایة القانون

 تنامي ومع القرن العشرین مطلع حریة اإلنسان ونشاطھ، وفي من تحد التي
 التقدم تحقیق وھي للقانون أخرى بغایة تّم االعتراف االجتماعیة الحركات

  .  االجتماعي
أّما المقاصد العامة للشریعة وھي الكلیات الخمس المعروفة، فلم تعرف 

ثنایاھا، فمقصد انتظام اختالفا، وكل ما قیل حول توسیعھا یمكن إدراجھ في 
األمة الذي تحدث عنھ ابن عاشور یمكن تحققھ إذا تحققت ھذه الكلیات الخمس، 
مع اإلشارة أن النقاش ال یزال منصبًّا على مدى استیعاب ھذه الكلیات لجمیع 
المقاصد، والقول أّن باقي المقاصد یندرج تحتھا كالم القدامى كاختالفھم في 

ه مندرجا تحت إحدى الكلیات، وكذلك األمر في مقصد العرض بسبب اعتبار
  . )24(المقاصد التي ذكرھا بعض المعاصرین مثل الحریة والعدل والمساواة

وقد استشكل بعض المعاصرین إدراج الشاطبي مكارم األخالق ضمن 
مع أن قیّم األخالق أخذت حیّزا كبیرا من اھتمام فالسفة ، )25(التحسینیات

ستفھام عن رتبتھا بین تقسیمات المقاصد،  والظاھر أّن القانون؛ مّما یُثیر اال
الشاطبي لم یقصد بمكارم األخالق جمیع األخالق، فاألمانة والصدق والوفاء 
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ویترتب على تخلفھا تھارج وفساد كما وّضح  ،)26(بالعھود من ضروریات الدین
  . الشاطبي في قسم الضروریات

الضروریات یبیّن أّن المقصود ومطابقة الكالم لما فّصلھ الشاطبي في 
لیس أصول األخالق، وإنّما تحسیناتھا مثل اإلیثار، والعفو عن المسيء، والجود 

  .والكرم وغیرھا
مسالك الكشف عن المقاصد في القانون  :من حیث طرق الكشف -ثانیا

وھي تعتمد في عمومھا على العقل؛ خاصة عند  - كما سیأتي التفصیل-مختلف 
انون الطبیعي وسائر المذاھب المثالیة، إال أّن وصول العقل أصحاب نظریة الق

إلى الحق كشفا وتقدیرا لیس متعلقا بمطلق الحركة العقلیة، فھو ال یُضاھي 
الوحي في إصابتھ الحق حتما، بل ھو رھین في مطابقة الحق لجملة من القیود 

ا العقل عن تقیِھ الّزلل، ألّن مدارك اإلنسان محدودة وتقف عند حدود یعجز فیھ
 .     الفھم وإعمال النظر

وقد تواضع العلماء على مسالك الكشف عن المقاصد واكتناه أسرار 
الشریعة تعِصُم االجتھاد من الزیغ، والتي تندرج في ضبط منھج االستنباط؛ ألّن 
اإلحاطة بالمقاصد شرط المجتھد، وھذا تمیٌّز ال نجد لھ مقابل في القانون؛  یقول 

شریعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام، ال: "الفاسي
وھي لیست من قبیل القانون الطبیعي الموضوع في الخلیقة والذي یكتشفھ 
اإلنسان عن طریق اإللھام، غموض یكتشف غموضا، ولكنّھا نظٌر بالفعل في 

  .)27(" إطار أصول عامة
حددةٌ ولیس من الشرع تكلیف لإلنسانیة بأحكام لتھذیب النفس م: "ویقول

الضروري أن تكون متفقة مع نوامیس الطبیعة أو مختلفة معھا؛ فمن المحرمات 
كبعض األطعمة لو عرضت على القانون الطبیعي أو العقل لما دّل على 

  .)28("تحریمھا، ومع ذلك نھى عنھا الشرع
  تأصیل فكرة روح القانون: الفرع الخامس

یقتضي التوضیح لمنطلقات فكرة روح القانون؛ تحلیل بعض المسائل 
التي نراھا جدیرة بالبحث، تأصیال لمضمون فكرة القانون وإن لم یوظف 
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المصطلح ذاتھ من جھة، وذكر مواضع التصریح بالمصطلح من جھة أخرى 
        .نفیا لغربة داللتھ أو اعتباره دخیال في البحث القانوني

فھا الفیلسوف روز میني بأنّھا :القانونفلسفة  - أوال الفلسفة التي : "یُعرِّ
ونظرا النشغال فلسفة  .)29("تبثُّ الروح في القوانین الوضعیة وعلم القانون

: القانون بمواضیع كبرى؛ فإّن المفھوم الذي نرتضیھ لفلسفة القانون ھو
القانونیة، الدراسة التي تتناول األسس األولیة الكامنة فیما وراء الظاھرة "

وتھدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فیھ الغایات النھائیة لإلنسان، من خالل 
  .)30("البحث عن طبیعة القانون ومنھجھ والقیم القانونیة

وإیرادنا لھذا التعریف لبیان أن المضمون المقصود لمصطلح روح 
ون، وما القانون ال یخرج عن دراسة فلسفة القانون التي تبحث فیما وراء القان

یحتویھ من مبادئ كبرى یستمد منھا القانون معناه، ودراسة فاعلیة وصالحیة 
 .  القاعدة القانونیة في المجتمعات حتى تتحقق الغایة األساسیة للقانون

یذھب أغلب الفقھ إلى أن للقاعدة القانونیة  :مضمون القاعدة -ثانیا
تمثل جوھر القاعدة مصدر موضوعي؛ ویقصد بھ الحقائق الموضوعیة التي 

القانونیة ومادتھا األولیة، وھي قد تكون حقائق تاریخیة، أو اجتماعیة، أو 
ومصدر رسمي؛ وھو الذي یحّدد شكل . اقتصادیة، أو سیاسیة، أو دینیة وغیرھا

ومن خالل المصدر . )31(القاعدة القانونیة ویضفي علیھا صفة الشرعیة واإللزام
وم علیھ روح القانون، وھو یستمد أحكامھ الموضوعي یتضح الجوھر الذي یق

  . من قواعد العدالة و مبادئ القانون عند الكثیر من الفقھاء
تعتمد فكرة روح القانون على التدرج الموضوعي الذي یستند على 
موضوع القاعدة القانونیة بغض النظر عن السلطة التي أصدرتھا أو اإلجراءات 

ال یُعمل بھ في تصنیف القواعد القانونیة وغیر  التي اتِّبعت في سنّھا، وھذا النوع
معترف بھ في الفكر القانوني، مع أنَّ مضمون القاعدة قد یتعرض لقضایا مھمة 
في المجتمع ال تتساوى مع القاعدة التي تنظّم عالقات أفراد محّددین، ومن أمثلة 

  . ذلك قواعد الدستور التي تنظم أسس نظام الحكم في الدولة
لتمسك بروح القانون؛ ظھور أفكار معادیة للشكلیة من أسباب ا

)antiformalism(  التي تقابل المصدر الموضوعي للقاعدة القانونیة، وھي
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طریقة تفسیریة تشّجع القاضي على مراعاة المصادر غیر النّصیة، مثل 
الغرض، والنیة التشریعیة، والسیاسة العامة، مّما یمنح المحاكم المزید من 

   . )32(دیریة لمواجھة الحاالت الجدیدة، وإصدار األحكام العادلةالسلطة التق
كما یجد روح القانون مستنده في المبادئ العامة  :مبادئ القانون -ثالثا

للقانون؛ وھي مبادئ غیر مقننة یستنبطھا القاضي من المقومات األساسیة 
باعتبارھا للمجتمع وقواعد التنظیم القانوني في الدولة، ویقّررھا في أحكامھ 

قواعد قانونیة ملزمة؛ وسمو ھذه المبادئ یعود لكونھا مستمدة من ضمیر 
   . )33(الجماعة والروح العامة للتشریع

كما تتوسط المبادئ العامة للقانون بین األفكار واألسس والقواعد التي 
تمثل مقومات المجتمع الفكریة والفلسفیة في شتى المجاالت السیاسیة والثقافیة 

ماعیة واالقتصادیة وبین نظم القانون، وكل فھم للقانون ال یراعي ھذا واالجت
  . )34(الربط یعتبر بعیدا عن روح القانون

تعتبر المبادئ القانونیة موجھا للنظم القانونیة، بحكم عمومیتھا 
مبدأ : وتجریدھا، لما لھا من تأثیر على التفسیر الصحیح للقانون، ومن أمثلتھا

تحریم الغش، مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ومبدأ احترام حسن النیة، مبدأ 
  .  )35(حقوق الدفاع

ونظرا لتلك األھمیة للمبادئ القانونیة نجد غالبیة الفقھ القانوني الفرنسي 
المعاصر یُقّر بأن للمبادئ القانونیة قوة إلزامیة تعلو مرتبة القانون الصادر عن 

دستور ذاتھ باعتبارھا المبادئ الكبرى السلطة التشریعیة، و تصل إلى مرتبة ال
  . )36(التي تمثل الفلسفة السیاسیة لألمة، والتي یتأّسس علیھا نظامھا القانوني

وإذا عدنا إلى الحضارات القدیمة نجد كذلك ما : القانون الطبیعي - رابعا
یؤسس للفكرة؛ فقد تطور على ید أرسطو نظریة القانون الطبیعي التي تأخذ بھ 

  . )37(التشریعات، منھا القانون المدني الجزائري في المادة األولى منھ الكثیر من
یرى أرسطو أنّھ یجب على المشرع وھو یضع القوانین؛ الخضوع 
لمبادئ القانون الطبیعي الذي یعلو القانون الوضعي، بل ھو المعبر عن العدل 

العدل وبما أن غایة القانون الوضعي ھي . الذي یمثل جوھر القانون الطبیعي
كما یملیھ القانون الطبیعي، فإنّھ إذا كانت القوانین تدعو للظلم فال یكون واجبا 
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حینئذ طاعتھا وال تستحق االحترام؛  ألنّھا خالفت الطبیعة ومبادئ الفضیلة 
  . واألخالق

ویظھر من خالل الفرق بین القانون الطبیعي الذي أساسھ العقل السلیم 
إرادة اإلنسان؛ ضرورة التكامل بینھما؛ أي أن والقانون الوضعي الذي أساسھ 

تستوحي إرادة التشریع مقتضیات العدل وبثّھا في القواعد التي تّسنھا، وھي 
صمیم فكرة روح القانون التي ترجع إلى مضمون األسس التي تُبنى علیھا 

  .التشریعات، وتكون مصاحبة لھا في الصیاغة والتطبیق 
ألفكار التي قال بھا أرسطو تُلقي بظاللھا ورغم البعد الزمني فال تزال ا

على الفكر القانوني حتى اآلن، كفكرة نقص القانون، والتي تجبر بمبادئ روح 
وعلى ذلك ال تخلو مسیرة التطور القانوني من الفكرة . القانون واإلنصاف

الجوھریة التي نحن بصدد تحلیلھا؛ ألّن القانون مرتبط بأغراضھ وال یعدو أن 
لة لتحقیق ھذه األغراض ویبقى الجوھر والذي یعبّر عنھ بروح یكون وسی

  .القانون مما یجب استیعابھ لفھم أصول القانون على حقیقتھا 
لقد ظّل البحث عن المعیاریة في القانون الوضعي عبر مختلف مراحل 
تطور اإلنسانیة، حتى انبعث القانون الطبیعي بعد الحرب العالمیة الثانیة من 

ظھور الدكتاتوریة الفاشیة و النازیة، واإلنكار الصریح لبعض جدید، بعد 
األنظمة لكل المعاییر األخالقیة، لذلك أعید مراجعة ما  میّز الفكر القانوني في 
تلك الحقبة من طاعة القانون وإنفاذه مھما كان محتواه وان كان مخالفا لألخالق 

  . )38(والقیم التي تؤمن بھا البشریة 
قانون الطبیعي كلّما تأزم الوضع القانوني یعني أّن والرجوع إلى ال

للقانون خلفیات تعبّر عن روحھ، وتسمو فوق رغبات األشخاص وتقیّد إرادة 
المشرع ذاتھ كلما خالفت مبادئ العدل والحق، وھذه القیم والخلفیات واألغراض 
مّما یُّلوح لألفكار التي یحتضنھا مسمى روح القانون، وقد أضحى الفكر 

منشود الذي یخرج اإلنسانیة من المأزق الحضاري، ویقدم الحلول لمعضالت ال
  . العالم القانونیة
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ولھذا نجد الكثیر من األنظمة شعرت بضرورة  إصالح صرامة القانون، 
وبث الروح التي تضفي علیھ المرونة والقدرة على احتواء الصراعات 

  .االجتماعیة، وحمایة المصالح الفردیة
في عناوین " روح"وفي مجال التألیف أُدرجت كلمة : فاتالمصن -خامسا

الكثیر من الكتب بالمعنى الذي ُسقناه سابقا تأكیدا على المنحى الطارئ 
لالصطالح، لكن لم تتعرض ھذه المصنفات إلى التعریف بالمصطلح، ومن 
الثابت أنّھا لم تقصد المعنى اللغوي البحت، وھو ما یعبر عنھ مضمون ھذه 

  : تي ننتخب منھاالكتب وال
روح المعاني في تفسیر القرءان العظیم والسبع المثاني، لشھاب الدین أبي  -

 .الثناء محمود بن عبد هللا اآللوسي البغدادي
روح الحضارة اإلسالمیة، للشیخ محمد الفاضل بن محمد الطاھر بن الصادق  -

  . عاشور
إضاءة للفكر السیاسي  في الربیع : روح التشریع بین اإلسالم والغرب -

 . العربي، للدكتور عوض صالح علي القوني
  روح القانون الروماني لفون أھرنج   -

L’esprit Du Droit Romain Dans Les Diverses Phases De Son 
Développement- Rudolf Von Ihering.  

مونتسكیو؛ الفیلسوف السیاسي الذي احتفل بكتابھ  لبارون ديروح القوانین  -
، وقد یُعتقد أنّھ رّوج لنھج الروح القانونیة، لكنّھ 1748لعام   "روح القوانین"

فھو تحّدث عن االستبداد، كما تنبأ بالعدل في  -ھو شائع خالف ما - لم یفعل 
نص القانون دون اللجوء إلى  إتباعنظام الجمھوریات، التي یلزم دستورھا 

یؤدي إلى التحامل على حقوق المواطن  -كما یرى-أسلوب الشرح، ألنّھ 
   .)39(وممتلكاتھ

  المطلب الثاني االختالف حول روح القانون من حیث طرق الكشف والتوظیف
  ) المقصد(الغرض  الكشف عن: الفرع األول

تم تصمیم النص  الغرض ھو القیم، واألھداف والمصالح والسیاسات التي
 و یمكن تحدید غرض. )40(لتحقیقھا، إنھا الوظیفة التي تم تصمیم النص لتحقیقھا

راض غتشریعي إما بصورة مباشرة عبر أدلة تشیر إلى أوصاف صریحة لأل
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التي تم لفت االنتباه إلیھا من طرف الھیئة التشریعیة، أو بطریقة غیر مباشرة 
یسعى المشرع إلى تحقیقھ، وال نألف  بعد سبر األدلة واستنتاج الغرض الذي

الكالم عن ھذه الطرق بشكل مفصل وفق تقسیم منھجي یضع كل مسلك على 
حدة، وإنّما ھو اجتھاد خاص في الترتیب والضم للحدیث من خالل رصد كالم 
الّشراح والفقھاء مساھمةً في التأسیس العلمي والمفاھیمي للمصطلح موضوع 

ا حول تكاملھا وترتیبھا من حیث األھمیة، وھو ما ویبقى الجدل قائم. الدراسة
یشكل شطرا من الغموض الذي یُطرح للبحث، ومن جھة أخرى یلوح التساؤل 
عن مدى إعمالھا في االجتھاد الفقھي والقضائي، وتفعیل دورھا في فھم 

  النصوص بناًء على مقاصدھا؟       
وتوجد أكثر بیانات الغرض : المصادر الصریحة المبینة للغرض - أوال

في األحكام المنصوص علیھا في متن القوانین أو اللوائح وفي بعض األحیان 
وعادة ما تدرج بیانات الغرض عند سرد . في الدیباجة التي تتصدر التشریعات

األھداف الرئیسیة التي یُراد للتشریع تحقیقھا، كما تُقّرر صراحة المادة األولى 
دیسمبر  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13: مؤرخ في 18-04من قانون رقم 

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال 2004سنة 
یھدف ھذا القانون إلى الوقایة من : "واالتجار غیر المشروعین بھا بقولھا

  ". المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال واالتجار غیر المشروعین بھا
إلى سن وأحیانا تعرض المقدمات الحقائق أو االعتبارات التي أّدت 

التشریع، ویبقى على القاضي أو المفسر أن یستنتج الغرض المقصود من وضع 
. التشریع اعتمادا على المقدمة التي تعتبر مصدرا صریحا أیضا سیق للتوضیح

والكشف عن الغرض في ھذه الحالة یتحّصل باالجتھاد، الشتباه المقدمات 
ف الحاكمة التي یتعیّن ببیانات الغرض التي تحدد مباشرة المبادئ أو األھدا

  . )41(تحقیقھا
وفي معظم األحیان، یتم تحدید : الغرض المستنبط من النص -ثانیا

وحاالت أخرى یتم التركیز  الغرض من التشریع بمجرد قراءة كلمات التشریع،
فیھا على الحكم الذي یتم تفسیره، وقراءتھ في سیاق الحس السلیم للمفسر وكذلك 

یعتمد المفسرون على ھذه المواد السیاقیة، و .ھ ومعتقداتھمعرفتھ الفردیة وقیّم
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لتخمین اآلثار التي من المرجح أن تنتج بعد تشغیل التشریع والتي یفترض أن 
  . )42(تكون األھداف المرجوة من التشریع

وعلى الرغم من أنّھ یمكن االستدالل على الغرض من قراءة النص الذي 
د أیضا النظر في دور النص في سیاق النظام یُفسَّر بمعزل عن غیره، فمن المفی

التشریعي الذي ھو جزء منھ، ویستتبع ذلك تحلیل عالقتھ النصوص األخرى 
عبر  وقد یكون ھناك موضوع مشترك یمرّ . الواردة في التشریعات ذات الصلة

سلسلة من النصوص، مّما یوحي بھدف أو انشغال مشترك یؤدي النص وظیفتھ 
  .  )43(كةبطریقة مشتر) الغرض(

كل قانون جدید أو : الغرض المستنتج من الضرر  المراد دفعھ -ثالثا
تعدیل یجب أن یُفھم كمحاولة لحل مشكلة، وقمع الشر، أو لعدم كفایة القانون 
القائم، ویفھم ھذا الغرض من خالل السیاقات القانونیة والخارجیة الموجودة في 

السلطة التشریعیة في مواجھة  وقت التشریع، وكذلك األحكام التي اعتمدتھا 
  . )44(األضرار أو المشاكل التي كانت دافعا الستجابة المشرع بوضع الحلول

فالقانون الذي یمنع المركبات في الحدیقة، یثیر بعض االحتماالت؛ ألّن 
ولكن . المركبة لفظ مشترك، ومن معانیھ؛ أنّھ ینطبق على السیارات والحافالت

على " المركبة"لذلك ینبغي تعریف . جات الناریة؟ھل ینطبق أیضا على الدرا
نطاق واسع لتشمل أي وسیلة من وسائل النقل، أو أن تشمل على نطاق ضیق 

  .بعض وسائل النقل  مثل التي تحدث الكثیر من الضوضاء؟
والُمعین على تحدید التفسیر المقصود ھو الغرض من النص، فإذا كان 

الحدیقة ھو تقلیل أبخرة المحرك ، فیجب الھدف الوحید من حظر  المركبات في 
رفض التعریف الواسع باعتباره مفرًطا في الشمول ألنھ سیجعل الحظر قابال 
للتطبیق على المركبات مثل الدراجات والعربات دون محرك مع أنّھا غیر 

على العكس من ذلك؛ إذا لم یكن للحدیقة طرق . مؤذیة وال عالقة لھا بالغرض
ن ذلك ھو حمایة العشب وضمان سالمة المتنزھین، مسار وكان الغرض م

فیجب رفض التعریفات الضیّقة باعتبارھا غیر شاملة، ومن شأن ذلك أن یشمل 
الحظر العربات الھوائیة ألنھا قادرة على إفساد العشب فتكون مرتبطة 

  . )45(بالغرض
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في الحدیقة غرض مستنبط  وعلى ذلك فإّن الحفاظ على السالمة والھدوء
ضرر المتوقع من تشریع نص المنع، ویكون التفسیر الصحیح الذي  من ال

  .یستبعد كل مركبة تسبب اإلزعاج مھما كان نوعھا
وتعتمد على معرفة النیّة التشریعیة، : تحلیل السیاسة التشریعیة - رابعا

التي یمكن كشفھا من خالل التعبیر عن القیم والسیاسات بطرق مختلفة، وھناك 
اخل بینھا، فعلى سبیل المثال، فإن احترام حقوق الملكیة قدر كبیر من التد

الخاصة مكرس في جمیع القوانین وھذا ینعكس على فروع القانون وال تنفصل  
 .   السیاسة التشریعیة على إحاطة ھذا الحق بوسائل قانونیة متعددة

و تحلیل السیاسات ینطلق من القیم األساسیة في المجتمع التي تكتسي 
قبل المشرع وھو یسھر على تكریسھا في التشریعات، حتى تصبح   تفضیال من

تشّكل جزءا من الثقافة القانونیة التي یشترك فیھا الجمیع، ویفترض على النحو 
المناسب أن المشرع یضعھا في االعتبار عندما یسن قواعد القانون، وتكتسي 

ال عن أھمیة بعد ذلك في الفھم والتطبیق، إذ ال یكون معنى النص معزو
  .)46(االتجاھات التشریعیة العامة

یتم انتخاب السلطة التشریعیة من قبل الشعب لحمایة المصلحة العامة، 
والمحافظة على ثوابت المجتمع، وھذا یعني أنھا تلتزم التصرف بنزاھة وعدالة 
في جمیع الظروف، ویجب تبعا لذلك تفسیر الكلمات المستخدمة في تشریعات 

ه الفرضیة؛ ھذه ھي النیّة الحقیقیة للسلطة التشریعیة التي الھیئة بناء على ھذ
تمتد لتشمل المعنى األكثر معقولیة بناء على ما یتم استخراجھ من غرض 

   .)47(مطلوب تحقیقھ من قبل القانون
األعمال التحضیریة  :والسوابق التاریخیة األعمال التحضیریة -خامسا

ھي مجموعة التقاریر والمذكرات والمناقشات التي سبقت أو اقترنت بوضع 
     .التشریع، ویندرج فیھا أعمال اللجان التي ُوّكل إلیھا دراسة مشاریع القوانین

وتعّد األعمال التحضیریة طریقا للكشف عن غرض المشرع، مع 
من أراء شخصیة للمشتركین  ضرورة االحتراز من االنسیاق وراء ما تتضمنھ

   .)48(في وضع التشریع قد تكون بعیدة عن إرادة المشرع
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، "المصادر التاریخیة"والتي یطلق علیھا أحیانا  أّما السوابق التاریخیة
تعبّر عن حالة القانون في الوقت الذي تم فیھ فھي وھو مصطلح غیر دقیق ، 

أھمیة كبیرة عندما ال یستحدث وضع التشریع، ومعرفة حالة القانون ھذه؛ لھا 
المشرع أحكاما جدیدة، بل یقتصر على األحكام القائمة، ویمكن االستعانة في 
تفسیر القانون الجدید بكل ما كان مقررا في القانون القدیم من تفسیرات فقھیة أو 

     .)49(قضائیة
وھي مسلك أقرب إلى  الفطرة السلیمة، : االجتماعیة الخلفیة - سادسا

یَستحسُن ما یوافق الفطرة اإلنسانیة أو یَستھجُن ما یُخالفھا، ففي غیاب أي الذي 
حیازة "بتھمة  دلیل على اكتشاف الغرض؛  فإن اعتقال ضابط شرطة

بعد أن یكون قد ضبط للتو البضائع المھربة یبدو ببساطة غیر " المخدرات
فیھا  وھكذا، فإن بعض االفتراضات  واضحة وقد ال یفكر .عقالني أو سخیف

 . بوعي، بل ھي أجزاء ال شعوریة من معتقداتنا العامة حول العالم الذي یطوقنا
االفتراضات الضمنیة أو القواعد الفطریة، التي نعتبرھا واضحة على    

غرار الطریقة التي نفھم بھا األشیاء اعتمادا على رؤیتنا للعالم، ھي أجزاء ال 
ھذا ما  .شعوریة من معتقداتنا الدینیة واالجتماعیة والنظرة العامة حول العالم

: الدارج لھذا المعنى ھو و یبدو أن المصطلح" الخلفیة: "البعض بـ یسمیھ
  .)50("الفطرة السلیمة"

  تزاحم المرجعیات وأثره على توظیف روح القانون : الفرع الثاني
لقد زاد االھتمام بغائیة القانون بعد استفحال مذھب الشكلیة القانونیة وما 
صاحبھا من آثار سلبیة على القانون، وظھرت بوادر االتجاه إلى البحث عن 

االجتماعیة للقانون، وبدأ الشعور أكثر بوجود عالقة مھمة بین القانون المقاصد 
  .والواقع االجتماعي

والستیعاب ھذا المطلب یحسن الرجوع إلى المراحل التاریخیة لھذه 
الفكرة التي لم تكن معروفة بھذا االسم، ولكن یظھر بعد النظر أّن الفلسفة 

ویتم عرضھا حسب . كرة ضمنیاالقانونیة منذ القدم تناولت ما یعبر عن الف
الترتیب الزماني مع استبعاد تلك النظریات الشكلیة والوضعیة التي تنكر الفكرة 

  .   وتعتمد على تقدیس النص
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تمیّزت فلسفة : روح القانون في الفلسفة اإلغریقیة والرومانیة - أوال
الثابتة  القانون لدى اإلغریق بفكرة القانون الطبیعي الذي یمثل مجموعة القواعد

. والخالدة التي تعبر عن المثل العلیا في الكون ویتم اكتشافھا عن طریق العقل
وكان الغرض من ذلك الحد من سلطان القوانین الوضعیة التي یصدرھا الحكام، 
ومنحت لقواعد القانون الطبیعي الھیمنة، واعتبارھا المعیار الذي ُیقاس بھ كمال 

موم أما من حیث المضمون فھو مختلف القانون الوضعي، ھذا من حیث الع
بینھم فعند أرسطو مثال القانون الطبیعي مرادف للعدل، وكذلك من حیث 

  .)51(المصدر فقد اختلفوا بین اإللھ والطبیعة والعقل كمصادر للقانون الطبیعي
كان اھتمام الفالسفة الرومان حول الحد من مشكلة القانون الوضعي 

قانون أسمى وعادل یستعین بھ المشرع في سن  الظالم، باللجوء إلى افتراض
القوانین، ویكون موردا للقاضي في إصابة الحكم العادل وسد ثغرات القانون، 
وقد جاء ھذا االھتمام الذي یندرج في فكرة روح القانون بعد المشاكل التي 
عرفھا القانون الروماني بسبب الشكلیة في تنظیم مسائل القانون، والتي لم تثبت 

د انفتاح المجتمع الروماني على المجتمعات األخرى ودخولھ واقعا اجتماعیا بع
  . )52(جدیدا؛ عجز التطبیق الشكلي السائد عن مواجھتھ

احتوى النظام القانوني على قواعد تمنح  وعلى سبیل المثال؛ إذا كان
الملك سلطة تعسفیة على حیاة وثروات الناس، فإن مثل ھذه القواعد ستكون 

ن قانون الطبیعة األساسي ھو الحفاظ على البشریة، وال یمكن ألیّة باطلة، أل
     . )53( عقوبة إنسانیة أن تكون جیدة أو صالحة وھي ضد قانون الطبیعة

بدأ ھذا االتجاه مع أبیقور الذي : روح القانون في مذھب المنفعة -ثانیا
انقلب على التراث الیوناني الذي تركھ أفالطون وأرسطو، وتبنّى اتجاھا نفعیا 
في فلسفتھ العامة والقانونیة خاصة، وذلك باعتبار المنفعة الغایة المثلى للقانون، 
وعدالة القانون تتوقف على قدر ما یحققھ من منافع، والمنفعة المقصودة في ھذا 
المذھب ھي التي تختص بالفرد في المقام األول، فھو المحور الذي یجب أن 
تناط بھ وضع القوانین، ومصلحتھ ھي المعیار الذي یعرف بھ  نجاح القانون 

  . وتحقیق غایتھ في المجتمع اإلنساني
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امتدت ھذه الفلسفة إلى المفكر االنجلیزي جیري بنتام بنفس النظرة 
فة النفعیة القانونیة وبحصر غایة القانون في المنفعة تقریبا، وذلك باعتماد فلس

 .  )54(واللذة بعیدا عن القیم الدینیة واألخالقیة
ام من البدیھیة القائلة بأن الطبیعة وضعت البشریة تحت حكم تانطلق بن

سیدین، المتعة واأللم؛ ھما وحدھما اللذان یشیران لنا ما یجب علینا القیام بھ، أو 
بمقدار ما ینتج من  - حسب رأیھ - یجب أن یقاس الخیر أو الشر عدم القیام بھ، 
  . األلم أو المتعة

التي یُرغب من خاللھا ضمان السعادة  -حسب رأي بنتام-القوانین 
الكفاف، : للطوائف یجب أن تسعى جاھدة لتحقیق األھداف األربعة وھي
انون، ولكن والوفرة، والمساواة، واألمن للمواطنین، وھذه ھي جمیع وظائف الق

    .)55(األمن ھو األھم من بین ھذه النھایات األربعة
ظھرت في ألمانیا في : روح القانون في فكر المدرسة التاریخیة -ثالثا

ُعرفت ھذه المدرسة بمعارضتھا و النصف الثاني من القرن الثامن عشر،
اعتناقھا األفكار لمدرسة القانون الطبیعي، وإنكارھا ألفكارھا المثالیة، وبالمقابل 

الواقعیة القانونیة، والبحث في العالقة بین القانون والمجتمع وما یتطلبھ من 
  . )56(قواعد قانونیة تحظى بتأییده

الفكرة األساسیة في فقھ ھذه المدرسة؛ ھي أن المصدر الوحید للقانون ھو 
ھو ضمیر الشعب أو روح األمة، أّما التشریع فال یصدر عن إرادة المشرع بل 

تعبیر عن ھذه الروح، وبذلك یجب أن یكون تفسیر القانون مستقال عن أفكار 
  .  )57(واضعیھ وخاضعا لتطورات الجماعة

والتشبُّث بالواقع االجتماعي أّدى بھذه المدرسة إلى اعتبار القانون حقیقة 
اجتماعیة وتاریخیة تخضع للبیئة االجتماعیة وتتغیر بتغیرھا، وال تتدخل إرادة 

ع في سن القانون بل القاعدة القانونیة تنشأ تلقائیا ودون أن یشعر بھا أفراد المشر
المجتمع، ألنّھا ولیدة روح الجماعة ویقتصر دور المشرع  بتسجیل ما یملیھ 

  .الضمیر الجماعي ومتابعة تطوره دون خلق التشریع
ویترّتب على فكر ھذه المدرسة اختالف النظام القانوني من مجتمع إلى 

مّما یحتم مراعاة خصوصیة كل مجتمع وظروفھ الخاصة في التشریع؛  آخر،
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ألّن ما یصلح لمجتمع معین من نظم ال یناسب مجتمعا آخر یختلف عنھ ثقافیا 
  .)58(وسیاسیا واقتصادیا

تنسب ھذه المدرسة : روح القانون في مدرسة البحث العلمي الحر - رابعا
فتھا ھي فكرة نقص التشریع إلى الفقیھ الفرنسي فرانسو جیني، وعمدة فلس

. وضرورة إكمال ھذا النقص بالرجوع إلى مصادر أخرى للقانون الوضعي
ویجب أن ال یخرج تفسیر التشریع في ھذه المدرسة عن إرادة المشرع دون 
تحریفھا أو إخضاعھا إلى عوامل أو ظرف خارج حدود النص التشریعي، وفي 

ھ یجب التسلیم بعدم انطباق النص حالة تعذر كشف إرادة المشرع الحقیقیة فإنّ 
على النزاع المعروض، ویجب البحث عن الحل في مصادر أخرى للقانون 

  . كالعرف والقضاء
وإذا لم توجد قاعدة قانونیة تنطبق على القضیة؛ كان ذلك نقصا في 
القانون، وال یبقى للقاضي في سبیل الفصل في النزاع إال االجتھاد بحریة عن 

العلمي الحر، والذي یرجع فیھ إلى جوھر القانون؛ أي إلى طریق البحث 
 .)59(الحقائق التاریخیة والعقلیة والمثالیة

كان فرانسوا جیني  من مؤیدي نظام المنھجیة القانونیة التي لدیھا عدد 
من النقاط المشتركة مع فقھ المصالح، مشیراً إلى أّن المصادر الرسمیة للقانون 

یع قضایا المجتمع؛ ولذلك یجب فحص دقیق كانت عاجزة عن تغطیة جم
للمشاعر األخالقیة السائدة واالستفسار عن الظروف االجتماعیة واالقتصادیة 

 . )60(في وقت تطبیق النص
ویظھر أن فقھ ھذه المدرسة ال یخلو من االستنجاد بروح القانون في 

إلى  المرحلة الثانیة التي ینتھج فیھا القاضي البحث العلمي الحر بالرجوع
  .عناصر ھي من صمیم روح القانون التي تحقق مقاصده في الواقع

ارتبطت فلسفة مدرسة : روح القانون في مدرسة فقھ المصالح -خامسا
فقھ المصالح بأفكار اھرنج القانونیة، وخاصةً الفلسفة الغائیة التي بدأ یعرضھا 

الغایة في (، ثم توسع فیھا وطورھا في كتابھ )روح القانون الروماني(في مؤلفھ 
التي ربطھا بإرادة اإلنسان الواعیة في خلق القانون، وتحدید غایتھ ) القانون
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مھ مع إیمانھ بدور القوة في الحسم بین تضارب المصالح بحفظ المجتمع وتقد
  . وھي میزة فلسفتھ التي أُعترض علیھا

كانت نشأة ھذه المدرسة عقب انتشار فلسفة الشكلیة وااللتزام بحرفیة 
النصوص التي ھیمنت على القضاء األلماني، بأفكارھا التي ال تعترف بنقص 

النصوص وإیجاد الحلول للمشكالت  القانون وتُضیّق من دور القضاء في تفسیر
وقد انصرف اھتمام فقھ المصالح الى اھتمامھا بالواقع االجتماعي . الجدیدة

واعتباره موجھا للقانون، من خالل استقراء الواقع واكتشاف ما یصلح لتنظیم 
  .أفراد المجتمع وتحقیق المصالح التي یتطلبھا ھذا الواقع

في سد الثغرات التي تتولى  وتظھر المصالح في فكر ھذه المدرسة
نصوص القانون تنظیمھا، والتي تمد القاضي بالمسلك الصحیح في فض 
النزاعات التي تتنوع وتختلف بصورة تعجز القوانین عن مسایرتھا، فتتجاوز 

  . )61(بذلك االنغالق الذي تمیّزت بھ المدارس الشكلیة والمأزق الذي آلت إلیھ
التوصل إلى قرار عادل على التأكد من وتستند منھجیة ھذه المدرسة في 

المصالح التي كان المشرع ینوي حمایتھا بقاعدة قانونیة معینة، والتوفیق بین 
   .)62(المصالح المتضاربة، وھذا الذي یفّضلھ القانون نفسھ

ووفقا لفقھ ھذه المدرسة فانھ یتعیّن على القاضي أن یتدخل لتصحیح 
بعیدا عن القناعات الذاتیة وبالتزام  الخطاب التشریعي إذا استوجب األمر؛

التفكیر المصلحي مستوحیا من روح القانون، المصالح التي استدعت حمایة 
   . )63(خاصة عن طریق القواعد القانونیة

یرجع ظھور ھذه  :روح القانون في مدرسة الفقھ االجتماعي - سادسا
االجتماع  المدرسة إلى أفكار العمید روسكو باوند، وھو من المؤسسین لعلم

القانوني في أمریكا، والذي یرى وجوب ربط القانون بغایة یحّددھا بناء على 
المصالح الضروریة للمجتمع ، كما یجب جعل القانون نظاما یمتاز بالمرونة 
التي تُعین القاضي على مواجھة النقص القانوني بسبب تغیّر الواقع، في ضوء 

  .ونالمصالح االجتماعیة التي یستھدفھا القان
تعّد المصلحة االجتماعیة ھي أساس القانون وعمدة مقاصده، وكان ھذا 
منطلق العمید باوند في تطویر القضاء األمریكي الذي كان یوصف بالقضاء 
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المیكانیكي، ألنّھ شدید التمسك بحرفیة النص، وبُعده عن الواقع االجتماعي 
  . السائد

لنظام قانوني متطور وجد فكر ھذه المدرسة في نظریة المصلحة أساسا 
یُلبّي حاجات المجتمع بالتوفیق بین مصالح أفراده، في ضوء المصالح 
االجتماعیة العامة  اللصیقة بوجود المجتمع كالمحافظة على األمن، واألخالق 
العامة، وضمان الحریات على جمیع المستویات، وكل ما من شأنھ أن یحقق 

  . )64(نظاما قانونیا عادال
الفكرة الجوھریة في فلسفة ھذه المدرسة، ألنھا ھي التي  وتمثل المصالح

تُنشئ القانون و لیس العكس وھي تعد المصدر األساسي لمضمون روح 
القانون، واعتبرت فكرة المصالح ھي السبیل إلصالح العیوب التي َعرفھا 
القضاء األمریكي بسبب التطبیق الشكلي للقانون والتزام الحرفیة في فھم 

جمود االجتھاد القضائي القتصاره على تطبیق أحكام السوابق القانون، و
  . )65(القضائیة رغم تغیّر الظروف وظھور وقائع لھا معطیات جدیدة

: ویرى أصحاب االتجاه المصلحي أن القانون لھ ثالث غایات كبرى ھي
التوفیق بین المصالح المتنازعة، وتحقیق رغبات األفراد وحمایة مصالحھم، 

وال ینفك فقھ المصالح عن فكرة روح  .)66(نظام قانوني عادل وأخیرا تشیید
القانون، فإذا كانت غایة جلب وحمایة المصالح العامة والخاصة ھي ما یسعى 
القانون لتحقیقھ، فإّن بحث روح القانون ال یخرج عن ھذا الغرض، ویعتبر من 

  .        صمیم الفكرة كما مضى في التعریف االصطالحي
لقد اھتم الفالسفة : في المدرسة األمریكیة الجدیدة  روح القانون

القانونیون األمریكیون بمعاییر الصحة في القانون األمیركي، وھو اھتمام 
صعب المنال، لوجود  خالف حول تحدید شروط تعایش النظام القانوني مع 
الواقع بمعزل عن معاییر األخالق، وھو ممكن عند البعض، في حین أّن 

رتبطین بـمواد القانون الطبیعي یرون ضرورة تصمیم القانون على الفالسفة الم
    .)67(القیم واألخالق

 )68(بنظریة دوركین - كما اصطلحنا علیھا -ترتبط ھذه المدرسة 
)Dworkin( طّور ، وھي من أعظم النظریات القانونیة في العصر الحدیث، فقد
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النص، وأنكر النظر دوركین نظریة عامة للتفسیر تعطي أھمیة لغرض وجوھر 
في النیّة الملموسة لمشرع القانون، بدالً من ذلك؛ یُعطي دوركین أھمیة كبیرة 

في جوھر النص كعنصر أساسي  إن لم ) القصد المجرد(للنیّة المجردة للمشرع 
   .)69(في نظام دوركین للتفسیر یكن حصریًا

بأّن ، ویرى )70(دوركین المفاھیم الوضعیة للقانون والتفسیر ویرفض
الحقوق تقوم على مجموعة شاملة من المبادئ األخالقیة التي تجعل الحقوق 
الفردیة ذات قیمة، وكذلك یجب أن یكون التفسیر حّساًسا للقیّم ، وبالتالي فإن 

  .)71(المصدر األساس للتفسیر ھو القانون الطبیعي
، التي احتكم فیھا Riggs V Palmerفي قضیة ریجز ضد بالمر 

القانون، حكمت محكمة نیویورك في قضیة قام فیھا حفید بقتل  القضاء لروح
خلصت المحكمة إلى أنّھ ال یستطیع أن یرث، . جده لغرض االستئثار بالمیراث

على الرغم من عدم وجود قوانین مكتوبة تدّعم القرار، مستندة في حكمھا على 
ح ألحد المنطق األخالقي، ومشیرة إلى المبدأ القائل بأنھ ال ینبغي السما

 باالستفادة من خطئھ، وقد أصبح ھذا القرار معلًما لكثیر من الحاالت األخرى

 .)72( التي ال یحكمھا نص صریح
ومھما یكن من أمر فاالتفاق جار على وجود مبادئ یمكن اعتبارھا 
عالمیة؛ تنطبق على جمیع األشخاص والثقافات؛ یستنجد بھا حین تعجز 

المستجدات؛ ألنّھا َمعین یُسّدد فھم قواعد النّصوص القانونیة عن مواجھة 
 القانون ویُحقق غایة العدل بین األفراد بصورة قد تكون أفضل من النصوص

  . ذاتھا
 خاتمة

المصطلح المدروس، لیس مجرد اسم لمعنى بسیط فحسب؛ إنما ھو 
مجموعة مفاھیم وقضایا، ولذلك كان المصیر إلى تفكیك أھمھا باإلفادة من 

نونیة قدیما وحدیثا، واالستعانة بنظریة مقاصد الشریعة أحیانا، الفلسفة القا
بالتقریب والمقارنة بعد وضوح تقاطعھما في القیمة العلمیة، وأثرھما في التجدید 

  .      والبناء
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مع استحضار الفارق في خصوصیة وسلطة مقاصد الشریعة في 
  . االجتھاد، وضمورھا في مجال القانون

  : ا الدراسة نتائج مھمة ھذه أبرزھاوعموما الحت في ثنای
اقتضى الفراغ والغموض الذي مّیز المصطلح موضوع الدراسة؛ اتخاذ مفھوم  -

  .  مقاصد الشریعة معلًما، ولفظ الغایة منطلقًا، ومعیار المصلحة دلیالً ُموجھًا
ترجیح االتجاه المصلحي كمضمون لروح القانون، استنادا للرأي الغالب في  -

انوني الذي یكاد یتفق على أّن القانون لیس غایة في ذاتھ، بل ھو وسیلة الفقھ الق
  .لتحقیق أھداف معیّنة، تختلف حسب االتجاھات التشریعیة المتّبعة

ھناك جدل حول اعتماد فكرة روح القانون في فھم وتنزیل النصوص بین  -
ُعنَي بالتّحلیل، االتجاه الشكلي التعطّیلي، و بین االتجاه الغائي التوظیفي الذي 

  .لداعي الغموض واالضطراب حتى في األنظمة القانونیة الحدیثة 
قیّم  البحث عن في غایة اإلسالمیة الشریعة مع مقاصد القانون روح یلتقي -

تُسّدد االجتھاد في الفھم واالستنباط وحسم الخالف، وھذا  علویة معیاریة
نوني على غرار نظیره في یتطلّب بذل الوسع للنھوض بمستوى االجتھاد القا

  .  الشریعة
القانون حول مقاصد القانون، وھي  بین فالسفة وجدل كبیر ھناك خالف -

الفكر القانوني في العصر الحدیث؛ إذ ال   الصعوبة الرئیسیة التي واجھھا
یوجد اتفاق على كیفیة تحدید مبادئ وكلیات القانون، التي تمھّد لنضج فكرة 

  .  لتصبح نظریة مستقلةروح القانون وتؤھلھا 
إیجاد مخارج لمواجھة نقائص القانون الوضعي بمناھج ونظرات مختلفة؛ ھي  -

      . انشغاالت تدرج في فكرة روح القانون، ولكن دون تفصیل وتقعید للفكرة
تأصیل فكرة روح القانون لھ مراجع وإن لم یوظف المصطلح ذاتھ، وھذا  -

  .      ینفي الشك حول المفھوم و المضمون، أو اعتباره دخیال في البحث القانوني
من دالئل حضور المصطلح وحملھ لمفھوم مشترك؛ إدراجھ في النصوص  -

یخ داللتھ، وسد القانونیة واالجتھادات القضائیة، وھو حقیق بالمدارسة لترس
  .    حاجة جبر النقص وتطویر نظم القانون
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طرق الكشف عن أغراض القانون لیست بعیدة عن سؤال النضج واالستقرار،  -
لعدم تكاملھا واضطراب ترتیبھا، ثم مدى إعمالھا في االجتھاد الفقھي 

 .والقضائي، وتفعیل دورھا في فھم النصوص وتفسیرھا
ة منذ القدم إلى فكرة روح القانون وكان في الغالب تطّرقت الفلسفة القانونی -

بطریق التلمیح، دون دفع الظنون، ورسم القواعد التي تؤسس للمضمون، 
وھي باب آخر الستقراء اختالف وجھات النظر، تُعین في البناء العلمي 

 . المنتظر
  :قائمة المصادر والمراجع

، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد  )ھـ395 ت( ابن فارس، أبي الحسین أحمد بن زكریا -1
  .م1991/ھـ1441، 1، دار الجیل، بیروت، ط1السالم محمد ھارون، ج

بینو فریدمان، وغي ھارشر، فلسفة القانون، ترجمة الدكتور محمد وطفھ، مؤسسة مجد،  -2
  .م2002/ھـ1423، 1بیروت ، ط

رفیق : ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تح)ھـ1191ت ( علي التھانوي، محمد -3
  .1996، 1العجم، علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت لبنان، ط

محمد : ، معجم التعریفات، تح)ھـ816 ت(الجرجاني، علي بن محمد الّسید الشریف  -4
  .صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة

سامي، تدرج القواعد القانونیة و مبادئ الشریعة اإلسالمیة، دار الجامعة  جمال الدین -5
 .2013الجدیدة، اإلسكندریة، ط

حسین فایز محمد ، فلسفة القانون والمنطق القانوني، دار المطبوعات الجامعیة،  -6
  .2017اإلسكندریة، ط

لوید، فكرة القانون، تعریب، سلیم الصویص، مراجعة سلیم بسیسو، عالم دینیس   -7
، ـھ 1402صفر / المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت،  محرم 

  .م 1981نوفمبر 
، تاج العروس من جواھر القاموس،  )ھـ1205ت(الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني  -8

 .  م، مطبعة حكومة الكویت1969/ھـ1369تحقیق محمد نصار، 
 ،2لحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق،  القاھرة، ط سرور أحمد فتحي،  -9

 .ھـ1420- 2000
العامة النظریة - تفسیر النصوص في القانون والشریعة اإلسالمیة السعدي صبري، -10
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^'	  :ا�
 ���و�� R�Q�" ا�P!ء /"N إ��Lف HI J0ل ھEه ا��را&0 N��S
T�  رة!VWا�

��ا�X�Y+ا� ����ت ا�.%�ر��وآ,�رھ� ا�+ 1
ا�0� �Z ا���#S
� �Z ا��[�X^ا ��وا� _��' 

  ھ�.�ما0!ض` �b'cb	 J0 ء ا�1
ام �/". �d�Iر ا!e#ا� �Z*ة
�I،  ن�bZ#� أن '

 c&0 ،�.S
��X،  اھ�.��L0ا��"!ك ا�.�!ن �"+Y+ن ا�!��� �Z ا�%j"�W.ت ا��S
TYوا�
 c/�jا� kWl mbdدي أp.ن وا�!��%"� q��W.ا� c.#"إ��.S
 اrھ�.�مc&0 ھEا  �N ا�+

 mbdأ �.s �S�Y#ا� J0 r�s cb%��.��s �S�Y#ا� �Sزاو J0 
TYا� �, J0و ،�.S
J0 r�s ا�+
�ت ا�.�ض�، S
�c' �X ذ�w ذ'
ى J0 ذ'Y+ن ا�!��LT� �L0!ر �#0�ر �Z �S�1 ا�%

� ا�VW!رة ا وھ!S
T���1
ا�0، �s �S�Y#��s ��LR ��وا�* JSEا� J�0
�ص ا�.+Wl
y�0H��ء ا�.Lj!م ا�!ا	#� و�LS، Rدون أJ0 ا�.+�.` و�� ا�.+�.` وإرS�
'^ /"N و	

�ع Z�"ا�r�/�.�1.  
 ������sھ._و��� ا�VW!رة ا إ�N أي �0ى S
T���1
ا�0  ����Z ر�� ا���


ةd�� ا�.#�X�Y+ا� ��Xا�+^ا ��ول R!ض�&y ض.J ط��ت ؟ و0� آ,�رھ&Y� �وھ! 0
�ع 'J0 c ا�.LY| ا�!�jd وا��&"�"�b�s wا�.!ض!ع وذ� .  

��X ؛ا�VW!رة ا�1
ا�0�: ا�`����2ا�_	�ت Y+ا� ����؛ا��� �X�Y+ا�+^اء ا�.  
  

                                                           
1– c�
  .ا�.q�p ا�.
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Abstract:  
Through this study we aim to highlight of The theory of criminal  

dangerousness  in criminal policy and its penal effects in comparative 
legislation, which was the subject of great interest by criminologists in 
recent times, after the behaviour of the crime, the subject of interest 
and the various theories in the criminal law, became the subject person 
of the act in contravention of the law that leads to the crime of this 
concern instead of the crime and then looking from the perspective of 
caring for the future rather than taking care of what has become a 
memory of the past, all this paved the way for the emergence of a new 
standard in criminal law which is the theory of criminal 
dangerousness, which is concerned with caring for criminals who 
threaten the security and safety of society and focuses on protecting 
society and the establishment of a realistic concept of social defence. 

Consequently, to what extent did the theory of criminal severity 
contribute to shaping contemporary criminal policy and what are its 
penal effects§ which we will try to clarify within the folds of the topic 
by following both the descriptive and analytical method.   
Key words: Criminal dangerousness; criminal policy;criminal 
penalty. 

  

/���� :  
��b�� ر!V�.ا� ��ت ا�#".�S
TYا� J0 �� ا�VW!رة ا�1
ا�0S
T� �#R،  إذ

�X�Y+ا� y%jا� �Z ت��ھ+Rrا�.�ارس وا J0 د /�د!L+� �
زت �"!1!د ���+s، 
kW]رة ا�!VI J0 �&"� ف�LR ��وا�،  ���� qd!� �."#ب ا�!"�� ا*V�s!ا

 �VbR
� وا�#%"�� ا�.��jYا� c0ا�#!ا J0 د�/ c/�jR J0 ن!��R ��ا� kW]ا�

دj"� ��"Iا�� ا��ا!Y��s، ys �V�&.ا� ��/�.�1rا c0ا�#!ا J0 و/�د .  


ة 0+
دة، �j' �.S

N"/ ^�R ا�+S �X�Y+ن 0&!ر ا�+^اء ا��' �0�#s
� أmbd ا����ن ا�.+
م 0&!ر ا��را#bR yRر!VI J/ q]�"� ��X�Y+ت ا���

��/�.�1rوا �S!P#وا� �� وا�#%"���jYا� c0ا!#"�،  Nإ� �X�Y+ا� y%jه ا��+Rأن ا �.'
 ys _#Zد ��ا� `Zوا��وا c0ا�#!ا ���/c و'Eا اھ�.��s y0راjا� ��eWl ��درا

ط ]' �Ljdوو �
ة ا�VW!رة ا�1
ا�0�Z وز
s Nأدت إ� ،�.S
�ب ا�+�Rار Nإ�
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��.�pو��.S
+"� ys��Rار �b� ���1 Nإ� c/�jا� �،  y�"/رة و!VWا� 
b�#R

ة، وھ� R%!م �sور d�� ا�.#�X�Y+ا� ���� �Z ا��������ر ا*�Z*ا J0 �ا�1
ا�0
 ��TYR �Z 
,pR ��ت، '.s!%#ن ا�!���دئ /"� ا�#%�ب وأ���م 	b0 
S!VR �Z 
�b'

I 
S�%R ض��%"� cj�S يEا� !&Yا� N"/ ��X�Y+ا� �0!eWما�
 ،V!رة ا�.+
 ������sو ���� ا�VW!رة ا�1
ا�0� �Z ر�� ا���S
T� _.ھ��إ�N أي �0ى 

�؟  �Xا�+^ا �
ة و0� آ,�رھd�� ا�.#�X�Y+ا�  
 �S�Y#ا� Nإ� ��S�&ا� ��X�Y+ا� ���� �Z د/!ة ا����وR�N"+ أھ.�� ھEه ا��را
0� وأJ0 ا�.+�.`، H�
ون VI!رة �LRد LTS JSEا� J�0
�ص ا�.+Wl*�s

�و�� و�.!ا&0 N"/ ^'
�R ت��
�Z ،JSن ا��راVWص ا��Wl*ء اrpھ �L1
� وا�&� J0 ا�VW!رة L�+��#0 c1أ J0 ام
1�� �L�#Zد ��ب ا��b�� ا*Z
#0
 y�* ا
T� ،ت�s!#eا� J0 

 ا������S �� وھ! 0.S

�b�R ا�+.� �ا�1
ا�0
 N"/ ��#YR تr�#jوا� q�0!ل و/!اط J0 yYVbS �
د و0jا� ��eW]s �"#�S

 �0ى ا�VW!رة S�%�� 
�S�� S��"^م وض` ض!اQs أو #0.0 ،
�ھTا� y'!"�
�ر ا�1
اء أو ا�+^اء ��Ir �L.��%R J0 ض��
د، ��� S�J�. ا�%j"� �ا�1
ا�0

� s#� أن أmbd ا�%��!نd�I ،��1H/ ن أو�' ��s�%/ yb��YS يEا�  �.�#S �X�Y+ا�
�دئ  /"N ا�&%��X ا�#".�� ا�.��.�ة J0 /"� ا�1
ام و/"�b.ا� ��bV�� ،�jYا�

y"ھ��Rم و

ة إ/�دة إHdح ا�.+�j� �����  .ا*
�L.ا*ھ�اف أھ J0 �/!.+0 ��%&R ��و�&0 Nإ� ��  : ��#HI J0 Nل ھEه ا��را

- �� ا�VW!رة ا�1
ا�0S
T� N"/ ف
  .ا��#
-  �� ا�VW!رة ا�1
ا�0S
T� دور �S�&R �Z JSEا� J�0
�ص ا�.+Wl*�s �S�Y#ا�


ون VI!رة LTS`.�+.ا� J0وأ �0H�  .�LRد 
- �� �"VW!رة ا�1
ا�0�Xر ا�+^ا��ت ا�.%�ر�� ا��#
ف /"N ا�,#S
  . �Z ا��[

  :�`�hم ا�'&�رة ا�,�ا���: ا��Kر اgول
V-أو ���ا�'&�رة ا�,�ا i"��\ :  

� �"VW!رة  :ا�i"��2 ا�`/3h �	'&�رة ا�,�ا��� -1�L%jا� qSر�R#�دت ا��#
�� ،ا�1
ا�0L��s !��Zرو�1 c�X�Zر ���VSا� y�%jا� �LZ
ا*0�رات ا��� : "��� /

�ل، وا��� R&�د '.�� ا�[
 ا��� #Z �Xد دا��Z J0 م
0� �bSو /"N ا�.+ J�bR
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 `0 ysو�+R و�0ى ��X�Y+م ا�
&S��d c.ورھ� /�Y#R �LZ ،yY أھ"�� ا�.+
��Y�b ،1"ا�.+�.`
�ذ 1��� ا*LZ
� و/L��s" : N"/ mbeS أن �Z kW]ا� �أھ"�

�.S
+"� �b�R
�ل 0.��rا J0 ���1"2 .  
�L��s ��ن ا�VW!رة ا�1
ا�0.�"�� /�م : "/
ف ا��'�!ر /�b هللا ���

 �Z أو ��jYدي أو ا��� /�� yYS!�R �Z ا�.L�#b0 د
jا� ��eWl �Z ازن!R
�ل.��rا y1و N"/ �Xا
�ب ا�+�Rار Nإ� y#Z�R ����bا� yZو
�  ،3"ظL�Z
و/

�L��s ر�� /�b ا���Sز!Z !رة�ا��'" : �.S
�ب 1�Rار Nم إ�
ا��.�ل /!دة ا�.+
�%�r"، �L��s م�Ys ���0!ر ر�ا��'  �LZ
/ J�� �Z" : J0 c.�&S ���j� ����

��"b%��0 �.S
� أن �R!ن �e0را �+Lb��d ���أ0� ا��'�!ر 0&.!د �+��  ،"1
�L��s �LZ
/ �%Z �Y��" :ب ا���Rل ار��ا��.���R �.S

م 1+."4،  �LZ
و/

�Lأ� N"/ �1!L%در ا��� : "ا��'�!ر /"� /�b ا�%%�e� ���j� �jd أو ����
cb%��.ا� �Z ى
Iأ �.S
�ب 1�Rار N"/ y0ا�	ل إ�.���s رEYR ���  .kW]s5 ا�+

 ��رھb�/ا J�s ور�R ��L%Z �
 ا�.�!�� �"VW!رة ا�1
ا�0d�Y#ا� ������sو
��� ��رھb�/ا J�sو ���j� ���
د ا��.�ل�+0 ��رھb�/ا J�sو ��/�� ا1�..  

��� : ا�i"��2 ا��12"�3 �	'&�رة ا�,�ا��� -2VSع ا�

ف ا�.[/ �%�
� 203ا�VW!رة ا�1
ا�0� �Z ا�.�دة Lأ� N"/ _e� ��� ت�s!%#ن ا�!��	 J0 :

" ��Rار ��X�Y1 �b	�� 'kWl c و�! �� 0 J�S�pوr أو #0�/�
ا ا1�.VI �#S
 �Z y�"/ k� �.0 H#Z J0 ��R
�� y��s H.�&0 ن!�S �0�Y/ �%s�ا�.�دة ا��

�.S

ازeY0 H#Z �S�1"6 ، �%Z �"S!ص /"��Z y ا�%��!ن '+bع ا�
أ0� ا�.[
� �Z ا�.�دة LZ
/71 �L��s ت�s!%#ن ا�!��	 J0" : ،kW]اد ا��#��r �d�I ����

�.S
�ب ا�+�Rل ار�� ا��.LY/ �+YS ."  

ي ا�VW!رة Xع ا�+^ا

ف ا�.[#S ����  ،ا�1
ا�0LZ
/ J�� �Z


ي �Z ا�.�دة e.ع ا�
� 106ا�.[L��s ت�s!%#ن ا�!��
وع 	]0 J0" : ل�.��rا
� �S�1ة.S
� ا�.[
ع ا�#
ا	� �Z  ،"ا�+�ي �	�ام ا�.+
م /"N ا	�
اف 1LZ
و/

� 103ا�.�دة Lأ� N"/ _e� ��دون أن : "ا� kWl �Z 
�s�R `	!S ز أن!+S r
S H#Z ys��Rار _b, �	 ن!�S N"/ ة
VI 
b�#R y����، وأن �.S
#�ه ا�%��!ن 1

 J0 J�bR .` إذا�ا�.+ �0H� N"/ ة
VI م
� ا�.+��� 
b�#R.`، و�ا�.+ �0H�
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 �S�1 r��ك ا��.Yأن ھ ،�L�/�sو ،�.S
أ�!ا�y، و0�ض�y، و�"!'y، وظ
وف ا�+

ىIأ �.S
� �Z ا�.�دة ، "�	�اN"/ y0 ا	�
اف 1LZ
/ �%Z ���Yb"ع  ا�
أ0� ا�.[


ة  211%Z3 �Lأ� N"/ ت�s!%#ن ا�!��	 J0": kWl c' `.�+.ا� N"/ ا
VI �#S
 �	�#S ى
Iل أ�#Zأ N"/ م�%S أن N]WS ن��، إذا '.S
� ا	�
ف 1S!Y#0 �أو ھ��

� ا�%��!نL�"/  ."  
 kW]ف ا�
/ yYو��  �
ف ا�VW!رة ا�1
ا�0#S �� �b�"ع ا�
ا�.[


 وذ��Z w ا�.�دة VWة  135ا�
%Z1 %#ن ا�!��	 J0 �L�Z ء��ت وا��� 1s!

ا :"�sنT� c.�&Sو ،�.S

S H#Z ��R#�ه ا�%��!ن 1S J0 
VWا� kW]ا�

� �Z ا�.�دة Y�b.وف ا�
T"�28  !و� �Xا

ى S#�ھ� ا�%��!ن 1Iأ r�#Zأ ��R
S أن
��X�Y1 �b	�  . 0 J�S ��"7�pوr أو #0

  :�jk-^ ا�'&�رة ا�,�ا��� -(����
qSر�� �sن ا�VW!رة ا�1
ا�0� R�HI J0  ^�.ل ا��#Y� mP�S �%s�ا��

�"S �.�Z �L��� J�.S إ1.S
�kX ا�+!ھeWا� J0 �/!.+.s :  
S+� أن �R!ن ا�VW!رة  :ا�'&�رة ا�,�ا��� \2
W� �3 أ��رات ��د"� -1

 HZ ،�LY0 �#bYS �./  bYRو ،�L�"/ ل�R �Sد�ا�1
ا�0� 0+��ة �Z أ0�رات 0

د ا*0�رات ا+0 w�E� �j�S رة!VWا� N"/ ل�S �� ا�.+
دة، NY#.s أن 0Sد�.�

�ر�1Wا� ���� 0"&!ظ� �Z ا�#Y�#0 ل�#Zأ �Z c�.�S أن �+S �   .8ا�1
ا�0
R r�!	q ا�VW!رة ا�1
ا�0� �Z  :ا�'&�رة ا�,�ا��� ���� ��m إراد"� -2

 
�) ��درھe.s �"#�S �.�Z ��، و�bSو ذ�w واض&Lb��d إرادة N"/ �
ھZا!R
 ،�Sا�راد 
Zا!�R ��� ،ى
I*ا*�!ال ا Nإ� �b�Y��s اE'ض ا�#%"� و
ا�.

�ر�1�، وS r&!ل دون Wوا� ��"Iا��ا c0ا�#!ا ¢#s c/�j�ا� �ا�VW!رة ���+
 `1
R _��' !� �.' ،�
ھZا!R �Z cIد �Lb��e� ن!�S أن �Sإراد 
�) ��رھb�/ا

�ط� ا�.!اد ا�.�Wرة#R أو 
.Wا� yو��YR N9إ�.  

د ا��.�ل  :�
�د ا�2�ل ا�'&�رة ا�,�ا��� -3+0 �ا�VW!رة ا�1
ا�0

� ��ى ا�[kW ا�.+
م، Y0��ر �"�[J/ q ا�VW!رة ا���#.' �.S
�ب 1�Rار
 c0اض و1!د /!ا
�Zل ھ! ا�.��rأن ا wذ� ،��ل WS�J/ q" ا�&�.�.��rوا
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�ر�1�، أ0� ا�&�.�� Z��Y# ا�+^م �sن I أم ��"Iدا _���!اء ' �.S
Z�R` إ�N ا�+
�!ف �.S
� ا�+Lإ�� �Sدp.ا� �
 ��.� �"#!اc0 ا�1
ا�0,�' `%R10.  

4- ���nظ�وف وا q	r �S+� أن R���Y ا�VW!رة  :ا�'&�رة ا�,�ا��� \�2
 J0 .�ا��ن 0!�S أن �+S �.S
�ل و	!ع 1.���Z ،��!."0 �X�%&� �ا�1
ا�0

y�Z 
VWا� ��!R ل�
 �j�y، و��� J0 ا��.VWا� kW]11ا�.  
�  :�`��Wا�'&�رة ا�,�ا��� ����  -5+R�� ���j� ���� �ا�VW!رة ا�1
ا�0

 J0 ع!� Nإ� �Lb��es ديpR �� و0!ض!/��eWl c0ة /!ا�/ c/�jR J/
��jYوذ ا�E]12ا���/�.�1rأو ا �Sد�� ا�#��
اف /J ا�&&�rأي ا ، .  

إن ا�VW!رة ا�1
ا�0� ���_ 0��Hb%  :ا�'&�رة ا�,�ا��� ���� ���sة -6
�ض
ة� ����ل  &0�H.، وإ�.� ھ� �#Z*ا Nف إ�
eYS y��Z ل�.��rا ��، أ0�s�,

� ا�&�ض
ة��� ا��� �eRر /w"R J ا�&�"b%��.ا� �  .13ا�1
ا�0
7- ���W� _�ة� ���14ا�'&�رة ا�,�ا:  N"/ q	!�R �ا�VW!رة ا�1
ا�0

 J�s �Sد
jت ا��	H#"� �%Zو ،�
ھZا!R �T&� �Z ة�X�� ا���/�.�1rا ���ا�&
�ل #Z*ا �S
+�Z ،ص�Wl*ا q	!�S �L� رة
�ت ا�.%s!%#وت ا��jRو ��/�.�1H�

�م TYل 0` ا��#Z*ه اEھ �Zا!R �0ى Nع إ�
� ا�.[V�
ة ا�.+�.` s!اT� N"/
�/�.�1rا.  

�t��)- �hhu�1" ��و ���ا�'&�رة ا�,�ا v�u .��  :ا�2

 /J ا�VW!رة  :ا�`�ق v�u ا�'&�رة ا�,�ا��� وا�'&� -1VWا� q"�WS

�  ا�1
ا�0� �Z أن ا*ول.Y�s ،�L� دي�� وc�.S ا�
'J ا�..S
وS qd"&� ا�+
 ،�.S

 ا�+Zا!R N"/ q	!�R rو c/�jا� �&"S qdھ� و �ا�VW!رة ا�1
ا�0
� ا�VW!رة .Y�s ،�L�Z ا
eY/و �.S
� �Z ا�+��!��
ة 	�Z 
b�#S 
VWأن ا� �.'
 �
ض�j0 �#R _��� وإن '.S

ھ� و	!ع ا�+Z!R �P�%S r ة
�Z �ا�1
ا�0

� �Sور
��ض�Y.ا� 
�s��أو ا� �s!%#ا� �S�&�15.  
 ��� /J ا�.�ر+R�
ة ��j' �
ة ا�VW!رة ا�1
ا�0�Z ن�s ¤�H� ������sو
 �S��"%�ا�.�ارس ا� �Z ف

 ا�Eي /VWة ا�
�Z J/ ا
��' q"�W0 �ا�!ض#�

� وا�+��Sة.S�%ا�.  
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2- ��-�U
  :ا�`�ق v�u ا�'&�رة ا�,�ا��� وا�wWو��� ا�
� �Z  -أ.S

��R ا�.+
م 1S ل أن�� ا��.Lأ� �.s �إن ا�VW!رة ا�1
ا�0

�د، Y��رھ� إb�/�s ��X�Y+ا� �� ا�.�pو��.Y�s ،cb%��.ا� !&� y+�R �LZ ،cb%��.ا�
0�ض� ا�.+
م y1ا!R �LZ16 .  


 ا*J0، و�! ��  -ب�s�R ال^�� ��Z�' �bb� �#S �
 ا�VW!رة ا�1
ا�0Zا!R إن
Y+ا� �
 ا�.�pو��Zا!�R ت�s!%#��s ��&"� رة!VWا� 
Zا!R �j�S r إذ ،��X�


Zا!R ����� أLs ��&"� J�#�S إذ ،��X�Y+ا� ��X�Y+ا� �  .ا�.�pو��
 �1!R �%Z ،�.LY�s رض�#R r yأ� rإ ،�.LY�s �.X�
وق ا�%jه ا�Eور(� ھ
#0� ��ى ا�[kW، وc�0 �Z ھEه  ��X�Y+ا� �ا�VW!رة ا�1
ا�0� وا�.�pو��

� �S!ن ����Z ،�X+!ز ا�&�� ا�&Y+ب ا�+^اء ا�!"��"VW!رة أ,
ھ� �S�&R �Z أ
J0أ 
�s��s أو �s!%#��s �����+^اء  ،/"N ا�+s ��&ا� �Z ��#S ض��� أن ا�%.'

 ،�.S
0� ا�+��1 �1��� اr/��اد �sر1 Nإ� ،����� s.%�ار VI!رة ا�+�Y.ا�
�X�Y+ا� �
ت ا�VW!رة ا�1
ا�0� و��ھ� دون ا�.�pو��Zا!R إذا �� 	� أ0L��Z �

 �Z اع�Sت ا�r�� c�0 wوذ� ،�s!%#دون ا� J0*ا 
�s�R ال^�� ����
 أb�#R
�  . 017��Nj] ا*0
اض ا�#%"�

3- ��r�2,Vوا�'&�رة ا ���ا�'&�رة ا�,�ا v�u ي  :ا�`�ق
�Z y�%jى ا�
S
� �R!ن .Y�s ،�.S
� /"N و	!ع ا�+%s�� _��� إذا '�/�أن ا�VW!رة �R!ن ا1�.

 N�0 ��إ1
ا�0L/!	و N"/ ����R _��' ، cb	 k"W��R رة!VWن ا��s �PSى أ
Sو
 ��ب أو 0&�و��Rار J0 k"W��R �.S
� s#� ا�+.Y�s ،د
jا� ��eWl J0 �.S
ا�+

�.S
�ب ھEه ا�+�Rن  ،18ار!�R رة!VW1!ري أن ا��0 y�%jى ا�
S J�� �Z
.Y�s ،��/�
 ا1�.�) r�#Zأ kW]ب ا���Rرr H.�&0 �bb� _��� إذا '�/�� ا1�.

�Xا
� J0 ا�+.S
�ب 1�Rرr H.�&0 �bb� _��� إذا '�X�Y1 
b�#R. 19   
3��tر ا��K  :اx(�ر ا�
.ا-�� �	'&�رة ا�,�ا��� �3 ا��12"��ت ا�/�ر�� :ا�

V-أو ���ا�'&�رة ا�,�ا �h,ا���2از"� �3 �Vا ��uا�2�ا:  
 ��� ،�� ا�!ض#��
ة ا�VW!رة ا�1
ا�0� �Z أ/%�ب ا�.�ر�Z ت�]� �%�
 �Z ��� ھEه ا�.�رLs _0��ت ا��� 	��ث وا��را&s�� �LR�]� �Z cPj1` ا�
S
 ��eWl ��� دراL���
ة أ�Z J0 _%"Vا� ��وا� ،
]/ `��
 ا�%
ن ا��Iأوا
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 ا�.�XH ا�Eي S&%� ا�s��ا� 
S
%Rو yRر!VI J/ q]ف ا���Ls ���
ض ا�+¦�
�،  و'Eا L1 J0 ��ء /"N ا�VW!رة ا�1
ا�0P%وھ! ا� rأ ،y#�	!R J0 §I!�.ا�


ىIأ �L1 J0 `.�+.ا� �Z �.S
 . J020 و	!ع ا�+
 �� ا�#".��� �!ل ا��راL0�� اھ�.���VSا� �� ا�!ض#��ر'^ت ا�.�ر

ys أدت ��ا� `Zا��وا J/ �&bم وا�
� ا�.+�eW]�  �.S
�"!ك �c�b ا�+ Nإ�
 �Sاز
��rا 
�sا��ة ا�
�Z ت
��sوا ،c0ه ا�#!اEھ |��#R ��ت ا��Z!ض#_ ا���
 ��س ."� �S�1�pو����y ا�VW!رة ا�1
ا�0�، وھ! أ����X أY1 اء^+'

�ر ��ى ا�+��� واL+R_  ،وا�+^اء��Irا �S
� ا�!ض#�� أ��
ت �b0أ ����.�رZ
�ھ
ة ا�1
ا0Tا� ��.�&s ا�%!ل Nإ� ��"�S
b+أ ا��b0 " y�ء���0 �XHا� 
�) J0و

Q%Z �/�.�1rا�"!م ا y�1!R J0 �s r Jو�� �	HIس أ��، ا*0
 ا�Eي N"/21 أ
� �ELه .XH0 �Sاز

 ا���sا�R ذ�WR�s wوذ� yRر!VI J0 `.�+.ا� �S�S&%� و	

  . ا�VW!رة
 �S
&� �
 إ���رھb�/أ ��� ،�%Yا� J0 �"�R �� ��
 أن ھEه ا�.�ر�)

��Irو��� ا 
� �.�bأ ا�&�.�� ا�Eي �VeSم �b0 `0أ أن ا����ن 0��L	�Y�/ر وا�
�ل ا�c#j ا�1
ا�0 j)وإ ���� ا�+�eW]� �� ا�#".��
ة ا��را�j� �L�YbRو ،
�W0
 wذ� ،�Xا
� ا�+�/
l أ�b0 q��WSاد و
Z*ا �� �Z �j�#R 
b�#S رة�Pا� y+X�و��

 �.�Z �%&�دون ا� �Sاز
��rا 
�sا��أن إ�^ال ا� c�]S ��R
إذا '�ن ا�c#j ا�.
 ��%"� �'�L�ا� �#S �L� س���' ��ذ ا�VW!رة ا�1
ا�0WRا �"VY0 J0 r أم �.S
1

��X�Y+ا� �����"� ������دئ ا*b.وا�. 
� ا�!ض#�� �Z �[�ت �
 �".�ر�bا�� cPjا� 
�Y� �Yأ� �Y#S r اEھ J��

�X�Y+س �"+^اء ا����' �
وزھsو �HIل ، وذ�J0 w 22ا�VW!رة ا�1
ا�0
 �.S
�� J�s رد ا�N"/ c#j ا�+�Y�ورة ا�
� /"N ض.X��ت ا�%."�."� �LPZر
� وھ! �s�� ا�#%���ل ا���+0 �Z ة�S�1 ر��Zأ J0 y���، و0� أرL�0��1 J�sو


م+."� �� /"N ا�VW!رة ا�1
ا�0L����Rو �.S
�/� ض� ا�+.�1rع ا�Zا��. 
V�ا� �b1ا�!ا 
�sا��ا �"!Z�0� أض�Y/ J��#أن ا�!ض ��ب '.�Rار cb	 ��b

 J0 ،�.S
�ب ا�+�Rار ���� �Z �bVR ى
Iأ 
�sا�R �L/!	و J0 �S�� وا�!	.S
ا�+
�، 0` ا�#"� Sاز
��rا 
�sا��ا� 
S!VR �Z ت�/��� ا��� ��ت ا�.�ر�s�+Sز إ
sأ
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 ،�.S
� S�y+ إ�N إHdح 0� أZ��yR ا�+LP#bZ ،�/!Y�0ة و�S�/ 
�sا��ه ا�Eأن ھ

ىIوأ ��1H/ 
�sا�R �LP#sو  �.#R �� ���، �bSو أن ھEه ا�.�ر�/�
 ا1�.�sا�R

 �Z wر ذ�
%R ��، وإ�.%s�� ا��.S
�ب ا�+�Rار N1!ع إ�

 دون ا��sا��ا� ��bVR
y�j� J/ ع�Zا�� �Z `.�+.ا� �&"e0 �L0^"��R �Y�#0 تr��23. 

 ���ن ا�.�رPأ� �Z ت�]� �	 �
ة ا�VW!رة ا�1
ا�0�Z _��وإذا '
��دي ، ELZا �Y#S r /�24ا�!ض#�YR _���ر  J0	cb ا��� '�Z*ا ¢#s م و1!د

 J�s ^��.�ا� ��دى أHZط!ن �sھ.�� �%Z ،ام
� ا�.+�.` J0 ا�1S�
ورة �.Ps
 y�1!R ��دى �sھ.�� �.' ،wذ� �L�"/ رE#�S JSEا� wوأو�� �L�Hdإ J�.S JSE"ا�
 r J.� y��e����1� �.J�.S J إy�Hd، واH/ �LZ cb%��.ا� !&� �s!%#ا�

y� N1
S حHdا� .  

ة �Z J/ م�R ل^#.s J�S J.� %"��ي�ا� 
�jأن ا� Nرة  إ��lر ا��+S yأ� rإ
�ر /J �0ى �#.' �.S
�J/ �1 ا�+Yا� 
VWف ا�
/ yإذ أ� ،�ا�VW!رة ا�1
ا�0
�د ا��و�� �"%��!ن &Rر ا���Zءت أ�1 w�E'و ،�L"/�Z Nه إ��Y�S و�� y�0��1

 ��� �X�p'� أھ.�� ا�VW!رة ا�1
ا�0Y+ا� ��bV�s wوذ� �X�Y+س �"+^اء ا����'
� ا�.+�.` VI J0!رة ا�.+
مS�.&� ���#jا� �Sاز
��rا 
�sا��25ا�. 

� ا�#".�� وا�k&j ا��	�� ����راs ت��ا/ �%Z ��/�.�1rع ا�Zا�� �'
� �أ0
�ر 0� HSءم ��Ir ،y�Z �Y0�� ا�VW!رة ا�1
ا�0� ا��L1م �.!ا
� ا�.+�eW]�


�s�R أو �s!%/ J0 ���
���  ،ا��
ازي ا�+jر ا��وJ0 أھ� روادھ� ا�.��[
"c�رك أ��0 " ��#��S N�� y�"/ �1ووا y� �� م

ى أن �Rھ�c ا�.+S يEا�

� ا�VW!رة ��� c#1 yأ� �� �Z ا�.+�.`، '.#Z�
دا �Z mbe�� �jS
�0���y ا�[
� ��&�0 �S�pو��� ا�.+
م و�#0�ره ��&�P0 �S.!ن ا�+^اء ���ا�1
ا�0� أ

�1 Nإ� �X�Y+ا���	HI*ا �  . ��26 ا�.�pو��
� وا�.+
م .S
�را �S�1ة /J ا�+�Zأ ����VSا� �� ا�!ض#���%� 	�0_ ا�.�ر
 �S
&s `�.�S r ن�
ى أن ا���R �L�* ،�X�Y+وا�+^اء ا� ��X�Y+ا� �وا�.�pو��
 c0ا!/ 
�,�R _&R �Ls��Rار Nع إ�!Z�0و �.S
+"� 
�ر، وأن ا�.+
م 0����Irا

�� وا1�.S
VZو �� ا�+���، ورا,�b	���LS r �Xف �.#Y+اء ا�^+��Z ������sو ،��/
 kWl �Z �Y0��ع /J ا�.+�.` ض� ا�VW!رة ا�1
ا�0� ا��Zا�� y�S�) cs
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���� وا��Lف J0 ا�#%�ب،  ،ا�+�X�Y+ا� ��س ا�.�pو���* c�"&�ا ا�Eھ N"/ ء�Ysو
�، ���رأ /J ا�.+�.` Sاز
��rا 
�sا��ة ا�
�Z �� ا�!ض#��
 ا	�
�_ ا�.�رVI

 �
ھ�,�R د
+0 �Y/ q%R r ��ب ا�+
ا0 �X���Z ،Hb%ھ.�� ا�VW!رة ا�1
ا�0�Rار
 cs ،E�jY�ء ا��Y,أ �"0�
�S ا�.#jR �L�"/ q	!�S ���X، وإ�.Y+ا�+^اء ا� �S�&R �Z
0��` J0 0!ا�`  �LS�� 
Zا!�S J.� �d�I ،E�jY�ا ا�Eھ N"/ �%�Hا� 
�sا��ا� �S
jRو

c�0 ،��دي ا�1
ام ا�&�ث ا�.+: ا�.�pو���#.� �b�Y��s ن، أو!Y+.م ا�

م، ا�.+
�L� �b�Y��s �s!%#م �1وى ا��/ _b, JSE27ا� .  

 c�0 �L1ا!.� �Sاز
��rا 
�sا��ا� J0 �S�#ا� �� ا�!ض#��ا	�
�_ ا�.�ر
c�0 تr�� ����اث : ھEه ا�&b�Y��s ��1H/ �&e0 أو Nj]��0 �Z اع�Sا�

 c.#"� ���p0 أو �
ة زرا/�.#��0 �Z رات، أو�W.ا� �Y0�0و J�0
ا�.+

دJS وا]�."� �b�Y��s c�¦]�دار ا� �Z ام، أو
�دي ا�1�#.� �b�Y��sJ��!��.�، 

 c�b�ھ! ا� �� ��ر1� ا�VW!رة ا�1
ا�0%Zو �X�Y+ا�+^اء ا� �S�&R ن�Z ������sو
 �Z �%"V0 �S
&s ف
e�ا� J0 م
�/� وY0` ا�.+.�1rع ا�Z&%�� ا���ا�!��� �

  .ا�.+�.`
  :إ(��ت ا�'&�رة ا�,�ا��� -(����
1- �s�2`�ت : ا�'&�رة ا�,�ا��� ا�b,ق إ
� J0 ط%S
Vه ا�Eم ھ!%R

 �Z �X�Y+ض� ا��%"� �S
S�%�ا� �V"�د ا��#b���س ا�ا�VW!رة ا�1
ا�0� /"N أ
�ت s!#d J0 k"W�ا� �S
S J�� �"��
 ا�VW!رة، وS"+� ا�.[
ع ��"w ا�!S�%R

�
ض s �Z#¢ ا�&�rت ا�VW!رة ا�1
ا�0�jS �0�Y/ y�* ،ت�b,28ا� HZ ،
�، وا�!ا	#� اL�j� رة أو!VWا� 
S�%R �Z �V"�� �S!ن �"%�ض� L�"/ م!%S ���

�، وS&�د ا�%��!ن ھEه Y�#0 �0�� ذات 1�.S
�ب 1�Rرة ھ� ار!VWاض ا�
�Zا
 
S�%R اض ھ�
�Zrا اEھ ��، و/".S
� ا�.%
رة �"+s!%#ا� Nإ� 
TY��s �0�ا�+�
 cد�� �0��، وR r �, J0�!	N"/ q إ	�l 
��R r ة
�VWا� �.S
ا�.[
ع أن ا�+

�L�"/.  
�ت #S
� ا��[VI y%jا� �%�YSو �Y0*ا 
�s��اض، *ن ا�
�Zrا اEھ �Z

 rإ c&0 y� ��� �S����� ا�#Hج وا�!	�S!اVI y1!رة �%�%��، و0� S�J0 yY.P أ
 ��#S
� ا��[����c#j، و�S �, J0!ن J0 ا�.�Z �XH ا���s ا
VI م
إذا '�ن ا�.+



  �#�"� ا�'&�رة ا�,�ا��� وآ(�رھ� ا�
.ا-�� �3 ا��12"��ت ا�/�ر��                    
  

  

527                                                                                  ��� ا�
	�ء 


 ا�VW!رة Zا!R J0 ى�� N"/ ���� c' �Z �%&���s ض��أن S"�^م ا�%
¦bYSو ،�� و�Z ا�1
ا�0LR�b,إ N"/ ��م ا*د�%R رة أن!VWت ا�r�� c' �Z �

 
d�Y/"����� ا��.S
�ل وا�+.��rاض "ا
�Zا Nإ� J�#0 `S
]R �+� إذا �، أ0
 ��%S أن �L�."� ح�bS أن N"/ ،ق�V� أض�� �Z wن ذ�!�S أن J�#�S y��Z رة!VWا�

�Sد
jا� �S
0
ا/�ة �"& wوذ� ،�
ھZا!R م�/ N"/ cا����، ������sرة ا و!VW�
 �
اض�Zت اr�� ا�%��!ن s �Z#¢ ا�&Lض
�jS ��ھ� ا� �
ض�j.ا� �ا�1
ا�0

وط ]��s QbR
S ازي
��rا 
�s��ا� ��bVR أن ��� ،y��/ ت�b,إ J�.S r �%"V0
 rإ y%�bVR �Z �S
S�%�ا� �V"�ض� ا��� وw".S r ا�%�!��	 �L�"/ ص!eY.ا�

0� ا�VW!ر��1 �
 ا�.�XH 0` در1�s��ر ا����I�s�  .29ة ا�1
ا�0
 JSد��rت ا���!ل وا��[
د و'w�E ا�.#�� �Z رة!VWن ا�!��
ض ا�%�jSو

اض ا�VW!رة �Zا N"/ م!%R تr�
J�Z وذوي ا�.�c ا�1
ا�0، وھEه ا�&&Y.وا�
 J/ ا�#�!ر J/ ه^+/ _b�S أن y� د
]�.��Z �b�R
� ا�..S
0� ا�+��1 N"/ ل�R

�، و'w�E ا�./�Yd أو �Z
� ���d yر(� أ� c./ أن _b�S أن yY�.S HZ ل!��
yR�1��ع �bl� ى!e%ورة ا�
Pا� yإ�� `Z�R ��ن /
ض�' y�!�R.  

R#�  :30ا���ا�z ا�,�ا��� ا�'2W\ 32	 ^��hU ا�'&�رة ا�,�ا��� -2
 �Sزاو J0 رة!VW"� را�e0 ��ر�1Wأو ا� ��"Iاء ا��ا!� �ا�#!اc0 ا�1
ا�0

� /"N ھEه ا�VW!رة، LRذا �Z JXا
	 �PSأ 
b�#Rد و�&S �0�Y/ y��Z �Yھ J0و
�LRرة ذا!VWا� �Lأ� N"/ �Lإ�� 
TYS r !LZ c0ه ا�#!اEع ھ
وإ�.� ھ� , ا�.[

 w"R ��r�� ره�LT��#0
ض ا��ydHW وا �Z ض��� ا�%L0�W��S �"��
د و+0

 ا�VW!رةZا!R N"/ c0ه  ،32ا�#!اEھ 
Zا!R ض���Eا �j�S r أن b�S_ ا�%

�LP#s أو �L"' c0ا�#!ا، %S �� /"N وإ�.L��rد k"W��S ا�!ا�1 أن �P�
�   .33ا�VW!رة ا�1
ا�0

�ض� N"/ �eYR در1� ا�VW!رة %"� �S
S�%�ا� �V"�ا� _��وإذا '
 �s r رة!VWأن ا� wذ� NY#.Z ،�b��Y.ا� �s!%#ر ا����Iا J�.S N�� �ا�1
ا�0
 �V"�"� r�
ض� �R rع 0+�j.رة ا�!VW��Z ،�
ض�j0 _�و�� ��"#Z ن!�R وأن


S�%�ا� �
 ا�!ا	#d�Y/ Nدا إ��Y��
 ا�.[
ع ذاyR اS�%�� `PWR ��ض� وإ�.%"� �S
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 J�#s ��ت وظ
وف EI�Sھjd J0 c/�jا� �Z 
Zا!R �� و0S!Y#.وا� �Sد�ا�.
�Sاز
��rا 
�sا��ا� ��bVR ض��
ر ا�%%S �0�Y/ ث�&S ��ر وھEا 0b�/r34ا.  

 Qsل ض!اHI J0 q]��R ��S �b�mP أن ا�VW!رة ا�1
ا�0 �.0
 �LRر�	و�0ى  �L�0�� ���S�&R J�.S N �0ى 1�L�"/ عHا�ط J0 �s r 
d�Y/و

�ب ا��"!ك ا�1
ا�0�Rار Nإ� y#Z��Z م

 ھEه  ،/"N ا���,�
 �Z ا�.+e&YRو
�Z �X�Y+ا� y%jا� �� ��دھ.' c035ا�#!ا :y/�bوط ����ت ا�+jd،  ����!ا�s ا�+

 ���� أي ظ
وف ا�+.S
� /"N ا�+%s�� وأ�"!ب ���yR ا���"X�� وا�#Sد
jا�
��/�.�1rا�0 ،وا
��c#j ا�1s �d�Wا/� ا�!b"!ك ، ا��وا� �b�R
� ا�..S
ا�+

�L� ��Hوا� 
d�  .ا�.#
�/y ا�%�ض� �Z ا��[q  :|`�ت ا�
��3 وط��r} -أbوط ����ت ا�+jd ��jR

Hb%��0 �Xا
1 ys��Rل ار�� J/،  ��� J0 �0ى VI!رyR و'Eا ا��.L�"/ ل���Sو
%0!0�ت �eWl�y و�,H, 
d�Y/ J0 k"W��R : ،�#�bVا� �%"Wا� JS!��ا�

��jYا� JS!��وا� ،�"Iي ا��ا!P#ا� yYS!�R N"/ q	!�R ��ع ا��bVوا�،  N"/و

دjا� ��eWl ن!�R �%s�� ا��,Hا�� 
d�Y#ا� J�s �	H#ر ا��	36 .  

أ0� طb` ا�.+
م �y أھ.�� �Z ا��[J/ q ا�VW!رة ا�1
ا�0� و1!دا 
� �y و/�0� إذ S��Z J�# در.� ،�L�"/ ن!�S ��ا� J�ة ا��� طb` ا�.+
م 0
ا/�ا

 J0 ن�
ض �.! ا����#S �0 �b�s ،`bVا� c��]R ��"./ N"/ 
�b' 
�,�R J0
�س ��، N"#Z أI!W�]وا� �
ا�c ا�#.
 �j�y، '�ز0� ا�.
اھ%.� �b��e0 ت�أز0
 `bVا� q"�WS إذ ،cX�eZت و��Z Nإ� J�0
� ا�R J�.S `bV%��� ا�.+�درا

�I�Hفs  ،J�0
� �Z ا�.+b��) 
Z!ا�ا�. `bVوا� ،J�0
�I�Hف ا�.+sو �Xا
ا�+
 �.Xا�#�وا��، وھ! دا `bVا� �
 ا���s_، وإ0�) `bVا� �إ0� ا�bV` ا�q�#P وإ0

  .  S�#�ى ��ود ا�e!اب
� -ب"�
���!ا�S:  �sاu{ ا�
��3 وأS	�ب ���\} ا�r }u�W	q ا�s �e%S

 J0 ys��Rار ���+"� �b� �0 ��X�P%ا� _V%� �	 �L�Z م��!اء أ'��_ ا*�� �Xا
1

اءة أو ا��%�دمbر أو ا��b�/rد ا
s،  N"/ �s��"!ب ���yR ا���s د!e%.ا� �أ0

 ،c.#أو ا� ���ء ا��راY,أ yR��&s �"#R ��!اء 0 ��/�.�1rا ��]Y�ھ! ا� �.S
ا�+

 وا�.�Wرات، .Wا� N"/ ن��yR ا�.#��دة '����J�I، ا�د0�'!"� w�E' c.]R �.'
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� R��Z c�. و�"Iا��ا c0وا�#!ا ��ر�1I أو ��"Iدا c0ا!#��s �"#�S �0 c' اE'
 ���bا� �Z c�.��Z ��ر�1Wا� c0ا�#!ا �� أ0��jYا� y���ا���!JS ا�#P!ي �".+
م و�

��"X�   .37ا�#
��c#j   :38ا���ا�r ا�'�|� z�`��u ا�,�ا�3 -جs �d�Wا/� ا�!b��s �e%S

 ���jYا� `Zا�0، ا��وا
�ب ا�1�Rار Nإ� kW]��s أدت ��ا� �j"�W.ا� qوا�#!اط
� ا�1
ا�0� أو /^Yا� 
S�%�s m.�S �.s ���� ا�+��j� J/ q]�R وھ� ،�.S
ا�+
 J0 �#s�Yا/� ا�!bا� J/ �"�bYا/� ا�!bا� q"�WRو ،cb%��."� �b�Y��s رة!VWا�

R y� ن!�S �.0 ،���� وذ�R �Z w%��� ا�VW!رة وا��[J/ q ا�+Sد
jا� ����
 ا*��,�
 ��eWl ��#R ��رھb�/�s ض��� ا��J0 ��bV ا�%b1ا�!ا �s!%#ا� 
S�%R �Z

���  .ا�+
� ا��\_�� -د"�
�Qs ا���s_  :وا�W	�ك ا���|� وا���{ ��h ا�Pوھ� ا�

� J0 ار��R ا��"!ك ا�1
ا�0 ��j� J/ q]�R ��وا�.!,!ق ا� �� ا�%�ط#�rوا��
b��d ���j� J/ �jl�' �#S ����"!ك إ�� c' ن*y،  ،ام
� ا��#�اد �©1Ljd!sو

 �.S

 ا�+b�#Rو ،�.S
�ن ا�.+
م ��+
م �! �� yS�� J�S ا��#�اد �"+' �.Z
 c"Ws �s!]0 �����j� 1!د أ�!ال!� �� أھ� أ0�رة /J ا�VW!رة ا�1
ا�0b�R
ا�.

� �e0را �©1
امLb��d c#+S أن y��l J0 �   .�Z39 1!ھ
ھ
 �Z c�.�S �.S
+"� 
d�� ا�.+
م �Z ا��"!ك ا�.#L#bRا ��ا� �%S
Vا�

� �Z��Z c�. /�م l#!ر ا�.+
م .S
+"� ��H"!ك ا��ا� ��ب 1
.S�y،أ0�Rار
�.S
�ب ا�+�Rار N"/ م�Y��s40 y,ا
�، أو /�م ا'�Ls��Rرr 
Wj��s ره!#l أو ،

�ء Y,وأ �.'��ء ا�.&Y,&%�� وأ�ء ا��Y,أ ����"!ك ا�+ w�E'و ،y�"/ �Y+.ة ا�
��s

اث،  cs	� S�y�". ا�¦
ور و�bRو /"�E�jYR y ا�+^اء /"�'rا �S�/ و�bS �%Z ،y�

�� /�وا��/^�41.  
� R%!م /"�S�&R N ا�#!اJ0 c0 ا�.[
ع %S
Vه ا�Eا�%!ل أن ھ �dHI

�ءP%"� mY.R �S
S�%R �V"� cs�
 ا�VW!رة  ،%0Zا!R صHW�����.�J0 J ا
�
اط  ،ا�1
ا�0� و1!دا و/�0�lر /�م ا�b�/rا J�#s EI*ه 0` اEھ c' 
Zا!R

�
 ا�VW!رة ا�1
ا�0Zا!R ت�b,� c0ا�#!ا.  
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�  :ا�'�\

 �0ى LTRو kW]ى ا��� 
Zا!�R ���� �� ا�VW!رة ا�1
ا�0S
T� �#R
 `0 c/�j�Rو Hb%��0 �.S
+� ys��Rل ار�ا��#�اده ا�1
ا�0، أي �0ى ا��.

 ��س ا�.�pو����/c وھ� أj��s Q�&R ��ا� ���bا� �Z ��ر�1Wوف ا�
Tا� ���!��ا�%
�س ����TY ا�%��!ن ��، و'��	HI*ا �
ت ."� HS�s�pو��Lظ �	و ،��/�.�1rأو ا
 N"/ ،ص ا�.!ض!ع�e�Iا ��ص ��Wم وا��� ا�#L�/!Ys م!%Rو ،�X�Y+ا�
 �S
S�%�ا� y�V"�
 ا�%�ض� وS�%R N"/ م!%R ����cX ا��� �Z ا�¦����� وا�!�ا*

� ھEه ا�VW!رة ا��� �LRد ا�.+�.` و+��#0 �Zy�0H� .أyY0 و
��دھj0 |X��Yا� J0 �/!.+.� �Y"d!R �b� �0 N"/ ء�Ys:  


�Z ،�#Sن ھEا  -]R أو �L%Z اء!� �
qS ا�VW!رة ا�1
ا�0#R ن�' �.L0
 cb%��.ا� �Z �0 

د ا��.�ل، أي R!	` ��وث أ0+0 �Lأ� Nإ� 
�]S qS
ا��#

y�"/ �j�.ا� Nا ھ! ا�&� ا*د�Eوھ.  
- ^�.�R �Lأ� �Z c�.�R kX�eWا� J0 �S�#��s �
د : ا�VW!رة ا�1
ا�0+0

� ،ا��.�لSإراد 
�) ����، �Sد�#R�N"/ �. ظ
وف  ،R�+�� �Z أ0�رات 0
�� ،وا	#���j� ����ض
ة ،�� ����، ��b�� ة
�Z.  

-  _���!اء ' �� ا�VW!رة ا�1
ا�0L1ا!.� �Sاز
��rا 
�sا��ا� _+L�ا� �%�
�L� �%�Hأو ا� �.S
�ب ا�+�Rار J/ �%s�  . ا��

- �1!S  �
ض�j.رة ا�!VWا� �Z نH�.�Rو ��ت ا�VW!رة ا�1
ا�0b,� J��"��و
� ا�VW!رة LY0 k"W��R ��ت أو ا��b,ط ا��Y0 �و�S�&R ا�#!اc0 ا�1
ا�0

�  .ا�1
ا�0
-  �"�
0 �Z اء!� �/�.�1rع ا�Zل ا���+0 �Z ���!���"VW!رة ا�1
ا�0� آ,�ر 	

�%�Hا� �S�/
� ا�"�
0 �Z أو E�jY�ا� �"�
0 �Z أو �X�Y+ا�+^اء ا�،  �#R ��&s
�دل دون ا�HIل / ��� Nل إ�!d!"� ض��� ا�%Le&.�S أن �+S ��ا� �S�ا�¦

�.S
0� ا�+�
ا/�ة 1�.s.  
�X| ا���Yا� N"/ ء�Ys��دھj0 ت�
ا��	r �Y"d!R �%s�:  

-  �Z �� ا�VW!رة ا�1
ا�0S
T� yb#"R يEة �"�ور ا�
�bا�� �
ا ��ھ.�T�

ةd�� ا�.#�X�Y+ا� ����  ،ا���L�YbR ورة

ي ضXع ا�+^ا

ح /"N ا�.[�%�
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�
ا�d،  رة!VWت ا�r�� y�Z وS&�د �LZ
#S mS
d k� `ض!s wوذ�
d �.S
�ب ا�+�Rار �b�R ��ا� ��/�.�1rا�
ا�،  ���� N"/ �
ھe%S rو

� �".!اد %Z!ل و��د وا�

ي 196 و 195ا��[Xت ا�+^ا�s!%#ن ا�!��	 J0،  cs
�هb�lrا ���� q�PS ا*�1ر أن J0 ن�'.  


ى �"VW!رة  -Iت أr�� q�PS ي أن
Xع ا�+^ا

ح /"N ا�.[�%� �.'
�.S

اف ،ا�1
ا�0� ا��� �R!ن s#� و	!ع ا�+��r�' H�0،  وذE]وا�

� ا�#!د �Z ا�%��  ،ا�1
ا�0 وا�.�c �&! ا�1
ام��� N"/ �
ھe%S rو
����010
ر  �054
ر إ�N  54ا�.!اد  ،ا��.  

� ا��jدر وا��ا,�-�n:  
N2_ا�:  


اھ�� -sر إ!eY0 ق�&��ت  ،إ/!bV.ان ا�!Sب، د�ا�.!�Z ^1 /"� ا�1
ام و/"� ا�#%
 ،��#0�  .2006ا�+


 ،H1ل ,
وث -e0 ،�s

 ا�#�jدار ا� ،��ھ
ة ا�1
ا�0T1979 ،ا�.  
�م -YLs ���0ر،  ،
e0 ،رف��ح ض� ا�1
ام، Y0[�ة ا�.#j1996ا��.  
�م -YLs ���0ر، ،�.S!%Rو �YS!ªR م

،  ا�.+e0 ،رف�  .Y01983[�ة ا�.#
-  ،
e0 ،رف��م، /"� ا�1
ام، Y0[�ة ا�.#YLs ���01966ر.  

 رؤوف -e0 ،�/�bV"� c�+ب، دار ا��  .��b/، 1988، أd!ل /"� ا�1
ام وا�#%
�وي -]Y.ا�&.�� ا� �b/،  ،
e0 ،�S�&ا� �s
11994
ا�X ا��[
د وا���!ل، ا�.��� ا�# .  
- �1!L%در ا��أd!ل /".� ا�1
ام وا�#%�ب، Y0[!رات ا�&"�b ا�&%!	��،  ،/"� /�b ا�%


وت، �s2002 .  

،  ،Y0[�ة ا�.#�رفا�[�ذ��، /"� ا�#%�ب،  Z�!ح -e01993.  
�وي -L]ح ا���jا� �b/ ري�	،  ،
e0 ،��ا�� ���/ ،���!��� ا�[
ط�� ا�%/!�  .1977ا�.!

- Déloque, La culpabilité dans la théorie générale de l'infraction, 1949-1950. 
- Klineberg, Les problèmes fondamentaux de la criminologie, paris, 1960. 

��  :ا��z-�S ا��	
�ر -+Yا� c�/�.�0�%0� �"&e!ل /"N در1� د'�!ر  ،ز'� /"� إ ����ا�VW!رة ا�1
ا�0�، ر

��!ن /�م ،�Z ا�&%!ق، (�
 Y0[!رة	 keWR، ا�&%!ق ��"'،  ،�Sر�Y��#0� ا��11980.  
��!ن /�م ،/�دل /�زر -	 keWR ،!راه�د' �����، ر.S
0� �Z ظ
وف ا�+�� ا�#S
TYا�، 

#0� ا�%�ھ
ة،  ،'"�� ا�&%!ق�11967  .  
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- �b/ �.أ� ^S^#ا� �j�*إا�#!د  ،ا �.S
�د�N ا�+��/r!راه،  وا�د' ����/"§ ا�1
ام، ر
��!ن /�م	 keWR، ا�&%!ق �#0� ا�%�ھ
ة،  ،'"��11965.  


�ت :ا�
�ت،  ،0&.� �#�� �.!ر -�� �"b&!ث وا��راRp0 �"+0 ،�� �Z ا�VW!رة ا�1
ا�0�درا

����� ا�#"!م ا����"' �Rp0 �#0�
،  ،ا*ردن ،1]/ ���ا�#�د ا�����، ا�.+"� ا��
1999. 

- �S�d �&S، ،ة�0�� ا�.&"+0 ،�#0� /�l J.� ا�VW!رة ا�1
ا�0�� ا�&%!ق 1�"'، 

e0، ،��� .1991 ،ولا�.+"� ا* ا�#�د ا��

- NjVe0 ت ،0&.!د 0&.!د��ھ+Rrا  �Z ت�s!%#ن ا�!��
وع 	]0 �Z ة�S�+ا�
،Q�� ا�.�&�ة، 0+"� ا�[
ق ا*و�s
� ا�#Sر!L.+ا� '
0^  ��/�.�1rث ا!&bا�

��X�Y+وا�، 
e0،  1969 ،ا�.+"� ا*ول ،2ا�#�د.  

 
 :ا��hا��

                                                           
0�%0� �"&e!ل /"N در1�  ز'� -1 �����ر، ا�VW!رة ا�1
ا�0�، ر+Yا� c�/�.�/"� إ

 ،�Sر�Y��#0� ا����!ن /�م، '"�� ا�&%!ق،  1	 keWR ،رة!]Y0 
د'�!ر �Z ا�&%!ق، (�
  .26، ص1980

2-  ��ت، '"��� �"b&!ث وا��راRp0 �"+0 ،�� �Z ا�VW!رة ا�1
ا�0��#�� �.!ر، درا �.&0
����1� ا�#"!م ا����Rp0 �
، ا*ردن ،#0]/ ��� .50، ص1999،ا�#�د ا�����، ا�.+"� ا��

0�ة، -3�� ا�.&"+0 ،�#0� /��S�d �&S �.l J، ا�VW!رة ا�1
ا�0�� ا�&%!ق 1�"'، 

e0،���    .170، ص 1991، ا�.+"� ا*ول ، ا�#�د ا��

�ت،  0&.� �#�� �.!ر، -4�� �"b&!ث وا��راRp0 �"+0 ،�� �Z ا�VW!رة ا�1
ا�0�درا
�s�� `1
   .58ص ،0

�ر، -5+Yا� c�/�.���s ز'� /"� إ� `1
 .42ص ،0
6- ،�S�d �&S ،ة�0�� ا�.&"+0 ،���s ا�VW!رة ا�1
ا�0� `1
  .176ص ،0

اھ�� -7sر إ!eY0 ق�&��ت  ،إ/!bV.ان ا�!Sب، د�ا�.!�Z ^1 /"� ا�1
ام و/"� ا�#%

 ،��#0�  . 102ص، 2006ا�+
8- Déloque :La culpabilité dans la théorie générale de l'infraction, 

1949-1950, p129.  
9- Klineberg: Les problèmes fondamentaux de la criminologie, paris, 

1960, p150. 
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10-  ،
e0 ،��ا�� ���/ ،���!��� ا�[
ط�� ا�%/!��وي، ا�.!L]ح ا���jا� �b/ ري�	1977 ،

  .76ص

 ،H1ل ,
وث -11e0 ،�s

 ا�#�jدار ا� ،��ھ
ة ا�1
ا�0T143ص، 1979 ،ا�.  
12-  ،NjVe0 ت0&.!د 0&.!د��ھ+Rrا  �Sر!L.+ا� �Z ت�s!%#ن ا�!��
وع 	]0 �Z ة�S�+ا�

،Q�� ا�.�&�ة، 0+"� ا�[
ق ا*و�s
� ا�#�X�Y+وا� ��/�.�1rث ا!&bا� ^'
0، 
e0،  ا�#�د
   .12، ص1969، ا�.+"� ا*ول ،2

�ر، -13+Yا� c�/�.���s ز'� /"� إ� `1
 .61ص ،0
�ت،  0&.� �#�� �.!ر، -14�� �"b&!ث وا��راRp0 �"+0 ،�� �Z ا�VW!رة ا�1
ا�0�درا

�s�� `1
  .51ص ،0

اھ�� -15sر إ!eY0 ق�&���s ،إ� `1
  . 102ص ،0

16- Déloque, op-cit, p129.  
17- Klineberg, op-cit, p150. 

��s، ص -18� `1
�وي، 0L]ح ا���jا� �b/ ري�	76.  
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KL	  :ا�
�� ا�%=> إ:9"ن> "?
� ��Aن طAال ا�%"د�DEا �?  ،�(�G�#=ا� �H�Iا�%")> وا�


 Q"R�Pف أھ���� L��"%	�K? ،ن  "ن ا�%")> ذا �S�A ��
ف اEول �TIا ا�%Uأن ا� 
�V
 W "( "'�"V ��("  �9! 
X> �%#�R د��� و)�\ R�Z! [ ا�
�Y ا��"���� ا�=�("  �أھ��

 راU^ _�D ،�Y�[ ا��"��ن �V م�G�#=إذا  "ن ا� "( a�> \�> ،ل"�Yح أي إ
UA

 90/11: ا��"��ن ر	�)Z  15: أد�\ �#Z ا���SX> و?�" �=" 9�R�L أ�D"م ا�="دة �Dا
� ا�h"در ?�  21/04/1990: ا�=gرخ ?�Aد
iت ا�%=> ا�"	P> ن��"	 Z=k�=ا�

�، ا�%�دA
lاmnا� �Aر�I=n�� ��=!

�Aة ا�n17: ا�  �9#�1991p9^ إذ ، :" Z�=A W
 �? Wإ �9! 
X> ��! Z> ام�G�!P� \د�Eا 
�> ا�%=A ال أن�DEا Z( ل"D أي �?

sA وا����r9 ا�=%=�ل X��� "�ا��"Wت ا��� ^�Q> ?� إط"ر <��د ا��=Z�I ا��� ^%� و?

�>
Xا� L�tو Z( �hQ\ ر�9"ء <R Wا�%=> إ 
t"�، و�"R�IR" ��"="، و�nA Wز ��
 
t"��� ^�SX> ا�> ��t�hQ ن��A وأن �9! 
X> ��! Z> L9! <�A Wأ �k��^


t"�� ��%")> ا�A"=D اTھ <  ،�>
Xا� Lو�� Z( �hQ
R <=%ا�.  
�� أد�\        �9! 
X> ��#  ]�U�=ا� Z#ط ا�
Y Z> ج
Q ي
lاmnع ا�
X=ا� Z��

 �t"Q ات
'Q Z( 
t"�
ا<"ة �=" !���#'L ا�=�=ZI ا�( Z�I=�ا� ��%R 
(Eا y�%^ \�(
� L)ره ا��را!�وأن و��"#( �? 
{%^ �%R ن��A Z�I=�ا� ��"%.  

 y�h� Lى، ذ�| أ�
'  �
 ذا أھ=�h��"R ص"Gا� Z�I=�ا� ��> 
E(> ذ�| ا<�'
 <i�^ �?
D ��%^ �h	 Z#ر ا�"St Z( 

 ا�=�=�رس V"�'"، وA�n" إ��L ا��}��V <iU�"R

 Z( �A�%ا� ��
ح ا����r9 ا��"���� �=}> ھTا ا�%UA _�D ،"=A
  "X�> L� تW"�Yا�
 ZI=�=ا� 
t"�� ?�A "( L�%��"R y�mا)"ت ا��lm) أھ� <%� ،�
ة R"��را!A�nا� �����"�ا�
 L��> s�
ف ?� <�� ا��=a�� Z�I را�Yا و?� )�"R> ذ�| ^Uا ا�Tوأن ھ �t"Q
 ��� وا��� ��Aن )�I� P" ا�n"�[ ا�="�� �%����"�� إ�\ ا��#"ؤWت ا�?"��"R ،ا)"تm�ا�

%A يTوا� ،Z�I=�ا� �l"�وط" و�
Y Z�I=�ا� ��
 ا�=�=ZI،  =" أن �%t"��miا ��( �
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 <�%A W إذ ��� �TIا ا�%A"I� L�i? ء�Y <  <'	 ا���\  أن^�
> �R��L، وR"<�'"ره <'A
��دة( 
�V ل �=�ة�%i=ري ا�"!.  

 �R
A يTا� Z�I=�ا� ��> �A
%�� _�
ق )PQ Zل ھTا ا�'U�ول ا�"�9! |�T�
�> �?
X=ا� �H�I�"R 
t"�
از أھ=�� ا��=Z�I  9=� ا�Rإ �: ،L����^ �h	 Z�I=�ا� \

� ھTا ا�%�� ��طi"ل ا�=�=R Z�9I'�"ن A">ر 
^��A ZA��n إ��L اEو��"ء، :� أ���> إ�\ )r"ھ
�� ا��=Z�I أو > �A"I9? �����"�
وط <�� ا��=Z�I :� آ:"ره ا�Yو ZI=�=�� �'�U�=ا� �اEھ��

 .إ�I"ءه
����'N�ت ا�	Pا�: ��
 ؛ا��=Z�I؛ <t"� . ا�

Abstract 
In normal circumstances, the parties to the employment contract 

have two workers and the employing organization, but the first party 
to this contract changes according to its eligibility to contract, if the 
worker is fully qualified and whenever the legal age of majority set at 
nineteen years is complete, often no problem arises, unlike Whether 
the employee is not an adult, as the law requires a minimum age for 
employment in accordance with the provisions of Article 15 of Law 
No: 90/11 dated: 04/21/1990, which includes the Law on Individual 
Labor Relations issued in the Official Gazette of the Algerian 
Republic, No.: 17 for the year 1991, as it states: “In no case can the 
minimum age of employment be less than sixteen years except in 
cases that fall within the framework of the training contracts that are 
prepared in accordance with the legislation and regulation in force, 
and a minor may only work based on A license from his legal 
guardian. ”Thus, the privacy of a minor's employment contract 
requires that he be at least sixteen years old and have a license from 
his legal guardian, all of this to protect the minor worker. 

However, the Algerian legislator has deviated from the minimum 
age requirement of sixteen years as a minimum, when it comes to 
holding the apprenticeship, taking into account the special experiences 
that the minor apprentice will acquire with special experiences, and 
that the face of the apprenticeship world will be after faltering in its 
academic course. 

For this reason, the apprenticeship contract for minors was 
considered of great importance, because it is close to the often 
uneducated child, and many young people turn to it in order to learn a 
profession that guarantees him a decent life, as the legal regulation of 
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such a contract poses many legal problems worth studying, perhaps 
the most important Partially, it is related to the obligations of the 
apprentice minor, especially since this party to the apprenticeship 
contract is not an adult, and in return for that, there are obligations, in 
addition to the legal questions that have the financial aspect of the 
apprentice contract, which is a catalyst for the apprentice minor, and 
that the apprentice contract has conditions And the results spilled over 
him, and as a contract first of all, there is an end to this contract, as it 
does not make sense to remain in effect for an indefinite period. 
       Therefore, we will try to address through this research to define 
the contract of apprenticeship that links the minor to the supervising 
authority for apprenticeship in order to clarify it, then highlight the 
importance of apprenticeship as a form of training to which parents 
resort, then turn to the aspects of caring for this contract for children 
who are professors by explaining the eligibility requirements of the 
apprentice and the terms of the apprentice contract and its legal 
implications The end or termination of the contract. 
key words: The contract; Apprenticeship; The minor. 

 ���*�:     

ي ��%��د  �"<�ة <")� ��nه ?� ا��"��ن ا�=��� lاmnع ا�
X=ا� ��r9^

ج <Z ھTه ا��"<�ة �hGRص <�� ا�%=> ا�Tي Q Lأ� 
�V ،ر"nAوا� s�'ا� ��% 
�"��ن �� "�Z�R ا�%�Z( �A أL("�D ?� 	"��ن Q"ص ھ� 	"��ن <P	"ت ا�%=> و?

�، ا�=�Z=k 	"��ن <P	"ت  21/04/1990: ا�=gرخ ?� 90/11: ر	�Aد
iا�%=> ا�

 )Z ا�%��د ���R> أ�R L=r� L=�([ 	"��ن Q"ص، Q�9ع أR �t"Q �A"9> \وأو�

�� ا��=Z�I  ا�Tي <"�Ln ا��"��ن ر	�> Lرخ ?� 81/07: إ�g=26/07/1981: ا� 

Z�I=��"R y�%�=ا�.  
 \�> y'U9A "( وھ� ،L� "=r9( "����"	 إط"را ��)=" L�? |YW أن ��> <

Z�I=�ا� ��� <�\ ا��=Z�I أو  <?
X=ا� �H�Iوا� ZI=�=ا� Z�R �R
A ا��> L�� 
Z�>�9� �#�9A يTوا� ،]Aر��ا� : 
X> ��L ^�رA[ ا�'"�Z#� Z�S ا�
�Y أي ��#%>


h��، و<�� ا��=Z�I ا�Tي #A�L9( ��i ا��("  �9!.  
 ��A L��  �
ف <��L ا��و�X^ 
h�إن <�� ا��=Z�I <=�)" و<�� ^�رA[ ا�

A���ا� m ا
( �? ]Aر ^�ر"'�>Wو ،��  =g!#"ت ���و�%R"�ا� Z�I=��9 وا�I=ا� Z
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 �9> �t"Q ره"#( �? �Il"9R\ إد)"ج أ�و��"ء <Eص ا
�� "Y"%( "%	وا 
h�ا�
 ��D"9ا� Z( �
ھ� ?� )�Xارھ� ا��را!�، ?Kن ھTا ا�=���ع �A�#� أھ=�{%^

s�
ق إ��I" وا��� ^U�ا� Z�%�A ��ا)"ت ا�m��Wا _�R "داھg( �����"���  ا�^"> \�>
 ��
ف <�\ <X^ ��ا� �H�Iوا� �I) Z( ZI=�=ا� 
t"��� ا��=Z�I ا�> �?
ط
 �? "I9�� <R"�
 ا�'"�] �#Z ا�
Z( �Y دون )�V ZI=�=^��ن ا� ��وا� ]Aر��ا�

 Z( ل"D أي �? ]nA W ��وا� ،L^"(�Q Z( ��i�#^ �	ا�� aiال��DEا  ���أن ^
"=>�R 
t"���م ا�=�=ZI ا�A ن�  ZA���ا� Z> <{( "�hGY L� ا�=��ن "IR si�9A ل

L'A\ ^�ر�ف <
X=ت ا�"A
�X=� ZI=�=9"ء ا��	ا.  
 ��> �?

 أن ا��#"ؤWت ا�=}"رة ^ W�%��W"R y�mا)"ت ا��� ^�s <�\ ط�V
� ���=Z�I و<�\ =r9=ا� �����"�
، R> ^�%�اھ" إ�\ ا��h9ص ا�h�^=Z�I ا�

i�
 ا�=�=Z( ZI أ(> ^t"��mه <�\ ا����ZA وW"Dت ا�=�"R> ا�="�� ا�=��م ��
 Z�I=^ ��%� ����"�
وط <�� ا��=Z�I  > ھTا �XA> ا�ط"ر ا�Y ام
�Dم ا�>


ح ا��#"ؤل ا©^�U� "9�%nA "( وھ� ،
h�
ي <�� : ا�lاmnع ا�
X=ا� �r� <ھ
ا��=�XR Z�I> د	�y؟، أم أن ?�L إW"�Yت 	"����� A�I%( Z�%" أن A%�ل 	"��ن 

�� ا���h( s( "�Y"=^ Z�I=�؟ا� ZI=�=ا� 
t"  
 �ــــ�ھ�� W*� ا�',�+ : ا��Nع اUول

 
� )#A L��  _�D Z��Iف إnA"د ^"ط��R"nAإ ���#( �%A Z�I=�="د ا��إن ا<
� درا!�9A��^ L" أو��" �tا�( sU�#A �� يTا� 
t"�و^��r9 	"���� � #"ب ا�
 ��D
( L)ا�A أن s�U�#A LRا�%�¬، و ]#  L� Z(gA "�9�
?�" أو ^D �9" أوI(

�، ا�R": \UGR �� إ�\ !Z ا�
�Y وا���"ة ا�%=���� ا�h'" وا�=
اھ�D
( Z( ل"���W
�� ا��=R Z�I"<�'"ره > ])�=R "���"	 �r9( L^ذا �D �? Z�I=�ا ا�Tا�ط"رھ 

L=r9A يTا� ����"� . ا�
Yأو :�����W ��*� ا�',�+  اUھ'ZYا  

ZI=�=إ #"ب ا� �h�R ZA����� ��A
^�ھ��9I( P" أو��" 	'>  ا��=Z�I ط
 �U'^
� 	U"<"ت ا�X9"ط اW	�h"دي ا�=��G=R �9I( �ا�%=> R L� =#A=="ر!

، ��A |�T�#� ا��=Z�I أھ=�� ?� ا<�'"ره إ(
اءا ھ")" �KR1�"ج ا�#�s وا��G)"ت

 !�I9 أو '  ]'#R ،�!ا��را �I)ا ^�ر�%R"�A �� ZATا� 
h�DW�k"ن و^�ط�
 ا�
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�( �I� �%^ ��? ،�IR�!ن ر�i	��A Z( ون
� ا��را!�، و }��tا�=� ��("r� �>"
� ا��%��� اE!"!�، و��Aن أو�H| <"دة St"را ?� �D
<Z ا��را!� 	'> إ�I"ء )
�9� ^#= ���W"R �I)"ج ?� ا���"ة I( ءة"i  أو ZA��^ أي �IA�� a�� Z#ا�
ا�%=���، وأول )r"ھ
 ذ�| h9( <SY[ <=> ?� إ�Dى ا�=g!#"ت 

�(�G�#=2ا�.  

ي Z�R إن اھlاmnع ا�%="�� ا�
X=="م ا��د"nAKR  L��Y Z( ����"	 إط"ر

 Z( Z#ر ا�"Sh� �A"=�
اف^�?�
 ا���Wن  ا"I�(و<�م ا ��"U'اغ وا�
iا� ]'#R
��^"(�Gوا� ��  > ا�=g!#"ت وا�=X9¯ت ا���"(�H'%�R |وذ� ،�?
D  s=�n=ا� �?

 "I���R �A
� ا�%=�D

 ا�#Z إذ ^�#� ھTه ا�=�St �A"=Dو �A">ھ� ?� ر"#��
 \�> ���iUا� <Dا
( Z( ��D
( 
UQقأPا�ط ��
 ?�I" 3وھ� ا�=
اھ%XA إذ ،

 �
 و<�م ا��=��m و	��h�
 ر(%�، )Z  ا�دراكL��R 	"در <�\ ^
ك ا���V \إ�
 \9%( ]�"Sا� \�> �%A أن 
�Vد"=�>Wا \�>  �lزق ا��ا
ا�Tات ?�  #[ ا�

 ،
Qط آ"X� ص أو أي�hG\ ا��ا�%=> < yA

وا�=#��> <Z ط(Eي اTا� 
�="A�Z( L ا��%
ض � ��=�r9^و �?�  �!P�PSلA�U�[ إD"ط�kR L="�"ت 	"����

�	P> > "�=�>و "�	PQأ L��R

ھ����R L"، و^��ل دون إ^="م ^^ ��=��( <=
 �)"��اW	و)�9I"، ذ�| ^�� ��S ا�Aد"h� ��>"=�)Wوا  ��"%A ��ا� ��"U'وا�

s=�n=ا� "I9(4  .  

 ا�=�=> p� "( Z�9I��L 	"��ن h�� ا�A"=�R ���"�
 ا��Rا��ا� ��=) Z(و

� )X"ر �  >  �D _�D ، :09دت ا�="دة1981ا��=Z�I ا�h"در <"م '#� L9(
 ،
h�� ?� ا!��%"ب ا�X'"ب وا�t"Q أو �("> �#!g( ن أو"  "�?
D م�G�#(

����  ��A ZATا� Z�Aد ا�%="ل ا�%"د�> s( ]!"9�A Z�9I�==ا� Z( Z�%( ل <�د"'�ا!�
�I(ا�G�!5ا.  

����\ : +�,  -��%[ W*� ا�'
Z�I=�ا� ��أو <�� ا���رج  =" <
?L ا�� ��ر <�� Z#D <�ض ھ�  <

 
)�R L?ا
Yإ ���#"ب D"t[ <=> و^� pGY ه"k��=R <=%A يTا� ��ا�%
�"R> 	�"م D"t[ ا�%=>( ،
9� و^=
²iG(  L9A أو �Rون أ(I=ل ا��tأ L=��%�R

"I��>6 أو Z�I=�ا� ��%R �
A%"ت ا�%="��X�ا� �r%( ="م�إ�\ اھ �rDP=ر ا��n�� ،
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ي، �Rن �p <�\ أن ا��=Z�I ھ� ذ�|  ا���رج،lاmnن ا�%=> ا���"	 "I�? "=R
"�9I( 
t"��ZA��^ LR �h ا�A يTا� ��      .7ا�%


?L 	"��ن ا��=Z�I ?� ا�="دة> "=  :10 �^©"  L9(" : ھ� Z�I=�ا� ��>
� kR="ن ^���nI9( �9I( ZA و^"م (�G�#=ا� �#!g=ا� L')�=R مm�^ يTا� ��ا�%

"��"�\ <Z ذ�| أ(
ا �=�=A ،ZI��mم )�Aو ،��R> ذ�| IA�� <=%�"R" ط��� )�ة ا�%
"i�! د��A "�
ف ا�%")> ا�=��رج ?� ")#'> ��
ي ?h="��ن ا�%=> ا�	أ)"  ،

�%^ �h�� L��R L9(" : 11: ا�="دةR LA�� <=%�� <=> ]D"t s( �	"%�A Z( < 
 �>"9t أو �9I("L���R رب��'9"�� ا�%")> ا�=�"��ن ا�%=> ا�	ف 
%�� ،: " < 

 
�)Eة ا
'Q L�?
D Z( �%R ]#��A ال ?� ط�ر ا�<�اد و��mA W 
أ(�
<�tE8"ا     .  

L��R ]Aر��ا� ��> |�T  ف
%Aو" : �? L')�=R <=%م ا�m��A يTا� ��ا�%
 �9I=ا� ]Aر��ا� Z�(��R ��9I=أو ا� ��?
�9"<�� أو ا�hأو ا� �Aر"n�ت ا�"#!g=ا�


ة X> �
 أ^� ا�}"��Qآ pGY \ا��")> إ� �I%^ ء"�� ،<	E\ ا�ه <
=> Z( �9!
"I��> yi�( وط
Y Z=� <=%ب ا�"#�� <=%�"R 
�QEا اTھ.  

� ���=Z�I أو ا���رA[ ا�=�9I أو Aر"%^ Z( م��)=" �D ³DPAل )" ^
�� ا�%=> > Z> هm�=A يTوا� �!"!Eا L?ل ھ��D yi�^ "Iرج أ���9"<� أو ا�hا�

��م #A W L�K? ،<=%�"R�L?�I ا�%"دي ?�  �ن �t�hQ�Z=�^ L ?� أن ا�%")> إA ذ

د و!��� ����tل إ�\ ا��=
ZA أو ا��%�� n( <R ،��l"I� �A"V أو �n��9  L^اT�

�l"I� ف�I  �9�%( �9I( \�> رب��9وا�.  
 yi�=ا� <=%�"R م"���"R Z�I=�ا� ��> ])�=R "(m�( <("%ن ا��  Z( �V
�"R


وط X�� "�ا�=�> yi��I" و^�� <��L��Y L ?� ذ�| �Yن <�� ا�%=> ا�%"دي و?

اف D"t[ ا�%=> )�"R> <�ض، ?Kن )�"R> ا�%=> ?� <�� ا��=��A W Z�Iن Yإ

 ھ� ^%�� Qآ "��> \���A <R ،<=%ا� ��
 )}�=" ھ� <��L ا��"ل ?� <)Eھ� ا

"kiG( أو "t"Q ا
�، ?���ن �Rون أ(
 V"�'" أو ��Aن أ(?
�  . 10ا�
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 رW �%�W*� ا�',�+ �	*(� : ا��Nع ا�_��)
�� ا�%=> > �? 

 ا�=��?)Eا Z( 
h��� ^=Z�I ا�> ��Q Z( �V
<�\ ا�

رة kA"ف �Z( �I9��=^ "I ا��=
ن وا���رب �( �Hiه ا�Tھ �A"=D أن Wإ ،"'�"V
�"، ^ _�D�n�\ ھTه DW �I(ا�G�!ن ا"=k� Z�I=�ا� ��<�\ ا�%=> )PQ Zل <

"I�أو ا� Ll"Iإ� �A"V \إ� <tا��و^ ��� 	'> ��Xة ا�%A">
  .Llا�
Y: أو��	ھUوط ا�'��`�  ا�aو  

 Z( �>�=n( "Iإ�� "?"k( Z�I=�ا� ��
ام <R� �
 اEھ��� ر �mة أ!"!�'�%^
L� �!"!ط أ
X  �R"�و(�ب ا�� s( L� �=r9=ا� � . ا�DE"م ا�%")

� : أھ	�� ا�'��`� -1H�Iا� �
 ا�=�=ZI و �T| أھ��t"�^X=> أھ��� ا�
 Pو�� ،�(�G�#=ا�Z����ھEا Z�%( <�hi^:  

,+ -أ')Z 	"��ن ا��=#� Z�I�G�p أن  PQ Z( :01ل 	
اءة ا�="دة:  أھ	�� ا�
 \�> L(
'A Z( �? 
?��A أن ]nA |�T� ���د ا�=%"و�> Z( ��> Z�I=�ا� ��>
 ��iA Z�I=�"��ن ا�	ص )�اد �h� اء
��، ��R أن ا!�h	"� أو �أھ��� أداء  ")�

p	"� داء ��ىEا �
ام <�� ا��=Z�I  أ�I" و!%� ?� أھ��Rإ Z( L9��=��  �اEھ��
ZI�==ا� 
t"�،  "!�}9"ء <Z أھ��� ا�%=> 11ا�=�U9ي <�\ )�A�> s?"9ة ��

 "I^ھ� ?� ذا ��وا� �ا�=%
و?� ?� ا��"��ن ا�=��� وا��� ^��ن  اEھ���ا��")�

ي lاmnت ا�%=> ا�"	P> ن��"	 pQر ��? ،�
ة !9X> �R'��غ !Z ا��"!%

�? <Q�A أن 
t"���  "hGY ا�%=> !�اء  "ن ]D"t s( �A�	"%^ �	P>
 y'! يTا� Z�I=�ا� ��> �	P%ه ا�Tھ �#n�� ،�t"Q أو �("> �#!g( ط'�%�" أو

،LiA
)Z 	"��ن <P	"ت ا�%=>، ?'%� أن  15: وھ� )" #A�9�� Z( ا�="دة ^%
 

ة وھ� !Z ا��=��m وا�%=X> �
ه <Z! Z ا�#"د!=> <�A Z( <�SX^ ت
rD

  . 12[ �����ج ?� <"�� ا�SX>ا�=�U� اEد�\
"I�? ن ("ء�R ة�>"�إai� �h�" : �? W ا�="دة <�\ ا!�}9"ء )Z ھTه ا�

 ��r9�وا� sA
X��� "�ا��"Wت ا��� ^�Q> ?� إط"ر <��د ا��=Z�I ا��� ^%� و?
"=IR ا�=%=�ل."  

�"ر�� �p ا�="دة=R :15  ت ا�%=> �%"م"	P> ن��"	 Z(1990  ن��"�)s ا�
L^د"( �? ���=42 :ا� "I�? ء") ��ا�" : Z( ���	L ا�=���D ة
Y"'=� Pن أھ��A W
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 Z( 
X> �
 )=�'A �� Z( m�Z! [ ا�}"�}�V 
'�%Aو ،Z#ا� 
Sh� m��=�ا� �	ن ?"" 

ة)Z 	"��ن  82: ا�%=
، وا�="دة!Eا  m��=�ا� Z! [�'A �� Z( Lأ� \�> p9�?


?"^R L"ط�� 42: ط'�" ��="دةh^ 
  .")Z ا��"��ن ا�=��� ^%�'
��ا R"طL���� P وا	%"      > Z�I=�ا� ��> Z( <%n^ ص�h9ه ا�Tو أن ھ�'A |�T�


 )=�m، و�p ا�="دة�V Z( :83  ن��"	 Z(ة
!Eت  ا"?
h^ <%nA A
t
 ��R"	و ،LR إذا  "�� �"رة �إذا  "�� ^�ور )" Z�R ا�UR´�  si9"لا�==�R m"ط�


 ا�==�m أي دون ا�S� �'#9�"R \ب أو�"R Z=? ،ر
kه وا�
=> Z( ة
X> ��#"د!
�  .أن ^�s ھ�  R |�T"ط�

 ��> "I�)أ Z( �)و ��ھ�اف ا�Eوا p9وح ا�
� ���Z ا��را!� ا�=�"��
 L(ا
Rإ "IR ��A ��ا� ��iا��� s( ،�?
�� وا����ZA و^%��� ا��R
ا��=Z�I وھ� ا��
 �
، ھTه ا��را!t"�
<� إ�\ ("�[ ^�	�s ا�Xا���� ا� s�	�^ و(�ب Z> |ھ�"�

�=#�#"غ ا���ل �Rن <��A ا��=��m 	� أ('
، R=%9\ أt� �Y L��Yن ^Z( <%n ا

ه �"R�²A�%، وأ => ا�9�p ?� أھ���h�� L> )#��اھ" إ�\ ') ��A يTر ا�
kا�

� ا��� %A�� IR" اEھ���)#��ى h	"9ا�  �? �����"�
?"ت ا�h�ا� Z( ²%R �?

?"ت h�اء ا�
R� L�ھg^ ��ا� m�==ا� 
t"�ا��"��ن ا�=���، وھ� أھ��� ا�
� ا�%")� ��P�mا)"ت A
r9وا� �� ا�%��د ط'�" �DE"م اEھ��t"GRو �����"�ا�

  .        13وا�%��د ا��اردة ?� ا��"��ن ا�=���
 �9#�  ، �1990�rأ)" 	'> 	"��ن <P	"ت ا�%=> �9#� Z�I=�"��ن ا�	1981 


ام <�� ا��=R Z�I=�([ ا�="دةRإ ��'�ل أي : "ا��� ("ء ?�I" 12: أھ��R =#A W
 �9> �
ة !9X> �
ة !9� و^Z> �Am ا�}="��X> �#=Gا� Z> L9! <�^ ZI=�(

Z�I=�ا� ��
ام ا�%�� ^'�أ "^"رµA إ)k"ء <Rإ �، W(> ذ�| ?TIا ا�nA p9%> أھ��

ة !X> �#("Gا� Z! Z(أن ا�="دة Z�D �? ،�
ة !9X> �15: 9� إ�\ !Z ا�}")9 

���A )" ھ� ا��� اEد�\ ��#Z )" دون ��"R Z�'^ �� <=%ت ا�"	P> ن��"	 Z(

ى Qص أ�h� \ذ�| إ� ��"Dأ <R ،p9ا� Z( }9"ة�ا�=# �
ة !9X> �ا�#"د!

Z�I=�"��ن ا�	ل "�� ا�%�'UR "I9(و.  

 أن ا�="دة�V :12 د��ة ��#Z ا��� Z( "I')�=R =#A 	"��ن ا��=Z�I ا�=

 �9! <A�%^ "I��> ورد Z�I=�ا� ��
ام <R199014إ��A "=  �S�h? ،" : ز�nA W
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 �9! ZA
X>و �#=Qو <	Eا \�> "("> 
X> �#=Q [�'A �� إذا Y
	'�ل أي )�
Z�I=�ا� ��
 <�9 ^"رµA إ)k"ء <{ Eا \�>."  


 A W%�9 أھ��� ا��(Eأن ا Y
�� ��Z( �Ii <'"رة 	'�ل ا�=�> �? �	"%
�� )%"و�� R"�=%9\ ا��	��Ii( �? yم ا��"��ن ا�=���، > Lأ!"س أ� \�> Z�I=�ا�
 �A�> ZI=�=ه ا�"���A يTا� phG�=�9 ا�I=ا� ZA���وا� ��R
��"R y�%�A "=وإ�
 �#("Gا� Z! \إ� �Yا

ه أو ا�==�m أو ا�=> Z( ة
X> �#("Gا� Z! �? m��=�ا�

� ا�X'"ب )"�D
9� وھ� )! ZA
X%ة  وا�
X> �R �%R��غ !Z ا�
�Y أي ا��"!%
�� ا�X'"ب 9!15A">ر "Ilورا Z( �h� .16وھTا  �L ?� إط"ر !�"!� ا�
�'"ل ا�=�=Z�9I : أھ	�� d��e ا��c -ب�!"R �ورد �R"ن أھ��� ا�=#��Gم ا�=��

، وA�%�y ا��"ل Z( <�R 	"��ن ا��=#!g( �? :07 Z�I�L ?� أ�D"م ا�="دة
 "=I( �#!g( ة أو�Dو > و "�?
D "ط"X� رس"=A '"ري�ط'�%� أو ا< pGY

�، و	� �r=� أھ����T  L| ا�="دة����"�)Z 	"��ن  13:  "ن I=nD" أو ط'�%�I" ا�
"I�? ء") _��R ،Z�I=�ا�" : Z�A �� "( Z�9I=�=R <i��م ا��G�#( يE ز�nA W

Pھg( ا أو�Yرا"�Yا � gA "( وھ� ، �? Ptأ �
اط أھ��� اEداء ا��")�
��ا<� ا�%")� ?� ا��"��ن �� "�ا�=#��Gم، أو <�\ اE	> أن ��Aن )
�Yا ط'

  .17ا�=���

 أن 	"��ن ا��=�D Z�Iد !Z ا�
�Y ?� !�"ق �p ا�="دة T�"R ر�nA :13 

 Z�=A W ة
)L9 <�\ !'�> ا���)ب �Rرود <'"رة �nA Wز %nA "=(�I" 	"<�ة آ)
� <�\  اi^W"قA"=D � ��^ L�PQ Z( �9! م ا�%"م، وھ�"r9ا� Z( �I? "I�i�"G(

 ��^ ]Aر���� "%�"Q ن��A ن�R ZI=�=ا� 
t"�
ي ��lاmnع ا�%="�� ا�
X=ا�
�Yرا <=> ]D"t اف
Yإ.  

 ��
 �hGRص أھ��� ا�=#��Gم ا�=��=�"R <i�ZI= أ��U9^ "Iي ?� <�X�
p9^ إذ ،ZI=�=�� ��	PQأ �A"=D \�> Z�I=�13: ا�="دة ا� "I^
�? �? :02  Z(

� ا��=GY�� Z�I"ص ا���D ZAT : "	"��ن ا��=Z�I <�\ ا©^�=I( ز إ!9"د�nA W
 ��D أن y'! ZATا� ،�� �R �I�PQ"©داب ا�%")�� أو (9A"9) ر^�"بW �I��>
� واR�mاز أ)�ال أو 	
! �=A
) �IR"�^رW "9n! 
IYأ �:P: Z( 
{ �R �I��>

� أو �"(Eا ��"�Qن��"�
sA ا�=%=�ل n( �? LR"ل ا���"A> <�\ ا�X�ا� �i�"G=�"18 ،
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Ir^ "= �
A�R" وأPQ	�"  اEھ=�^ 
t"��� ا��=ZA��^ �? Z�I ا�%� �A�R
ا��

 ا�#Z وھ� #A��Q�� �%ل �Sh� رة
�� ا�=A"=�و<�=�" و)�9I"، و^�n�\ أ�Y"ل ا�

L9! � .  ا���"ة ا�%=��� و<"�� ا�SX> ر�D �Vا:
 2 - *W f�gh-+�,� )Z ا���ا<� أو : � ا�'>�=n=� Z�I=�ا� ��> skGA


ى، وھ� )" XA=> ا�DE"م  �ط"رQEد ا��� ا�%��R ن�Y L��Y ،L� �r9( ����"	
L� m�=( <�X  �R"�ورة ا��
  .ا�%")� ا��� ^=�m ھTا ا�%�� و�

�� ا��=Z�I: ا����� ��*� ا�',�+ ا�P�Uم -أ> ��r9^  ي
lاmnع ا�
X=ا� <'	 Z(
 "=� ">"'^ p	"و� y�	د 
�V ن"  ��r9�ا ا�Tأن ھ L��> TQgA ل دون أن��A W

�، إذ ^Z=k ا�='"دئ 1981اD��اه 	"��ن ا��=Z�I �%"م �!"!Eا  <l"#=وا�
 ZA���وزارة ا� "I!\ رأ�و< �AT�i9�ا� �U�#�� ����hi�ا� <l"#=ر " ا�"^ ،�("Iا�

�، وا��%��� ا�=�9I و����ا�#!g( ع أو"U	 <�� �� وا�9=�ذ(�t"Gا� ��!"!Eا Z�
 |�T تو"�	"i^Wط  ا"X9ل ا�"n( �? <=%ت ا�"	P> \�> ��'U=ا� ��>"=nا�

9�  10: ا�=9R �9I"ء <�\ أ�D"م ا�="دةn�ف إ�\ ذ�| ا�"kA ،Z�I=�ن ا���"	 Z(
� ا��ارد ذ 
ھ" ?� ا�="دة(�G�#=ت ا�"#!g=�"R �
ة 90: ا�=X"ر �i04: ا�  Z(

، W!�=" إ<U"ء رأUUG( �? "IA"ت ا����ZA 1990	"��ن <P	"ت ا�%=> �%"م 
Z�I=�د ا���� �"R�s( Z�I= و�s �="ذج �%t"Gا�.  

      Z(�9 وI=ا� ]Aر��ا� ��> Z( ة"Q��=ھ�اف ا�Eا Z�I=�ن ا���"	 Z=k^
(=��I" إ #"ب ا�=�=ZI ا���ھ�> ا�=�9I اEو�� ��%=> و^%�اد ا��U"<"ت ا��� 

"I�? ]hA  �? Z�'!ا
�� "'U��T�(P ا��#( L��  \�> دة"Aز ،ZA���ا ا�Tھ
درو!�I، و)Z�=A L�PQ Z ^�زsA ا�=�=Z�9I <�\ ا�In"ت ا�=�Gل �I" ا!��'"ل 

?��Z ا�A ZAT%=��ن �� وا�t"Gوا� �ا�=��رZ=� "�9I( Z�R ا�=g!#"ت ا�%")

�19�#"�IR ا�G"ص.  
� ��: �aط ا��j�'P -ب�l"=��  ��I" أ�D ا©:"ر ا�R"�ا�� Z> \9V W 
t"�

L	��D "IR <i�^ إذ ،ZI=�=ط" واردا ?� ا�="دة20ا�
Y 
� ا��� ^%�'R"�11: ، ا�� 


ي Ih9R" ا©^�lاmnا� Z�I=�ن ا���"	 Z(" : "%	�(و "R���( Z�I=�ا� ����Aن <
 a�n=ف ا�

<�، وZ( <n#A طXا� Lوو�� ZI=�=م وا��G�#=ا� <'	 Z(



  ا�ط�ر ا�*����) ��*� -,�+ ا�*(� �) ا�'&�%$ ا�
#ا"�ي                    
  

  

545                                                                                  ��� ا�
	�ء 


!��R Lوره ��=h"د	� <��L ?� ا�A يTوا� Z�I=�ا� �X%'� ا�'��ي �=�"ن )="ر!
�9I=ا� ZA����� ة�=�%( �#!g( ب
 .21أ	

 <�n#�وا� sR"Uق ا���D s�=) Z( Z�I=�ا� ��> \i%A.  \�> p9إن ا�

ى، Qأ ��R
> �
A%"ت <="��X^ �? LR TQEا �^ Z�I=�ا� ��> �? �R"�ط ا��
Y


ي h=ن ا�%=> ا���"	 "I9("ءت ا�="دة) _�D :12 ��A "=  L9(" : أن ]nA
 �%R"��=ا� "I�Dا
9� و)I=ا� ��ة ^%�( L�? د���، و^R"���"R رج��ا� <=> ����Aن <
 �? <�A W \ أن�، <���%�ا� <Dا
( Z( ��D
( <  �? �
 �hRرة )��ر()Eوا

 ��D

ةا�=�QEا  ��ا� �9I=ا�%="ل ?� ا� �Hi� دة��<Z ا��� اEد�\ ��(�ر ا�=
"I�? رج��A ." وإن �I( ؤل"#�R Z�I=�ا� ��> �? ]�U�=ا� �R"�ط ا��
Y �'^
��

�"د <�� ا��=Z�I أو %�W "ط
Y �R"�ل )" إذا  "�� ا���D ،"�IA�R ²%'ه ا��%A ن" 

ط Y د
n(L^"':؟�  

� دورا ?� R"���� إ�\ أن ]�"Sوھ� ا� 
h( �? L�iا� Z( ]�") Ln^إذ ا

رة  ا�:'"ت��  �DKى ا�k="�"ت ا�=(�G�#=ا� �H�Iا� y^"> \�> ع
X=ره ا�
�A


 ا�=��رب أو ا�=�=ZI، وھ� ا���� ا�Tي A�s( yi 	"<�ة ا�:'"ت t"�� ا�A"=��
 Z( �A"=���_ ^�n�\ ھTه ا�R ،<=%ن ا���"�� s�"Gا�%=> ا� ��%� �'#9�"R رة
�ا�=

��	 L��  �? <=%ا� ]D"t \�> ع <'· ا�:'"ت�	ل وPQ ]D"t \ إرادة�ا <
��م A "( أو �R"���"R Wإ ��ا�%=> ا�Tي �nA Wز �L إ	")� ا����> <�\ و(�د ا�%

"I("�(22.  
 ]�U�A ن��"�
 إ�\ أن ا�h( �? 
Qآ �I�و<�\ ���² ذ�| TAھ[ رأي ?

�"د <�� ا���رج %�W �R"�ا��L^"':ا�="دة و� p� \�> ZA�9�#( ،�D12: ?� آن وا 

ي h=ن ا�%=> ا���"	 Z( \وزه إ�"n^ <R Z�I=�ا� ��> �R"�  ]�U�A W يTا�

 
)Eوا "I�Dا
9� و)I=ا� ��ة ^%�( <=X^ دة��و(�ب أن A�Z=k ا�%�� �R"�"ت )
�9I=رج ا���ا� <Dا
( Z( ��D
( <  �? ZI=�=ا� 
t"��"�"ه ا��A يT23ا�.  


ي ?� lاmnا� Z�I=�ن ا���"	 "I��> p� ��ا� "I#i� ه ا�'�"�"ت ھ�Tھ

اوح Z�R ا�9#�  L24)9 04: ا�="دة�^ �وا��� �Dدت ?�
ة ا��=R Z�I=�ة ز)�9

�I" واE	h\ اEد�\وا�}Pث !�9ات )Z ا����ZA وھ=" ا��ـ�ان ���^ s( ،
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 �'#9�"R 
(Eا
)��  �#!g=ا� Z( <  <'	 Z( L%?د ��i� و ZI=�=�� ا�=�?�ع
� وا��و�� و?�" ��="دة(�G�#=16: ا� Z�I=�ن ا���"	 Z( .  

=D L�  |اره و?� ذ�
��!W و�="ن ZI=�=ا� 
t"�� إ�"?�� ��%")> ا�A"
 Z( 
�#A ءm) و�� �I)\ )�ا�ه <�>"#A ��"( <Qد \�> L��h�R �#i9ا�

 .  (25�U�'"ت ا���"ة
� وو!��� �´:'"ت ?� �tد و"�
ط ا�%Y Z�I=�ا� ��> �? �R"�ا�� �%^

ت )Z 	"��ن ا��=Z�I ا��� ("ء 11: ا��	� ذا^L،  > ھTا ^�!�#" <�\ ا�="دة
 �:P: s�	�^ اط
�Yا �^ |�T� "R���( Z�I=�ا� ��� �XRن و(�ب أن ��Aن <�وا�

ط Y s( ،�>
Xا� Lوو�� ZI=�=م وا��G�#=ا� Z( <  وھ� ��أط
اف ?� ا�%
� �"R���ZA ا�=�9I دون إiV"ل i��=ر!=� ��ى ا�دارة ا� <�XR ��^#�n> ا�%


ع X=ص ا�
D Z�'��� ،�A��'ا� �"h( أ)"م L��> �
ي <�\ ا�=h"د	lاmnا�
 ZA�	"%�=�� �����"�� �="ن ا�=
ا m ا��SR Z�I=�ا� ��> \�> ��=!
إ�i"ء ط"sR ا�
 �R"�ا�� ��G^ أن 

 ا�=�=ZI، ��9�� <�\ )" ذ t"�و<�\ و(L ا��hGص ا�
�\ ��%")> ا�=�=ZI ا��y ?� ا���hل 'A Lأ� 
�V ،Z�I=�ا� ��gAدي إ�\ PURن <

�L وإن  "ن  <�\ أ(
 A%"دل 	�ر ا�%=> ا�Tي أداه�"hا�%=> و� ]D"t ب"#��
�9I=ا� ]Aر��26?� إط"ر ا�   . 

����\ : +�,  آ\�ر W*� ا�'
Z�'�"n� �(m�( 
��د ا�=%"و�� ا��� ^%�'> Z=� Z�I=�ا� ��، �9A27رج <

ZI=�=م ا�m���?  
�r� ��� و��#"IR" ط��� )�ة ا�%(�G�#=ا� �#!g=ى ا��� <=%�"R
 �?
D #"ب�ا  Llورا Z( �!"!Eض ا
Sن ا���A phG�( �9I( ZA��^

 ،���د )#'�" ?"!W�i"دة)9�%A 
  . )Z أ(
� )Z ا�W�mا)"ت >�=n( \إ� �#�9^ Z�I=�ا� ��> \�> �'^
إن ا©:"ر ا�=�


ى <�\QEا�%=> وا ]D"t \�> "Ik%R s�A  \�> L�ا�=�=ZI، وھ� )" !�و�
  :ا�9�� ا©^�

ھ� ^�| ا��ا('"ت ا��� A�D"t "IR �I%[ ا�%=> : d��e ا��c ا�'#ا��ت -1
 "	��D L#i� ا�#�"ق �? <�X^ ��وا� �(�G�#=ا� �H�Iط'�%� أو ا� pGX 
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� ^ <R�m�= ھTه ��G^و ،ZI=�=�ا)"ت�m��Wا  Z�I=�ا� �	P> �?
m�=^ ]#D ط
L^ذا ��R ZA���وا�.  


دي واi^W"	�"ت iا�%=> ا� ��> "I�
iA ��ا)"ت ا�m��Wإ�\ ا �?"��"'?
 s( دي
iا�%=> ا� ��� ا�%=> ا��� gAط
ھ" <	P> �? <=%"��ن ا�	و ��>"=nا�

ض <�� ا��=Z�I ?� ذ)� ا�=#��Gم iA ،�I9( 
h�ا�%="ل ا�%"دZ�A وD�\ ا�

  :، Z�=A إnA"زھ" ?�=" A��Z(28 ��ع Q"ص ا��mا)"ت
�ن - -أm+�h,'	� (
,h� +%�P : أھ� Z(ھ�افEا  ��> "I������ \%#A ��ا�


ر�،  =" أن ا!��'"ل )�=ZI 29ا��=Z�I �="ن ^��ZA ا�=�=ZI و?�" ��=�I9 ا�=

h�� St"ر ا�#Z وا�A"=�� �Aإ('"ر �، 30أو أ }
 )Z 	'> ا�=#��Gم )#��

�'9R P"ء <�\ أ�D"م ا�=�#( ��9� وا�%=��I=ة ا�"��)Z  07: "دة�k="ن إ<�اده ��
 ZA���R L(اm�ا�%=> ا� ]D"t إذا أدى Wإ \^��A W يTوھ� ا� ،Z�I=�ن ا���"	

"("^ "9A��^ ZI=�=ا�="دة. ا� ]^
� �DE"م ھTا  36: ���"G\  > )�اء <m(
 Z�R اوح
�^ ���"( �R��%R Z�9I=�=ل ا�"'�
?² ا!�R ن��"�د9A"ر  3000و 1500ا�

 y�'U^ أن 
�V ،�(�G�#=ا� �#!g=ا� �� ?� ذ)�R": �i�"G( <  \�> ي
lاm)
 �t"Q ،�����"	 "I9( 
� أ }�Rأد ���#( s	أرض ا��ا �? L	Pإط \�> p9ا ا�Tھ

� أ�D"م ا�="دةi�"G=� �
 راذ<�V رة
�
ا)� ا�=S07: وأن ا� Z�I=�ن ا���"	 Z(  .  
� ������e : �� "( ZAواdZ ا��`�W �j	q أopق ا�'�رب ا�*� -ب>"n� W


ة ا��� �iل ا�PQ رب��ا�= Z#ا� 
�St قPQأ Z#D \�> 
I#ا� L'D"hA
 �=I( "I��  \�> وةP> ��	PQوأ �A�R
^ �=I( م�G�#=ا� �=I=? ،"I�? ن���A
 "I�
ا?A أن ]nA �?
�9� أو ا�I=ا� �� )" ��%")> ا�=#��'��، ?=="ر!?
D ���%^

وھ� )" A W��hر �Dو:�V �? L"ب )L)�A Z  !��ك nA�[ ا�Zl"Rm وا�%=Pء
 L��> si9�"R د�%A "=R L'Aة ^�ر

 PQل ?�t"���م !��ك وأPQق ا�=�=ZI ا�Aو

�'Z�D P و��ج ا�%=>�#(.  

<� ��=�=ZI أن A�%"ون )D"t s[ ا�%=>، �Rن Xا���� ا� \�> Z��
 �A
r9روس ا���ار �
=�!"R ره�kDو ZI=�=ا� L9Rك ا��! Z#D \�> ص
�A

�� ا��=L#i� Z�I، و?� ا�=�"R> وا%� �)�Vا�=���ع ا�'��ا <�X^ ��ا� ����'U��
 "( <  Z>رة و
�"Wت LR"�V ا�=��R رب��ا�= 
t"�
 رب ا�%=> و�� ا�UGA
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 L� ض
%�A يTدث ا�"��"  L�? L�Q�^ مm��#A 

 ا�#Z( Z أ)�St L� ض
%�A

ة 19: ا�=�=ZI ط'�" ��="دة�i02: ا� Z�I=�ن ا���"	 Z(.  

,�+ا -ج'	� ��Hا��را s�ا����j ام#'�Y : L� �!ر ا��را"#=�"  Z�I=�ا� ��>
 �U'^
� ا�%=��"ت ا�=��G( ]�") \إ� ،����'U^و �A
r� �(ا
R <=XA ر
�(
9� وا��hhG"ت ا�=U��ب ا����I�? ZA"، وھ� )" A�� PQل )�ة I=ا� �R=="ر!


اف Yإ ��^ ،�9I=ا� ]Aر���9  ا�دارةا�I=ا� ZA����"R �i��=ا� ،Z�I=�أو ا�
�(�G�#=ا� �H�I�� �!"!Eل ا��ور ا"iVدون إ ZA���ة ا�T^"!ة أ�>"#=R31و .  

��� : W�م اL'H�ام ا�'�رب �) ��u ا����t ا��اد ا�'�P%+ ��,� -دA �	
D"t[ ا�%=> ?� أ�D"ن  }�
ة <Z ا�ط"ر ا�=� phG����#�? ،ZA��Gم 

 \�> "I� �	P> W ل أو أ<="ل"SYأ �? ZI=�=ا� 
t"�9� أو ا�I=�"R قPا�ط
 W ��ة ا�
�UGل ا�"SYWا |�T و ،Z�I=�ا� ��> ])�=R ZA���ا� <�( �?
�ا�
 <'	 Z( ZI=�=�� WPS�!ا 

 ا�#Z ا�=�=K? ،ZIن �Dث ھTا ا<�'�St "I��UA

�، ھTا ا�W�mام �h( �nAره ?� روح ا�="دة(�G�#=ا� �H�Iا� ]D"t :15  Z(
<�SX^ s9=^ ��ت ا�%=> ا�"	P> ن��"	  <=> ��> ])�=R 
t"�ا�%")> ا�

��� و)
ھ	"Y ل"SYأ �? ����D32 .  

 ا�=�9")� <�\ �
ورة lاmnص ا�
D ��i^ Z�9I=�=�� ع
X=ا� �A"=D

� ا�=�=Y Z( ZI�\ أ�Y"ل �h� �Aور
kا� �A">
 ا	�h"دA" ا!W�PSل^�)�Z ا�
� �L ا(�="<�" "ن أو 	P> W "=R رب��ا�= ����^ �? �#n�A أن Z�=A يTوا� ،
]Aر���"R33.  


ام <�� ا��=Z�I، وW ا�%�ض : د�$ ا�ZU -ھـRاء إ
) Z( ف�Iا� a�� 
)Eا
 ]D"t ى�� LRر�^ �'!"9=R LAدgA يTء ا�%=> ا�"�� Lk'�� ZI=�=ا� \%#A يTا�

�(�G�#=ا� �#!g=أو ا� �?
�
ورة  ،34ا�%=> أو ا�� 
)�� \�'^ Z��
 y'#( 

 ا�=#��Gم )�s?�R "(m أ('�%Aو ،�)"Dا�="دةو L^د�D ZI=�=�� :16 

Z�I=�ن ا���"	 Z(35  "I� ف"kAء"i>ا�  
� <�\ أ(��� ا�=#�'A
kا� Z(
 s?د �
ا "تا�=�=ZI، و^�i> ا��و��YWا  ��ا��ا('� <�\ ا�=�=ZI وا�=�%�

)Z 	"��ن  �"  ، :20���D Z> Z�(ادث ا�%=> ط'�" ��="دةا)W�k�"R�>"=="ن 
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ة �iا� �? Z�I=�02ا� Tو?� ھ ،"I9( ��A "=R ZI=�=�� m�i�ه ا�(
اءات ^

دود )"دي )�'�ل( Z( ه
�?�^ .  

�  ا!W�i"دة� \9V W�=�Z> ZI= : ا�'���j ا����v - وAا��ور ��'Uص ا���iا� Z(
 9=A وض أن
i=ا� Z( Lأ� \�D ،���hا� �A"	��� "�"=� <=%ط[ ا� Z(و

9�R "( وھ� ���hا� �I��"D �%R"�=R =#^ ���t 
�L و���Rح ا�=�=�9Iن د?"^
�  30: ا�="دةA"=�
ي �lاmnع ا�
X=ا� Z( �%! L�?و ،Z�I=�ن ا���"	 Z(


 ا�=�=ZI وا�%")> <�\ �D !�اء، و^="s( "�Y ا��Inد ا��و��� ا�=��Q"ة t"�ا�
 ،�i��G=ا� �
sA ا)W�="<� ا��طs( �9 ا�=�ا:�y ا��و��X�ا� �)PQ Zل )Pء)

� ر	� �	"i^W" 182 => ل"�Yأ!�أ أ 
rD ن�XR �Aر�iاءات ا�
> ا�iU> وا�(
 �
 ا��و�� ��%=> !9=^g=ل ا�PQ =�ة�ا�=% "I��> ء"k�وا��� t"د	�  �1999�

 �9! 
lاmnا� "I��>200036   .  
)IY Z"دة ا��i"ءة  ا!W�i"دة��=�=ZI ا�� : �? y�a xh,�دة ا��NPءة ا�,��h -ي

 ZA����"R �i��=ا�دارة ا� "I=�#^ ،ZA���وا� ]Aر��ة ا�
�9�، Z�D ا��I"ء ?�I=ا�

، IY �%^ _�D"دة ا��i"ءة lاmn�9 ?� ا�I=ا� ZA���ا� m ا
( �? ��{=( ،�9I=ا�

ف Z�=^ "IR ا�=�=Z( ZI و��ج <"�� �%( �� ر!=�� وIY"دة <�=���9� و:�I=ا�

A <=> \�> ل�h��� <SXا�L^
  .LR Z=k رز	L، وL#i� <�%A LR وأ!
 ��9� أو��I( ءة"i  <'�ا��Iف )Z إ<U"ء ا�=��رب D"��" <")> ا�=#�

� 	U"<"ت ا�X9"ط ��G( �? �?
D �، اW	�h"دي)%�
ف Z( L9�=^ "IR )="ر!

ي r� ���%^ن ا�%=> و"�=R ا����( ZA��^ yA
���� ا �#"ب ھTه ا��i"ءة <Z ط
 ��9I( دة"IXR ج��A ،"( phG^ أو �9I( �
ة R=="ر!Y"'( ��t �9 ذي�و^

 Pi�^ 
'�%A �9I=ا� ]Aر��إن )#"ر ا� ،"IR ف
�%( �©Wف  ا(�="<�"ر!=�
A"=D�Z( �I  ا�X'"ب ا�SA ZAT"درون ا�r9"م ا��را!� !A "=( ،"A�9#"ھ� ?�


اف��Wل اPS�!Wوا ]h9( \ ا�%=> ?� أي�ون <
'nA "=9�D ��"=#nا� .
 ،�Yا
��ر <��L ا�%")> ا�A W �	 ا
'�%( "���R ا�I) ]�U�^ ن أ<="ل��^ "( "'�"Vو

 L'%�^ يTا، دون �#�"ن ا��ور ا�
t"	 ل ��  "ن"��  ا�دارة?��� ا�i��=ا�
> T�i9^ Z�D Z�I=��9 وا�I=ا� ZA����"R يTا� �R"	
� ا��ور ا�t"Q Z�I=�ا� ��

L'%�^37.  
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,+ ا�'#ا��ت -2'�"R> ا�W�mا)"ت ا��� ^�> s�D"t y^"> \[ : ا�( �?
�s <�\ ھTا ^ ،L#i� �	رب ?� ا����ا�= 
t"��� "	��D <�X^ ��ا�%=> وا�
 s( Z#ا� 
�St ZA��^ \�> ف
XA يTم ا��G�#=ه ا�"n^ ا)"تm�ة ا��> 
�QEا
 Z( وإن  "ن ��� )%"و�> Z�I=�ا� ��� ط'�%�� ���ن <n��� �9"، وھ�I( L'Aر�^

I? ،ص"Q ع�� 
t"�
ض ا��mا)"ت )�'"د�� <�\ ط
?�D"t L[ ا�%=> وا�iA �
 Z#ا� 
�St ZI=�=ا� "I�=��A ��ا)"ت ا�m��Wز ا"nAإ Z�=A _��R ،ZI=�=ا�

�^©" :  
)Z 	"��ن ا��=A Z�I��mم ا�=��رب  10: ط'�" ��="دة: ا���yt� cب ا�L'y�م -أ

R"#��� ا����ZA ا�=�R phG"�%=> ��ى ا�=#��Gم و��^ <R"�L ا�G"ص ?� )
��"م 38ط��� )�ة <�� ا��=Z�I ا��� ^�
اوح Z�R ا�9#� وا�}Pث !�9اتR ،

 ]h9( أو phG��"R �U'^
ا�=��رب R"��ا('"ت وا�=I"م ا�=#�9ة إ��L وا�=
 Z�I=�ا� ��%� ">���( <�X^ ��وا� ،"I��> رب��ا� ��A ��ا� �?
�ا�%=> أو ا�


ة 18: و?�" ��="دة�i01: ا�  s( ،Z�I=�ن ا���"	 Z( <=%م ?� ا��G�#=ة ا��>"#(
� و)�اظ'� ?� إط"ر ("^ �A"9%R ،�� وا�Tھ�9�=#nا� ZI=�=رات ا��	9"![ و�A "=R

�?
�� ^%�� ا�A"Sم، و��G�#=ا� LU'kA يTا�%=> ا� ��r9^39.  

 �Rوا)
 : أوا�� d��e ا��zj c-��عا�Y'#ام  -ب=^�A رب أن��ا�%")> ا�= \�>

� D"t[ ا�%=>، وأن Ti9A ا��%��="ت ا��h�=وا� �� ا�#�=�U�#ا� L� "رھ�h^ ��
L�=%R40 �9I=ا� ZA���ت ا�"�k��( Z=� �>"U�"R امm��W�9رج وا([ اA _�D ،

�� ا��=Z�I، و Z=� |�T وا('"ت ا�%")> ا�%"دي %� �� أ!"!�A"V ان
ا��� ^%�'
 |�T  ا ا�ط"رTو?� ھ ،P'��� ا�%=> ا�Tي !����ل إ��L ا�=��رب )#�> �?


ام ^�	�Dوا([ اZ�I=��� رة
�  .�� ا�%=> )s ا�=�اظ'� <�\ ا��روس ا�=
,�+ ��از -ج- �*W ام�jإ +W ع�h'�Yا : ��
م <'A أن ZI=�=ا� s�U�#A W

^=#( s( �A�) Z�I��Gم :"ن 	'> إ^="م ^T�i9 ا��mا)"^L ووا('"^n^ L"ه ا�=#��Gم 
 ���� ا��=Z�I ا�='
م أوW وإW <� ھTا ا�%> \�> ]^
�A "( ول، وھ�Eا

Pط"R41.  
)Z�R Z وا('"ت ا�=�=ZI <�م إ?X"ء : �'#ام �j�م إ�&�ء أ�Hار ا��cاY -د

� ا��� A��رب <��I" أو ا�=%��)"ت ?
�� أو ا�>"9h�"R �U'^

ار ا�=!Eا



  ا�ط�ر ا�*����) ��*� -,�+ ا�*(� �) ا�'&�%$ ا�
#ا"�ي                    
  

  

551                                                                                  ��� ا�
	�ء 

 ،yA�#�وا�دارة وا� ��r9�ق ا�
��9"ت وأ!"��[ ا�s9h وط��"R ���9� ا�=�%�I=ا�
Gا� ���Qا��ا yl":ن ا���=k( Z> �X�A W وأن "Aأ �(�G�#=ا� �H�I�"R �t"

� إن t"Q "I'D"tو �#!g=�"R ارا

^[ أ�A |�TR ن ا�=#"سE ،"I>�� ن" 
�#?"9( �#!g( أو �(�G�#( �Hب ھ�"#�   .42 "ن �

�_��\ : +�,  �,�%� W*� ا�'
 ،��9�%�، R%� ا��9A "Il"I��I ا�%( �� أ(> أو )�ة 	"����(
�S"�[ ا�%��د ا�='

p9A �	 "=   "=I��  أو ZA�	"%�=ا� �Dت ?� أ
ا��"��ن <�\ W"Dت )�\ ^�?
�� ا��=Z�I ا�Tي إ)" أن I�´� skGA"ء > \�> y'U9A "( وھ� ،��%�� �A"I� ��%)

  :ا�W�I"ءأو 
 1 - +�,�µ#? LR �h ا�%��، ذ�| )" L9�R 	"��ن ا��=Z�I و: إ�,�ء W*� ا�'A

�� ا��=L9( :"=A Z( Z�I ا��� �> �h�A "( \�� R :24=�([ ا�="دة> µ#? Z�
�l"k	 ���R ا�� أو
��"R أو �Dوا ]�") ، Z�?
Uا� �Dأ Z( ��و Z�=A إ�S"ء ا�%

Z�I=�ا� Z( Zو��Eا ZA
IXل ا�PQ ²A�%^ دون."  
 Z�R هm��=^ و<�م L��(�=> p9ا ا�T\ ھ�³ <DP=أن ا� 
�Vء"Sا�� 

�A����ة ا��"��ن وا�R µ#i#'[ إPQل أ�D ا�=�%"	��"R ZA�mا)"^L ا�%R ء"I��Wإن . وا
24: <=�)�� �p ا�="دة  "I���� ZI=�=م ا��G^ W "I��=Vو Z�I=�ن ا���"	 Z(
 ،L��"t 
�V �?ء"I��"?  ،A
t p9Rدة و����ة ا��"��ن ��Aن ?� W"Dت )R


^[ <Z ا�A "=R لPQ´� اءm) 
'�%A µ#iوا� �?
�� )Z ا��mا)"ت ^n"ه ط%�
 ��iA W رب��ا�= yD �? م�G�#=ا� �ا�%��، �"ھ�| <Z  �ن إ(�"ف أو ^%#


 ا�=�=ZI إ�\ ا��k"ءt"�  .D��n� "=ء ا�
 ��%� <%n^ Z�I=�\ ا��ف <
X=رب وا���ا�= Z�R �R
� ا��� ^	P%�"? |�T 

)Eوا ZA���إ�\ ا� ZI=�=ا� �)"D "I� ف"kA ،�9�%( ��t�hQ Z�I=�ي ا�Tا� 

 ��"���� �Aر"h( \إ� �
ا?%� ا�=#��Gم إ�"?=� �RدEا s�"=ا� �R"{=R ن��A

�Y
� �%�م R��Z! LV ا�t"Q Z�I=�ا� Z( ��i�#=ا� \�> "H'> 
  .وا��� ^%�'
 Z�=A ��ت ا�W"�
ي أ }
 د	� )�R _�D Z"ن ا�lاmnن ا�%=> ا���"�? |�T�

�� ا��=m�nA _�D ،Z�I ا�PQ µ#iل> µ#i� "IR |#=�ا�  "I^�(و �R
n�ة ا�
�?
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 Z( يE را
�( µ#iا ا�Tن ھ��A أن \�> ،��
 A'�أ )Z ^"ر�^ µA	�s ا�%IY
��>"=) <=> ��	"i^ق (="<� أو ا"i^ھ9"ك ا Z�A �� "( ،²A�%�دون ا� Z�?
Uا�.  

      �A �� \�( ،"%( "=I^رادKR أو ��إ�I"ء <�� ا��=UR Z�I�Z( ] أ�D ط
?� ا�%
'�� !�ء !�
ة ا�%")> ا�=��رب، أو ^%#� D"t[ أ�Dھ=" R'�9د ا�%��، أو :


، أو IXوز ا�"n�^ ة�=� a'�� ا�R��%� ZI=�=ض رب ا�%=> أو ا�
ا�%=>، أو ^%
 "I�? رس"=A "ن  ��ا� |�^ 
�V �A��R \إ� "Iط"X9� �(�G�#=ا� �H�Iا� <�� ��"D �?
�> ا��%�²A ا�=#��� y�=��R ZI=ي D"ل A W أن \�> ،���X"ط�^ �9> L	�s ا�%

�Dوا 
IY ة
  .)Z ا�DEال <Z أ(
� �=" !'p� <A�%^ ])�^ y ا�="دةn��9�"R :24  ن�R ،Z�I=�ن ا���"	 Z(

�� ا���رA[ وا��"Wت > µ#i� "I�? ء�n�ا� Z�=A ��ح ا�=�ة ا����Rو Z�'^
 ��"ت ا�%=���'U�وأن ا� �t"Q ،y�	وا� ود <�XR �9I=ا� ]Aر��ا� ��%� ��I9=ا�


ات وھ�iاS: زت
ت و?
اV"ت 	"�����، ھTه ا�9�"pl ا��� )� "I��Y Z��Z�I= أ?

 ا�=��رب، ?�i ھTا ا��%�A>  ا��
ارt"��D�R أو ط
?� ا�%��، وt�hQ" ا�

L	��D �? ف"�� أو إ(#%^ <  Z( ZI=�=ا� Z#ا� 
�Sh� 
� أ 'A"=D 
�?�^ .  
 ��r9^ �? �
t" ود	D 
� أ }�R
> �
A%"ت <="��X^ �n� <R"�و?� ا�=

 Z( ،Z�I=�ا� ��)Z 	"��ن  14: ذ�| <�\ !'�> ا�=}"ل )" �> �h��L ا�="دة<
L��R ي
h=ا�%=> ا�" : LA�� �': رج إذا��ا�= ���nAز �D"h[ ا�%=> إ�I"ء <

�9#D رة�hR �9I=ا� ��%�%�اده ��وا! L���م أھ�>."  

ط إUQ"ر XR ،�� =" ورد ?� �ai ا�p9 أن ��=�=ZI أن �I9A ا�%

� أA"م <�\ ا:P: <'	 
Q©ف ا
Uا� Z���D"9ا� Z( ��	 د�)و |�TR ³DP�? ،<	E
���� رب ^ pQW"Rو ،Z�I=�ا� ��%� ����"	 µ#? ن"=k� �� وا�=���<����Xا�
9#�، وإذا اد<\ ا�%")> D رة�hR �9I=ا� ��%�رب ���ا�= �ا�%=> R}'�ت <�م أھ��
 Z> ل�#A <=%ا� ]D"t د أن"i�#�� ،L��> ا�:'"ت ·'> s	ذ�| و a�> ZI=�=ا�

� ا��I"ء ا�DPhم ا��> 
�V 
Qإذا  "ن �#'[ آ ]Aر��أو ا� Z�I=�ا� ��%� y'#=�
�9I=ا� ��%��     .  

ا��Xء ا��R"nA أن ا��I"ء <�� ا��=Z�I ورد ?� : W*� ا�',�+ ا�',�ء - 2 

 ^� ^%�ادھ" R=�([ ا�="دةh�)Z 	"��ن  W"D :23ت )��دة و<�\ !'�> ا�
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	�ء 

Lأ� \�> p9^ ��وا� Z�I=�ا� " : ��> \S�A ر
ا��=Z�I و(�R" دون إ��"ق أي �
�
 ?� ا��"Wت ا��"��Q©ف ا
U�� �  : W"R)��"زات ا�=��#'

 - ZI=�=م أو ا��G�#=و?"ة ا�.  
  .إ<Pن إ?Pس ا�=#��Gم - 
� E!'"ب 	"ھ
ة - (�G�#=ا� �#!g=ط ا�"X9� �l"I� �	�^.  
 - Z�?
Uا� �DE �lدا mn>.  
)Z  13: ا�%��R��Z ا�=�h9ص <��I=" ?� ا�="دة ��Dى^%
ض ا�=#��Gم  - 

� أو إR �I�PQ"©داب ا�%")�، و?� �� أو (9A"9) �'�^ار \�( Z�I=�ن ا���"	
�� ا��=Z�I، أو إذا )" ^� > �? "I��> yi�=ء ا�=�ة ا�"I�ت <�9 ا�W"�(=�s ا�

Z�I=�ا� ���I�KR �k"ء <A �l"k	 ��D ور�t.  
�-�p:     

��ق )Z 	 23: إن �p ا�="دة�� ا�A"=D ��i�  Z�'A �� Z�I=�ن ا���"
 ،
t"�� ��=�=ZI ا�'#9�"R �t"Qو ،Z�I=�ا� ��> Z( �
ف  L�Eا�=��#'Uا�

� أ }
 )Z ا��k"ع، R%� أن �Rا �p�hR L اA <(E��ح A"=�� ا�=��"ج ���%kا�

ة �? L�? �k�?� اy?E ����ھ[ ���Qل ا���"ة ا�%=���، و)}"ل ذ�| <�� ^=Z�I ا�

 �9� )" وأدى L')�=R  [ا �#!9I( أو �?
D �?�L ا�=��رب )I"رات �=="ر!
 
IXR ]Aر��ة ا�
أ<="�l"i� Wة رب ا�%=> :� ^�?� ا�=#��Gم 	'�> ا��I"ء ?�
 �? 
t"�
ا ا��� 	k"ھ" ا�=�=ZI ا�IY 
X> ى�Dا� 
�h( ھ� "=? ،�Dوا

�> <h�IY \"دة ^��A دون أن ،<����9� ا���رA[ ؟، وا��� �� I9( y'A" إW ا�A�
� W!��="ل ^��L9A ؟ وھ� ا�W"�Yت ا��� �� ^�رد �L ا�="دةhhG�( :23  Z(

"I�A�%^ ])�A "( ،PD Z�I=�ن ا���"	.  
       �l"�9�"R ل"��}� ا�R ��Qأ |�T� ">"'^و�  :ا©^�

1-  ��n^ي، و(%>  ا©:"ر
lاmnع ا�
X=ه ا�
�� ا��=Z�I ا�Tي أ	%� ��l"=�ا�
� و�tد و"�
ط ا�%Y �R"�ن ا��PUR \إ� "Ii�G^ �kiA ،�	ا�� ai� �? إ:'"ت

�� .ا�%
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2-  Z( ولT'=ا� �Inدل ا�"%A 

 ?� L��hD <�\ أ(t"�	"�l ھ� yD ا�=�=ZI ا�
 ]Aر��أو ا� Z�I=�ا� ��> ])�=R و��  "ن �(�G�#=ا� �H�Iب ا�"#Dة و�l"i� L�'	

�9I=ا�.  

اD"ت       �	W"R اTھ �{�R ��Qا "= �%RرEا �  : ا©^�

���A ا�=�ة وا��"Wت  p� <A�%^ :24 ا�="دة ��#"نا! -1�R Z�I=�ن ا���"	 Z(
 ،y�	وا� ود <�XR Ll"Iأو إ� ]Aر��ا� ��> µ#i� "I�? ء�n�ا� Z�=A ��ا�
� أو إ(�"ف ?� #%^ <  Z( Z#ا� 
�St رب��=�� 
� أ 'A"=D س
���?

��	W ،L!�=" إن ?#D"t µ[ ا�%=> ا�%�� )Z دون )'
ر (�يD  . 
���A ا�="دة -2^ :23  ��> �I�9A "I')�=R ��ت ا�W"��� Z�I=�ن ا���"	 Z(

��ق �� ا�A"=D "IR ��A ��ا� ��iا��� Z�'A �� p9ا� ai� أن Wإ ،\S�Aو Z�I=�ا�
�"رب <�\ A يTا� ZI=�=ا� 
t"���ق ا�D �t"Qو ،Z�I=�ا� ��> Z( �ا�=��#'

9I=ءة ا�"iدة ا��"IY \�> <h��A دون أن ]Aر��ء ا�"Iإ� ��� R#'[ إ�S"ء ا�%�
وھ� )" ، Z( :23 أ(> و?"ة ا�=#��Gم أو إ�Dى ا��"Wت ا��� ^9=k�I" ا�="دة

 �'^
� ��=�=IR ZI" و^	P> W أ!'"ب "I�) وأن �t"Q "I�%)ا
( ])��#A
  .D"hR[ ا�%=>

ا�=�Z=k  81/07: ا�=%�ل وا�=�=� ���"��ن ر	� 90/34: إذا  "ن ا��"��ن ر	� -3
D �	 Z�I=�"��ن ا�	ى �h	 "9! ام�د
R� دة"=�� "��� ا��=Z�I و?> :12  L9(

9� ?��K أرى أن A�� ا�
?Z( s ھTه ا�#Z ذ�| أن ! ZA
X>و a=GR دة��(
 �9I( ��%^ �? �'V
� ^U"ل ا��}�
Z=( ZA ?"	�ا ھTه ا�#Z، و^��ن ���IA ا��"U'ا�

�"، )" A��([ إذن ^%�p� <A ا�="دةDW <=%ا� L� <i�^ �?
D 12: أو  s?
R
�"ق �"R�Z�I=  �ن ^��ن !Z ا��Wا Z( Z�=��� ى�h�  . )}Z#�30 P ا�
إد)"ج 	"��ن ا��=Z=� Z�I 	"��ن <P	"ت ا�%=> ���ن <��  ا!��#"ن -4

   .ا��=Z�I أ	
ب �%�� ا�%=>
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  :ا�,�ا�{

                                                           
� ا��"���� ���=�h( Z�Iره ?� ا�="دة  -1A
ا�=�%�Z( :81/07  y ا��"��ن ر	� �nA :01 ا��%

� �"R :26/07/1981�Z�I=، ا�=gرخ ?�A
lاmnا� �Aر�I=n�� ��=!

�Aة ا�nدر ?� ا�"hا� ،
 .1981، �%"م 26: ا�%�د ر	�


 ا�=�=ZI وھ�  -2t"�� ا�A"=D "I9(و ،�Dأ \�> \iG^ W Z�I=�ا� ��%� ��>"=�)Wا �إن اEھ=�
� ا�%")> A"=�R �� ?� )�اQ��I" ا�=��9%�l"=�)" أY"رت إ��L اE!�"ذة <Pق ��ال R"©:"ر ا�


ي lاmnن ا���"�
 ا�==�ZI ?� ا�t"��"ر��(ا�( �
 ) درا!h�ا���م ا��را!� �Dل ^�SX> ا�
�r9=ان،  ا�
� وھ%(") ،�>"=�)Wن ا��"�
yA ا�iU> ?� ا�? ،<iUق ا���D 
'G( <'	 Z(

 ،���ق وا�%��م ا�#�"!��� ا���29/11/2011 . 
)Z�R Z ا��R"nA"ت ا��� ^#W <n<�="د )'�أ و!�"!� ا����ZA ا�=�9I (%> ا�In"ت  -3


?��Z ا��� �WgIء ا�X'"ب ا�=�'��Z <�\ ا��=Z�I )�ز<� Z�R ا��'�A ZAT%=��ن ��#"�IR ا�=#�
�t"Gوا� � .ا�G"ص وا�=g!#"ت ا�%")

�"��ن ا�%=>  -4� "�� St"ر ا�#Z و?A"=Dو <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�
� وا�#�"!��، ا�%�دAد"h�	Wوا �����"�� ��%��م ا�A
lاmnا� ��n=ي، ا�
lاmn02: ا� �9! ،

 . 371، ص01/06/1995، 1995

?��ن ا� -5��'> ا��#A Z( اوح <�دھ�
�A W"=> �k^ ��ا� ��SX=ت ا�"#!g=اص وا��G

�'��ن )�=9I" وا�Dا <�\ اE	> 5<")> وا�D إ�\ �#A ،ل"=> .  
-  Z( ل <�دھ�"=%� �(�G�#=ت ا�"#!g=20إ�\  6ا� <	Eا \�> Z�9I=�( <'��#^ ،P(">.  
-  Z( ��SX=ت ا�"#!g=40إ�\  21ا�  <'��#^ ،P(">4 <	Eا \�> Z�9I=�(.  
-  Z( ��SX=ت ا�"#!g=\ ا��ل  100إ�\  41و<"'�  .)�=Z�9I <�\ اE	> 5<")>، ا!�
-  Z�R "( "I�"=> اوح <�د
�A ��ا� �(�G�#=ت ا�"#!g=أن  1000و 100وا� "I��> ،<(">

 Z( �����( �>�=n( <�� ا�D9" واI=�( <'��#^20 P(">   .  
-  "I�"=> وز <�د"n�A ��ت ا�"#!g=م ا�m��^1000و R <("> ر��A Z�9I=�=ا� Z( ل <�د"'��!"

 �'#9R03 "I�"=> ع <�د�=n( Z( �H=�"R. 

 و  -6X9�� �?"�
ي، دار ا�}lاmn"��ن ا�%=> ا�	ح 
Y �? m�)ض، ا���> Z#D ��>

 ،�>"'U112، ص 1975ا�    . 
�� ا��=Z�I ?� ا�="دة -7%� �A

ي ا�h"در  45: ورد ھTا ا��%lاmnن ا�%=> ا���"	 Z(1975 ،

A
n?� ا��	ر ��=!
 .   �1975%"م  39: �ة ا�
�� ا��=�T  Z�I| . ا�#"�� ذ 
ها�=�Z=k 	"��ن ا��=Z�I  81/07: ا��"��ن ر	� -8> skGA

� <�\ <P	"ت ا�%=>�'U=ا� ��>"=nت ا�"�	"i^Wم ا"�DE .�	ن ر��"�
  �T| ا�r12: أ� 
�
ي ا�=gرخ !9h=ن ا�%=> ا���"	 Z=k�=2003: ا�     . 
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�"��ن ا�%=> <mاوي <'� ا� -9� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�
Z=D، ا�#Z ا�


يlاmnص  ا� ،yR"#ا� s)
   .   368، ا�=
10-  ،
h( ،��%("nن ا�%=>، ا��ار ا���"	 ،
U( ��A �=�، D1978=�ي <'� ا�
Z=D و )

 . 133ص 
�"��ن  -11� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�ا�%=> <mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�


يlاmnص   ا� ،yR"#ا� s)

 . 367ا�=t"�� ا�%")> ا�A"=D ،ق ��الP> |�T  
rأ�

ي lاmnن ا���"��"ر��(ا�==�ZI ?� ا�( � .  1، ا�=
s) ا�#"yR، ص (درا!


ي  <Pق -12lاmnن ا���"�
 ا�==�ZI ?� ا�t"�� ا�%")> ا�A"=D ،ال�� ) ��"ر�( �، )درا!
 �? <iUا� yA
? ،<iUق ا���D 
'G( <'	 Z( �r9=ا� 
h�ا���م ا��را!� �Dل ^�SX> ا�

 ،���ق و ا�%��م ا�#�"!��� وھ
ان،  ��� ا�%(") ،�>"=�)Wن ا��"�، 29/11/2011ا�
 .  1ا�=
(s ا�#"yR، ص 

�"��ن ا�%=> <mاوي <' -13� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�� ا�
Z=D، ا�#Z ا�

يlاmnص  ا� ،yR"#ا� s)
 . 366، ا�=


  25ا�=gرخ ?�  90/34: ا��"��ن ر	� -14'=#A1990د  ،Z�I=�ن ا���"�ا�=%�ل و ا�=�=� �
� ر	��=!

�Aة ا�n�1990%"م  56: ا� . 

15- =%�� �����"��"��ن ا�%=> <mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <

ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn365ا� . 

ا�=�Z=k 	"��ن  81/07: ا�=%�ل و ا�=�=� ���"��ن ر	� 90/34: إذا  "ن ا��"��ن ر	� -16

ام <�� ا��=Z�I و?�" ��="دةR� ى�h	 "9! د�D �	 Z�I=�و  12: ا� a=GR دة��( L9(

?
9� ?��K أرى أن A�� ا�! ZA
X> ا�	"? Z=( ZA
� ^U"ل ا��}��"U'ذ�| أن ا� Z#ه ا�Tھ Z( s
 ])��A "( ،"�DW <=%ا� L� <i�^ �?
D أو �9I( ��%^ �? �'V
ھTه ا�#Z، و ^��ن ���IA ا�

�"ق �"R�Z�I=  �ن ^��ن  12: إذن ^%�p� <A ا�="دة��Wا Z( Z�=��� ى�h�
?s ا�#Z ا�R
 Z!30 P{(  . 

� ا�=�h9ص Z�=A أن A�� إدراج اEھ��� ا -17Aر"n�ل ا�"=>Eط"ت و ا"X9ة ا�
Y"'=� رة
�=�
Z�^ا�="د �? "I��> :05  ي 06و
lاmnري ا�"n�ن ا���"� . )Z ا�


^I"  13ا�="دة  -18� Z( :90/34 	"��ن ا��=Z�I ا�=%�ل و ا�=�=� R=�([ ا��"��ن ر	� 02?� ?

  25: ا�=gرخ ?�'=#Aا��ا. 1990د Zn#ا� �Uh( '�ال�ا! ��A أن tEةا
�iرد ?� ا� :

�  Z( :13 ا�="دة 02R���'a ا�Tي A�s( ]!"9 ا�%�"R =� و ا�=%�ل�ا�= Z�I=�ن ا���"	 Z(
��9n�� رة
�� ا�=R��
رة ?� ا�p9 وھ� اEدل <�\ ا�%�  .ا�=

  



  ا�ط�ر ا�*����) ��*� -,�+ ا�*(� �) ا�'&�%$ ا�
#ا"�ي                    
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	�ء 

                                                                                                                                        
�"��ن ا�%=>  -19� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�


ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn364ا� . 
20-  ،��"ر�( �
ي، درا!lاmnن ا���"�
 ا�=�=ZI ?� ا�t"�� ا�%")> ا�A"=D ،ق ��الP>

 . 1ا�=
(s ا�#"yR، ص 
21-  "��� ا��=PQ Z( Z�Iل �=�ذج )%� )#'> �? �R"�ط ا��
Y �#n�A �� ا�%=���D"9ا� Z(

��، ���� ا�=h"د	� <�\ ھTا ا�%(�G�#=ا� �H�Iا� ]D"tو ZI=�=ا� Z> ت"�"�R Z=k�A أ)"م �
�> إ	")� ا�=�=ZI وھTا ھ� ا��#�n> ا�Tي أY"رت إ��L ا�="دة( �A��'ا� �"h( :11  ��A يTوا�

 . )Z ط
ف ا�=n�a ا�X%'� ا�'��ي

 <�\ ا�
PUR Z( �Vن <�� ا��=> a!g( Z�I�p� \ ا�="دة -22)Eا �? y����A ا�^ :10 

Z�I=�ن ا���"	 Z(       .   
��د  -23> Z=� Z�I=�ا� ��> �9hAا�="دة \�> "#�!�^ �
ة  10: ا�=%"و��iن  01ا���"	 Z(

Z�I=�ا�       .   
�"��ن ا�%=>  -24� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�


ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn359ا�     . 
25- I=�ن ا���"	 ])�=R دة"( Z( 
�Z وا([ ا����ZA ا�=�9I و	s ا��> p�h9��L ?� أ }


ي، )�h� "I9ص ا�=�ادlاmnا�="دة 10و  02و  01: ا� L^� ة 19: و أ
�i01: ?� ا�  "I9(

ادھ" �¼^�AKR" : =#A �nAر�^ Z�I=^ y���^ \�> 
I#ا� �(�G�#=ا� �#!g=ا� \�> ]nA

��   ".       R" �#"ب ا���ھ�> ا�=�9I ا�=�h9ص <��L ?� ا�%
26-  L�PQ Z( ��%�A ،Z�I=�ا� ��A%� �="ن ا����ZA ا�=�9I ا��"م ��=��رZ�R ھ�?" )Z وراء <

 ،L9! 
St Z( �V
�'P ^��ن ��h( Lر رزق <�\ ا��#( "I!ر"=A �?
D أو �9I( رب��ا�=
� و ا��9nح�"U'ا� 'Y Z( L� �A"=D |و ?� ذ�       .           


 أ�D"م ا�=�اد -27r04و  03و  02: أ�  ?"I^
�? � :02 Z�I=�ن ا���"	 Z(     . 
28-  \�> ��l"n?و �Aدور �R"	ر aA
�^ �? �I�=> �#n�A Z�X�i( د"nAوض إ
i=ا� Z(


، ?�=" إذا  "�� اE<="ل h��'��ن ا�=�=Z�9I ا��#A ZATا� �(�G�#=ت ا�"H�Iب ا�"�tأ
9� ا�=
اد ^�ر> �I'A��I" أو أ�I" أ<="لI=أو ا� �?
��"R �'^
^ �I� �� �I"  ا�=� �	P> W

�9� ا�=��رب <��� ،"I��m) "I%'اءات 9�%(I=�"R            .   
29-  ،
h�
، ا���م ا��را!� �Dل ^�SX> ا�t"�� ��%")> ا���hا� �A"=��، ا�A��"Q ��(

��ق �� ا���  ،�>"=�)Wن ا��"�
yA ا�iU> ?� ا�? ،<iUق ا���D 
ا�= Z( �r9	G( <'ـ'
� وھ
ان،%(") ،� .    1، ص 29/11/2011 وا�%��م ا�#�"!�



  ��%� ھ�اري/ أ 
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�"��ن ا�%=>  -30� "�� St"ر ا�#Z و?A"=Dو <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�


ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn358ا� "I��^ "(و .Z�^م ا�="د"�Dأ |�T  
r27و 06: أ�  �?

ة �i01ا� Z�I=�ن ا���"	 Z(. 


ة ا� 04: ا�="دة -31�i�� دة���� ا��=Z(Z�I 	"��ن ا��=Z�I ھ� ا�=> "I'�U�A ��. 

، ا�=
(s ا�#"yR، ص  -32U( ��A �=�   .        D133=�ي <'� ا�
Z=D و )
33-  p� ھ� ZI=�=ا� <'	 Z( <=%ا� ]D"t 
اE!"س ا��"���� ا�='
ر ��P�mام KR^'"ع أوا)


^I" 10: ا�="دة�)Z 	"��ن  Z( :07 	"��ن ا��=Z�I، وا��� ^���9" <�\ ا�="دة 02: ?� ?
"	P><=%ت ا�. 


 	"��ن <P	"ت ا�%=> 9R"ء <�\ ا�="دة. )Z 	"��ن ا��=Z�I 26: ا�="دة -34�A L^ا�#�"ق ذا �? :

ة 07�iا� �? L9( :07  � 
Y أو �#!g( s( ا�%=> ��ى أو Z> <("%9"ع ا��و(�ب ا)

y'#( ق"i^ھ9"ك ا Z�A �� "( �(�G�#=ا� �#!g=�� �#?"9( 

ي)�9R �? :08  Zھ" 07: أ�D"م ا�="دة -35lاmnت ا�%=> ا�"	P> ن��"	. 
�"��ن ا�%=>   -36� "�� St"ر ا�#Z و?A"=Dو <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�


ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn356ا�           .  
� ا��� ^�وم   -37�'A
n�ة ا�
�iل ا�PQ ��
 ا�=�=µ#? Z�D ZI ا�%t"�� ا�A"=D اء
�Z�=A ا!�


ا وا�Dا )PQ Zل <�IY أ)" إذا ،�(�G�#=ا� �H�Iة ا��l"i� ت"(�Qل و"=>�R رب��"م ا�=�	م 
 ZA���ا� �? ZI=�=ا� y�� "?"��� ا��=Z�I ?���ن إ(> µ#? "ھ�%R ��A �: ة
�iط"�� ا�

L�	�� �%�k(و. 
38-  
��S^ ��"D إدراج ��U9=ا� Z( |�T� �A��'ا� �"h( أ)"م ��^ Z�I=�ا� ��> \�> �ا�=h"د	

� ا��� A="رس A��'ا� ��� ا��� t"د	� <�\ <A��'وھ� ذات ا� Lط"X� <=%ا� ]D"t "I�?
��
ى �=Z ا��"Wت ا��� µ#iA "I')�=R ا�%Qأ �A��R \إ� Z�I=�ا�       . 

39-  ]Aر��ة ا��( ai� "I���� ">"'^ �Dوا 
IY 
�A y%"دل أ(�#( ²A�%^ 9( ³ أنDPA
�� .ا��� �nAز µ#? "I�PQ ا�%

40- ��A �=�
، ا�=
(s ا�#"yR، ص  D=�ي <'� ا�
Z=D و)U(136 "ھ�%R "(و 

رة R=�([ ا�="دة -41�� ا�=R��
ة 13: ا�%�i02: ا�  ZATص ا�"GYEا <=X^ Z�I=�ن ا���"	 Z(

 ��"�Q ال أو�(Eس اP�Qوا �	
! �=A
) �IR"�^رW "#'D 
IYأ �:P: Z( 
{ �R �I��> ��D
�> <A"�
sA ا�=%=�ل n( �? LR"ل ا��X�ا� �i�"G( أو ��"(Eنا��"� .\ ا�

�"��ن ا�%=>  -42� "�� St"ر ا�#Z و?A"=D و <=%�� �����"�<mاوي <'� ا�
Z=D، ا�#Z ا�

ي، ا�=
(s ا�#"yR، ص lاmn354ا�           .   
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[\�  :ا�
دور ا��$�ة ا����HI ا�@�����  ا��Gرة إ�C ھAا ا�@?�ل،��8ول "& =>ل :�89ت 

 ��HIة ا����$ �K�C ا��$�LMN �O @�ة�ه ا��و�� ا�@ Aھ ،��Q%ا

ھ� �O 	��م ا��و�� ا�@Rوأ
 �O �@� @وا� ،&�L�I &% هللا �'$ U�?9دھ� ا��	 ��ا�@����� ا� ��ِّH ُّ�
ھ� $�C إ��K(�X و�ا�*
LYا &$ Z�A! U�O [I�8اء، وا�
8]��% �I
%
_ ا����HI ا��� 	�"^ 	'��� :�KH#� ا�'

&�Q%ا
ھAه ا��و�� ا��� 	�"^ "AH ا��ھ�� اYو�$ C�C أ�Lس د$،  �HI���K دو�� ا�@
 �ِّH ُّ�
ة إ$�دة �*
 وإ)��ء "'�دئ ا��I& ا�L>"� ا��O C�$ �b�	 c��= ي�b�?$
 �K?Oا�
اً ��f� ،UH$ هللا �gأ�_ ر &% Z��" ا�"�م hھA" ���� N iOو Zوذ� ،k�8]ا�

�'� YھQH@�،  n?� ا�[8
اوm"�I ط'� � اH��% نM*ا� �وط'� mb	b�'��K ا�'�و�I !@� ھ
�رةH@ا� �HI�@ا�.  

U�O �H� L إ�Y n�]9N �I�?N Cھ� اLY_ ا��� 	�م $���K )�� دو��  !@�
&�Q%ا

ة ا���)�� ا�@Aھ'� ا�@���� �'>د  ،ا�@�O i�?8N ،زھ�
وا��� !�ن "& أ%


ب وا���Y_؛ s@ا�tI
O ھ�وإ$�دة إ)��ء
�uد و�KXا� �.  
��	�]^ .$'� هللا %& �L�I&؛ ا�@
ا%�Q&؛ ا�"�م "��Z؛ ا��$�ة ا����HI؛ :�KH#�: ا�`��ت ا�

Abstract:  
Through this article pages, we are trying to refer to the role of the 

Maliki religious vocation and its impact on the establishment of the 
Almoravid state, this state accredited in its establishment on the Sunni 
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Maliki religious vocation led by the jurist Abdullah bin Yassin, and 
which is dependent on its success and dissemination to the tribe of the 
Berber Sennhaja in the Sahara, and the conversation in it as well. On 
the basis of the religious foundations on which the Al-moravid state 
was founded, this state that was established from the very beginning 
on a pure religious ideological basis is based on the idea of re-
publishing and reviving the principles of the true Sunni Islamic 
religion, according to the teachings of the doctrine of Imam Malik bin 
Anas, may God be pleased with him, given its compatibility With the 
nature of the desert region, and the nature of its Bedouin tribes, as is 
the case for the people of Medina. 

We also sought in it to provide a detail of the most important 
foundations of the rule of the Al-moravid dynasty, the most prominent 
of which was the realization of the idea of Maliki doctrinal unification 
for the countries of Morocco and Andalusia; and the revival of the 
obligation of jihad and others. 
Kay words: Abdullah bin Yassin; Al-Moravid; Imam Malik; 
Religious Dawa. 

  
���Z�:  

��X أ�U 	� !�ن $'
 ا���ر�I ا� 
%� =�:�ً وا�L>"� $�"�ً؛  !��
اً "� 
�I� ا� _�LMN �O 
"& ا��ول  ���$�ة ا��h��X% ��HI ا� ['�� ا�?'��� دور !'�

 ،��L���
أوا������ت ا��' N �( C�$ Z�@ن وا��Q��ا� >"� $'�  و إ	�"� ا�
��I وا��و�� @"�� ،ا�
)@& %& =��ون"Yو�� ا��� �'�H��% ا��8ل U��$ ن�! �

KH$ ��?��
ب ا�L>"��&       ا� '���L، وا�"�رات ا�@s@ا� �Oق و
@� �O ا�@*
 n�'L C�$ �KH�% &" ��وا�
!Aا� : ،�L�@�X�% �I
إ"�رة %�H "�رار ا�[9

�ّ�@�L
��� وا�"�رة ا�Iت، وا��و�� ا�در
وا��و��  ا� ���I %�9س، ا�%���g %��ھ

ھ�، وا����uو 
]" �R ب
s@��% ���$�@Lا� �� � إL��Hت #@� �K  ا��9ط@�� ا�*ِّ


ھ� و�Nازرھ� $['�� 	'��� "�8دة، وھ� إ]HN ،�H� " ��HIة د��A" Cھh "� ود$
 &�Q%ا

 ا�Aي $ Z�A! i'QHI�C دو�� ا�@"Yا�@�����ا ��H ُّ�
ب وا���Y_  ا�s@��%

  .ا��� ھ� "n8 دراL��H ھAه



  أ34.� و��0�12/.� وأ,�ھ� �* (��م ا��و�� -ا��&�ة ا��$#�� ا��ا"!��                    
  

  

561                                                                                  ��� ا�
	�ء 

 �K��LMN �O nt9د ا�� I إذن؛ &�Q%ا
ا��$�ة ا����HI ا���  إ��OCو�� ا�@
Hِّ� هللا %& �L�I&، ا�Aي CH'N ا$�� $'�	�م %�K ا�U�?9 وا�� ُّ�ا�@����  ا�@Aھh ا�

U�%ه و
*� C�$ n@$و  ���'	 �"�$�% &�Iاو
�O و �L	nb�' ا�@��@�& ا�[8
�@��" ،�#�KH: ت
"�N &% ة $'� هللا� !�ن 	��م ا��و�� ا�@�)�$ �K'?$ �I�C د$

�دة@]" �"�$�% �I
%
 إذن* �� ھ. ا�@�$� ��@�Kو�O �I و�L ا�?'�nb ا�'
 *� g�4�$ g" ا�[* (�م ".� &�� هللا ��`��أi4 و��0�12ت ا��&�ة ا��$#�� ا�

  أو�4ط ا��ا"!�g؟ و�� ��ى /k,��ھ� �* /i�4k ا��و�� ا��ا"!��؟
�ع ا��را�O &@�N �KO ،�L "�8و�� N'��& دور ا��$�ات      g�و$& أھ@�� "

 

ة ا� [�O �O وا��ول Z�@ا� _�LMN �O �K%�8:وأ ��HIا���"<Lا�  ،��L�ا�
وا��� "& أ%
زھ�، ا��$�ة ا����HI ا�@����� %?��دة ا�U�?9 $'� هللا %& �L�I&، ا��� 

 ،��Q%ا
�ل %*�K�M $'� ا�
)@& %& !�ن ��K ا��LMN �O nt9_ ا��ول ا�@?I ��وا�
ا��$�ة ا���LMN �O ��HI_ ھ��N&  =��ون %
O?� ا��و�� ا�@�)��H�'" ،�I دور

وأ$�'
 ذ�Z أ�O ً�tI دو�� �@���� ودو�� ا�@�)�O ،&I?� !�ن  «:ا��و���&

 "& I?�و"�O �K ا� �د وا� ['�� أو$ )*I���K؛ إ���! nb�'?ب "& ا�
s@��%  أن

�ة $['���K  ا���HI ا�#�@�ع	 )$�gر�]'�L��% �N�@�L1»وا� .  

از دور %� ��Q%ا
�ذج ا��و�� ا�@@� C�$ n�]9���% ف�	���& و	'n ا�
 �8@� �I�?N �Iا�'�ا �O hXI ه ا��و��؛Aھ _�LMN �O �����@ا� ��HIة ا���ا��$

  .�Nر���I $& ھAه ا��و��
�n /��$^��  -أو�ً � g&��!"ا�  :و/3��/.� ا�[��دة ا��و�� ا�

 ،_���Yب وا
s@��% �@�f ا� �K�ودو� &�Q%ا
	'n ا�I�8] $& د$�ة ا�@
 ِّ
�ل ھAه ا��و��، وذ�I � Z�CNM إ� hXI &$ [I�8��% أن � :M% �Iا�'�ا �O ف

 �K�b�'	 �f$أ �Kوأ� ،
%

 إ)�ى 	'�nb ا�'
ا�_ "& ا�''� N ��ا� �#�KH: ���'	
Q	أ &" 
Q	 د��I <O ب
s@��%�����n'# �O �K أو %Q% &" &Q% &" ���I ،ره� 


%
  .(2�C ز$� ا�' ¡ أ�R �K�] ا�'

 $�H"� 	�ل    �@( &" �K�:أن أ Cن إ����ا%& = hذھ �	أن «  :و UN�#ي وAوا�

M'L &% 
و�t I ذ�Z إ�C "ـ� �?�U ا%& أ%� زرع . 3»أ:n ھ��ء ا�?�م "& )@�
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ا�*�$ـ
 ر)@K@� هللا �O أر#�ز�O UN  $& أ%� �Oرس %& $'� ا� ��I ا�@��وزي
�ك �O ا�Y'��ء وا����9ء وا�@��ك��     : ا���ر�I ا�@�@�ة %�fH ا�


�ن أ:��K "& ِ)ْ@�ـَQ%ا
"   ***
  	� % �ت أ���%t" &$ �Kـ


 � ا%]� UH�U' وھ�*** وإن :�KHج L��n )@ـ�]H ا�  

 kـI
: h�� &" U% م

Iـk***  أ!]���% U9ـ�N � U�ـ?O  
K��$K*" ـ�K�tOرــ� و� .4و"�Xھ� وL �ھ� "A!ــ�ر*** 


ي ا�Aي 	�ل:�Hا� �_ "& ا� C�$ Zوذ�: » �Kوأ� Zف ذ�<= i�?8�وا�

%

 ا�'b��  .H! &"«5 �ن %& )�م !

��� و#�ا�� �@� �KH" &� '�
ة HN��K إ�C ا���! nb�'	 �#�KH: ^8Nو
� د=�
نH%و 
�9�" �H%وارث و �H%و �Lو"�ا UNا
���O و"��  و"H%د و�Iز �H%و

� 	*��لH%و CL�"6  ،
9�ق ا�8[N ذ��Oن وأ�Q% nb�'?ه ا�A8^ ھNو ،Zذ� 
�uو

ب دو���ن $�f@��ن إ)�اھ@�s@��% �K� ^��!و ،�Iاو
8: �K�! nb�'?ه ا�Aوھ :

 � � �ا "���I &" �K ا�*ِّRور ،��?I
O¨% &��#�KH]د ا��H" &% ي
Iز �H% دو��

ى دو�� ا�@�َّ�=Yوا ،  &�I��' أرض ا� �KHط�
ب وا���Y_ و"s@��% &�@

 �(���دان، و"�
 و%>د ا�%
�%�� �O@� %�& %>د ا�'HXل ا��"
ا�[8
اء وا�
 ً�g

 ط��ً �O أر% � $KGأ � 'L �8� �Kg7أر.   

  nb�'	 أھ� َّ� َّg )�( ا أول���! �"�H$ &�Q%ا
�ر ��@K!�ن أول ظ �	و
C$�I ����@� 
�%�� %�$�"� أ"�HXا� �#�KH:- N���I&�!�!<N &% ن�-  Z�" يAا�

 Z��@" &" ���@" &I
*$ &" �Iأز �K% U� ھ�، ودان
LM% اء
%>د ا�[8
 �HL ن���@R ��دان، �Nدي �U ا���% �I�X��fم، ودا"^ أU"�I وط�ل $@
ه �8�ا�

�HL �O�N أن Cم836/ھـ222( إ�(�HL Cا���8 إ� U'?$ ارث��O ، )306 م913/ھـ( ،
و%@� أن 	'�nb ا��ِّ��م . �HL 120 �� و%?� !Z�AوN[�ع ا�8�( %�'�O<= hت دا=�

��?�� ��K )�ل؛ إ�I أن &�@I � نٍ  إذا�R )�( n��*N ��$أ �?O ،�K�@�! �8تNا 
�O����� و#�ا�� و"�@� nb�'	 &�% �"�$�% - �9�N &% �@8"و�Q@َّ�ف  ،8-ت ا��K%

 n�*N ^��! ��اء، وا�

#�ع دور ا���Lط� ا���Xر &�% �I	nb�' ا�[8�Lا
 �O ���u ���@" ف
"[�ر رزق ��?'�nb ا�[�KH#�� وأ:'�K" ^8دة "& ط
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 ���O ،���u ���@" m" إ)�ى ا�@ �رك �O U9�( �?� �I�Xب، ��& ا��$�� ا��HXا�
C�8I �#�KH: 

ه 9%& ا%
اھ�� ا��Xا�� أ"K: ي !�نA10ا�.  


ت ا�?'�nb ا�[�O ��#�KH ا���ر�L�% �I ا�@�َّ�@�&، وأ:'k ا��ِّ��م  و	�K�Gا

ى % ¡ ا�@�ر��I& أن ا�@��َّ@�& Iو ،&�Q%ا
�ا %��@@�N أن Cرھ� إ�� G
 �L�bر C���N ����ن :�KH#�، و!��^ �@�Q% إ)�ى U���@� ���'	 Cن إ��'��HI

R ،ھ�
�uو �Q@و#�ا�� و� ULو"�ا UNا
���O و"�" nb�'	 
b�L �L�b
� آ�^ ا�
 �Lوا أن إط>ق ا�'Iا��، و�Xاھ�� ا�

 �8I %& إ%�"Yا �K$ C�$ ا���# ���'	 Cإ�
 &" n�� ًرا� G � % �@�O k':وأ ،����@� ���'?% ً�:�= �Iا�'�ا �O @�& !�ن��ا�@

nb�'?ا� &" �KNد��L ^8N n=ود �K9��(11.  
     �K$�HNو ��@��@���K : وأ"� $& ا�O n:Y ا��N &$ ت�Iوا
N �?O �دت ا�

�KH" ال�	Yا ¡ % h��د ) N َّ�@�&، وھ��ا « :%��@���! 
�@( &" �KO<Lأن أ
 
�ن �*�ة ا�8@���I U� 9I ر�: C�( Zذ� 
��O ،�KH" اص�وا�'
د  9I�U ا��

�K�"�$«12 . ً�tIأ �KH"ل« :و�L
�ا %��H"آ �Kأ� � �
ب، و!��K�� وا
Qg�O ��	 ا
UI��ا 	[� ا��@@َّ���O 
  . u �"�H$«13��K' أھ>ل !9

 n�	و �KN��ا $& %�%�u إذا �K��9u ون�]?I ا���! �Kbأ$�ا &" ً�"�أن 	
�ا � 'I أن �K�I�*" ¡ % �K��$ ر�GMO ،�I
�ن ا�A=M�O �8ون ا�@�ل وا�8	
Q�O

��ء �O زي ا�
#�ل إ�C ��)��، وI? �وا ھ�Hت  ا��"��@�& �O زي �O ا�'�
�ا ذ�Z و�Rروا � 9O ،�K��$ ن�#
��O ء��Hھ� ا��ُّHھ� ا� �و ظ�Nذا أ¨O ،ء��Hا�

9
 %�� �وfا� &" �K� n]( �@% ً�!
'N م���ا ا��"��O ،ھ����?O ف�����% �K��$، 
 &" �KH" ��*ف ا�
 I راً، و��Kو� ً<�� U��وھ�Aا اA�Nوا ا����م I ً�HL>ز"

�ى ر�KN��( �O m�O وأ$
ا�KO، وار�H$ C?Nھ� إ�C 14ا�*�ب��".  
 ��ن 	� ا�O A�ُN أول "
ة ���I�@8 "& وا�@
#�O k اL���ام ا��ِّ��م ھ�I أن

�ارUR ا�H%Yء $& اµ%�ء )�C :�ر $�دةً �O ،اء
ا�s'�ر و"sH[�ت #� ا�[8
 ��%

ة ا� I�Xا� U'G �O اء

ور ا��"&، وI �ز ھAا ا�
أي أن %�و ا�[8@%

�ارق �O ا�[8
اء إQوا� �Kت أ��Iوا

%��، وا��N &IA!� % ¡ ا�sا� ��?I
O
�ن إ�C ا���م �9H_ ھAه اLY'�ب@���I ن�  .15أ)�9د ا�@
ا%�I � &�Qا�
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�@�� ا�@
ا%�tN �?O ،&�Qر%^ ا�
وا�Iت )�ل ذ�Z إذ $�ا % ¡ N &$ �"أ

%�ط ا�Aي أ�*Mه $'���% �K"�]�$ا Cإ� ��@�هللا %&  ا�@�ر=�& h'L ھAه ا��

&�L�I16 �O �HL ��(<:ا� U�!
( �Iا�% �H$ ،ل�sH�
 ا�KH� Cد�Yض ا� ا�8
  .17)م1042/ھـ433(

�ر ھAا Kا�' ¡ ظ m#أر �@H�%�Lوج  ا�
إ�C ا�@
)�� ا��� أ$?'^ =
 
��UN، و!$�� �gا�@ �ر ����أ�[�ره "& ا�
%�ط �?��ل % ¡ ا�?'�nb ا��َّ@�

 &�Q%ا
�!��O �K إ)�ى ا�@ �رك؛ )�] �Nَّ إط>ق ا�L ا�@G ً�@I
�N �K��$
��*( "& روا�I أ=
ى أن ھAا ا��L ، 18وا$��ازاً %['
ھ� و#�Kدھ�I &�( �O

&�L�I &% هللا �'$ ¶�# C�$ i�QI ��19  ب��( C�$ U??( يAا� 
]Hإ� % � ا�
�HL اط��u
  :   و"@� 	��O n ا��ِّ��م. 20)م1058/ھـ450( دو�� %

 
�@( �O < درك ا� �K� ٌم�	 ***�#�KH: ا�  �KO ھ�ُ  وإن ا��@
  �ٍ��tO n! ازا
�ا*** �@� )�وا إ)@���O  ا���8ء �K��$ h�u21.  

  :اi4q ا��$#�� ���&�ة وا��و�� ا��ا"!�� -,����ً 
دو�� ا�@
ا%$ &�Q�C أ�Lس �*
 ا�@Aھh ا�@����، و"�8و�� % ]  	�"^

�O ا�'>د  ا��?��ما�?�ى ا�L>"�� واL��KHض ھ@��I�# &" �K، % �"� دبَّ 
 �K% ت
Kوظ ،�K��$ ة
Q�� ا��8
ا�Oتا�L>"�� و�� � � I� ��L�'& 	�رة ��

�ا%� ا��I& ا�[�8�8، و"& �Rَّ ا� @$ �K# n�% n�C  وا�%� �دgو ���� N &$
k��]ا� )��  .ا� �دة %��@X�m@ إ��K$ C ا�

 &$ �KHوف وا�
 @��% 
"Yأ ا�'" C�$ �K�9H� &��@�ا� �O @�ت�ا$ �	و

�H@ت ا�
�
%�ً $�C ا�'�ع وا��
ا�Oت، Q8O@^ د��ن ا��@
 و!( ^H�$وأ ،


ب، وط��'^ ا��Hس %��?��م 9%
وض د�KHI، و�Z�A �?�^ د$�ة Qآ�ت ا�
ا�@
ا%�Q& ا��
)�h أHI@� )�^، واL��K% �XH ا��K?9ء وا� �@�ء �����c ا�'>د 

� �K%ا���Kء ا�@�َّ�@�& ا�L>"�� "& ا�@�L�9 وا�@���f، وO�8^ ا�@�اb& وا�'��ان أ%
�ى ا�:>حL ن "& ا��8ـ�ة ا������s'I � &IAا� &Iھ��X@أھ� . 22ا� ��I �@�Oو

&�Q%ا
  : اLY_ ا����HI ا��� 	�"^ $���K د$�ة و)�� دو�� ا�@
�L ^ دو�� ا�@
ا%�O &�Q "'�أ  :إ&�دة إ	��ء و"��r$�� s ا��.�د -1N �?�

ا��KXد !��
اً، وأ$�دت إ�C اYذھ�ن :�رة ا�9��)�ت ا�L>"�� أ�Iم ا����9ء 
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ة �O ال���I& وا� '���L& "& % �ھ�، G� O^ "& أ#n ا��KXد ط"Yوا &I�Gا
ا�
�اردھ� �AKا ا� @n ا�X��n، و# �^ "& ا�'>د " n! ت
�Lة، و
)�@U اا�?[�

@Nھ� و�8�O ��ا� �K��s*ا� �uد، ور�KXل ا��
اً �N ً�@�gوي U�O ط'���ھ� " ��
 �Iر�t8ا� hا��Xا� �	�% n9sN �� �Kإ� أ� ،��f ا� &!
�O  وا�#�@�$��%AKا ا�

�ا$� اY"& وا��H��M@Q %�& ا��Hس، �Oزدھ
ت ا���8ة 	 ^Lه ا�'>د، وأرAھ
�I[�د�	أر#�ء ا��و�� ا� m�@# �O ��O�?23وا��.  

& ا��� 	�"^ $�C أ!���KO دو�� ا�@
ا%�O ^��! &�Q ا��ا	nb�'?O m ا�@�َّ�@�

%�، O�� �sN &�Nوا �" 
�uءة و�H% nb�'	 �K�M% زت��ا" �KHو�� ،�Iو�% nb�'	
 k�]�و� ��"�L ة��?$ 
*� n#أ &" n% ،hKHوا� h��
د ا�X@� nb�'?ھ� "& ا�
�u

& �L�I& "� ھ� أ$�ج �O ا��I&، وا��O nt9 ذ�! Z�U !�ن �"�"�K $'� هللا %
 
ا�Aي ر%�ھ� �O ر%�طU ا�$ �"<L�C $?��ة ا��?�ى وا��KXد n�'L �O هللا و�*

  .24ا�L>م
 ،Uر%�ط �O ا�'�ء �O ھ��L"�ر ��ا� � �O

ت �K�O ھAه ا� ?��ة ا�Rأ �?O
 �O U@��� N ^!
Nو ،n�:Yاث ا
��� �K���O�? ا�L>"�� وا��?$ ^8�O �@!


 O'�دروا "AH ا��RY¹ ا�أ% �KL��f8 اYو�C ا��� وطMت �K�O أ	�ا"�K أرض �9
 �Kإ� n% ،h!
9�ا $& ا����I و�� 
�'! )s*% ا�@�ارس C�$ ن��'?ُI ،ب
s@ا�


Oوا h�]H% �KH" ونA=MIو �KH" ن��KHI م�  . 25ا��'�ا $�C ا� �
2- i���qب وا�u$�H"� 	�"^ دو��  :ا�[�	�� ا�wھ�* ا���`* ��vد ا�

�HL C]	Yب ا
s@��% �LدارYد$@^ ووط�ت )م975- 789/ھـ364-172( ا ،
 C�(ه ا��و�� وAط ھ�?L ^'?$أ ��ة ا�
ا�@Aھh ا�@���� %��'>د؛ ��& =>ل ا�9�

ى =Yا hاھA@ا� m" اع
: �O ا�@��ـ�� hھA@ا� n=د ،&�Q%ا
	��م دو�� ا�@

�I�KHا� �O 

ھ� "& ا�@Aاھ( h�C ا��[�uارج و�� � و= ِّG &"26.  
     C�$ &�Q%ا

 	��t ا���)�� ا�@Aھ'� "& أھ� ا�@��nb ا��� $@n ا�@'� Nو


ة Q��
ب، )�N C@�& ا�@Aھh ا�@���� �K$ �Oھ� "& ا�s@د ا�<% �O �K?�?8N

ب و"�?" �O��K ا�@Aھh ا����O ا�Aي !��^ s@��% ة
*�H@ا� hاھA@ا� �	�% C�$

?H� N ^��! يAا���ر#� ا� hھA@ب، وا�
s@ا� �O ���U إ"�رة %�H "�رار �U ا�[
�H�"�N �O خ
O%�ض و �	ي !�ن Aاط� ا��uر�%27�X��L�@، وا�@Aھh ا�' ،
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� � ا�Aي I?�ل �ء ا��و�� « :وا�@Aھh ا�$��ا�� وا�*ِّ*� m" m�ط U�
إن 	
���I28»ا�در.  


ب، وMN!��اً s@ا� �O ����@ا� hھA@�� ا
ً]� &�Q%ا
O?� !�ن 	��م دو�� ا�@
 &" �K@��� N ت�@�Lة إ:>)�� ا���ور $�@�ء ا�@Aھ���O ،hو�� أ�L�Lً ھ� د$
 ،�Iد�K# �!
( Cة إ:>)�� إ��
د د$X" &" رت�QN �R ،Z��" ا�"�م hھA"

�اط�، ووu
% �$�'! U% ة
*�H@ت ا��<tب "& ا�
s@[^ ا��ت %>د =�(

ب �O ظN nِّ ���� ا�"�م "��Z، وN �ى أL'�ب ذ�Z إ�C "�ى s@ي ا�Aذ ا��9Hا�

 �K�Lدرا nt9% Zوذ� ،��Q%ا
!�ن I�@�U% m $�@�ء و�K?Oء ا�@����� �O ا��و�� ا�@
�ر "Yو�ة ا ��IMN Cت ا���8ة، وإ���X" C�G �O U"��(Y �K?�'QNو hھA@��

  .     29ا�@�����& و$�@�ء ا��و�� ا�@�����
�ل $'� ا��ا)� ا�@
ا!*�?I ا ا�[�دAھ �Oو: » 

ب "& أ"�?I &�I و��

 ،Z��" ا�"�م hھA" وع
O �H$وع أ
ا�@��@�& و�H$ Cf8Iه إ� "& َ$�َِ� ِ$ْ�َ� ا�9
 Zذ� 
�اھ�، و!�L �" A'ھ� و��t�?@% n@$و ،hھA@ا� h�! ا��"�ن Zذ� �O ^?9HO

�ل هللاLر [I�(ب هللا و��! �O 
fHا� ��� C�( � 
، O�� �I& أ)ٌ� "& "*�ھ�
  .30»ذ�Z ا��"�ن  I�n! �@K% �H ا�$��Hء

 �I�K� C�( Z��" ا�"�م hھA" &" ة�@��و	� :�رت ا�9��� واY)��م "
��(  ���L

ھ� "& اY)��م، و	� أ!�ت ا��u C9^ إ���I و� ��Q%ا
ا��و�� ا�@

�HL U��H�% nأھ C�9& إ�G�N &% )L�I &% ��$ 
�"Yا�[�درة "& ا 
ذ�Z، وا��� )�د �K� �K�O أن "�Hط اY)��م �O ا��و�� ھ� "Aھh  )م1143/ھـ538(

 Z��" ا!� . �ا�"�م
" &�Q%ا

%�� أ�HRء )�� ا�@s@رت ا�@�ن ا��: �@!
 �HI�" �!ا

I« ا� �@�ء ا�@�����&، و"& ھAه ا�@�Nا�@���� و hھA@ا� �Lرا��

��ن ا��� !��^ دار ا� �@�ء وا�@�R�8& و)@�� ا�
أ@�N ا�"�م hھA" C�$ ي
Z��"31.  

 ،ً�tIء أ�K?9ورھ� %�� ا��% ��b�t?ا� �Qى؛ !��^ ا��
=Yھ� ا �K�K# &"

 $�� ا%& �"Yأن ا C�( �K?�'QNم و��(Yإ�*�ء ا C�$ &�O
��Oن ا��K?9ء "*

)L�I32  ا و� «!�ن
إذا و�C أ)ً�ا "& 	UN�t !�ن �K I �@�O إ��U أ� mQ?I أ"ً
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 &" 
�s: �O �"��( ^'Iء�K?9أر% � "& ا� 
t8@% إ� 
�ر و� !'�"Y33ا ،
  .أي "& ا��K?9ء ا�@�����

 _��X@ا� �K% ^�9( &IAء ا�@����� ا��@�$ &" 
وأ�X'^ ا�'>د ا����
، ا�Aي %
ز دوره �O رmO 34وا��Hوات ودور ا� ��، و"�?" �O��K ا�?��g $��ض

�اء ا���رة �g $'� ا�@�"& %& $�� وا�@�)���O ،&Iن %Z�A ا�@� hھA" &$ mOا�

ت، ا��� "�N &% ي�K@ر ا���Oأ C�$ �@b�?ا� �I�(�ا�"�م "���g Z ا��$�ة ا�@
�ل، :¼� �K!
Nوع و
9��% &�Q%ا
ار$ �K�O ��N�N C*'] ا� �@�ء وا��K?9ء ا�@

���K" mQ#@�  إ�Cو" �رg��K � �� ا��>م، I �� ت
"�N &%ا �أن ا�@>)½ ھ
A"ةً و��?$ k':ي أAا�@���� ا� hھA@ا� nI�8�I U� # �@" ،h *ھ'�ً � �"� ا�

 [Iد�(Yا m�@# U�O m@# Mط�" �K� )ن أ�M% �K��$ Mط�" �O وردت ��ا� �I�'Hا�
  .35ا�"�م "��A( � % Zف " �f ا��HLد "�KH �>=�[�ر

 C�$ ًو)�9ظ� &�Q%ا

اً ����8tت ا�@I�?Nو hھA@ا ا�Aا �@���� ھ
fو�

اء ا�@
ا%n�� &�Q ا�@�ا	( "Yى ا�]�I أن � �'Qن "& ا��! �?O ،و)�ة ا�'>د

�م $���L��L U ا��و�� وN?����ھ�، وأن  ا�$�?�دواY)��م ا�@���AK� �9ا ?N يAا�

وھ� %�$�ً hXI "�8ر%��K وا�����KH" c، !@� ھ'� I h��� �'�H��% نM*ا� �

ا�
L@� ���و��، و"�I �@K&  ا��XNه$&  �>�8
اف"���ً  ا$�'
تا��sا�� ا��� 
 

ب أ�HRء $[s@د ا�<% �O ً?�دا�وا$ ً�K?O ط��N �	 ����@ا� hھA@ن ا�¨O 
"& أ"

�:�= &�Q%ا
�!�ً و$?��ةً . 36ا�@�Lو ً�K?O Z��" hھA" �%ر�s@ا� mI�G �	و،  Cإ�

ب �O أوا=
 ا� �K ا�@
ا%m" �Q أن �XNد ا��Xل ا�s@د ا�<% �O �'ھA@


=¾� ً�O
�9
 ط�Nل و��وا�? 
(�H�ا� �( Cإ� �KH�% ا��>ف ��Gوا ،&I�(�   .37ا�@

O?� وا!'^ ا�
nb�L ا�@
ا%��Q ھAا ا�[
اع ا�@Aھ'� �K# &"  �O أ=
ى،

ص ا�@
ا%�Q& ا�*�$ �I�C و)�ة ا�@Aھh ا�@���� ( ^�
ب و$�s@د ا�<%

�" �KH"و ً< : &% C�8I �I
��� أ%� ز!H�% C�$ Uوا�� Cإ� ���9& %& $G�N ���Lر

ورة ا��@�A@% Zھh ا�"�م "��Z وا��[�ي �@� g C�$ �K�O U�8I ��ا� ����u

�اه،L  ورة
gامو��ء ا����O��% ����@ا� hھA@ا� iO38و .U��	 �K�O و"@� ورد: 

  وأ$�@�ا ر)@�� هللا أن "�ار ا�9���«t8ا� �O رى�
ى اY)��م وا�*X"و

 hھA" C�$ [�ر�	هللا، "& ا� �K@(ر k��]ا� )��وا�'�ا $�C "� ا$ i9N��U ا�
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ة أ%� $'� هللا "��Z %& أ�_XKإ"�م دار ا� � &$ ٍ̂ ، O> $�ول �?�ٍض و� "9
8
�I إ� %A" Uھ'U، و�N و� n��8N �O A=MI &" اه و"�ل��9% UIو"& )�د $& رأ ،

 �@bYاها��اه ، O?� ر!h رأUL وأm'N ھL C39»إ� .  
 �H ُّ��NMI ھAا ا��O cH إط�ر �[
ة ا�@
ا%� &�Q�A@ھh ا�@���� ا�
 �K�O ^''�N ��ا� �I
� �، و"�8ر%� ا�9�Cg ا�@Aھ'�� وا��9 و"�8:
ة ا����ر ا�*ِّ

ة، وا%& %
#�ن، وا%& �8
!� ا%& "! _���Yا �O �I
% ¡ ا�8
!�ت ا��9

��	40 .  
��$��� $��KO C أ"
 �9G�N& %& $�� ا�@�#U إ� C	UN�t و� n ھAا "� I


ورة t% �t?I يAاما���ذه  ا����Nوا ،Z��" ا�"�م hھA" C�$ [�ر�	وا�
د��n ا� @n ا��)�� �O أ)��"�K وO��و�KI، و�I�KN $�م ا�@���"�& %U %�� ?�ب 
 ^��L يAوا� ،k��]ا� )��%�$�'�رھ� =�ر#�& $& ا�#@�ع ا�Aي أ$ i9N��U ا�

U��$ �%ر�s@ا� �@�! m@# n#أ &" &�Q%ا
  .د"�ء ا�@

ض  :��nر"� ا���ع وا�yvrت وا�[1�ي �.� - 3O n#ام"& أ��ا�� 

ا�'�ع $�C  ا$�'
ت%��@Aھh ا�@���� �O دو��m�@# �O �K ا�@ �">ت وا� '�دات، 
�ن ���KXد �gھ�Q%ا
8
�O )I ا��I&  رأس ا�?�I�t ا��� �HXN ا�@N أي &�tOرا

 C�$ ء�t?وا� �K%�8:أ �'	� @% 
"Yة "& =>ل ا�?% �K� وا�]N ؛ إذU�O nI�'N أو
 Z�Aو� ،�@L
" ��@�K، وذ�Z )�9ظ�ً $�C و)�ة اY"� وL>"� د�KHI و"Aھ'�K ا�


ورة g C�$ �K$�'Nأ U�'HN Cدرون إ��'I &�Q%ا
%M)��م  ا����ام!�ن أ"
اء ا�@
�"<Lو � I
8
I( أو  nI�'N	� n�I  وا#��Hبا����HI،  ا�9
وض أداء ا�*N أي

��"<Lل ا� ?��ة ا��:M%.  
 kt�Iو ،&Iا�� Cء إ���N ��ل ا�� OYا n�� ن�Q%ا
"& ھAا ا�@QH�N i[�ى ا�@


�"Yا �K% [ % ��ا� ���L
��! ،�K�b�Lر �K�� N ��ا� �K9	ا�" &" Zذ�  &% ��$
�L( إ�C ا�?��b أ%� "�O &% �@8ط@� $I ل أي� % �K�O ه
"MI ،����'Gا C�$ U�"�

�م L
8
�O )I ا�N أي U��$ ^'R �" إذا U��% �O U�'	� "و U�@$ &$ n"�$
U��	 �K�O و"@� ورد ��HIا��: » 
و"& $ ^'�N��Z��@$ &" U ز�Iدة أو =
ق �O أ"

 U�@$ &" U��$MO ،ً�@�درھ@�ً ظ U�9H� A=أو %�ل )�@�ً، أو أ �Lر 
�u دة، أو�$
�O U'	�$و U��%«41.  
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 �O ا� @�ل ��?N Cا��ا$� إ� &�Q%ا
�	( ا�@" ً�tIأ ���L
I�'�& "& ا�
��Q%ا
�ل ا� ?��ة ا�[�8�8 ا��� #�ھ�ت ا��$�ة ا�@:M% �K@�( 
�%�N ون�G 
 �KH" �9ع�أو ا� �K"�L
� )I
8N يM% ح�@�"& أ#�'�N n��O �K ا�'>د، و$�م ا�
 &�Q%ا
���اً �@�	( ا�@XN 
و" �	'� ا�@���Y &�9وا"
ھ�، و� nَّ "& أ%
ز ا�@�fھ

	��t إ)
اق !��ب إ)��ء  -ا�[�رم "& ا�'�ع )�9ظ�ً $�C و)�ة ا�@Aھh ا�@����
&Iم ا����$- �
 $�� %& )�"� ا��sا��، وا �¿"�م أ%�"Yا �K$ �O أت�% ���

&�9G�N UH%ا �K$ Cت إ���وا" )L�I42@وز :�اھ� ا�'>د ا��XNو ،��'Iر�s  �8�

يXKدس ا���  .%>د ا�@*
ق Q" �O�m ا�?
ن ا�

 h�! اق
!@� إ��O �X� �H رnb�L ا�@
ا%�I �" &�Q!� د$��KN إ�C إ)
وردت ا��Gرة  ا�'�$� واL�À[�ل OMG��K، و"! �KH�h أ%� )�"� ا��sا�� ا���

،&�9G�N nb�Lإ)�ى ر �O �L��% Uإ�� UNط'�ً أ)� و���" U��	 �K�O و"@� #�ء :

$ �N�C !��ب %�$� أو :�)h %�$� و=�:�ً وO?�� هللا !�h أ%�  ...«�$ C�"و

8��%
ق mQ?ھ�، و��
Rأ m'���O ،ا���sا� �"�(  ،�K��$ [8'Iھ�، و
'= m%���@ا�
@��% �K�I &" C�$ ن�@IYا ½�sNو�K��«43 .  

4- �`#��وف وا�#.* &g ا���" ��qا:  C�$ ��"<Lا� �"Y9?^ اNا
 U��	 �O n�@�@ة وا�
KQ@ا� �َّH ُّ�و#�ب اU% A=Y ا"����ً Yوا"
 ا�?
آن ا��
�I وا�

C�� N: � َن�َْKHَْIوِف َو

وَن %ِ�ْ�َ@ْ ُُ"ُْMَIو 
�َن إC�ِ ا�َ�ْ�ِ$ُ�َْI ٌ� Hْْ�ْ� أُ"َّ َ$ِ& َو�ِ�َُ�ْ& "ِّ
 ِ
�َHْ@َُان( �ا�
  44 .)104: آل $@


ب =�:�ً ز"& s@ا� �O �����@ء ا��K?O ى % ¡ ا�@�ر=�& أن
Iو
 n% ؛�Kھ�<" �O �K�أھ C�$ ا�?�tO ،ات
�H@ا� C�$ ً�%
�ا )ُّHG �	 ،&�Q%ا
ا�@

��g�%وا� �I
�� )�ر%�ا أ:�8ب ا� ?��b ا����t "& ا�[9N
I و!�ن ط'� ��ً أن ،
 �O �KK�?9Nس و�Hا� ��� �% )��I ��O ،ء�K?9ھ��ء ا� CQ= &�L�I &% هللا �'$
�م ?N ھ�
LM% ً�"أ �HXI ع أن�Q�Lوا ،
�H@ا� &$ CKوف و�
 @��% 
د�KHI؛ %n أ"
 ،UN
�ن ��9'] �I &IAاء ا��GYا�@�8ر%�& ا &" ً<�# i��I وأن ،Z�A%

 I�'Iو UN
]� Cن إ����ر$Iم )�ود و��ا� �	 Zذ� �O ���$ U�C ا�i8، وھ
 ���Lو ،U���
 %?�'U و%�"MO ،
�H@ا� &$ �KHوف وا�
 @��% 
"Yا �O ع
ا�*
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 &$ ً�$�Oد )��وأ:�k، أ�Aر وأ$Aر، )�C أ=O i9�� nL &" ً�:�H" �XI ا�
i845ا�  .  

�t�?N 
�H@ا� &$ �KHوف وا�
 @��% 
"Yوإذا !��^ أ)��م ا: » �M%
��
 )A=�Ii "�ل ا�@�s% ه
Kب ظ
tI و� ،i( 
�s% �«46 . &$ د
I �� U�¨O

 &$ CKوف و�
 @��% 
ا%& �L�I& أ��XN Uوز ھAا ا��8، وإن !�ن � n8I �@& أ"

 أن�H@ا�: »i( 
�s% ً��" A=MI و� أن ً�@I
( Z�KI«47 . )$ �	 &�L�I &%ن ا¨O

�ا، ��N <Oد $[��! �@HIوا�'�ع أ �Rا� C�$ ً�%
'�MQN U $& ذ�Z؛ %n !�ن )


iI د��ن ا��@Nو ،

، وmQ?N ا�@�ا"��H@ا� 
�sN C�( ً�g48أر . 

اھ�� ا%& �L�I& %� ��� ا��Hس : ا�[{ام أ	`�م ا��Vع �* ا�^�وض ا��$#�� -5
�ن "& ا�L>م إ� O
 I � ا�[>ة وا��!�ة وأ)��م ا�[��م % �"�، و#�ھ�

&�Nد�K*49ا�.  ،U"�@�اھ �O ً��L�Lأ ً�H!ر n�8N ^��! �K�IدMNا�[>ة و �"�	¨O
�اظ'� @��% U$�'Nم أ��I ا !�نA� ،&�Nد�K*ول "& ا� '�دة % � ا�Yا &!
%¨$�'�رھ� ا�

�ط�ً L ون
*$ U%
tI �KH$ )��N &"و ،�$�@Xا� m" �K�IدMNا�[>ة و C�$50 ،

#k ر%@� ذ�KX� Z�M% �Kر!�ن ا�[>ة )��KN<: k]N C، وIا وAأدى ھ �	

 
�s% ا�[>ة n=�I ن�! �KH" 

Ug ا%& �L�I& إ�C أن ا����O يAا� ?�ب ا�
�%��ء $�8I �"�H& و	��K =*�� ا� ?g51و.  

 &�L�I &% هللا �'$ &�% �?O ،&Iا����] "& أر!�ن ا�� &!
وأ"� ا��!�ة ا��� ھ� ا�

 ا�*
ع، و	$ Ct�n! C ا�@�sرم�I� " iOو �K� ھ� و)�دھ�
Iد�?" U$ـ�'NY 

&I( أ)��م ا�����N ^��! ��ال ا��"Yس وا�  .52وا�@�
و"& ھAا �����c أ�U "& %�& ا�@'�دئ ا�:>)�� ا��� أ=�K% A $'� هللا %& 
 hbا
g &" UH" ونMHI ا��O &�L�I د$�UN، ھ� أن $ kI�I�C ا��Hس "� !��
 �K Oر Cإ� &�L�I &%ا 
Qgا �	و ،�K��$ر C�$ &�@��fا���8م ا� �Kg
O ة
b�#

�Hس، وا!�C9 %@� أو#'U !��ب هللا و$ U�'� �HL���K "& ز!�ة و$*
 $�C $& ا�

hN ا� @�ل I &�L�I &%ن ا�! �@! ،&�@��
ون �O %>د ا�@#��I &IAا� �"ِّAا� nأھ
�H، وأ=A ا��!�ة  ُّ�
 %¨	�"� ا� �ل وإظ�Kر ا�"MIو ،�K% n8I ��ا�'>د ا� n! �O

�ى ذ�Z "& ا�@L �" ط�?Lوإ ،nb�'?ا� &" 
�sرم ا��� ط��@� !��^ ا��'h وا� *

دھ� وا�8
ا�KO $& ا��Xدة@N �O53.  
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 ا�'��¹ ا�@�ى �N �Oر�I ا��$�ة ا�@
ا%��Q؛ �RM�ه ا�:>)�ت ا�AK� ن��O
�ن #�ھ�ً و� s'I � &�Q%ا

ب وا���Y_ أن ا�@s@د ا�<% �O س�H�� ت
Kن أظM%

O ،)��ر وا� Xس "& ا��Hن ا�:>ح وإ�?�ذ ا��s'I �@س "��ً؛ إ��Hا� A=M
���XHون %�K "& ظ�� Iاً، و�I�# ً�� % [َ ُِ% يAا� h *ا ا�Aھ Cن إ�� �Q�I

�ن %�K، و��IMNھ� n! �O "��ن'(
Iو ،�K"��(54.  
  :ا���`* ���&�ة ا��ا"!�� ا���� -,��~�

 ��Hا$�ت ا�'�ط�H�� &�Iاو
I'�و أن $�ا"n $�م  n'?N	�KH: nb�'#� ا�[8
 �I
X�ا� �O �%ر�tا� �b�? وا� ��Hق ا�'�ط

�I وا�L@�$���� و%�	� ا�9 GY�!

�ر ا�?��� n�@����O &�@ ا�[8
اء t8ا� h��# Cم ا� �"�، إ��KOا�' ��ة $& أ
 �HIا�� U#�
ھ�، 	� أدى إ�C ا=��9ء " �?�ات ھAه ا�9
ق �O ا���RMN ��Ágو

!��^ ھ� ا��9$�� ��@��& ا�@Aھh ا�@���� �O ا�[8
اء و �@
ا%�Q،اا�@Aھ'� 

�O �Oو ��Q%ا
QO'� � ا�@Aھh ا�@���� "& )�] #�ھ
ه ھ�  ،ا�8
!� ا�@

�@���� ا �د $& أh���L أ:�8ب $�� ا��>م وا�
أي، و"& �Rَّ ذ�Z ا��?��� �ا�%
 hھA@��O ،م��(Yا nb��
اھ� "� ��_ 8N� &" n@$ U	�I�t و"! C�$ �b�?ا�

�م $�C ا�cH وا�H ا�@����?I �" أي وا�?��س %?�ر
�م $�C ا�?I � 
RYا C�$و n?
�Iوا
  .وا�


 � ?��ة =Yا U#�و� nَّ ھAا #@� U ھ� ا�Aي # n ا�@Aھh ا�@���� n�@I ا�
 U�ط��ا���( ا��� ھ� $�C اYر#k ا�@Aھh ا�Aي '?N�U أھn ا�[8
اء �'

�)U، ور%@� ھAا ا��ا	m ھ� ا�Aي $�Hه ا%& =��ون )�& 	�لgاوة « :وو�'��O
_���Yب وا
s@ا� nأھ C�$ �'��u ^��! ، ��رة ا��t8ن ا���� I ا����I و��

 hھA@ل ا��I �� اAKا�'�اوة، و� �'L�H@� n�"ز أ�X8ا� nھY ا����O اق
Yھn ا� 

ه "& �s� m	و �@! �K'IAKNرة و�t8ا� k�?HN هA=MI و�� ً�tu ھ��H$ ����@ا�

hاھA@55»ا�.  
�ن ھ� ا��� # �^ و�N ،����@ا� hھA@ا� �K% ز��ا" ��ه ا���:�� ا�Aإن ھ

nb�'	  Cإ� n�@N ��ا� �I
�ن ا�@Aاھh ا��9�'?�I � ًوا�% �K��! ،Uإ�� n�@N �#�KH:
�ن داb@�ً إ�C ا��OYر ا��� ��@I ن��#�KH]ن ا��! �Hو"& ھ ،�I
 GY�! ��? �ا�
 �O n�@�I ط�، وورع :�رم���KN��( �b<N ا�@�@��� �O زھ� "��O nu ا�'
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mbراAا� �Lم و��(Yا"� ا
:56Cإ� ، �K*" رة�	 h��# m" )���ا� C�$ رة
 C�$ �K� ً<%�?" د�XIإ �$���N n!�*" &" 
=µا��8& وا &�% U(
QI �"و m	ا�ا�

�ى ا�U?9 ا�@������".  
 �Q%ا
�C ارN'�ط ا�@*
وع ا�@H� � �@!�$�@X@% &�����@ء ا��K?9ا� &" 

�Q@�ا� �، و$�@�ن %& "��Z وھ� 57أ"��ل أ%� $@
ان ا��L�9، وو#�ج %& ز��
 ،U�	�
ب %s@ء ا��K?O ��$وز �L���$'� هللا %&  ،&�L�I	� n # ا���Qب ا�

 hھA@�� &�" �	 ��Q%ا
8
!� "�����ً "AH ا���f8 اYو�C، وأن 	��م ا��و�� ا�@��
�K�  . ا�@���� %�& ا�
$�� و%�& أھn ا���8 أ�9

�Q���ى ا���" C�$ �HIوا�� �L���ا�@
ا%��Q           وI�M!� ا��>زم %�& ا�
&" �@K% &�@�َّ�@اء ا�

ب  ، وارN'�ط :8s@ا�@ ��ر ا� �O �Nورد &�I��O � #ا
"

��I
*��
ى ��U�?9 ا%& )@��58&I�U�?9 ا%& ر�G إ)�اھ@� ��=Yوھ@� 59، وا ،
 &" �'��ال ا�@��"Yن اM*% ،اء
إ#�%� $& �Lا��& وردا "& "
ا%�Q ا�[8

]s@ا�@�ل ا� �KQ��= ��ا� �Gا��ب "& $@��� ا���h وا�hKH ا��� ظ�^ ا�@
&�Q%ا
  .% ¡ 	'�nb ا�@N �?QH@�ر�KL ر%@� 	'n %�ء أ"
 ا�@

ا�
� �@L�A@ھh ا�@����  ا�رN'�طھIA& ا��I &�K�?9ل $�L�O  C�9��ء
 �$��" ����Q؛ إذ أن ا�@ ��H& !��� "& !'�ر 	�tة ا�@
ا%I�@( &%¨O ،&�Q& ھ��%

�رة ����ب ا�)K*@اق ا�
� )�"� ��sا��،$@��� ا�)%Y ء��  ً�H�$ CH'�I و!�ن
 �Q%ا
=�Qب ا��و�� و�IاUH$ mO، أ"� ا%& رO �G?� ظnََّّ "& !'�ر �K?Oء ا���8 ا�@

ا�)��ء  ����بر�u أ�U و	( "& $@��� ا�)
اق "�	"�:ً �9��UH" �K9I ً أ�U !�ن 
��Q%ا

م ا�*
$�� ا�@�8I َّnظ Uإ� أ� ،U��$ ن��I �@" 

 ر"�زھ�  أ!�!AIو


اiُO ا�@�	( ا�����L وا��9
ي ا��ا$� ��@Aھh ا�@���� �O دو�� ََNو ،��f ���%
�ل ا%& )�م ا�Aي	 &" U@KO &�@I &�Q%ا
"�9ده أن "Aھ'�& ا��*
ا �O %�ء  ا�@

  .60أ"
ھ@� %��
�L�I وا����Qن وھ@� "Aھh أ%� )�9�H، و"AھZ��" h %& أ�_
@Aھh ا�@���� ا�
L@� وإ�h��# C ھAا ا�� �i ا�[8
اوي %��

�ر ا��#U  ���و��t( �!�N �Gى ا%& ر��O &@g �"رات ھ��Gد إ
N ،U���@"و
U#�9�U وھ� ا�� i� �ا� ���@ � 
=µأن  ا Cإ� 
�*N �I�G
�ى ا��9��O ،�L���ا�

 Zھ��� ،&�@��
 ا�@�"Y �Iا�Kا� �KH" م�?N ^��! �Kا�@*�ر إ�� �Q���@ال ا��"Yا
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#�% Z�A! ح ِّ
]ُN �Kأ� &$ �
ا%$ �'Q�C ا�[8
اء و	'�b��K، وھ" 
�د أ"�
 �O ��Q%ا
���Q ا�@�� �I�
 ا�Aي �I!� أن ا�@QH?� 	� ظَّ�^ $�� 'N C��K ا�?"Yا

"
&�9G�N &% )L�I &% C�$ �K$ C�( n	Yا C�$ �HIا�� �K'ھA"ا!¶ و 
  . )م1142.1102/ ھـ537.500(

إط�ًرا �L>م ھAه ا�@>%��ت �O إ%?�ء ا�@Aھh ا�@����  و"K@� !�ن دور
 �O n]�9ا� nَّfI �O
�ى ا�@ ��
ا%O ،&�Q¨ن ا�@@��% �K�	<$و &�Iاو
ا�[8


��L ا�@����� %�& ط'?� ا��K?9ءN ا�� % &IAوا��$�ة ا� &�Q%ا

وع ا��$�ة  ا�@*"
61
ا%�Q، و"�Kوا ��@Aھh ا�@���� �O ا�[8
اء@ا�.  

 : ��0�12	�Z ا��&�ة ا��$#�� ا��ا"!�� -را"��ً 

ب، و�� s@ة ا�
�MG �K�MG ��Lن %
ا%X@ِّ��م ا��ا� nأھ �#�KH: nb�'	 &Iن د�!
 �b�@ا� �K � _���Yا k�O � % �K"<Lن إ�! C�( ا��8ل Z�N C�$ &I
?���Iا��ا "

�h "� ذھh إ��U ا%& =��ون أن إL>م :�KH#� ا��ِّ��م 	� %�أ و ،62ا������( C�$
�)�ً �O ً�"�N ا�?
ن mO�� &% �'?$ �K$ �O و�K$ �O �!MN اYداgو kgوو ،�Lر


يXK63ا����] ا�.  
�ا $�C ا�L>م Yول "
ة O
 N �	 اء
�ن 	'��KH: nb#� ا�[8�N ���$و
 �#�KH: nb�'	 ص�= n�*% َّ_" يAوا� ،�%
% � ا:�Qا"�K %8@>ت ا�9�k ا� 
 n! م<Lإ Cد إ��N �� ���@ ه ا�Aإ� أن ھ ،C]	Yس ا��ا�@�u�� �O %>د ا�


ا�I ظ�^�Iا�[8
اوL &$ ھ�� % ^R�8N ن ا�@[�درY &  �O س��QHN�i "& ا�

 ا���sHل ،ا�XNه ا�[8
اءK� ود�( C^ إ��و: �Kض أ�
�9Iو.  

 �#�KH]�8د ا�Nا� �g �K#�وا��اkg أن ھAه ا� @���ت ا���ط�9 !��^ "
�ده أ"
اء $*�
ة?I ي !�نA-ا� ��64-أْ�'�  C�$ ًا
Q��" 
@�Lي اAا� ����ا��َّ@�ُّ

^�uم918/ھـ306( أود( ، Cا�@[�در إ� 
*N �� �8دNا ا�Aھ Z�9N � %إذ و
�?QH@ا� C�$ ى
�ل ��Lن ا�[8
اء آ�Aاك  ،)@>ت أ=]8% 
"Yا i� �I nKO


 !$ . Z�A�C در#� "& ا�L>م !�I�@8� ��O��K "& ا��8N�9&؟"Yن ا�! �@%
O
�H��ن أن :N �O �#�KH�Z ا�9�
ة !���ا $�C ا�Iا�='�ر 
"�Xھ�ون  وإ� �@� ذ!

�دان،��� N &% هللا �'$ �K9�( _�bوأن ر� &Iوا�� nt9ا� n�9وت !�ن "& أھ
         .وا�8« وا��KXد
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�H وا��KXد ُّ��دان 	� � �H I  إ� أن ھAا ا�L>م ا��
!� ا�*" �g
 �O �KH$ )*! ��ا� �K"<L��8 إQL n���% ،&��#�KH]م %�& ا�<Lا� i�@ N

�'$ &�Q%ا
%n إن "� U@KO &�@I "& ذ�Z ، هللا %& �L�I& ا�'�ا�I دا$�� ا�@
hھA@ا� hاھA@وره "& ا��# � َّ@$ �#�KH]م ا�<Lا� ��@N ��H ھ ُّ�وا�9
ق  ا�

�ن�#�KH]ا� h�HI �� �Hاء، و"& ھ

ة آ�Aاك )�ل ا�[8*�H@ا�  Z�N &" أي Cإ�
 nاد أھ�$ �O إ� �Kرت إ���Gأ ��ت ا��Iوا
9�ا �O ا�H]I و�� ،hاھA@ق وا�
ا�9

�H ُّ��� %�K إL>م :�KH#� اYول ؛ ا�Nا ��ا� ��:�و��& ھn !��^ ھAه ا��[
  .           $�">ً )��O ً�@L ا�=���رات ا�@Aھ'�� ���$�ة ا�@
ا%��Q؟

�نQ%
I ن��(�'��O ا
%�Q و$@��� ا�@� ا�ّ��Hً ا��� %�أھ� %�& ا�@*
وع ا�@
 hھA@�� ة
:�8" ���@$ ��Q%ا

ون ا�8
!� ا�@'� Iق، و

ة �O ا�@*$�GYا

 ً�	
G �?#<�
ب اL��@��ً ���ور ا�Aي 	�م %U ا�sا� &" ���$�@Lن ، ا�¨O ������%و

ت %AKا ا�@� RMN �	 ن��N ،»8ا� Cا�� إ��Xاھ�� ا�
ر)�� ا��$�� �8I %& إ%

= �H ُّ�9
ق ا�N ��"<L��?( ا��� ً�'L�H" ن��I �" ا�8« $�دة �L��:�ً وأن "]
�KH�% 
*H�� ج�X8ا� �K�O وآراءھ� �Kb65"'�د.  


ف ا�?
ن ا���"_ $ ،_���Yا �O �I�"Yا �O<ط ا���?L � % Uإذ أ�
 ��� �� �	
�اء �O ا��HXح ا�*L ،� � �ي �g ا�@Aھh ا�*ِّ	 n O ي رد
XKا�


sح ا��HXأم ا� �"<Lهللا ا� �'$ �KH"ى % ¡ ا�'�)��& و
I [�8% ؛UH" �%
 m�*�ا� �g ا؛ أيAھ n 9إط�ر رد ا� �O ن�! ��Q%ا
ا� 
وي أن 	��م ا��و�� ا�@

�%
sح ا��HXا� �O ����@ا� hھA@ا� Zذ� �O �9ظ�" ،�"<L66"& ا� ��� ا�.  
ِّ��نH ُّ��ن ا��$�ة ا��I أن � '��
 ا�@�u &"وان ھ� "&  و
�O "�� وا�@��HI وا�?�

�"�G Uون ا�L>م 	 ��� N U��$ ا�g
%�در %��N[�ل %��8 %& إ%
اھ��، و$
،U"��(وأ 
�"Yا ا�ا�[�KH#� إ�C 	�دة ا�@����� �O ا�?�
وان  أو � ��K أ)��


ب �?
%�K "& %>ده ��'��ً، و��راI��K %*�ونs@ا� �"<Lا� ، k']I �Hو"& ھ
 &�Q%ا
��� "& ا��$�ة دا$�� ا�@�L �O &�#ر�H" �9ؤه�و= &�L�I &% ول $'�هللاYا
&��L�' ا� &��ِّH ُّ�   .67ا�


ة وإ%���g& وإL@�$����& "�8ود�I ا��[�م !@� أن$�Gأ &"  �O

اوح %�& �N ق
Oت و���Iود n8� د�
ف و# N ^��! ��َّ�@�& ا��اء ا�@
8:
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��HR���L(اYد�Iن ا��@�و�I، وا��OYر ا�X@ا� ،�Iد�Kكا��
، )ا��..�، $?��b ا�*
وا��� �� �I&  إ�h��# C ا�?'�nb ا�@ �µ �?Hراء ا�9
ق ا�L>"�� ا�@'��$�

 n'	 &" �K�K#ا�" n # �@" ،ً�I[�د�	وا ً��L��L إ� �?QH@ا� �O رھ��t(
��( وا���Hن � %��?�� وا����ن، و��% h�sN &�Q%ا
ھ� "� O�k ا�@�Xل أ"�م $'� ا�@

 ،&��#�KH]ه %�& ا�
*HIا�@���� و �ِّH ُّ�� ��@Aھh ا�$��� &�L�I &% ه هللاAھ nَّ و�
 ��Q%ا

 أن ا��$�ة ا�@'� I &��(�'^ % ¡ ا��#  ��ھ� ا� �I�ا��[�:�� ا��$
Hِّ�، %�ل ا�@Aھh ا�%��g ا�Aي !�ن 	�  ُّ�
 ا�L>م ا�*H% ^"�	 �	 اء
�O ا�[8

�O 
ا�@$ �?QH��I C ا��$�ة ا�%���g& اYواnb أ"��ل ا��@k %& $'� ا$Y�C  ا��*
��Lر &% &@(

ي، و$'� ا�O� @68ا� .  

�  :ا�\�/
أن ا=���ر $'� هللا %&  &" &�L�I	�K?O n'ء : !�>:� �AKا ا�'8] �?�ل

 nb�'	 ط�Lأو �O ��ِّH ُّ�
 ا��$�ة ا�"M% ?��م�وان �

I?�� وا�?�Oا �O �����@ا�
 �#�KH: U��! ،
�'! �( Cإ� ً�?O�ا�@�َّ�@�& وN iO ���� ا�@Aھh ا�@����، !�ن "

 nb�'?� UN�أ$
ف ا��$�ة %��s و$�دات وأ$
اف 	�"A� ،Uا ��Xه 	� �Lر �O د$
 UN�$�% )I

)�� ا�� " &" �K% رج��O ،��?� �H�
ة )�L ��#�KH]َّ�@�& ا��ا�@

A@��& ا��ا� ��(
@� �K@@ا� A�9H�ا� �R ،&I�ي i?8N % � اL��K*ده $��I C إ�C ا���
��9G�N &% )L& وأ%Ub�H "& % �ه، I �b�?وا� ،���
 %& �8I ا��َّ@��% �
I& أ%"Yا

ب و#�Kدھ� %����Y_ دورھ� s@د ا�<% �O �KN�(��O ا "& =>ل�ا�IA& وا:�
 �ِّH ُّ��O د$� ا�@��@�& و�N'�^ ا�L>م %UN�K ا�@�Hطi وN iO ���� ا�@Aھh ا�

  .ر�K@L دا$���K اYول ا%& �L�I&ا�@���� ا��� 
 ،�KH��@Nو �KN���� د$X�� Cو�Yا ��ھ�ا�@>)½ ھ� أن ا�@
ا%�Q& و"& ا�
 ^���O ،س�LYء وا�H'ا� [�( &" �O
: ��"<Lا$� إ�	 C�$ �K�ا دو��	� أ	�"

 �"
I ،¡8" �HIود �L��L م�f� ذات �K$�@X" �O �K�دو� Z�A%Cإ�  i�@ N
 &"Yارا
?�Lوا� _���Yب وا
s@ا� �O �K�! دھ�<% �O ة�(�، وا��@�ZL، وا�

 
���N �O هللا U@(ر Z��" ا�"�م ���� Nا�@����، و hھA@ا� _Lأ C�$ �@b�?ا�
��@�ُّ أ:���G� �Kون ا��و�� وا�
$��، و�O ا�9�N ��ء، وا��t?رى، وا���، وا�*ـ
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" U� �ًHھ
�، ُ" �ِّ>ً  ��nَّ ذ�Z و"' Hـَّ ُّ�& وا	��K@�( mb و)���KN "& ا�?ُ
آن وا�
  .آ�Aاك


ب s@د ا�<% �f " ^�ظ�"<Lا�  �I �O ��'ھA"و ��L��L ة�(�"

ت د$�ة د�I�# ��HIة "�tدة  إ�Cا�@
ا%�Q& "�ة 	
ا%� ا�?
ن "& ا��"&، Kأن ظ


ت، ا�@���H %�وره "�N &% هللا �'$ U�?9دة ا���?% �K�Cدة،  إ��@]" ���'	 ��']$
�?L �O ً�''L ^��! ��د وا�<% �O �K!<"أ �Rوورا &�Q%ا
ط وزوال دو�� ا�@

_���Yب وا
s@ا� .  
 �O ن�Q%ا

ت د$�ة ا�@�)�I&، وا�@Kم أن ظ<Lء )½ ا��L &" ن�!
 C�$ ع�gأ �@" ،_���Y�% &�@��
ة ا�L>م وا�@]� n�'L �O دھ��K# ان�9H$

A% ��ھ�ة ا��X@ا� �$�@Xه ا�Aد ھ�K# &" �9دة�L<� ة
�'! �:
O م<Lا� ^�
&�@��
ة ا�L>م وا�@]� n#أ &" 
�!Yل اA'N أن m�Q��N ^��!و ،
  .ا����

  
  :ا��1در وا��ا��

و��Oت اY$��ن وأ�'�ء ا��"�ن،  ،)ھـ681(ا%& =���ن، تأ%� ا� '�س أ)@� %& "8@�  -1
i�?8N :،وت
  .ط.د ،1984 إ)��ن $'�س، دار :�در، %�

2-  ��$ &�
ب %، )ھـ726(ا%& أ%� زرع، تأ%� ا�8Q@ا� _��Yا�O ط�س
أ='�ر  
وض ا�?

ب و�Nر�O �HI�" �Iس، s@ك ا���"k�8]N :،غ
�ر�'N �H(�I �HL ،����� ،1917 ط' � أو%

  .ط.د

ي،  -3:�Hا� '�س أ)@� %& =��� ا� �
ب اY	C]أ%s@ول ا��� �]?�Lا�i�?8N ، : و��ي


ب، s@ء، ا��t�'ب، ا��ار ا���ي، دار ا��
:�Hو"8@� ا� 
  .ط.د، 1954ا�@��( # 9

ب  ،)ھـ712(�HL )�� ، !�نا%& $Aاري ا�@
ا!*� أ%� ا� '�س أ)@� %& "8@� -4s@ا�'��ن ا�

i�?8N ،ب
s@وا� _���Yأ='�ر ا �O :i�?8N ،ن $'�س��إ)��ن $'�س، دار ا��?��O، : إ)
1967، �%3
وت، ط.  

5- ��I
*��
ب  ا�@ ��ر). ھـ914(ت، أ%� ا� '�س أ)@� %& �8I ا�s@ا� m"�Xب وا�
ا�@ 
i�?8N ،��I
*��
ب ��s@وا� _���Yوا ��?I
Oإ nوى أھ��O &$ : ء�K?9ا� &" �$�@#

،�X( �@8" اف
G¨% ط، 1ط�%
  .م1981، وزارة اYو	�ف وا�*�ون ا�L>"��، ا�

I?�� )ھـ487($'�� $'� هللا %& "[ h ا�'�
ي، ت� أ% -6Oد إ<% 

ب �O ذ!s@ا� ،


ب، دار ا����ب ا�L>"�، ا�?�ھ
ة، دs@ت. ط ( وا�.(  
ا�@ �O hX ، )ھـ647(، تا�@
ا!*� ا��@�@� "��8 ا��I&أ%� "8@� $'� ا��ا)� %& $��  -7


ح وا$��HءG ،ب
s@أ='�ر ا� c���N :اري، ط�Kا� &Iا�@1:>ح ا�� ، ،�I
��'� ا� [
�HL ،وت
  .م2006/ه1426 :��ا، %�

	>�b ا� ?��ن ).ھـ529(أ%� �[
 ا�9�k %& "8@� %& $'�� هللا ا�?��� ا%& =�	�ن، ت -8
�ش ، "��'� ا�@�Hر، اYردن، ط: ?�8Ni. و"L�8& اY$��ن%
= )L�I &��(1، 1989.  
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9- i�?8N ،n8Hاء وا���� ا��fھ
ي، ا��O n]9 ا�@�n واYھ���Yاھ�� : ا%& )�م ا
"8@� إ%

ة، دار�@$ &@(

وت ، د �[
 و$'� ا��% ،n�Xت.ط (ا�(.  

��O % � أ)@� %& إ�8Lق، -10N ،�%�  .1860ط' � %
nI ���ن، $�م ، ا�'ـ��ان،)ھـ292(ا�� ?

ب وا���Y_  إ%
اھ�� -11s@ا� ،¶�*N�
 ا�@
ا%�Q&ا�?�دري %]$ �O ) ،ت��HھAا� ،m@�X@ا�


وت، ط دار ،)اYو���ء�% ،� ��Q1991، 1ا�.  
13-  ،&�( ��$ &�(_���Yب وا
s@د ا�<% �O ��"<Lرة ا��t8ا� ) &�Q%ا

 ا�@]$

&I�(�
،'، "��)وا�@]" ،�X1980 ،1ط � ا���� .  
14- &Iا�� 

وت،  )ھـ1396(، تا��ر!�� =��% ،&�I<@�� �� ـ>م، دار ا�$Y1980 ،5ط ا.  
15- &@(

وت، )ھـ808(ت أ%� ز�I و�� ا��I& ا%& =��ون ،$'� ا��% ،
، ا�@?�"ــ�، دار ا��9

  .ط.د ،�H'� 2007ن،
16- &Iا�� 

وت، ، ا��ر!�� =��% ،�%
 ،�N1999ر�I ا%& =��ون، دار إ)��ء ا��
اث ا� 
  .)ط.د(
17-  �O _���Yب وا
s@�� ري�t8وا� �L���$'� ا�@H �، )@�ي "8@� )��&، ا���ر�I ا�

�O

 ا�@
ا%�Q&، دار ا�@ ]$   ،
]" ،�� "�Xط.د ،1997ا�.   

I?��، دار  -18Oب إ
u �O م<Lا� 
*� �O &�Q%ا
$[@^ $'� ا���Q( د��ش، دور ا�@


وت، ط�% ،�"<Lب ا�
s1988، 1ا�.  

%� �O اYدب ا� 
%�، $'� هللا  -19s@غ ا��'Hن، ا��H!،وت
�% ،���H'�ب ا���2ط دار ا��، 

1961.  

h�N ).ھـ544($��ض %& "�CL %& $��ض ا��'��، ت -20N  Z���
hI ا�@?Nا�@�ارك و

i�?8N ،Z��" hھA" أ$>م �O
"�N &% �@8وI^ ا��XHQ، وزارة اYو	�ف وا�*�ون : �@ 
��"<Lب، ط ا�
s@1983، 2، ا�.  

19- &�Q%ا

ب �O ا� [�ر ("8@�د )�& أ)@�، 	��م دو�� ا�@s@ا� �Iر�N &" �	
*" �89:
CQL�  ).ت. ط ( ا�?�ھ
ة، د دار ا��9
 ا� 
%�،). ا�


ة ا� -20�O &$ ��L��L ص�]� ،&��( _��" �'��" ،&I�(���?�ل "& ا�@
ا%�Q& إ�C ا�@
  .2000 ،1ط ا��?��O ا����HI، ا�?�ھ
ة،

  :ا�q#��� ا��ا��
 -1 Julien charles (a), Histoire de la frique de nord , paris ,1931.  

2- Abdellah . Laroui, L’Histoire du Maghreb, un essai de Synthèse, 
Maspero , Pari, 1976, Tome1. 

��  :ا�����4 ا���
1- [�s�% &�"Y8@� ا" &�Q%ا

 ا�@]$ �O ودورھ� �"<Lب ا�
s@��% �%
، ا�

 ،�Iر��ا� �K " ،
bا�Xا� � "�# ،
���#�" ���Lر ،&%�(�- 1406/م1987-1986وا�@
  .ھـ1407


ب ا�L>"� "& ا�?
ن -2s@ا� �Iر�N �O ��8ا� �����Gا�)��ء وإ �� #
" ،
�*'�% 
@$)6-

 �O ا���ر�I ا�L>"�،)م14-12/ھـ8���#�" ���Lرة  ، ر�t8وا� �����!��� ا� ��م ا��

�� ا���ر�I و$�� ا�RYر، #�" � وھ
ان، 	 ،��"<Lم2002-2001/ھـ1423- 1422ا�.  
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  :ا��vت ا��ر(��
1-  ،CL�" &% �L��O د� �" 
"X�� ا�'8�ث ا� �@�� وا��را�Lت ا�N ،��"<L[�ر $& "�'


، ا� �د اYول، bا�Xا� � "�# ،� I
  .م2004/ھـ1425%8] ا�*
�vت ا�y[�و���ا�:  

1- ،�����ل ا��9
�I ��و�� ا�@
ا%�Q& وآ�Rرھ� ا�[8
او�I )@�ه هللا و�� ا�:Yم ا��$ ��X" ،
�����  .X" ،   WWW.ULUM. NL�� إ���
و��� �HL2006  ،40، ا� �دإ�

        :ا�.�ا��
                                                           


وت، �'�Hن،  -1�% ،
  .170ط، ص.د ،2007ا%& =��ون $'� ا�
)@&، ا�@?�"ــ�، دار ا��9
2-  ،&@(

وت، n�KL ز!�ر، دار ا��9
، : �Nر�I ا%& =��ون، "
ا# �ا%& =��ون $'� ا��%


ي أ%� ا� '�س أ)@� %& =���، ، 201، ص6ج ط،.د ،2000:�Hب ا�
s@ول ا��� �]?�Lا�
C]	Yاi�?8N ، : ،ب
s@ء، ا��t�'ب، ا��ار ا���ي، دار ا��
:�Hو"8@� ا� 
و��ي ا�@��( # 9
  .3، ص2جط، .د، 1954

3- ،
وأ�'�ء ا��"�ن،  و��Oت اY$��ن ا%& =���ن أ%� ا� '�س G@_ ا��I& أ)@� %& "8@� %& أ%� %�
i�?8N :،وت
  . 128، ص7ج ط،.د ،1984 إ)��ن $'�س، دار :�در، %�


ب %أ%� ا�8�& $�� %& "8@� %& أ)@� %& $@
 ا��L�9ا%& أ%� زرع  -4Q@ا� _��Yوض ، ا

�O ط�س

ب و�Nر�O �HI�" �Iس،  ا�?s@ك ا���ر�'
غ،: k�8]Nأ='�ر "�N �H(�I  � 'ط
�HL ،����� . 73ص ط،. د ،1917أو%


ي، ا�@[�ر ا���%i، ج -5:�H3، ص2ا�. 
  .202، ص6ا�@[
 ا���%�N ،iر�I ا%& =��ون، ج ا%& =��ون، -6

ي، ا�@[�ر �9�U، ، 74-73ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر ا���%i، ص  -7:�H3، ص2جا�.    

ي، ا�@[�ر �9�U، ص76ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر �9�U، ص -8:�Hأ)@�، 5، ا� &��د )@8" ،


ب �O ا� [�ر ا��CQL(ا�@
ا%�Q&  	��م دو��s@ا� �Iر�N &" �	
*" �89: .( 
دار ا��9
،�%
  .101ت، ص.ط، د.ا�?�ھ
ة، د ا� 


اھ�� ا��Xا�� -9% &% �8I : ،��#�KH]#�ا�� ا� ��'�	ز$�� h?� ��$���% �L���
ا%�Q& ا�@�� ،
�"�L �$ً�Q" �O Uً�ا و أ"�ً
ا !�ن	&" UH$ ف
$ �@� ، �$�XG، د�
  و#K�Gو"?�رة $����؛ ا

�(�#
% n? ة،و��9ذ  ا�
ھ� أول "& و%�UHI،  ا�I@�ن ، و:�ق	�"U ھ�ا�I و)
:$ U�C ا�'[�
mgو _Lأ ��Q%ا

ان  ا�*��و ،$'� هللا %& �L�I& ا���HI ا��$��، رO?� ا��و�� ا�@@$ �أ%

�L�9ا�، ،�Q@�ا� ��ره $= �"�H��9�N &% �@8" )وت  وا�U�?9 و#�ج %& ز�Kظ �Iا�% ^��!
 �HL n'	 �#�KH]��8( ا��دة ا���	 C�$ �Q@�داء )م1035/ه427(ا�Y ���8Nار �HL وھ� ،

 �L�9ان ا�
�د$ UN�C ا�?�
وان أI& �?� ا�*�� أ%� $@$ iI

�tI ا�8« )�] $
ج �O طO
 �وأ='
ه $& )�ل %>ده و	�"U و)�#��K ا��O �KK?9I &" C ا��MO ،&IرL�U إ�C و#�ج %& ز�
 �HL ود�( �O Zا�� وذ��# U���'	 Cا� &�L�I &%هللا ا �'$ U " nLي أرAا� ،�Q@�ا�


ة ا��$�ة وا��و�� ا�@
ا%��Q، ) م1038/ه430(��أ"�
  !@� أ�U أول��'�أ "ً � "
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�Q%ا
" ��( ��Q%ا

. ا��و�� ا�@fHI : ص ،i%��، 124-123ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر ا�

ب �O ذ!
 %>د أ%� $'�� ا�'�
ي،s@ة، ، ا�

ب، دار ا����ب ا�L>"�، ا�?�ھs@وا� ��?I
Oإ

 .165-164ص  ،)ت.ط، د.د

ب 75ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر ا���%i، ص -10s@اھ�� ا�?�دري، ا�
�N*�¶، إ%% 
��I ف
]�% ،

 &�Q%ا

 ا�@]$ �O _���Yو���ء(واYت، ا��HھAا� ،m@�X@وت،  ، دار1ط ،)ا�
�% ،� ��Qا�
 .9-8ص ، 1991

11- �'$  
]$ �O _���Yب وا
s@�� ري�t8وا� �L���ا�@H �، )@�ي "8@� )��&، ا���ر�I ا�
�O

،  ا�@
ا%�Q&، دار ا�@ ]" ،�� "�X37ص ط،.د ،1997ا�. 

 .129، ص7ا%& =���ن، ا�@[�ر ا���%i، ج -12
��ن ا��I& "8@� %& $'� هللا %& L �� ا��h�Q، ا�8�n ا�@��O ��G ذ!
 اY='�ر  -13� h�Qا%& ا��

��_، د1ا�'*�
 ا�9�ر�N، ط:
ا!*��، k�8]Nا�@N ،��"<L?�م ا��ا� � 'Q" ،.8ت، ص. 

ي، ا�@[�ر ا���%i، ج -14:�H4، ص1ا�. 

I?��، ط -15Oب إ
u �O م<Lا� 
*� �O &�Q%ا
، دار 1$[@^ $'� ا���Q( د��ش، دور ا�@


وت، �% ،�"<Lب ا�
sف ،30 -16، ص ص 1988ا�
]�%. 
 .243، ص�N6ر�I ا%& =��ون، جا���%i،  ا%& =��ون، ا�@[�ر -16
 .26ا�?�دري %�N*�¶، ا�@
#m ا���%i، ص -17

ب، ط �@
ا!*� ا%& $Aاري، -18s@وا� _���Yأ='�ر ا �O ب
s@3ا�'��ن ا� ،�O�?دار ا�� ،

�%1967
وت، i�?8N ، :ن $'�س، ج�� .12، ص4إ)
19- �
I& %& $�� ا��Xو��، أ:�U ھ�L &% ك��" &% &�L�I &% ي  $'� هللا
�h "� ذ!
ه ا�'�(

�س و#�ج %& ز��  -N@�"���وت – "& %��ة��O ط
ف :8
اء ���u، درس $�U�?O �I C ا�
 n�]8N �O �K�#وا ،&�HL m'L �K% م�	وأ )bا�Qك ا���" �K$ �O _���Yا Cإ� n(ر ،�Q@�ا�
 �
ة ط>ب ا�U�?9 و#�ج %& ز��، و$�H"� ط�h ا�*�� أ%�= &" k':أ C�( ��$
ا� ��م ا�*


ا@$ m" nL
I أن ،��8I %& إ%
اھ�� �K�?Oً  ز$�� 	'��� #�ا��ن ا�N &" �L�9�A�@ه و#�ج %& ز�
�KHIر د��"U أ"	 �� I ً�@��$ m�@Xا� ¡Oو% � أن ر ، m	رو���ا�= U��$ �@K@ا� Z��% م��?��  �وھ

�Iاو
�م اY)� ا�
ا%m  .ا� �رف %�?���� 	�"U وأ$
ا�KO و%�À��K ا�[8I ��*$ &�L�I &%ا �O�N
�HL Cو�Yدى ا�@X� &I
8%�h "� ذ!
ه ا%& أ%�) م1059/ھـ451( وا� *  mg�@% &Oزرع، ود


ه "��Xاً '	 C�$ �H%ط، و�%

%� "& "��HI ا�?" C�$ �H�"��% ��9I

ف %� I. 
fHI:  �%ا%& أ
 .i165، صا�'�
ي، ا�@[�ر ا���% ،132 زرع، روض ا�?
ط�س، "[�ر i%�L، ص

20- ،¶�*N�
#m ا���%i، صا� ا�?�دري %@8. 
 .130، ص7ا%& =���ن، ا�@[�ر ا���%i، ج -21
�د، ا�@
#m ا���%i، ص -22@8" &�(325. 
�د، ا�@
#m ا���%i، ص141$'� ا���Q( د��ش، ا�@
#m ا���%i، ص -23@8" &�( ،326. 
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24- [�s�% &�@� �@8" ،&%�(�
 ا�@
ا%�Q& وا�@]$ �O ودورھ� �"<Lب ا�
s@��% �%
، ا�

 ،�Iر��ا� �K " ،
bا�Xا� � "�# ،
���#�" ���L206ص ھـ،1407-1406/م1987- 1986ر. 
�د، ا�@
#m ا���%i، ص -25@8" &�(325. 
26-  ،&�( ��$ &�( _���Yب وا
s@د ا�<% �O ��"<Lرة ا��t8ا�) &�Q%ا

 ا�@]$

&I�(�
،1، ط)وا�@]" ،�X'ـ� ا��ـ���464، ص1980 ، "� hھA@د، ا�� �" �L��O ،

، "X�� ا�'8�ث ا� �@�� وا��را�Lت ا�N ،��"<L[�ر bا�Xا� �O �'	� �@ت ا��Q��ا�@���� وا�

Yا� �د ا ،
bا�Xا� � "�# ،� I
 .82م، ص2004/ھـ1425ول، $& "�'
 %8] ا�*
27-  C�$ m?N ،�Iد ا�*�و<'% C]	Yب ا
s@ا� �O م�
ف ا�� Nو ،Uاط�u
��H %>د "& 	'��� %"�N

��
. ا���)n ا�@��8 اYط�fن :أ��H! $ط ،�%

%� �O اYدب ا� s@غ ا��'Hدار ، 2'� هللا، ا�

وت،�% ،���H'�ب ا���48، ص1ج، 1961 ا��. 

9�U، ج  -28� m#
 .48ص، 1ا�@
�&، ا�@
#m ا���%i، ص -29( ��$ &�(464. 
30- 
�"Yا U��?%  �]?I- &�9G�N &% )L�I &% ��$-  ،i%��،$'� ا��ا)� ا�@
ا!*�، ا�@[�ر ا�

 .133ص

ب، دار ا����ب ا�L>"�، ا�?�ھ
ة، أ%� $'�� ا�'�
ي -31s@وا� ��?I
Oد إ<% 

ب �O ذ!s@ا� ،

 .77صت، .ط، د.د
32-  �� #
" ،
�*'�% 

ب ا�L>"� "& ا�?
ن $@s@ا� �Iر�N �O ��8ا� �����G6(ا�)��ء وإ -


 �O ا���ر�I ا�L>"�، !��� ا� ��م ا������� وا��t8رة )م14-12/ھـ8���#�" ���Lر ،
�� ا���ر�I و$�� ا�Rµر، #�" � وھ
ان، 	 ،��"<Lم، 2002-2001/ھـ1423-1422ا�

 .129ص

ح وا$��Hءا�@ N �O hX���$'� ا��ا)� ا�@
ا!*�،  -33G ،ب
s@أ='�ر ا� c : &Iح ا��<:

�اري، طK1ا��HL ،وت
 .130، صم2006/ھـ 1426، ا�@��'� ا� [
�I، :��ا، %�
34-  m"�#و �KNو�	ي !�ن إ"�م ا�@����� وAا�@����، ا� ��'�ا�?��g $��ض %& "�CL ا��8['� ا�

K@ة ا�@���9ت أھ�$ Uو� ،UH$ mOا�@�ا Uا��
h�N ا�@�ارك : � !��ب"Aھh ا�"�م "��Z، و�Gرح أ	N
Z��" ا�"�م hھA" أ$>م �O
 @� Z���
hI ا�@?Nو. 
fص: أ� ،i%���ن، ا�@
#m ا�H!87. 

 .172ا�'�
ي، ا�@[�ر ا���%i، ص -35
36-  ،&�( ��$ &�( ،i%�� .465-464ص ا�@
#m ا�
9�U، ص -37� m#
 .458ا�@

ه  -38�s% ء��Oا� mH"و Z��" hھA@% Z�
ة ا��$�ة إ�C ا��@�O ن إن
�د إ�C ا�? N hاھA@ا� &"

C��N �"�H$ ي
XKا����] ا�  �HL ��?I
Oء إ�t	 ن�H8L)234ى ) م848/ ھـ�)�] !�ن mH@I ا�9�
Zذ� C�$ &�9���@دب ا��Iو n% ،Z��" hھA" 
�u &". 
fب  ا�@ ��ر: أ�
s@ا� m"�Xب وا�
ا�@ 

i�?8N ،��I
*��
ب ��s@وا� _���Yوا ��?I
Oإ nوى أھ��O &$ :اف #@�$� "& ا
G¨% ء�K?9�
،�X( �@8" ط، 1ط�%
 .169، ص2م، ج1981، وزارة اYو	�ف وا�*�ون ا�L>"��، ا�
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ة ا� -39�O &$ ��L��L ص�]� ،&��، "��'� �1�?�ل "& ا�@
ا%�Q& إ�C ا�@�)�I&، ط"��_ )

�&، ا�@
#m ا���%i، ص20ص ،2000ا��?��O ا����HI، ا�?�ھ
ة، ( ��$ &�( ،465.   

ب  -40s@��% ف���، أ)� اY$>م ا�'�رز�O &I ا��[	 &% &��I � أ%� ا�?��L أ)@� %& ا�8

�رة ا�@
I�I&، وا��� #��ت �% ^O
$ &�Q%ا
�رة �g ا�@R أول h(�: �ا�L>"�، وھ

ف "& ا����Q ا�@
ا%��Q آ�Aاك، % ��اً $&Q�@ا� )	�وا�$��ال 'N �O��U%�Q= ¹،  ا��
ا"�ت ا�@

�Lأ C�$ @�ده�ر ا$�	 U%��! �O Zذ� &$ 
�ب ا���رة وا� H(، و	� $'"&�� Hا� m�= ."هAھ &$ 

fت أ��!

 ا�@
ا%�Q&: ا�8]$ �O _���Yب وا
s@ا� ،¶�*N�
#m ..!��ب ا�?�دري %" ،

 .i%�L163، ص
 .63، ص4ا�@[�ر ا���%i، ج ،ا%& $Aاري ا�@
ا!*� -41
�&، ا�@
#m ا���%i، ص -42( ��$ &�(451. 
43- m#
�&، ا�@
#m ا���%i، ص113ا���%i، ص )��& "��_، ا�@( ��$ &�( ،451. 
44- �Iµان، #�ء "& ا
�رة آل $@L:104. 
�د، ا�@
#m ا���%i، ص -45@8" &�(172. 
46- i�?8N ،n8Hاء وا���� ا��fھ
ي، ا��O n]9 ا�@�n واYھ���Yا%& )�م ا : 
"8@� إ%
اھ�� �[


ة، دار و�@$ &@(

وت ، د $'� ا��% ،n�X173، ص4جت، .ط، د.ا�. 
 .173، ص4ا�@[�ر �9�U، ج -47
 .71ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر ا���%i، ص -48
 .78ا�@[�ر �9�U، ص -49
 .16، ص4، ا%& $Aاري ا�@
ا!*�، ا�@[�ر ا���%i، ج169ا�'�
ي، ا�@[�ر ا���%i، ص -50
�ن، ا�@
#m ا���%i، ص -51H! 59$'� هللا. 
 .17، ص4ا�@
ا!*�، ا�@[�ر ا���%i، ج ، ا%& $Aاري170ا�'�
ي، ا�@[�ر ا���%i، ص  -52
�د، ا�@
#m ا���%i، ص  -53@8" &�(174- 175. 
  . 81ا%& أ%� زرع، ا�@[�ر ا���%i، ص -54
    .457ا�@?�"�، ص@[�ر ا���%i، ا� ا%& =��ون، -55
=Aاً $�C د$�UN و$�@U، و"& ذ�Z أ�i�'QN �O &�L�I &%M U اY)��م )�C أ$�'
 ذ�Z "اN*�د  -56

 h	� I ن�!U%
t% �$�@X( $& :>ة ا����20 %�& ا�@ O يAط�ً، وا��LN� ا)�ة��U ا�
! � ا�
 U%
t�O5 اط�Lأ .m#ا�' :را،hX @ي، ا�
	�t�U اI'�و أن ھAا ا��*�د 	� و. 169ص �

U'� �@H�( ض��$ �g�?ا� Uر إ���Gأ �" �	� أ=�L�I &%  A&اأن  إ�C ا$�'�رات ظ
��O، وھ
�#�KH: " ا�
اءة %[>ة ا�X@�$� إذ !��?��% �K�KX� ً�"�"M" ة إ�<: U� k]N � &@" ه�H$

h�N را#m ا�?��g $��ض %& "�CL %& $��ض ا��'��،. "وا�[>ةN  hI
?Nا�@�ارك و

i�?8N ،Z��" hھA" أ$>م �O
 @� Z���، وزارة اYو	�ف �N &% �@8"2وI^ ا��XHQ، ط: ا�@

ب، s@ا� ،��"<L82، ص8ج، 1983وا�*�ون ا�. 

57-  &�"Yصا ،i%�� .%148��s]، ا�@
#m ا�
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	��g ا�X@�$�  )م1261-1058/ھـ520-450( %& ر�G ھ� أ%� ا����� "8@� %& أ)@� -58


ط'� %?
ط'� $��K$ C ا�@
ا%�Q&، "& أ$��ن ا�@�����،?% UN�Oه وو���" ،)���]N ة�$ U� .

fـ>م، ط: أ�$Yا ،&Iا�� 
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RS	   :ا�

ة ا� 
ب، وذ�; @'$ �A ��B

 ا�#����C ا� �D) ر�Fإظ Iل إ��K#ا ا�Lف ھ�F@

ق P#ا� �A ��)QRت ا��T��Uا� V) ب
(QZ Vل إظ�Fر (�	Y ا��DXرى ا� 

��Tت�Uا� ;�[ �A ودورھ�.  
�	Y ا� 
ب ا�وھ) V@�][ رس�@ �Vا���
DX ��)QRت ا��T��Uا� V)، ذ�; و


ھ� "�I ا�#��X� � ][ �KaX#��B V��C��&` ا�# �رك، bوأ �#! �FX) �#R�Cا� �d�Zو
 �)QRا� e�U&` ا���رس ��@�F�A ��C��
 ا�#�D)و fط�X#ا� ;�[ I�" 

����&'�ت ا�	Uا�: ��C����Tت ا�QR(�� ؛ا�#�Uب�؛ ا�)'@ ؛ا���ا�� i(� ؛أھLا� iأھ.   
Abstract:  

This article aims to shed light on the destiny of Arab 
Christianity in the Arabian Peninsula, by showing the attitude of Arab 
Christians on the Islamic conquests in the East and their role in those 
conquests. 
Moreover, it studies the divergent attitude of the Christianized Arab 
from the Islamic conquests according to the results of the battles, 
especially the decisive ones, as well as the results of the Islamic 
conquest on those areas and the Christianity fate. 
Key words: Christianity Islamic conquests; the jizyah (Protection fee: 
a tax taken from non Muslims living in a Muslim state to protect 
them) ; Ahl El-Kitab (the People of the Book) ; Ahl al-Dhimmi (the 
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covenanted, Non-Muslim communities under Muslim rule and 
protection). 

  :مقدمة


� ��K��B iA�T  ا�QRم أ	FA ،ب� Pف ا�(� وا�Q�Zوا ��X@د@� ا��� ���B

ى و�#��#�V ا V�Bا�X[��� وا� �ل Zب ا��@���ت ا��Cdل. أ�R
d�I هللا  �Bأ ا�

 i&�]Kا� V�B ��)QRة ا��
 ا��"PXB د�F(ا� �@
P[ ول آ@�ت'� � B ��Rو ���"

ة رQR إ�I ز"#�ء ا�i&�]K وأ(
اء (F�� �Rد��ا� 
�A � B ��T ،��B ا���X ا�

�ا�A �T �[� ا�)'@
ة ا� 
��B و�Zر$�F وإ�Xا� i$� ة
d� #ك ا��ول ا���) I

P� ��)QRة ا��ا�V) ّQ! �ّ]X ا�#LXر �R VBوى i ق راRو�A ھLا ا����. ا��"

 �	�K#وا� V#ا�� i&�]	 خ�
@V و��C]ا� 

(أ(�D) �!�T ( �P]Cو�)��� ا�

ى "��� �Aرس،  وا�([
اط�ر��ل �A ا�QRم ود"�ھ� ھ
	i و!Zا�� Iإ�. 

��Tت �Uم وا�QRا� � B ��B
���� ا��DXرى �A �[� ا�)'@
ة ا� ) 
]� [
 �)QRا� e�Uا� V) �FU	��ع 	[�&i ا� 
ب و(��) �) ��B�P�) ���	 ��)QRا�


اد!��� . i�PB "�مAأ �A i�#�[ ا���
DXا� �F�&�]	 iZدا V) �FU	�، و!�ن (
���! �FX�� ،�F�&�]	 Y	��)#� �A ا����� (� (X) مQRا� ��$�[ V" V@'$�" ا

�F[� #�() �A اث�Tت . ا��T��Uا� 
bإ �Cوا� �UDB رى�DXوازداد "�د ا�

!� ا����R ا��� ]#� �F" �A ا����Uء Tو V) V@ا ( �ود�C]dوأ ،V@ا��
ا�

�ا �FUX! �A واR��Uدوا (V  .ا��و�� ا�QR(�� و(V أھi ذ(��F ر"�@���" �KA
�ا "Q	�ت (� ا��و�� ور"�@�ھ� (V ا�#��#�V و��
ھ��Rّوأ �#��  . ا�� �@� ا�

Vا���R �A ا������� 
DC� أن V�#@ ه
  :ا�Qa	� f]R �#ّ) ذ!
- )�A رى�DXدور ا� �؟ و!�Y !��� أو��"�F ا�QR(� ا�U�e � ھ


ق T�I أواZ ا�QR(��داiZ ا��و�� P#ا� �A ؟�R�] ا� �F ا� 
  

P� �A رى�DXھ#� ا���) e���[ �A ع���ا�QRم  ]�#V أھ#�� ا�#

Uا� �!
Tوe� 
�D) �Rدرا ;�L!و ،�X@�#ا� �A اة ا��و�� ا�)�@�ة�� ��R�[ � B 
A ��C��  .� ظi ا��و�� ا�QR(��ا�#

 ��	 �� (� V@
d� #ا� V��T�]ا�   B �Aع د���إن أھ#�� ھLا ا�#
i�) �F�Rدرا:  



                ��	
  �و�ف ا����رى �ن ا��� ا�
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�ان ا� Q	� �D� V�Bرى ا� 
ب  -X B �B��!و �X@�a]هللا ا� Y�� �#C)
،�)QRا� e�Uا� �!
Tت  و�T��Uا� �A رى�DXدور ا� �F�A ض
 �Rا �	و

 �)QRا� e�Uا� V) �FU	�) V@�][ و ��)QRا�.  
�را]�F وھ�  -a[ و ��B
�ى B��Cج �A !��ب ا�#����C ا� �R �Rدرا


�� �F�A ا �Rراه،ا��[���T ا���Pر ا�#��V�B ��C ا�i&�]K ا� 
��B أط
و�T د!�

	�F و(
ا!' ]�ا$�ھ�،A وأھ� �R�] ا� �F ا� 
Zأوا I�T e�Uا� � B ھ�
�D)و .  

I�" ف

ق (�	[  Y�i�# أھ�اف ھLه ا��را�A �R ا�� P#رى ا��D�
 �FX) ب
��Tت ا��d�ZV) ��)QR ا� �Uا�  �F�A و دورھ� ، 
�D) و ][��ن

�A ��C��
ق ا�#P#ا� Bو ،e�Uا� �  �F ا� I�T ��)QRا��و�� ا� �A �F����) از
Bإ
�R�] .ا� �����ط ا��KXول ا��X�XR �#!:  

1.  ��)QRت ا��T��Uا� �A ب
  .دور ا�#��V��C ا� 
  .د�A ا�)'@� .2

 ا�# .3�D)ا� � B ��B
  .QRم���A ��C ا�)'@
ة ا� 

  دور ا�`_��) ا���ب �" ا�'&���ت ا�$#��� -أو]
�ر ا�QRم إ�I و	�ع ا��Dام �X�B وV�B ا�#�روث ��ى ا�i&�]K أدى Fظ

 V)ب و��ا�� iأھ �X" �) V�Bو �X�Bھ�، و
�رات و��D[دات و�K�"ا V) ��B
ا� 

اع أوDد، و!�ن ا��K�"ل وا�	 V) ب

@� @ �� �b��]  لV) �F B�[ ا� �A 
ا�(


ي�A اع
d Iل إ��C[ ي أن�&�K" ��
ي، و	� ]�Xول ��
ة ا����" Iن إ�
�د و��
]� إ�I ا�# [�د ا�Lي @��$� إ���، و	� �'�� ا� �@� (V ا¤@�ت $�ا�


ة إ�I ا���Tا���aUوا� iK ا� �
آ��� ] ��` ھLا ا�)��� ا� �K&�ي، و]�"K1ا� ;�L� ،
�ل R
��و��� ][��¥ ا��"�ة، و ��)� ا�) �FK[�" I�" واLZه أ� B V) ء�U�ا��

،�F	�a� ��R��ل وذ�; UB�e ا�#�Xطf ا� و]R
وا���Kء "�I  ،�#)�ورة ��و�� ا�

ة (i! V ا�)�Fت @'(��B ط��Tأ ��ا� iة ا�[�ط�	.  

     ،�F��() �A � Rوا ���! �Fأ� �#! �F�"
�B ��)QRت ا��T��Uت ا�'�#[ 
��@ �#! e�Uا� Iإ� ��K]Rو ا� �@���#��T V) �F ا�و�K[ V�#@و   :  

��Tت ا�QR(��  :ا��bم -1�Uأت ا��B)08ه( I�"  ءا�B ����#Pا� �F(ا�
�ي C] ���! �F[�ر أ��"�B ،V��a�'�]ة ا�
a�R �C[ ���! ��م، وا��Pا� �KaX#B
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 ��T �C[ ن�"��X) Iط�F[ �R�K) f ا�#��#�V و] �F� �X ا����
، و@�F#F أن ]�
i�	 إذ ،V�#����R�K) V�a، و��B ا�#�Kس 	�س : ا� 
ب ا�#�Aم ([�ر!�، و�Pا�

  .2ا��Kس
�ل R

ص ا�T �Xھ V)م  �و��Kا�# �ھ�ات وا� �K"ا@�ه و
R ��$�[ I�"

�ا (� �Bأه "��� ا�QDة وا��Qم�#!�A ءه�U�Z ل، و$�ء�#P�� وات'�B3.  
�ل R

 	��� ��Dرى ا� 
ب �A �[� ا�)'@
ة ا� 
�F" �A ��B ا�]� [

� i�PB �)QRا� e�Uا� V) �FU	��ع ا�i&�]K ا� 
��B و(��) �) ��B�P�) ���	 
 i&�]Kا� Y	��)#� �A ا����� (� (X) مQRا� V) �FU	�"�م، ��T !�ن (

��B
  .4ا� 
� �a[   ��T V) §��#ا� Iم إ��Pد ا�QB �A ��B
( �� ا�i&�]K ا� 

�[� ا��Qف ا�#Lھ[�، إذ B �F��" وم
ا�
وم ���)� ا����ط�ت ا��� (�ر�FR ا�
�B�K ھ� ا��L#��B ن�X@�@ م�Pا� iأن ( �� أھ  ���X! ھ�L#� Y���#ا�

 ��C���ا&Y ا�#aا� Y���) V�B �]ھL#اع ا�
D��B ي أدىLا� 
���X�aXa، ا�(Kا�

اع، وا"�[
وا ا�#Lھ� Dا ا�Lھ �A �a�'�B ة
i أ�Bط ُّZ�[م، و�Pد ا�QB �A

�ا �A ا����B i��Xھ���X )�A ،دا�Cا وإ�
U! �B�K 5ا��.  
B Vة��
DX�#ب ا�
�	Y ا� ) V@�][ ;ذ� V) ��
��Tت  ���Uا� V)

iCU! ،�FX) �#R�Cا� �d�Zا�# �رك، و `&��X� � ][ ��)QRك ) ه13( ا��)
وا��
�ف إ�I $��� أ�T  ،)ه13( ود(fP )ه15(	��ن ا�P�@ ا���! �F�� ;وذ�

 ��(X@ I�T ل��Kا ا���'�"�A ،
Rا��� 
���ن ھ� ا�# �@ �b V��[�K�#ا� V@
��ا�# 
Y	�  .6ا�#

 �!
T V) �KaX#ا� �A i&�]Kا� Y	�) I�" ��(@ر�[ 
F�[ �X@Q#ُأت ا��B
�ة ا�#��#�V، وB �d�Z � "�م 	 �"�D[ ªTQ[ تLZأن أ � B �)QRا� e�Uا�

 e�U7)ه08(ا�.  
�ا #ّ�ْX@ �� ;�L� �KaX#�� ارا
K�Rا e�Uن ا���ر "
ب ا��Pم أن @�D�@ ��

�Fوإظ V�C[�Uب ا�
�V ( �(�� ا� T V�� V�C[�U�� �F��)� )ا@�ھ� و�� V�T ر
��X �ھi ا��Pم $ ��F أ	
ب إ�I ا� 
ب (V ا�
ومC8ا�.  



                ��	
  �و�ف ا����رى �ن ا��� ا�
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ي �#�ا	Y ا� 
ب " ا�زدي"	�م (Fن ا����� ا�
Kا� �A �#��K[
�#�F إ��bQb I أ	��م	 �)�X" م�Pد ا�QB �A �)QRا� e�Uا� V) ة
DX�#ا�:  

�ا ا�# �ر: ا�d`Q اcول��Zو V�#��ك إ�I و!���ا "�I د@V ا� 
ب ا�#
� i�) ��B	i&�] ��� و$Lام X(م ا��Pاف ا�
$��[�F وھ� ا�i&�]K ا��Kط" �X�I أط


اءFB9و. 
"��eا� d`Qا  :ا��
ھ! V@Lأو ا�# �ھ�ة ا� �#���
ة ا�#DX�#ب ا�
وھ� ا� 


IB وا]�Lوا Kا� �aBرا �]�B ب
�[� را�aB ا��@V و	��ل ا� B وم
	��ل ا�
���#� ا��Pم#B ا�#ّRو `&��Xا� e��[ I�T د��Cا� Y	�)10. 

 iأھ e��d �KA ،V@��ا ��#��#��Z V(�ت $���� �A ()�ل ا��#)�ّ	 �Fأ� 
��
 I�" V�#��
ى ا�#DB iم أھ�	أ@�م، و �bQb ة�#� �Aوا�'@� وا���� �aXCا� �@�K[
  .T11#§ ا� �Y وا�a �م

�FX][رھ� و�#b V) ن�#���ا ا�#��#�" V�I أن @��D ا�#C��d �KA ¯]X12أ(� ا� ،

!�ت ا� �وC[�ر ]Z� عQa�Rن ا�� ! �F� B i#" �#!13.  

f��eا� d`Qو!�� :ا� ،�F�A ��� �Fا��� و�
DX��B ن�X@�@ V@Lوھ� ا� �) �
 �]�Bة، و
�ة وا���Kا� �]�B �]�ا�� �F� ن�B �FX) دا�K�"ا V��a�'�]وم ا�
ا�

�XBأ �Fأ� Iإ� �Aإ�� �FC��D)ء  YXDا ا�Lھ i�#@ا���، و
DXا� �F[��K"
�F@ا� VB ��]$ �FRرأ I�"و �XR��، ��V ا��Tاث ا�#��)�ة ��
ت (�	�FU 14ا��

V�#��(�Kو(� ھLا ا�YXD  ، و!���B �d�Z15 � ا%���Dرات ا�#������ ��#
 �� �XR��� ا�P#�ل، و(� ذ�; ظi ا��C� �XF([#� ا�ر@)�� !�[ Y �[

V�#�� .B �d�Z � ار]�اد $[�� VB أ@V" �F ا�QRم 16ا�#
�ن إ�I ا� 
اق �X(� " :ا���اق -2C[�Uن ا��#�� )ه12(دiZ ا� 
ب ا�#

 ��C��#��B ف
�ن، �����F أ�Cdب رR ���R#�و@� ] ��C��ر�FB �T ا�#

س، Uا� ��وظ ��T V) ا�
ءان ا��
@�، B � أن (�ّKا� V) i&%ا�� i! ا�a"وأ
 V�[ �� إذ ،id��دھ� �A ا�د@
ة، و�R"�وھ� A �A��X@�) e ا�#X$ ا�وأ�'�

�
ب ا� 
اق ا�#" V) 
��! ���ع 	a[ �	و ،��R��R �)�a) V��C�#�� ،V��C�
 V�#���ا (� ا�#��#�V، وأ�T ا� 
ب ا�#Bر�TوB ،ة
�Cا� �C��) �) �X���#a��


قP#ا� �A ح��Uت ا��!
C� ا
K) �F�X@�) واL�[ل ،17وا�	 I�� [ :� َّ��َََ�نَّ أ(َِ�َ�
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ةً �ِّ�Vَ@Lَِّ آ �دََّ َّ) �ُFَB
�ا ۖ َو�َ�َِ)َ�نَّ أَْ	َ!ُ
�َد َوا�Vَ@Lَِّ أَْ�َُFَ��ْا ا�ُX)َآ Vَ@Lَِّ�ِّ� ًَّ�ِس َ"َ�اَوةXا ا��ُX)َ
 َ@ %َ �ُْFَّ�ََوُرْھ[َ��ً� َوأ Vَ��ِ� ِّ�ِ	 �ُْFXْ)ِ َِّ�َنB ;َِ� �ا إِ�َّ� ��Dَََرٰى ۚ َذُٰ��َ	 Vَ@Lَِّونَ ا�
ُِ]�َْ��ْ� 

  . )82: ا�#�&�ة(

ب  18)أي ا�&�K��a��B V[� � ا��ا�Tة(!�ن �#�	Y ا�#��V��C ا�� �	[�     �� ���"


ةaR�Xا� �@�"
�ا �����
 ا���Cم، !#� أن ا�("'X@ �� �F��B ;ذ� ،V�C[�U19ا�  �A
�ن و%ءا ا�([
اط�ر@�ّX�ُ@ ا����@ �� ����R����د]�F ا�@
ا���V ھ�%ء  ا�� %� ّA

�R����ا أن ]���ا "V ا�)�Fد ���UCظ "�I اR��F�QK ا��]� �) V@L20ا�.  
 �XR ��Rد�Kا� � 	�) �A V�#��ه، 14أّدى ا�F'ام ا�)�� ا��Uر" �R�I @� ا�#

 
F� ف�U� I�" ��K[ ���! ��و ا��]ا� i&�]	 V) V��C���ل ا����
 (V ا�#Zد Iإ�

اتUا� QRا� Iامإ���ب (�X : "، و	��dا أ��ا إ�I ا�QRم !��K]R V@Lأن ا�

  .21"رأ@�ً 

آن �§ "�I أن أھi ا����ب @)� أن  "�ن ا� 
ب ا�V�C[�Uو(#� أ    Kأن ا�

�ا ا�)'@� Aود ��)QRا� �)��C��B ا��ا (��� ا����(e وا�C#�@� إذا 	[����@.  
�ح ا��F&�� ا��� و� � أ�Rس ا�([�Uه ا�Lا�#�!� أن ھ V)و �� ��B

اط�ر@� ا� 


!� ار]�اد T �F��[ �#م، وإ�QRا� 
P� i�]R �A �)�	 ��X@ب د
T ة
#b V�[
��C�� .22واV" � R ا��@��� ا�#

����h- �LK
  :د�i ا�
1- �LK

j ا�G )� k	M:  ا��و�� �A (�Lا� iأھ V) رى�DXا� 
]� @

 �]Xن ا�� ،��)QRوأ(��� �ا� ��ھ� ذ(�a"ب  .23أ��ا�� iأھ I�" �@'(و$[� ا�

@�Kن، إذ ھ#� و"�ء ��و�� Uا� �A���@ I�T ،V�#��!#� و$[� ا�'!�ة "�I ا�#

���، أو ھ� �
@[� 24وا�Tة �A ا�#��و���) 

د ��A i! I�" �@'(ض ا�
U[ ،
�F��#�  .25ا�
أس !#� @

�ل R

ض ا�A�  �A ل�Zا ا����Aر V@Lب ا���ا�� iأھ I�" �@'(ا�
��ء وا�و%د (�FXا�QRم، D�A§ ا�Xا� IU" ،ر�X@�B ��D�Pا� �@'( . iِ]	و

�ل R

�� (V ا��]ء أن a[��  �ا�A ا��و�� �$�CA ،�@'(ا� �A ��X� اد ا��ا�#
 ،i�Cا� V) ��X� اد ا��
ان ا�#(� e�d س�Rن أ��A ،��X� اد ا��(V أھi ا�L(� ا�#

�FX" ���  .26و$�از د�A ا���i، وا��روع وا�
!�ب "
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 VB ا���aب،     #" �F" �A V#ا�� iأھ �@'$ V) 
و!��� $'@� أھi ا��Pم أ!�
�ا (V ا�)'@�Uأ� �)�X" ا�'!�ة Y �ِ ���[ �XB I�" �F�
Aا 27و��Aور ،

،�F Aد ،�F&�@
  .و (
!'ھ� V�B ا�i&�]K وا"�[
وھ� إھ��� ��[
2- �LK

 �'ول آ@�  :�L��l ا�bم، !�ن إQRا� �A �@'(ض ا�
A �@ا�B إن


ة ا(F�� � R��ا� �X��رة ا����A �B ا�R �A �@'(�)630ك أي ) م�Xھ ��و��
 �]Xأن ا� Iه  ،�إ��رة إ�Lول ھ'� i]	 رى�DXد وا��Fا�� I�" �@'(ض ا�
A �	

  .ا¤@�
�ل هللا Rر e��d�  ،�@�XR درھ� Yن أ����#b دل� @ �) I�" ان
(� iأھ

F	
U[ "�دھ� و ��	ا إ��� �� �A ا�[Qد �F�U�A و�#� ]��I "�#�ن �U" VBن ��
 �AQن ا����UR �Bأ VB �@و� ) I��[ �#�A ،درھ� Yن أ�� ]R ن و�Xbا Iإ� �FX"

�ن أ�Y درھ��R و � Bأر Iإ� �FX" �F�U�A ى��Pا� �U� ا إ������ . I��[ �#�A
YR�@ VB ج�(Cا�  �F A
A V��R����م ا��و�� ا�DZ و��� #B �F#F[اق ا
"�I ا� 

 Iي،  72000إ��
 ا�(D ا� �A �@'(م ا���� �Aن ر�B ل�Kا� V�#@درھ�، و

ض ا�)'@� A ار
#�Rا i�) ،�@�](ا� �K@

ا�Aت �A طCا� �)�" �UDB �FP@

ز ھLا ا�(
 �A �d�Z �UDB و%@� ا�C)�ج، و(� ذ�; B �	و ،��Rأ V) I�"

V�#@  ار

اف !�ن (�Cودا، وذ�; �ن 	C�%ا اLF� دي�D�	%ا 
�b��ن ا��B ل�Kا�
�K�]a[ �U	رة أو��B iB�
 VB "[� أ�dر  .28ا�C)�ج �A ا� 
اق 	#" �U��ا��


�A ا�)'@� " @ V) i! V�fX ا�QRمB ارا
  .29ا� '@' 	

 ا� [��R أ!�
 ا�(� ]��(" �C�I ا�ّ
�� (#� !�ن D ا� �A و!��� ا��و��
 �F��#" ن�d�@ V��R�] ء ا��U�اء، و!�ن ا����ا%" V) ن��Tا�   B �F]�D@

�¯ �A $[�@� ا�)'@�K��B30.  
�ل �Bن Kا� I#�ء إ��ا�    B ذھ� ��T ،��)QRرا إ���Bا ���� �@'(��A

 �#�! V) ب
ا��Uر��R، و( �Xھ� ا��
اج ا�Lي @�� �ن " !'@�"�ªU ا�)'@� ( 
V) ن أن أول�U��@ب، و
Cا� I�" �B �
وان" VR ا�)'@� ھ� �
ى أ��! "


سU; ا��31(.  
�ن #��@'"� ا�[   أن ا�)'@� !��� (V ا��i&�R ا��� �)� إ���F ا�#

�ل �A ا�QRم،Zا�� I�" ھ�
وھ�ا ��
 e�Cd �ن ا�)'@� !���  �!
اه ��
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،�F�@�#T iB�K) �)Lا� iأھ i]	 V) �A�[  �A ل�Zا�� I�" رھ��]$� ��و��

 د@�X، و�� ]�V ا�QRم، و�� ]�V ا�)���[ Iن إ���'@� �K��Bر ا�Lي @��A ا��

�خ �Pء وا���Xل وا��Uا�ط �FX) IU @ و!�ن ،�F Aد I�" V@در�Kا� I�" ّ%ض إ
U[
  .وا�
ھ[�ن

 ��اأن ا�#��#�V و�)���Rم اQRا� 
PX� حQ�!#� @'"� -ا�)'@� !
���ن (V ا�و�I أن @'@�وھ� "�I ر$�ل ا��@�UDB V "�(�،  -ا�[  

�ھ� "�I ا"��Xق ا�QRم#�
@ I�T ،V@در�Kا� 
�� I�" �F���
U@32و. 
�e��h-  ��H ��Hة ا����LK
  :ا�$#م�+�� ا�`�_�� �" ا�

(V ا�#�A ªTQ ا��V�X ا�و�V) I : ا�$#م�" ا�'&�ة ا�,���L وn�ر  -1
 ��)QRة ا���ا �� ا��"�ة ھ� 	
@�، و(� $�ورھ� (V ]�ر@¹ ا��"U	و V@Lأن ا�

 
�د، و�A ا�#� �(� % iB�K��DXرى ذ!Fا�� Iإ� �Aإ�� ،��Xb�ا�i&�]K ا� 
��B ا�

اع �� ا�QRمDا ا�Lھ �A33.  

�ل R

@V إ�I أرض ا��P]C و �iB �)� ا�$�F) �"�][أ iRأر �	 ��ا�

ا���،DX��B V@�[ ���!  V@
$�F#ا� �F�A ز�Aو �@�#CB;�) ���(Xا� �P]C34ا�.  


ق � �A ��B
�!��، B �� ا�i&�]K ا� � �@�B �(� ا��� "�د ا�QRم و	
�دھ� A)�ء A�B ة
 �A و�A "[� ا���K، و!�ن" ا�)�رود VB ا�# ��"ا�)'@

�V إQR(�، وو	Y إ�I $��� ا�QRم X�T#� " ا�)�رود"Tو ��R�A ،ا���
D�
�ل R

@V  "ا�#LXر �R VBوى"وأR�� . ���35ع ا%ر]�اد B � و�Aة ا�C]ا� ;�)


ا���D� أ�� i�	 يLب. ا�
  .36و	�i أR�� V) ��#$ !�ن  ( � (V ا� 
 ��XR V�B مQR��B رى�DXا� V) �F�A  V#B ��Kا� �]" �KC�ه، 10و 8ا�


ة �Uا� LX) V@
C]ا� �A ��
Kا� ��B
و"��� @#�V ا"�[�ر أن ا�#����C ا� 
�B ���]Kه ا�Lق ھ�C���B �@�]Xما�QR� . ب

 ا� �� V�B ��C��أ(� "V و$�د ا�#


ن ا����B ا�#�QديKا� 
Zأوا Iإ� 
#�Rا �KA 
C]ن ا���R V)37.  
���C "#�ن �A8 "#�ن (�XR LX  ا��B��)QRأت ا��"�ة ) i! fC�ه  ا�

���ن "#�ن � ��)�Pا� �#�Rه ا�Lن إ% أن ھ�U" VB ن�#�" �F" �A ��&�K�[ مQR��B
�ف �)�  % ] �A �X ا��ا	�R �X�� ،��$�� �XB ���]	 V) ��C��زوال ا�#

 �A ;P� %ط���، و �Bأ VB I�" �F" �A رس�A iT�R �KaX#B �FX) V��C��)
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 VB ن�#�" �AQ�� �KB�R ة
�A �A ن�#" V) �F[
(FB ¯][
) �F�A دھ��أن و$
  ."�Uن

 �XR ���[ �XB �ََAه 9َوIإ�  �]Xا��  �F� Bو V�#��) �F� B ن��A
�ل ��Dرى، و	R
�ا " ��A�I د@�K" ��  �FX ا��DXرى (d �FX��C (� ا�KBأ


وا أو%دھ�  "�I أن %DّX@ . ���[ �XB �Aو V" �b�C[ ��وا@�ت ا�
!#� أن ا�
�ل R
�ذ ![�
 و ���X�` "إ�I ا�U� �� §�� أي 
!L[ �� ��Rو ���هللا " I�d

���[ �XB V) �F) VaB أي ���  .38أ�� �� @
�ل            R
"[� ا�
V#T ه T#�� إ�I دو�) ا��X(ل ��KBدة �XR6  �أرiR ا�

�ف، ��"�ة" VB  ��! ��&م رQRإ Iإ� ��#Cه ا�Lم، وأّدت ھQRا� Iإ� �F�أھ

و"#" VB �]dا� "�)�	 V) ون
  .39وأR�� ( � ��س !��

�ل R

]� أن ا��R �A م�Pھ VBأورد ا�  
F� �A ����VB ���Z � B ا�
 �XR Iأو $#�دى ا�و� 
Z¤ا ��Bان ر
(XB � ! VB رث�Cا� �XB Iإ� ،
P"

وأ(
ه أن @�"�ھ� إ�I ا�QRم، R�A�� ا��Xس وأ	�م  @ ���Z �F�A��F# ا�QRم 
��]� �XRب هللا و���40 و!.  

 VB رث�Cا� �XB �Xb و ��U[ �Fوا@� أ�
�ى B��Cج "�I ھLه ا��R f� [و
 �F��C��) �X) 
�� " "�K#�"و�� @���FX) fC . ! � أ!�T YKRا� �Zأ   B

  .41ا�
وا@�ت
 �Aي $�ء و
و�A ا� �م ا����R ھ)
ي وB �A   ا�#�Dدر ا� ��
 ھ)

�ل R
" "[� ا�#��VB e دارس VB "�ي"و�F�A  �(�D� Vرى �)
ان إ�I ا�
 YKRوا�"�bر�T �Bأ"�]Xا ا��C��dو ، � ;�LB �B��! �F� ���A42.  

�ة ]P�" i#�I ا�)'@
ة ا� ]Xا� �F" 
Zآ �A ��)QRو!��� ا��و�� ا� ��B

 �B
��B، و(V أ	�Dھ� �
	� إ�I أ	�Dھ� �X$ ھ��D	أ Iھ� �#�% إ��D	أ V)
و!�ن @��F�A iZ أ@�� V)   B أط
اف ا��Pم ا�#)�ورة �[Qد ا� 
ب، و!��� 

V�#�	 Iإ� ��KX[ �F�#P[ ��د ا�Q]ا�:  
�ل  -1R
��� "���F ا� #�ل  �QBد دZ�� �A ا�QRم fCB ا�U���A ،eن ا�@

  .43(V 	[��، و!��� ھLه ا�[Qد % ]��د ]�)�وز ا�C)�ز و�)�ا
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2-  �]Xا� IKBوأ ،e�Dا� f@
aB مQRا� ��T �A ��Zد دQB�  دQ]ه ا�LF�
 �KB �@'(ا� �Aد I�" e��d V)و ،���) �� �KB �FX) ��Rأ V#A اءھ�
�!�F وأ(�)

i#�P[ ���! دQ]ه ا�Lأ@��، وھ ���) ��:  

@V(# -أC]ا� ��� :���#� وھ) �F��) وى" و!�ن�R VB رLX#ا�."  


: "و!�ن "���F (���ن (��#�ن ھ#�: (#��� "#�ن -بU�$ "و" VBا �]"
  ".ا�)��Xي

�د@�: إ(�رة ]�#�ء -جF@ ھ�
  .و!�ن أ(�

ا���: إ(�رة أ@�� -دD� ھ�
  .و!�ن أ(�

ا���: إ(�رة دو(� ا�)�Xل -ـھD� ھ�
  .و!�ن أ(�

ا���و: إ(�رة �)
ان/ وD� إ(�رة ���!.  

@�V (�"�ا : إ(�رة ا��#V -ي�#Cا� V) ن�#��و!��� إ(�رات @�F#�C أ(
اء (

�F#�C@ ���!ء، و� Xd ن " إ(�رة�R�R VB ذان�B"س
Uا� V)44.  
 �XR ��Rد�Kا� � 	�) �A V�#��أدى ا�F'ام ا�)�� ا��Uر" �R�I @� ا�#

�ل !��
 (V ا�#� V) V��C	i&�] ا�[�و وا���14Zد Iه، إ�  I�" ��K[ ���!
 i&�]Kم ا��#� ( �� ا��Pل ا��#�  e�A � Bم، وQRا� Iات إ�
Uا� 
F� ف�U�

�]Xأ][�ع ا� Iدد إ�
  .45 � ا�[�و@� B � ��ء (V ا��
���F ا�QRم !#� Zود ��C��
 ظ�ھ
ة ]��� ]�; ا�i&�]K ا�#�U� أن V�#@و

�� �� ]" e(X�I ا�طQق �A ]�[�� 	": "ر@��Pد iB"	�ل �Xإن ا�� V�B �F)�
  .46"ا� 
ب

 
�A �	ن"و�[
R[� إQRم ]�; ا�i&�]K ا�#����C إ�V@�[ Y � I ھLه " ]
��#Rن ا�! �FX@�[ ا���، وأن
DX��B i&�]K47ا�.  


ا$�FX) �F إ�I ا� 
اق Zوإ �F��T
[ �[ �KA ان
�[� ��DXرى �)X��B �)أ
 �U��ا�� �F" �A م�Pب"وا��aا�� VB 
� "، و@ �د R[� ذ�; !#� @
ى ""#Bأ

 ��]""�F)QRإ � B ان
أورد R[� "اR VB �"، إ%ّ أن 48ھ� ار]�اد ��Dرى �)
�ل R
�دھ� و(�ا�FK�b (� ا�F" ا��K� �Fأ� Iد إ��
ان  @ (� iء أھQ$إ� 

�F$
Z�A 
#" �F" �A �Bا ر�B�d49وأ.  
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 ا�QRم �Zرج "
ب ا�)'@
ة �A  :ا�'&�ة اc���L وا����$�� -2P�ا�
�اد ا�"�� (V ��� و$Lام�و"�(�� وا�V�K و�A أ	��م (V إ@�د و���ن و!��  ا�


ة، �Cا� iوأھ ���[ �A �U� � مQRر ا��P�ن ا��! �KA iB�K#��B ،
�Bو 
#Xوا�
��! �XB¹ و��R �XBخ وط�ء و�X[ V) ة
�C�#ء ا���T50وا�.  

 V)ز LX) ء�Z
�ر@� أ@�م ا���C ا� 
�B (� أ��"�� (V ا�R دت
�Rا
 V) ر ا�ول�Dي، وا��ط�@i، وB��� در$� رV) � �A ا�
	� �A ا� �F ا�(
�ر ا� 
ب ا�����R و]
ك ا� 
ب �Rد ��"
ا� �F ا� [��R، و!�ن ا� �ل V�B ا�

 Qّر�� ا��a)وم و

ارا �A أ(�ر د@�FX، وظi ا� 
ب أ�R	�U ا�Tس أ�Xا�V�[51.  
 
Zأوا I�T ��B
�ع ا�
اLX) V@�A 	��م ا��و�� ا� Bر �A رى�DXأن ا� �#!

�V ا�# �(��Tو e)��  .�F"52 ا�����U ا�#�(�ن "���ا �A ظi ا�C#�@� وا��
 V@ا�� ��
�� أ�Tا "�I ا"��Xق  ا�QR(�ا]@ ��A e)��
@� وا��C��B

@��A  ا�QRم، V#A ر�� ا�[�Kء "�I د@V) �X أھi ا����ب ]
ك "�I أن

 VB "[� ا� '@' ا�)'@� "#V  أR�� V) أھi ا�L(�. 53ا�)'@�#" ¯KR54أ �#! ،


ان و!���ا آ�Lاك (� iأھ V" �@'(ا� '@' ا� �]" VB 
YUZ ا�����U ا�(�ي "#
idا� �A �F��" ن�! �) 
P" �F��" i (A ،اق
 ��B  �A�
ا��� ا��(XB55 ��T ،


ة (LX ا� �F ا�]! �UDB ان
�ى ]K�§ "�د ��Dرى �)R ا����@ ��A ،ي�)�

ن ا���(Q�) VديKا� ��a) �A آ%ف � Bأر.  

 ���T وھ� ،���]K��B م�D�"%ا V#� V) ن��@ ��C��#��B م�D�"%ن ا�!
�ا @ �ّ'ون ��B�K� �F&�#[����F ا�#� �ظ#� LBا]�F ،ھLا ا��
ور ��! V@L[� ا�����ا�

 i $ e$ا�ر �A يLا� �"[� "�Kوم إ�
اءات @" ا�iaZ"وا�� ��� "�X ا�����[� ھ

وان) VB ;�#56"ا�Q&�	 مQR»� ة

ض �; �A :" ، �#� د"�ه ذات (UXA ���أ% ]

�Uلا��KA ة آ%ف؟
P" ;�a � ء و : iaZا�
#���B Y�!57"و.  
   V@دواو �A ��B

وان ا���� ا� ) VB ;�#ي "[� ا��"#� ا�����U ا�(

�A ،V�#���ا�� ا�$��ل، ا�##��; ا�QR(��، وR�� ����K)ھ� إ�I ا�#�B �F�أھ e]d
 ��B

�B، و" �"�R�I ذ�; أن ا� " �F�Uروا @ �ون أ��dو �F[���X$ ا��� �	

  .58ھ� ��� ا��@V أ@��
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ن Kا� �A �Bر �]" VB أورد
Uة ا�
�ص ا�)'@D�B %�#$إ 
ا]�� ا� ��
�ل أنK�A" :رى�D� ھ�
  .59"ا�)'@
ة (��V ر�B � وأ!�

 �@
�Xا� �Rأ �Tأ ��)QRو�� ا���� �@�"
! ،�)Lا� i@� (� أھ� �ا� 
]� @

ز Bأ V) ر�DX#ا� 
U $ �Bأ �U��ا�� 
ا����� ��R� �A V��R�] ا���AQ، و@ �[

�FB V��)� ا�.  
 Iإ� �)Lا� iأھ V) 
�ل "�د ![�C[ ��Rأ V#" �@'ا�) �Aر `&��� Vو!�ن (

e]dن أ�B 

، ��T ]'ا@� (� �X[ �A	§ أھi ا�L ا�QRم، وا��IF ا�(#��)

ة�Uا� �A �D� #وا� ���
�ل ا��A V��)L ا�QRم �F" V�B �#�Aي ا�Zه170( د /

  .60)م833/ ه218 ( Iإ� )م787
�ن �C���ن ا�#�"�a	ا� �FB م�K@ ��ا���رات ا� V) ة
"��� �KaX) ا�('@
 
#�Rا Vھ�، و��
Bدا �a	 ���
B �� �F� B  ، و	
ر ا�����U ھ�رون ا�


(� (V ا�$�B id�
 T��F" I ا�# ��D ا�Lي أزال (� !��� "��� QBد ا�#)
�صD�ا� 
  .61أ(


@; أ��a!�� (����� ا����d !#� أ�� ھ�Xك "�د a]� ن�! �KA م�Pا� �A �)أ
��ط
ة �dروا �aBر!� �A ا�#�ا&V و��Bاد �a) V)  �Aر�� د(fP ا�� �	[�، أوXا�

��R�] ة ا�
�U62ا�.  
�G�Sا�: 

��Tت ا�QZ V) ��)QRل ھLا �Uا� V) رى�DXا� Y	�#� '$�ا� 
ض ا�#
،�F�A ت  و دورھ���d�
ھ� �A ظi ا�QRم @#��XX ا��
وج X��B��&` و ا���D)و

  :ا������ 
-  �@�) V�B e�Uا@� ا��B �A ��)QRت ا��T��Uا� V) ��B
�ا	Y ا�i&�]K ا� ) V@�][

  .و (�C@� و ( �دي
�ا "
�B،أن ا�#��V��C ا��R V@L"�وا  -��! V�C[�Uا�  V�C[�Uا� �A رأوا �Fأ� �#!


سUوا� V��a�'�]وم ا�
  . (��V) �F� �D ظ�� و اR�[�اد ا�
-  I�" ب��ا�� iأھ ��

، و�� @Uو$� ا�� �A �U�R 
Fأ� �)QRا� e�Uأن ا�

�FX@د 
���[.   



                ��	
  �و�ف ا����رى �ن ا��� ا�
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-  I�" ء�K]روا ا���Zا V@Lب ا���ا�� iأھ I�" �@'(ا� V�C[�Uا� V�#��
ض ا�#A
X@د،�F ،�F�@�#T iB�K)  ل�R
�ا �A ذ(� ا�C]dأ �Fر"�@� ا��و��  ،�وأ� V)و

��)QRا�.  
- ،�)Lا� iأھ V) ء�Cdل ا��$

�� ا�)'@� "�I ا�A  ل�Uء وا�ط��Xدون ا�

V@خ ور$�ل ا����Pوا�.  

د@� دون  -Uا� �F�"�XK� مQRا� �A ل�Zا�� I�" ب
]'ا@� إ	[�ل ا�#��V��C ا� 

وإ�KRط ا�)'@� "�V) i! I أR��  V  V)	i] ا�#��#�V،إر��(" �F�I ذا�; (
�)Lا� iأھ.  

-  �UDB �)Lا� iوأھ V�#���T�#R ا�QRم وا����Uء ا�#��#�V،و ا�� �@� V�B ا�#
�ل ا�#���A V��C ا�QRم "�(� وا��DXرى �d�Z �UDB أّدى إ�I اZزد@�د د

V)'ور ا�
) �).  
ilا�� ا�+�در وا�o�.:  

  :ا�+�در )أ
1 - �@

آن ا��Kا�.  
2- 
�bا� VBا V@ه630ت( "'ا��(،  اء "[� هللا،دار�Uا� �Bأ ���Kا�،e[،¹@ر��ا� �A i)ا���


وت، ا���� ا� �#��،�B ،ن�X]� م1987ه،1407، 1ط.  
� إVB �#C) i�"�#R "[� هللا ا -3Bم892/ه279ت (�زدي أ(، e[، م�Pح ا���A ¹@ر�[: �]"

 i(R ��R�)،
  .م 1970،)ط.د( ا� 
ب،ا��Kھ
ة،ا�#X � "[� هللا "�(
4-  V��Cا� VB ��" VB ��" ج
Uا��Bأ ���FUdم356/976ت(ا�(، ،e[  ن��Tس إ�]"


ون،Zدر، وآ�d وت، دار
�B م  2009 ه،1423 ،1ط.  

 اVB ا���K ا�)�ز@� -  5�B �Bأ VB �#C) V@ه 751ت(�#� ا��() �A رى��Cھ�ا@� ا�، �A
 

�د وFا�� �B��ا&� ،"�#�ن$# � : ا��DXرى، ]eأ$Uت.د( ،)ط.د( ،)ن.م.د( ،دار "��� ا�.(  
6-  V#T

 ��a[�"� و  ،]�ر@¹ اZ VB��ون،)م1406/ه808ت(اZ VB��ون "[� ا��Uدار ا�


 وا���ز@�،PXوت، ا�
�B ن�X]� )م2000ه،1431 ،)ط.د.  
7-  �#C) I� @ �Bأ ��]XCاء ا�
Uا� V��Cا� VB)458ه(، e[: ،�)�T �#C) �KUا�  ��دار ا��


وت، ا� �#��،�B ،ن�X]� )م2000 ه،1421،)ط.د.  
�� � [�ن،]�ر@¹  ):م1558/ه966ت( ا�[�
ي ا��@�ر -8R�)،��U� �Uال أ��Tأ �A ��#ا�� 


وت،�B )م1970 ،)ط.د.  
9- ¼�C@ VB �#Tأ V�Cا� �Bذري أQ]ا�[��اديا� 
B�$ V] ) ان، ،)م892/ه279ت��ح ا�[��A 

�"�ت،R�
، (a[ � ا�#D) م1901ه،1319 ،1ط.  



 ��G (H �  �M� ا��E�H KLK,� /د –���
 

  

2020 ����� -27: ��ددا                                                                   596 

10- � R VBي ا

،: ]e ا��K]aت ا��[
ى، ،)ه230ت((X) VB  �#C[� ا�'ھ#" �#C) ��" 
  .358ص، 1ج، م2001، ه1421، 1ط، ا��Kھ
ة (��[� ا����)�،


وي ا�[��ادي -11Fهللا ا� �]" VB مQR VB  �R�Kا� ��]" �Bال، ،)ه224ت(أ�� أ��  ]e، ا�(Bأ
�ي  VB ��R ر$�،]Xي ا��Fز@�،دار ا��
 وا��PX�� ،
D) م2007 ،1ط.  


ق (V !��ب ا�#)�ل، R VB��#�ن (�ري، -12P#ا� �R
 (��[� ا�#�IX، أZ[�ر �aAر!� !
  .م 1964 ،)ط.د( ��Bاد،

13-  �#C) VB �#Tأ ��دار ا����  ا��
�]" �X�T ا�#)��،: e[ ،)ه328ت(اVB "[� ر�B ا����

وت، ا� �#��،�B م1983ه،1404 ،1ط.  

14-  VBا� A�Pهللا ا� �]" VB ھ[� هللا VBا V�Cا� VB ��" �R�Kا� �Bأ 
!��: ]e ،)م571ت( "
،V@ا�� �C) وي

 ��a[�"� و ]�ر@¹ ا� #�Uدار ا�،fP)د �X@�)،
PXوت، ا�
�B ،ن�X]� 

  .م1995ه،1415 ،)ط.د(

يا -15A� #ي ا�
�#Cب ا�� ،)ه217ه أو 213ت( VB ھ�Pم أC) �B#� "[� ا�#�; VB أ@

Xة ا�
��
اث، [�@�،ا���� 
(Uة، دار ا�
  .م 2010 ه،1431 ،3ط ا��Kھ

 VB وا	�  -16#" VB �#C) هللا �]" �Bي أ�	ا��ح ا��Pم، ،)ه607ت(ا��A ،��#� ا� ��دار ا�� 


وت،�B ،ن�X]� م1997 ه،1417 ،1ط.  

 VB وا	�   -17#" VB �#C) هللا �]" �Bي أ�	ا��ل  ،)ه607ت(ا�R
(a[ �  ،�(��زي ا�


، ا�� �دة،D) 1948 ،1ط.  
  :ا��اil -ب

وس، -1C) �#�T i�"�#Rم و  إ�Pو ا� V@
FXا� V�B�) دQB �[ر��T و �@�Kا� �B

ق ا� Pا�

،�#@�Kا� ��B
�� �[�ب ا�)�( �، ا�)'@
ة ا� R�) ،�@ر�X�Rم1997 ،)ط.د( ا�.  
� إ�CRق - 2B�B ،i�&�Aر ر�P�إ� LX) اق

ا��� �A ا�	�aر  ]�ر@�D� ¹رى ا� DXا� ��	ا
ا� 

،�X)�@أ Iر، إ��DX#ا� � ]a) ،اد��B )1948 ،)ط.د.  
�ى، -3�R �@� ا� e��d ج�C��B و ��B
�را]�Fا�#����C ا� a[  �Bا

ن ا�Kا� Iإ� �F[�P� V)


ي ا� ��
 ا�#�Qدي،(Fا� ،
PXوا� �"�]a�� � �]aوت، دار ا�
�B �،ن�X] م 1997 ،1ط.  
4- �X@�a]هللا ا� Y�� �#C) ، V�B �	Q ا�QRا� e�Uا� �!
T ب و
(� �D� �Aرى ا� 

�ك �A د"� ا�[�C، ا� 
اق،ا�)'@
ة ا� 
��B وا��Pم و)
  ).ت.د( ،)ط.د( �Rھ#� $�( � ا��
5-  �]X@�[،���
@�، أر�P]ر@¹ ا��[ 
[: ،%�K� ز@�، ز@�دة�
 وا��PX�� ���وت، ا�ھ
�B 
    .م 2004، )ط.د(
6- ،V#T

 ا� [��R أھi ا��(T  �A �)Lزي �A@'ة "[� ا�D ا� �A م�Pد ا�QB)132ه -

��ت (C#� "[� ا��Kدر، .د (V إ�
اف ،)م944-م743/ه334@
Z  دة�F� i�X� �)�K) ���Rر
  .م2000 ا�)�( � ا�رد���، !��� ا��را�Rت ا� ���، ا��!��راه �A ا���ر@¹ ،



                ��	
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7- ،V�T اھ��
Bإ V�T و �R���ا� 
��B  ا��@�X وا���A�K وا%$�#�"� ا��و��]�ر@¹ ا�QRم ا�

 وا�#�
ب وا�����D)ق و
Pا� �A )1-132م749- 622/ه(، ،i�(وت، دار ا�
�B  �]��)

،�@
D#ا� ��FXة، ا�
  ).ت.د( ،)ط.د( ا��Kھ
8- V�Cا��و� ا� ،I��ا(i ا�[�Xء وأR[�ب ا%���Fر، ا�ھ�� �"�" �@�
 وا���ز@�،  �ا�(PX��


و�Bت�X]� ،م2009، 1، طن.  

 ا�#��#��A V ا�#)�#� ا�QR(�، إدوار ����، ا�Lھ[� -9�� ��)� ) ،�@
� �]��) 

  .م1993، 1ط ،)ن.م.د(
10- ،�#C) ة
� زھBا���، أ
DXا� �A ات
��C)  ��#� ث ا��C]ا� �(� �دارات ا� �R�&
ا�

  .ه1404، 4ط ا�
@�ض، وا�A��ء وا��"�ة و ا�ر��د،
�"�ت، ا���@ ��XB ا� [�س، و!�� ���!
 (IUaD، دو� -11]a#م1973، 1ط ،�ا�.  
12- �#C) �)�T Y@
Pدي ا��Fا�،  
D ا� �@�F� I�T م�Pد ا�QB �A V�#���ال ��
 ا�#Tأ

  .م2007 ،)ط.د( ا�ردن، ،"#�ن  أ(��� "#�ن ا��[
ى، ا�(�ي،
13- �@
���ب QBد ا��Pم (V ا���T�X  ا� X(� �)QRا� �B

اھ�� "��،ا�U�e ا� Bر إ��X�Pا� 
�ر ،)م638/ه17-م628/ه7(PX)،�A�Kب وزارة ا������ر@� ��� د(fP، ات ا��F½� ا� �(� ا�
  .م 2011 ،)ط.د(
�ة، ا�#� �ل، ا�D ��ي "[� -14]Xا� �F" �A ��)QRا� �R���
 ا� 
�B، ا��Uن.م.د( دار ا�(، 
  ).ط.س.د( ، 2ط
 دار ا���FX ا� 
��B، ا���ر@¹ ا�����R وا���Cري ���و�� ا� 
���R ،��B، "[� ا� '@' -15

  ).ت.د( ،)ط.د(، ا��Kھ
ة

16- ��Cل ا��dأ �A مQRا� �@
K]"،
�X) ��Q( ا� ) �)QRا� ��Cر@¹ ا��[ �A �C]@

�R�] ا� �F ا� 
Zآ Iة إ��]Xا� �F" V#�(، ،ا�)�@�ة ��وت، دار ا��
�B م1965 ، 2ط.  

 VB "[� ا� '@'، -17#" �P@

 وا���ز@�، �T�#R ا�QRم، 	PX�� ��]ھLا� ،
D) 3ط، 

  .م2006 ه،1426
18- V�T i)�! �#C) �)�C#ؤوس وا :ا�

@[� ا�رض،�)'@� �A ا�QRم �
@[� ا�� 

�رات دار (��[� ا���Cة،PX) ،وت
�B ،ن�X]� )ت.د( ،)ط.د.(  
��� ا�QRم وا�#����C، ا�#�'و(� �dدق، -19�R��ر ا��D ا� ��$����R�R،  � ]a)

،V@�Aا

وت، ا��B )2016 ،)ط.د.  
�ى، (�Qد "�� -20�R ،���@ر��ا� �F��#ا� �#��� وأھ 
D ا� �A �)Lا� iأھ f&�bدار و  �A�Kا��


 وا���ز@� ،PX�� ،
D) )م1983 ،)ط.د.  
�ن -21B��� ھ�Xاوي ��� ��� وا���A�K، ز"��
 "�دل،: ]
 ��Tرة ا� 
ب، ��R��ف، �R�) 


، ا��Kھ
ة،D) )م2012 ،)ط.د. 
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22- Bell Richard, The Origine Of Islam  In  Its Christian 
Environement, The Gunning Lectures Edinburgh University, 
London, F. Cass And Co, Lid 1925. 

23- Triton .As, The Caliphs And Their Non Muslim Sybjects Frank 
Cass And Go, Lid 1970. 

  
q�ا�rا�:  

                                                           
1-  ،�X@�a]ا� Y�� �#C) ة

!� ا�U�e ا��A �)QR ا�('@T ب و
ا� Q	� �D� V�Bرى ا� 

 ،�C]د"� ا� �A ك�)
، )ط.س.د(، )ط.د(ا� 
��B وا��Pم وا� 
اق، �Rھ#� $�( � ا��
  .61ص

2-  �@
���ب QBد ا��Pم (V ا���T�X ا� X(� �)QRا� �B
�ر، ا�U�e ا� �X�Pا� ��اھ�� "
Bإ
�رات ا��F½� )م638/ه17-م628/ه7(PX) ، ،fP)د ،�A�Kب وزارة ا������ر@� ���ا� �(� ا�
  .52م، ص2011، )ط.د(

3-  �@
���ب QBد ا��Pم (V ا���T�X ا� X(� �)QRا� �B
�ر، ا�U�e ا� �X�Pا� ��اھ�� "
Bإ
  .53، ص)ن.م(، )م638/ه17-م628/ه7(


!� ا�U�e ا�QR(� �A ا�)'@ -4T ب و

ة (Y�� �#C ا�[�X@�a، ا� Q	� �D� V�Bرى ا� 
  .72-71، ص)س.م(ا� 
��B و ا��Pم و ا� 
اق، 

5- �@
���ب QBد ا��Pم (V ا���T�X ا� X(� �)QRا� �B
�ر، ا�U�e ا� �X�Pا� ��اھ�� "
Bإ 
  .60، ص)س.م(، )م638/ه17-م628/ه7(

6-  
D ا� �@�F� I�T م�Pد ا�QB �A V�#���ال ��
 ا�#Tدي، أ�Fا� �#C) �)�T Y@
Pا�
  .29م، ص2007، )ط.د(ن ا��[
ى، "#�ن، ا�ردن، ا�(�ي، أ(��� "#�


!� ا�U�e ا�QR(� �A ا�)'@
ة  -7Tب و
(Y�� �#C ا�[�X@�a، ا� Q	� �D� V�Bرى ا� 
  .29، ص)س.م(ا� 
��B و ا��Pم و ا� 
اق، 

8-  ��T�Xا� V) م�Pد ا�QB ب�X(� �)QRا� �B
�ر، ا�U�e ا� �X�Pا� ��اھ�� "
Bإ
�@
�� .65، ص)س.م(، )م638/ه17- م628/ه7(ا� 

� إVB �#C) i�"�#R "[� هللا ا�زدي  -9Bم892/ه279ت (أ(e[ ، م�Pح ا���A ¹@ر�[ ،: �]"
�� i(R ا� 
ب، ا��Kھ
ة، R�) ،
  .44-43م، ص1970، )ط.د(ا�#X � "[� هللا "�(

�ال أ���U� �U، ): م1558/ه966ت(ا��@�ر ا�[�
ي  -10Tأ �A ��#ر@¹ ا���[ ��R�)

وت، �B ،168، ص2م، ج1970، )ط.د(� [�ن. 


 ا�[��ادي ا�[Qذري -11B�$ V]¼�C@ VB �#Tأ V�Cا� �Bان، )م892/ه279ت (أ��ح ا�[��A ،

، طD) ،ت�"�R�  .137-131م، ص1901ه، a)1  ،1319[ � ا�#
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 �* ��
8
ح ا�)%6 إ5���� أ����� .�ل إ����1ت ا�/ .-م ا���,��، وا�'�
�/ .-م �/ أھ� ا��(>��ت ا�';ة *� ا���ر�: ا�����،  *!�  ا�%$�رة ا������،�*

�A ا�'$@ *� ?�م ا�%$�رة ا������ �,!�ر��ت& ا���,�� ا�<���ة، 
�
ت& �����م، وB�و
 Cم ا�!�ة �1;ا ا�,;ھ-. /�
ه ا��F	C، *!� أD8E ا�1، و*��,��%� ا��� 
ذ�H إ�D ا�!
أي ا�,;ھC ا��Bھ
ي ��<��& ا���اة ا�����J *� درا��& ��'!&، و*� اJ �ل، و*� 

 *� إ�8Eء ا��8�A ا�<,����(�/ .-م ا��ور ا�M ن�� �!* �O�!و*� ا�� :� ا���ر

�ر ا��� اE��1��E �, ا�/ .-م *�  ?��� *Jوا P�Jرة ا������ *,� ھ� ا�$%��
��ة *� ��ا�%$�رة ا������؟ و��R ا���8ع ا�/ .-م أن �$'� إ���1 �!�ر��ت 


ھ�؟�Tع و�,��Mا ��Eو :�  .ا�����V وا�'!& وا�,�U8 وا���ر

�%��ة  U����ا�/ .-م و	� X>��E ا�,��Wع *� �)%�F/ ر�V�O/، أو�1,� 
 ��
����1�Yت ا�/ .-م ا���,�� وا�' U���� �,1���Zوا���,��، و �����Vوا� ��E�,��Mا


 ا�����V وا��!��Oي(*� ا�%$�رة ا������ ���� ا���ر�:، وا�' U���� ��.(...  

/ ا������& أن ا�/ .-م ��ن *;ا *� درا�� ا����م، �/ ?�ل ��1<& *� ,�وا�;ي 
��,�عا��را�� وا��!��V، ھ;Mا ��Eو :�
ت& ���� ا���رB� ل�? /� &'��V� �� ا.  

����/��ت ا�	���: ا�
  .ا�/ .-م؛ ا�����1ت؛ ا���,��؛ ا�'

Abstract:  
The research raises a fundamental problem about Ibn Hazm's 

scientific and intellectual contributions to the Islamic civilization. Ibn 

Hazm is one of the most important and distinguished figures in 

Islamic history. He served the Islamic civilization with his new 

scientific approaches and his view of the sciences, thanks to which he 
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possesses al-Qiraihah and his insightful thought. Ibn Hazm has the 

strength of this doctrine, i.e., the apparent doctrine, to make it the 

basic nucleus in his study of jurisprudence, in the fundamentals, in 

history and in beliefs. Ibn Hazm had a great role in giving the 

aesthetic character of the Islamic civilization. What are the 

foundations and ideas that Ibn Hazm relied on in the service of the 

Islamic civilization? How was Ibn Hazm able to bring to it new 

approaches in politics, jurisprudence, logic, history, sociology, and  

others? 

Dealt with the subject in two main topics, the first of which is 

related to Ibn Hazm's social, political and scientific life, and the 

second is related to Ibn Hazm's scientific and intellectual contributions 

to Islamic civilization (what is related to the science of history, 

political and ideological thought ...). 

What can be concluded is that Ibn Hazm was exceptional in the 

study of sciences, through his methodology of study and division. This 

is what we discern through his view of history and sociology. 

Key words: Ibn Hazm, Scientific contributions, Intellectual.׃  
 

���3   :ا�

ت�� .��ة ا�/ .-م ا�V���J �,�ذ��ً �%��ة ا����� ا��-�& ا�;ي �C�8 ا���� ����� 
وا��,@، M ��,�ل وا�<�ه، أو ���1
ة وا�,<� *��ش �����  و��ھ� ����� و?��ه 

/�  .ا���� ��/ ا�(���

 _�(��� ا��,�م 
��� ��ى ا�/ �,� أن ا�)�.6 ا�;ي 
ا�<�ا�C ا���,��، وا�'
 
8$
اً إ�D ا��	�ف D�E ا�ط�ر ا�%$�ري �1;ا ا�,'� &V'� �>�.-م، 
 �1�* D	ت� ��,�E �c��
، ?>� �ً و	� �Eش ا�/ .-م *� �(ا�,����E ا�

P���Jد ا���� *� ر.�ب 
eوا� �	

ان ا��  .ا�'

�� *� ا�%$�رة وإ5���� ا�)%6 ت�ور .�ل إ����1ت ا�/ .-م ا���,��، 
وا�'
�/ .-م �/ أھ� ا��(>��ت ا�';ة *� ا���ر�: ا�����،  *!� ?�م  ا������،�*

�A ا�'$@ 
�
ت& �����م، وB�ة، و��ا�%$�رة ا������ �,!�ر��ت& ا���,�� ا�<�

ه ا��F	C، *!� أD8E ا�/ .-م ا�!�ة �1;ا �1، و*��,��%� ا��� 
*� ذ�H إ�D ا�!
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 Cأي ا�,;ھ C& ��'!&، و*� ا�,;ھ�درا� �* �����Jي ��<��& ا���اة ا
ا��Bھ

 *� إ�8Eء �(�/ .-م ا��ور ا�M ن�� �!* �O�!و*� ا�� :�اJ �ل، و*� ا���ر
 �1��E �,�Eا ��ر ا��*Jوا P�Jا�<,��� ��%$�رة ا������ *,� ھ� ا A�ا��8

$�'� ا�/ .-م *�  ?��� ا�%$�رة ا������؟ و��R ا���8ع ا�/ .-م أن 
��,�ع Mا ��Eو :���ة *� ا�����V وا�'!& وا�,�U8 وا���ر��إ���1 �!�ر��ت 


ھ�؟�Tو.  


*� �!�ر��ت ا�/ .-م *� �� Dإ� D�V� &�Y* 6%(أھ�اف ا� /E وأ��
�� وا���,�� *� ?��� ا�%$�رة ا������، 
��1ده ا�' �*
درا�� ا����م، و��

اJط
 واg*�ق ا�<���ة ا���  وأھ� ا�!�� ا��� أ�W*�1 ��%$�رة ا������ وأھ�
&�,�h� Cا�,;ھ ������ء ��1 وا��� ��1 ا���8ع ا�/ .-م أن .  

��1د ا���,�ء وتF,���1 �/ ?�ل ا�-?�  �*
�� �* /,وأھ,�� ا�)%6 ت
 ���� U���ت X��� @ل ھ;ه ا�<�1د ھ�>� �*
��$&، و�� &�

ي ا�;ي تا�'

��E���,ا� X*
E أم /��� .  


ا�O،وا�,�i1 ا�,�)A *� ھ!��Mا i1�,أ.�اث  ;ه ا��را�� ا� A(��� Hوذ�
   .ا���ر�: وت�1���%

 &��!�، �� 	�م �& أ�� زھ
ة .��ة ا�/ .-م، 	�م �Vو�/ أھ� ا��را��ت ا�
�P، و.�Vن �%,� .�Vن�E ���%ا� �(E.  

   1- ��  ���ة ا�� ��م ا>;/�:�� وا���9$�� وا��	

��#��� أ��� :" &� ��E �� ز
�*� اP���J �!@ ا���� وا�,�
*�  �!� ��ن �/ أ
�ن E<�)�ً، إذ �� �,_ D�E إ	����1 ھ��ك ��د �*�*!�ا *� ھ;ه ا���ا.� ت�*�!�ً 
�Z�Z أر��ع 	
ن �/ ا�-��ن .�� D�hت أ���ل �/ ا���,�ء وا�'!�1ء واJد��ء 

�-م ا��Bھ
ي /�  .وا���
اء، و�/ ��/ ھMmء ا

�/ .-م �/  ا�/ .-م ھ� :ا�� ��م ا���� وا�?<=ة - 1-1 ���� /� �,%� ��أ
�/ أ���  
)  /��/ أ�� �'��ن  ��-� D��� ��-� /��/ ���ان ا�/ �'��ن  C��T

Jّ�ه د?@ ا���م اJر���ء *� 15
 ر�$�نو أ �& �/ *�رس و P���.  

��� أن  ��Vب وا����م �/ ا�.J�8 ا(��V� &!'م ا����� �,��E �B'. و��ن
���E �* Cم ا�%��6 وا�,>�'�ت وا�,��Vات ��ن �5*�� ا�,;ھC، و�,A �/ ا�
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�� �,�ه ا��>�ل، و�& ��6 ���,� وأ�R *� *!& ا�%� �E�,� A,ا و�
�F� �c�5
 D�E &�O�Vع و��,����ب ا�'>@ *� ا�,�@ واJھ�اء وا��%@، و���ب *� ا�

1أ��اب ا�'!&
.  

 ���� 	�ل و 	�ل أ����� أ�� �%,� 	�ل أ����� أ�	 �� �T�(و��ن �& *� ا�
�*  X�Wر Mإ ���. D�E /��_ و ���ه �� إذا  Xc5 أن ت%�� ���T *� ت

2��و��1
.  

 /� ���� ��X ���� �/ إ	��� ا�-او
	 /� p($���و���د أ @ ا�/ .-م 
�$�
E ھ��� �1�
ط)� ھ� وآ��ؤه و����ا 	 /
ب اP���J و�E /� ��(� ��3رة

.  

�/ أ�� و��ن أ��ه أ.� ا��B,�ء �/ وزراء ا�,�>�ر �%,� �/ E)� هللا 
 /,.

ا ��)� ا���/ ��و���1 و��ن ا��& ا�'!�& أ�� �%,� وز
�
، و��ن �/ ا�,���E
�����ن  /��/ ھ��م �/ E)� ا�<)�ر، و��ن ا�/ .-م �/ ا�; t�� 
1B�V,ا�

�pV *�& ط
ق ا�,��رف ����� &�* R�h* U8�,���4
.  

��1/ �& و����ھ� ا�;ي و��h ا�/ .-م D�E أ��ي ا���Vء و	� .'u ا�!
ءان 
&V'� /E ل�	" : ��J ي
�T &,����!� �5ھ�ت ا���Vء وX,�E أن أ�
ارھ/ ���� 

 XV��� Mھ/، و
�T ف
E1/ و�� أ���ر��X *� .<�رھ/، و��hت ��/ أ

ا �/ �F� ������ل إM وأ�� *� .� ا��)�ب، وھ/ �E,��� ا�!
ءان ورو
ا�

p)ا� D�E ��(�"ا��5Jر ودر
5
.  

�/ ر����& �)�/ ا���hة اJو�D *� ت���,&، �/ ?�ل ا��م ا�;ي �!��ه 
 p)ا� D�E وت�رب �������& اJو�D ت��� ا�
�D *� أ.$�ن ا���Vء ت
وأ�& ت

ا �/ ا��5Jر وأن ا���Vء ھ/ ا���O ت���/ �F� u'. &�ا وأ����ن ?8& ��
 D�E ل��ت�!��& وذ�H ��& و	�ل إ��E /1,�& ا�!
ءان و�� �!@ أ��B'. /1& *1;ا 

��ت �/ 	>v وأ?)�رأ�1/ �/ gا &��E X�,�51/ �& �� ا.
5 A� &�B'%�6
.  

 @'e� M ن�� ���& �@ ا���� ������ &���
و��ن أ��ه ا�;ي ��ن 	�D�E �,O ت
 X��� �1�)� وأ	ا

ا	)�& و��.B�&، و�!� .D ھ� ت�H ا�,� /E /�E �*
ط

H *� ا�'E �* C(V�A� & ��ز��& ����Vء وا���w ا�
ا*A و	� ذ�
 ا�/ .-م ذ�
�& ط�ق ا�%,��� 	�ل���" : ��E /� /V%ا� ��و�,� X�!E و��X(%  �V'� X أ

ا�'�ر�� *� �<�P أ�� ا�!���، و��ن �E	� ���E �,��E ��ن �/ أھ@ ا�>�ح 
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 AW�� ��Eا، و
�F� &� A'���* ة
?gا�-ھ� *� ا����� وا �* x�%<ا� HVوا��
"ا���ءة و	)x ا�,�� �

7
.  

�V%ا�!��دة ا� /� �T
���� ا��� ���X ت�%� *�& إM أن ھ��ك 	��دات 
 &��E �<�
�U ا�
�5د *!� ��ن أ��ه .

ى ت!�ده إ�D ط?Jھ� ا X��� ��.رو
���& و��hت& ت��hة �E,��، و�,/ ��ن 
1
ون D�E تV� /��1& إ�D ا�,���: ا�;��
��� ا�/ .-م *!� ��ن أ.� ا���,�ء ا�;�/ ا?��رھ� أ��ه، 
��1 ا�%u ا��*�
 *� ت

��-و*& E/ ا���Vء .�D *� ا���ء ا�%�ل *�;�H  و��ن &�E ف
E :��ھ;ا ا�
 &��ن ا�,
�5 وا�,�* &)��� &��>Eإ D�E ��Mر، وھ;ه د�<%����!)& ا�/ .-م 
 C�	 �* �1ات�ا��-وات وا� /E ا�!$�ء /E /V%ا� ��وا���8ع ھ;ا ا���: أي أ

�/ .-م ��� أن اM ��T

 ھ;ا ا���w ا�,�V� �� /�!�)X ا�,�از�/ ا�/ .-م، �
 D�8ن إ��Vول، *�,� آل ھ;ا ا�Jا ����Jا *� ا��و�� ا
�و?� � �,� ��ن أ��ه وز

 أ��را  �e�� �
، و?� � ا�,�>�ر ا����
ي �8)��� ا�%�ل ھ;ا ا�%��E ���
 P� �	 سm(ن ھ;ا ا��
ة �/ ����1 ا�;�/ ����ا ��!���/ �,�� C ا��زارة *�F�


ه ���،*!� أ�
ة ا�/ .-م *)�أت ا��)�ت ت�E �V,? ه
,Eت& و
>@ إ�D أ�
�� : "ت�� E/ ھ;ه اJز��ت وا��)�ت *!�لm,ا� /���m,ا� 
��� 	��م أ�� ���e5


ام ا�'�دح وا�M���ر إ�D أن ت�*� TMوا C�
e�ل وا��!�EMت و�%�� ا�(����

ت ��E& وD�E .��ت& Zم أ-. /�أ��، و��@ ھ;ه ا��)� ا��� ��ن �����1 ا

�* X8��?�* �	
��/ ا� ���<�1 ا�%��ة *�ن �-ا wا��� Cوط� �,������1 ا���ة 
"وا���R وا���اطR ا���E,� وا�<�ل ا�>�رم

8
.  

 &��
���ات أ?�
ة ا��� ت!�
ب �/ ) ��X(و	� أ�$D ا�/ .-م *� 	
�%6 و�'!& و��ارس ا���س و�%D�E u ا����  ;?h* &,�E �1�* 6(� /�ا��!�

�5)�ن  28و*� ���� ا���Z/  �/ ا��>��R، وا�,�اظ)� D�E ا��R��h و ا�F�Mر
�)�z ا��Z و�)��/ ��� ھـ���456  
,E ���9ت�*� ا�/ .-م 

.  

  ��Aخ ا�� ��م وط	�/!  - 1-2


 �/ : ��Aخ ا�� ��م -أ���Jا &,���� �� Dو�Jم *� .��ت& ا-. /�ت��� ا
 D�E Hو��ن ذ� �����)�ر ا��و�� �/ .'u ا��5Jر و.'u ا�!
ءان وا�(p وا�

��
  .أ��ي ا���Vء �,� ذ�
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��@ �& ر�� ت!�� و	�را و.>�را ��ز�&  @� H�;��R أ��ه �و�� 
 @�
و�<�P�>� �* &V ا����خ �V�A, إ���1، و���!�1��E D �� ت�ر�& ��& ذ�H ا�
�/ ��E ا�'�ر��، وأ?; *� ھ;ا ا��	D�E X أ.,� �/ ا�%�Vر  /V%ا� ��ھ� أ

10ھـ�401,� روى E/ ا�1,;ا�� *� ��� 
.  

�� ا�,>
ي و	� �,-� ���/ أ /,.
� �,A ا�/ .-م �/ أ�� ا�!��� E)� ا�
 ��
 .,�م �/ أ.,� ا�!��W، وأ�� �%,� ا�!��W، وأ� ��
أ ��E& ا�%��6 و أ	
 ،/�V%ا� /�
 أ.,� ,E ������ ا�'�D ا�<�'
ي و	
أ ��E& اJدب وا���
 وأ

�/ ���Vد، و���R ا�/ E)� هللا ا�!��W و�%,� �/ ���� و D�%�E)� هللا �/ و
 ���? /��/ E)� هللا  /,.
��A ا��,�,� وE)� هللا ا�/ �%,� ا�/ FE,�ن وE)� ا�
ا�

R��� /�11وE)� هللا 
.  

�/ ���� ا��)�ري  ��E أ
�� أ�� E)� هللا �/ د.�ن �,� 	 D�E &!'أ ا�
و	
�/ ا�%�V/ ا�,;�%�، و�/  �,%� D�E U8�,وأ?; ا� �	ة ���ر
�-��/ أھ@ 

V� /���د �/ ���,�ن �/ �'�X أ�� ا�(��ر و�E& أ?; ��_ اgراء ��5?& ا�)�رز

  .ا�'!��1 ور�,� ھ�� ��أ ات<�ھ& إ�D ا�!�ل ����Bھ

و�/ أ��ت;ت& *� ا���ر�: وا��ه أ.,� �/ ���� ا�;ي ��ن �!��E v& أ.�اث 
 /����R ا�/ ا�!
�W وا /�ا��و�� ا��)���� وا�!��W أ�� ا����� E)� هللا 

��5 /� �$��/ ا���OM، وأ �,%� /��/ ��,� ا����� وE)� هللا  /,.
?& E)� ا�

وف *� ذ�H ا�-�/ �@ ��T)� �� ��ن �� U�	ا�� v<)�ا�  /�E)� ا�,�H و�� 


ا E�5و ���eر?� و��8!�� و�mم و��  . ا�,%�ث *!��1 و��.��E �* �F ا�

�/ E)� هللا �/ .,�� اJزدي : ط	�/! -ب ��و�/ ت���; ا�/ .-م �/ أ
ھــ،  �.C ���ب ا�<;وة ا�,!�)P ظ@ ظ�ھ
ي 491���%,��ي ت ا�,�
وف 

��1ه *� اP���J و*� ا�,�
ق ��� أن ر.@  @�
ه �� D�E @,Eو Cا�,;ھ
��/ ا�>%�%�/ ا�)(�ري و���V �8)�ع و�;وة  A,>ت& ا��'�m� /إ��&، و�

  .ا�,!�)P، ا�;ھC ا�,V)�ك *� وuE ا�,��ك

�
 ا����� � �� �.C  ھـ8520
ط��5 ت / ا�و�/ ت��;ة ا�/ .-م أ
  .���ب �
اج ا�,��ك
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 /�V%وا�،A(Vاءات ا�
�x ا�
���E و�/ ��m'�ت& ا��*� *� ا�!
5 �,%�

 E)� ا�)�	� �/ �%,� ت � ��ھـ 502�/ E)� ا�
.�� �& إ��زة �/ ا�/ .-م، وأ

�1�  .ظ@ ظ�ھ
ي ا�,;ھC وD�E @,E إذا� �E�C �5(& واMھ�,�م 

�/ ���� ا��)�ري ا����ر	� ��Eو  ��� ���ھـ، ت
ك ا�,;ھC 491ت�*� 
 �* U�5 و�& ت�����ا� 
� ���� أ D�E &!'م وت-. /�ا��Bھ
ي ��� و*�ة ا
�/ ا�%,��� ا�!
ط)� ��ن  H�,ا� �(Eو ،�,�V� /�ا�,;ھC ا���*��، و�%,� 
 /��� ا�,��*
ي اC%  ���(5M ا
ا���,�; ا�>��E &� U)� هللا �/ أ.,� �/ ا��

�? A,� ام�Eب .-م �)�� أ��� /� 
�?J�1 �>�'�ت& ���1 ��ى ا�,<�� ا�

ة� /� 
Fزة أ���  .ا�'>@ و�& إ

  :إ$#���ت ا�� ��م ا��	�� �- ا�,+�رة ا�$)��� -2

��#" : AO�	�� ����%�ه ا�
'��!�� ا���,�ء،  /E م-. /��!� ت,�- ا
ا���ر�:، وت
��-ه D�E ا�<��C اJ?�	�، وا��(�ا�& �!�ر��ت ��1<�� *� 

��,��E و.�D ا��!��Oيا�<��Mوا ����Vا� C  

2-2 - 5�
ى أن ا���ر�: ��E وأ�& : إ$#���ت ا�� ��م �- ا�/�ر�ا�/ .-م 
  .	�V �/ اJ	�Vم ا�V)�� ا��� أ	�Vم ��E �@ أ�� *� �@ ز��ن و*� �@ ��ن

 :�
 أن ا���رB������ اJ?)�ر، و��ن  :�و��ن ����ل ا�/ .-م D�E ا���ر
!� /E رة�(E :�8
ار�� اE�,� ا���ات
 *� ا��!@ �/ أ�@ أن ا���رWت ا���

�1�%<�  .ا�	
ار 

�� ت�U�8 ا��8	� �/ 
وE,��� ا���ر�: ��E ا�/ .-م �)�_ ا���U�Z وا��<
 D�E U(8�� M���� م-. /�
 ا�;ات� *� ��1<& و*�V'� ا���ر�: ��E ا�V'�ا�


 أن ھ;ه ا�,
.�� ��Eه ھ� �
.�� ت���� ���T نgا 
!�V,دة ا�,���ل ا�
,�دة ا�,<
ا��!��� ا��� ھ� أ��س ھ�@ ا���ر�: و���O& ا���م، و��ن ���-م *� درا��ت& 
 i1�,ا� D�E دا�,�Eت ا���ا���ر�(�� D�E ا�$)p ا����� وا��<�ز ا�;ي ��)& ا�
 @�>�� �,����<�@ ا�/ .-م  �,� @�
ح وت��� /� �,1�(��
ي، و�� ZJا��!�� وا

12ا���ادا ���� ا�%��6اJول ا�;ي ��ن ا���ر�: ��Eھ� 
.  


 درا�� ا���ر�: .�D ت�,@ ��E ا��ارس �?h�� C��8�و��ن ا�/ .-م 
  .�!�رة ا�%� وا�!�رة D�E ا��,��-
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�/ ا�,�V,�/ ھ�ف 

 ا�,'O�V� م-. /�وا��1ف �/ درا�� ا���ر�: ��E ا
أ?�	� و�����، *�را��& ت'�� ��
*� أ�)�ب ذھ�ب ا�,��ك، *�%�ث �& *��1 


CTزھ� و	�� �* @O�$'�� /�!�,ا� �,. D�E R!� &V'� X	و*� ا�� ،���Eر  

 ����E :�1
 اھ�,�م ا�/ .-م �����رB�
ھ�1 و�* @Oذا
*��1 و�A,V ذ�,�1 ��
M -ه��و� p�ا و���� @1� ��E :��!�ل أن ا���ر  @���)J �e.� أن �(��ا ��& 

13�<��& ��%� ورا.� وت<���ا �����ط ود*�� ��hVم
.  

 :��,�� ا����م ا��Z�F ا��� ورت)� ا���ر /� :���E ا�/ .-م أ�& ��@ ا���ر
 ���

ى وھ� �$A ا���ر�: ��E اJ?)�ر ��� ��E ا��?Jا ��Jا /E ت,�- أ��

�eا�� ��E @(	ا��<�م . و ���� ��J�1 ا���� ذ�H تhت� ا����م اJر��� ا��� ت�,�-  �Z
��5Jا �*
ء D�E �� ھ� ��E&، و��E ا���د و��E ا�C8، و��E ا�'�V'� وھ� ��

 ��� :�
���i ا������ وا���ر�Y* Pن ا�/ .-م ��@ ��E ا���ر�أ�� �/ ��.�� 
�x، و�/ ھ;ه ا����م 
�� وا���e وا�,�U8 وا�8)����ت و��C ا�����ا�!
اءة وا�

ف ا�,
ء �/ ?���1 أو���ت ��ا��� ھ� 	)@ ا���ر�: ھ� E)�رة E/ �!���ت 

14ا��5Jء وا�)
اھ�/
.  

 /�
ى ا�
اتi1�� ��.�� /� C ت��و�&و� Dإ� �V!�� :�  :.-م أن ا���ر

1-  H���,,���  ).ت�ر�: ا��)
اط�ر��ت(*��Y ت�ر�: ?�ص 

2-  /��V���  ).ا���ر�: ا�%���(*��Y ت�ر�: ?�ص 

  ).ا���ر�: ا�,%��(وإ�� ت�ر�: ا�)�د  -3

  . وإ�� ت�ر�: ���Fر وھ� ا���ر�: ا�;ي �$� أ5��ت� -4


ھ� وإ�� ت�ر�: ط)!�ت -5�T�1 وO�,�E�1 وO�1!* /� ا���س .  

6- CVا�� ��E15و
.  

و	� X,W درا��ت ا�/ .-م أ��ا�E أ?
ى ت(��i1�� �* R ا����ول 
  :وھ;ه اJ��اع

1- Cر وا�,;اھ�*Jن وا��  .ت�ر�: اJد

  .ت�ر�: ا�,��رف وا����م -2

3- �E�,��Mا :�  .ا���ر

  .ا���ر�: اM	�>�دي -4
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�� /� :�.�� ا�'�
ات ا���ر�(�� إ�D ت�ر�: ا�%,�� وا�/ .-م �!�V ا���ر
ا������ وھ� أ x ا���ار�: و�$� �)�أ ا�,�� ا������ و*��.�1 وأ?)�ر 

�1O�,�E�1 و�����1 وO�'�?.  


ه  %�x، وإ�,� �>x �/ أ?)�ر ��; أن  �روا Fوأ� @�Oا
��� إ� :�ت�ر
��ر M 	)@ ذ�H وأ?)�ر �M�1 اE /� x<وم وت
ا��
ك �����م، وأ?)�ر ا�

 �1� R��hت Mم ��1 و��E M دان وھ;ه أ���Vم وأ�� ا���أ�� ا� 
Oوا�(-ر و��
16وأ?)�ر ا���1 وا�>�/ �Z أ?)�ر ا�'
س

.  

 _�� /E ��
ة  *� ا���ر�: ��E ا�/ .-م �V�A�8 أن ��Zm,وا���ا�@ ا�
 �	

ة *� ا���ر�: ��E ا�/ .-م أن ھ��ك *Zm,ا���ا�@ ا� �* i)@ أن ت�	ر ��Jا

* /���@ هللا *� ا��ن ا�;ي ھ� 	�ا��/ و��/ .�,�� و��/ *�@ ا���Vن ا�;ي ھ� 

 *� ر	� ا�%$�رةZm,ا� 
  .ا���>

 ��
و�/ ?�ل ھ;ا ا�دراك ا����i ا�/ .-م ا���ا�@ ا��� ت<�@ .
/ ��� تV,��& ا�%�,�� ,� �� /�� p�)ور*_ ا� ����>�
�� إ. :�ا���Vن *� ا���ر

8
ار�� وت�ن ا��F��� ا����� و��/ ا�%
ة Wا ���ن اJو�D إ�)�ر�* ����V�ا�
�� ا��>
ف,�17

  

 �,O�	 X%رج ت������� أن �!�ل ���c,8/ أن ا�/ .-م �Y(* Hذ� Aو�

ون أن أ.�اث ا���ر�: ت>�A *� ا�)�ا�� و*� إط�ر � /��/ ا������/ ا�;
ا�,'

  .ا�%
�� ا����� إرادة هللا


 ا�/ .-م D�E أن ھ* �����
 �Zث ر�- �1��E  و	���1 و ��E ك��
 C��>أن ا� ��mا�@ ت�E �1�� اع ا�%$�رة وھ���
ة *� إ�(� �����ا�@ ت�1 ��ر
 
�V'ا������/ وھ� أھ� ت /�

 ا�,'Fأ� &��E -ي وھ� �� ر�
ا�
و.� وا�'

:�
ورت�1 ت%�@ �
ت)� ����E *� ��18��رW A� ��c�(وا� ��، وأن ا���ا�@ ا�,�د
*� ا��,
ار ت,���1 و�/ أھ� ا���ا�@ ا��� اE��1��E �, ا�/  �A ا�%$�رة و

  :.-م

@ أ�� �/ ���!� إ�� إZ)�ت وإ�� إ��8ل �,� : ا���3�ة� ��M &�م أ-. /�
ى ا�
 &��� ا�
وح ا��� ت��F,��!�ل ا�/ .-م وت,/ أھ,�� ا��!��ة ��E ا�/ .-م *�1 

�E�,��Mاض ا
�Jط�& �/ ا��� وا�(�!��، �@ إن ا���Vن إ�D ا�)��ء وت�'� 



 ��   ط����� "3- ا��
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  612 


��م وا�
ؤ�� ا��� � U�
ا��!��ة إ �.P'���  �1 وت!��,�1 وت����11 �/ ط
 ��ا�U�8 ���1 ا�/ .-م *� *�1 ا��!��ة ��اء ���X  ��%� أو *���ة �'P ا�
ؤ
 �� wت�� ��ا� ��Jاع �/ ا��
 تV�A�8 ا�>,�د وا�وإن أ�� ت,�E H!��ة و*

���
  .E!��ة أو 5


ا  : �� ��م �- ا���� ا���9$-إ$#���ت ا - 2-2
 ا�/ .-م �'(���
��ورون *� *�H ا�ط�ر ا�����  /��/ ا�;

 �/ ا�,'�F� نh5 &�h5 إ�����
و�/ ?�ل ا�Zgر ا��� ت
��1 ا�/ .-م ر.,& هللا ��)�/ أ�& ��U�8 �/ أ�& *!�& 
 ��
>��
 ��E R!Fش ���V �& ��1<�� ا��Bھ
ي *� *�1 ا��>�ص وأ�& �'

���� ،x��<ا� ����Vا� 

 ا�' ��E _�(���، ��1 ��)��ت�1 ا��� أو.X إ��& 

 ا�����V ا�'���، و���& � ��,�E ��<)5��B� �* ���Bم ���!� ا�' &����ا��� 

)��� ا�(�*� ا������ .��Vت�1 و���cت�1? @� D�E Aا�(�*� ا������ *!� اط�.  

� �$�
�/ .-م ر���� X,W ا�(�8ط ا��M ن�� �	ا������ و �*�)�

ه و��'�� ا��!�ل ا�(�*� <E �* ا�(�'�ء X�,$ت �V�'� �<� ����
وت�� ھ;ه ا�
���1 أو ���e)� أو �� أ �ب ھ;ا ا���Bم �/  X��� اء�� 
<E Dإ� 
<E /�

19ت�ھ�ر و*�Vد
 .  

 /����,�@ وا��%@ ھ� ا�;ي أ�CV ا U�Zت>�ل ا��Mا Hذ� /� &�وا�;ي أ�

ة ������ و?� � 
ة ا��� ����1��E X ا��!��O     .-م *��ن أ��س ھ;ه ا�'

��راء   U���ت ��و��ن ا�/ .-م إذا ت��ول ا�!$��� ا������V ا��� ��E<�1، ھ� 	$�
 /�� ��W�',*� ا� ����وا� ��Vة وآراء ا�
�(ا�(�ارج *� ا�%� و�
تC ا�

M�� U������ ا�>%��� *� أ��ر ������ و��Bم ا�(�*� *� ا���م و�@ �� 
  .ا�!$�ء و.!�ق

*)�� ا�%�د�Z ا�,�
و*� ��� ا�!$�� : أ�� E/ رأي ا�/ .-م *� ا�(�ارج
 /�
و ا,Eي و
�5Jا D��� ����/ ��E و���و�� وا�;ي .� *�& أ ��ا��%
 ����E � �?و �����Vراء ا�gق ذات ا
��ء ظ�1ر ا�' Dإ� Hا���ص أدى ذ�

���/ أ�� ط��C ���<� ا��% ��E w�� /� U�

*$�ا *!p ���<�  ر*_ *�و�� 

ى ا�/ .-م *� ا�(�ارج ھ� �'
ة ��@ ر*$�ا ��أ ا��%�� ذات& و ��ا��%
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 ر�W هللا ,Eو 
� ��
 ��Eه  *�%� �'� �1�x أ(���?�ر��ن �<C 	����1، و 
&�E20

 .  

��_ اJد�� ا��� ��	�1 �/ ?�ل  D�E م آراءه *� ا�(�ارج-. /�و��D ا

	� اJزار	� أ %'� �1	
* _���/ اJزرق *Mm1ء 	� أ��.�ا دم  A*�� ب�

 Dإ� D,��@ �/ ا�	ن ��
اJط'�ل و	�@ ا���Vء و�@ �/ 	�ل وت�'u أ�� ���V وت%
  .ا���1د أو إ�D ا��>�رى أو إ�D ا�,<�س

 

ة �,� 	���ا أ�& ��*�(و?��R ا�/ .-م رأي ا�(�ارج *� �
تC ا�
���
 ا�%V/ ا�)>
ي أ�& ���*U و	��X ا�,��-�� (�E/ وا��ا�,�-� /�� ��-�,

�Eط� 
'
 �A ا�$� M �,� ��<�� ن�,�
 �A ا�$� M �c�
21وا�,
.  

 

ة ا��� X�e5 .�-ا �)�
ا �/ ا�'/ ا�/ .-م 	�م �,���<� ھ;ه ا�'�
 /�� @$'� M ن ر.,& هللا��,�i1 ظ�ھ
ي ���,� D�E ا��>�ص * ����Vا�


ة وM �>�ص ا�%�Vب وا��!�ب'e,22ا��>�ص ا��'� وا�
.  

 �1�� C��
ة و�!� هللا و�� �(
ى ا�/ .-م ���,�از�� *� ا�;ي ارتC ا��و

ه و���cت& تp!V وھ� �/ أھ@ O�(� نY* ه
O�(� D�E &ت��V. X%�
 إن رB��*
 �1� x�
ه و���cت& *Mm1ء �<�زون �!�ر �� رO�(� A� &ت��V. ت��ا�<�� وإن ا�

  .�/ ا�;��ب

h��%�6 ���1 و	� ا���
ض ا�/ .-م اJ	�ال ا�,���!�  ��*$��� ا�>%�
�/ ا�(�8ب و���1 �/ 	�ل  
,E �1و�� Cط�� ���/ أ ��E �1�$*ى أن أ
� /�


ون�F� وھ� U�
 ا�>�� ���/ أ�� ط��C و���1 �/ 	�ل أ 
'��.  

 �1��Mو CV%� @V�V�ت /�
ى أن أ*$��� ا�(�'�ء ا�
ا�5�و�/ ا�/ .-م 

 أ*$@ �/ FE,�ن وFE,�ن أ*$,E /� @$*أ 
� ��h* �1�� @� و ،��E /� @

�,�E�1دا و� &��� /� @$'�.  

�x �/ ر��ل هللا، 
  �1��
 و�D ا�(�*� � ��
ى أن أ��@ إن ا�/ .-م 
���رج  &��� x�
� �,�* &�J 
,E @�$'ت �* i1�,ا� P'� A(وت ،&�E v�و

  .ت%X أ��اب ا��'$�@

 ����/ أ ��W�',*� ا� �����1 ا��و.
ص ا�/ .-م D�E ا��)�1 ا��� رو
�/ أ�� ط��C وا�(�'�ء ا�
ا�5�/، و	�V ا�/ .-م .��V� Dء ا��)�  ��Eو 
�
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ت�)�1 اJو��ن���<� وا�(�'�ء ا�
ا�5ون �? �Z ��O�E /1�$*أ @�>* :

D�. �1ا��1ا ��� Cت�
����
ون اJو��ن وأھ@ ��ر أھ@ ا�,��ھ� � ا�,�1

23ا�%��)�� ا������ن ���E �Z ا���س
  .  

2-3 - -:�1
 اھ�,�م ا�/ .-م : إ$#���ت ا�� ��م �- ا���� ا>;/B�
 A,�>,& .�ل ا���	%��@ ا�,'>@ ا�;ي �ل ا��? /� �E�,��Mا C��>���
�/ ا������/ 

 �/ ا�,'�F
ه، و��ن ا�/ .-م h5 &�h5ن ا�<E �* �V���Jا

/�& *�V'� ا��,���E د	�!� ت>�x أن ت�ن  �,�E	�O,�  	)@ ا�/ ?��ون �%�6 �� ت
@!�V� 6%�24�;ات& ��1 ��1<�1 و��E�W�� �1ت 

 .  

/�V�Oر /��(�� D�E ��E�,��Mم ا-. /�
ة اB� -  :وت
ت

  .ا�,�.�B وا�,��ھ�ة -1

�� ا�(� � -2
  .ا��<

 ��@ ا�8
ق ا�,,� 
��e�ا� Dا إ��E�� ��E�,���!� ��ن ا�/ .-م إ��V�� ا

*_ و�� ��@ ��ن ا�/ .-م  ،&� ��V�V�
 � ا��ا	A و����'���Vف ا�;ي  /�

���!�� M ا�!�� ����ا	A، وا�U�8 ا�/ .-م *�  A	أن ا��ا @,��ھ;ه ا��ا	��� و
 
درا��& �/ ?�ل ا��,
ان ا�)�
ي و�%P'� &�* D ا�,�%D ا�;ي ��%�ه ا�'

J?�	� *� ا����� و��ى ت�8�U ط)��� ا�,<�,A �/ ?�ل �,� ا��8�A ا
 /� 

ة ا������، وت�� �!���& ا��� ��ء ��1 �/ ا�,!���ت ا��� ت��)Bا��
 Dإ� A�
 ا����� �,� �,�F& ا�/ ?��ون وھ;ا راا�,!���ت ا����(� *� ا�'

��E�,��Mون *� ا�%��ة ا���ا� D��,� 
�
ة ا������ ����ر�: وا��!�Bا��.  

��  ت��)
 �/ ا��Jر ا
B� م-. /�M �,� ��*� ھ;ا ا�)�ب وا� ��ة ا����>�
 @*��� ا��
B� د وھ�
'�� �����Jوا��و�� ��%!�ق ا A,�>,ن ا��,W �1�
�/ وھ� 
�/ .-م �v ���1ر ���او�& ا�'!�1ء و?� � ا�,�� Mو ،�E�,��Mا

ا��� �5M�� D,V���,���E أو �� Mا���ا�� ا Dا إ��Eت� ����
�� 	��Eة ت��F,�

� X1��ا ��ت ا���
�%�6 وا�% ����,���E واM	�>�دMن ا�V�ار .!�ق ا�
	Y
�!�ل ا�/ .-م" : �1Oا
!'�و*
ض D�E ا���TJء �/ أھ@ �@ ��� أن �!���ا 

����hن �/  �,�
ھ� ا��8�Vن D�E ذ�H إن ت!� ا�-��ات ��1، *�!�م ��1 (>�و
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 �1�'� /V,��,F@ ذ�H و R�<ء وا����و�/ ا��)�س �� ،&�� ��M ا�!�ت ا�;ي
8
 وا�>�R وا��,P و��Eن ا�,�رة�/ ا�,"

25
.  

Dل هللا ت����!� :] /َ�;َِّ�ِّ� 
ٌ�ْ?َ Hَِ� )ِ�ِ@ َذٰ َّVا� /َ��َ/ َواِْVْ,ِ�َْوا ُ&َّ!.َ Dَٰ�
*َ�ِت َذا اْ�!ُْ

Hَِc ھُُ� اْ�ُ,ْ'�ُِ%�نَ  ِ َوأُو�َٰ �ُ�وَن َوْ�&َ هللاَّ
ُِ�ا�,ρ" : ��V، و.��6 ا��)� )38: ا�
وم( ]
 M ��V,أ?� ا�&,�V� Mو &,�B�"

26
.  

�م ���E �1م أ�@ ا�,8$
 ا�,��� .Jا _�(� &��
B� م-. /�,@ ا�و
و5
ب ا�(,
 وھ� �<� ط���� *�& *$@ E/  �.)& ��اء ��ن �,��V أو 

27ذ��
 .  

 ��Vب وا���و�/ ?�ل ا��>�/ ا�;�/ دE,1,� ا�/ .-م ��>�ص �/ ا�
C�ا�� �Z�Z ���hت ����,�: وأ	�ال ا�>%�Mا @*�'��� ا����E وا��-ام ا��و�� 

@ إ��Vن، � D�دJا�%� ا 
(���/ أن ,�
اد وا�,V��ى ا�,��D�5 ا�;ي *Jق ا�!.
 @����?@ ا��و�� �/ أ Mإ U!%��/ أن ,� M 
�Jم أن ھ;ا ا-. /�
ى ا�و

د، Jن ا�-��ة ��E ا�/ .-م ��XV ��.�ھ� أن ت%!U ھ;ا * @� ���'ت%!�U ا�

�E�,��Mا @*�28ا��
 .  

�@ *� ا�%!�ق 
���
ى ا�/ .-م أن ا�,
أة ��1 ���� ا��,���E و��اھ� �و

Dل هللا ت)�رك وت����	 
V*و Hال ا�'!�1ء *� ذ��	أ w	��اُ��َن [: و ��ُل 	َ�ََّ ِّ
ا�

 ٍ_�َْ� Dَٰ�Eَ �ُْ1$َ�َْ� ُ َ@ هللاَّ َّ$َ* �,َِ��hن ا�!�ا�� )34: ا���Vء( ]Dَ�Eَ ا���Vَِِّء  
، ذ�

ى ��R، و
���%!�ق وا�8)��� ا���V��� أو ا�!�رة D�E ا��> �1� �	�E M ھ��


 	�ل ا�
��ل V*�1 ا�!$�ء و��� /� C ��� D���ز ��1 أن ت�>�: ρأن ا�,
أة 

�hن ا����M ا��� "�/ �'�x 	�م أ���وا أ�
ھ� إ�D ا�
أة" 6�، و	�ل *� ا�%�
D هللا ��E& و��� *� ھ;ا ا�%��6 ھ� ا�(�*� أ�� �!�� ا�,�� C 	>�ھ� ا��)�  �

 ���از ا�% �* �'��. ���ن ا�/ .-م 	� وا*U 	�ل أ�*�<�ز ��1 أن ت�!��ھ�، و

أة,��29

.  

2-4 - �D�3م �- ا���� ����� ���ب ا�'>@ *� ا�,�@ : إ$#���ت ا
�%6 ا�/ .-م �	
��ا *� ط��ا��� ت�)A  واJھ�اء ا�;ي أ�'& ا�/ .-م ���8'� 


ز ا�,�m'�ت *� ��!� ا�M�!>�ء وا���)A وا��%!�U، وھ;ا ا���ب �/ أ
*��1 ط
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�A �& ا�U(V *� ھ;ا ا�,��ان �/ ?�ل ا��)��C وا�M��)�ط 
��!�ر�� اJد��ن 

ةBط�ع و5,�ل ا��Mو��� ا 
�30وا���Bم ا��'

.  

Mا /E ا������c و
� �>1�� �O�!م *� ت��ول ا��-. /�8
اد و�!� ��H ا��

اد ا�)
اھ�/ ا�,��<� �/ ا�,!���ت ا�%��V أو �وا�?�ل وا���!�� ���,� D�E إ

ة ����5 B� D�Eرج ا��!�� و��ا� i1�� D�E �,�Eا �	و،P%ا� Dإ� ���ا�
ا

Dدة *� ا����� ا����� إ���  :��,�@ وا��%@ و	�V ا�'
ق ا�,�

1-  UO�!%��8 ا�(�)��O�8V'Vا�.(  

2- �E A� UO�!%ا� ��(F� �'��'ز��� ا����� ا�h� �E-وا� U��)���
اف �EMم ا
  .ا�,�%�ون


ة -3'  .�F)�� ا�%!�A� UO اEM�!�د �hز��� هللا وا����� ��� وھ� ا�'��'� ا�

�/ ا�-راد5���ن -4
�F� /�
�  .�F)�� ا�%!�A� UO اEM�!�د �hن ���ن ��

  .ا��)�ات ا�)
اھ,��ن�F)�� ا�%!�A� UO اEM�!�د �hن ھ��ك إ�& وا.� �A إ��ر  -5

�F)�� ا�%!�A� UO اEM�!�د ���(��U وا��,�ن �)�_ اJ�)��ء *!p وھ� ا���1د  -6
�c�31وا��>�رى وا�>�

.  

 ��
وط)U ا�/ .-م *� درا��& ��,�@ وا��%@ ��1<� وا.� ا��(�ام ظ�ھ
ا���e و�Eم ا�!�ل ����hو�@، و�/ 	�ا�Eه ا����� *� �!� اJد��ن أن �@ ���ب دون 

ا�;ب *�1 ��ط@ ���;ي ظ1
 *�& *�Vد ا�,<�س و*�Vد ا���1د، و�/ 	�ا�Eه *�& 

ة *��%��E Uه �/  �	& ا���س وا�)�ط@ �/ �;�& ا���س F���
اف �EMم ا�E
و�/ 	�ا�Eه ا��
��- D�E ا��!��O *� ���	�� ا�,�@ وا��%@ D�E ��اء و�/ 

�C  	�ا�Eه ا.�
ام اC����J ا�<���� *� ا�,�U8 و�/ أ�@ ھ;ا 	�
�& ت!��� AWو
U8�,ا� �..  

�  :ا��7"

 
�?Jا �* v�)� م-. /���� ھ;ه ا�>�Mت وا�<�Mت *� 5(>�� ا
 :�إ�D أن ا�/ .-م �/ أھ� ا�EJم ا�,�eر�� ا�;�/ و��Wا �>,��1 *� ا���ر
�1��& ا�-وال وھ;ا � X��� �� ��� @��� Cا�����، *�!� أ��1 *� إ.��ء �;ھ


��1 ا�/ .-م را�A إ�D ا�<�1د ا��� ��ن �);��1 ا�/ .-م و��%u ا�<�1د ا��� ت
ت�<�D *� درا��& ����ر�: *!� ا��(�م ��1<�� وأ����E C<�)� *� دار��&  و*� 
 A,�>,أن ا� Dم إ�-. /��& ا v�? وا�;ي �E�,��Mا i1�,ا� �$�ت!��V �&، وأ



�� �- ا�,+�رة                     ��  ا�$)���ا�� ��م ا���ھ�ي وإ$#���"! ا��	�� وا��
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 إ�D ا�'!
اء Bوا�� �E�,��Mا @*��%'u ����& ��ن ���Eا إ�D ا�� D�.

 إ�Bم وا�����Jرا�@ واJوا /���V,وا��,.
���/ ا� �1�.  

�& ا�'>@ ا�;ي ��� �* 
1B��,� درس ا��!��O وط)U ��1<��&،  وھ;ا �� 
 ��
	� 	�م *�& ا�/ .-م ر.,& هللا ت'>�� د	�!� E/ ا�'
ق وا����رات ا�'

د D�E ا�,�V%��/ وا���1د �وا���8ع ا�/ .-م �/ ?�ل ھ;ا ا���ب أن 

. /�(���/ وا��(�م ا�,�U8 ا�!�ي ا�;ي 
>�*� ذھ�& ا�;ي �<�ه �'>� وا��ھ

 ا���1د وا��>�رى   و	� 	�م �T ق
��_ ا�' @� U8�,ا� �. C�
�& ت!��� �*

ة �ر ا��� ذھ)�ا إ���1 ���,��-�� ا�;�/ �!�ھ� *� ا�'*Jا _���!�ا *� 


ة ?�U ا�!
ءان  .ا�,�
و*� *
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�ن، و*��ت ا��EJن،  -3�? /�
وت دار  �در، دط، ت%!�U إ.�Vن E)�س،ا��.  

�ال، ا�>��،  -4�� /����ري، طاJاھ�� ا
�، دار ا���ب ا�,>
ي، ا�!�ھ
ة، 1ت%!�U إ
  .م1989

5- ،��Jط)!�ت ا ،�V���Jا �E�  /�
وت، ا����، دط، ��Z�   .م1912 ا�,8)�� ا�


*�  دط، ط�ق ا�%,���، ا�/ .-م، -6E �(�  .د��U، دت �

��،، أ�� زھ
ة -7

 ا��
ه وآراؤه ا�'!��1، دط، دار ا�'<Eم .��ت& و-. /�  .ا�!�ھ
ة ا

8- ،P(�!,وة ا�;����ري، ط ا�%,��ي، Jاھ�� ا
� ، دار ا���ب ا�,>
ي، دط،3ت%!�U إ

   .م1989 ا�!�ھ
ة،

9- ،P��E ���%ا� �(E وا�%$�ري، ط �)� ، ا�!�ھ
ة،2ا�/ .-م و��1ده *� ا�)%6 ا���ر

 .م1990


 .�Vن �%,� .�Vن،  -10��ي، دط، دار ا�'

ه ا��
ه و��1<& و*<E،�V���Jم ا-. /�ا
��، ا�!�ھ
ة
   .ا��

��، دط، �>
، �����E ا���ر�: ا�����،أ.,� �5)�،  -11
�)� ا��1$� ا�,>� 

 . 1ج ،م1999

  .4ج ،ھـ1348 ��)� ا��Vم ا����,��، ا�'>@، ط)��  )�x، دط،ا�/ .-م،  -12


وت ،دط ت%!�E U)� ا�e'�ر ا�)��اري، ا�,%�D، ا�/ .-م، -13��دت  ،دار ا��C ا���,��، 
  .6ج

E�ا�#�ا:        
                                                           

1
�ن، و*��ت ا��EJن،  -�? /�
وت،ا��-327ص ت%!�U إ.�Vن E)�س، دط، دار  �در، 

328  . 
2

�ال، ا�>��،  -�� /����ري، طاJاھ�� ا
�ا�!�ھ
ة، ، دار ا���ب ا�,>
ي، 1ت%!�U إ
 .  58-57ص م،1989



 ��   ط����� "3- ا��
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  618 

                                                                                                                                        
3

- ،��Jط)!�ت ا ،�V���Jا �E�  /�
وت،  ا����، دط، ��Z� .7ص م،1912ا�,8)�� ا�
4

 .26ا�/  ��E، ا�,>�ر �'V&، ص -
5

����U، دت، ا�/ .-م، ط�ق ا�%,���، دط، - �*
E �(� .26ص �
6

 .27ا�/ .-م، ط�ق ا�,>�ر �'V&، ص -
7


أ�� زھ
ة ،  -<Eم .��ت& و-. /���، ا�!�ھ
ة،ا

 ا�� ه وآراؤه ا�'!��1، دط، دار ا�'

 .27-26ص
8

�U، ص -�Vم، ا�,>�ر ا�-. /� .168ا
9

 . 101ا�/ .-م، ا�,>�ر �'V&، ص -
10

 . �29%,� أ�� زھ
ة، ا�/ .-م، ص -
11

�V'� A&، ص -
 . �30%,� أ�� زھ
ة، ا�,
12

- ،P(�!,وة ا�;����ري، طا�%,��ي، Jاھ�� ا
�ا�,>
ي، دط، ، دار ا���ب 3ت%!�U إ
�P،44ص م،1989ا�!�ھ
ة، �E ���%)� ا�E ،  (��ا�/ .-م و��1ده *� ا�)%6 ا���ر

 . 66ص م،1990، ا�!�ھ
ة، 2وا�%$�ري، ط
13

�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E124 . 
14


 .�Vن �%,� .�Vن،  -��ي، دط، دار ا�'

ه ا��
ه و��1<& و*<E،�V���Jم ا-. /�ا
��، ا�!�ھ
ة،
 . 140ص ا��

15
�P، ا�/ .-م، ص -�E ���%ا� �(E130-ص ،U8�,ا� �%� C�
 . 198ا�/ .-م، ا��!

16
�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E129 . 

17
�V'� A&، ص -
�P، ا�,�E ���%ا� �(E127 . 

18
�V'� A&، ص -
�P، ا�,�E ���%ا� �(E132 . 

19
�أ.,� �5)�،  -
، م�1999، دط، �>
، �����E ا���ر�: ا�����، ��)� ا��1$� ا�,>
 . 22، ص1ج
20

�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E275   . 
21

�U، ص -�Vا� A�
 . �737%,� أ�� زھ
ة، ا�,
22

 . 45، ص4ج ھـ،�1348�)� ا��Vم ا����,��،  ا�/ .-م، ا�'>@، ط)��  )�x، دط، -
23

 .  ، �'V&4ج ،ا�/ .-م، ا�'>@ -
24

�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E285  . 
25

- ،D�%,م، ا�-. /�
وت ا��، دت ت%!�E U)� ا�e'�ر ا�)��اري، دط، دار ا��C ا���,��، 
 . 150/156، ص6ج
26

���B ا�,��V  ت%X ر	�  - M ب�� ،
,E /�
وا�� E)� هللا �، 117، ص2310رواه ا�)(�ري 
 .  533و�;�H رواه ا�/ .)�ن ت%X ر	� 

27
�U، ج -�Vم، ا�,>�ر ا�-. /� .159، ص6ا

28
�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E293  . 

29
�U، ج -�Vم، ا�,>�ر ا�-. /� . 631، ص10ا

30
�U، ص -�Vا� A�
�P، ا�,�E ���%ا� �(E315  . 

31
�V'� A&، ص -
�P، ا�,�E ���%ا� �(E318 . 




	� ا����ء��	
  632 – 619: ص - ،  ص 2020 �����، 27: ، ا���د20: ،  ا�
  2406-2588 :ا��
	�� ا��و�� ا����
و�� 4350-1112                                  :ا��
	�� ا��و��

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

619  

  

 ����
ا�
�0ا��� ا�/�ر.-�� �
��ل ا+وراس �' ا��&� ا��%�$ #�اءة �
  �' ا�4��5 ا�3�.� وا��2ا�1

La Géographie historique des massifs des Aurès au 
Moyen Âge une Lecture du routes anciennes et les cites 

 
  

  )1(    �.�-% ST ����U�R&�ر.� �P�Qر
���� �  1" م'� * ت)� - ا�'�&م ا��$ ��� وا#"�! ��

bense_sonia@yahoo.com         achour.mansouria@gmail.com                                                    
  

  �W: 19/10/2020ر.V ا���3ل �W: 06/02/2020ر.V ا�ر%�ل
  

Y-	  :ا�
�&?&ل � @Aر �ا� �� ��Cم�Dا
EFا�!' رف ا� H�* جJ!A ��� ��CAر �ا� ��Dا
EFا�

 ��CAر �ا� �Kد Mا� N��Oدة ت �وإ �Rاءة ھ د
U� �A&VOا� �Aوا
�� ��*'��ا �H ا��WA�X ا��

ا ا��Mث �Z�� ت']� K�M�$!م ا�&�و�Jع ا��Uا_� �H ا�)^ ا�!��&ب، وھ� مH ا�'

�C�$ت H�a bام�
�� مJو# ت ،�CAر �وا� ^(�
 م آ�� ت ا�cMd مH ا_�M] ر �A&(ت
 M�gXم �D �Dا
EFل ا� F!ا� h� 'ت H�a �Kد Mا� �Dا
iرو��jم� ،  ت ا�&�&*&gوا�


 . ا��] رkAوX'ا� 
RاJFا� @Aت ر �D �!jم �Ug(!� �U�dgل ت F!� �ت'&د ا��را_
 l�_&وراس -ا�nا ������b ا�&رد ا�M] ري  -_ WA

 طd� ��CAر �اث ا��anا N�'V�*

 �
ة ا��و�q a �D وان
�Uوراس وا�nل ا d" l*
A يsا� ��dFا� WA
gت ا� gMم 
d�
�� . ا�_tم��u_nا Hم ��!" b��
و�gت j$V� ح Hرئ م Uا� H�!ت ��ا� �D qم  ا�  j(م ،

 xإ� 
�ynا �D NX� z���x ام��اد ط
WA ا�dF ل؟ � 
qا&Mازدھ ر ا� N&ام�أدراك 
  .إدراك ا�d'� اnم)� �D ا��&ا?N وا�� V�N؟

����/Z� :ا�\	�ت ا��CAر �ا� ��Dا
EFوراس؛ ا�nت ؛ا gM!؛ا�!$ �� ؛ا�!' �� ؛ا� 
qا&Mا�
.  

Abstract: 
Historical Geography is a science thatcombines geographical 

knowledge to assist history to reach a quiet reading in order to reshape 
the historical incident away from the total validation of the oral 

                                                           
1 – N_
  .ا�!��z ا�!
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version or divinization of the written text, it is a contemporary 
science, which amply supports the historical event without praising its 
objectives when the research mechanisms are used the evocation of 
the text and the illumination of the incident when the geographical 
area is approached according to the terms hydrography, toponymy and 
topography.The study is a field of application for an important area of 
the medieval history of Algeria, the  area of the Aurès by the 
concretization of historical events via the   path to civilization   
through the mountain trail stations connecting the Aurès to Kairouan 
in the metropolis of the Islamic State.therefore a number of questions 
are imposed, including: What addition  allows the reader to 
understand the factors of urban prosperity along the mountain trails 
Finally, how can we understand the security dimension of 
communication and interaction? 
Key words: Historical geography; Aurés; Stations; Monuments; Leaflets, 
Urban. 

���ّ3� :  
��CAر �ا� ��Dا
EFم ا��U1(ت(   �jآ�� ت  �'* �K�M��$!م ا�&��ا��� ھ�� م�H ا�'

 ���Dا
EFا�!'� رف ا� H��* جJ�!ت c��a ، ھ�
A&(ت �َAJوت ��CAر �ا� �Kد Mا� �َ[ُ'َْ��
� �H ا�)^ ا�VO&ي أو ت¥��هUZع ا�J(�D @Aر �ا� �  . ��Cم

�!��  ت�'��§ ط��
ق ا�!&ا?��tت دورا *�� رزا a ���D]�� رة اnم��� وا���O'&ب 
H���* �Aر ��[a l��*روا ����U�D ص C��©nوا  �مF!��&ع ا��F!'�� ت ا�$��� ��� ا�!�&���


qا&M��.  
 b���� NE��Oي تsع ا�&q&!وا�"�
اi!� ت�"ھ�& تN��'V " ا��را_�* " W�UMA

 ���A
dي ا�!$�� �� ا�
��X('* ���U�� ا�!�'���Dا
EFا� �����M ت �g��Xم  ��'* zR وظ��

ض م�H ذ��� ر?�� أھ!��� ا�!$� �� ا���� ھ�� Eن ا� � c�a ؛
qا&Mر ا�&gوت

 ��gdت
�&��j  م �D ة �Mن ا� A
© 
�d� وراسnا 
�qا&a &�!ازدھ� ر و� ���
M*
 Hم� ���&!Fم 
�d� ، 	

وان ©���Uا� x��a  �*
i ��(dط Hم�  �	tgا� ،��d�Oه ا�sھ�

NZم  j(�a وراسnا 
qا&a أھ� ®� ��U وس *�Jم� و*E ي و���&ن : ا�!gM ت 

ھ �iو ،
�D X'ا� ......  

�، ا�!$���، وط&*&��!� �gM!ا� ،���a

، ا�!�O(jھ��  ا� ،���Dا
وا���jرو�
� م&q&ع ھ�sه ا��را_��؛ وا���� تNE�O م�?&XC* �gdت
� م�Dا
E" ت M�gX



  ...ا�
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  ���*
i ����(dط l*
���A يsا���� W���A
g'! ل ا��ا_��� b����A i ؛ ����
M�م  ����Dا
E" # ���Fم

ه t�yل qا&aوراس وnا ����� �Dا
E"و �'�dاق ط
�yا �D ، 	

وان ©�U� *

�، وا��� � �® مNM مO ھ�ات�g�_&ة ا�
�Vا�"��� �� " ،H�!�
اH��D م$��EF� Hم�
 z&ظ����ذ���� * ��a ���U و�)��  درا_��D ؛����Dا
EFدرھ� ا� ��Xم ���D ه&��d��t��yل م��  


ن �Uا� H��* �
ة ا�&ا	'��Vا� �D ،���t وو?V  ومU ر�Mت �CAر �ا� hj(!ھ�ـ6-3ا� /
  .م9-13


ا���D&ن ا�!$���!&ن ����x ط��&ل EFھ  ا�
��Xa 
��qا&Mه ا�!���ن أو ا�sإن ھ��
Hم� N�� �D ل dFا� WA
�، ��U وس، *�Jم��، و*�E ي(ط�(dھ ، وھ��  ...)ط&V�?وو

 z��
ا�j� H��D ؟و�EFا� z�?ن و � z��D ،وراسnل ا d" ����* ldت

 تqا&a
� *�)��j ؟ وم�� ���? Vا� �D ��$!دوا ا����a  ل ��F!ا� ���D 
��qا&Mه ا�sھ��� م$�� ھ! ت ھ��

x���� "��d ل اnوراس Xy&?��  ا��!�� دا ���Ug(!&م��  وم�ر*�  ��E!ا� �CAر ���ا� 
�؟�CAر �ا�  j��Dا
E"  

W�b2� cل وأھ��
  :h����c ط�.f ا�
�(dوان وط
�Uا� �(Aم� H�* WA
gف ا�
'A- ل �dFا� W�A
g*-  (��XA c��a؛

 ®� �
وان ©
	  وا��� �U� *"�� ا�_tم�g�
 ا�$Uم" # W�A
gا ا�sن ھ�¥*  !�� ،

ب �E!ا� ��D ��
ة وا�!$���Uم &�M� ب
�Eا� xإ��  �j"ر y ���!A  N�* ،�(dg* z	&�A

l_وnا.  
W��A
gا ا�sط��&ل ھ�� 
��d� ت، ت'��ّ� أھ��� ��gM&ا"��� م�ت  ®�
 ا����� ©�����qا&Mا�


 ا�&_����g ا�!��E ر*�، وا���sي ھ��& ����x اnر"��² ��X'ل ا�t��y ر&��d'ا� Wم)�� ط
 ���Dا
EF� ��U�	�³ ت دatم l�Mم ®�� �
ة ا�_tم��، ا��� �Vا� Nd	  !� م&روث

 �g����_&ة ا�
����Vا����&زان (ا� H���$aو ����$Aا�در،�_�U!ا� ،N���	&a H���*ي، ا
����dا�
 Ua# (...ا 
j©وأ WA
gر?�وا أھ� م' �� ا� c�a ®�" م��� "�!gM ت ا���� ©��

�� ن ���j  ا���ور ��U�D ،ي&��E�
ھ� ا���d'ت ��D  Hوراس م��nا N�d" اج
�yإ ���D ��j!ا�

ة�Vا� ��� �D ت�Dا
EFا� b��J�.  

 H���$�
Vا� H�A
�Kn² اA
�Oت ®�Mت �Ug(!ا� ´q&� �?
Vا� H�M��  (أ�  !�
� م&H�M�q م��ى ا��W* �g أو ا���U رب ��D ر?�� �Ug(!ا ا�&V?و HAsا� �� a
وا�
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N��'D H��_² م�راA
��[����d��* W'  ا¶��K ر '�A  ��!�D ���? y � أو ا�!��O ھ�ة ا�'�)���

...م دi&س�O� jھ!  أو *'  ا� H��$�Rر H����� D¥ن ط
WA ا�dF ل �b م$'�  :و�

 :ا�5	4 ا+ول
���(dط H���* l*ا
� ا�����!A�Uا� �
W��A ا�
وم ����gا� Hء م��J��" ���  ا�!$�����U*و

 ���$dت xإ��� ���A j(ا� ���D N��Xت �A
ا���XM&ن، وھ��� م)³&م��� م��H ا�)��U ط ا�'$���
"®$Vت� "�(�g$inا c� Zا� W��Vا� 
Uم .  

�؛ ��(dط ���(Aم� Hم��  ��	tgا�  ��dA
Uت ����Dا
EFدر ا� ��X!م'���³ ا� W��V�ت c���a
���&ن ھ��sه  ���D ،H���a
� م��D ��$م x���� ���U وس ���(Aم�  ��j(ق م
��Oا� xإ��� ´��U���وا�

� ا������ و?���jV  ا����(A�!ن ا�
���Uا� ����D �*&���U'�39/ھ���ـ  ���j�¥* ،ة ا�'!��� رة " م
����Z�

��!Z2(وا�(" ���������jg!� x  ا�!'!�� ري و���O طj  ا#	���X دي، ط�� ®��³D a ���	و ،


ن ��Uا� Nأھ�� Hوھ��& م�� ،���$Aا�در  jV��? ون *'��� ذ����؛ إذ
م *¥���j  12 /ھ��ـ 6	��
" Hت� ���$dوا� 
F���Oة ا�
����Z�
ة �E���? ����(Aم� (...) ·A ���'وم ����!R 	 ق&���_  ���j�Dو


ة�Z�")3.(  
 
�OA N�X�ت ���ا� ��!A�Uق ا�
�gا� Hم� ��A�'أن ھ)� ك ا� xال إ��J�	 ن V���_
�(dط �(A�!* )Thubunae ( ��(dط ��(Aم� l*
�A يsوم� �� ا��

W�A ا�gا�  �j(�* Hم

)� �U وس A�!*(Nicivibus ( ي E* �(Aه م� Fات �D �� Mا� ��A
�x ط&ل وادي *�
)Bagai.(  

�(dوس وط U� H��(A�!ا� H�* ��? Vا� �D $!د ا��MAا�� و&a37   	tgا� ���
��(dط �(Aم� Hم)ة )4
��D لt�y �A��Uا� ����� ت&ا?�N ا_��'! ل ا�!$��A  ا م�sوھ�  ،

� ا�
وم ��� �U وسgM!� * ورا
� مg�_&ا� Nicivibus.  
H����XMا� �����(A�!ذج ا�&����!� �����Aا�dا� �����D وس ����U� �����(Aم� k�����_¥ت s����y¥A 

)Villeـ��Camp (�d��XCل ا�t�ا��� ���A !M�  ھ��&�'" HAsوم�� ن ا���
 م��H ط��
ف ا�
� ا���XM&ن وا�t��Uع وھ��� م���Jة ا��&ا"��� ا�
وم�� �� ���$����D ، ��?&Xy إط�� ر _
 �A���Uا� H��XMا� 

���UA  �!&م��  ���D *�اA���b، و���dAو أ���b ت&ا?��N ت'!���Dل إ !��O�

 �j* l��MA  وم� ��(Fا� Hم� �(A�!أن _� ن ا� �*&U'ا�� 
�sA إذ ،b�(� $*  Hم� 
�*
*
�� م�) �A
�dا� �  .)5(أg* �a&ن ز� ت
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� �(Aم� �'* WA
gا� NXA �D ي
�dا� bV?ي وsا� ��Jم* HXa xوس إ� U

ن��U11/ھ��ـ 5ا� b���¥* ارع"مJ��!ا� 
���Z�" H��Xa أو���� ���D *$�� ط م��H اnرض 


ة ا�Z! ر وا�!Jارع�Z� �(Aى وھ� م�
Uوا�.  
b�(�، وھ��� )6(و	��� أ©�� د ا�درJ���!* ���'*  ��!�D ���$Aات ھ��sا ا�H��XM و_�� 

x��� ´q&!�ت �� ا�
وم ����(A�!ا� H�� ة���'* 
��i �A��Uا� W�A
gا� "Lamasba" 

ق M*6&ا�� g��  �$�Rر  	
�Vم 
d�'ت ��وا� ��)7(.  

Lamasba H���XMوا� ،������ Mا� �� م
وا�������(Aھ���� م� " ��Jم���* 
���X	" #
 �� م
دوم����(Aم�  ��jأ�  ��!� ،���A
Knوا ����Dا
i&dgا� lRا
��Cا� x���A&"���ا��&م إ#�

�$Aا�در §$a اب
�� *  �D" ن
Uم13 –ھـ 6ا�" x��  j(Xa H!�jA ن �، و	� 
²�$D Nj_²�Dnا Nj$8(، أو ا�(.  

 �� Dإط� ر ا�)�³ م ا��� ��D  ھ م�  �Fات
� �'d® دورا ا_��(A�!أن ا� ��وا�!�
���	�  j�� �!&م ، م!  "'�UA
Dوإ �? y ابJا�  ��(Fا� Hم� �تM*  Ua# x³M م��

� *)� ت!��، وھsا ا�HXM ا��sي ط �!�  اa��N م&	'�  �A&�a  م���Uم  ��d	 Hب م
ا�'

 ا�!J��Fرة ا�����  ���D ا�)��³ م ا����D �� �½م�� رة��Kإ �� Dدوره ا���� ���UD �ا�_��tم�

����d إ*��
اھ�� ا���Z �� ات��F ه ")��� *�Jم���؛ VD$��² ا�!��F ل ����U&ة inا 
ارت���jd  اnم���
� ا��A�Fة �D إر_ ء�'�Oد  ا�t�* ��ول ا���اJ�� �'* �� Dاغ ا��
Vأم م ا� ، j!R �د

 ���UA
Dإ Hم� ���*
Eا� ���a (ا� ��D t��y ة
�EZه ا�sھ� ®K��aأ c��a ؛��� م ،��? y
� إذ �� ن ��
ب ��d�inا �g��$�� ��'�dgا� �	ا�&ا �* Z!*  j'	&م ��M* �وت'ّ� *�Jم

�� _� ن �� مd	ا
!* �j(Xa Hم&ن م&UA ��Jم*.  
� وزوال ��d� inع ا ��gUب ا� d��_أ Hم�� ®��� �  ��j� ا&��q
إن ا�*�� دة ا����� ت'


ن ��Uل ا�t��y �� ا��!�!�����'�U² ا�d��X�� ،���j���  13 /ھ��ـ 6م����d	 ة
g���_ ®��Mم، ت

ي داR! مJات�dدة ا� j© §$a �A
*
dا� �)9( �
 *�g&ن �&ات��d�،وت'� مJات�b م�H أ

�A
�d10(ا�(.  
��(dط H��* l*ا

ي ا��dوا� N	&a H*ا Hم N� إذ اتd')  ا�!$�� ا�sي أورده 
���(dط H���* ���g*ا
� ا����$�R

 ا�!��gM ت ا�������x ذ�  ��UVات  ��!jأ� ¿��at� ���A i *و 

 ��j�!Fم ���D W��Dوھ��� ت&ا ،�
ي،c���a  ا�!
اN��a ا���tZث و*�Jم���dھ��  ا�
�ا����� ذ
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�x ا�)M& ا�� ��� �'d�!ا� WA
gت�&ن ا�:�(dط-  xوس  إ�� �U� �K ،ن ��a
�U وس م
� وا�aة�a
�Jم� م*)11(.  

H��Dا
EFا� N" WVات Hu12(و�(  �a&ل مgM��H أ_ _����H ھ!�  ��U وس و*�Jم�
 ��(Aم� Hج م�
�CA يsا�� WA
gا� Hم xو�nا ��a
� *E ي؛ أي ا�!(dط WA
�x ط�

�(dا  ط&�UVات ��UD ،W�A
gا� k�V� x��� ��� Zا� ��a

*  * تF ه *E ي ©
	  م´ ا�!i
�Jم� و*E ي* H�* l*ا
�x ا�U$� ا�� �  .�D ت�A�M ا�!&اq´ وا�!gM ت ا�U دم


ي �dّن ا�ÀD ،ي E*و ��Jم* �(Aم� H�* ت gMأي م N	&a H*ا 
�sA �� Huو�

ن Uا� �D5س11 -ھـ&iم� دا 
�d	  !ھ H��ھ م H��gMم 
�و	 _� س، c��a  م، ذ

��Jم* �(Aم� �	
  .تU' ن ©
 ��(Aق م�
� وا�aة ©��a
� مD $م x�� �� اnو�x ا�&ا	'gM!�� �d$(� *  أّم

��A  !� 
dUا ا�sj� bV?" ء و �	س و&iم دا 
d	 ي
�dا� 
�sA ��Jم*" : 
d	 &وھ
 ���U�را و E��?  ��� Uق و*)��� ط�
��y ���	 W���	ر 
"ُ¥��* ���(dم �C��[ا� N��dFا� N��Zم

��? b���D ص و?��&رت ��?

ھ� وھ��& م���رج * ����iا#م�� س و Hان م��&���Mر ا�&
�a13("ا�)&ا(.  

 ���x د	�� z�U� ؛�A��Uا� ���و* �'&دة إ�x ا�'�د مH ا��را_ ت �a&ل ھ�sا ا�!'

ي؛n Dو?��� ف�dا�  jم����	 �����م��� ت ا�&�
ب �$����d  م���H  ا�!'����Uھ���  ت
�ا������ ذ

H�_ا��ار Hم ��!"  j* م 	 ��ا� �A
Knث ا M*n14(ا��را_ ت وا(.  

ى  *' A  !�
ي �� ن 	��A  !A'�ّ�  ءھ�# ��dه ا�
��
 م داi&س ا�sي ذd	 أن

���Aا�)&م�� �a
��qnا ���a²  أA
��[* b�d��© &؛ وھ���!C��[ا�Kebour-Roumia  ���D

²A "�ار qو 
RاJFا�)Djeddar (ان
� )�D)15 وھa
�qnه اsھ �، وإن Cq م

 �"
�، �&"�&د ط�
از ا���[Mم ���*
Eم  �jأ� 
��i 
�Xام م
�!&م ، ت] ھ� أھ�
� *j ، وھ& �d��� مH ا�FM رة ت�D xU&ق ا�]
²Aا��!� H� رة d�)16( اsد ھ&'Aو ،


، وUA´ ھ�sا �*nا k�iن م د&�A �	 �!� Mا� �Aة ا�)&م��
_nأ*) ء ا �aأ xإ� 
dUا�
�، وت�A�Mا�� !Oوراس ا�nت ا 'Vت
!* ��Jم* �(Aق م�
© �gM!أو ا� ���x  ا�!'�

�A c��a �� و* ت)�(�g($	 H�* l*ا
� ا��� Mا� WA
gر ا� $A ���j�$ا� ��Ug(!ا� l�_&

اوت Azem ا�&ا	'� *� Nd" H�JامD ت Nd"و )Tafraouet()17(.  
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	� م�H ھ�sاOل ا� !Oه ا� Fات �D ��'* x���  4.5ا�]�
²A و�Cd�_ ��"&ت ���

ة م� دi&س ا���� أ©� ر إ��x و"&دھ�  �M* WDر"² ت&اnا x�")��� ا��&م وھ� �


ي�dا�.  
� 	 _ س ا�(Aم� xس إ�&iم د 
d	 �'* WA
gا� NXس ت&iم� د 
�d	 H�* �&ا	'


*Nd"  j © م@i �Dو ،
j� x�� �!A�	 �(Aي وھ� م� E*و")18(.  
� م&�q´ ھ�sه �U* gم H)�  م��ي م�)
��dأوردھ�  ا� ���ا� �ھsه ا�© رة ا�j م

b'م �(A�!ا�  �D $م x�� ´UA يsا� 
�O�45# c��a ي؛ �E* �(Aب م�
i ل !© �� 

���O(ا#_��� ھ k��V� N��!MA ا����&م xال إ���J��A س ��_ 	  lRا
��Cا� b����dKا م��  أsوھ��

��Dا
i&dg19(ا�(.  

	 _���� س �Oھ) ´����UA(Guassas ( ن �V����_ N����dF� �*&����(F² ا�V����$ا� x������

)SAFFAN ( و أن���dAو ، ��j�م� aو �� ا�
وم ������(A�!ا�  ��A U* ²��"رnا x���� N��Z!Aو
 W�A
gا� x��
ي ���dھ  ا�
��، �UD ذg�_&ة ا�
�Vا� �D �(A�!ه ا�sو"&د ھ N?ت&ا

� و*�E ي ا�(dg(�* �g*ا
� ا���A&gا� W�A
gا� H$�� م�	ورھ  ��* N!�Oت ����"��(dط- 

وان�Uا�" ��(A�!ن ا�À�D ؛�g��_&وا� ��!A�Uة ا�
��Vا� H��* ! ر�ا� N?&ا�ا �
، و�³

 Hد م����  �j(م ��U* ���ا� ���*

ة ا�'��V�
ى ت'�&د ��yوأ ��!A�	 �� �'ي م&Mا��&م ت
²�Vا� 
Kب *) ءھ  إ
  .اn_&ار وا��Fران ا��� ا_��F ا�'


ي �dأورد �)  ا� 
�s�A إذ ��(A�!ا� ´q&م �A�Mت x�إ© رات ھ م� ت$ �� �
  j�¥jVم�� �D " ،@م © Nd"  j�*
i �Dو ،
j� x�� �!A�	 �(Aم�" xع إ�&"
و* �


ي ���dا� bي أ©�� ر إ����sا��� 
��j(اض أن ا�
���D#ا  ��(� H���!A ����Dا
i&dgا� lRا
��Cا�

ة !�Oھ& وادي ا� �(A�!ا� b�� 3 ا�&ا	�´ ���ouedchemora (��'* x(وا�sي تU&م �

 zA
�&* Nd" &ه ھ
��، وا�NdF ا�sي أورد ذ(A�!ا� Hم ��)Djebelbouarif.(  
� إ������E* x ي ��(dط ����(Aم� Hم��  ��	tgي ا�
����dا� bV��?ي وsا��� W��A
gإن ا�

bت�� gMم z����C!*  N��Z!ت ®��� � ���Ug(!ه ا�sھ�� ���D  ھ�����Oت��� ت ����وا� ،b�&��Xaو

WA ا�
وم� ��g�� t?ت'! ت&ا N�?ت&ا ���ا� ���g�J�dن ا�&�XMوا� ،�A��Uھ�  ا�
�

���D ھ��sا ا�ط�� ر N��Z!A إ���aى ھ��sه  *'��� ا���V�² ا�_��tم�، ���D ن H��Xa 	 _�� س
 xإ��� W��A
gا� N��X��،_ س 	ق 
� وا���aة ©�����a
���x *'��� م� ���!A�Uن ا�&��XMا�


ة�ynا �gM!ي وھ� ا� E* HXa.  
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 ´Uي"ت E*" ف
gا� ��
� *�Nd" H اnوراس ")&* ، و	!A�Uا�  �(A�!ه ا�sھ
 # !©"Garaa al tarf "²"رnا Hل  وم��A  م� §�$a N�?nا ��A
*
* ��(Aم�  �jأ�

 j!��_ا  ��j���)20(c���a ،  
��X'ا� ���D ھ§ ا����و� ت�s��!ا� N��U'م ���(A�!ه ا�sھ�� ®��� �
� ا�H��g�J���d م!��  "'��UA  ���j!��&ن *��Xa  ��j)  ھ م��  ��A ('* ®���³a ���K ،�� وم��
ا�
 H�!���x ا��V تH�M ا�!$�� x�a ®X'�_ورھ ، وا Fت ��ن ا�&XMا� ��Ud* �مU ر�

®�g'D ،�Aا�dا� �D  ا
�³� ��(A�!ه ا�sj� ره Xa ي ط لsي، ا�
jVا� ´D � H* �dU�
 �j(أ?� ب م 
�ynا �D bأ� 
�i ، j�م� a ��³!�� *'�� �n  ��D b�a Fھ!�� �R �(i

�(A�!ل ا�&yد  'A
  .)21(وi درھ  _

ق ط��
ق ھ�� م���Vم �A���Uا� s��(ي م ��E* ®����a22(ا(  ��j��!أھ ®�، c���a ت&ا?��

 �
ا�D&ن ��x أ�j  مH�* H ا�!gM ت ا�j مEFھ  ا�
�� و��U ذg�_&ة ا�
�Vل ا�ty
 ��D ����x م$��  �[Aأ ´Uت  !�
وان و*tد ا�Jاب؛ �Uا� H�* �g*ا

WA ا�gا� x��


ة�$* �(Aم� xإ� NX�� وراسnا Nd" ق
�CAو  *&(" bF�A 
A Eم WA
  .ط
� *E ي م�
ام�� اnط
اف(Aإن م�  ��$Aا�در  �j(� ل&�UA ،ر" ءnا �م�$'

  j�¥* "ة
�d� �(Aم�")23( ��Aودnم�� ه ا WDت�� N[V* �Aو
� م(A�!ه ا�sھ ®� � �UD ،

ه *
و���&ب���
*��j ، و	��� ذi ´��	ي ا�&ا ��E* وادي  ��j!وراس وأھnل ا ��d" Hم�� 

)procope ( ����_ا ®���MتAbigas  ل ���iوھ���& وادي *&ر)BOU-Roughal ( ا�!��� ر
� *E ي و(Aم� H�* ا��&م��O(y �(Aم�)24(.  

� ت)$§(A�!ه ا�sjD إذن  ��D ب وذ���
�Eا� ��j" Hم�  �jAذ MA يsادي ا��&���

ف * ����jرو�&م� �'A  م� Nرة )25(ظ �!'� H���_ا��را ��aأ 
�³� ��D  �[Aوھ�� أ ،

 ��(A�!ا� H��*  �jUDا
�³
ا ���&زع م� ،��(A�!وا� z�A

ب اnو_l تH�* ´!F ا�E!ا�

HA ا��gUA HAs'�&ن وادي ا�'�
ب )26(واnر* ضD �$!وج ا�
�y §�	ا
، و� ��® ت

� وت&_��´ )N��dF*)27 اnوراس��(A�!ا� ���A&�M* W���
ي، إ©�� رة ت�'���dأورد ا� ���	و ،
 j'م " �
 أن )O�)28 طj  *&"&دھ  ��a x! م ت  وأ_&اق وD) دق وCq م��i ،

 x���� ®��dZA  إ# م��  ��j(م W��dA و���� ،H���� ���'* 
��Kأ xه إ���sل ھ��&ّ��a HمJت ا��� ��Aد �
� مH ا_� ا�A
Knا lRا
C  j��� W�gA"ي E* 
X	" ي ا���&م؛
�Kn´ ا�	ا ا�!&sھ� ،

 N��dF� �� !��O² ا�V��$ا� x���� ���!A�Uي ا� ��E* ���(Aم�  ��A U* ²��"رnا x���� N��Z!A c���a
  .اnوراس
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'��k4 ا�	5 :ا�

 ا�!$��� اnول، وم�  �d� ل �dFا� W�A
��)�  ا���� "�j*  �(d  طaل رt�y Hم

b*  (�[a  ه
�s�* N�V�aي اsا�� ��
 م
اNa ومgM ت ھ�sا ا�!$�d� ھ�ات Oم Hم
  �(���� ن �Jام�  � ��، وت�!� �sjه ا��را_�D � Hم b�ÀD ،ي
�dوا� N	&a H*ا Hم N�

�� Zا� ���x ا�!$� �
 اnوراس ا�&ا	'qا&a ��U* x�  .ا��'
ف �
 ���Dا
EFدر ا� �X!ا� ��D ه
��� و*�E ي، وورد ذ�(dط H��* ´�UA ��sjDا ا�!$

ty Hم�D  !j�Vم��  j�D  d�� HAsا� �_�U!وا� N	&a H*ن( ل ا
�Uم 10/ھ�ـ 4ا�( ،

��q  ا�!��gM ت'�_ D"�A
��qا&Mا�" ���"&A # إذ ،��، وت��F وزا ����x ھ��sا ا�!$��

 N�	&a H* �D ،b���� �
 *�)j! ، إ# مc��a H ت
ت��§ ا�!�gM ت ا�&ا	'��d�اy�tف 
� إ�i * x ي �!  A¥ت�(dط Hت م gM!ت§ ا�
A :�(dل - ط&��،  ��D  -دار م� Dودو

��j  *'�� دار 'FAو 
�D �X'&ن ا����ى، وھ�� 
yأ �gMم �_�U!ا�  (� 
j³A H�a

- دار م�&ل: م�&ل أي�D X'ا� H��- ي E* �(Aم� xو?&# إ� �� Dدو �A
	.  


ة، ��d� ���a
� ���ار م��&ل، وھ�� م�(dط Hة م���aھ!  وا
A��Uت ��D �D $!ا�
�x ط&ل ھsا ا�!$��� �N�X إ��x دار�  	
© bF��  م�(�  H�*و"��ھ  ا ���ل ا�&��م


HA �$�&ء وj'�q  وت��ھ&ر D �$!ا�  �j�aا
� §��Fو# ت HA
&a	N # ت$�
 ا�)� ظ
 ®Md��?¥D ، ��j�� a" b���J(A #J��(و?�� رت م  ��jا�&aأ ®��aرز ���	 ���!A�	 ���(Aم�

  .)29("ا�!F� زون
� ورزوح��(A�!ط ا� ��gMا� §d��_ د&��'Aو  ، ��!Rدا N��	&a H��*ا §��$a  ��jا�&aأ

 x���� bRt����_و ا ،�'���Oهللا ا� ���d� ���*أ ����!a اة���i ،b��� ®��q
�����م�
 ا���sي ت'�
� و*�Jم� tyل _)� وا�aة وھ�� (dط ��(A906/ ھ�ـ 293م�  ��gM!ه ا�sم، إن ھ�

ّ���
ت *����H ا#_�$���tم  ����*n�����d هللا، �y �'����Oا�!���ّ� ا�  j�دار م����&ل، �!���  و?���

 أن ذ���� �������i ،bرت�� �y D  ���R Uا� ���A x���� �j�(Aم��� ®��*
ّyُ HAsا���  j� ���$� ´V��OA

 �(dgت  -ھ رون ا� d�g�م Hھ  ��$® م
�s� �� ��ا� ��CAر �اث ا��anا ��U* وإّن
� و	��N أھ��j  -ا�!&q&ع�(A�!ار ا�&�_¥* �a وا�ط §A
C�ا� N&ام�أن  
�i)30(، 


ب �!&م���  ���E!ان ا�
���!� b���(م x� ���� يsا���� �dھs���!ف ا�t����y#ب ا d���_أ Hم���
JFوا�
��Rا"l��_وnب ا
��E!ا� " ���'* ،®��D 'ت ���(A�!ن ا�À��D ذ���� ���iور ، ��?&Xy

�، jVX�D  ا*&a H	N ق �'�Oوة ا�JE10/ھـ4ا� x�� #J(ت'ّ� م ®� �  jأ� x�م، �
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��(dى ط
�dا�� WA
gا�-  ��gM!ا� xور إ��

ون 	N�d ا�!�D �$!ا� b��J(A ، وان
��Uا�
�  .)31(ا�!&ا��


ھ  ا*��&a H	��N *'��� دار�s��A ����ا� �� ا�� �����gM!وا� ���A
Uل، ھ�&����  م��� Dدو
��(dط W�A

ق، ��x طOه ا� Fات �D ��a
*�E ي، وھ)�  �UA´ ا�t�Cف  -��x *'� م


�D �X'ن ا�&��� Hم� 
�ynا اsھ N'FA إذ ،
�sا�  (V��!  أ_ ،�_�U!ا� H�*و b(�* 

	  ودار م���&ل ��© ���� Dورھ  دو���* l��_&�ت ����ل، وا�&���� ا�!&ا����� ����ار م��gM!ا�

 *
i.  
Cح م&q&* �_�U!ر ا��UA وھ�� ����x ھ�sا ا�!$�� ��z ا�!gM ت ا�&ا	'�


ب �Eا� xق إ��
Oا� Hت� م¶ �" ...��A i * xأو... إ�� ��� Dدو ... 
�D �X'ن ا�&���
� .... دار م�&ل... أو(dة(...) أو ط�aوا ��a

 ھ�sه #*�� )32("*!�D X'ن ا�&�'D ؛

 �D $م �D 
XM(ت  j40أو  30أ� �� Dب دو
iل و&�
ق دار م© ���.  
� و*'��� ����H ا���A
���t م��H ا*��&a H	��N وا�!A ���_�U]��' ن 	 ���F� 
�D ��X'

 ���D ´U�A ��E* ���(Aن أن م� ��A
A ب، إذ
��Eا� ���Dي و ��E* N��d	  م�� ���gM!ا� ���D ���� Dدو
� إ����aى 	���
ى اnوراس���� Dدو ����A
	  Hب م���
���E33(ا�( ����gA
C��  (���qا
'�_ * ،

 k�V� N�!MA يsا�� 
��O(ھ Hب م�
U� �*  رھ� Kآ 
j³ت �A
Uه ا�sھ H�  ZM* �A
Knا

��dA  ا��$��!�� تU)�� D&ت
���O(ھ (´��Vت
� وادي  ���D ´��UA م&��q´ م���� � x����  �d��$�

 H���� وھ��� �g���_&ا� ���A
Uا� �
ب م)�� b����H تN��!M ت$��!�U� ��* ���"&وت ،§����&*
���� Dم��´ )34(دو b�d��© ���� Dدو ���A
، و	��� ���A&ن ھ��sا ا�!$���� ا���
ا*��E* H���* l ي و	

t�y W�A
gه ا�sع ھ� �dات N�?ت&ا �
"² إم� ����A  !م �!A�Uا� �
WA ا�
وم ��gل ا�
l�_&ا� @Aر �ة ا�
�D.  

�Wخ� :  
n2�	� op�/� qkW ت��b�
� �Q�S ا�� q&� أخ��ا:  

1-  �� *�&²�q ا�!$� �� وا�!�F #ت وا�!&ا	�´ ��Cم���V� ��CAر �ا� ��Dا
EFإّن ا�
  �����Dا
i&*&gر ا� !Z�����_ * �CAر �����ا�����)^ ا� x������ �ا������ رA@، و�����Jع ا��Uا_����

  .وا�g&*&�&م�  و ا���jرو�&م� 
�� �D b�t إّن  -2'Fت ���ا� b���Dا
E" N�[V* ح&�q&* tU��$م Nظ� ���اnوراس إ	

bKا�an  '� ? @Aر ���. 
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ة  -3��Vا� H�� ��Kورا �g��_&ة ا�
�Vا� �D  j� !'�_ا Nظ 
�sا� �V� $ت ا� gM!ا�

WA ـ ط
WA ا��dF ل إ��x ا��O! ل gا ا�sل ھ&M�A أن Nd	 ،�� وا�
وم ���g�J�dا�


ن Uا� �D6  12ھـ k�&ت WA
 .*tد ا�Jاب م، ط
���Ua ���D  ��j&ل  -4�'Vوت ����CAر �ا� ����Dا
EF� * ���? Cت ا� M�g��X!� * !�� م�ا#ھ

 ���j(وم �����!�� ا�'���D
�، ا�H���XM، ا����MV^، ا�!
?����، ( :ا�!'���(A�!ا� ،�����a
ا�!
 s�D² �)�  �&ا��Vھ�  ت
�i³ ت وat!ه ا�sرو�&م� ، ھ��jم� ، ا�&�&*&gا� ،
�O(jا�

CAر �ا� W!'ا� �D �D

 ا�!'VMا� Hم �AJ!� c�Md�� ��a&�Vم x�Udة تsD � وھ� �
  ).وا#_�Jادة

rsا�� ا�&�در وا�p�#:  

  :ا�&�در
1- ���$Aق)م1164/ھ��ـ560ت ( ا�در ��D¶اق ا
���yا ���D ق ���O!ا� � ،، دار ��� �� ا�����§، �Jھ��

 . مd�1 ،1989) ن ط ،*�
وت
2- �©
Uا� HA! د ا��� ��ا��ا kAب، )م1468/ھـ872(ادر
E!� �* H��!ط �Vء ا� V�Cا� @Aت ر ،

�� ب ��&ن اdyn ر، ت² مM!� ا��'tوي،  Hص م Cا� �$Uم1985ا�.  
3- N	&a H*رض)م988/ھـ378(اnوت،  ،دار ? در ،، ?&رة ا
  .م1938*�
����ون -4y H��*م1405/ھ��ـ808ت ( ا(����!����� ا�$�� دس، دار ا�����§ ا�'F!ا� ،
��d'ب ا� ���� ،، 

 .م2003*�
وت، �d) ن، 

ب، ت�M و#ن ج _�، و*
وD)$ ل،  -5E!وا� k���nر ا dyأ �D ب
E!ن ا� �dارى، ا�s� H*ا


وت، ط�* ،�D UZدار ا� ،�V��3 ،1983م. 
6- �_�U!م990/ھـ380ت ( ا�( ��D
� م��*&��، ، أH$a ا����D ���_ U م'�d�م� 
اn	� ���، ا�) ©�


 .م1991، ةا�U ھ
7- �*&��U'م897/ھ��ـ284ت ( ا��(،b���©ا&a ´��qان، و����dب ا� ����مM!��� أم�����q H) وي، دار : 

��!�  .مd�، 2002) ن ،*�
وت ،ا���§ ا�'
  :srا��ا

1- H$a �!Mم،  Hم� ���UA
Dn ���CAر �ا� ��Dا
EFـ(ا��	م15-7/ھ�ـ 9ق -1 ( @Aت� ر ��D ل&�XD
  .مE(*2004 زي، ���d ، ، �� وا�!F #ت، دار ا���§ ا�&ط)��ا�!$ ا�!&ا	´ و

2- N��A&ط 

ب اnو_��l م��H ا�)z��X ،ا��g ھ��E!ا� ���D  رھ��&gوت �� ا�_��tم���(A�!ي  ا�
��Fjا�
kم Cن ا�
Uا� xول إ�nر ،ا�X�!م2011 ،دار ا�.  

3-  �
"� ��، ط�
ا*�k )ف. أ(i&ت�Vا� 

�UA ، ت'
A§ ھ ©�� ا�M$�)�، ا�) ©�Dل إ !© �q م ،
1970.  
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4- l�'" م Oوت، ط ،ھ
�* ،�'��gم�، دار ا�t_ب ا�
Eا� k�_¥م2004، 1ت.  
 �0	��T rsا�  :ا+���Rsا�

1-Cambuzat, Paul-louis; L'évolution des cités du tell en Ifrîkiya du 7è 
au 11è siècle, Tome 2.  

t�ا�uا�: 
                                                           

)1(
  H$a �!Mم : Hم ��UA
Dn ��CAر �ا� ��Dا
EFـ(ا�	م15-7/ھـ 9ق -1 ( @Aت ر �D ل&XD

  .9:، صمE(*2004 زي، ���d ،  ،�§ ا�&ط)��ا�!&ا	´ و ا�!$ �� وا�!F #ت، دار ا��
)2(  �*&U'ا�� ) ھـ 287ت(b�©ا&a ´qان، و��dب ا� ��مM!� أم�q H) وي، دار ا���§ : ، 


وت �d) ن �* ��!�  .190:  ، ص2002ا�'

اق ا¶D ق، دار � �� ا���§ )3(�yا �D ق �O!ا� �،  1ط ،�d) ن ،*�
وت ،ا�درJ� ،�$Aھ

  .264:، ص 1989
(4  ) Gsell (s), Atlas Archéologique de l’Algérie, feuille 28, N° 68. 

  .190:ا��'U&*�، م�Xر _ *W، ص )5(
)6(  ،W* $ر ا��X!ا� ،�$A264:صا�در  

(7) Toulotte (Mgeanatolé), Géographie de l’Afrique chrétienne, 
Numidie, TII, Paris 1894, p170.  

)8(
  ،W* $ر ا��X!ا� ،�$A270:صا�در.  


ي، ا�!�Xر ا�$ *W، ج )9(�d227، ص2ا�. 
)10( ��!��� ا�$ دس، دار ا���§ ا�'F!ا� ،
d'ب ا� ����ون، y H*ن،  ،ا (d� ،وت
�*2003 ،

  .235ص
11)( ��a

 A �D&م وا�a،وت�Uر *)M&  :ا�!D $!ا�  j'gUA ��ا� �D $!ل 35ا� UAو ،
�&م��� :

 H��J(!ا� H�*  وم ، j(م NMت
A ��J(!ھ� ا� ��a
�ا�!�a
  وا�F!´ م
اNa ،م
��N، ص )12(Fا� �d�رض م�nرة ا&? ،N	&a H*ج. 85ا ،W* $ر ا��X!ي، ا�
�d2ا� ،

  .264، ا�درA$� ا�!�Xر ا�$ *W، ص227ص

ي، ا�!�Xر ا�$ *W، ج )13(�dم ،227، ص2ا�&A ة
� �)�ھ� ت�Uر *!$��a
  .وا�!

(14) Peyssonnnle (JA), voyages dans les régences de Tunis et d’Alger, 
Edition La Découverte, Paris 1987 P199 Cahen (Ab) « le 
Madrecen » in Recueil des notices de la sociétéarchéologique de la 
province de contsantine, TXVI, 1873 « in mélanges d’Archéologie et 
d’Histoire, XIV année, 1894, p71; 73.  

(15) Cahen (Ab) « le Madrecen » , p144 
)16(  �
" ��، ط
ا*�k )ف. أ(i&ت�Vا� 

�UA ، ت'
A§ ھ ©� ا�M$)�، ا�) ©Dل إ !© �q م ،

  .161ص  1970
(17)

 cahen (Ab) « le Madrecen », p17. 

ي، ا�!�Xر ا�$ *W، ج )18(�d227، ص2ا�.  
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(19) Ragot, «le sahara de la province de Constantine», recueil des 

notices et des mémoires de société archéologique de la province de 
Constantine, TXVI, 1873, 1874, p206, 207. 

)20( ��&dا� W!'ذات ا� �A
*
dء ا� !_nا ®�U�  ،®*
� �K ��g�J�dا� �K ��� �&��� �U�(�Vـ ا�
 xg�أ bأ� 
�i  م') ھ 
$VA أن ´g�$A �� يsا� l�'" م Oھ 
³� �D ءات � درة (Z�_وھ� ا

� و	 ل!��  s" :BAGAYر ا��A
*
dا� �وھ� مHB GOU TBG  Hت'&د أ?&ل ا��$!�
 �
ب ا� kV�vaga أ?N ا��$!�Eا� k�_¥ت 
� *d " ، ا�³*
ار _tم�، دا�
وم ��� ا�!'

وت، ط�* ،�'��g53ص ،2004، 1ا�.  


ب، ج * H�sارى، )21(E!ن ا� �d27، ص1ا�.  
(22) Gsell (s), Atlas Archéologique de l’Algérie, feuille 28N° 68. 

)23( �$Aصا�در ،W* $ر ا��X!277، ا�.  
(24) Trousset (P), « BAGAL», ancyclopédie berbére, Tome IX, ouvrage 

publie Edisud, Aix en Provence, 1991 p1307  

 ھ��رو أsyت )25(j³م Hط&*&��!  م �
�&م�ا��$!�j(ھ& ا�&اد أو ا� ،  
)26( NA&ط 
� : ا�g ھ(A�!ا��
ب اnو_l،  ا�_tم�E!ا� �D  رھ&gن وت
U�� zX(ا� Hم

 ،
RاJFر، ا��X�!دار ا� ،kم Cي ا�
Fjن ا�
Uا� xي إ�
Fjول ا�n95صم،2011ا. 
  .96ا�!
"´ �b$V، ص )27(

ي، ا�!�Xر ا�$ *W، ج )28(�d329ـ 328، ص2ا�.  
  .85ا*&a H	N، ا�!�Xر ا�$ *W، ص )29(
  .120ا��ا�� ادرkA، ��&ن اdyn ر، ص )30(
  .85ا*&a H	N، ا�!�Xر ا�$ *W، ص )31(
� م�*&��،  ا�U ھ
ة  )32(d�م� 
� اn	 ���، ا�) ©D
، 1991ا�!�U_�، أH$a ا���D ��_ U م'

  .247ص
  .85ا*&a H	N، ا�!�Xر ا�$ *W، ص )33(

(34) Cambuzat, op, cit, T2, p147. 
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�ط- ا��ر+�وي *(��ي )�'�و�� ا�%�$ ا�����ي "�� ا��	! ا�
م1845"�م  *����س �2ب ا��0ا/�  

Resistance of Sheikh al-Ameri Abd al-Rahman al-Touti 
al-Dargawi in Sidi Bel Abbas, western Algeria, in 1845 

  

  و�� أ	� "�� ا�'�در/ د

��������-$� ا,+ *#�ون )��رت -%#�� ا�$#"م ا�� ���� وا��  
ouledahmedake@yahoo.fr 

  

  �W: 01/11/2020رV$ ا�'��ل �W: 16/08/2020رV$ ا
ر�Uل
  

XY�  : ا�
�و-�ت ا���A$B *=ل @�
ة ا�<�=ل C�
 @� ا�DاEF��, ��@"Gق ا�
Iا� ��إن - �ھ

  ��L-Eة ا�
�Mا� �@ ��	
Iوا� �NواEخ ا�"�P "ة دور	ى �- +�A( �STوا ��U	 ،� �
Mا�

، و�#X ھWا DاEFا� ����]\ ا� #�I ا���A#Z[ ��#$M أھ( ^��% �ا��W%"رة  *�`� وأ�_

�د وا�_Fا� �Nرا ^���س %b[ا 

ق ا�G"@��، و*�Iا� c#]��و-� -WL ,�ا�N ا�<�=ل )C�
�در Cا� �A� 
�و-� ا]-�C- dذ� X#� \د����د  ا��S(ك ا�Lوھ ،�Nدر�Cا� �CN
Iا� �_�#]-

 �A� "وھ �_*"�P �>وأ �Nو�� وھWا -���Fة ��L ا��ر	_*"�Pو ��@"Gق ا�
Iا� +�,
��در �Cا� �A� 
�+ ا�I"ط� ا�Wي د*\ )S^ �"اء ا]-�>

� �ا�Mر ا���$�b�ر,� ا�S .  

��	�Z[
ي ا�I"ط�، أو�د  :ا�[��ت ا�-��+ ا�$>

،إ,
اھ����A ا�-�� �L, \D�A	 ، 
،�#�ACف ا�"G�ا�.  

Abstract:  
The contribution of the Sufi roads in Alegria to the popular 

resistance during the French occupation is a clear issue that shows 
how strong the role of the elders of the angles and roads in the 
mentioned period, especially since they were the actual authority of 
the majority of the people of Algeria. The best proof of thi sis the 
resistance of Prince Abdul Qadir represented by the Qadiriya method, 
and ther eis a union between the Sufi orders and their elders. 
Key words: Abdul Rahman Al AmeriToti¸ ouled Ibrahim¸ Bani 
Amer, Tribes, Sufism. 
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���ّ'� :  
 �Nر�( �@ ��_- �LA� ^Iأ� �#��Mا� ���Nر��ت ا���G�Bا� ��إن - �ھ

 و�$\ @�
ةDاEFأرض ا� +- �M#��- ت�_�
 ا�$G"ر، @� A� 
DاEFا� 

M#����و-� ا�C�
ا<\ ا�- +- �
� � و-� -�EھM=ل ا��<�ا�["رة ا Xً إ��و`" �

�N وN
S�ا� ��ر�N ) ا�b�C=ل(,$�ھ( �@ ��ت ,�رزة Fb#^ دورھ�G�P ^#Fb

A$#, ي��b �CIL- ت��G�Pأ�=م و +- ��#� \]��س @� ھWا ا�"ط+، <�� )
�ت -�$�دة ا]ط
اف �G�P ك�Lأن ھ �F� ل=C�b�ة، و,$� ا
`�$�
ة ا��Mا�

 ^��ھb ا��"Fلوا�=* +- ،�CIL��زا)_� @� إ�
اء )�ر�N ا�Fإ�  �_���وأ�
 ��T"�� �C>=ل ا������ �_, �N
�، وا��$_L� ر�Aا ,��� إزا�� ا��Wوھ �M#���ا�

�ر( �,��% �@ �_(���ھ - �F> وإدراك -�ى �� F(ا -+ *=ل وWوھ 
DاEFا� �N

%"ه و-� *#M"ه -+ أ��ر b"اء -�د�N أو -$F( ���, �N"L �� روا,� ا��"ا`\ ( �-
�_�، وا��
اث  +- ��Nر�� ا��_Z��زات @� `�F��ا c(��ل وو�T ھ��,�+ ا]
 \D�A	 �_(�_P ��	
�_� أ*
ى، و%�ن ا*���ر�� ���G�B ط +- �#S��@� ا�C]ا�


، و	�A#� أو�د إ-�� �L, ن��>

اھ�� ,���G"ص أ� وھ� �A� ��G�P ا�,
 ��G�Bا� c(�_� =-�% �N

ي ا�I"ط�، ر�Z ��م و�"د )$-�ا��ر	�وي ا�$
 �_���,� دور ھ�)c ا���G�B و- �ھ�% �Lو��> �Lأ� �إ ،c(EFأ� ��وا�<�ط� ,
 ^S( ى

ق ا�G"@�� ا]*Iد*"ل ا� ���دا*\ إط�ر ا���ر�N ا��S#� وإ,
از أھ

�و-� اC- اء"� �CN
Iا� ����دري، وھWا -� �Nل �#X أھCدر ا��Cا� �A� 
�-[
�س ا��� P_�ت A$#, ي��b �CIL�, ��A$Bو-� ا��C�� @� ا�_��ا��ر	�و�N و- �ھ
 �A� 

� � )S^ �"اء ا]-�M=ل ا��<�ا �T �CIL��D\ -�$�دة -+ ا�A	 �%ر�B-

�و-� C�
 @� ا�-�� �L, \D�A	 ���ھ - +� �L��S( إذا �`��در *Cا���A$Bا�. 
 �A� ��Bو-� ا��C- �D��"T"ع <"ل دور و��#�  �-����� ا�$�Pر ا�"S��(

�+ ا�I"ط�>
�س ��م  ا�A$#, ي , ��ي
-�  .م1845ا�$
�و-� C��ت ا�b��ب وا�$�Abأھ� أ X#� "ف	ا�" �@ �bا��را ���و)��+ أھ

L�� ،X#�I�C ا�_�@ +�Nو��`� ا��ر	* ��	
Iل ا���و,���G"ص  ،ودور ر

ي�A� ��G�P ا-��+ ا�I"ط� ا�$>
� .  
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 �@ +�Nو��ت ا� �,�C ا��� و	X#� ^M دور ا��ر	bا��را �$, ^��% ��#�
��A$Bت ا���و-C��و�#X ،ا�_bهللا رأ �$b �b�Cم أ," ا�">
�@� -"�"b�c  ،ا�

�@�C]ا� 
DاEFا� �Nر��ت @�   ،)SM` c,��% �@ �#N=ھ �M�L> �bدرا Xإ� �@�Tإ
�سA$#, ي��b �CIL- �Nر�(،  +�>
��^  �#��B أ<�� ,+ ��A ا�% �bم درا�	وأ

�ر ,$� -+ <\ A*أ �@ �bل ا]و"Cا� cط"I�- �@ ،ي�Pا
ا��B را�� ا�

 ا��b +N$��و��`��ذ ��b[ا cCC> يWا� ،�bب ا]و
����,،  Xإ� �@�Tإ

 ��AL��ت ا]bا��را  ��G�P  �@ �#]���
� �� ا�Mا�Louis Rinn  و  
Depont Octave Et Coppolani  Xayier. 

���Nة أ*
ى  ���Nر�( �LA� �@�Tإ Xإ� ��]SAا� �	ه ا�"رWو)_�ف ھXإ� 
�`� أھ\ در	�وة @� ا��
ب * 
DاEFا� �@ ��	
Iا� ��A$Bو-� ا��C��ر�N ا�(


يDاEFد،ا��Cا� �CN
Iب ا��S`أ +�, ^-��دة ا]-�
 و%d�W ا�"<�ة ا��� 	�C, �Nر
�در وCا� �A��Nو�
�CN ا��ر	Iخ ا�"�P  +�>
� ا��A� ��B ا�_bرأ X#و�

  .ا�I"ط�
1�Vا��ر+�و �'V�(ــ ا�:  

 � Nوي ا�در��� ا�$
,� ,+ أ<�� ا��ر	S- Xإ� �Nو�
�CN ا��ر	Iا� � L(
 �Lb د"�"�
 1م1823م وا���"@� �Lb 1937ا�USNس و�@ �LN��, ً�bن -�ر�% ،

�N
,", �@ �Nزاو ¢�b£�, م�	 ،\�Fا� +�>
 دروس ا��A� +, �#� �@"G ا�

ت @� B�ذ�� ا��Bا� �
�CN أ`#_Iا� c(�
ب -+ -
ا%¤، ھC��,�LA زروال ,

 
DاEFا� Xإ� ^#C�ب �� ا�
��
ي(ا�DاEFب ا�
�در ) ا��Cا� �A� �_��A(أھ� أ +-

ب <�� ����, c�bء درا�
 ,$� إ�_DاEFا� Xإ� £F� يWا� ،���#Mا� �N
Bا� +,


BL, c� زه وأذن����N X#� W ا���B ا�$
,� ا�Wي أ#�( �Nو�
�CN ا��ر	I2ا� ،

ب Z أو XG	[ب ا
����
�CN ا��ر	�وb �N"اء ,I#� �$,�( �Nة زوا�� ^ b£(و
� ��د _����$�, 
�£( ��> ،¢N
B�"وا� ����ن و- �� �
 -[\ وھ
ان و)#DاEFا�

�_��A(وأ �_N�N

 وأ`SA"ا -+ -DاEFء ا���#� +- 
�A%3 �CN
Iا� ^L#أ� ،
�C, اك

، <�� ا��ر	�و�N ا�]"رة �#X ا[)DاEFق ا�
P �@ ش
�� ,+ ا]<S- دة�

 �A� ��Bل ا��
ا,�I+ أ-[�و�� ا,+ ا]<
ش ا���� وا��£��N -+ ط
ف ,$� ا�
 ��Bوا� ،¤N
���� ,L"ا<� 	 �L�IL وا,+ ,��>

�CN ا�Iم ا��C- �P"NEهللا ا�
�دة �C, ي
DاEFب ا�
� أ�#L^ ا�["رة �T ا])
اك @� ا���% ،�MCBي ا��"-



   و�� أ	� "�� ا�'�در/ د
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  636 

Cا� �A� ��Bت ا�
��bي اWوا� ،
DاEF��, �Nو�
�CN ا��ر	Iا� ��P �N
Bدر ,+ ا��
 +- 

� �Lb4"ات �10"ر)c أ%[M=ل ا��<�ة ا
�@ Xإ� X�> ت
��bوا ،.  

  :V'� ا��ر+�و�V �- ا��fب ا��0ا/�ي��eخ وأ��Wع ا�)� -2

�CN @� ا��
ب Iا� 
B� X#� ا"#�� +NWا� �Nو�-+ أھ� �P"خ ا��ر	

EFي ھ�ا�
Dا:  

�N ا��L S ا -Bور ا�"%�#� ا��	 +, ��S- ��P اھ�"��Wي %�ن -+ أ," ا�


ي A_ا� ��Bي ا��N
  ).ه1317ت (-

وف ا -$��� ا����� �
�N ا�Bي ا��Nز"Aا� ��ASا� +, ��S- ���Gا� ��B�

 �CN
Iا� �>�, ��ي <�" ا�Wي أ*cL� W ا���B أ<�� ,+ -XMIG ا�$=وي `
����� �, �Nا�$=و.  

�طL, �B"ا<�  و%d�W -+ أ,
ز -�Eرة ا�"� �D��ن 	Nز", ��Bم ا��C�� ا�_*"�P
  .5)م 1849(, �
ة 

�� �� X ,+ �#� ا��ر	�وي ا���B ا�
ا�D ا� -S- ج�S) و-+ أھ� )م1849ت ،
 \N��D\ ا��� %��^ )I#b ^S� c	�A#� أو�د �ACا� �CN
Iع ا��A(أ) ب"LF, ة
B�L-

- Xإ� ��Aاء و-+ �"ا<� ا�
SGا� �N�Z Xي إ�
I��نا��ANEا� �CIL ( ده�_�و
 WL- ن�%1830  �N�Z Xم1849إ�.  

- ¢#N +, ��S- ��Bا�.  
��� ا� -$Bا� �	�Aا� �A� ��B) 6)م1890ت.  

��G�Bز ا�

�CN ا��ر	�و�Nو%d�W -+ ا,Iا� �_�@
@� ا��
ب  ت ا��� �

ي ��ة ,+ Z=م هللاDاEFهللا ،ا��$b �b�Cرخ أ," ا�§�و-+ " CN"ل �cL ا�

 �CN
Iت ا���G�Pم هللا=Z +, ة�� �Nو��رب ،ا��ر	S�% 
_©N �� يWا�،  cLو��

�A% ذات وزن ���#� ��LNد ��G�B% 
وھ" ��ة ,+ ا��"b"م ,+ Z=م هللا  ،ظ_

\�	 ��% � Lا� �N
P �CN
Iذ�� ا��P ن� ،وLN� � إ�X إدرN¢،ا����A�"A، و%
 �Lb ـھ1202و�� ��ة �#Bء ا��SI, �	"7�N

ان ا��Cا� «M> ،، "�ودرس ا� ��>


�CN ا���A�I،  ،وا�#��Iا� ��P +�>
�� ,+ ��A ا�S- �N X#� d#Mوا� �N�Sوا�
�زو����ء )"ا��ه ,Lأ�،  ¢Nر�����زو��، اھ�� ,�أ*W ا�X#� cCM ا���B أ,� ط��� ا�

���� �+ ط
�N وا��ة�>

�CN ا�Iا� Xوا�©� إ� �-�
�CN ،وا�-Iا� W*أ ��%
�در ,+ ا]<"لCا� �A� X#� �Nدر�C8ا� �����B -"�ي ، أ-, \G��@ �Nو����ر	, cA �

، )"@� ��P9 �Lb ا��ر	�و�N ا�$
,� ا�N"I\ �+ -"�ي ا�$
,� ا��ر	�وي
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ك )=-�W  ،و)$
ف زاوN�E, cاو�N أو�د ا]%
اد ،S� +�80 �Lb"  ـھ1283(
 
GC, م"b"��� ا�S- �_L- ،�NواEوا� ��@"Gق ا�
Iب ا��S`ا -+ أ"SA`أ

�ري�Aهللا ,+  ،ا� �A� +,وا
� $��در ,Cا� �A�،ف�I$��, �	
Bا� ��S-،  ��S-و
���ات, ��  .10,+ أ<

 c��P ر�B�bا ��در ,$�-Cا� �A� 
�ء ,£-
 -+ ا]-�UCا� �GL- \�P

� �#X ,=د ا�©_
ة و-��L ،ا�$
,� ,� ���I @� ا]-�T�
ك  ،و%�ن 	( �و,$�ھ

�ذ���  B��,  c�CN
��^ طbد و�P$#�� وا�ر�دة وا��A$#� غ
M(ء و�UCا�  �Nو�ا��ر	
����A�"Aه  ،ا�
�
ف  80و)$
ف زاوN�E, cاو�N أو�د ا]%
اد )"@� و�Pوا �Lb

�NاوEا� X#�  م هللا=Z ��S- م هللا1902,$�ه=Z +, ة�� +, ��  .11م و,$�ه ا<

ن Cا� �N�_� �@ 
DاEFا� �@  �Nو�
�CN  ا��ر	Iع ا��A(م < � 19و`\ أ

�([�% �� �
Mت ا��,�  :ا���
)+Nر ¢N"�(12 :32 �Nم 268، زاو�C- ،14574 إ*"ا�� ،Louis Rinn.  
� 10 :13)%","��� واو%��ف(Nم 72، زاو�C- ،9567 إ*"ا�� ،Depont Octave 

Et Coppolani Xayier . 
� 10: 14)اد-"�^ دو)�(Nإ*"ا�� 9500، زوا،Doutte Edmond .  

+�Nو�� أن ا��ر	�#�  �_� �@ d�W%و �����روا @� ا�$_� ا�$[� +- �_L-
� �
M=ل ا��<�ل ،ا�-"Xb ا��ر	�وي : @�M ا�$_� ا]*�
 ظ_
 -L_� أ-[

�درCا� �A� 
�-�� 
`�$�� ،ا�_�bد درا�G, +S� ��ا� ��G�Bوا�،  +- �_L-و
�� ,+ إ,
اھ�� S- \]- �D��ذ�N ور@� ا�"ظBا�  �CN
Iا� ����$( X#� �C,

� +, �,
��I ھWا ا]*�
 ا�Wي ط#� -cL ا�Xb"- ��B ا��ر	�وي @� وا�$
cد ود�"ة ا�*"ان إ���_Fا� ��N£( ¢N
B�"ا�،  �- +�� �
Mرب ا��@#� MN#� و<



ي ا�"�b 15ا]-�I�( X#� ة
I� ا� X#� c$- رب�S( ��% ،"�N���  ،"ا��و�
\N�� <�E� Xل ,£و�د �_D�ا��� �©� �"اة  �� ,��Z"اط ،ھc-E ا]-�
 ظ\ )

������ط�B  ،ط
CN�c ا��ر	�و�N ا��Eن @� �"رة ا��Nز",  ��Bا� �- �_B�bا

و@� ,Eاو�N  ،م1949$��  ,X#� �C رأس زاو�N ا�Z"اط ا���ر%� و��N+ ا<�ھ(

�\ , #�b"،  d أ," ,�
"��bي -"Xb ا��ر	�وة $N XMIG- ���وأ-� ا,cL ا�[

ي ,�"�¢F�@� �_� �@ ��#$�16ا�.  
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IL�, ��سأ-A$���ءات او%��ف و%"," ��� @�ن :  ��b �Cي ,G>إ � >
�NاوE� �$,�( �Nو�
�CN ا��ر	Iا� �Nزروال  ا]م زاو �LA, �N

ب ",",�� ،"ا�

�ن و�� ��bي ا���P ��I -"�ي ا�$
,�  ا��ر	�وي  �>
� ا���Cم ��A ا�_� 
� �ا�
�A��س  وT"ا<�_� ا�A$���ط� ا������ @� ��bي ,L�� @� ا�Nزوا �_��#N ��% �L17:  
c#Mbأ �L�A��س ا�A$���ن ا����C , ��ي ,Lھ"ا�� ,+ ھ ��Bا� �Nزاو:  

�سA$��  .-+ ا��راوN¤ 26و ��01د ا��B"خ : ا����b �CILي ,
�P
% ",  ¢�M�L*", :12 � ¤Nخ -+ ا��راو"�P �و �Nزوا ��"(.  

��� ( :07 � ¤Nدراو +�-�C- �و �Nزوا ��"N.  
���� و� �P"خ -+ ا��راو ¤N� ��b :15ي *Nزوا ��"N.  

�I#���� و� �P"خ � -+ ا��راوN¤ 14: )=غ ا�Nزوا ��"N.  
�� -�Cم � 01-+ ا��راوb �CS#- :43  ¤N$��ة"N �Nزوا.  

�ن ,_� ��د  �#�N ��C��وي ا�P
�� ,+ ا<�� ا�$S- �b  ��Bا� �Nزاو �أ-
¤Nد ا�*"ان  ،04 ا��راو�� �
ن  119وو`\ ,_Cا� �N�م < �  19@� �_

  .18%","���  واو%��ف
3- �Vا��ر+�و �'V�(ا� gZ''	�� h�*: 

�
�CN -+ أھ�  -Iا� c(EFوأ� c�CC>19 :  
- � �
M=ل ا��<�ا \A	 ��%
�و-� �T ا� ���b ا��C��د وا�_Fا�.  
�ن -Abا� �T c(واEZ �@ 
�Aن ا����]� +, ��S- �- ��ر%�_B-.  
�و-� -C- در�Cا� �A� 

� � ود*"�_� )S^ �"اء ا]-�M=ل ا��<�ا.   

 �LNوا�� �@�C]دي وا��G�	�وا ��������� ا�F���م ,��@� إ�X ا�ھ�Tإ
 �@ �`�* 
DاEFد @� ا�"�"��ري ا�USوا� �@�C]ا�رث ا� �@ X#F�N �وھWا -

�_L- ب
  .ا��
  :ا��	! ا�����ي ا��ر+�وي ا�)�ط- ا�%�$ "�� -4

 +, ��S- ��Bا� cL�� س�A$#, ي�� , �Nو�
�CN ا��ر	Iا� �-�C- +- "ھ
�س إ,
اھ��A$#, ي��b ��>�L, �A$واد ا� +- ،�Nو�، ا�Wي �� 20وھ" -+ �P"خ ا��ر	

 �@ 
��bا 
�ن @$c�E و��+ ھWا ا]*��>
�و-� ا��A� ��B ا�C- X#� ً��Tرا +�N
�CIL����و-� ,C��+ ا�I"ط� ،21ا�>
$X إ�X ھWا �N ��  N+ ا��A� ��B ا�

 �GL�
� �) ا���Cم(ا�M=ل ا��<�ا c���N ��� c"اA(أ ��©L( ,_�ف �22إ.  
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 �CN
I#� �-�C- ط�"Iن ا���>
�� ,+ إ,
اھ�� �#�A� ��B ا�S- +��$( �$,و
�Nو���E ,ـ ا��ر	�N ن�% c�[ س�A$#, 23, ��ي:  

- c��Bو� c#�� �@ ً�G#�-.  
-  ً��ً رو<��  .ذا �M"ذ وز��
- �`�* ����- c� +�Nو�  .,�+ ا��ر	

 �CN
I� +�$,��ن -+ أھ� �P"خ ا���CIL ا���>
�_Wا ��F أن ا��A� ��B ا�
 �Nو�
�CN ا��ر	Iخ ا�"�Pي و�N
�ره -+ ,�+ -��N c��P \$� �ا��ر	�و�N وھWا -
�رزة @� 	�A#� أو�د إ,
اھ�� ا��� %�ن Aت ا���G�Bا� +- cأ� �@�Tإ ،�CIL���,

�ر%� )B��ل @� ا�$Mا��ور ا� �_� ���ھ - +�AN اWدر، وھ�Cا� �A� 
S^ �"اء ا]-�
�CIL����ر ,�$�b�ا �_��در�N @� -"اCا� �CN
Iا� �- �Nو�
�CN ا��ر	Iا�.  

�� ,+ ا,
اھ�� ا�Wي S- ��Bھ" ا�  �CIL���, �Nو�
�CN ا��ر	Iا� ��P ن�%
�و-�ت �T ��A$P د*"ل C��م ,�C#� ي
DاEFب ا�
�D\ @� ا��A	 ة�� c, ^#G(ا


Mات ا�"Cس ا��A$#, ي��b �CIL�, ً�I,ا
�ن -% ��> 
DاEFا� �� �)�A$24)واد ا�.  

,� و-"�ي ��
�N ا���, +-§��� ,+ ��A ا�S- ��Bا� X#� دد
�N ن�%
 c���
E@ ¢Nادت -�B�"ا� �CIL- �@ �Nو�
�CN ا��ر	Iا� ��P ��I� +, �,
ا�$

c��A(25,�+ أ ��LF( Xإ� c, أدى ���ھ�اً  66، -F-26=ل ا�<�ا �_��"ا� ،� �
M�.  
  :�! +��/�n* o "��� إ*�اھ�k+���� أوjد  -5

�ر%^ -� P ��ا� �#�ACوھ� ا� 
-�� �L, وع
	�A#� أو�د إ,
اھ�� -+ @
 +- �	
@ ^-�	 ��> � �
M=ل ا��<�ا �T وي��+ ا�I"ط� ا��ر	>
��A ا�


 -�"	� �#X ا����� ا�$ �
ي - ��#�+ @�  	�A#� أو�د�Z م"Fدة ھ��C, اھ��
إ,
 dذ� �#�A	 ه�F(ا �@ c("ا	ج -� ,$� 
�-�� ا�$ �
�N ا�Wي *Sا� �D��ب 	�Z

 cي ظ+ ا�Wا� � �
M=ل ا��<�د @$\ -+ ا
�ء ھWا ا�_F"م %��ن و��#b د�أو
�CIL�
 �#X ا]ھ��� وا�I�b27.  

  �[�ن ا��Zاp�  ا�]�+�  ا�'����
أو�د 

  إ,
اھ�� 
�ر����س، ��bي *���،  ا�$A$#, ي��b ،ر� - ،��"���bي  )#

  C$N"ب 
  

28��ول �T"N أ-�%+ )"ا�� 	�A#� أو�د إ,
اھ��.  
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 �U( 
-�� �L, \D�A	 أن ً��#�16 �#�A	 ، Xن إ�"A �LN 
-�� �L, \D�A	
 +, ����ب ,+ *Nر +, ��$b  +, وف

 ا,+ إ,
اھ�� ,+ C$N"ب ,+ -$-���ھ� �

�AZز +, 
-�� +, ���> +, ��A� +, ر�F> +, ش"F>29 ھ=ل �L, +- وھ� ،

ة ��� (ا��� b ^L�b_\ ا�_, �GCNس�A$#, ي��b �CIL-( ن
Cن 13، @� ا��م و%

 dن وذ����
اb§- +b¢ دو�� ,�A� �L ا�"اد دور @� -SL_� ھWا ا���N 
�-��
�Tا]را �$, �_SL- c�#ن و�� ��ع �+ )#@�#�30 .  


 ھ�-�� �L, \D�A	 هللا( :31و-+ أھ� �A� د�د �#�، أو�نأ، أو���#b د�و ،

FSد ا��د ، أو�اھ��أو
��Lb إ, Sن، ا����> ، 
M$�أو�د ��bي �#� ,+ N"ب 


M$� +, ،®��
، أو�د ,_I- �L, ،�M�#* ي��b د�أو.(  
6- �r�[Z�jا ��U:  

�-�� ا�$ �
N �N"م Sا� X#� م"F_ن ا��%30 �M���
ة 1845 P�م �#X ا�$
 X#� +�-ز�� دل �#X أ�_� %��"ا ��- �G$���ً، و�� �N"�"ا - #�S+ إ� ,>�A`

�د @� �Ab\ هللا_B�b�دة وا�_B��32\ ا�  �N
-�و`�دف ھWا ا��"م N"م b"ق ا�$
�س ا�A"ز�Nي A$#, ي��b ���Gا�"�� ا� �N
T ب
�"ن 	��_��ھ
 ا�©( ��>

I�, =ل�<�ات ا"	 +IM( دي�M�� dوذ� ����
 )�_� و�#�c اF(_"ا �S" ا�C-
��-�Sا� ( ^��% ¯@���- 
�Z "ي ھWا� �N�P ل�
ه ود*#"ا @� 	�`�L� ا"���وھ


 ا�$ �
يC��م ا�S�	رس وا�Sا� \�	 c�N33,�ا.  
7- �r�[Z�jا s/�Z�: �_FD��ن -+ أھ� ��%:  
�د  -_B�b\  58ا�	و �Nو��ھ�ا در	F-6  ح
�، <�� )� 34آ*
ون 26@
� ��+ و

�_P +@رد"Sة ا�
FP ^S( �%
$�
%� �� )�م إ� 35اء ا�$�� أن ھWه ا��#� ،
��� وا<�ةb.  

-  �#�A	 �T ��B>ت و���-�� ا�$ �
�N ا�$�L�@ ��C"ن ,��اھSا� �D� أو�د	��م 	
�درة -"ا�P_� ورھ+  إ,
اھ��G-و �_-��* 
� و)�-�_D���م ,C�\ ز�	 ��>

�_��Mوأط �_D� �.  
�ل  -A� ���
 إ�X أ�@ +- �_L-و��� (36.  
��D ا�_F"م إ�X وھ
ان <�� �c�@ WM <�� ا���ام N"م  -	 \N"S(26  ي�-

  .37م1845

ي وا�©_
ة ا]-
 ا�Wي  -I��ان وا�
�\ إ	#�� وھP X�> �-و�C��ق ا�I� ع�ا) 

���Nة  �%
$- �@ 
G�ي ا�Wب ا�
���ن @� ا�% �-�$, 
X#� �FP �"دة ا]-�
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 ) ا��Eوات(@� ��bي إ,
اھ�� A��Ab1845،ي  م
��D ا�$ �Cام ا�E_وا�
�در 100	��\ و  300(-"��"���ك Cا� �A� 
�-�� \D�ACو�"دة ا� 
�b38)أ �_#A	و ،


 �-"رDاEFا� �%��ن <%  
N�- ازي
�bوا� �+ ا �,�U,$� ا� �	ر �� N
�ط$� وھ
ان �#� �@ ��CS	��U ھF"م أو�د إ,
اھ��C�� ��,
  .39ا�B§ون ا�$

X#� ��AL��در ا]G�
 ,$� ا�%W(و  ��Bام ا�E_أن ا� +Nر ¢N"� �_bرأ
�ص �P[ف ,$� ا
��� -+ ط�* cAAb ن�% +�Nو���c ا��ر	A(ن وأ��>
��A ا�

�� �
M��40ى ا�دارة ا�.  
�� و�� S- ج�
�CN ا��ر	�و�N أ-[�ل <Iع ا��A(خ وأ"�Bار ,$� ا�
و@

  .41ا�G"@� وا���AS ,+ أ-��ن
  �Wخ�:  

c(��در ا��� )��Sث �+ ھG�
 -+  ر�Z 	#� ا�A�$N cأ� �إ ��G�Bا�
 ��A$Bو-� ا��C��س *=ل ا�A$#, ي��b �CIL- �_�@
�رزة ا��� �Aت ا���G�Bا�

� �، وھWا -� و�"د ط
ق `"@�� -�$�دة M=ل ا��<�ا ^_�
	�� ا��� واIا�

�CN ا��ر	�و�N أ��P ^AF"خ %�ن Iا ا�W_,و ،� �
M=ل ا��<�ا ^_�أ*
ى وا

_Fاء ا�"� \�> �@ \UMا� �_� �#�A	 
%W���س وأ*² ,A$#, ي��b �CIL- �@ د�

 ا�#Fb +NW\ ا���رU> �N"رھ� @� -�� �L, \D�A	 Xإ� ���L( ��اھ�� ا�
أو�د إ,

� �
M=ل ا��<�ا �_�  .-"ا
��Lا�"ط \D�ACة ��ى ا�
T�> ^��% ��Lا�"<�ة ا�"ط، �)F �ه را�N  وھWا -

�د ا�"ا<�ة )S^ �"اء وا<� وا�_�ف وا<�_Fب @� ،ا���Zت ,�+ و�-��Eة ا�


	�� @� ھWه ا�©
وف Iخ ا�"AP.  

 �Zر ^$���
	�� اIا� ��@"Gت ا���G�Bل أن ا�"Cا� ��I� � c�#و�
 ��
 إ� أ�_� ا)�Sت �T ا��"اDاEF��, ����ا*�=@_� @� ا��"ا	� �T ا��"ا�� ا�$[
�د _Fت ]ن ا�_�ف وا<� وھ" ا��-��Eة ا�

، وأزا�^ @�DاEFرض ا�£, � �
Mا�


� �@� �Ab\ هللاM=ل ا��<�و وا<� وھ" ا�� �Tو .  
  
  

   



   و�� أ	� "�� ا�'�در/ د
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  642 

upا�� ا��vدر وا�/�+ :  
  : *����f ا���*��

�ر ,$� -+ <\  -1A*أ �@ �bل ا]و"Cي، ا��Pا

ا�� ا�CBا� +�>
ا���B أ<�� ,+ ��A ا�
��CS( ،�bب ا]و
����
وت. د :,�,  ،�-=bب ا�

 ا��b +N$��و��، دار ا��`�، 1، ط�

1991.  
2- ،�@�C]ا� 
DاEFا� �Nر��b �b$�هللا، )Cدار أ," ا� ،�-=bب ا�
  . م1998 ،4ج ,�
وت، ا��

وت، -3�, ،�-=bب ا�

�N، دار ا��DاEFا� ��Lا�"ط �%
Sهللا، ا� �$b �b�C1ج أ," ا� ،

1992.  

 ا�$�م، -4DاEFا� �Nر���� ,"ھS, ،�L"ث و	
اءات @� )*  ،�N"ز�وا� 
BL#� ب
دار ا��

  .2008، 1جوھ
ان، 
5-  ،
D�GAدار ا� ،��ط_Bو� �_�Nر�( 
DاEF��, �NواEوا� ��@"Gق ا�
Iا� ،�AC$أ� �N§- ح=`

 ،
DاEF2009ا�.  
�س   -6A$#, ي��b �CIL- �Nر��ت -+ )SM` ،�#N=ھ �M�L>1843-1954،  دار ا]`"ل


BLوا� �AI#�،س�A$#, ي��b،1،2013ج.  
7- 
�B, "��",،
DاEFف @� ا�"G�دار ،ا� A ا�،
DاEF2013، 1ج �\،  ا�  .  
�ل ا��#�XC ا�"ط�L ا]ول  -8�
%� ا�"ط��L، أ�Sا� �@ �< �L ,#�\، ا�Eاو�N ا��ر	�و�N ودورھ

 ،+Nھ��F�
BL- ،�N"رات وزارة ا�N
S�و-� وا�["رة ا��C�� إ,�ن ا�NواEل دور ا�"> ���وا�[
،
DاEF2007 ا�.    

9- M���وة @� ا��ض، - �ھ�� ا��ر	(
- ���Sا� �A� �@ �_,
Zد و=Aا� �b", �S# ��ت ا�T�
� 1849- 1834,�ا�N ا�<�=ل NواEل دور ا�"> ����ل ا��#�XC ا�"ط�L ا]ول وا�[�م، أ�

 ،
DاEFا� ،+Nھ��F�
BL-  ،�N"رات وزارة ا�N
S�و-� وا�["رة ا��C�  .2007إ,�ن ا�
�در، -10Cا� �A� 

 ا]-�G� �@ 
-�� �L, \D�A	 �-و�C- ود�F- ��S- ا �#F- ،در�G��

 
A�
%� ا�"ط��L و�"رة أول �"@Sا� �@ �SA#� �Lا�"ط E%
�  . 2004، 9م، ع 1954ا�
�ر،  -11����ب ا�C�", 
DاEF��, �Nو�
�CN ا��ر	Iا� ،،
-F#� ا�S"ار  ا�US"ر وا]�

،�Ib"���س، ا�A$#, ي��b �$-�� .2016، 11/12ع  
12- �Nو�
�CN ا��ر	Iش، ا���C- ��F#�  �AL�� -+ ا�<�=ل ا]_M	و-"ا �_-"_M- 
DاEFا� �@

1786-1914�M#Fر، ا�"P��ن �Nز �$-��  .2017، 25ع ،م، -F#� ا��
اث، 

ة  -13�Mس *=ل ا��A$#, ي��b �CIL�, ��������د�N وا�G�	�ات ا
�ن أ<��، ا���� >

 �Nر��$�b�1900-1847ا�Nر�
 @� ا���� ��- ���bان، ،م، ر
�-$� وھ�2014-2015.  
���npwا �f���*:  

1- Depont (O) et coppolani (x) les confréries religieuses musulmanes 
jourdan Alger 1897. 

2- Rinn Louis, Marabouts et khouan Etude de l’islam en algérie 
jourdan Alger 1884. 

3- Depont (O) et coppolani (x), les confréries religieuses musulmanes 
jourdan Alger 1897. 
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4 - Doutte Edmond, L’islam Algerien en L’an 1900, Giratl Imprimeur   
Photograveur, Alger, 1900. 

5- Rinn L. Le Royaume d’alger sous le dernier day R.F N44. 
 

xا��yا�: 
                                                           

1- Depont (O) et coppolani (x), les confréries religieuses musulmanes 
jourdan Alger 1897, p 506. 


، ج ,"��" -2DاEFا� ،\�A دار ا�  ،
DاEFف @� ا�"G�ا� ،
�B,1 ،2013 413، ص.  
3-  ،
D�GAدار ا� ،��ط_Bو� �_�Nر�( 
DاEF��, �NواEوا� ��@"Gق ا�
Iا� ،�AC$ا� �N§- ح=`

 ،
DاEF152، ص 2009ا�.  
  .153`=ح -§�N ا�$c M�  ،�AC، ص  -4
5- c M�.  
6- �Nو��ل ا��#�XC ا�"ط�L ا]ول  < �L ,#�\، ا�Eاو�N ا��ر	�
%� ا�"ط��L، أ�Sا� �@ �ودورھ

 ،+Nھ��F�
BL- ،�N"رات وزارة ا�N
S�و-� وا�["رة ا��C�� إ,�ن ا�NواEل دور ا�"> ���وا�[
 ،
DاEF174، 173، ص ص 2007ا�  .  


وت، ج -7�, ،�-=bب ا�
�@�، دار ا��C]ا� 
DاEFا� �Nر��b �b$�هللا، )Cم، 1998، 4أ," ا�
  . 116ص 

�ر -8����ب ا�C�",،  ،�Ib"��
، ا�US"ر وا]�
 ،-F#� ا�S"ار ا�DاEF��, �Nو�
�CN ا��ر	Iا�
�س، ع A$#, ي��b �$-�� .384، ص 11/12 ،2016

 .c M�384، ص  -9
�� ا� �,�، ص ص  -10
��b �b$� هللا، ا�C117 ،116أ," ا�. 
  .c M�117، ص  -11

12- Rinn Louis, Marabouts et khouan Etude de l’islam en algérie 
jourdan, Alger 1884, p264. 

13- Depont (O) et coppolani (x), Opcit, p511. 
14- Doutte Edmond, L’islam Algerien EN L’an 1900, Giratl Imprimeur   

Photograveur, Alger, 1900, p 84. 
�� ا� �,�، ص  -15
��b �b$�هللا، ا�C115أ," ا�.  
  .c M� 115 ،116، ص  ص -16

17- Depont (O) et coppolani (x), Opcit, P503.   
18- Ibid, P 503. 

  .c M�177،  ص  -19
20- Rinn L. Opcit, p237. 

�UNأ 
�ر ,$� : أ�©A*أ �@ �bل ا]و"Cي، ا��Pا

ا�� ا�CBا� +�>
ا���B أ<�� ,+ ��A ا�
��CS( ،�bب ا]و
����
 ا��b +N$��و��، دار . د: -+ <\ ,`�� ،�-=bب ا�
ا��

�ن، طLA� ،وت
 .و-� ,$�ھ� 26، ص1 ،1991,�
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21-  �AL�� -+ ا�<�=ل ا]_M	و-"ا �_-"_M- 
DاEFا� �@ �Nو�
�CN ا��ر	Iش، ا���C- ��F#�

1786-1914،�M#Fر، ا�"P��ن �Nز �$-��  .133ص  ،2017، 25 ع م، -F#� ا��
اث، 
�ض، - �ھ�� ا��ر	�وة -22(
- ���Sا� �A�  �@ �_,
Zد و=Aا� �b", �S# ��ت ا�T�M���ا �@

� 1849- 1834,�ا�N ا�<�=ل NواEل دور ا�"> ����ل ا��#�XC ا�"ط�L ا]ول وا�[�م، أ�
 ،
DاEFا� ،+Nھ��F�
BL- ،�N"رات وزارة ا�N
S�و-� وا�["رة ا��C�،  ص 2007إ,�ن ا�

239. 
23- Rinn L, Opcit, P238. 
24 - Ibid, P238.    

c, ^#G(ا ��ا� \D�ACى: ا�
�D\ أ*A	ار و
Sا� ،���#@ ،�BSا�.  
�� ا� �,�، ص  -25
�  .��C- ��F#�133ش، ا�

وت، -26�, ،�-=bب ا�

�N، دار ا��DاEFا� ��Lا�"ط �%
Sهللا، ا� �$b �b�C1ج أ," ا�، 

  .278ص  ،1992
�س  -27A$#, ي��b �CIL�, ��������د�N وا�G�	�ات ا
�ن أ<��، ا���� > �Nر��$�b�ة ا
�Mل ا�=*

�-$� وھ
ان، 1900- 1847� ،�Nر�
 @� ا���� ��- ���b27، ص 2015- 2014م، ر.  
28- Rinn L, Le Royaume d’Alger sous le dernier day, R.F N44, 1898, 

PP 18.19 
29-  ،�N"ز�وا� 
BL#� ب

 ا�$�م ،دار ا��DاEFا� �Nر���� ,"ھS, ،�L"ث و	
اءات @� )*

  .120، ص 2008 ،1وھ
ان، ج
  .c M�120، ص  -30

31- Rinn L,Le Royaume, Opcit, PP 18.19 
�� ا� �,�، ص  -32
��ض، ا�(
- ���Sا� �A�241 . 
�� ا� �,�، ص -33
��ن أ<��، ا� >28.  
�� ا� �,�، ص �#��C- ��Fش -34
�
 b$� هللا 	�\ 133، ا�%WN ،20  �%
Sا�$�و ا� +-

�278، ص1ا�"ط��L، جUNأ 

 : ، أ�©G� �@ 
-�� �L, \D�A	 �-و�C- ود�F- ��S-

%� ا�"ط��L و�"رة أول Sا� �@ �SA#� �Lا�"ط E%
��در، ا�G��در، -F#� ا�Cا� �A� 
ا]-�

 
A�  .121، ص2004، 9م، ع  �1954"@
35- ��� ا� �,�، ص < �ن أ<
�  .�28، ا�
�س  -36A$#, ي��b �CIL- �Nر��ت -+ )SM` ،�#N=ھ �M�L>1843-1954 دار ا]`"ل ،

�س، جA$#, ي��b ،
BLوا� �AI#�1 ،2013 12، ص. 
�� ا� �,�، ص  -37
��ن أ<��، ا� >28.  
�� ا� �,�، ص  -38
���� ,"ھ�L، ا�*127.  
�� ا� �,�، ص  -39
�  .�M�L>40 ھ=N#�، ا�

40- Rinn L, Marabouts et khouan, Opcit, P239. 
�ب ا�*"ان �% +Nر ¢N"� � > اWوھ +Nدر و�� ا���Cا� �A� �Zºا �T�M���ه اW_, XPي أوWوا�

 .239ص 
�@�، ج -41C]ا� 
DاEFا� �Nر��b �b$� هللا، )Cص 4أ," ا� ،�,��� ا� 
�  .115، ا�
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3
3� ا�Cّ:رة ا��5
Dا�Eم ا�!GHوا� ،

 
ّJ9 أ�Lو ،!G5�!M� @N�وا� 

 ا�ّ?�< واSدوار ا��� L!ن P3:م =�O !G ا�ّ;Dا�Eا� �O ء!P6ا� UNV
 
Dا�Eا� W�3
 ا�:طXH= �2!در
� ا��5G6" دة!�	 @  ZNH] ا�N\ا�_!رج ر[� ا� �O W�!̀ � �NJا:H�


\a �O b56Jأ W�!�c رأت أّن @�c !ا�456و 
Gfُ3  !̀  @ iaل =�h ا�ّ?G!دات  - أ3
�	:j:Hدر ا�!MHدرة أ !م  2!ورات ا�دارة  -  وا�!� �=iJو ��W= UN5 ا�ّ?�<  @ وط�2� J!د	 ! 

!ر �H! أb2P3 اpq��H!ر3� و _!=
ا�G! ا��� c!و�b اp��را"N� W�o!وض  @ أ"m و	9 إطiق ا�2

�L 	:ا�Vھ! ا�ّ?��6�، وb�!L وط�2� ا�ّ?�< و=iJ�66p W!  ،أّن ا�ّ?�<  @  3rّ�ي ا�Cّ:رةّ5  �cوأ

 m3
Oأ �O @3
H��;Hف ا�
ر2Hp!ه  7يا�p!pS ا� �Gفوا� .مaq1957��j WO!\ ا[��!�W  @ ط
� ا��HN!ء ا� :�456N ھ��H" 9	:  ص:M_= �cو
\Hت ا�q!�wا� h�= @V ��HN;H@ ا�"!=

 ،�Nc
Hل ھ7ه ا�ia @3ا�6!رز !GD!̀ Vودور أ ،�3
3

�3@  @ ا�C:رة ا��5Dا�Eا� �O �J!a

CN� Z3:رة  72 ا��6ا3�؟ داma ا�:ط@Mّ��3ھ! ا�y� @V ���HEا� @N�ُ�   ، و�H!ذا �� 

����+R� ت�	T :�;6ّ�ا� �=
� ا��HN!ء ا��HN;H@ ؛ا����H" ؛�3
Dا�Eرة ا�:Cا�.  
Abstract 

This paper dealt with the position of Sheikh Larbi Tebeci in the Algerian 
liberation revolution, the tasks and roles he played in secret and in favor of it, 
and how he insisted on staying in Algeria despite the urgent request from the 
leadership of the National Liberation Front to leave Algeria to continue his 
struggle abroad when it felt that his life was in danger ! The research also shows, 
through some testimonies and reliable sources, the sheikh's sincere patriotism 
and rare hardness in front of the maneuvers of the colonial administration, which 
tried to draw him to negotiate a ceasefire, when she realized that the sheikh was 
a supporter of the revolution and that he was one of the movers of its popular 
bases. Sheikh and his hardness as a reason for his abduction and assassination by 
the colonists in April 1957.  The basis that we set out for the research is to 
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answer some of the problems raised regarding the position of the Association of 
Algerian Muslim, and the role of its prominent members during this period, and 
why the association did not declare its explicit support for the revolution from 
the beginning? 
Keywords: Larbi Tebeci ; Association of Algerian Muslim ; Algerian 
Revolution.  
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6HO:� رة أّول:j ِتy��، وإ�Hّ! ا�bPC6  @ أر���  yّ�Gة، ��1954 O�J م
 @�3
Dا�Eد ا�:G" ت
O!f� ،�5�!J �=
��  -و�p!�;ّا� �G=ف  ?!رi�aا UNV

��O!PّC�3@  -وا�
Dا�Eا� @�HN;Hء ا�!HN�ا� ���H" ل!"
���G�G!، و	� L!ن � UNV
:fP3وا ا�7ّھ�2!ت، وأrّھ� �PO ،mH�ھ7ا ا� �O ھ� دورھ���w!�y= 
V!?Hا ا�

�Go	و :ا �G6\aو �GDو 6!د �GH�N��
  @ . و�Cء ا��!HN�N� W= 
ّPُ3 وھ7ا ا��ور

 =L W�!=!ت ر"!ل اpq��H!ر أ�G2  !`3 ا�
ا�D "!ك L!ري، ّPُ�ا��Cc!6@، و

 �2p 
�، ا�7ي L�W�!P  �O [ ا�7ي �ُ?�;�
oات ا�
=!_H1م�1958!=� ا� :» ..
HN�ا� ���H" ن:�� q �	! أّول ء �O ��!o��qن اiV� ي

ار ا�ّ;P�!= �NV UNV

 
6HO:�1954 b�:ّLرھ!، و!?��q �6p!2Hا� �م، إqّ أ�Gّ! 	� ھ�yّت اSر��
!G� �  . 2»ا�ط!رات ا�iّز 

 �O !G�!"م ر!Gpوإ �3
3
� ا��HN!ء  @ ا�Cّ:رة ا��5ّ��H" 9	:  أّن 
�]
� ظbN ھ7ه ا�C:رة  ! 3�ال  P� m5!ش و"�ال، HO@ ا�ُ��!ب ��HEّن ا�y= �V�3 @ 


ددة و[�
 وا�5� :  �O	Go!  @ ا�Cّ:رة، ود���  �2p @  
CLSN  ذ� UNV �G

ة ?V ¡=ور أز�3  @ أر
  ��= qرة إ:CN� !��3ھy� @V �cا
J @N�� �� !Gّأ�

 �O 
�G?ّا� !G]i= رت�Jأ @�c أي ،ZN;Hح ا�!oع ا��qا�� UNV ا
Gw7  �o�!"
� ا��!ر3_��، �!O��L @  �3�!=!ت وھ7ا ا�
أي f� �O! م1956P�P5ا� �O!Eُ3 ي


 !G�6Nوط ���HEا� �HN�  @  
�Cاط ا��
��Lّr ا�_ �G�
3@ وGw!داJ!�Hا�

 اSو�U  @ ا��qع GwSي  72 ا
وأGD!`V! ا�6!رز�O @3 ا��mH ا�Cّ:ري ا�;ّ
 �=
� ا��� 2MMّa!ھ! ��ور ا�ّ?�< ا��pرة، و @ ھ2! "!ءت ھ7ه ا��را:ّCا�

�  @ G�yw! أن �V [�E@  ا��6ّ;�pھ7ه ا��را mC  ّنS ،�3
3
�O ا�Cّ:رة ا��5ّ
!G2 ع و:�:Hا� �O �cو
\Hت ا�q!�wا� h�= : م:P3 ن!L ��دوار ا�Sا � !ھ�
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���3yھ!  maا��ا �O ���HEدة ا�!�	 @N��=G! ا��HN!ء �Z�!M ا�Cّ:رة؟ و�H!ذا �� 
 �o�!" m6	 رة:CN� Z3
M1956ا� 
�Cاط ا��
 @ أ�O !GD!`V ا��mH م ر[� ا�_

  ا�Cّ:ري؟
  [Q\�� ا��0ّ/ ا�+ّ�*( و�Jّ]YJ�Z ا�'ّ�ر!� -1

3� 1895ا�ّ?�< ا��
=� =@ =�p!PN ا��6ّ;�  @  :ا��� 
P= م" ْZَ\pْا "

Dا�Eا� �O حiJوا� �`Gّ2م ا�iVأ @  �cوھ: وا ،�;6� �23�  �cا:`= .


Dا�Eا� Uد إ�!V �j 
:�� و=E! ¡ اSزھ�3�
 U\a UNV  َدَرَس =E! ¡ ا��;��
W�6c!J : ��6V ا���H5 =@ =!د3© وا�6?�
 ا�=
اھ��H، وP  �O !HGEG� ¨G23!و 


Dا�Eا� �O مipوا� ��=
� ا�� �aر و!H��pqان . ا��  �O WNHV 
CLن أ!L
� ا��� [�ت  ¡ و":ده ھ2!ك، و ¡ ا�pّrH;!ت ;6� �23�  �O حiJوا� ��=
ا��

� وا��5!ة ا��� أ�?yھ! =!���!ون  ¡ ا�ّ?�]،  �ciJا� �`Gّ2ا� �O mCHب ا�
`
�� ا�2ِّ?\�O!PّCا�.  

 @�3
Dا�Eا� @�HN;Hء ا�!HN�ا� ���H" ء!`Vأ �c6ّ;� أ�ن ا�ّ?�< ا�!L
 9M�2  �O !م�ا� !G6�!L :GO ،!G�O م!GH�3  @ ا���ا� U�:�ا�6!رز3@، و	� 

©، و�H! ا�2�jiC!ت، و�!D] رG;�D! ا�?�< ا�6?�
 ا�=
اھ��H =�� وO!ة ا=@ =!د3
 �2p ©3ا=@ =!د �G�  ©pّy�1947 

 ا�6?�O!p ! �2Vو ،W�م ª= 9ّNLُدار

 �2p �=

ق ا��?Hا� Uإ� �Hاھ�
� 1952ا�=��HEا� �p!Dر W�2ت إ��pُم أ
 �2p ده!G?�pرة وا:Cم ا�!�	 Uذ�  إ� UNV 
H�pوا ،�  .م�2�!=1957!=

 �� ipا� ��3
� NV �O:م ا�ّ?�HN�ا� WO!ر�ع  !;�!= �=

ف ا�ّ?�< ا��Vُ
� �O إ=�اء ا�ّ
أي و 5!ر=� ا��6ع V!Ew [c!J ،!G=وآدا ��=
� ا��XّN2:ن ا�Oو

�Gا�:V3@ وأ
H��;Hح  @ ا�iJم ا�:M_� W3�ّM� �Oو . � �a �O !��!o�  ن!L
�O ه�G"و W�!;و� WHNP= ء، 3?!رك!HN�ا� ���H" أھ�اف  ��HN�ا� !G��!pر ¬�N6�

��ciJا �!"5!. وا�
3
ا، و �3�	6! �!Lو ،i�!O !�=
و	� L . WN`o= �Gw!ن  
�Hاھ�
  .3وoL!ء��O W ا���N وا��mH ا� ! !ن ا=@ =!د3© وا�=

 ،WL:Npه و
�O �O WHNV ت!�`�PH= ! ��N  !H�!V �;6�ن ا�?�< ا�!Lو
�c �O !p:HN  !�	وا �N�ھ7ا ا� m�E� ھ�ا!" U�;3 q ،�GL:Npو �G�O!Pjة ا�2!س و!

�G�	وا �O 
j�5ُث أي أ�
د  �N: !ت ��G�:PV ®H دون أن E  .  
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�H3

 ا�7ي رHp�W ا¯3� ا����Xّ�ا� ¨G2H= @ r3 ن!L :� ! َ 
ُِّ�Xَُ3 qَ َ إِنَّ هللاَّ
 ْ�Gِ;ُِo�َyِ= ! َ وا
ُِّ�Xَُ3 Uَّٰ�cَ ٍم:َْPِ=� )�V

 ا��P�P5 )11: ا���X�ى أّن ا�
�EHN�H¡ ، و3

 ،�=�� وا��mH ا�5p!�;ّاف ا�
�c!= q ،��O!PّCا� ��V:�وا� ��N��وا� ��=
ّ��!= ��3
�H3
3� وا��5!ة ا��
3
ة =!�5ّ�Eھ� ا� �HN��Hا� � S4وأّن ا .  

 ،�3!Gّ2ا� Uإ� W3!د�ر و3!H��pq53!رب ا ،W�6\= ا
D!j ،!	د!J !�2ن وط!L
W�:	 W�2اط:  W= �J:3 ن!L !H ش  ��2«: و!V @   @ و ،!;�
O اوة��= ¸��NO


6Pا� Uاوة إ���ھ7ه ا� W�  mH5�NO 5»! !ت .  
، ��@ 	�Go3 q"6 m6 إX� b�!L !  ّq�W ا�P:ة وا�ّ;iح"y= @ r3ّن اpq��H!ر 

 ���;  ،
ّ�� 
�o=و ،�5�5Mّة ا���P��!= ZّN;  m�" اد�Vإ �X623 ّحi;ا� mHc

3�mH5� W ا�ّ;iح و��3�P ا��ّ ّc m�6p �O �5!ت` ،W� ا
Lان «و�=Sا 
3
5�Sّن 


ر ا��P:ل واSرواح  @ ّ5�� @ ا��6:د3� واSوط!ن  @ اcq�iل،  ��7ر  ! �� 
  . 7»اSوھ!م �O ا��3@ وا����!


 �O ا�C:رة �o3 ،حiJان ا���  �O mH�3 :6;�، وھ�ن ا�?�< ا�!Lو
5ّ� ھ� N;Hا� �G"ا:Hّن ا�S ،!�p!�p3! و
�Oو !�;o� ،!G� [�?ّ¹ّ ا��G3و ،�5ّN;Hا�


ه  -f� �O -  � 72 أ  
Dا�Eا� �O ة
Dا��ا �G"ا:HN� ��H�5وا� ��P\2Hا� �3!Gّ2ا�

ت ا�ّ?G!دات �O ھ7ا ا�H:�:ع، . =����
 =�`G!و	� �:اL7� س أنy= qو:  

� اV�mPُ ا�?�< ا��6ّ;� وEpُ@ وL!د أن 3ُ��م، وا�ّ;6] ��!ّCا� ��H�!�ب ا�
أ2j!ء ا�5
 UPأ� �	ن !L �5NpSا @  ��HL UNV وا
CV �? !Hّ2ن ا�!�p @  �V!H" ذ�  ھ: أّن �O

!G=  !G �_�;3 أن m أ UNV ،�63�  @ ا��5ود ا��:�;�
Pا� �G�P\2  �O ن!H�Sا

bO ذ� ، وط�p @  b6N!ن �N  ا�GE!ت V !;�
O @�� ،!;�
O �� 3:ن
Dا�Eا�
 ،
 Sا �O �;6ّ�رة ا�?�< ا�!?�pراد ا�;�!ن اyO ،�5NpSا @  W�NV وا
CV !  ��N;�


 Sا bo?L �	 !;�
O b دا !  Wّ�y= �G�NV ر!wyO m�N	 ء�" ��N;�= !ھ��L رّد �G�N�O ،
�� و	b اp��G2 "!G�!H!، وإoa!ء ا�6!	�، y3 U�c" Uwن =�@ أو��   @ أو!L �	و ،

� ا���!ون  ¡ اH�S!نHG��، bPّoNO ��ه �;�
oت ا�!\N;ّا� U8=!�?�< إ�!  

ان =@  !� P أ �H5  >�?ّا� 
Lذ W��  9و�O ا�ّ;�!ق ذاPOزار ر Wّأ�


W� º3�J أp�!ذه ا�?ّ oا� Z3
2\�2� وھ: ط;	 �O �;6ّ�ا� >� ،�6Nّ\اش =�ار ا�

 L !2�NV�!د�P3 :» W:ل ا�
اويHGوا� ،W�
  �;� U�c W�NV !2HّNp و ! أن
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ZD!Mّ2ا� @  m�;= ..  ; ذن �2!، أy3 أن m6	اف، و
M�qا �O ذ�!هy�pا !Hو�
� V!ھ�و�� mHc UNV ا�ّ;iح : =��23! و	!لV!p bOإن أز !;�
O W"و �O

� - c;] ا�
اوي  - ، وL!ن ذ�  10»..ذ� jij 3@ أو
G?= رة:ّCع ا�qا�� m6	 .  

، �O ط
V º3:د�W  @ ا�E5!ز MH= 
ّ  !H� �;6ّ�أ3`! أّن ا�ّ?�< ا� 
L7ُ3و

� ا�5¨ `3
O أداء ��=) �2p �O1954م( 

�3@ �3رp:ن =!SزھDا�" �6N\= UP�ا� ،
 ّEo�Hوا� �5NpSل ا!H��pا �ّN��
ورة � UNV �G� �LyO رة:ّCN� اد���pi� ات


m6P�;Hا� �O �5N;H11ا� . �Oو @H� 
J!2�6 ا�V ل!H" ©�D
�m=!P  ¡ ا� @�cو

J!2�6 ا��6ّ;� ��!ل ا�?�< ا�	ء، !HN�ا� ���H" :!و��V!;�PO!ل �E3 . �6V W] أن 


J!2!: ا��ط6 �L�V!;3 
اSزھ
 3�O !2�\�!وى، : PO!ل �W ا�?�<  !  �2!ه. =�N اSزھ

ار ��;!i;ّ�!= !��Vح و�5@ �_!ط] رأسcS12ا�`6!ط ا.  


وط ا�q�M!ر w @  9 ھ�Mّة ا��cى أّن و
وL!ن ا�ّ?�< ا��3 �;6ّ
 @V �;6�ا� m�pُ !H�  �7� ،���� ا��� q=� آHp!5ا� �G"ا:Hھ7ه ا� �O W�!�`�P و


�3ة " ا�:�cة"" W�
2� c:ل ا�H:�:ع p �O" ا�2H!ر"�O اpq�o�!ء ا�7ي أ"
1953 W�=!"إ b�!L م�N3 !HL :» �O 7P2Hّن ا�S وري
� 
Dا�Eا� �O 5!د�qا

WNHLy= [�?ّا� m����اب، .. و	b ا�_\
 ھ: cSد ا���
ر ّ6� q 
Dا�E�!= ��!5�!O

 اpq��H!رH�� ��اب G�O! إط!�cSء ا!P6O .. 5!د�w " q�iO"�6=�  @ ا

"�=�c" U2�H= 5!د��اب" و�cة ا�ّ?�]"، أي اcSق ا!o��5!د .. q اq!O �6�?ّا�

Dا�Eا� �O ا�5!ل 
ّ�X3 \�¡ أّن�ا�?�< . 13»..ھ: ا�7ي 3; Wإ�� !V¡ أّن  ! د	وا�:ا

�3
3
  ! ا��6;� ھ2!، ھ: �H! !،  ! و	¡ iaل ا�Cّ:رة ا��5ّ
� ا��HN!ء 3ُ�ّ�ون ا�ّ?�] �o�N!ح ��H" �O W	!O6ّ;� ور�ن ا�ّ?�< ا�!L ھ�7ا

�?��iت  �O ون
aن ر"!ل آ!L !H2�= ،!3
�Oو !�c] رو�ا�ّ? �ّ�ُ� ��p!�p

 ا�H!ل و[�
ه، ��E�G" ¡H:د �O:�
  !دHE= !3¡ ا�ّ;iح و�aSا �O �j ،!�p!�p
�ة E�  b�2J ��ا� 
3

 J UNV��� واj �O ،�c:رة ا��5ّ�aSا �O ¡�HEا�
 U]:ت ا�!c!p �O ا:\Pp @37ا� 
Dا�Eأ"�!ل  @ أ=2!ء ا� �Nc bPّPcو ،
Mّ2ا�


اmc اcq�iل ا�h�X6 وھ�   
6V@ا�:ط 
3
5� U:ن إ�	:�3 .  
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2- �Z+!_^ ,�ا�'ّ�رة 	ا��0/ ا�+ّ�*( � ��!`J  
 @H� �23رج �3
3
Sّن  :	9 ا�ّ?�< ا��6;�  @ ا��qع ا�C:رة ا��5
 ��EG2Hّن ا�ªO ،m��!= ء�E6!ط ا���W= �6 ار
� ا��HN!ء m�L، و3��H" 9	: 

� ا����H" 9	:  @V ��3
p :و� �5H� ء!\V2! إ  �`�P� �5�5Mّء  @ ا�!HN
 maدا �O �J!_=و ،�Nc
Hل ھ7ه ا�ia �2ح ا�:ط!oا�� �O !G !Gpرة، وإ:Cا�

  . ا�:ط@
 
6HO:� �O 
Dا�Eا� �O رة:Cا� b�ا��� @�c1954 
م L!ن ا�ّ?�< ا�6?�

 @NVة، و @ ھ2!ك أ
� ا��HN!ء،  ! 3�ال P�!= �O!ھ��H" ©�Dوھ: ر ،�Hاھ�
ا�=
���3yه �CN:رة، ودV! ا�ّ?�] ا �Hاھ�
�G!، وa:ض ا�=
J!2  Uي إ�
Dا�E�

[H!ر ا�GE!د �O إط!رھ!، وھ7ا ij �Oث =�!�!ت أ�Jرھ! �O ا�9Mّ2 اSّول  @ 
� ا�ّ?�< ا�m�`o ا�:ر���i، وھ7ه POة ر
� =!�P!ھ��HEا� [��  �p!= 
6HO:� 
Gw

!G�NV ¡Nّ\3 رئ أن!	 m�� @�H3و ،!G�	و �O b�3ت وأذ
، و	� L!ن 14ا��6!�!ت �ُ?
¬�!= 
�jy� !G�  از:" �=!CH= b�!L !HL ،maا�ّ�ا �O رة:ّCN� @�3
Dا�Eا� mّ6P� �O

� ا�37@ ��   
ور ��NCHH ا�Cّ:رة �O ا�_!رج� ipوا� ��=
إ�U  	!دة ا��ول ا��
�3
Dا�Eرة ا�:Cو�� ا�r;  @  ا�cوا qوr;  ن:O
، وھ7ا 3��2 أّن  �315:�:ا 3�


�3@ ا�6H!ر7G� @�Lا ا��5ث Dا�Eء ا�!HV�� ا���Nط �O ن!L �Hاھ�
ا�ّ?�<  ا�=
 �PO  ذ� ��ذ� ، أ ! = m6	 W= 

ه وأW� �ّV ا�ّ
"!ل، و=ّ?f�ا� !H�!ا�7ي ط ��f�ا�
 m�`oا� �POرة، ر:Cا� Z�!M� ��HھSا �3!] �O �� iVوإ ��p!�p دوارy= م!	

	 @  ��= !H�O !HG= º5�و @ ا� ��i�� ا�:ر�=
� �O اS	\!ر ا����HEدة ا�!
 
3
� ا��5ّG6" [�!�  UNV ا:Vّز:�7�G! ا�37@ �!pوأ !G�6N7ا طLو ،�� ipوا�

�N  اS	\!ر �O !G5�O ��  .  ا��� 
[L
� V@ ا���HEا� 
ay��HO��G ا=@ =!د3© . و�O داma ا�:ط@ أ3`! �� 

2\�2� 	� أZ6J =�� �?:ب ا�C:رة V!م ;P=1954 m	!�  @  iP�  رة، م:Cا�
 �2p �O W�PN]أن أ Uھ!، إ��Lا
�ا  @ أھ�  L
م Np\!ت اcq�iل 1957و 

�ا �pi�2\!ق وا���37]L
  W�N�"أّن 16و UNV ¡D!	:دات وا�!G?ّا� bّد� �PO ،
3� �Z�!M ا�Cّ:رة، 
ّp دوارy= ن: :P3 ا:�!L W�HN� و �G�Hب ا�iط @  
�Cا��

3
، وا

  �G2 ا��P5:ا =oM:ف وا��= º5��G`  72 ا��6ا3� =�E¸ ا��5ّ�C��
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 �2p ¡N\  @  اء��6!ل ا=E�!= @3ھ�!EHخ 1955ا�:�w @  ¡�E?�=  ن ذ�!Lم، و
3
 ا�H��G ا�ّ?�< ا��
=� ا���O ،�;6ّ!ن ��G أ�fV اSدوار �  �Gpرأ UNVو �G�Hا�
 @�fO!5 ة، و!`PL ى
aأدوار أ @V i`O ،@�3
�;V !دة	2:د و�6!ط وEL

3
��p!�p@، وL�ّ!ب �O و�cات "
6� ا��ّ!=�� . �17¸ ا��5ّN\دار ا� b�!L  �7Lو
 �Gcوروا !Gإ�� �G=!ذھ �O !G= ن:���HN�L �PO ،�G!ن ُرmp ا�Cّ:رة إ�U ا�:3q!ت 23

��wرة ر!HV ��G?ّ�!L ،!G2 18  �P\2Hدة ا�!�	 U6!ن ر `!ن إ�V WNpأر @�c
@�c [Ncد ��p  �7Lھ:دي، و�� وا��� 	!ده إ��G! اpS�!ذ إ=
اھ��  ��!ّCا�  WNpأر

�2�\2;Pل ا�!H?ّا� �O 9p:3 د:X3ء ز!PN� 6!نV19 . ��!Hc �Hcا�ّ?�< أ [;cو
 mL �O �G6Eا� �G�NV �H��� @  @�����Mّ!ل =�@ ا�:3q!ت وqا ��f2� �� �	 Wّ�ªO

�HJ!�ا� 
Dا�Eا� U�cو �=!2V @  �23� 20   .  
�، وJ:Ma! أو��  ا�?3 @37�NX:ن �O  ��ان ��HEإط!رات ا� b�!Lو

¸��o�ن ا�:�HE3 @37أو ا� ،
aآ Uن إ�!�  @  mP2��!= �G�2G  �G� ZH;� @H  ،
 mC  ،��oa ى
aة وأ
� ظ!ھHG  ءqrھ m�� b�!L ،
D!M6�3ة ا�
E� ت!Lا
�wqا

اد "�¸ Oوأ �G6Eاد ا�
Oأ @�= �3
�q!Mّت ا�;ّqوا ،!G�3ز:�"H¡ ا�
mD!p و

G  ¡  ازاة:H�!= م  5ّ�دة!GH= ن: :P3 ا:�!L أي ،
3
! �O �G إط!ر ا��5ّ
���HE21ا� ��V:ّ�ا� �O ة
ّjr  �HG  دونr3 ى
Pا� �O !G�HN�  @  د�V ن!L !HL ،

  . 22و4ّc ا�2!س UNV ا�q�5!ق =!�C:رة و��3�P ا�H?:رة
 @�N !�ء ا�!HN�ا� ���Nط �O �;6�ا� �=
و�O ھ7ا ا�_`� L!ن ا�ّ?�< ا��

 W;o� رة، إذ �7ر:Cا� Z�!M�-  ��، O – 72 ا��6ا3HGH7ه ا�G� �H5  ذ!�pSا 
Lذ �P
 �O رة، أي:Cا� 
HV @  ��!ّCا��:م ا� �O �ّNp �	 >�?أّن ا� W�
اL7  �O �N�H2ا� 

 !GNJ:ُْ�� @�N�!2Hا� �cS ا�_!ص W�!  @   �
O 9أ� �D!H;Ha ،
6HO:�
� . CN�23:ارJ!a ،��qد @  !G� !H� !أورد�!ھ @�� ،���6و =;�\ � :N�Hإّن ھ7ه ا�

H�N: !ت 2V:�:  �O! =;6] ا�\ّ!=¡ ا�;ّ
ي ا�7ي L!ن  ¡ ا�Pّ2¾ ا�o!دح �O ا�
�6�Mّوف ا�
fا�  N� �O رة:Cا� Z�!M� mH�3 @  mL ت!L
5� UNV 
\�;3 .

 � :N�H7ه ا�GO-  b5ّJ إن -  �=
2! �
"Z اc�H!ل أن �3:ن ا�ّ?�< ا��N�E�
 �	 !Hّوإ� ،�ا��q ،�;6 أ	:ل º6;  �NV UNV =�!ر3< ا��qع ا�C:رة UNV و"W ا�ّ�	

� و"!دة �J �Oد 3MN_  �V!H" ّن ھ2!كy= ى
ay= أو �P3
\= ¬N=ُأ �	ن :�
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 !G :3 72  رة:ّC6;�  ¡ ا��أن �3:ن ا�?�< ا� @�HHا� 
�] @HO ،رة:CN� 
ا��5ّ`�
� ا��� b�!L  @ وراء ا��5`�
 �CN:رة GEا� @V !��w �N�3 q :وھ ،��!ّCا�

� وأّن ا�C:رة �O =�ا3��V @  b�!L !Gة J!a ،!G�iVة وإ
 !X  @V 6!رةV و":ه
� ا��:ا	]�:GE  . q !2ّ�ªO ،ل!H�cqھ7ا ا �o23 أو �Lr3 !   NH� q !2L وإذا

� ا��!��� ا��� 53�GN! ا�ّ?�< ا��6ّ;� =�@ ا�2!س �!�Hا� Uإ� 
fّ2�!= ، وھ7ا��6�;�
 
�?ُ�pا �	أن �3:ن ا�?�<  ،@�N�!2Hى ا��� !G= Uf53 ��ة ا�
� ا���6PّCآ�7اك، وا�


6aھ! أو أ
HV @  ّولSا��:م ا �O أو !GVqا�� ��?V رة:Cن ا�y?=.  
 UNV �و HG! �3@  @ أ 
، ªOّن ا�?�< ا��
=� ا��6;� 	� أ	m6  72 ا��6ا3

�، q 9�L وھ: ا�V:2�Hا� W�V!; ره و!�Oوأ Wا�: y= رة:Cة ا�
J!2  �O U�O7ي أ
 Wّ�y= رة:Cا� ��O!ن . G«24!د E3 q:ز Sي  ;�N دون 7Vر أن 3�V 9ّN_@ ا�E«=�ا3

� وَ ْ@ �G= ºC3  @ ا��! �، V�3:ھ� إ�U ا�GE!د J!_ا� ¡  W;�!E  �O !G2V �5ث�3
 @  
�CL ن!Lو ،!G� ال: Sا ¡HE3 ن!Lء، و�w mLل و!Hوا� ©oّ2�!= هللا m�6p �O

W�O �G�PC� �3ه UNV qرة إ:ّCN� ل!H�!= ن:V
6�3 q 25ا�2ّ!س.  
  ا��0ّ/ ا�+ّ�*( �( b��� ا�'ّ�رة -3

Uإ�  ،@N�ا� �O !G= م:P3 ن!L ��ا� �3� وا�دار3:=
"!�] �?!ط!�W ا��
� ا��HN!ء �O ا��اma، أZ6J ا�?�< ا��
=� ا��6;�  72 ��HE� !;�Dر W�oM=

� ا�C:رة �a �O �H�fV �3
ّp دوارy= ¡N\`3 رة:ّCع ا�qرة . ا��:ّCا� ��oO =�ا3
� اSو�U وUNV رP\2Hا� @  �? !H2ا� ��c!� ھ�و!E  W= mM�أ�Gp ا�?��G ا

 ��\]Sوا �;6�Sا 
�O:� �O ���HEة ا��V!;  W2  6:نN\3 ،
�?= ��!5�w
 ،�;6� @  [3
� 	;!وة ا�?�!ء و3�
=:ن V@ ر[6�N=!P  �O �G��H= W!ن 	G"ا:H�

h�=Sا m6Eا� @V ���= 
�] . [�M3 
� أ ;6�
وج ا�ّ?�< ا��6ّ;�  @ a ّنSو

 ا�
أي، و=�� ا��?!ور، UNV إoa!ؤه UNV إدارة اcq�iل و�PO ،!G�:�V اP�p

 Wإ�� @�=
PH7 ا�?�< وا�� i��، وھ:  @ HGHا�  N�� ھ:دي�ا���اب إ=
اھ��  
� ا��HN!ء، وھ�7ا L!ن أّول ا�Mّ!ل =!�Cّ:ار ��H" ارس�H= ��N��N� ! !V !?�o  ن!Lو

b2=ز!� ��c!� �O26.  
 9p:3 د:X3��Mّ!ل =qا mH?��  ذ� ��ت =��ل ھ7ه ا !Mّ�qا �HG 

!=�HJ!��!= 6!ن ر `!نVو ،���!ّCا� �P\2H� . ھ�!EHذ ا�!�pSدة ا!Gw [;5O
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 �O W��o�;3 �;6ّ�ا�?�< ا� Uإ� mp9 أرp:3 د:X3ّن زªO ،�=!]:= Uo\M 
� إO\!ر ا�EH!ھ� �O ر `!ن، OyO�E= U:از ذ� ، وJ!غ ا�o�:ى ا�?�< �y; 

��!Hc �Hc27أ . �2p ¡N\  �O رة:C�!= º5�6!ن ر `!ن ا�7ي ا�V ! أ
�، وأ3 7a�_H= mMّ�9N ا�ّ?_�M!ت 1955HJ!�ا� 
Dا�E�!= 
P�pم، وا


  ¡ ا�ّ?�< H�;  ل!Mّ�3� =�Gف �GHّ! إ�U ا�C:رة، L �PO!ن UNV ا
Dا�Eا�
6
 ر�G�O ºC3 mp ا�\
O!ن،  �G2 ا�?�< ا�5;�@ =@ V  6ّ;�، وذ��ا�

�N�Hھ:دي 28ا��Gw �oO!دة �N?�< ا�5;�@ =@ ا��N�H، . 29وا�?�< إ=
اھ��  

Lذ  �2p @  ي!  
Gw mG�;  �O WNpأر �	ن !L 6!نV 1955أّن :V��� م

 �G6E� 
J!2Hم =�ور ا�!�PNادى و�
O م!H`�i� ء!HN�ا� ���H" ء!`Vأ

��P اp��2N6P ا�?�< ا��
=� ا��P3 :» �;6:ل ا�?�< ا�5;�@. 3
 ا�:ط�2ا��5

 W6��  �O)�HJ!��!= �6MPء =�5 ا�!HN�ا� ���H" �L
H=( W�5�!O !H2�cو ،
 !  mL 7�o2�� ���;  !�M_w Wّ�y= �� ل!	 ،WN"أ @  b�" ع ا�7ي:�:Hا� �O
 º3

 طM	وأ �Npھ: أ ZّN;Hح ا�!oّن ا��y= @ r  Wّوأ� ،�G6Eا� W= 
 y�

! =!	� اVS`!ء Wّ�ªO أ�V �� �Lّم اp���ادھ� N� �O�N_ّ¾  @ اpq��H!ر، أ 
� وأ�L �Gّ!�:ا J!a 92�ا� mH�?� �L
c �ذ�  ا�:	H`�i� b!م إ�U أ3ّ
 NَّCH:ن ر�O !�Hp ا�:�O ا�7ي  !زال �� 23�W  @ ا��o!وض  ¡ ا�;�ّ� 

�S ور!EHا� [��Hا� Uإ� ma�2 أن أد  [Nط �j ،m��p:p ¡  !�M_w �5ث

 ا��3@�a >�?ّ30»..ا�.   


 =G!، وھ� أّن �L7�ا� �X623 �P�Pc Uإ� 
إّن iLم ا�ّ?�< ا��6;� ھ3 !2?�

ة o� UNV© ا�H;�:ى  @ �oھ7ه ا� �O �3:�:ا �� maا��ا �O ء!HN�ا� ���H" دة!	
� ظ7ِc mًّرا و �
دًدا ��HEا� @H� ر!��4�c اpq���اد ����3y ا�Cّ:رة، وأّن ھ2!ك 


 ا��:  �O  @3	Wo  @ ا�Cّ:رة G !V �O! اSّول،�a �H5  >�?ّا� �Gpرأ UNVو
 �;�
o!م ا��ا� �L!5ا� bN=!	 ��ا� �3
Dا�Eت ا�!�M_?ّا� @H� ن!L ك "ا�7ي!"

m��p:p"31  ي!  �O1955 6ّ;� أّول�ا� �=
� ا��� L!ن ا�ّ?�< ا��N=!PHم، وھ� ا�
!G32 @ أدا� !G��3
" 
6V ���HEا� bN�O  �7Lو ،"
D!M6دة 33"ا�!�	 !G�أدا� !HL ،

� ا�G6"
3

ة �	2!ع أ5J!ب ھ7ا ا�:H	H= 9;!��ة 34�5�aSھ7ه ا b�p �	و ،
 @H  ن!�O 6!ن ر `!نV م:c
Hا� �HJ!�ا� �O !GNّCH  º3
ا�C:رة وذ�  V@ ط
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 ا��3@: ا��P!ھ� 6V!ن �O ھ7ا ا�ط!ر ا�ّ?�:خ�a35 ،��!\Np 9�\ّN�6 ا�V ،
�L
  .   36و6V!س ا��


 =!�ّ?�< ا��6ّ;� أH�;  ل!Mّ�2j!ء ا�Cّ:رة �oN�:ى و L @H!ن UNV ا

وش ا�7ي L!ن 3��6
 ا�?�< ا��6ّ;� وHNV!ء ا�iJح �HV ��G?ّرة ا�!?�pqوا

W_3!? 37 �V!6\وا� �، و	� أرmp ا�?�< ا��6;� إ�U و3q�W أ :اq وآqت ا���!=

وش 3: !  @ "6!ل ا�mD!6P رW�:p إ�U ا�?�< . 38وا�ّ;5]�HV �D!P4 ا��و=

J!�ا� 
Dا�Eا� �O :6ّ;� وھ�ا� !G= mH�3 ��Jو W�y;3د، و!GE6!ء ا��y= ه
6_3 �H

ة "
6� وا�H�!رك UNV أwّ�ھ! �O "6!ل "�MV 3ّ!مSا b�!Lده، و!G" �O
�، وa!ف ّ�J:ا� �و[�
ھ!  @  2!طº ا�:ط@، �� �E3 ا�ّ?�< ا��6;� و	�! ���!=

!Pل ا�:p
� �ّN;O ،��!p

 ا���و UNV ا�ّC��O ،ق
�D ا��oّ��¸ ا�ّ?��O �3 ا��Hن وا�\ّ
W� !ل	ا، و
ً�XJ !ًo5َM  وش
�HV :��f�ا� �"!G�=وا ،�� =ip WXّN � ودV:ا

W� m	و ،�G�  .39»!ھ7ا ا�95MH ا�ّ?
93 ھ: وّ�J�� �GE= :»W!دھ� وا��M!را

  ¡ ا�ّ?�< p��� ا�6�6!��، H�;  ل!Mّ�وL!ن ا�ّ?�< ا��6ّ;� أUNV !`3 ا

� ا���!Eا� ��f2�
�;!، =�Gف O �O ء!HN�ا� ���H" �H��  !ھ
3� و�yط�
Dا�E

ت�Z�!M ا�Cّ:رة، و�O ھ7ا ا�ّ;�!ق �EP�:= �NV �ّ�;ا� 
L7340  ��!6�6أّن ا�?�< ا�

 �2p @  ي
o�O 
Gw �O 
Dا�Eا� Uإ� WNpأر �	1956 mMّ�3و ،�ND!�ور ا��م، ��
=!�?�< ا��
=� ا��6ّ;�، وV �2V:د�W إ�U =!رWoّNL ،©3 ا�?�< ا��i=ª= �;6غ 

�،  o!دھ! ا�?�< p��� ا�6�6!��P�	ود �� وا�5�!pر : @  @�N�!2  ��2E�= م:P3 أن
 �NV ل:P3 �P3
� ا�ّ;
، و=7Gه ا�\HN�= وزّوده ،Wإ�� �GNp

=�@، و3�XHا� @�=


ت�EP�:= : » Uإ� �G�!pإر ��
�;!، وo= @�H�PH�3@ ا�
Dا�Eا� @  
�C��2 ا��E� ��
  .41».. أرض ا�:ط@ ��N�P5:ا =oM:ف ا�Cّ:رة �O ا�6E!ل

 �O !�N�ا� ��N��ا� �2E� �
 ا�ّ?�< أHّc �Hc!�� ا�7ي أ�2pُت إ��r;  Wو��Lوذ
 �2p1955 2:اتp لia ن!L Wّ1957 - 56 - 55م، أ� �2�\2;	 @�= !�V:6pأ 
O!;3 م

 Wإ�� m�53 !  ا
�CL �;6�ن ا�?�< ا�!�O ،�2EّNل ا�!HVy= م!�PN� �HJ!�ا� 
Dا�Eوا�
 !J:Maزھ!، و!E�� � !Gل ا�!HVSا h�= ،!G�!"ور �G6E�!= ل!M�q!= ºN��3 ! 

W�!HVوأ 
3
  . 42و=�E¸ ا��5ّ
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 b�!L !HG  ،رة:Cا� �O @�3
Dا�Eا� mL اك
w6ّ;� 3:د إ�ن ا�ّ?�< ا�!Lو
 ©�!E  �O :ن�6P3 ا�:ن��، c�U أو��  ا�L @37!�:ا  ! 3�p!�;ّا� �G�!G":�

Dا�E!م أّن ا��أي ا�
� ��:ھ� ا�o3�
�G� @�3  @ ا2\J�G! اpq��H!ر =!��_!=!ت  
©�!EHھ7ه ا� �O �GNّCH3 . م!V @  
=:�Lأ �O W"ّو �PO1955 !HG�
?� @���	
م =


  15ا��:�;�� �V �Oدھ! ا�M!در =�!ر3< " ا�6M!ح""
�3ة =:�Lم، 1955أ

�;�، وا=@ oن ا�!H�
2\�2� �O ا�6;	 [D!� ل:N" @=ر ا:�Lا�� Uإ� �G":  ة�cوا

  [N\3 ،ي
Dا�Eا� ©NEHا� �O [D!� ��!p @  
Dا�Eاج ا�
aإ UNV mH�ا� !HG2
 ©NEHا� ©�Dر ،Z3!;در ا�!P�6 ا�V Uإ� !GG"ّى و
aأ ��	

ة اpq��H!ر، و=\�p
 Uه إ�:V�3ري و!H��pqم ا!f2N� �ّ3rHا� Wo	:H= !G�O ي آ�7اك، �23د
Dا�Eا�

�� ا�:ط�2�`Pة ا�
J!2 43.  ا:`V ن!Lرس، و!O @Hc
و�c@ أد�U ا�;�� �6V ا�

يDا�Eا� ©NEH�!= �o�5M� وي�Hا� WC3�5= ،"��: :� " �O26  
6H�6p


، L!ن ا�ّ?�< ا��
=� ا��6;� 44م1956Dا�Eا� �O ا
�6L ى�J W� ن!L وا�7ي ،
 W� 
6��� W6��H= رس!O 6!لP�pا UNV �6p!2H�!= ص
c �	و ،W� @�NّNGHا� ���Nط �O

Z3
Mّ�7ا ا�G� ���HEء ا�!`Vوأ Wc!��  .V45@ ار
�V @�c Wّ6!س أ�V ت!c
O 
Lوذ �G6" @  9�N��= 
Dا�Eدرة ا�!X  UNV م

 m3
Oأ �O 
3
� 1956ا��5ّHJ!��!= W� !	إ 
P  �O �;6ّ�ا� �=
م، زاره ا�ّ?�< ا��
iD!	 >�?ّه ا�!JوyO ،W�3د:�� : » ���Jى، ��7  و
aة أ
  �P�N2p !2L أدري إن q


3:ن، و=!N6Pُ3 WHp:ن  � Dا�Eھ� ا�!E3 مipا� �p!6O ،�HN;  
Dا�Eأّن ا� U;2� q أن
3
ھ!، و�2V ! �53@ و	b =2!ء ھ7ا 
5� ��= ّqرض إSھ7ه ا Uإ� ��َُ� qت، و:Hا� UNV

���، وهللا 3����2! !H�اھ [N	 �O مipا ا�:N�"46».. ا�:ط@ ا.  
4-  )R��[ )� ء�  ر ا�+ّ�*( ��Yم ودوd,1956غ ]��� ا��	

 �O7  �o�!"1956 �HJ!�= !ھ�L
H= !م�ا� !GV!H�"ء ا!HN�ا� ���H" ت�PV م
� ا�?�< ا��
=� ا��6;�p!D
= 
Dا�Eرت47ا��Jع أ!H�"qھ7ا ا 
jوإ ، ���HEا� 


 =�2:ان D!M6�3 ا�
" �O 
?ُ� !�Hpر !]i=" ���HE� !م�ع ا�!H�"qغ  @ اi=
!G2  ���HE9 ا�	ي و :
Dا�Eا� 
\Pا� �O ة
، و	� 48"ا��HN!ء V@ ا�5!�� ا�5!�

!GH�3ة، أھ�V !ط!P� @H`�
ب =!p�HG�iP!، وا��L !H= �3�2!ن : XHوا� ©�:� ��2G�

  @ D!`O¡، وإ�P!ء ا�r;Hو�Dا�Eا� �O ي
E3 !HV ري!H��pqم ا!f2ا� UNV ��
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 �2p 72  تi3وو [D!M  @  
Dا�Eا� W�w!V1830 !  UNV ©NEHا� ¨�cا !HL ،م
��] _  �O�G" 9N!ت ا�:ط@  @  :=P!ت =!�p ا�P`!ء UNV ا�C:رة، وأNV@ أّن 
ُ3


	�¡ ا�H!�� وإ"
اء � UNV م:P� �p!�p mL"ت!ciJإ" ©����، إ�Hّ! ھ� 46V و
53� 3�N@ و�Lّr3 ا�P�Pc ©NEH��@ =!رز��@، . r3دي إ�U اEo�q!ر
Mا� �XّN7ه ا�G=و

!Hوھ:  
Uو�Sا-  Z3
M�2 وا�N�اف ا�
�Vq!= ّqإ �3
Dا�Eا� ��`Pا� mّc @�H3 q

 !G;NE و �� :Pا� !G� :�cو �J!_ا� !G��;2"و ،
3� ا�5ّ
Dا�Eا� � Sن ا!��=
��3
  .ا��?

���!Cة و -ا�
5!�� ا�5
ب ا�5!�� �ّc ¡و� @�H3 q م!f� 2!ء= UNV ام�	ا�

ي Dا�Eا� [�?ّN� @��P�P5ا� @�NCHHا� 
D!p ¡  Z3
Mّھ� ا�!o��!= ّq�3، إ�" 
ّc


زھ� ا��o!حOا�37@ أ.  
 !HL ،ء!HN�ا� ���H" ©�Dر [D!� �;6ّ�ا� �=
و	� و	ّ¡ ھ7ا ا�i6غ ا�ّ?�< ا��

���HEN� !م�ا� [��:º�O ا����H، ا��! �Hcا�ّ?�< أ W�ّ	و .  
i6ء ا�!" �P� !;�
O �\_  UNV U`PO ،رة:C��3 ا�y� �O !53
J:3!، و	غ 

3
 وإE3!د 
� ا��5G6" ل���"�C�!j ة:	 "!G�  وض!o�N� . ،غi6ر ا�
ّ5  
Lذ �	و
� و�G�yp إذا ��HEء ا�!`Vأ UNV هi� @�c Wّأ� ،���Hا� º�O:� �Hcوھ: ا�ّ?�< أ

اL : »:3 �� @  ©�NO W�NV ºO!�:ا 3:اPO:ن W�NV؟ أ"!ب ا�ّ?�< ا��
=� ا��6;�
 �N;H=«49 !  

 �G2  ،
3
� ا��5ّG6" U2! إ�NV ���HEدة ا�!	 [N]غ ا�`� أi6ھ7ا ا� 
jوإ
 m3
Oأ �O !P5�7ّان ا�N6!س =@ ا�ّ?�< ا�5;�@، ا��وا�ّ?�< ا� ���Hا� º�O:� �Hcأ

1956 iCH  @ّ�Vُ ا��3@ ا�7ي 
�a >�?ّ6!ن ر `!ن، وا�V @  
 y= ،ة
م =!�P!ھ
 �O 
3
� ا��5G6E�UM	Sب ا
XHا� . ��!;Hا� �Hp
وا�:ا	¡ أّن ھ7ا ا��6!ن ا�ّ

 º6p �	¡، و	أرض ا�:ا UNV mMc !  �Lr�� ء!" �N�w ار
�CN:رة  ! ھ: إqّ إ	
� r3دون وا"oJ �O �G6:ف ��HEء ا�!`Vأ @  
�Cا�� Z6J9 أ�L !22ّ�= أن


ض �W;o ھ2! o3 ال ا�7يr;رة، ��@ ا�:Cا� ��  72 =�ا3oN�_  ر:M=رة و:Cھ:ا� :
 ��Hpور ��2NV �oM= رة:CN� !��3ھy� @V maا��ا �O ���HEن ا�iVإ 
aّy��H!ذا 
 �O رة:CN� !H��3ھy� �cا
J ��i�إ�U ھ7ا ا��ّ!ر3<؟ =�H2! أNV@ ا�=
اھ��H وا�:ر
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6HO:� 
Gw ¡N\  72  ة
� =!�P!ھ��HEا� [��  �p!= !ارھ�Jإ ��=�!�!ت 
  !م1954

 9	:  �
دد ا�7ي  �ّ�N� ن!Lر !H=ھ7ا ر �O دور ���HEدة ا�!	 ¾�=

 أّن ا�;6] ا�
�D;� ��7  3�:د �] ،
aّy�رأ�3  - ا� �O-  نiVن إ:L Uإ�

 qرة و:Cا� Z�!J �O q ف �@ �3:ن:p ����3yھ! �CN:رة  72 ا��6ا3 @V ���HEا�
 ºN] Uإ� !H�c ديr�p ار
Pھ7ا ا� mC  ذ�  أّن ،!G;o� ���HEا� Z�!J �O

�3:=
� ا����HEت ا�!;pّr   !G��6
، وا�\G!د 	!د  b	و �O �� iVوا�
� �c !HLث =�� =!	
�b5 ا� �G�ظ وو�!Vّوُو �6Nوط @�HN�  @  !رھ!Mوأ�

 �o�!"  �O !G]i= ور�J1956 !ن و":دھ!L �PNc رة:ّCا� �Po�p 7ٍ�2�cم، و
 
3
� ا��5ّG6" !دة	ة ��ى �D!;ا� �6]

ور3! =!�2;6� إ���O !G ظ
وف b�!L ا��

:Cا� 
37E�
د وb�= mL ھ� O mL mM�� !GP�H��رة �O اSوp!ط ا�ّ?��6�، و
 � !Gدوار ا�Sداء ھ7ه اS @��ّ�GHاد ا�
OSا 
CLأ ���HEر ا�!Mن أ�!L ي، إذ
Dا�"

50=!�2;6� �CN:رة.  
�\N] أ=�ا  ��  �7� ،W=!;c 
 S7ا اG� أت
وw q  أّن 	�!دة ا�C:رة 	� 	

�اب اcSا mL @  W�6Nء  ! ط!HN�ا� ���H" @  إذا !G;o� mّc @  ى
aSا ��p!�;ّ�
 !GND!p:= رة:ّCا� �Vد !G2  b6Nط !Hّوإ� ،
3
� ا��5ّG6" @H� ل:aأرادت ا��

@3:H�وا� �3!Vل وا��!Mّ�qم واiV�!L51 mHV ¡E?� b�!L �G6Eإّن ا� m= ،

 ا�?�< Lذ �PO ،رة:C3_�م ا� Wّ�S د!wوا�ر ��N��ل ا�!E  �O ���HEء ا�!`Vأ

� ا�q�M!ر  أHc �Hc!�� أنّ L
5� ��=!� b�!L ��ارس ا��Hا� Uت إ��Vأو �G6Eا�
� ا��HN!ء��H" ارس�  b5�� ا��� L!ن UNV 52أن �2`:ي ��!Cا� �3q:وأّن ا� ،


�   @ �2Jوق ا�C:رة O @�3i  �;H_= bNp9 أرp:3 د:X3ز ��G?ا� !Gpرأ
�2�\2;	 �O ��N��وا� ��=
� ا��p�3 =2!ء  �ر�E��Cّ:رة �O ، وأّن 	�!دة ا�53�H!م 

  �!H�6 ا�V :وھ ،���HEا� �HN�  �cإر"!ع أ �O b5ّأ� �	م ! :Mا� ��c!�
23� Ec:ط�  Uإ� ���HEا� W�NP� @�c رة:Cا� � �_� b�! ز!� Uء، إ�i`O54 .

 >�?ّ�!= bNM�
ا�W أّن 	�!دة ا�Cّ:رة اL7  �O º��V @= Z�!Mا� �H5  >�?ا� 
Lوذ
 WV!"إر �O W�NV b56ّ;�، وأ��ا� �=
إ�U ا���N6ة ا��� [!درھ! ) =@ V��ºا(ا��


  @ . 55إ��P;  U رأ�O Wp =�ا3� ا�C:رة�CL @  m�N	 �P�P5ا� �O ھ7ا mLو
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ار ا����O ��N ا��Hارس، H�pا UNV رة:C!دة ا�	ص 
c UNV ل��� ا��� NC Sا
�?�E�W و�c WH�f2��O U ا�6E!ل وا�ّ;E:ن @V i`O56.  

qا [Nط hO

وش [!�3 !  !6�HV ��P�ن ا�!Lو �6Nّ\6!ل  @ ا�E�!= 5!ق��
�  ! ھ� �O W�O ا��Hارس NJا:  UNV �G�Eّ?3 ن!L  ذ� @  q�=و ،@�HN�Hوا�

 �2p �O [3
_�N� ت!;prHھ7ه ا� [N]أ b�
�� @�cوا3!، و�م، 1956وا�
�:�© أو [�
ھ!  @ ا�i6د  �O �G�pدرا �NJا:H� �6N\ا� @  
�Cا�� mpأر


 ا�Dا�Eإط!رات ا� 
�`5�� =�Gف �=
��W= bNo =�� ذ�  ا�� mH�وھ7ا ا� ،�NP�;H
��	rHا� �وmٍL UNV ھ7ا �3ل L !  UNV!ن 3�W= UN5 	!دة ا�C:رة . 	�!دة ا��5: 

 ،��N��وا� �pر�Hا� ��HھS وإدراك �Vو @  ،m	Sا UNV �G`�= أو ،�3
Dا�Eا�
��G;2ُ أھ:ال ا�5
ب اqھ�H!م =7Gا ا�E!�] ا�G!م ��  �7�57.  

 Wذھ26! إ�� !  �Lّr3ط!�] و �Hcذ أ!�pSأورده ا !  ،���HEN� �6;ّ2�!=
 �O WN6P�pا @�c �;6ّ�ا� �=

 أّن ا�?�< ا��Lإذ ذ ،W�
اL7  �O �Hاھ�
ا�=

� �O أوت HJ!�ا� 
Dا�E�!= ���HEا� �L
� ا��6!رة1955 �":= W� !ل	م،  : »
 
6HO:� �O ي
Dا�E] ا��ا�ّ? Uة إ�
�H! وّ"W ا�?�< ا�=
اھ��H ��اءه  @ ا�P!ھ
 ���HE5!م ا�	إ @V ¡2� �2 ! اV �H�5= ب!Jأ ،ZN;Hح ا�!oا�� �V�� ��!Hا�

�i]Â� !Gق !;pّr و ،¡HPN� !ءھ!`Vض أ
ّ�ُ3 q U�c«58.  
�ر ور� Yg��fدرة ا�
#ا"�  - 5�+Hhم ا��ا��0ّ/ ا�+ّ�*( أ �,dj  

 
Dا�Eوا� �2�\2;	 @�= �J!a mP2�ا� 
�CL �;6ّ�ا� �=
L!ن ا�ّ?�< ا��
�، و	�HJ!�ا�  
op ��= ء!HN�ا� ���H" دارةª= 9ّNLُ ! �2V و��!تr;Hا� W�NV bNPj

 W !G  دت���O رة:Cءت ا�!" �j ،�=

ق ا��?Hا� Uإ� �Hاھ�
رG;�D! ا�?�< ا�=

ف =W  @ إiaص و�o!ٍن m�6p �O هللا Vُ !H= �;6�ا�?�< ا� @�� ،b6�ّ?�و

�5ّJ ب!;c UNV :م و�!GHا�  N� m�= hG23 ع أن!\�pوا�:ط@، ا ،W�
pوأ W
إ��H3 q Wّ@ إر�!ء ا�ipم وا�:ط@، « :  -HL! 	!ل L Wّ�S-  ! :3!ن �3رك "�ّ�ا 

 W6"دي واr3 ن أّن!;�Â� @�H3 q Wّإ� ،�cوا b	و �O 2!ء=Sوج وا�وإر�!ء ا�
 ��5`��!= ّqإ i !L«59 .  

 �2p �O1956 إدارة UNV ف
?�� �HJ!�ا� U6ّ;� إ��ا�ّ?�< ا� mP�م ا�
HN�ا� ���H" ،��=

ج أ[N] أGD!`V! ا�6!رز3@ إ�U ا��N6ان ا��a أن ��= !G�O ء!
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 �c �pر�H= @�pو W�ND!V W�  mPر"و�:�N= " Z�Oو ،!G�NV اف
wا� U�:�ا��� 

H� !V��G ا=@ =!د�V ¬N= ©3د O �3�Eا� ¡ !E�!= UH;Hا� !G� ور!EHا� �E;H�!=

60�i �7ه أر=��@Hا� �O � !�N� 
�;oّ�دروس ا� �PN3 ن!Lو ، ّÃ��3 ن!L ا�7ي �E;
�"�O !G أNp:ب V�ّ�!= ���c:ة إ�U ا�GE!د H3 �3:	 Wpدرو b�!Lو ،@�NMH�!=

�Mّ!ل =6�h 	!د�G! 61و���3y ا�C:رةqرة، وا:C6!ر ا�a6¡ أ�� �O W�
 L�!دH�pوا ،
  . �O ا�6E!ل و�O ا��Hن

bfcq ا�;N\!ت اpq��H!ر3�  �ى ا�o2:ذ ا�H�2:ي ا�7ي 3�H�W= ¡ ا�ّ?�< 
� ا��6;� L
c @V W��
 ?= W�NV�Uّ ا�\
ق ���jy�ا� b5!و�O ،[�?ّط ا�!pأو �O

 �;�
o!م ا��ا� ��PHا� W2  [N\O ،رة:Cا�"bp:Lq 
أن �G3ئ ا�ّ?�]، L !HO!ن " رو=�
 [Nط hOأن ر qا�ّ?�< إ @ "bp:Lq "iD!	 : » ري!oأظ �إ�J �2ّ!دق  72 ��: 


�3ون  �2 أن أ7Lب UNV ا��، و=�� iL«62 �@ أ��5ث . ّ?�]وأ�! ا¯ن L >�w!ھ@ و
 W6�!ط �;H_ء ا�!HV�� =!رbp:Lq " -  ©3"اV�P!ل ا� :�c m6ِ	 @  ض:oHL - 

3�، W=!"yO ا�ّ?�<
Dا�Eا� ��`PN� mc د!E3� W�  وض!o��!= : ،����3�3 أ�y= m5ح ا�!�o 
2���N= �5= W:ر  @�= �3
6Eا� ��b5 ا�	!  W�و� Uأدى إ� !H   ���H" �L
و 

�6MPء =�5 ا�!HN�63ا� . Wإ�� bNpوأر !G�ل  5!و�i�cqت ا!\Np ودت!V !Hو�
: L!ن رّده c �G�NV!زً ! �2و=�@ G2V!  5!و��@ دO�W إ�U ا��o!وض وإ�G!ء ا�5
ب، 

3
، أّ ! ا��
=� ا��6;� و[�
ه، «
� ا��5ّG6" وض!oُ�NO ب

�;! إP3!ف ا�5O إذا أرادت
� �p!=!GّNL ا�ّ?�] وj:ر�W، و�G� ©�NO3 q أن 3��HّN:ا  ّSرة ا:j ف!P3:ن إ�\��64»;.  

�W =;6]  :ا	Wo ا�3rHّ�ة �CNّ:رة، و ¡ !�c �O د�G  Wّ6ّ;� أ��أدرك ا�ّ?�< ا�
ذ�  اa�!ر ا�P6!ء إ�U "!�] ا�ّ?�]، ورhO ا�XJ!ء �� WDi ا�5M� @37ّ:ه 

�W، وا	�
W�NV bc 	�!د!�c UNV !O:a !�	r  
Dا�Eدرة ا�!XH= ة�V ات
ة ا�Cّ:رة  
 !HDن دا!L W2�� ،ده�G�
، و3�2E] اaS\!ر ا��� M  أو ©�:�= º5�N3 أن

 �2p 72  وھ7ا ،hO
إّن اSزھ
 : و�O ھ7ا ا��Mّد P3:ل  �H5 زروال. م31955
� إ�U ا�?�< �!pر mHc @H= 4�= ،وراسSا �O رة:ّC!دة ا�	3ّ�، وھ:  @ 
w

ا�?�< =!�EH!ھ��O @3 ا��G= m6Eف ا��GV:�:  �;6! �3ور c:ل و":ب ا��5!ق 

ي �oان ا���Hا� �O ���6\م =�وره ا�:P3 4�c ة
�:�© أو ا�P!ھ Uإ� W�!pإر
 [�L ة
�XJ �� =:ر	�!p
�N  ا� @V و��@ ا�?�< أ"!ب ،�p!�;وا� �O!PCوا�
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!G�O :»
�p���  ّن هللاªO هللا �L
= UNV وا« !XN6  ��!p
�N  ا� m !c U\Vوأ ،
�  W2  !��! 	�ره Ha;:ن أ�M_w ��!V3ّ� إ
w 

�  ��WXّN6 إ�U اSزھO 9�

 h6P�p و��أّن ا� �Ly��CN:رة، وأوm !c UJ ا�:ر	� =:":ب ا=�GVi! إن ھ: 
W�NV65 .  

�  @ 	�!دة �!p6ّ;� ر�ا�ّ?�< ا� Uإ� mHc ا�7ي �Hw!Gدي ا�!Hc وي
و3
 �2p 3:م  @ أ3!م �O Uو�Sا �3q:1956ا�W2  [N\�
اث، ّc 
� ا�\ّ!ھPOم ر 

W�:P= !HG=!"أ �	6ّ;� �أّن ا�?�< ا� ،
Dا�Eوج  @ ا�

 ا�ّ?�] « : ا�_ yأ�

ج �5@ و��
WL؟ _� �j رة:ّC�!="�pِ!َ	 ْت:Hُ3ْ !َ266»!"ْھ . @  �
رت ا�5H!و�ّ��و

[�E3 >�?ن ا�!�O ،�HJ!�ا� �O رة:ّCدة ا�!�	 : » �O @و"� ا��:م وا�:ط
a إّن
6L9 ا�7ّي ھ: أc�
اًرا  @ ا�O �ّ�3 ،ب
c @رج ا�:ط!a b2L :� !أ� ،
D!6ا�� 



وف، HO@ .. وو	¡ ھ7ا O bNa�� ،W�O:راfھ7ه ا� �O ��!C أ�! وأ b"
a وإذا

ة Pcًّ!، وإّن ا�VSاء �\a �� وUNV !GّC53  ;!��ة ا�C:رة؟ إّن ا�5!� ّSا ¡E?3
�، HO!ذا �2M¡؟ أ��
ك ا���Hان ��G؟ iLّ وأ�9 f5� mّL �O !2�!�c �O !2ّ�دو�G��

 ّiL !و���@  ! �3:ن ،
Dا�Eا� �O !24 ھ� yp !«67 . ن!L �;6�إّن ا�?�< ا� m=
�: 3 : » b2L�S 9pّyّن Wُّ2pِ و5ّJ�5H;3 q W!ن �mH5= W ا�ّ;iح، �O!ن P3:ل

 mHcأ ،m6Eا� Uع إ�
ِpُأ ،�23�Hا� �O ا�c6!=�،  ! زدت 3: ! واwو ��5J �O
  .68»! ا�ّ;iح وأ	!�m  ¡ ا�EH!ھ�3@

  ا�Z0+Hده -5
 �G2  !L3@، وإدرا
H��;H6;� أ !م ا��أ=�اھ! ا�?�< ا� ��ا� �=iMّأ !م ھ7ه ا�
 @  Wّرة، رأوا أ�:Cا� [�!" Uا�6!رزة إ� ��HN�ا� ��M_?ھ7ه ا� mC  ء!P= رة:\_�

W2  ¾N_�وري ا�
��@ 9�L؟ إّن اV�P!ل ا�ّ?�< أو 	�p !2NV WN:ف 3��3  @ . ا�`

H��;Hا� UNV ه�Pcد و!GEN� [�?ّس ا�!Hc Uوا إ��GV ھ� أن
، �L  �7!ن  @  �

 �Hf2 "اء
H5ة " ا��� ا�i] �`�� ا�"
ا �� ا��� Hf2Hوھ7ه ا� ،W�!��]وا WO!\�a!=
 � !V @�3
Dا�Eا� �� !GHDا
" 7�o2�� �
ات اpq��H!ر3=!_Hا� !G��2J ا��:�:ن
 ��، و 5!و��;�
oت ا�!\N;ّا� @V �HG� �وا�M_�!= �G2  @�oPCH:ص، �j اp�6�!د أ3

�!M	EH�!= !G!ھ�3@ ��رع ا�?�:ك وإj!رة ا�HX:ض و�?:J W3:رة ا�Cّ:رة ��ى إ
  !ا�ّ?�]
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 m6	 Wّء، أ�!HN�ا� ���H" �L
روى ا�ّ?�< �6V ا�Np 9�\ّN\!��، أ �@  
 �L
  Uإ�7ار إ� ��!p6ّ;� ر�ا�ّ?�< ا� bNJأ3!م و �;H_= ف!\�aqدث ا!c


= º3
� V@ ط��HE�3 ا�)�\5Hا� 
Dا�Eا� (!G�O ء!" :» �=
إ�U ا�?�< ا��

ج  @_�
  !2�c	m6 أن o3:ت ا�:	b ا��N\� ،�;6ّ]  2  أن Dا�Eوھ7ه ! 69»ا�


ة وا�UNV @�Po?H ا�ّ?�<، =�Hة ا����Hا� UNV @��Nّ\Hا� �cأ @  �5�M� !H=ر
��!p

 ا����Hة 5O!ول أن 7G= W5M23ه ا��=��
ف V70 ن:��، �H3 !HL@ أن 


ات اpq��H!ر3=!_Hة  @ ا�
�aأ �� ��O¡ ا�ّ?�< ا��6ّ;� إ�X  U!درة ا�i6د  5!و�

ة=�Hا� �P3
\�!= W��oM�و �M  @�3 !HGر ھ7ا ا��7ار، ªOّن . ���o!دى ��ا�V!ت 

q:�o  ن!L ا
  ! ا�?�< ا��
=� ا��6ّ;� اa�!ر ا�P6!ء ��P`� هللا أ 
 m3
Oا=¡ أ
� ا�ّN�� �oO1957 ل�2  �3
� ا�;ّ=!M�ا�  N�م، ا	��5 "2:د 

�pر�H= >�?ّا�  ،��!`Oو �fNX= ه:N !Vو ،Wwا
O @  ه:V���!O ،ر:�N= �c

 وا�43�5، �;o�ا� [�Lآن و
P9 ا�c!M  W ! ام أ�	S!= ا:pودا ،W6�L وا
C�=و
 �O!c ،أس

 ا�ّp!c ،� :N�  
�] �G"و Uإ� W= وذھ6:ا W��
":ه  @  2aأ �ّj

،��،  ا��j �O ،@� �P!ب ا�2ّ:م، و�� 3
اV:ا �!�  W�O�W ا��23�ّ� ا��!�� �P�Hا� Wّ2p qو
�5� ا�H��ھ:رة، وا[�!�:ه �O  �!ن  !، =�� أ3!م  @ ا���37]، Mّا� W��!c qو

6
 إ�U ا¯ن	 W� ف
�ُ3 �NO ،W�ّC" ا:oaوأ ! �PO هللا WHcام ا�?�< ر�Vإ �P3
أ ! ط
، V@ "أ�Hc ا�ّ� :��"mEّp ا�EH!ھ�  �H5 زروال Gw!دة أ�2pھ! إ�U ا�EH!ھ� 


L @�3!ن Dا�Eا� �cأ
�aSل ھ7ا ا!	 ،�;�
oا� ¸�Eا� �O mH�3 : » b2L
 �j ،bO��6
ا و��:ا W�O  !دة ا�L !E3
GJ و��ر"!ل ا� 
`c�2 ! أV ا
�!c
 UNV و��اد ا�
Oأ @  �
ت "G:د أر=�O!`� �j ،دة!Hا�  N� �O ا ا�2ّ!ر:N�wأ

3¨، 	!ل GMذ�  ا� �O ور :ه �G�!`cه =�@ أ:NH5O �;6�ا� �=
ا�?�< ا��


 رأس ا�?�<  @ �wة �G] ا�2!ر وأ�;2�G!  و	�: ا�
اوي�w 
3!\� 9�L b3رأ
W\P;3 أن m6	 ،ء!H;2!ن ا�V �O ة
3!\�Hا�  
�	 �O �أو��  اSر=�

¨3
GM71!»..ا�.   
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�J�b  
 ¡H�EHN� �P�P5ا� 
��X�ّن ا�y= @ r3 ن!L �;6ّ�ل أّن ا�ّ?�< ا�:Pا� �Jia
�، و��@ �O ذات ا�:	L b!ن �O!PCا� ��V:�وا� ��N��وا� ��=
��!= ��3 !Hّي إ�
Dا�Eا�
� ا�ّ;iح، �L  �7!ن وھ: 3��O mH  ��ان X� ّqإ �Go3 q ر!H��pqّن اy= @ r3

5ّ�، و3ُ N;Hرة ا�:Cا� �O 
�o3 ،حiJا�!�c3! ورو
�Oو !�;o� !G� [�?ّا� �ّ� .  

ه �Oو W�!H= ،!G�3رة  72 =�ا:Cأ3ّ� ا� �PO ،W�6\= ا
D!j ن!L >�?ّّن ا�Sو
 ¡HEL ،رة:Cا� � �a �O �H�fV �3
p دوارy= ¡N\�!O ،�oN�_Hا� W�V!; و
 q 9�L ،!G= 5!ق��qا UNV 4ّ ا�2!سcو ،!G��Mّ!ل =�@ 	!دqور=� ا ،!G� ال: Sا

  !E3 q:ز Sّي  ;�N =�ون 7Vر أن 3�V 9N_@ ا�GE!د أO�Wّ�y= U وھ: ا�7ي

وف آ�7اك، fرة ا�:\a �]ھ7ا ر Wo	:  UNV �;6�ا�?�< ا� 
H�pا �	و
 º5�N3 ارا أن
و	� �W5M ز iؤه =XH!درة ا�i6د، وا	�
W�NV bc 	�!دة ا�C:رة  


 اjذ� ، وآ U=أ Wّ2�� ،ّ�دهG�
، و3�2E] اaS\!ر ا��� M  أو ©�:�= Uء إ�!P6�
 q W�5Jو Wُّ2pِ ّنS 9pّy�3 ن!Lد، و!GEا� UNV W ّ̀ "!�] ا�ّ?�] W;Hّ53 و53

  ! 5H;3!ن �mH5= W ا�ّ;iح
bfcq ا�ّ;N\!ت اpq��H!ر3�  �ى ا�o2:ذ ا�H�2:ي ا�7ي 3�H�W= ¡ ا�ّ?�< 
� ا�C:رة، L
c @V W��
 ?= W�NV�Uّ ا�\
ق ���jy�ا� b5!و�O ،[�?ّط ا�!pأو �O

Hو��O bN?O !  ء  ذ�!oaوإ W�!��]داره وا @  WO!\�a!= W2  ¾ّN_�ا� Uت إ�yE�
WّC"!  


  @ أV`!ء �MHھ7ا ا� �P� @  ه�c6ّ;� و�ا� �=
و�� �3@ ا�ّ?�< ا��
� ا��HN!ء، 2GO!ك 	WN6 اpS�!ذ اSد3] وا��o5M أ�Hc ر�! c:c:، أ �@ ��H"

� وا[��m 1956 !رس  �PO ،30 اV�mPُ 3:م  ��G ا=@ =!د3©��!Cة ا�
HN� م

ا، و=��ه ا�ّ?�<  �H5 ا���وي اpS�!ذ =H��G ا=@ p @Oود �2�\2;	 �c2:ا=


 أوت "ا=@ =!د3© ا�Cّ!��"=!د3© وا�7ي �P] =ـaأوا �O ا
p @Oود m��]ُأ ،
1957 �O ©3م ا=@ =!د! Â� @H3Sا �V!;ّل ا�!Hw:= �Hcذ أ!�pS�7  اLم، و

 
6H�6p @  ��!C6:ع ا�pSل اia mPُ�Vا ،�G�Hوأ �@  !ل ا� ،W�!�c1958 م

jأ W� 
Gf3 و�� ���!Cة ا�
HN�72.  ،©3ا=@ =!د �G�  ة
pأ @  !��H" ءqrGO
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 q ،ز !ن  5ّ�د �G�!O:� qن و!�  �G�!O
أ7aِوا و7ّVُ=:ا وأ�Vُ :ا و�� 3ُ�
ف �
 �O ودورھ� �G�  ! ا�C:رة�;p [6:ى إدراك اpq��H!ر �_\:ر


 ا�37@  !�:ا ���5! Dا�Eاء ا��Gw ¡�H"6ّ;� و�ا� �=
ر�c هللا ا�ّ?�< ا��

ارا �O ھ7ا ا�:ط@cذى ��52! أSا  @ ا:NH5�وإذا 2L! . ا�:ط@، و�NHّ5:ا  ! 


ف "�ّ�ا �� !2ّ�ªO ،ة��EH2! ا��
ف 	6:ر ھqrء و[�
ھ�  @ �Gwاء j:ر�� q ا��:م
!�5= !GN�6p �O 5:ا� ��6!دئ ا�Hا� @V 456� ا��:م ��© أن �G3 ! و ،�G�

 ،�GD6!دH= mH�� ھ: أن 
CLأ �G3 !HO ،:ن	ز
ُ3 �G=�2 رV ٌء!�cوھ� أ ،�G�!Oر
 
�_� 9Na 
�a ن:�� U�c ،�G;oأ� WN�6p �O ا:Ma
�pو��26 ا�:ط@ ا�7ي ا

9Np. 
�ا]l ا�\�در وا� 

hأو - m+nا�:  

Z3  ¡  ،أ=: ا�p �p!P�� هللا -J 43�cذ!�pSا  �XّNوا� �O!PCوا� 
�oا� �O هللا ��p �p!Pأ=:ا�


اد وز�!"�(وا��!ر3<،   �o5Mاه ا�

، )أ"Dا�Eا� ،
  .2008،  2?:رات ا�65

،  ،أ=: ا�p �p!P�� هللا -Dا�Eر3< ا�!� �Jia ،
3
دار ، 1962 -1830ا�PH!و � وا��5

� ipب ا�
Xوت، طا�
�= ،1 ،2007 .  
 - ���Hا� º�O:� �Hcة ،أ!�c  ح، ج!oL3 ،
Dا�E:ز3¡، ا��وا� 
?2N� �� ا�:ط�2L
  .1982، ا�?
 - ��!Hc �Hcأ،  ،
Dا�Eا� ،� S9، دار ا	دات و :ا!Gw ،ره!jوآ W�!�c)ت.د.(   
 - ��!Hc �Hcة  ،أ��N6!ب، ا��ا�� 
M	 ،©3ا=@ =!د �G�  ء!HNV اء�Gw)
Dا�E2004، )ا�.  
- ��!Hc �Hcج ،أ ،�V�6وا� �
اع =�@ ا�;2J2 �
(، دار ا�6� ،4	2�\2;Dا�E1، ط)ا� ،

1984.  
- �Hاھ�

ي، أicم و 5@، ج ،أ�Hc ط!�] ا�=Dا�
ات "L7 1 ،1932 - 1965 دار ،

 ،
Dا�Eا� ،�6MP2006ا�.  
- :Hc b3آ 
ر"!ل 2J�:ا ا��!رP� ،>3!ء  ¡ ا�
�a @= 9p:3 @= ©�Dة، دار  ،ا�\!ھ

 ،
Dا�Eا� ،�  .2011ا�_�Nو��

، "H¡ و�º�P5 د ،ا��6;� ��
=�ا -Dا�Eا� �O �� ipا� �`G2ا� Uة إ�:Vا�� �O تq!P  .

 �Hcأ �O
w�  .ا�ّ
�V!O، ا�P;� اSّول، دار ا�6� ،4	2�\2;
- ��i��  ،ا�m�`o ا�:رN�N  @�V ،ى�Gة، دار ا�
D!Cا� 
Dا�Eا�)
Dا�E1992، )ا�.  

،  ،�6V ا�
6�w @Hc!ن -Dا�Eا� ،� .  L:  �O2011] ا�C:رة، دار ا�_�Nو��
�  ،�6V ا�
O @Hc!رس -�p!�p ات
L7  ،ة
ّHا� �P�P5ج 1965 -1945ا�!c د:�;  �H"
� ،

 ،
Dا�Eا� ،�6MP:د، دار ا��2007 ;.  

، ا�H�95 ا�:طEHN� �2!ھ�،  ،�6V ا�ّ;iم =:w!رب -jÆ و ��!�  ،�;6�1996 .  
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 �H5 ا�6?� -  �Hاھ�

ب ا�ip �، ط5، 4ج آj!ر ا�=
اھ��H،  ،ا�=X1997، 1، دار ا� .  
�،  ، �H5 ا�i`O @;5ء -  Sي، دار ا
Dا�Eع ا�!\Pا� ،
Dا�E�!= �=

ة ا�
ا�Dة �N����N ا���;Hا�

  . 1999، 1ط

، ج  ، �H5 ا�i`O @;5ء - Dا�Eا� �O حiJم ا�iV2 @ أ ،
Dا�Eا� ،�   .2000، دار ھ: 
- V @= Z�!Mّا� �H5 º��،  �� ا�:ط�2L
� وا�5�ciJة ا�:Vل ا��!E  �O 9	اث و :ا�cأ

 ،
Dا�Eا� ،[Nc2?:رات د  ،
Dا�E�!= �3
Dا�E1990ا�.  

ي -�=�
،  ، �H5 ا��
=� ا�Dا�Eب، ا�!��N� �� ا�:ط�2;prHول، ا�Sا !G !V �O رة:Cا�

  . 187، ص 1984
- �N�Hا� �H5 ،  ،
Dا�Eا� ،�6MPاءة، دار ا�
��  @ ز @ ا�6!3
L2011ذ.  

، ،  �H5 زروال -Dا�Eا� ،�� �O ا�C:رة، دار ھ: ? !HّN2003ا� .  

، أ�cاث و	`!Gw ،!3!دات، دار ھ: �، .. دو[:ل ، 6V �H5!س -Dا�E2007وا�.   

،  28رواد ا�:ط�2�، Gw!دات  ، 6V �H5!س - Dا�Eا� ،�� وط�2�، دار ھ: �M_w2009.  
 - �NV �H5  ج ،د=:ز ،
Dا�Eا� �O حiJم ا�iVط2أ ،�  .1976، 1، دار ا�6� ،4	2�\2;
- �p!PN= b3!� �p!	 ط ، :�:د ،�6
، دار ا�6� ،4	2�\2;HO:� ة
ّ] UNV �، 1ردود ا�o�m اSّو��

1984.   
- �pi= �Hcأ m�6�،  �3
MHا� ���Gا� ،
Dا�Eا� 
3
5� �O ودوره � ipوا� �=
�E!ه ا��qا

  .�N�1990�!ب، 
 - Ferhat Abbas, l’indépendance confisquée 1962-1978, Alger, livres 
éditions, 2011. 
- Jacques Carret , l’Association des oulama d’Algerie, Alger, 1959 . 

����o - تd
  :ا�\pq وا�

، ا���د  -D!M65، 90ا�  
6H�6p1949.  
- 
D!M6د : ا���20، 204ا�  
=:�L1952أ.  
- 
D!M6د : ا���1955أوت  26، 330ا�.  
- 
D!M6د : ا���13، 349ا�  �o�!"1956.  

ي  6، 17ا�2H!ر، ا���د  -o�O1953م.  

�'��o-  ّ0دات ا�0ّ ا��Z�!�R:  
 .�ّ:ار "�وا��،  @ �i �7 ا�?�< ا��6;� -

ع  ��G ا=@ =!د3©  - O �O �;6�7 ا�?�< ا�� i�
، وھ:  @ �?= �p [ّ�\ا� �H5 )ر:�N=.(  
� �O �< ا�5;�@ =@ ا�m�!2  ،�N�H �ا�? -pر�H= �N� ر، و!M��qا �L
c] و�ب ا�?�c

� ا��HN!ء ��H")ّولSا !G !V �O رة:Cي، ا�
�=�  ).Gw!دة �L @H�!ب ا��
=� ا�
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  :اr���+�s -�را,�
- Ali Boutekadjirt , La vie de cheikh Saïd El-Bibani , (site Internet:  
https://binbadis.net/), en ligne le 25-10-2012, consulté le 08/11/2019. 

  
t�ا�Zا�:        

                                                           
1-  �NE  �O ل!PHا� 
?ُ�)!�pوآ !�P3
Oإ) (L’Afrique et L’Asie(  �2p �O1958 �j ،م

 �2p �O mP�;  456L ¡6ُّ�ھ!1959طwأ UNV �3
Dا�Eرة ا�:ّCا� b�!Lم، و .  
2- Jacques Carret, Le réforme en Islam, L’Association des oulama 

d’Algerie, Alger, 1959, p 22. 
3-  W=!�L @  ��!Cء ا��Eا� �O د=:ز �NV �H5  ¡p:�= �;6�ا ��5!ة ا�ّ?�< ا�:H"
� @ ا�37@ 

"
Dا�Eا� �O حiJم ا�iVأ."  
4-  ���H" !GNp
� b�!L ��ا� ��HN�ت ا�!C�6ا� Uإ� �O!إ� !Vد ،��=
ا��HN!ء إ�U ا��N6ان ا��

� إ�U أور=!، و�O ذ�  L�P3 [:لNj!H  ت!C�= ل!pورة إر
� U6ّ;� إ��ا� �=
: ا�?�< ا��
�"O!�:ا"] y= �`P3ن ��UNV mH إرp!ل «�HNV ت!C�= " ��م ا�:N�ّود  @ ا���N� !=أور Uإ�

�P:م �c !G�NV!ة اS � ا��:م . ّ;�!= !5ّN;  !=!6w !د��Vا U�  !2ّ�ªO@�ci : @  �H�;Hا� �cو
ا�
 !2;pّأ �	7ٍ D�2V ن:�� ،��V!2Mّا� �د223! و�!ر3_2!، وا�ّ;iح ا�H!دي ا�H:":د �2V أور=! ا¯��

� �`!q، وھN� . mّ?�] د�D!V ا��ّ�ة وأرL!ن ا�ّ;�!دة وا�ّ;�!دة Sا @  [N\�3 ھ7ا @��

، ا���د . (»! ;3�º5 ا��5!ة إqّ ا�N�!2H:نD!M6م05/09/1949، 90ا�.(  

5-  �3
MHا� ���Gا� ،
Dا�Eا� 
3
5� �O ودوره � ipوا� �=
�E!ه ا��qا ،�pi= �Hcأ m�6�
  .158، ص �N�1990�!ب، 


، ا���د  -6D!M66ّ;�، ا��ا� �=
6
  5، 90ا��6!رة �N?�< ا��H�6p1949.  

 آj!ره، ج  - 7fأ� ،�Hاھ�

وت، ط 4ا��6!رة �N?�< ا�=�= ،� ipب ا�
X1997، 1، دار ا� ،

  . 344 - 343ص
8-  ،
Dا�Eا� ،�6MPاءة، دار ا�

3!ت  @ ز @ ا�6Lذ ،�N�Hا� �H5 2011 269 -268، ص.  
6�  ��G ا=@ =!د3© =�@  -9Nء1949 -1947 @ ط!HN�ا� ���H" ارس�  �HN�  �cأ �j ،م.  

3�(��Pة، ا�� -10
Dا�" ��V:6p�3ة أ
  .1993":ان  9، 145، ا���د )"

، ا�H�95 ا�:طEHN� �2!ھ�،  -11jÆ و ��!�  ،�;6�  . 30، ص �6V1996 ا�ّ;iم =:w!رب، 

3!ت،  
"¡ º=!p، ص  -12Lذ ،�N�Hا� �H5 271.  

ي  6، 17ا�2H!ر، ا���د  -13o�O1953م.  
14- 
fره، أ3`!: أ�!jء ا�_! ©  @ آ�Eا� ،�Hاھ�
ا�?�< ا�m�`o ا�:ر���i، : ا�?�< ا�=


ةD!ّCا� 
Dا�Eا� .  



   ��H� ,�ر��ن . د 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  666 

                                                                                                                                        

ب ا�ip �، ط - 15Xدار ا� ،�Hاھ�
� �WNE د5، "ـ 1997، 1آj!ر ا�= �P  @  ، . [�!ط �Hcأ

  .21ا�=
اھ��H، ص 
�، "ـ  - 16V�6وا� �
اع =�@ ا�;2J ،��!Hc �Hc2أ	4، �دار ا�6 ، �
، ط - ;2�\2Dا�E1984، 1ا� ،

  .269ص 
17 - 
fع أ�:�:Hا� �O �3�HN� : ©3د!= @= ��H5�6 ا�V �G�  خ:�w م!Gpإ ،��iP  �6 هللاV

�N�N  @�V ،ى�Gدار ا� ،�3
3

،  -وط�O W=i ا�C:رة ا��5Dا�Eو !  51، ص 2014ا�
 .=��ھ!


اع، "ـ  -18J ،��!Hc �Hcص 2أ ،º=!p ¡"
  ،300.  

"¡ º=!p، ص �6V هللا  -19  ،��iP 55- 56.  

اع، "ـ  -20J ،؟��!Hc �Hcص 2أ ،º=!p ¡"
  ،300.  
� وا��!ر3<،  - 21XّNوا� �O!PCوا� 
�oا� �O هللا ��p �p!Pذ أ=:ا�!�pSا ¡  Z3
J 43�c) �o5Mاه ا�
أ"


اد وز�!"� ( ،
Dا�Eا� ،
  .99، ص 2008،  2?:رات ا�65
22 - PHا� ،
Dا�Eر3< ا�!� �Jia ،هللا ��pوت، ط
�= ،� ipب ا�
Xدار ا� ،
3
، 1!و � وا��5ّ

  .170، ص 2007

3!ت،  
"¡ º=!p، ص  -23Lذ ،�N�Hا� �H5 270 .) @  �
 ا�9�rH أ�Hp Wّ¡ ھ7ه ا�
وا3Lذ

 �3�ال UNV 	�� ا��5!ة ور  !  Wّ!ل أ�	6;�، و�ا�?�< ا� @  ¬N6Hا� �ّN;�ا�ّ?_¾ �W;o ا�7ي 
  .)س.ع.ط.م.ح: WHpq =ـ


، "H¡ ا� !م ا -24Dا�Eا� �O �� ipا� �`G2ا� Uة إ�:Vا�� �O تq!P  ،�;6�ا� �=
�?�< ا��

�O أ�Hc . و�º�P5 دwط ،�  .29، ص 1ا�ّ
�V!O، ا�P;� اSّول، دار ا�6� ،4	2�\2;

25-  �NV �H5  ،
Dا�Eا� �O حiJم ا�iVط2 جد=:ز، أ ،�، 1976، 1، دار ا�6� ،4	2�\2;
  .68ص


،  6V �H5 28!س، رواد ا�:ط�2�، Gw!دات  -26Dا�Eا� ،�� وط�2�، دار ھ: �M_w2009 ،
396- 397.  

3�، ا���د  -27
Dا�" ��V:6p�3ة أ
  .1993":ان  9، 145ا����Pة، "
28- �N�H6!ن : ا�?�< ا�5;�@ =@ ا�V W�NV ف
ّ��� ا�q�M!ر، L
c] و�ب ا�?�c �O m�!2 

 �O1947:XNw �3�N6= !oن  :ظ!L @�c م �pر�H= !HN�  @�;5ن ا�?�< ا�!L !H2�= ،���م ا�
!G= ء!HN�ا� ���H"  .  

29 -  �O ه
2�، إ�U أن اL�ُ?9 أ p @  
CLأ �� ا�3:�5HGHدي ھ7ه ا�r3 ھ:دي��mّ اpS�!ذ إ=
اھ��  
�ھ:دي1956 !رس   º5�N3 أن UNV أي

 ا�P�p6!ن اV6ّ;� و�ع  ¡ ا�?�< ا�:�:Hا� �pدرا ��م، و= 

6� را�D و�V!;  �cyLي زX3:د �

 ا�M: !م =H�r  
`c �	و ،!G�� و23`� إ�U 	�!د��!Cا� �P\2H�!=
9p:3 .ص ،º=!p ¡"
  ،�  .397رواد ا�:ط�2
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667                                                                                  ��� ا�
	�ء 

                                                                                                                                        
30 -  ،
Dا�Eب، ا�!��N� �� ا�:ط�2;prHول، ا�Sا !G !V �O رة:Cي، ا�
�=�، �H5 1984 ا��
=� ا�

  .188 - 187ص 
31 - m��p:p :"و=:�:"�، ور
6
ا3
 =!4c ا��O �O 
Dا�Eا� UNV ! !V !وا�� @ّ�Vُ ،º=!p ات
=!_  m

�"م، c!ول إE3!د 1955C�!j ة:	 " º�6\��H3@ أن �  456�W إدa!ل =�h ا�ciJ!ت �O إط!ر 
�  @ 1947	!�:ن N;Np W5�!M  ت
"yO ،�2ا�:ط 
3
� ا��5ّG6" ل�V ف�G= 
Dا�E�!= م ا�_!ص

3�  ¡ =�h 	!دة ا�P:ى ا�;�
3�، ��@ ھ7ه ا�5H!دj!ت ا��bG دون ا�:J:ل ا�PّN!ءات ا�;ّ
Dا�Eا� ��p!
�E��� �  .إ�U أ3


ي، ا�C:رة G !V �O! اSول،  
"¡ º=!p، ص  - 32�=�  . �H5 187 ا��
=� ا�
33 -  
D!M6ا� ��c!��Oا �O د ("!ء��!ر3<330ا��در =!Mا�ّ;!دة « ): م26/08/1955: ، ا� !Gّ3أ ��`Pا�

 �o3
3
�3 ا�:J:ل إ�U ا��5!ة ا�ّ? [�w ��`	 ،��D�� إciJ!ت "�`	 q ،m !L بiPا� ��`	
qو W�O 5!=!ة  q دق!J اط�
PH3م د!f� @H� ��
�3 أن �mM إ�U ا���5 ا�7ا� � ا�5ّ
ة، 	`�� أ 
�º3 أ[iل اpq��H!ر، H� UNV ا: �V!ر و�ة ا�!�c ا:oأ� ،

ة  �3i@  @ ا�6??V �إ"5!ف، 	`�


ارcSا �V!P  6:ئ�5�5�، ودp�:را w��p ºP53 !�6!دة . وJ �
اط�PH3ود ،� :�cو �
�3 دو��
2�  @ ا�
 !د �7ر �V �O:ن oc qع، و!�Eت ا�!�p� UPN� �6a �HP� �3
� q ،� Sا mL ،� Sا

�ا�2	�J m6P� qو !Pc �3
� ،�J:P2  ت!ciJإ q i !L ! !f� �3
� ،@3
  . ».. !ظ

، أ�cاث و	`!Gw ،!3!دات، دار ھ: �، ..  6V �H5!س، دو[:ل -34Dا�Eص 2007وا� ،

317.  
35 -  �2p ن:`] �O �PV �	 !V!H�"!ل أّن ا	و W�
اL7  �O �Hاھ�

 ھ7ا اpS�!ذ أ�Hc ط!�] ا�=Lذ

1955�ND!�ا� W��2H= 6!ن ر `!ن م�ا��3@ = 
�a �H5 6;� و�ا� �=
6�، "H¡ ا�?�_�@ ا��Pا� �O. 

ي، أicم و 5@، "ـ Dا�
ات "L7  ،�Hاھ�
6�، 1965 - 1932، 1أ�Hc ط!�] ا�=MPدار ا� ،

 ،
Dا�E94، ص 2006ا�.  
ا�\!ھ
 آHc b3:، ر"!ل 2J�:ا ا��!رP� ،>3!ء  ¡ ا�
�a @= 9p:3 @= ©�Dة، دار  -36

�اEا� ،�
، ا�_�Nو��D2011 75، ص.  
37 -  !�!L @�c وش
�HV ¡  W�	iV طّ�ت:�� ا�7ي  !w:= ¡�=
L!ن ا�:iV �O ��p	�HG! ا�?�< ا�

 !;�Dر � !w:= ،©3ء =6!ر!HN�ا� ���HE� �3�L
Hا� �3�iHن  �! �O =�ا3� ا�_H;�2!ت �O ا�?�6
 
?V © !_ا� �;Pا� �O !G�6�?� !;�Dور ،!G�O ا:`V وش
�HVو ،�3�L
Hا� �6�?N�©3ر!= @       .  


اع، "ـ  -38J ،��!Hc �Hcص 2أ ،º=!p ¡"
  ،299.  

"¡ º=!p، ص �NV �H5 2 د=:ز، أiVم ا�iJح، "ـ  -39  ،68.  
�وھ: º�Pw ا�ّ?�< p��� ا�6�6!��،  -40pا��را m"6!ر3©  @ أ= ��P3 ن!L  .  

41 - Ali Boutekadjirt , La vie de cheikh Saïd El-Bibani , (site Internet:  
https://binbadis.net/), en ligne le 25-10-2012, consulté le 08/11/2019. 
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اع، "ـ  -42J ،��!Hc �Hcص 2أ ،º=!p ¡"
  ،299. 

43- Jacques Carret , Opcit , p.23. 
44 - W�O ء!" !H  :» .. ات:O m6	 و�!ت!o  �O ل:aا�� [E3وانSا .. ��c:وض ا�!oHإّن ا�

3
 ا�:ط�2 
� ا��5G6" :اھ@ ھ

  !»�O ا�:	b ا�fرس: أ�!O @Hc
�  ،�6V ا�P�P5ا�
 ��p!�p ات
L7  ،ة
ّH1965 - 1945ا� ،�6MP:د، دار ا��ج  ;!c د:�;  �H"
� ،

 ،
Dا�E225، ص 2007ا�.  
�، اp��  �O �2N6P�W6 طN]  �2 ا�?�< ا��
=� ا��N=!P  �;6ّ�UNV W و"P3 :» .. W:ل O!رس - 45V
ا�ّ;


�2V : bَ3 ! رآ�� �2P�!V وھ: P3:ل ��. ا��N= �ّc �O �E;H�!= º5NH:رّV �P� ، �O رك هللا!=
�، Ò!O وا��HN!ء  �  N�62ا�  �HG  �O 
H�pا ،¡Dرا m�?= دi6N� ��P�P5ا� �
 »ا�:���f�6 : أ�V


"¡ �W;o، ص  ،ا�
O @Hc!رسH89ا�.   
46- Ferhat Abbas, l’indépendance confisquée 1962- 1978, livres éditions, 

Alger, 2011, p.135- 136. 
�o!ق  ¡ 	�!دة ا�C:رة -47!= �P�ع ا�!H�"q6!ن أّن ھ7ا ا�w @Hc

 ا�ّ?�< �6V ا�Lذ .W=!�L 
fأ� :

 ،
Dا�Eا� ،� .  88، ص L:  �O2011] ا�C:رة، دار ا�_�Nو��

، ا���د  -48D!M613، 349ا�  �o�!"1956.  
�:º�O ا��c ،���H!ة oL!ح،  -49 �Hc3 جأ ،
Dا�E:ز3¡، ا��وا� 
?2N� �� ا�:ط�2L
، ا�?

  .34، ص 1982
50 -  
D!M6�3ة ا�
" �O @32?:رHا� �G3ة ��اء

 أ��c Wّ@ أ�Jر  �HN: ا��Hارس ا�5ّL7ُ3) Uإ�

�;�
oا� 
�H`ا� ( �O12  ي
o�O1955 ،ي(م
Dا�E] ا��ا�ّ? Uإ� ( �O11  م، 1955 !رس

�V�ZM� ،!G ا�?�< ا��6;� ھqrء ا�H�W�:P= @�HNوwو �3
3

اف =!�C:رة ا��5�Vا !HG�O : » إذا

 ،9Mّا� �3:P�� وHھ!;Hة وا�
J!2H!ج  ��2 ا��5�أرد�� ا�=P!ء UNV أ��D!o� ��;oة ا�C:رة ا��� 
���cا
Jھ7ه و ����ّc @  i�N	 ا:foc!O !« .
fح : أ�iJم ا�iVء،  @ أi`O @;5ا� �H5 


، ج Dا�Eا� �O2 ،
Dا�Eا� ،�  .84، ص 2000، دار ھ: 
51- m	Sا UNV 7اG= !ل	ب: !�L �O ��!Hc �Hcدات : أ!Gw ،ره!jوآ W�!�c ،��!Hc �Hcا�?�< أ

 ،
Dا�Eا� ،� S9، دار ا	102، ص )ت.د(و :اW=!�L �O هللا ��pو ، : �Jia ،هللا ��p

Dا�Eر3< ا�!�
"¡ º=!p، ص   ،170 �p!	 و :�:د ،W=!�L �O �p!PN= b3!� : m�oردود ا�

�6
، دار ا�6� ،4	2�\2;HO:� ة
ّ] UNV �
، ط - اSّو��Dا�E76، ص 1984، 1ا�  .  

، ص  -52Dا�Eا� ،� S9، دار ا	دات و :ا!Gw ،ر!jة وآ!�c ،��!Hc �Hc102أ.  

 ا���!ب، ا���N6ة  -53M	 ،©3ا=@ =!د �G�  ء!HNV اء�Gw ،��!Hc �Hcأ-  ،
Dا�E2004ا� ،

  .71 ص

اع، ج  -54J ،��!Hc �Hcص 2أ ،º=!p ¡"
  ،302.  
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55-  �� ا�:ط�2L
� وا�5�ciJة ا�:Vل ا��!E  �O 9	اث و :ا�cأ ،º��V @= Z�!Mّا� �H5 

 ،
Dا�Eا� ،[Nc2?:رات د  ،
Dا�E�!= �3
Dا�E123 -122، ص 1990ا�.  
56- �2�\2;P= �
 ا�?�< أHc �Hc!�� أ�L @�c Wّ!ن =;E@ ا���3L73  �G6" @  �G�NV وردت

 9PC  m�!2  mL UNVو ،�ّN�ّ�وا� ��N�ّ�ا� �NJب  :ا:":= �53
J 
3
 أوا 
و"�¸ ا��5
�N��3 أن W�N�O !oPC  @�3 �� نªO ،Wا�:aإ �ّN�ُ3 أن @E;ا� maاع، . (دا
J W=!�L 
f2 جأ� ،

  ).302ص 
�ي  -57�NE�qا ��V�
�� ھ7ا =H:	9 ا�L73"mw
?��h وزرا�c ، WD@ اw��W� U ="و�;�@ 

 ��H�!�ب ا�
3\!���، وL!ن ذ�  أ2j!ء ا�5
�ر ا�6Eا� UNV ��!H�Sي ا:E9 ا�MPرة ا�:\a
�، c:ا�� V!م ��!C1942ا�W�=!"إ b�!�O ،م :W� m�	 ؟b �ُّھ �pر�  @  �L : ،�pر�  qو

3\!��! =_�
: 	!ل
  !إذن =

ات، ج  -58L7  ،�Hاھ�

"¡ º=!p، ص 1أ�Hc ط!�] ا�=  ،94 -93.  

، ا���د ا� -59D!M6204 ،20  
=:�L1952أ.  

ي، دار  -60Dا�Eع ا�!\Pا� ،
Dا�E�!= �=

ة ا�
ا�Dة �N����N ا���;Hء، ا�i`O @;c �H5 

�، ط S100 -99، ص 1999، 1ا . h�= W�O م�P3و �G�Hا� 
L!ن ا�ّ?�< ا��3�3 �;6ّ
� وا�?�<w:L:= ة�Hc >�?�7  ا�L W�  ن �3ّرس!Lو ،W�6N\� WPoا� �O ا��روس  ¡�=
ا�


 H� )!��!c:ن Dا�Eا� �� !E= �o;Noذ ا�!�p7ھ�)أ� i�
، : ، وL!ن  @ �?= �p [ّ�\ا� �H5 

iV:= �o3م w ،ب ز3!د!�:= ،�Oا
?�� @;c ،�o2c �3ز:= ،��!L �Hcأ ،�o�L �H5 


ونaن وا�?�< . وآ:H�  ¡�=
و=�� اa�\!ف ا�ّ?�< ا��6ّ;� وإ�P!ء ا�UNV h6P ا�?�< ا�
 �G= mMّ��ة اHc �G2  6:اNوط �G�Hا� 
2\�2� وا�?�< =:Hw!ل  �3;	 @  ��!Hc �Hcا�?�< أ

 �2p @  أوت �O 
a¯ھ: ا ºN]ُا�7ي أ ،�2�\2;P= مSا �G�H�!= 5!ق��qت . (م1957ا! :N� 
�G�Hع ا�
O �6Nوھ:  @ ط ،
�?= �p [ّ�\ا� �H5  ذ!�pSا !G= د��!Oأ.(  

  .º=!p67، ص ،  
"¡ 2 ج �NV �H5 د=:ز، أiVم ا�iJح،  -61

"¡ º=!p، ص  -62  ،�pi= �Hcأ m�6�158.  
  .W;o�158، ص  -63

"¡ º=!p، ص 2 ، ج �NV �H5 د=:ز -64  ،71 - 70.  
65-  ،
Dا�Eا� ،�� �O ا�C:رة، دار ھ: ? !HّNزروال، ا� �H5 2003 199، ص .  
3� أO!د�� =G! ا�;�ّ� �ّ:ار "�وا�� -66:ow �، وھ:  @ �i �7 ا�?�< ا��6;�، و	!ل أ�Wّ روا3

!�c ال�3 q �=!� :وھ W;o� �Hw!Gدي ا�!Hc @V  ذ� ¡Hp  .  

"¡ º=!p، ص  -67  ،º��V @= Z�!Mّا� �H5 203 – 204  .  

"¡ º=!p، ص 2 ، ج �NV �H5 د=:ز -68  ،69.  
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، ج  -69Dا�Eا� �O حiJم ا�iVء،  @ أi`O @;5ا� �H5 1Dا�Eا� ،�
، ، دار ھ: 

  .22، ص 2000
  .W;o�23، ص  -70
  .�H5 199 زروال،  
"¡ º=!p، ص  -71
72- 
fدھ� أ�!G?�pوف ا
�Gwاء HNV!ء  ��G : أV :��!Hc �Hc@ دور ھqrء �O ا�C:رة، وظ

º=!p ¡"
  .ا=@ =!د3©،  




	� ا����ء��	
  708 – 671: ص -، ص 2020 �����، 27: ، ا���د20: ، ا�

و��ا��
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	�� ا��و���  2406-2588 :ا��
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:5	   :ا�

و���ح �;��� ا�:�ج دا78 ) خ.م(��5 	�دة ا�����3 ا�!��2  !1ف�%� ��ن ا�      
 )د.ح.إ.ح(و@
�� ا��;�ر ا�:
)�ت ا��)�%
اط�� ) ج.ش.ح( ا�#.ا-
ي@.ب ا�<�= 


 أو�G ا�;
اع دا78 ا����ر  ،1945 ا�&���� ��� ا�:
ب ا�������I8ز وا
ا@�ي ا�

�� ا��ط���،:� ذ�N أن �= ا�!1ف ��ن @�ل ا���	L �5 ا���7 ا����K ا�+���1% �

 �� P@Qريو�5 ا�، $� ظ7 @��� ا�+�%�Iب ا�<�)�ة ،وا��� ���R �� ا��<
وع ا�&
ا�Tي ��ا8�G�$ R ا��;��K ��5 @����ت وط���  ،زة $� ذ�N ا�;
اعا���� ا� �ر


ة �5 ا�.�5، �U� G��وأ8
ي X!;��، و��5 ھTا وذاك �
اوح ��T�U ا��<
وع �
�Yرة $� ��ة ���+ �ت و���  .د �5 ا�#��"ا�+�%1ل ا���<� و��7I ا�1Iق ا�&

����";ا����ر  ؛ا�&�ري ا����ر ؛�#�ه ا�+�%��1ا� K؛ا���� ا��Uح :ا�=	�ت ا�
 .ا�����3 ا�!��2 ؛ا�12@�

Abstract 

       The difference between the leaders of the Special Organization 

(OS), the Masali al-Hajj wing within the People's Party (PPA) and the 

Movement for the Victory of Democratic Freedoms (MTLD) after 

World War II, 1945, was one of the most serious and serious aspects 
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of the conflict within the independence movement of the national 

movement. It is worthwhile to adopt the revolutionary project, in light 

of the severe polarization, which was the hallmark of that conflict, in 

which interests overlapped between national accounts and other 

personal, and between this and that ranged the implementation of the 

project for a period of time, and disrupted the start of the revolution on 

several occasions and with it delayed The desired independence from 

jemy 

Key words :The armed struggle; the independent direction; the 

revolutionary trend; the reformist trend; the private organization. 

  

���ّ!� :  

�#.ا-
 �!�II ا+����ر)� ا+��Yف � ���
U1ل ا���2@= ا�@ �%�
����ر�� اQو�_ ا���7 �5 ا����دة ا��ط���، ��%�)^ أر��ن ا��Q وإ��ر و��دھ� 
�اء �� ���P  ���+1م + �U��)� ا��ط��� ����aدھ� ا��!�Yا� 
2��� N�T� _X1��$


اف و�Q%���� وا�و�� أو ا���دات وا�

�� وا��b ���
�ذج $��� Nال ذ�� �ا+ 

إ� أن ��T� 5  �3وره ا���ر)!�� و��%G ا�:�cري���:� )%��" ا��ط5 �

�2د �TYا ا���� L	و G:-ا
Xو G��d$ L���!T�� fI ا��%� ا�&��e ا�<�= و��!�

Iو�  �:��اء �� ���P  ����%�و��  ا���+ 

 �5 ا�%
ن ا���+" �<��Qت ا��

)� � � ا�%�در وأ@�� ��Uھ�� �5 ا�%�دة وا�.���ء أو ا��%�و�� ا�
�bي و

 5�U%&5 ر��ل ا��)5 وا��� 

�G و�&�g�وإ+���Yت @��ان 8��G وأ@�� �
�" ا�%
ن  ،وا������ ا�T)5 ا�!
ط�ا $� ��اد)�Y ا�&%�$��I� ط����أو ا�:
�� ا�

������Y  و�
ا�#�Y ا�:.��� ا������ ��ا��<
)5 ���#�ھ���Y ا��!���U ا8�1ف أ)�)

 ا� �� و���% �G و� �� �TYا g�@ G���ن ��رھ� �����g و�� )#= أن );� 5�
�ا ذ�N �5 و��د 18$�ت �ا�8�1ف ���دت ا��+�-7 و����R اQ+���=  و�� )!


ا��ت ��h دا78 ا�:
�� ا��ط��� $:�= �7 و��5 أ���ء ا����ر ا��ا@�، $�� و2
��، و�%;�  �N�T ا����ر�+�
)%� وا�I1ف $� ا��ا�8 G	
 ����G و@�ة ا��Yف $

إ� أن ، ا�Tي � �� ا�:
)� وا�����ق �� �أ وhU� �$  �(�b ا��	Rا�+���1% 
وأ�#�� �Y�P�%: ذ�N،  ��م ا���Uق وا�8�1ف ��ن @�ل إ� �ع أ$7c ا�� 7
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 N�Y�+اع  ا
�د و � �
ئ �i إ�_ 2�:� 
�b h$��� _ق  إ��U8ا� Nل  ذ��و�:
�ط5 ��  
$��+ R��� ت�I:ص و�
$ 
$�G ا�#�Y وا��	R وG�� R��g ا�#.ا-
 _�� �i�#ر ا�����ا �5 ا�+
�1ذا آ��� ����lل ا����%� وا�1@%� و�218 � 

(��د ط%� T�� رضQه اTھ ��$��Y ا�<�= �G���:c� 5 ا�#��م ا����o  د$" 
5 ��� أن ����ءل �5 �( P + ��� �	1I�وا h�Uر وا�����اع دا78 ا�
@%�%� ا�;

2
اع أ$�ر ا8��G�$ RU ا�
ؤى ��5 ا�#�7 ا�%�)�  ؟ا�+���1% � �;���(ھ7 ھ

G�� ف (وا�#�7 ا�#�)�) وأ���g��G-�%$ر( G�$ R2
اع أX!�ص �<�� �؟ أم ھ
 K��I؟ا��"��Iوا��  

���� ��� �5 ا+��
اXه ا�Tھ ��� ����sوع و�
ا�&�ري ض ��ا)�ت ا��<
 R�� ��وره ا�Tره، 7 +��ق ��ر)!� ���5$� ظو���ت أ$� � �i  �� 5 18ل�

���  G أ��iء وإرھ����2� " و )ا����ر ا�+�%��1( ���ء $� أد���ت ا�:
�� ا��ط��
ا��� �ا���ت ا��<�ف ا�����3 ا�!��g��� �2$� إ�_ � ا�:
ب ا������� ا�&����،

  .و��ت ����t ��#���ه

�Uح ا����K، ھTا��� 
X� ا�� Gع $� ار� �ط�g��5 أھ��� ھTا ا��� 

�� �#���ه ��� �!�ض ���
 و2
اع ط�)7 �;�د�G�$ R ا��Uح ا�Tي 
K��;ا�� G�$ R����ت وا8��G�$ RU ا�
ؤى و�<�������ت ا�&�رة �5 ، ا�)�)$


 وا��aس�����ة ر@� ا�Y%وا� ،e�� نQوع  و

ھTا ا��< �$�� 5� K��Uا� �$ 

�ع  1954g��� Gف �5 ���و��Yن ا�v$ 

 �:�3 $�ر	� $� ��ر)' ا�#.ا- ��(
�:�Iت  @��G  ور�2 أ�
ز ا�!1ف درا+� ھ� �:�و�� ا���
ف ��_ ط ��� 

 ،1950+��  �2�8 ��� ا��<�ف ا�����3 ا�!��2 ا��� ��ءت ���U<7و�#���ه 
 e�@ �@ا�<P $+�د �� �5 ا�
) � وا�<N ا����G�� R ا�&%� ��5 أ���ء ا����ر ا�

8
ط
)%G ا�Tي  ط
ف  �7wره ����ا �5 ا��ا8.  

  :�=�ة ا���وع ا���ري و#��A@� ا�"�ر(�5 /أو$

ا��;X�� �$  L��Y ا�#.ا-
،ھ������� �رھ� �:�I ��ر)!�� إن ا�&�رة 
5(
و +#7  أ@�اث �!���U و���رات ����دة�Y ��.� $%� ، ا�&��� �5 ا�%
ن ا��<

 إ�U8	�ت ��ش )������Y��2 5� �Y و��2
ھ�،ر�Y� �Y� �2 ا���ر)' �#�@�ت و

):Q Pي �Y�� ��Y  ودارس ��Y أن ) :T�  �$ eورھ� �5 ذات ا��<
وع  ا�Tي 
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 ��

�R ��5 أ@�cن ا�:�

ة �Toت �5 ا���� ا��ط��  و��R و�U� أ��
8
ى، �i ا��ط��� إ�_ أن � ��ھ� ا��Qرات ا���اه �5 ا����ر ا�+�%��1 دون +

��� �5 ا�< �ب �#� G� دت
U�ا K�
و�� ����7 ا���>� R: 2وأ R#c�
 Rرة أ��i _وع إ�
2
ار و�.)�� @�ل ا��<vر)�، و���ط��� ا�&��� ��Uا��
 G���iرھ� ��� 2
اع ط�)7 �" ا�+����ر ���:%P ا��Yف  ا�Tي ��7g �5 ا�


�&  .�= ا�#.ا-
ي�5 أ���ء ا�< ا�

و��_ ھTا اQ+�س $vن ا�&�رة و� 5d���R �:�3 $�ر	� $� ا���ر)' 
�ن ا���X �g�U �� آ��� ��Y$ "g أ��P �5 أن ��
ا �Tر)� ���o� R$�Y�+ا

�d��Uق، ، و��X7 و(�
��  @� e���R ����8 ����ر ����c ط:� G�$ RI ار�
��I%�و�� ) �وا ا �Y ���+أ R�����Y و��Xا����ر+� �%�و�� ���دت أ �$ �

���I%�إ� ا ��R د)������ ، ظ�ھ
)� ا����ا��� �� ھX ن��cا�� �$ �Y�Q
�(
$ ����ري �Tري ���ھ^  ،1ود)�i 
U� �(ا� �ا T�� RI ار� ���ھTه ا��)�

 �Y%��� _�� R�
وع ا�+����ري، �:�ل ��� ذ�N إ�_ @
�� وا��� @�>���

،، ا����I= ا��ط���(

�� ا��:�� �Y� Rg�8%1ل و�ا�+ �(�Yا�� �$ �%%:�

2ا�Tي ط���� راود  ا�#.ا-
)�5 ا���<�د
.  

�a@�اث  ا�&��5 ، �%� ذھ= ��د �5 ا��[ر5�8 إ�_ ر�f ا��<
وع ا�&�ري
8���U ا��#�زر ا��� ار� �Y ، ��1945ي  _�� K�وا�� 
ھ� ��ا)� ����7 ا���


)� وا����+��، �5 و��_ أھ���  Uا� �Y1ل و��ا�����ا�:�ث ودوره $� ا�@
�رة ا��<
وع�� ، ��
ح ���� $�G ط��c�� hل أ���ل ���Iا ا�TY� ���إ� أن ا���

 "-1Iا� P@ �$  إ�:�ف G�$ل، و�cح وا���U
ف ا�� P $� ا�X �Y� ن��

3اQو�� ��T ا�%
ن ا���+" �<

.  

 _�� ����
Uا� ���:�
ة ا��Uح ا����K و��ت �" ا��:�3ت اQو�_ �إن $
��+ 
�� �5  1945، و�� �#�زر ��ي 1830 ا�#.ا-(��� ط��+ �$ �%�إ� @

 5� K��Uرة ا����Uح ا�<�= ا�#.ا-
ي ا�Tي ��أه ����%�و�� ا�<� �� وأ��Yه �&
 
 �$��1954،  G��$  1X ر����ا�+ �Y�.وان ھ ��ا� �:��N ا��%�و�� ا����

�ن ا�Tي ظ7 ط�ال $�
ة �cا ا��Tھ ،�Y���c� 
�ھ� _�$<7 $� ا�%�cء �
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)� و+��+�� وا�Tي و�� �5 ر@� ا�@�1ل را$�ا �Toى ��G ا����ر ا�&�ري $
�L �<�ر��Y ا�:
�� ا��ط����!��4

.  

 f ار� �	ري  �
ي أن ا��<
وع ا�&Y� ���:ا� � � 
� 
ى ا����7g ا�(
�)� و$%f ������ر ا�+�%1ل دا78 ا�:
�� ا��ط���c� ،��2
ح ��� ) e�@: 

�� ا�"@
�د ���" ا��d�Yت $��%�ل �&a� 1ن �Y#� �#��� ءت�� K��Uح ا���
  �d�Y�� 7��( �� اب.@Qت وا�d�Yه ا�Tن ��^ ھQ K�:2 
�b اب.@Qوا

����G أ12 �v� 5�]( �� K�"ا��Uح ا���
أ�� 	;� ا��Uح : "�i )#.م 	�-1 ،5

K�
ج $� ����ى ا��3
)� وا��P� I إ� دا78 @.ب ا�<�= ، ا���!� ��$

ةا�Tي ، ا�#.ا-
يU�� �Y�،  ت وأز��ت����2 f+و �Y%� I� و@�ول

"و�#�@�ت وإ�U8	�ت
6
.                  

 e�@ 5� ت.(��� �	 �U�K�:2 أن ا�:
�� ا��ط��� ��<��Y�1 ا��!�
 7��U�ا� 
Yظ N�T� �� و� ،G ���+وأ �Y��c� 7-�+و���دت و R��اQھ�اف  $��

�ة +��+�� $��� ���Q ،�Yن �7 $;�7  +�_ ��<
 أ$�ره �5 أ�	 K ;( 7 أن

ةi]و� ����$ ، � ��اء إ)#��� أو ++ 7��U�ا ا�Tأو ���زع(ھ P$ا��ن 	� ) �(

�ر أ$�رھ� أدى $��ھTا ا���Y�7،  yc)� ا���Iف إ�_ �yc ا�:
�� ا��ط��� و� 
�ل ا��<
وع ا�+����ري�U� 7Iري وط�� أ��i وع
>� 5(� ،8+�ھ� $� �


 ا��ط�� $��Yك ���� �aن اQ@.اب ا��ط��� �� ���ھ(
�@�ھ� $� @
�� ا��:� �
 =�I� 5� ت
ا���)� �5 ا���ادي وا�#����ت ا�&%�$�� وا�
)���g ا��� � 
ا�<�= $� ا�:
)� وا�+�%1ل أ�
زھ� ا�<�$� ا�+���1 ا��� أ�� 
ھ� اQ+��ذ 

�ظ 	�اشU:� "�(
"��ر+� ا��ط��� ا�#.ا-
9
.  

5 أن �#.م �aن ا�&�رة و��ت �5 ر�( P + ��� 5@� ا����ر ا�+���1% �
8
ى وا��� وإن �� �[�5 Qط��� ا�� )#= أن �7�Y  دور �%�� ا����رات ا�


ة ا�&�ر)� و�� �� ��ھ� �<�Y� 7-� أو $� و	R �5 اQو	�تU��� ،  اء�و+
8
 و�e�@ 5 ��ري t� 7 أو>� Rھ��+ �%$ ،�� ��@
��� أو$� �� �Y�gر��

�ر ا�$Q7 ا� ���
b �$ أو� ��ري �$ Nأدي ذ� e�@ ������(�(Qوا ��+���
��Y)� ا���Iف إ�_ +%�ط ا��<�ر)" ا�د����� وا�12@�� و�
وز �<
وع 
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��G ا�<�= �!��ر و@���� $� آن وا@� �5 أ�7 @ L�ي ا�Tا� K�ا��Uح ا���
 ��+ T�� ����  .1830ا+�
��ع  ا����دة ا��ط��� ا���

�%��1 ھ� �� " ا�&�رة أن ����ءل ): ��� P�N�T و�:5 �%
 �aن ا����ر ا�+     
 L>��� ؟ و��� أن�����Y �" ا�:7 ا�&�ري ا�
اد)� R��� 7ھ G5 ا�#�ھ���
����ن ا�<�' ا�Tي )��%� أن 	�دة ا����ر ا�+���1% + e@� ا� Gا����� ��� ذھ= إ��

���� وط��� وا@�ة���ا أ)�)��@ ، K����Y�� 7 �5 ��ن )[�5 ����Uح ا���	 5�
!�� P(
I� ف�Yو@�ة ا�  �Y���� �%$ Kgر، و����� أو����1ص �5 ا�+


)%�  ��:%�P ذ�N) ا�+�%1ل(Iوا� ���+�
	��Y ا�$ 5� )��U�)ا�
10
.  

����C/ ��(ا��ط �.�Dت ا���Eري �� أد��  ):ا�"��ر ا$#"! ��( ا���وع ا�

إن أ�&
 ا��#�ھ�ت  �� �
ا �5 ا����ر ا�+�%��1 دا78 ا�:
�� ا��ط��� 
 �ا��#�ه ا�&�ري ا�
اد)���  ا�
ا$^ �7 ا��<�ر)" ا�12@�� وا�د�����، ھ

��%(
�ر دا78 أ@.اب ذات ا����ر، ��&�� $�  �#� ��Xل إ$Iو� a>� ا ا��#�هTھ 

و@
�� ا��;�ر ا�:
)�ت ) ج.ش.ح(و@.ب ا�<�= ا�#.ا-
ي ) إ.ش.ن(
11)د.ح.إ.ح(ا��)�%
اط�� 

 >��� �%� I�ي  وا�

وع ا�&�ري $�� ھ� ا�:�. ا��3
  ا�+�%��1؟  $� أد���ت أ@.اب ا����ر

�ل إ��(!�� / 1 F G
  )إ.ش.ن(  �

 �$ h(ر� �  ��%(
�5 ط
ف  ،1926 ��رس ��X �#� h+a�12ل إ$
5(
��Yا�:�ج � � ا�%�در12ا����ل ا�� G�+�-ر ���� ا��#�� ( ، و	� �c�

���
Uا� ����:.ب ا�<�� �(.�

 ھTا ا�����3 ا�#�)� ) ا��X�� e�@ G�(ا�� �$
��� ��Xل إ$
)%����Y ا��$�ع �5 ا��;��K ا���د)� و����  �(�، ��� ��م 13ا����

 �cب ا����ھ���_ �;��� ا�:�ج ر-�+� ا�:.ب و�Xرك $� �[��
 ا�<��
�(���ر ا����%� $� �
و��7 �1+��#�
ي �hU� 5 ا����) �U�$ 
YX14 ، e�@


ا ����ان (
�_ ا�!;) )%�3 ا�� ��(	�م �%� G�$ ء����إن �#� " :�ص �� )
�%(
ا���&K��;�� 7 ا�#��ھ�
 ا������� ���ن ا�<��ل  ا�$
)%�  ، ا�<��ل ا�$

�= �5 ا��[��
 أن )� ��ھ� Iو� �����ا� =��Iا�� P�%:�� 5�(
�#.ا-� =��I(

���� �z�� h�+a وط��U1ل ا��ات  ا�@�"ا+�%1ل ا�#.ا-
، �1ء 	

وھ�  ،15
�ل �N�T �5 ����� ذات ��Y�U� ������ =��I ا����I= ا��� @���Y ا��:�$ �#
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و)�� 
 ھTا ا�!�Iب ��&��� و�i%� إ�1ن  ،16إ�_ @.ب +��+� � 
���y ا+���1%
�م ا�%���� ا�:�)&�YU�� �(

)���   ،17أ+�R ���1د ا��ط��� ا�#.ا-� ����� ���

�_ إ�
از GI8 ا�&�ري �5 18ل  ���ن @�ل ا�:.ب) Nort Africain(ا�	�ام و�

 $���Y �5 أ$�ر و����Yت�� )>� ،  ��أ)�Y ا�8�ة "$%� ��ء $� إ@�اھ�� �� )

��%(
Y � 7��� ا���@�ة ...��%�وم ����� ا�Y#�� ا�� 
)����، $� ��Xل إ$>��... 


ا@ ��%(
"�5 أ�7 ا+�%1ل ���ا���، ��ش  ��Xل إ$
18

��GY ھTا . � L	�و�� )�
 I�ي �7 ���اه إ�_ ا�#��= ا�
��� ��� ا�#��= ا��3�� L	ا��%� ���!�ذ �

P�%>ب ا�
oا�� _�و�:
)^ ا��#��)��X 5� 5ل إ$
)%��  ، ����ر�g ا�:
ب �

���،�� د$"  �
)�ة Uا� z�#ار �5 ا�
Uا� _��)L'Afrique a francaise (


���� إ�_ وGU2  بUري" ا��
وع  "ا��#�" ا�&>���اة @%�%�� �� 7X �%$ 1�$و
�)�G ا��ط��� وأ���ده Y� ري��ل ، 19ا��
��� وا�+���1ا�&:�  R	�و��T ذ�N ا�


ون ��Y7 ا���@ e�@ �(�2� � و	 ����ر)� ذات ���� ھ�i ��
ا��#�  إ�_ @
G�18 5� ط�����ن  	�c��Y ا�(
و�� )�Y�  5 �8رج أط
ه  أي �<�ط ، ا�#.ا-

،
�T( �$�%i أو �����ا  11ھ[�ء ا� ��} ��دھ�  +��+� أو ا���ز�� �c� Lأ�
 _�
��� و$
و �7U� 30ع 
��  1936 و��� ��دة  �;��� +�� $
ع ���#.ا-
 K�$31 �(�� ع
وا+�
ا��#�  ، و�N�T وg" ا��#� ا�+�%1ل ��Yف أ+�+�$20

�( 5�P%: إ� �vرادة ا�<�= ا�#.ا-
ي وا�Tي +���.�G �5 ا�+����ر 
%���21�ة  G�@ _���I ا�@�1ل �+ R��	ر)� أ�&��� ��Uا�� Gو�<�ط Gأ�
و���#� �#
 �$20 
 �$�� 1929  ���
ا ��Yدا �Y��Q ا�%�I8 ���3�� G�
��� أن ا�� 

�Y�g22و+��1 أرا �(�b _ا��#�� إ� ��%(

 ا+�G إ�_ �#� ��Xل إ$��o� ��$ ،
�i ا��:�د ا��ط�� ������  ���ھ� أK 2 )��� �#�� ا��#�" ا�<� �، ،1933

�$ ����
Uت ا��I� ،��X 26 �U��� 1937ل إ$
)%�� ��:�Y� 7-�� �5 ط
ف ا��
 Gة �<�ط
�$ ��وإ�_ ���= �G ��I ا�&�ر)� @�7 ا��#� ���I � إ12@�� ط�

وا�:P $� ا������، و@
)� ا�;:�$� ، ��
ا@��Y ا��!��   �U��o�vء 	���ن اQھ���

ھ��bو ���
���ذا �� ا��.ج ��5 ا����I=  ا�&�ر)�  ،23و�
+�� ا���o ا��$

�� ا�&�ر)�؟ وا����I= ا�12@��؟ ھ7 �
د ذ���o� Nب�+�أم ��!L�U وطaة  ا�
�_ ا�:.ب �5 ط
ف ا�دارة ا�+����ر)� ؟� f�  ا�%�" ا���
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  �$ 
إدراج  1936أوت  �%�2 $�
 �;��� ا�:�ج ��� ��د�G إ�_ ا�#.ا-
 =��I� �Y�أ _�
���y ا�:.ب �� �$ ��$�%i;�د)� و�	وا ������د ا����

�<�= ���Yا+��#���G و� _�b �24، _إ� Gد���<�=  و��� �� ���I8 Gو� ���
$

 12ا�#.ا-
ي ���ر)'  �$�� 1936 ��( �� |8Q�� G�$ إن � �دئ " :��ء

�_ ا����� �5 أول )�م� h+ي أTط�� ا��
ك ، @.�N ا�(
ھ� ا���� ��:
����oا� N�و���� N�1+ة  إ

ق ا��<
و�� $� دا-I���"

25
و��ن 	� ا�%� $�  .

8���U �<�ر��G $� ا��[��
 ا�+��1  ر$^  ��� ���I8 ��2����� ا���� hU�

ة ا�د��ج وإ12@�ت $ G�$)R����م $��إن ھTه " :وط��= ���+�%1ل 	�-1) �

"� �� R��� رضQا ،�Yiووار �Y @�2 �"$��<�= ھ
26،  G���:� 
$Y�RU ا�#��ھ�



ا،أدي  ��Y،، وط�� R ��+�%271و�:��ة ا�#.ا-� � �(
و@%P ا��#� �� � ���ھ�
 K�$ _60إ� ���
�@�ھ� دون $� 
$28
ع ���#.ا-

.  

�ح ا��Yف $� أد���ت ا��#� وا����&7 g5 و���I!ت ا��UI�%� 5� وا� (

)%�  ،29+�%1لد��c��  Gل وط�� �5 أ�P�%:� 7 ا�$� 	��I5 $��� )!| ا��

�ض، و	� ذ�oا� �YU���$ Nذ� P�%:�� ���+�
 أ@� أ��cء ا��[��
 وا��

ه 	f �5 و+�-7  ا���7 ، ا�+��1 !( �� 5أن �;��� @�Gi �5 ا������ة �


وج �5 ��N ا������ة!�� ،  =�I( G�a� N5 18ل ذ�� �Y��$" ط����ا�
"ا��ھ���

�ظ 	�اش و�U2 د	�%� ���	L ا��#� �5 ا��<
وع  ،30U:� ��� و)%�م
�ل%( e�@ هT�U�� 7-�+ري وو� 1933و 1927ا��%�ر�� ��5 �
ا�y � �ي " :ا�&

��#� و$�ء ��i�� �� �أ ا�+�%1ل واھ����� د	�%� 3519و� ،  �Y�و�c#� �[��ا، �
�_ ا�����ى� G�U� �$ 
Y3�  ددا أو ��8را �.دو�� $� �<�ط
� إ�� ���ا��

�ريi أو  ��
X"
5 �" ذ�N ) %� @.ب ا��#� ا�����3 ا����+� اQول $� ، 31�

�= ���+�%1ل، و$��c� �Y � Kل ��)�ة  ��� �d ا�<�= و�T��� ا�#.ا-
 ا�Tي ط�

���، ا�:h ا��ط��$ "�  f�
�ل ا�Xأ "��� �:$�32و�

. 

 )ج.ش.ح(  �Kب ا���/ ا�
Kا�Jي /2


 ��رس �5 +��YX �$و ��%(
	�م �;���  ��X �#� 7@ ��� 1937ل إ$
���
U� ي
G%�� 5  ،33ا�:�ج ر$%� 	��دات أ8
ي ��h�+a @.ب ا�<�= ا�#.ا-�

 ����$ G�ل أ�5 ا�%�( N�T� 5ط�ا�<� � و��ا��ه ا����ا�� ��ن ��_ أرض ا�
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 إ�_ ����3 +��+��  ،34أ+h $� ا�#.ا-�;	 R	ل $� و�ھTا ا�:.ب ا�Tي �:

و$� �%�ة ا�����3 وا���<�ر ا��ا+" دا78 و�8رج �� �(
و@
�� ���ھ�

�ا��35ا��ط5@ h�+a� 60 ، �5 18ل ���� .��� ��� ،���	 5� Gو+�-7 �<�ط "(

 و�����ت @�-��I و��3ھ
ات �����I � ���+�%1ل�Xا-� و���
 ،L:236 و�

�8
ة ���R أ�Y�!g ��3ھ
ة Qه اT14ھ  ���(��ن   �1937�gا���� �Y�$ "$ر ��ا�

��� و	� �� ا��%�ل �;��� ور$�	� G���Y، ا���� ا��ط��U� �(د��� ���:� �Y���	 

37و��Yدة �Y��Q و+��1 �
ا��Y ا��ط��
. 

�c(
� �(
 �%� ا+��� @.ب ا�<�= ا�#.ا-
ي ��_ 	���ة ���ھ�

����L ا��dUت �5 ���ل و$1@�5 ، و����!� �Y��&�5�U%&و� � � ،و�#�ر وط
Gد �<�ر����ا�:.ب � _�� Nذ� h��X �#� hل  $���� ������(�(Qوا �(
Uا�

ھTا �� ��b�38،  5��Y �5 ا�I %� ا������� ا� 
و����ر)إ$
)%�� ا�Tي ���. �%���ة 
 �$

�� وط��� 2@ G�ن �� )��. @.ب ا�<�= أv$ ����i �Y� 5و� �Y�

 �%�cط��� ا��و� �_ �hU ا����I= ا����+�� ) ا�#.ا-
 $%f(�!;| $� ا�
�8
 ، وا�������� ا��� ��د ��Y ا��#�Qا اTر ھ���� 	�م @.ب ا�<�= ����.اع أ$

��
b 5�
2�� ا�#.ا-Qا �Yط��� �$ �Y+
b وأ��د ���
U� ھ��Uو�� �Y39
.  

أ�� $��� )!|  ا� 
���y ا����+� $%� ورد $� �
)�ة ا��Q ���ن @�ل 
 5� ��%��� ���7 �#���� ���I= أ�
زھ� إ�<�ء @X _�@.ب ا�<�= �

���
7 �
���ن �.ا-
ي ���!=، $�و)�cف إ�_ ا����I= ا�+�%���1 ، و�<
وا@�
ام ا��)5 ا�+��1 وا���o  أ8
ى ���Y إ��oء 	���ن اQھ���، ���I= ، ھTه

 �Y��:2Q ت��ا��
���،و@
)� ا�;:�$� وا�:P $� ا������ وإ��دة ا����

ھ��bإ12@��، و =��I� ف  ،40وھ��Yا� G#���
$7Y أ�o_ @.ب ا�<�= �5 �

  اQ+�س وا����&7 $� ا�+�%1ل ا���م؟


ي U�$ �$ G����:� ء��iل �;��� 1938أ�	ب �:7 .@ h�+a� ��Y��: 

� �� ا����+� "I� يإن

���ن �.ا-� NX 1� ������ �.ا-
)�  ...ا�
-��� ھ
و)���ءل ا��[رخ "���! � ��ا+�I ا�	�
اع ا���م دون ����. �
	� أو د)�� 

 ���
Uرا(ا�� $� ھTا ا��%�م �� إذا ��ن �;��� 	� ���زل �5 ھ�ف) ��5���# +�

 =�#( �i %1ل�ه $� ا�+

 �� ذ� � 
�8
 أي ا�+�%1ل )�Qا اTن ھa�
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G����:�41،  G�وا��1@{ �5 �7 ھTا أن @.ب ا�<�= ��ن را$�c �1����ج �
�= ا�+�%1لI�� _U��م �7 ا��1ل ا�%�+��� =��I( �� 7��%���� f%$ ا��Tا� ،

 
�ن ا�#.ا-وأ�&
 �5 ذ�N $%� ��ء $� إ@�ى �
ا-�ه ���Yا  وا��.ا��  �aن �
2���
U� �U��و� أدل �5 ذ� �� N	��G �;��� ا�:�ج وھ� ):���  ،�42)%� و@

 �$ G�.@ 7@ ��� ����
Uا����س ������دة ا� ��Y�� ى
�26
ة أ8 
 �� + 

1939، ��2
ح ��� ) e�@: " اب
��� $� ا	��Iع أي �.ء �5 �( 
�� أ$
���

b= @.ب ا�<�=؟ $� أن )
ي ��Y)� ��3م اQھ���، ا�Tي  ...$( ���$


ى ا�<�= )<�رك $� )P@1 ا�<�= ا�#.ا-
ي $� �7 ���د)5 �<�طG، وأن (
G:��;� 
����...  ��v$،Nذ� ��� K�� نv$ ا��Tا� �
b= $� ا��:
ر وا�:� 5:�

7��"+a	�م د��� ود�� @.�� ا�

ا�" 43� G�a� Nذ� 
�U( 5� 5 ھ��ك� ،

�� �2�8 

ورة ا���:� ��� �d ا�#��ھ�cح ا�#�)�ة وا��U� أ���G ظ
وف ا��

�2 ا��;�ل $ G� 
$�8�ل ا���!���ت ا��� ��� =b
وأن @.ب ا�<�= ��ن )



���44#��ھ�Iا ا�Tھ ��)[ �	و ، Gد��YX �$ ت � �س�@
@���� ح �� أورده $
1-�	 
�8Qا اTھ G ط�!$ G�1>ا� 
�N ا�&%� �5 أg" $" :زار �;��� $� 	;

���
$ "� �I �
� �(
�ر)� �.ا-Y�� P�%:� 7أ� ، �$ ��%i Kأ�� � ���
،���

��� ��d�X N�I�� 5 وإ��Y �5 ����زل إ� ���%�ة و� ���I إ� �� )��.ع  $U$

�Y��"
45

ا  � ���;� �Y�أدر �	ن ��ه ا�:%�%� Tد��؟ وھ�Yا�� ���$!     

�_ أ)� � ��oھ� ا� R���  �(

ة ا�:���� @.ب ا�<�=إن $��إ� أن ، �)

ة ��ى Uا� yc� اك و��مT�آ 
ا�3
وف ا��:��I �����7 ا����+� $� ا�#.ا-
���� �Y� 5�$ رأت �aن )�� Xا�%��دة  $� إ R�	"،أو��وا+�� �5 ا��# K-ا
X
 G�� � �i 
�= ا�+�%1ل ��ر)#�� @�_ )�� 	 ��G �5 ط
ف ا�#��ھ�I� ح
X


)%� ا���  �:%�Y� P ذ��XN �� و��b ����i �Y� 5ب Iوا� f�I!�د ، ا����ا�� ��$
Lاط��L2 ا�:.ب �5 ، ��_ ا�#
أة $� ا����)� و��_ ا��iرة و�y��Y ا��$


ف،ط
ف 8;��G ا����+��5 I���� �2�;���� ����
Uا�دارة ا� G��Yوا�G46
 


��� را$�� @.���X Gر$ "� ����� �#Y� ���;� _� � N�T�" ل�;U�ج � ا�����

رإ��� :� " R��	 ��ر)� ا�����ت ا�+�I�وھTا ��Uد)� ��:7 �5 ط
ف ا��



ه 1�$ $� + �� c:� 1939 �bا   رT5 ���زل �5 18ل ر$" ھ� G��	 ��
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2
ا@� �5 ا�+�%1ل ا�Tا�� و�N�T ا���� @.ب ا�<�=  ،47ا�<��ر 
وا�Tي )� 
 ���
$ "� L��:و� �	�2ا �	إ�� �1 "�I�( K 2ا��#� وأ �����5 راد)

�Y� 5 ا�#
أة ا����+��  ،�48+����ر)� $� @��� �� @%%G� R ذ�Nا� �� Gد���%$
 ����G ا��@��ة وا����&�+�
ھ�ن �� ��= ا�+�%1ل ا���م وا�Tي ھI� ح
I� اكT�آ
$� ا��Uح ا����K أو �� )�
ف  ����<
وع ا�&�ري ا�Tي +��
+' ��ر)#�� $� 

�2�8 ����cا�< �ب أذھ�ن ا�%���ة ا�� U	5 و(Tا�N�� _�ا� <��  �#�زرا� �ا �
 �$ �Y�ا�1945 ��ي 8وا��� ط��R إ8

49
.   

5 �
ة و$� � 
K�:2 أن $
��� @�و�R  ا+����� �;��� ا�:�ج أ�&
 �Y ��� _إ� G�.@ "� L%( أن G��� Rg
� e�@ 5#ن $� ا����إ@�اھ� ����� 


ط ����Y ��ن �Xا G��[��I� T8= ا�<�= "$� ا�:
ب ا������� ا�&���� �
����G ���5  ا��� �رIي و�

اع ا���م و��م ا����زل " ا�#.ا-�	��� N���أي ا�

�= )�� ھ.)1 �%�ر�� ��� ��ء Iا ا��T5 أن ھ� �b
�5 ا� 
���ن ا�#.ا-
ي و���
�L �;���  )ا�+�%1ل ا���م($� �
���y ا��#� � �	  Nل  16إ� أن ذ��oXأ ��+

�	�X50، 20و �U� ��+ ،ا�� 30و
b N�
�ن $������g$� إ�_ �#
)�ه �5  ،�
�	G ا����+�� وا������%@51

.  

��5 د78 @.ب ا�<�= gا�%��دات وا���� _�� f�وأ��م ا�%�" ا���
�� ا��
)�(ا�#.ا-
ي @
�( ، G��-ب ر��b �$و)���;� ( �(ا��� G���ا$�ت ��

 R��� R	�5، ��hU� �$ �Y ا�(��5 ا�ط�رات �!���U ا�&%�$� وا��ظ��U وا��
  ����
)L واQ+��ذ �:�� ذات �X ���+ دردور وا��:��� ا�:�ج =� Iأ�&�ل ا�

�	� �;�UIي و�5 X5 �8ة و� � �Iزداد  و�5 ا���� ��:� Lظ��ظ� وا��U:�
P(�2أو 
��� ا�X R�c!;��ت �5 ����� ، ا��T��1 أ�&�ل آ)R ا@�� و��


ھ� �5 �bوي و�I�� �+�%�ا�����ء أ�&�ل ا�<�ذ�� ا��� وا����� ز��ش و�

ي وا�8�1ف  أ���ءUع ا��8
ى،و	� أدى ھTا ا���Qط��� ا�ا����رات ا�


ار  gإ�_ ا� �����(�(Qا��#�� ا�ا
�+v7 �#�ذ��ت   ، :.ب�:� K 2أ e�@
�ح $� GI8 ا����+� و� أدل �5 ذ�N �� و	" أ��iء ��3ھ
ات g��bب ���Y ا�

��R ا����#� ��1945ي  8$ �Y�18 رة�أن $<7 أو  ��5 �[)� ورا$^ ����ع ا�&

ة�Uا� N�8
 �#��� ا��<
وع ا�&�ري $� �a� 7	Qا _�و	� �!| أ@�� ، �52
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@.ب ا�<�= ر+� آ$�	� ������Y�" 7س ا��g" ا����+� آ�Tاك �%��G أن 
�زه �%���ت ھTا ا���7�� R��� 5"ا�&�ري �

53،  ���
و@�_ ��� +���د إ�_ ا�<
 �:R ا+� @
�� ا��;�ر ا�:
)�ت ا��)�%
اط�� ��ن ���.ا �5 إ)#�د ا�� 7 

 7-�+��رةوا�&�54ا��[د)� �
.  

  )د.ح.إ.ح( ��.� ا�"'�ر  ا��D(�ت ا��(!�اط��/ 3

�(��� إط1ق +
اح �;��� ا�:�ج ��U�� 5ه � 
ازا7�$ o�� 11$� ) ا�


��� وأ8
ي $� ا�#.ا-
، ��.���Y ا1946أوت $ �$ ������)� �5 ، 	�م �#
�ر)� و��� 	��G أ��iء ز)�ر�I��� G%� ا�% �-7 &��� ���Uوا�� �d(
�%� "ا�!���Iت ا�#

�ن ������ء و+���ل ا�+�%1ل ������ء���
Uء ا���" G�� %�+� 
$�:U.ت ا�#��ھ�
أ�7g��� L، $����=  17إ�_  ��a� 16اد � �
ة و2�R $� ا��#�" ا��ا@� ����5

�55
ا �5 ا�ط
اء�5 ذ�N �.)�ا �5 ا�<� �� و�&،  G��:� ك
� G�أ G�� ع�X e�@
1-�	 Nذ� _��ظ 	�اش �U:� P�
+7 @�ادا @�_ )�:%P ا�+�%1ل و	� ����: 

" N��ط���،�%� ��رس �;��� $� ��
)N أو � � ��)� �I � اTھ G�>� 
Yظ
"ا��#���ت ��ھ � ا�!�I= وا�%�-�

و�%= ھTه ا�#��ت ا��� �Y� 5�g و�ء  ،56
) ج.ش.ح(ا���" �;��� �vط�رات @.�G ا��:7  ، <�=�.ء � �
 �5 ا�

��3 +��+� ��)� �
ف  �:
�� ا��;�ر �� h�+a� 5� 5��������2 وأ�

 د)�� 
 ) د .ح.إ.ح( ا�:
)�ت ا��)�%
اط��YX1946،   ����
��� و�X �Yا���

�Y(57دن ��Y ا�دارة ا�+����ر)�
 .  

 G��ا��<�ر�� $� إن �K�1 ھTه ا���Yد�� ��Kc أ�&
 �5 18ل 	 

���� $� ا�#.ا-
 ��Yف إ8
اج @.ب ا�<�= �5 ا��
)� إ�_ U!���ت ا��ا��

������U�G ا�#�)�ة �5 @;�ل  ، ا����ر+� ا�%������ ا��$ =�@  5وا���  ��
 y���
� G@
�ا+�I ا��!�ب �#�a� h+��� وھTا �� ط� �Y�1%�+ا _�� 
ا�#.ا-

G�$ ي ��ءTا� ��
و����!���Y �5 	 7 ...)� +��ة ����� �a+���� �.ا-
" :ا�:
�ن ھTه ا�#���� ا� &�	� �5 �+ ،
X� اع  ا���م ا��
ھ��d و@��ة �5 ط
)P ا�	�
 h+ر ):�د أ�إرادة ا�<�= ا�#.ا-
ي، و+���رس  ا����دة  و��
���Y $� د+�

�_ ا���Iق ا����+� وا�	�;�دي وا�������� �(
و$�1  ،58ا��و�� ا�#.ا-
�%��� �5  5و$�زت ب  1946 !���ت ا� 
������ +���Xر�R ا�:
�� $� ا���
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G� R:X 15أ72 � ��%� ، ��+ �(��و$�زت ب  1947��� د8�R ا���!���ت ا� 
�$G ا�<%�ق ��5  ، �%�� 110U2 5�� ي @�ثTب ا�.:�� "U>� �� y-��ه ا��T5 ھ�

�ن ��ا)� �;
اع ط�)7  ،�59[)� ورا$^ �TYه ا��<�ر��ھTا ا�<%�ق ا�Tي +�
  .ة ا���7 ا����+� ود��ة ا���7 ا�&�ري��5 د��

         7(
وا�Tي  �1953%� ��ء ا��[��
 ا�&��� �:
�� ا���;�ر ا����%� $� أ$
  ����
� �%�iھ� أھ� و
أ�Xد $�G اQ+��ذ � � ا�:��� زوزو ��!
���G وا�� 
 �$ �Y�
 ا�#.ا-
 $� و��R و���% g�:� �YUو���%� ا�  ����X ة
3� 5� R�أ��

�ا�R ا��Q ا�#.ا-
)� وا����&��  ،�YI ا�	���� وا������إط�ر �:�i �(�:� �� 5(أ
�ري $� إط�ر ا�����ء ا��
�� وا�+��1Y�� �3م� ���	أھ��� ، 60$� إ _�و�

Nب ، ذ�T�T� 5�� 

 ا���م ا�;�در �5 ا��#�� ا��
�.)� �Tات ا��[��(
إ� أن ا��%
�ح رؤ)�G،$%� ��ء $� إ@�ى gا�:.ب و��م و L	ا��Gا�
%$: " ���2 _��


ط إ�_U� =�
ف  إ�_ آ8
، ا��5� 7% �;I� 5� %7 ا�:.ب�ت  $%� ا��U��:�ا� 

���ت I� _#=  إ���� �� ��ا� �(

ط� أدت إ�_ �<�7 ا�# �Y ا�#.ا-U� ��و
�
"ا�<�=

61 ، 
 ��� ���;� �Y+رأ ��وھTا ����ه أن 	
ارات 	�دة  ا�:.ب و�

 و���
�b �5 ا�<� �� ار�#���� و��� �� $��� )!| ا�ھ���م أX� � 7��� و ا�%��م

 N�� _��ا �5 18ل ا�:.ب أن )��ر+�ا ���I��( �� �Y�ء إ� أ�]Y� �$ا�#�ر
 �(

اوح ����Y و�<�ط�Y ��5 ا��� �%$ 
ا�#��ھ�
 ��1 ����ا��،و����� آ8

 ���
�ن $�G أ��Y �" ا�%�ا��5 وا�<��) د.ح.إ.ح(وا����U$ ،5 ا��	R ا�Tي )�


 ) ج.ش.ح(�#�Y ا��%���� �#�ھ� $� ا�b �Y�و
)��دون ���N ا�%�ا��5 و)�� 
���
X ، L	��2 ��_ إر�gء ا����Iت ا�+����ر)� وا��
�	L اQول @���$

،�Y�� �X ��
ارات @
��  ا�&��� ��:�Uظ �	 ����� �$ 
Y3( بT�T�ا ا�Tھ
و)Tھ= ا�����ر  ،62ا���;�ر و��12 ��ا	L @.ب ا�<�= ا�#.ا-
ي


فXQا _UI;� G��%�  ��
�%� ا�!�ع �&�
 " :إ�_ ا��� �5 ذ�( ����� N��Y ا�:
�ا $� ا��
)� @�_ ��م �g�� يT5 ا�< �ب $� ا�:.ب  ا���g5�1946 ا���� 

"������+� ا� 
������ ا�#�)�ة �:
�� ا���;�ر
و)�YU �5 ھTا ا�1م أن  ،63

�� ���T�U ا��<
وع ا�&�ر�+�� K�ي ا�Tي ا�:.ب 	� �!�_ �5 � �أ ا��Uح ا���
 ��@
�N ا��� �$ G#���
):%P ا�+�%1ل  أو ��_ اQ	7 �� )�� �5 أو��)�ت �
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ا��� $�Y�$ 7c ا���7 ����+�-7 ا������ وا��<
و�� وھTا �� +�U�K ��ب 
 G@
�� ��5 ا�#�7 ا�%�)� ��:.ب وط(�
ة ط�Uو� G��
;� _�ا�;
اع �


و�G ا�&�ري>�� h�:�ا����+� وا�#�7 ا�#�)� �5 ا�< �ب ا��.  

 ����C- ري��  :إرھ��Oت  ا���وع ا�

K�@�P + �%� ، e ا���ع ا�&�رة ا�%��م ���ة �:�و�ت ��#��� ا���7 ا���
 ���د$�R اQو�gع ا���
د)� ��_ ���" ا�����)�ت إ�_ ا����د ا�!��ر ا�
اد)

�Y�� وج
!�ھTه ا��:�و�ت ا��� ��� 
 �:�Iت ��رزة $� ��ر)' ا����ر ، �
  :5 أ�
زھ� �� )��ا�&�ري ا�#.ا-
ي و�

  )إ.ش.ث.ع.ل(�
)� ا��% ا���ري ���ل إ��(!��   -1

�<�� ا���ع ا�:
ب ا������� ا�&���� و$� ��bب 	�دة @.ب ا�<�= 
،���
وع ا��Uح ا����K �5  ا���#>� e�� ري�
رت �#���� �5 ا�< �ب ا�&	


ي�� ��3�� �$ 5��g5 �5 ا������G 1864ل �#��" أ� 
 ��د ��� P�، أط
 ��%(
�� ��Y��+a $� ر��" ) إ.ش.ث.ع.ل(ا+�  �#�� ا���7 ا�&�ري �<��ل إ$

�ل ��_ ، �.ا��� �" ا���ع ا�:
ب 1939;:�@�e �� ا�����د ��_  أ������ �
 _�8
ى،و�5 أ�7 ذ�N �%�ت 	��دات �5 ا�����3 و�Qاع ا���� ا��:� وأ�+Qا

��%�+� و�:�� ر��ح ا������ �" ��&�� ا�:� Lرا� �Y+رأ ������Qا ��
�%� ا���ر) �ت $� �� 5��g5 ا����� �������g$� إ�_ ا���Uق ��_ إر+�ل  �#�

ات دول ا��:�ر ا+���ادا �U��Y � K 	��ل $� ��Xل إ$
)%�� و�:�)�ا $� ���

���
$ �g 
65ا�#.ا-
.  


 أ��cء �5 ����3U+ 1�$ �� �	ا ��ر) �ت  ) إ.ش.ث.ع.ل( و�%�أ)5 �
�a�  ب ا��;���ت
@ _�
ة ا�����ة ��5�Uان إ�_  20 ����� $� ا���15  ���(��

 
�hU� 5 ا���� و��ن ��_ رأس ھ[�ء  ر��X ���رة وط��= �:�� و@�.ة ��
�ا و��دا ��%�)� %�
ھ� �5 ا�&�ر)�5 ��� ��bو 
c!� و�%��ش ��وأ@�� $��

������Y� G ��� ا���ع ا�:
ب ا��������
)� وا�5 66ا������ات ا���� ،
����vد  ���2
 ا��#�� و$;��Y �5 ا�:.ب ور$^ ا����ون �" �;��� 	�م 

$7Y ��:�7  ،67ا���Qن و�N�T �� إ��Yض أول �:�و�� ��#��� ا��<
وع ا�&�ري



  1950ا���وع ا���ري �� ظ% ا�'�اع دا&% ا�"��ر ا$#"! �� إ�+ *�(� #)�               
  

  

685                                                                                 ��� ا	���ء 

�P أ)�c ���م ��)� ��� ��c%؟ أم أن ا�Nذ� �$ ��	��دة ا�:.ب ا���[و��� ���

ف ا���Q��؟Iا�  


 ا� ��( ��#�
ا أ�� )
ى �:�� 	���z أن �� 	�م �G أ��cء ا��I8 �$ا
:
 5� Nذ� �Y���( �� ��اش وا�
���:.ب $� ��bب 	��د�G ا����%�� ��#5 ا�:

5�U��!ا�� � 	و��� aI!ا� K�:;�68،  ^$رد أ+ �ب ر��ظ 	�اش $�U:� �����
2
ھ� إ�_ ��� _��ة ا�&�ر)� ور$�G ا��Ioء ا����+� �I!ه ا�TY� ���;�


ة �Uا� N�ا��%�و�� و��" أ������ �7 �" ��" (ا�<��ر ا�Tي � ��ه ا�:.ب $� �


 ا�#.ا-(
:�(

�د � �ون ،69�:� �Y� أد�� ��دة ا��Y>ص ا��ا�Tي ، و�!;
�رة +��&�� �c�1955 ا  "� ����c� =�>ا��:= �5 @.ب ا� �	 N7 ذ� 	ن ��و

 �	 R��� ري������ ا�����3 ا��� $;�R �5 ا�:.ب $%� ذ�
 أن �#�� ا���7 ا�&
 5�(

ات ا���Q��� ا+���ادا أر+�R أ$�ا�� �5 ا�#.ا-���ر)= $� ا�����

 ���%� fI!�� �Y$�>��أ�7 ��� ا � �!� R �2أ �Yدا���	5 
 ا�&�رة ��#U��
�8
ة ط� �Y�� R ا��#��Y:��;� h  ، ا�#.ا-
 ��5 ا)����I وأ������Qه اTوأن ھ

 ����
��� ور�b ذ�L�c( N ا�<�ھ� أن 	��دات ا��#�� ا+��
ت $� ا��$ �g
 �(
�رةا�#��ھ�&��ن ��  ،70وا��� �d ا�<� �� ا+���ادا �( �%$ Nوا�_ ���= ذ�

 1�I�� إ$<�� أو G%�ل �%��د��ب وا�.:���I ا�@�1ل �7@ 5  �+ G���  R��	أ
،K�
وع ا��Uح ا���>� e� �  5( �� 
�8Qا اTأن ھ �c(ل أ�5 )#= ا�%�

ا�%�ا��5 ا�Tي �:_ ��:_ ا���7 $� إط�ر ، ��8را و@��ا و� ر+��� ��:.ب
7 د8���Y� G ا��
)� �i 	��م  ، ���
�b �5 ا� G	� �Y� �$ 7@)� ا���IفX �	و

�2 ��ا��� ���T�U ا��<
وع �2�8 $� ظ7 ا�<�oل 
ا�:
ب ا������� ا�&���� $

ة &� RI>� e�@ �:�+Qش �#�رة ا���وا� �Y� 5� ���أ��� �g �Y�
:� ���
$

�(
�_ ا�:�ود ا�#.ا-� =(
Y�ت ا�� X ، ��و "��#�� N1ل ذ�o�+ن ا�ن ����
 R �8 ��أ������ ا� _��8
ة دون ا�����د �Tوا� �:�+Q5 ا� ���� 
و�!.)5 أ� 

5�(
71ر��ء ا�&�ر)�5 ا�#.ا-
 .  

�� إن 	��� أن إ��Yض �<
وع ا�&�رة �5 18ل $<7 ��7 �#�� @ h��
���� @.ب ا�<�= ، ا���7 ا�&�ري���:� ا�:�Uظ ��_ د)���� أ)�);� �$ =2


)P أ��م ا�< �ب ا�&�ري وIا� "I	 e�:� ،G� ���;� دة��	ار 
��+� ��(
�
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Nذ� �$ P ا�� T8a( ف ، 72$� أن�Yا� _�) ا�+�%1ل(وھTا @�R3$ ا�%��دة �

 ���+�
طR $� ا�$ �Y��)��%(
  .)�#�� ا���7 ا�&�ري �<��ل إ$

  )ب.ش.ل( �
)� ��Fب E	=�ر -2

 P�%:� �$ ري�
 ا�&�رة،��� $<7 �#�� ا���7 ا�&�#U� �$ 7&��ھ�$� ا�� 

 h�� ة
5 ھTه ا��� �Yط�>� K����7 ا���� h�:�ا�< �ب ا�� ���وا72 �#�
�دھ� �:� ا��اe�@ ،78 أ+h ، �������د ��� ا�%�ى ا�!�ر���Y� ا�Y7 و��


)� ��)�ا @�7 �� ���3�� �U+��زداد ر$%� ا@�� ���Yس و�:�� )�� ��:�
�ر�N�1942 +�� وذ) ب.ش.ل( ا+� �#�� X �ب �

وا��� ا+�R��I أن  ،73
��5 ا�hU� �Y� 5(T ا����G،وا� ��} ��دھ� g5 ا����� G� سa� � د�� "�#�

�ا�� @600 ،�c�  ��#�5 +��+� ����2
ھ� أ�2رت ا�(�و�5 أ���g 7ن �
،����
ة أ+ >�  ���
)�، و	� �� ا�:;�ل ��_ آ�ت ا�I " �5 ا���YX ة�(
و�


���� ا��� 	���Y� R إ@�ى �#����ت اUا� "��Iإ@�ى ا�� �g �Y� �����ام ا��;�
 �(

)��G ا��#� �Y;;8 يTب ا�<�= ا�.:� ��� ���$ R��+ �i)7ا���(

74 ،
و�� ):�= �TYه ا��#�� أ��Y ا+�R��I أن ���7b دا78 ا������3ت ا��%���� 

��%�+��G X "��I ا وأ�
زھ� ا�<�$� ا�+���1 ذات ،وا�
)���g و@�_ ا��

ي وھTا �
 ا�!1)� ا��� ا��� � Pا����ط �(�� �$ R�+��ت �<�ط�Y و�

��� 	��R ا��#��  أ+���Y، وا��� ��ن دورھ� �#��� �.)� �5 ا����2
 ا�&�ر)�

�_ أ+�:� ا�:��Uء ���#.ا-� �Iت ا�����و�!.)��Y إ�_ @��  5��T�U ��د �5 ��
���
Uر ا�����ا�+ �g ح�U��Y�$ P ا�I�( ���3 ا�:� و�5 ا������ت ،75ا�

�N ا������ ا��� �� $��Y ا�+��1ء ��_ ����ت � �Y� R��	 ��ة وا����:� ا�
� ا�
�U�U8 �:�
ة �5 ا�%���7 وا�
�X�Xت وأ+ ��� ، ��(
�_ ���X 5@�� أ�� R���

��Uء،:�� �����  Gا�;�ا�� 
	�دھ� ا����7g �:�� ����8 ر$%� ��^ ا����2
��#�76ا������ �

.  

�رات ا����ا��� I�ه ا�Tن $� @��� أ��م ھ��5 أن @.ب ا�<�= � �b
و���
�(
�ل، ود78 ���#� ذ��Y� N ا���@ ، G��� R��	أ �� 
 )ب.ش.ل(إ� أ�G ا�� 


�I!ا� 
�Q�� ، =(دa�ا� h�#� _�$:7 ھTا ا�����3 وأ@�ل ���2
ه ا� �رزة �

ة دون ا���دة إ�� ا�%��دة�I8 G(د
و����� �� �%�)� ، ����Y ا�%��م ����aل $
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��v� ح
�� �5 ا�:.ب  @�_ � �%�%��� �Y�$ ن�� �%(
I� ��#�دة �<�7  ا�
�8
 � ��ت �� �%�م �G �5 �<�ط ر$Rc 	��دة ا�:.ب ا��%�
ح Qا اT7 ھ�:�(

1�;Uو� ��و�� )�5 ا+�!G21 �5 18ل �� 	��X ��#� G� R �ب ، ��77

)� دا78 ��3��� @.ب ا�<�=  ������د ا� �)7 
ا $��o� Ri�@أ �Y�ر، أ���

 
 �$�� 5� K��Uھ�  $� ا�
1954ا�&�ري وا�Tي  +�#��ه ���2
78
.  

  :1945 ا�";��R ا����Q ��ي -3

�R أ@�اث X8  ر،، ��1945ي����ا�+ �g اع

��  $�ر	� $� ا�;��� 

P + ��%�%@ �g�!رة  و�� �� RU2و �	رة و���1د ا�:��� ا�&�ر)� "ا���ع ا�&
"ا����%� ��U#�ر ا�&�رة

79،  R��� �Y�
وع ا���7 و	 >� ���#�� �2
ھ��ك $
 5��Q7 �5 �:�� ا� �Yg
�_ أرض ا��ا	"، �5 18ل ا�!�I ا��� �� K�ا���

���� $� @.ب ا�<�= ��_ ، د��5�b و@��5 ����U5 ا�%��دات ا�� ���1�و

ي U�$ 
YX ا�:.ب �;��� ا�:�ج h�-5 ا��#�زر 1945ر� 
YX 7 	 أي،

 5�(

��� $� @P ا�#.ا-$ �Y� 
 ا�&�رة ا��� ار��#U� �$ �I!ه ا�Tھ |!�و ��

ة ��� ��Y)� ا�:
ب ا�������X� � ، 5#5 ا��� ���;� =(
Y� ��( أن ���

 G�+�-
� ��	]� ���@ 7�>� 5� �Y�� 5�و�#�-G إ�_ ��)�� +L�I ا��� )�
K�
 �5 ھ��ك ا���7 ا���X� (ت  ، و�I�5 ا��� Nذ� _�� ���;� P$وا �	و

�8
  �!�I و�%�R ھTاا�+����ر)� ا+� %T�U�� R اQ��23)�� ا������ $�  إ�_ا 

7(

 �G�U 1945 أ$Y>ا� �(�Y� 7�$ازا
��R  ،80و���i 5 إ�_ ���Uه � � L�$

��� ���!�I ؟$  

$� ��bب ا�
-�h @�ول ا�%�-��5 ��_ ا�:.ب ا��!�� �5 ا�:7 ا����+� 
5�(

 أو�gع ا�#.ا-��o�� K��ء إ�� ا��Uح ا���#�ا��#�� @�R�+ e  ،81وا�

���ن ا�<� � ��� ) ج.ش.ح(ا���)
ة oا� ���@ ��o��� �(�� 5� وع
��e ا��<
 � وا��� ذھ= �:g��Y آ�ف ا�<�Yاء�
�	_ ، ا��#�زر ا��X دة�YX =�:$

 5� ��#�
ا��R ا�� �i رة�
 ������ ا�&�Qدة ا�:.ب �2ر ا�	ي ا@� �UI;�
 5� �$���Iت ا�+����ر)� 8��ار��ب �.)� �5 ذ�N ���  أن ��
ب ا�%
ار �

�� �5 ا�.�5(�
ة ط�U� %1ل�[�7 ا�+�+ ��82ا��#�زر ا�
.  



  ھ�اري �5"�ر/ د -��ا�"�� �3� ا��زاق
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  688  

،R	�
 وا�#
يء $� �hU ا��I!ار ا�
�ة ا�� �ط��  إن ھTا ا�%I8 5( ��
����X��3 و�� �I8 7�83 ، ��@أ R(ھ� @�= �� أورده @��5 آT�U�� ���@�د �

�ل ��I%� ا�% �-7 أرز	� ���� 	�ل ا�#��� ا��;�d�� ل أن�	ي Tا� �(

رت "	

1945 ��ي 23 ا�%��دة ا����g�U ا����� )�مU;ا����� ا� ���"

84،  _�و���ء �
�ر)� i دات��	إ�_  �Y��Y� أ+��ت  �(
�� Pإ�_ ���ط 
ذ�N �� �%��� ا�#.ا-

�_ ا��:� ا������:  

�زداد  -�
اف �:�� �Xإ R:� �Y�@ا�gا�����2 و.  

�ظ� و�  -U:� ��:� �-��&ب  �%��دة ا�
oا� �%I�� ��1�$ هللا� .  

-   �  .��I%� ا�<
ق )���ھ� �7 �5 ����د ��	�دوم وا�<�ذ�� ا��

-  7Y� 5� ��:�� ب أ+��ت�  .��I%� ا�#�

-  R���� ��� �Y��  . ��I%� ا�% �-7 )<
ف �


�Xل ���Y� L ا�#���1 ر	���   -X �%I��.  

I��85%� اQر���ء و���1ط �:R ��[و��� أ@�� ��ده  -
.  


ا�" � �bر � bر K ( �� Nارھ�  إ� أن ذ�
ا�%��دة ا��[	�� ��:.ب �5 	
ا�#��ھ�
 ا������ ���:h ا�&�ري �5 ا���$�ع ��%��م ����aل $�ا-�� �g ا�%�ات 


�XلXو+���ة و h7 �5 د�� �$ ����
Uة ���%�" ، ا�
�8Qه اTھ �Y�Yوا� �	و
�
 ا� �^ ھTا ا���$�ع �5 ا����2
 ا��ط��� ���م ��U(ط و
Uا�� 
 8 �Y�%


 ا�&�رة�#U� 5� "ا�
�_ @.ب ا�<�= ��� 	
ر�����  ،86ا��� T8]( و��

وط�Y �5 ����3 وإ��اد ��+�-7 ا���cل X ��

 �TYه ا���$�( �� G�أ �g�U��ا�

، وا��+�� _U�1oل ا��g" ا����+� ا��� ���G>��� R ا�#.ا-
 آ�Tاك، ا�1ز��
 �Y��
اء ا��#�زر����g$� إ�_ ا�:��� ا�����U ا��� ��ن �� G��g���87

.  

4-  �O�5ا� �S(  ):خ.م(ا�


ورة �h�+a ، إن أھ� ���#� �� ا+�!�Y21 �5 �#�زر ا�&��5 ��يg �ھ
�ة أو�_ ��_ ���2 ا���7 ا�&�ريI!� ي
�:�e  ،��3��88 ط1-�� ��

 P(
Iده أن ا��U� اث�@Qا N�� @.ب ا�<�= در+� �5 ��g��� |�ا+�!
�!1ص �5 ا�+����ر � ��@�ھ� ط
)P ا��Uح ا����K و	� � 
  ا��X�o،ا�

G��%( Nف �5 ذ���g��: " � ��Iوراء ا�� �� e: ورة ا�
c� ����:�I ا�
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ه "ا� ���I ���+�%1ل�oو� G� � ����� ا��#�زر N�� R�X ���" "� ���I	
�Uح وا�����3�
 ��7 ��)� �5 ا�ط�رات ا��ط���  ،"ا���Uھ�� ا�%�)�� �Yا ظTوھ

(Tر)� وا��5 �.��ا �5 18لا�& �Y��3�� يا�

 ا�&�رة) خ.م( ���#U� _��89
.  

�%� ا� &%R ھTه ا�����3 $� ا��[��
 اQول �:
�� ا��;�ر ا�:
)�ت 

ي U�$ �$ �%��ي اTاط�� ا�

ي ��Y 1947ا��)�%�ا$%�  ،90�#��ح ���� Nوذ�


ي )���_ ��ر)= " :�;��� ا�:�ج ا�Tي 	�ل�_ إ�<�ء ���ح ��� P$ا�إ�� �
 "��� ����ن 	� ھ�a�� وا+��#� N�Tو� ��+��+ �Y�(�
)� و��� 5��gا����


 ا� 1د(
"ا��+�-7 �5 ا�7 �:
�ل $� ��ر)' 91:� �I%� �Y��+a� N�T� 7>$ ،

 G��2 وأ�� ��)�ا $� ���ر ا����ر ا�&�ري 8;�ا�:
�� ا��ط��� ����� و��
��ي ا��3
)� وا��P� I إ�_ � ��� _��ر ��ي $� �%7 ا��<
وع ا�&�ري �

�ك��ر ���� $� اQداء وا��I� ر و�$Q92ا
.  


ي�� إ�<�ء 
  13$� ا����ع  )خ.م( ھTا ا�#��ح ا��� �$��1947 

 �+�-
�زداد ا��-5 �:� ا�% � �������2 وا�Tي +����_ ���Y ا�����.ل �:�� �

اف ��� 	��دة اQر��نX93وا�، �(
�� �5 ا�#���1 ا�:�ج ��- � ��، ا��<

�_ ��I%� وھ
ان و@��5 آ� ��
ة وأ@�� �5 ��
� �%I�� _�� �U�)R ا@�� �
و�:�� ����gف ��_ 	�����I و�:�� ��روك ��_ ا�����2 وا���1�# 

�#��� �%I�� _�� ����
إ�_  1000��� �
اوح ��د ��!
ط��Y ����5 ، ا�

�� ا���;�ر 15000@ 5� �Y�� �c�94 ، ة
و��ل ھ
م ا�%��دة �
���U$ 5 ا��


ض ��cل �:��5 آ)R اQو�_ ��� �$��زداد ا�Tي ��� إ+�!1ف �:�� �

�8Qا اTا�%��دة ��� إ���د ھ ��آ)R ( أ@��،أ�� ا��
ة ا�&���� $%� ���_ أ@�� �5 �


)� +��) أ@���
8���U اQز�� ا�  _�� 1949
95،  �Yق إ��
I�ا� ��+� ��وا�

�%@�.  

)�� $� ا� �ا)� أ) ، 5	��R ا�����3 ا�!��2 ��_ � �أ ا��
)� وا�;
ا��
 �%�
ع $� �>( �i رات� �زھ� ���ة ا8���ا� ��� �%-�$ �(���� 
ا8���ر ا����2

+�� P��اء �� ��+ �%� I�ي وا�

ي �#�� �G ا��3����ل ا��1ح ا���ر)= ا���

ھ��bب ا��;���ت و

ات و�%���ت ا��;�ل و@#U�ق ، 96أو �2" ا���Uو�� ا��

�ن أ��cؤھ� 
وT����+��+ 5�$ ا� �ا)� ��_ أن )�� 
�b ، ^(
���م ��
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 �:��7 وان ����_ 	��د��Y @7 �7 ا��<��7 ا��� 	� I8 يQ ا�:.ب
�:�+Qال وا��Q�2�8 $��� )!| ا،�Yg
��� ، ��+ �Y��
ق ھ�o�+ا N�T�


YX97أ،  �Y�$ RY5) خ.م(وا���� ����U ����3 ا�%��دة ووg" إ+�
ا��#�� ، �<

 
g�:���3���� �Y�98و���% 
.  


)= �� إن ا�Yو� �I+ ت���:��� إ�_ �� ذ�
 +���U د$" إ�_ ا�%��م ���ة ��

ھ� �#��" @�ا�� iإ _��300 �(�Y� "� 1ح+ ��I	 1948 ���5 ا����،


)� وھ
ان� _�� �Iا�� R��� ا�ط1ق ��� 
I8Q99ا
أ$
)7  5و �4��ر)'  

�ل ��[ول ا�
�f @��%��دة و��_ رأ+�Y أ@�� �5 ��� و���ا$%� ا 1949:� 5�
�ن $
�N �:7 اQز�� ا������  3و	� �� ا�+��1ء ��_ ، ا���5����3 ا�:.ب و���

�8
ة، ا��� �� ���P ا���� �5 	��دة ا�:
�� وأ�� Qه اTھ �Y�� ����� ن�� ��ا�
�رة إ�_ &�� 
�c:�ا� ��@
� ا���%�ل �5 �Y$ ���5 ��N ا���� �+�+Qف ا�Yا�


ي �#���ھ� و � )��a_ ذ�N إ� �v�<�ء 8.)�� �(  �2�8��Y� 7% ا�#��ح ا���
و��ن �5 � ��ت  ذ� N	��c � �  ،100)د.ح.إ.ح(�5 ا�#��ح ا����+� ) خ.م(

ا�%�در ��8ري ا����� ر@�� ا����Y ���!���� و$<7 ����� ا�% ^ ���G ��� أدى 
و�"  1950 ��رس 18إ�_ ا��<�ف ا�����3 �5 	 7 ا����Iت ا�+����ر)� $� 

� ��ر ا��را����I�ا ا�Tري ھ��� ��T�U ا��<
وع ا�&@ 
 آ�Tاكl@�اث � !

101ا�&�ري �;��� � �
ة $�2a= ا����ر
.  

����C / رة��  8�ا��3ت أز�� ��.� ا$�"'�ر 3	+ ا���وع ا�

أ��Y ��78  ،)د.ح.إ.ح( 	� � �وا �5 ا��ھ�� اQو�_ Qي دارس Qز�� @.ب
اھ�.ازات $� إط�ر 18$�ت ��X��Y ا���)� �5 ا�:
��ت ا��ط��� ا��� �YXت 

 K��;ا�� �Y�Tb ������ ى
2
ا��ت $
د)� وأ8 = �� ���
ا��ت دا8Igوا
�@�ت ا����+�� ��رة أ8
ي،أدت $� ��Y)� ا���Iف إ�_ �Iا�<!;�� ��رة وا�

�Yذ�
��� ا�:�ل ����� � �TYه ا�%��c ا��� �YXت 2
اع ��5 ، ا�%����Y و�<
8
 �5 18ل ���@� ���( 5���Y�� 7 إ�_ ا� %�ء ��_ ھ
م ا�%��دة وإزwا@� ا

G �5 12@��ت و�� �U( �� �I+ا�� �Y���ل �;:�ا�:;��� ا��� )��_ �
5 ��+=، و�%;� �N�T ا��
�.)�5 وا��;����5 و�� �#� �5 � G��� 7;:�(
ذ�N �5 @��� ا�#��د وا�
و��5 $� ا��<�ط ا����+� �
اء ا����P ����<�ر)" 
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G��� .��
ھ� د8�ل ا����ر ا�&�ري ��_  ا�+����ر)� ا��ذ��، �5 �� )#= ا��
�Yو�

 ا�&�رة و�#��� �<�#U� 5� ف�Iا�� �(�Y� �$ G�ا�Tي ، f8 اQز�� و��


 ����� � �G @���� وا8���ر $� آن وا@� �8
اج ا�:
�� ا��ط��� �5  ��(
G��� R: 2ي أTزق ا�aا�� ، 
 �$���G ���ن �� |� ���&�1945

102
.   


ت +�� Yظ ��ز�� ا�Qه اTھ P + �%�1953 ��+ ت��X1954 وا ،
@�وث 18$�ت $� ا��%�ء ا��ط�� ا�Tي ��" إط�رات @.ب ا�<�= ا��:3�ر 


�2�8 ، $� ��زر)��  �������2 1946 وا����%� $� د)��  
������ .��� e�@
 P$ا�$� ����a ا���!���ت ��5 �[)� ورا$^ ���<�ر�� $��Y، $�� ا����د � �أ ا��

�%�ء ��_ @.ب ا�<�= ���@� +
)� �ر�gء ���" اQط
اف �5 18ل ا�
 �Yن وا���دة و��
 أوP(�2 وإ�<�ء @.ب ��)� )� ��@Q G��Y� R�أو�

ك ��� G� ل�
��� و����� �%��دة �;��� ا�:�ج و@��5 �:�ل، )�� ا��8X
�زداد �
ف �� ��:� Gد���	 ����( �(
ا���!���ت وا+�:�اث �����3 ��

103ا��Uح ا�����K%�)�ھ� ا��� +�%�د  �������3 ا�!��2
.  

  RI%+د إ�_ �#�زر ا�&��5 ��ي، @�5 أ�إن أ72 ��N ا�!1$�ت ��
�رة � �)7 &�
ة ا���اد ��ر $�ا��<�ر)" ا�د����� وا�12@�� وأدت إ�_ � 

�Y��� �U��� دة ا�:.ب��	 R�@�e ر$^ �;��� � �� ، �����+�� ا��%��� ا��� ظ
 =�� G�aX 5� Nري �:#� أن ذ���#.ا-
 ا��<
وع ا�&� � ��Qا L�U��د ا���

�104
ة أ8
ى $�<= ا�!1ف ���G و��5 ا�1I-" ا�&�ر)�

 أ@�� �5 ��� أن  �T(و
7>U��� ءت�� K�� ا���7 ا���:� "$��Qن ا��;����5 ا�T)5 "�7 ا��:�و�ت �

�ن إ� �����!���ت���رھ� ����ر)' �� )��دوا ):Yأداروا ظ"
105
.  

 G���a� 5زم دا78 @
�� ا���;�ر �%"  ��[و��� �� آل إ��G ا��g" $ و�
 �� ����� 72a�� ور ا�!1فT� ا��
� 5(Tدة @.ب ا�<�= ا��	 P��� _��

ة ا�����ة �� ��5 �Uا� �$ � �
�ا ا��g" ا����+� و�� ):;�ا ا��� ��ت ا����%(

1945.1936  ���;� ��� _�@ ���Y#� أ@�اث ��ي R�%� �%$ N5 ذ�� 
ّوأ�&
�ل  ا�:�ج ا�Tي ��ن $� ا��5#�و��� 8
و�G و���oب ا��<!�| R��b ا�:

$106���P ا�!1ف
.  
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 ���ر)5،�Tا� L��+ ��(زر�
ز $� �%�ء �U� ه أن
P + ��� ��� 5 ذ��( 

���� ��
X !���ت إ�� $� إط�ر�5 �[)� ورا$^ �1��� G�U� �� اQول ا�%�� �

ا�����3 ( و���ر �i��) ج.ش.ح( أو �5 18ل �<�ط +��+� +
ي) د.ح.إ.ح(
7 �����ر اQول �#��@�G ) �2ا�!�(� � G�U� ري، و)%�م�ا����7cU( 5 ا���7 ا�&

  .وا��
ي

      ��
:�
ح $� ا��[��
 اQول �Iا ا�Tھ ��a� �%� 5�� �%��ي اTا� ،

ي 16و15U�$1947 ري��ة ��5 ا����ر ا����+� وا����ر ا�&Yا� R%��� 5(ا ، أTھ

�8
 ا�Tي ا��Y اQول �������7 وا��
دد �#�هQا K�$ �در ، ا�%��م �����7 ا���
Nذ�  ���#�� �(
�� ��3�� h�+a��107

�ن ���%�� و����ة �7 ا� ��  �_ أن ��
ھTه ا�%���� ا�#�)�ة أ	
 ��Y @��5 آ)R أ@�� ����� ، �5 ا�%��دة ا����+�� ��:.ب

�ن " :	�ل�� ا���ر)!�� �5 )@
5�% ��_ أن �;��� ر�7 ا��U�� 
��� $� ا��[��
 ��@
108و)%;� �N�T ا����ر ا�&�ري"ا�&�ر)� ر�7 ا��

.  

�	L ا�%��دة ا����+��  � ���� c� �#���7 ا�����3 ا�!��2 و�و��� �<
� ا���= ا����+� �:.ب c� G�U;� ��@أ R(م آ�	،
X� � 7��� إزاء ا�%��م
 

 د)�� YX �%ع ا�������1 $� ا��;U� ا
(
�ل �5 ا�����3 �%dا�<�= وا���

1948، 1(�
دا ط+ G��g _� �� و�ذ�� �:(
 �5 ا��g" ا����+� و�%�ا 2
 ���،��
ط
ح ا���!���ت وا���Yج ا����+� ا�12@�� ا��� � ��ھ� ا�:.ب وا�:
 _�� ��
	�م رؤ)� ا�����3 وإ+�
ا��#���Y �5 ا�7 �#��� �<
وع ا�&�رة ��
 ا��<��7 ا��� �:�ل دون ذ�N وأ�
زھ� ��م �.و)�ھ� �5 ا�%��دة ا����+��

Qال����  �Y�1o�+إ�_ ا �$�g��� �Y�����+إ�_ @�5 ا �Y�(.!و� �:�+Qاء ا
>�

 )��_ ���.اع ��	�U �[)�ا (
$� ا���اد وا�����3 و��ن �5 18ل ھTا ا��%

K��109!��ر ا���7 ا���
.  


ة أ8
ي ھTا ا�����7 وا��
دد $� �[��
 زد)5 � ��a� �%�)_� )��5 ا��$

 "�I� �%3، 1949ا�������� _Iي أ�T5 وا��رة �&�� 
�c:�ا� ��$ �(��� اQو�

�b �5 ا�:#y ، 110	��دة ا�:.ب ر$Rc ذ�N �:#� أن ا��	R أم ):5 ������


 ا�&�رة  )خ.م( ا��� 	���Y آ)R ا@�� ا�Tي ���_ 	��دة�#U� �$ G(.ا�#�ھ ��أ)5 أ
�	�U واg:� و2
):� �5 ا�!1ف ا�Tي �<= ��5 � T!�( �� 5 �;��� ا�:�ج�
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ورة ا��
)eد��ة ا���7�# ���c� G��2 1��� ،G� 7��a�ح ود��ة ا��UھTا ، 
 ا���	L �8= أ�7 ا����ر ا�&�ري وا�Tي زادت @�ة ا�;
اع ���G و��5 ا����ر

�U_ �� ) د.ح.إ.ح(����7��% @��5 �:�ل أ��5 ��م  ،111ا�12@� دا78 ا�:.ب
 ا�:;
ت $� ا����) خ.م(�
دد @�ل ا����ل ا�+���ادات و	�ل أن ���I= 	�دة 

 K��%��م � �^ ا��#�رب و)
ي أن ا���:���5 ����7 ا���� �Y� ا���دي وا����ح
 ���2 R:� ي ��زالT5 ا�<�= ا�� �(
&�Qا 
� �Y�+و �$ h�� ����	 �d$ ھ�

�_ ا��:N و��  ،1945 �#�زر ��ي� "g�1 ��_ أن ا�����3 �� �c$

 �!�112 _�
اف �X��� L�@.ب ، �5 ھTه ا�<�Yدة $��ھ� أ@�� ��ده ا��


 ا�)#���  (
�ا ����%d��U� 5����#أن ا�� 
ا�<�= ���� و�U;�1، ����� ذ�
وأن ا�%��دة وR�g ��5 ��8ر)5 إ�� ا� �ء $� ا���7  ا�Tي 	��G آ)R أ@��،


ي،ا�1@
ب  " $�#�وزت ا�!��ر)5 �%
ار ا����K أو@�Y@��� 7 ا���

ار �8ط� أدى إ�_ ا��<�ف ا�����3  وإ�_ ��" وا�1@7	 �
و��Y وھ>� 7�I
113ا�Tي ��7g �5 ا���Y�� X G ا�&�ري

.   

�K��;���� �U ا����� $� ا�����3 ا�!��2، أ�� �:�� )�+�U ا�Tي ��ن �
 �$ 5����ل ا�+�
ا��#�� ا�&�ر)� ) زد)5($%� ذ�
 أن ا��%�ش ا+��
 ���ة )@

 5� ���� R@
ا��� )#= إ� ���Y 	 7 ا���%�ل إ�_ ا� ���ة Q+ �ب أ���� وھ��ك ط
K�
وع ا��Uح ا���>� ���#�� 7-�+�
ق وا�I5 ا�� e: زھ� ا�
، ا����-7 أ�

1-�	 P��( �i ق�Uء دون ا��%�� )� �o أن )��U 	�دة ا�:.ب " :و	� ا��Y_ ا�
 P%:( K��� 7�� �$ �Y!�ا��دون ا+ f%$ �(
�� G X ��3�� ء�>�v�

"ا�+�%1ل
�P �� ،1950 ��رس ���18 ا��<�ف ا�����3 �!��2 $� و، 114

�8
ة أ	��R  ا�!1ف أ�&
 ��5 أ��Y-�c و	��دة Qه اTأن ھ N;�ر،ذ��ا�� ��
@

يU�$ �$ ��37 ا���@ _�� 1951  �Y� �	1� ر أي�5 ���2
ھ� إ�� =�وط

�8
 ،���115:.بQا اTھ G>��( K 2ي أTء ا�=���� Nط ذ��I�� Kر را�
 ،116و) 
 ��c%ة وأن ا�

ة ا��[ا��5 �2" ا�دارة ��� �#a �;��� و�G�� 5 إ�_ $

وأ� �R ذ�N ����)� إ�K��;� ���1 ا����%��5، و�
رت �#�ءھ� ، ا�+����ر)�
 �Y� 5و� �Y��g��� 5� 7!�� �� �Y� 5�$ ،زقaوج �5 ا��
!�
ة  �Uه ا�Tإ�_ ھ

��a:�م ا�:.ب $� ا���	إ R �#� ����i117،  يTح ا���
و)[�� ھTا ا�1م ���ي �



  ھ�اري �5"�ر/ د -��ا�"�� �3� ا��زاق
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  694  

5 ھTا ا����ر � �"	�ل أن �;��� ردد �&�
ا � �رة � ،
���$ ���ن ��� 	
�����ري ��� �G �5 أداة "��� ��ن )%�ل دا-��  ،")����� �5 ا�i 7 @.ب�

�ر)�i"  ��3��� N���� G�خ.م(أي أ (�(�b _إ� 
U( 71953 وظ  ��U�� �$
�Y��
���y ، إ��دة �<� �$ 
Iا��� K�
)P ا��Uح ا���I� دة�� Nن $� ذ�Q

 
��]� T�� ي ا�:.ب
U�$1947 G�� اف
و)%;� �N�T  ،118وا�Tي �� ا��:

�.)�5 دون +�اھ�ا��.  

 =(
Y�  ح

ة  ��ء ��� ر$^ �%�Uه ا�Tء إ�_ ھ�#�ھ��ك �5 )
ى �aن ا�

د �5 ا�:
��، ا��#��ءI��� �(�Y���ا �g
��  �Y�ح �&7  وأ
$� @�ل ��ودوا ط


 @� ا��<�U ، ھTا ا�	�
اح�Qو72 ا �%$ N5 ذ�� 
و��
ض ، 7��Y�$119 أ�&
��Y�� �%� 5 �8رج ا��#�ن ���<��R ��5 ا��ا78 وا�!�رج ��ز��5 ��_ ��ن 


 �5 ، وھ
ان و	�����I وا�% �-7 واQوراس و$
��� ودول أ8
ىc!� 
�U(و
���Y ا��1	� ��5 � R: 2أ ��إ�� @��� ا����اد ا�  "g�ط���ل �� آل إ��G ا�

�ا �Y5 ا�(Tي ا�:.ب ا�

ة ا���7 ا����K 	��دات ا�����3 و���$ �$ 
8a����
G��	 �@ _�� �Y�$ ���%�� ن��ي Tا�<�= ا� h، أ��  أ@�� ���Yس $�:��120 7

 �(
�ا ���@� ��i�:�+ھ� �5 ا �Y�Q G�� 5و� ���;�� ��ا���[و��� ���

)G�$ f ���� �ره ا��w ا��� U�و��م ا� G�(��@ �Y��
�� ا���;�ر و��ن �:�

���%� 5(Tرة وا��
ھ�+�:
ك ا�&�#U� �$ اTھ �YU	�121�ا ��
و)Tھ= أ��� �5  

�ل%( ����� N$� " :ذ� ����ا��� 
و�:5 $� ا��5# ����o أن ��^ ا����2

 ���#��ح ا�&�ري �Y>��ا�:.ب ا�!Tت �5 ا��<�ف ا�����3 ا�!��2 ذر)�� �

G�و�:�ر�"
122
.   

ھTا )#
�� إ�_ ا�:�)e �5 ا�����1ت ا��� أ@�طR ا��<�ف �����3 
��N  �Y 	� أ�iر ���ؤل اQ+��ذ ���;
ا�!�v$ �2ن ذ�أ��
ون ا�Tي أ�� أن ھ�

 �$ ��2�ل إ���Y أ�
ا ���:�1 $7 ا��#����ت ���%�
)%� �#�7 ا�I� R��
�Y��� ���$ fر� ���$�5 أ)5 �:;�R ا����Iت ا�+����ر)� �5 ، ����Y و� )

��G ا��� R����3 �7 ا���Y�a>� 7�2�U ؟���� ��ن ا��
)� ھ� اQ+�س ا�Tي �<
إ�#�زا ��ھ
ا ��_ ���2 ) خ.م($�G 	�دة  $� ا��	R ا�Tي @%P، 123ا�!��2

أR �2 	��دة ا�:.ب ��� ا���!���ت �!� � � �
ة ���#� ��م ، ا���اد وا�����3
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f>�ور +��+� $��ل و�� �Y �� ، رة�و��5 ا��#�ح وا�7I�� 7>U ا�1Iق ا�&
،L(��ن ،إ�_ أن �� ا��<�ف ا�����3 �� = ا����ط�� وا��� و� )�� �� أن )


 ا���;�رو�!��2 إذا ����� أن @
�� �%��دة دور $� ذ�N $� ا � �^ ا����2

��Y أو ا���ا$%� ��_ ا�� @ _�5 	�درة ��K��124%��م ����Uح ا���
.  

�%� �� R  ا�!1$�ت ا�<!;�� دور $� �To)� ا�;
اع ا�%�-� ��5 ا����ر  
��
وا�Tي ���د �Tوره إ�_ �h�+a ا�����3 ، ا�&�ري وا����ر ا����+� دا78 ا�:

  
�8Qا اTف و�;��� �� = ����5 ھ��g�
ت ا��1	� ��5 ���� e�@ �2�!ا�
�زداد ��_ رأس ا�����3�� ��:�� ، �$ ���#� ��:� 7gا���� 
وھ�� ذ�

G� ل�	5 و����ا ا�T5 ھ� � g�b ن��و G��� �$ ف زاره��g� :�YXد�G أن �


 ا���3م،"��a+ 
�زداد،�;��� ا وأ���� ��:� 
���ذا )��5  ...�:�ج وأ��
"�;��� و��ا )�:� $�؟

و�@%� أ�� �;��� أن ھ��ك 18ف ��  �" ، 125
G��ر)� أ8
ى و��_ رأ+�Y أ@�� �5 �i دات��	7 �>�� G�
���gف وو+" دا-� ، 

 11$%� ذ�
 $� G��I8 ا�Tي أ�%�ه ����+ � ذ�
ى �h�+a @.ب ا�<�= )�م 

�� 1968 ��رس( �� h(ر� �: " ��2�ف و����gف و�5 ���TYا أ	�ل �� أن  �

وا ا��[��
 ا�Tي ���� $�G ا�����3 ا�!��2c:( �� G�U� ،  5:�،
c@ يTا�


 وآ)R أ@�� $� c�8 ��ل ا�:P وإن ��� � �:= ھ[�ء اXQ!�ص،ھ%�
�$ G� ���	 يTا� 

ي  15 ا��[��U�$1947،  رق���� h�� رة�&����%�م �

�:� وا+Q�� 7�،�+ا�����3 ا�!��2وا���� h+أ ���ن أن �5 ����م )%��"
126 ،

و�� زاد $� @�ة ا�;
اع ا����+� وا�!1ف ا�<!;� دا78 @
�� ا���;�ر 

��5 ��%�� ا�<
خ ��5 ا�#�7 ا�%�)� �I8 5���>�)G�وا�#�7 ) �;��� و����

  ).ا��&%5�U ا�&�ر)�5(ا�#�)� 

5�bد�� ��c%� R$
�� اQو�_ ��ا �، $���<UI� أت�� ��ا� KIا�� _�
 
، $�:�� ���5 د��5�b ا�Tي 7oX ��;= ا5��Q 1947اQول ��T ا��%�د ا��[��

�8
  ا���م @.ب ا�<�= $� ��bب �;��� ا�:�ج ا����7%،Qا اTھ �Yا�
 5� Gو�

اف �5 ا��yY ا�&�ري ��� 	 7 ����<�ر�� $� ا���!���ت ��� 8:����

�I�G @� ،127ا��5#+ _�
د ��� Nذ� 
5 �;��� ا�� � 
e وL2 ا��[��

ت ھTا ا��[��
 ا�Tي ا��%� $� " :	�-1c@،�Uات $� ا��#5 وا����+ 
>� ���
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اب و�<�@��ت ��5 ا�دارة وX �ب Igن ھ��ك ا��%�م، و�ر وا��T:5 ا�� ��

  @.ب ا�<�= و@
�� إ��;�ر�t�( L-ا�ا�:
)�ت ا��)�%
اط��، أر�" ط

^�� _�� �Yc��"
�ر ، 128$Qا N��>� ��]( ا�<!;�� و�� K��I���� ��+ا����

�ل ) ��5 ا��$�_($� ذ�N ا�;
اع �� @�ث $� ا����ع زد)5 :� 5 @��5��
5�bره ���5 ، ود��� ���� G��� �(.�
�8
 ا�Tي ر$^ +��I ا��#�� ا��Qا اTھ

��_ ا���;= $��� ��� و���ه 1�$ ��� G@ل �5 أزا��5 ط
ف ا��[��
 وأن �:
�2
اع ��5 �[)�ي ا���7 و	� أT8ت ھTه ا�%��c ���ا أ)�) G�أ+�س أ _��،�����

)�;��� و�:�ل(و���رG�g  ) د��5�b( ا�&�ري
129،  ���@ G� ح

ح 2Iا ا�Tھ

 G�� ����c� =�>ي ا��:= �5 @.ب ا�T5 وا��bء ���5 د���	أ@� أ�2 G�:روا�
 �$ G�روى ا �%$ ،K��� ا��Uح ا���@
وا�Tي ا�� 
 أن ا�!1ف  @�ل �5 )%�د �

�رة أم ��#
د ا������ " :ل د��5�b 	�-�1%�ء زد)5 ���ء&�ھ7��� 5:� 7 �

ه، "ا��ط��� ؟�b hو�� �
د ���G���a$ ، G �;��� أ�G �" ا�&�رة �5 �%��د�G ھ$

�رة،&�أ)+�� �c�1oل  وا��Y �;��_ د��a� 5�bن ط
)P ا���!���ت � )[دي �
�Y$ھ� P�%:� _�� �Y������ د) �� ��لa� اض
bا�����3 ا�!��2 $� أ  �+�+Qا

 K��Uح ا����، إ� أن ا�%��دة @���R د�������b 5�b 130وا����&7 $� ا���اد �
����Y ا��:
اف ���:.ب �:� ا���L وا��;�= $� ا���ا	L �5 18ل @�ادث 

8 
 ��ي @���� 7oX ��;= ا5��Q ا���م $� ��bب �;��_ و$;��G $� د)�� 

1949
131، � �Y�أ _�� ��
ح ا��<I( 
�8Qا اT5 ھ� �$ R����� ا�c �ط�� ��&


ه إ�_ ا�!�رج دون إذن ا�:.بU+ا���د)� و G.ا����5 �5 ا��bد�� ���Tا 	�م ، �!
�� =�@ N�T� "��%� 
�b G�5 أ� �b
��� G-�;	v� G��	132،  ���� Kc�( اTوھ


د)� $� ا��<
وع ا�&�ري وا�Tي U:�م ا�!1$�ت ا�<!;�� وا��.ا��ت ا�	إ
�R �#���ه وأ8
�G إ�_ @�5I�.  


ت +��Yظ ��ا� �(
�
�� ا�&���� $�Y اQز�� ا� وا���  1949 أ�� ا��<
 

ب ا�#.ا-c� fI!ر)� و�����رھ� ����2 ا+� �إ�_ ا� 
�&)Tھ= �<�Y�a ا�


���Y ا��ط���@ R��>و� �Y�(�ور�b أ�G �� ا�%�cء ��� ھTه ا��.�� ، $� ھ
�)G وا�:�Uظ ��_ و@�ة ا�<�= ا�#.ا-
ي ���%
ارات ا�;�ر��Y#ا�  �d(
وا�#

إ� أن اQز�� ط��R ا��<
وع ا�&�ري ���%��م  ا�%���ة ، ا��� ا�!Tھ� ا�:.ب
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@�e )��ب ��_ �;���  ،133ا������c ��5 ا����ر ا�&�ري وا�%��دة ا����+��
 Lرا� �+�%�� G� �Y��ى ا��� �%ار���aI!� G)5 ا�!aI اQول ��� �#�ھ�G ا�<

�ل اQول ���Y �5 أ��cء ا�:�د)� $
��� �g � � هللا dوا��� G��
$���1 أ@� �%
1-�	 G��
د �$: " P@ _�$���1 )�&7 ا�%��دة $� ا��:�د)� وھ� �N�T دا-�� �

aI8اء أ�2ب أم ا�
ت ��_ ا��:�د)� "+I�+و Nذ� 
�R ��^ ا����2o�+�$

ي�

ح ا� Iا� R� � �i134،  5� ��@أ R(إ���ده  �:��5 آ �Y$ ���&ا� aI!أ�� ا�

�ع $� ھTه اQز�� ر�b إ��ره �N�T ر-�+� ا����3�c��� G��Yا�!��2 ��� ا� �
135$��ءت ا��1	� أ�&
 ��5 �;��� وا����2
 ا�&�ر)�

.  

���5 و$� �c8 اQ@�اث ا��� را$%R ا��<�ف وا�_ ���= ھ���5 ا��<
 �Y�
��$�ع �5 ا�:
)� وا@�� �(

ت ا�# �Y ا�#.ا-Yا�����3 ا�!��2 ظ

�� �5 اQ@.اب ا��ط���  ،1951 اوت 5 $�) ح.ح.د.ج.ج(>�136
و)�� 
 ��1د  

�ف ا�:
�� ا��ط��� U2 R_ ط���%��ت ا��ا�� ���@ _�
د 7�$ �� �Y #ه ا�Tھ
137و�;�درة �YU:2 و�.و)
 ا���!���ت

.  

 �Y�5 ��أ � �دل ا��(.�
�@%� و��� ا+�U:�ل اQز�� ��5 ا��;����5 وا��
�
 ا�(

ھ� �<aن $<7 ا�# �Y ا�#.ا-
)� @�e ��ء $� �%��]�� �(.�
#�� ا��

�� 1954 أوت 15 وا��[رخ $�( ��: " G�U� أ ا��:�د� � �g إن �;��� ا�:�ج
،G�:� ��;!X ب� +Q أن )�.ل  ���ذا؟ إن �;��� � ):= ا��:�د _>!( �Y$

�ي،��i ى�8
ى �<!;��G إ�_ ���Qت ا��
��� )!<_ أن  ا��:��L �" ا�:
G %� �$ 5�(
$�ھ����G ا��@�� ھ� ) � ا��ط��ا�.��( )��ز�G ��^ ا�#.ا-

��l� �(
أ�� �;��� $%�  ،"ا+��
اره  $� 7oX ا����� اQو�_ $� ا���@� ا�#.ا-
G��%� G��:2Q م�Yا ا��Tرد ھ: "�%�%:��ر�� �Yظ 
و� �%�ل �TYا ، ���ذا ��)

دا78 ھTه ا�# �Y  ...و�� أ+ �ب ��$%G؟، ا�<�= ���ذا �� )�� �TYا ا��:�د و��د
G;�
�@��ء ...R��g ا�دارة ا�#�Y وا���ل...��ا�R ا����ز�ت وا����)�ت، ا��

"��� ��ت )�م ����ه
138
.  

 �Y #ا� _�� T8]� ��ا� T8t5 ا��� �(أن ھ��ك ا��� K�:2)ح.ح.د.ج.ج (

��ا78،� G�� 
�!�رج أ�&� G��@�e �8ط R  $�#�ل �<�ط�Y ��ن �:�ودا و�
�8
 و�� �:�ث ھTا ھ��d ا��Q ��ل ا�<�= ا�#.ا-
ي،Qح، ا�Uو�� �%�  �5 ا�
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 ���

 و+�-7 ا���cل ��)G وا��RU ��%�و�� ھ.)�� $� إط�ر ا�<(�I��
5 $��� )!| ا�:
�� ، و$<��Y ھTا ��:��G �7 اQ@.اب ا�+����ر)�،�


�2 +��:� �5 18ل ا��Y���c إ�_ ا�# �Y ) "د.ح.إ.ح(Uو��ت ا� �%$
��3�� "� �-�Y� ل�;U�ا P�%:�� �(

وع ) خ.م( ا�#.ا->�� �Y�	1� "I	 أي

"ا�&�رة

�� ا��;�ر  ،139@ Gإ�� R�وإ�_ ھ�� )[�� ����� � �ا��1م أ��� و2

 R��� زھ�
ا�:
)�ت ا��)�%
اط�� )��a $� +��ق أز��ت ������� �;�Y� RU أ�
 ��
g �Y$�>��7 اX ��ا�����3 ا�!��2 وا� �i �(
�
	��c د��5�b واQز�� ا� 

�Y� ��+�	 ، �Y��
دھ� ��Y�Q 5 و+�� �Y�gو Gرة، و�� آل إ���
 ا�&�#U�� ة��@�ا�
 1953 ، أد78 ا�:
�� $� أز��  +��140	���2a$ �Y= �;��� و	��د�G ���ر� �ك

2
ا�� ��5 ���@�5 @
����Y ا��;��K ا����+�� واQھ�اء  f%$ 5وا��� �� �
�ل ، � 7���R أ��P �5 ذ�N، ا�<!;�����5 ��7 	�)� ��زال )��%� $� ا�:

و) 5 ��7 ��)� )[�5 ���&�رة ��!1ص ��G و�f%$ N�T  ا�+����ر+�� �" ا����
 �$ ��
وع �G$�Y ا����&7 $� ا�+�%1ل وو+���G ا��@��ة ا����&>��� P%:�(

K�141ا��Uح ا���
.   

�8�&  

+���� 18ل ھTا ا��%�ل 7�Q ر�2 ��ا)�ت ا�;
اع دا78 ا����ر 
�ا72 @�%��G و����	G��I:� ��U ا�+���1% @�ل ا��<
وع ا�&�ري وا�Tي ��+

،�Yو�8ر� 

 ��)� ا��#��ت دا78 ا�#.ا- �،�(�
ا+� ود�X 
&�Q7  ا� 	و
�د ا�+����ري ا���ع ا�&�رة وأ��iءھ�،���ره ���Yظ f ي ار�Tوع ا�
، ھTا ا��<


)� ��c� 5ل ا��%�و�� ا����:� وا��%�و�� ا�&%�$�� $� ا�%
ن ا���+" و��Tى $
GI8 Kcوا� 
��� �5 اQ@�اث ا��� ��X��Y اQ@.اب ا��ط��� $�  �<��ا�)�)

،5(
�G ا����ر ا�+�%��1 و):��G إ�_  ا��;L اQول �5 ا�%
ن ا��<�:( �i
 _��( y���
$�%" ا�!1ف ��5 �!��L ا�#�ھ�ت  �:%�G�18 5� G ��I� P، إ�_�

�= أ+�+�،I�� %1ل�7 ا�+� PU�� "��#��$ ف�Yل ا��@ h�� ،ر���ا ا�T5 ھ�
�� ��:%�%G و�5 اP@Q ��#���ه،cUا�� ���+��ل ا�@  K ;�$ ا�!1ف P���(و

���� و+��+�� و@�_ ��2
ا�� )G�$ T8a ا��.اع ��_ ا��<
وع أ���دا إ)�)
G�U� ����ض ا��[ال ا�
U( وھ�� ��;!X ، و���
ھ7 ا� :e �5 ا��<
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5�= �7 ھTا ا�;
اع ��!�G��U ا�#����؟ أ�� )I�( �(ر��ن  وا�<
��� ا�&����
 5� ����b 5�&ذم و��.ق ود$" ا�
��Uدي �7 ا�Tي @�ث �����ر ا�+�%��1 ا�Tي �<

�= ط�	��G ا� <
)� وا���د)�I�( ن�� K��� ا���7 ا���@
؟ أم أن ا��8�ل $� �
�ر و�;:G�$ K ا���Uھ�� $Qا G�$ 7�
o� 
ا��
ور @��� ��_ �!�ض ���


 و��#��  $��%G�18 5� f ا��<�ر)" ا��اھ��،ا�:%�%� ا��� �#�ھ��Y ا� �^ وأ�
،
8wدھ� ا� �^ ا��ا��  و�� 
 � ���@ 
وا��� ��Uدھ� أن ط
)P ا�+�%1ل )�


و�G ، ا�&�رة>�� 
$1 ���و��ت و� ���ز�ت �" ا+����ر ��ء ��#.ا-
،���I��+وا� ���;d�+ري وط��  ا��i وع
5 ��ا�Y�G إ� ��<وا�Tي � )�


ه ���G�g ا��#�� )��� �TYا ا� �� ا����ءه�T(ري و�c:ه ، ا�
g�@ ����� �+
و)
 �Y@ا أروا�و���% �G ا��ا�� $� ��L ا�:
)� ا��!c � ����ء ا�<�Yاء ا�T)5 د$�

  .�c:�� و$�اء �TYا ا��ط5

VWا�  ا�'�در وا�

�X	��E ��)ا���:  


ات �;��� ا�:�ج ، �
، �:�� ا���
ا��،  -1�T�ANAP ،
   .2007، ا�#.ا-

2-  

ل، �
رو���� 

ات أ@� �5 ���، ��� أ�1ھ� ��_ رو���T� ،ل
��:  ،
c8Qا L�Uا��
  .، � ��ناwداب��<�رات دار 

3-  

ات ���2�T� وا����+� �5 18ل ���� � ا�
@�5 �5 إ�
اھ�� �5 ا��%�ن، ا��Uح ا�%
��ب، ا�#.ا-
، 2، ج1945.1936�  .1984، ا��[+�� ا��ط��� �

�ان، ا�� -4��5 �@

� � ا� �$�
ون،  :، �
1954;�در اQو��� �&�رة أول �%X ��@أ
 ،
�رات د@�=، ا�#.ا->��2004.  

5-  ،

، ا�#.ا->��  . ��:�2007	���z، ذ�
)��� �" �<�ھ�
 ا��Uح، دار ا�%; � �


أ@�� ���Yس -6� ،
ا�:�ج ����د ����د، �:��  :، ا�:
�� ا��ط��� ا�&�ر)� $� ا�#.ا-
 ،
>��  .2012ا�#.ا-
، � �س، دار ا�%; � �

7- 
� ،����cة ا��
�:�� ا�<
)L �5 دا�� @��5،  :�:�� )�+�U، ا�#.ا-
 $� ظ7 ا����
�رات ����، ا�#.ا-
، 2ط>�� ،2010.  

2013، �#��1 ��2
، أ@�د)��Y� "� eس، دار ا�!��7 ا�%�+��، ط  -8.  


و)�Y ا��#�ھ�ون، م -9( ��� 
 �$�
)P ا�_ �Iھ�)5 ، ا��#��، 3، ج1ا�����3 ا��ط��� �
���ت  Iان ا��� .1981ا�#����� ، ا�#.ا-
،   د)

10-  �(
�ظ 	�اش،  ��ر)' ا�:
�� ا��ط��� ا�#.ا-U:�1919/1939
أ�:�� �5 ا� �ر،  :،  �
  .2012،  ا�#.ا-
، دار ا��Q، 1ج
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�ظ 	�اش، ��ر)'  -11U:� ط����، دار 2أ�:�� �5 ا� �ر، ج :، �
1951.1939ا�:
�� ا�
��Qا ،
  .2011، ا�#.ا-

  1999، دار ا���ب ا��
ب، �1:�� ا��
�� ا�.��
ي، ��ر)' ا�#.ا-
 ا����2
، ج -12

13-  ،
��ب، ا�#.ا-��:�� ا��
�� ا�.��
ي، ا�&�رة $� ����Y اQول، ا��[+�� ا��ط��� �
1984.  

����ن ا�<�'، -14+ 
، �1:�� @�${ ا�#����، ط :ا�#.ا-
 �:�7 ا��1ح أو ز�5 ا��5�%،  �
 ،����� �  .2013ا��ار ا��;
)� ا�

�[+��ت ( � � ا�:��� زوزو، ا��
����ت ا���ر)!�� ���و�� ا�#.ا-
)� ا�:�)&� -15
P�iا�     .200ا�#.ا-
،  ،، دار ھ���)و�

16- 
 �$�  .2010ا�#.ا-
، ، دار ھ���، �UI;� 1954 ھ<��وي، �Tور �

17- 
5 ��e�o، ��ر)' ا�#.ا-��Qا ��:� 
����، ا�#.ا-
،  ، دار)درا+�ت ووP-�i( ا����2
2008.    


ا�#.ا- ،، دار ھ���)�YXدات ��ر)!��(��اء ا�:P ، �:�� � �س -18 ،2009.  

  .2012، ، ا�#.ا-
،  رواد ا��ط��� ، دار ھ����:�� � �س -19

�ار ���3ء، �:�� � �س -20i ،،���  .2009ا�#.ا-
،   دار ھ

21- 5� �(
، ا�����3 ا��ط��� 1945 إ�_ 1930 ��2:� ���!�7، ا��%�و�� ا��ط��� ا�#.ا-
y� ،ا��#�ھ�ون �Y(و
( ��� 
 �$�
)P إ�_ �Iھ�)5، ا��#�����ت 1، ج�1 Iان ا���، د)

 ،
  .1981ا�#�����، ا�#.ا-

22- ��ا�:
�� ا��ط���،  د)�ان ا����LI ا�:�+� $� ���ر  ��1945ي  8، ���
 ر�8

���ت ا�#�����، ا�#.ا- Iا��.  

23-  ،
�ر)�، دار ا���
$�، ا�#.ا-Y�#ت � �س ر�7 ا��@
  .2007@��� � � ا�%�در، $

24- ،

ى ���G، دار ا�:��،  ا�#.ا-�U���2010ر �#�ر، �;��� ا�:�ج ا�.��� ا��.  

�را��)5 @�روش -25�����c5 �8ه ا��� L+�( 5� L	ا�، 1،  دار ا��Q ، ط��+��وا�� ، �
2011.  

26- ��I�� ،� � ا��ھ�ب �5 8��L، ��ر)' ا�:
�� ا��ط��� �5 ا�@�1ل إ�_ ا�+�%1ل، دار ط
  .2009، ا�#.ا-
، 1ط

�ط، -27 X ����( رة +��د�&�،  دار ا�#.ا-
)� ا���)� ا�
ا��� $� ��ا��Y ا�:
��ت ا����و-� �
  .2015، ا�#.ا-
، ا��Yي

  ا�!�$ت

�رھ�  -1Iط��� و��8��ون، أ2�ل ا�:
�� ا� 
�� ا�
ؤ)�، ا���د�1954.1830<�#� ،1 ،
�U��� 1996.  
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2-  �%��
 ا�#.ا-
)�، ا��(
�رة ا��:&� ������(�(Qا ��U��K، ا����ق ا���م وا�!(�2 5� �����

ى  
)� ا�(
	����، ��ي  ��1945ي  �����8   1954/1962ا��و�� @�ل ا�&�رة ا��:

2012.  

�رة ا�#.ا-
)�ا -3&�� ��������ت ا���� ا� X ،��� � 
، أط
و@� �I� 1962.1954ھ
��م ا������� وا��������، ����� أ������ن،  د���راه، ���� ا��� ،�(�%�� 
�2009.  

4- 
5 ����
 1945 ��ي 8ر��X، ا���g�U  ز��� R��� 7ة  ھ
@.ب ا�<�= أم �[ا�
�������، اQ��د)��� ���را+�ت ��  . 13�U��� ، 2015وا�������، ا���د �������ا��


 ا��ط�� وا�:
�� ا��ط��� ا�#.ا-
)� ��� ا�1Iق  -5(
�ر، 2
اع � �Y ا��:� ��:�
    .1، ر	�7ا�&�رة، ا��#�� ا���oر��� ���را+�ت ا���ر)!�� وا��������، ا���د


 ا��ط�� وا�:
�� ا��ط -6(
��� ا�#.ا-
)� $�K ا��)5 أزواو، ا���ا��Y � 5�� �Y ا��:
�م ا�������� وا������� ا���د 1962.1954 ��;��� ا�:�ج�، 10، ر	� 6، �#�� ا��
��  .����� ا����

  :ا��اVA ا��="�و���

1- ��%-�i���G ���ر)' ،  و�i-%� �;���، ا�#.)
ة ا�� "�22 ��_ ا����� 26/11/2019 أط. 

 https://youtu.be/dVFRL7KWKUE  
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، ا�����3 ا��ط��� 1945إ�_  ��21930:� ���!�7، ا��%�و�� ا��ط��� ا�#.ا-

y� ،ا��#�ھ�ون �Y(و
( ��� 
 �$�
)P إ�_ �Iھ�)5، ا��#�����ت 1، ج�1 Iان ا���، د)
 ،
  .48، ص1981ا�#�����، ا�#.ا-
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، 1999، دار ا���ب ا��
ب، �1:�� ا��
�� ا�.��
ي، ��ر)' ا�#.ا-
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�� ا�.��
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Liberation Army (1951-1956) 
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  �P: 15/10/2020ر$O ا���Rل �P: 10/10/2019ر$O ا�ر�Nل

ST	  :ا�
�رك وا��8�ح $��A@� وا?�ة وم�<�ة ��>"ض ا� B�CDت �E 
�Aا�� FG8ا� H�
I

 �J ي
I
�را�ا��<�$�C �LMNر(� ا��O��ر ا�P	Qا Rم F% �E ) 
TاUVوا� B�"ت

بO��(� �E ا�$�Y#� F )وا�P<ا� �I
، إ�Y ا��V@"دات ا��� 	�م (@� ا��A� ���U ا��

 

ق ا�$
(� و�E م^`��ر(�� ا���"ا���E RI ا�O��ت ا�"ط'�� ا�%
إ	'�ع 	�دة ا�<
 �@��A@� م"?�ة، إ� أن ھcا ا��8�ح ا��<
ري �E و F��`ورة ت
J Y#� ص"^<��)

 �I

 اQم�
 ��A ا��h� �@�#� i��% ��� j#�<ق ت
���k وطCD) ��I أن kVI �)�P<ا�
،l# ��ل ا�n"ة وا�mOG ا�N"ري وا��8�ح ا��$�C�) pوذ� �n)�C  �'��nم �E �'V��و	� �

�@�  :ھcا ��ة ت �ؤ�ت ر�T �� أھ

ب ا�$
(�؟ -O�
 ا�I
��t ا��< B�CD�� ة��� �
وف و ا�$"امF ا�hھ� ا� � م
-  ��'I"��ق ا�

ب ا�$
(�؟م� ھ� أھ� ا�8O�
 ا�I
��t ا��< 
v�'$� 
-  �LMNر(�� ا��O��ر ا�P	Qا Fwدا �)

ب ا�$O�
 ا�I
�ھ� ��t ا��<C j�%) ،B�"ت

Y^	Qب ا
O�
، ا�TاUV؟)ا� 
����&U�ت ا�	Vر(�� :ا��O��(� ؛ا�A#�ان ا�P<ا� �I
�ر ؛اQم�
 ��A ا���$�C�ح  ؛ا�ا��8


ك �`��ر(� ؛ا�O�  .ا�t�V ا�
Abstract:  
The Great role in establishing a single front to fight the liberation 
struggle against colonialism in the three Maghreb countries (Tunisia, 
Algeria and Morocco), to the activities and efforts of Abdelkarim Al-
Khattab.  in order to convince the leaders of maghreb national 
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movements in the Levant in general and in Egypt in particular on the 
need to form a united front But this liberation struggle in the opinion 
of Abdul Karim al-Khattabi must be carried out in different ways and 
methods than before, using force, revolutionary pressure and armed 
struggle. 
Key words: Maghreb Countries; Colonization; Abdelkarim El Khattabi; 
Joint Struggle; Liberation Army. 

���R�:  
inNAا�  �)

ب ا�$O��ر ا�P	أ H��� �GI �A$� t�� RI"ة ت�
�E


�Aب(ا��
O�
، ا�TاUVا� ،B�"ت( B�Tر ��%Dوت ،
I
�ق �V'� ا��<Nروح م� R� ،
�ر P	Qا R� �Iز�Oات ا�"n#� م��(� أن ا�MVء ا��P<ا� �I
ا�#�A� �'V ا��

	Qا H�VI �?"��F ا�N"ري ا�� #l وا�$���ر(�� ا�MNث �I R��n> إ� (O��ر ا�P
�Y#� F ت�"RI آ���ت � �	 �)�P<ا� �I
�ر(�� ا�MNث �@cا ��V أن ��A ا��O�ا�

kC�'�
 ا�^
اع �E ا�"	i ا��V8�� t�Vا ا�cھ.  
  ��^د )�' P%�$� ا�#�ب ا���! : أو[

�(� أر��J ا��8�ح ا�� #l وو?� P<ا� �I
($� أن �@U اQم�
 ��A ا��

��Aت (�ا م��� �E i���ر(� ا��� %O��#� ا�$ �
ي و?�ول �@"د ا�� �E ة

 F% �E �)

ب ا�$O�
 ا�I
��"ش ت< RI"ت� Yا��ا�� إ� �PP<ح م�Vھ�ا إ���
�رهP	أ Rم 
P	1 B#)ا
� �E ط@) j#��، ?�� �lV أ?�� (�E �#) R م@��� ا�

�دي وا�$U� UIU ا��U� RIوز��#Y إ�`�ء 	��دة م"?�ة  (��ت8�ق مH م<�� ا�<
�دئ A�
 ا�$�F ا�� #l و�E ا��G>ت Y#� F�
ب ا�$
(�، ا�$O�
 ا�I
��V"ش ت<

�@��د	� �#�@� أھ^��(� وت�i ا�P<ا� �I
� ��A ا��@�Cر ��ا�:  
- 
TاUVب وا�
O�
ب ا�$
(� F% �E مR ت"�B وا�O�
 ا�I
��"ش ت< B�CDت. 
- �I ��NIرج ر��دة ��م� م"?�ة �E ا�>�	 B�CDت �$) ���E �@#n� �Yر  إ��P	ا?� أ

�)

ب ا�$O� .ا�
-  �@��wإد ��I ��NIرج ر�w 
I
��t ت< F�� ����رw دات��	 B�CDتYر  إ��P	أ

�$) ���E �)

ب ا�$O� .ا�
-  iN�� إذ ���AC�ا اc%و � �
�ر ا�8�$�C�ا �J �I
I
إ�Mن ا�<
ب ا��<

����� و�"دھAC�ا�<�"م� ا. 
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I
�دة ا�>�ر��� �t�V ا��<�nا� �Eو ���ا�>�ر

�@��Eد �'Vو� �)

ب ا�$O�
 ا�I
 .V� �E2'� ت<
 Y#� �T�nر ا���<��) �)�P<ا� p �ومMw Rل ھcه ا�A'"د ا�ت8�	�� �M?� ت

 ����ر(� وت$O�
ب ا�$
(� ت<i ت"?�� �@"د ا�O��مF ر("ع ا�% Y#� ب
ا�<
�دة م"?�ة�	3 Rم �)

ب ا�$O�
 ا�I
، ت�"�i ا�'"اة اQو�t�V� Y ا��<

 �'C ��'�P #8ب ا�
�ر(� �E ا�<O�وا��8v �E RI�'V"ف  1948ا���R��"P ا�
 �)�P<ا� �I
�ن ��A ا��% RIcا�@'� ا�^�'��، وا� �E ل��n#� � �
ا�t�V ا�8


Y#� �@J ا�8
ار و>I Yا� RI�Eا�"ا �A#Pا� Rة، وم
�ھnا� �E �$ق م�ا���<
 �E ��#� �#��'C ��ر(�، وھcا مO��ج ا�V>ا ا�c%و �@�Cم درا��ا�`
ق (@�ف إت

  .4ا��k#P ا��"ا��
 R�#J�'�
ر ا�	 �)

ب ا�$O�
 ا�I

ار إ�`�ء ��t ت<n� M�$8وت


��ھ
ة ($�n م�تn���ر(� (O�
ب ا�$
(�" ا�O��ط ا�AJ "��� ا�v�$��) �I
^
�ن ا� 
�I ا���م� �G� وم<�ودة ا�$�د �	ة (��n�'م �A<� �%ر�`�) pة، ذ�
�ھnا�
 ��
 م<TاUVا� Rوز ومU� RIا�� U� B�"ت Rم 
G? �	درات، و�A��FN ھcه ا��
 ����دي ا�$UIU و��A ا�<�? ��
ب ?�وا أ	`� وم<O���J ومR ا�nاھ�� ا�
إ(

�n$� إ) 
TاUV#� �8�?د  وا"Pا� ����� ($� ا?�� ا�"��ي وا�@��E �#�?ا �E�J
�ھ
ة n��) �	�  .(R (#� ($� ا��<


 	� ا�$I �n"م ��� ا�P"د أن ھcا ا���ت��
 ا�@�`I21و  
A� I1952د 
 �A� � �"�ا� FJ�'��ھ
ة، و%�ن م#��� ا�nا� �'I��) p���'Uل HnI (<� ا�Uم)
 �I
��C ا�`
��E �¢م�
 م<�� (�A� R ا��T
ا� Mم ا��#"�� وذ�p ت<i ا�

�(� وأ��w م<��ا�>P.  
 
��� ھcا ا���ت�AIد �@�^<� �nE 
��8#�ت ھcا ا���تwد و�و(>^"ص أ($

i��	 �� مR ا��#��ت : "�'�م'�
� ($� ت>'�@�
وف ا�<
%� ا��� واh� ا
h�
 ��Gn��) �@�A$#� ا
hو� ،��ھ'Vات �Tا�$�ا R���U��
ا ��"	j ا�hو� �I
ا�$ �

�ء، I
)Qا Rء ا�"ط��رھ� (Dرواح أ('�@�Cوا ��ارات ا�
n� �@م��
ا �$�م اھ�hو�

ب وا�cي ت� ا�ت8�ق �#�� O��ت ا�"ط'�� �E ا�%
أcwت ت<i �'"ان ت' �� ا�<
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 £Iر��ھ
ة مR تnا� �E �n$'�
ب ا�$
(� ا�O�
 ا���ء م�ت'L15(�'@� إ  Y22ا� 
8
ي �E1947 �>#^م 
�¥ �E �`?�E �MO�Cا �'� �@�MO�Cا Rم ���%D�� ا
hو� ،


اJ@� ا�`>^�� ا�"ط'�� ا�$#�¥Q �@��رwد وMAا� Fwم"ال داQّا H�V) pوذ� �
 i	"ا� �E دMAا� ��زھ�Vت ��ا� �A�^$وا� �n�	وف ا��
h#� ا
hو� ،��)U>وا�
�ر �$�C�ا �GA	 Rم Rض ا�"ط�n�Q �$I
Cو ��C�? M? ج�
 وا��� ت<�J�ا�<

C��و�ت ا� ����C وا��(#"م>����k وا�CQا F% F`8� ا
hب، و��Tcوا� Rم ��
 Hا�<�� م �E �%ر�`��ت وا�#V"ء ا�Y ا�@�§�ت ا��و��� �<#@� وا�Jو�م8
 Y#� مU$ا� �
ا ��F م� ت�nم lv م'hو� ،R���U��
 م R	FA اU?Qاب ا��$� �ا�

Rض ا�"ط�n�� ��FT  ا¨ت�� ا��� kVI ات>�ذھC"ا� �Cي ��را
� � 
�  :��n م�ت

�I م"?�ة F% �E م -1C �I
�وم� � �nم �%
? ��h'ب ت
O��ر ا�P	أ R

�)

، م
ا%t( ا�$TاUVا� ،B�"ت ( � �
�ر ا�8�$�C�ا Rم �
ھI
>��
 �)

ب ا�$O��'�E �A ا�MAد وت���k$� R ا�Qا Fw��وم� ا��nوم ،���AC�وا
�م (@� �#Y أv BC<�<� و��n اتY#� �8 ت ��� ھcه �nو�� وا��� ��h'ت Rم

 ��h'�
ب ا�$
(�"ا�O�
 ا�I
��t ت<."  
2-  t�� �I�¥ B8') RIcا� R��"P��
�I م�`�#� مR ا������R ا�C �$م�� ��h'ت

�دات �nة ا�����د وم 'Cم�ازرة وإ �@��
ب ا�$
(�، ت�"ن م@O�
 ا�I
ت<
 �@�Cن ا"�Iو ،�)

ب ا�$O�
 ا�I
� (t�V ت<Iد��م$� "ا�$ �
�I أد(��، وم�

�)

ب ا�$O�
 ا�I
�دي ا�$�E UIU  5"ت<�? ���ھ� م<V�ھcا وj�GI ا�
�ت #��م أو Iدام أر($� أ 
��(� م�تN��ع %�ن (���  : ا�`Dن أن ھcا ا�

و��#Y#� i  1/1/1953 -31/12/1952ت� ��nھ� ��#� : ا�
	�a ا`و�_
�@��ط أھn'ا� Rم ��"�Vم:  

  :�Pز$c ا�baو���ت -أ
e�fا��: �Iا� "ر �I

ªI ا��#�� ا�$ �w ،� �"وز، تU� RIا�� U�.  

e�fا�� gf��: ��
ªI ا��#�� ا�$ �
�I ا�$
ا	�� م<w ،�)
Oم ،UIU$دي ا���?. 

ªI ا��#�� ا�$ �
�I ا�$
ا	�� :ا��Rرw ،ي
TاU� ،�J�nاھ�� ا�
 .م<�� إ(


ªI ا��#�� ا�$ �
�I ا�$
ا	�� :ا[�hPلw ،�)
Oد، م"Pا� ���� .ا�@
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 �I
���� ا�$ �n�ا� k ?م�� و�	Qا k ? ت�وت� ت"زHI ھcه ا�� �و��
 ��"ل (@$��ا�nA ة م���$�  .وا�

  :درا�kP �Nرات ا`��اث -ب
� ($� ا¥���ل v"^wو �)

ب ا�$O���($� درا�C تP"ر اQ?�اث (

�ت ?`�د ا��"� �?
E k�n'ا� ���U6ا�  �)�^� �I Y#�"اء
� 7"ا��� ا�<
 ،��)
O��ء ا�G�Aا��ار ا� �'Iم� �E ات
�ھhم Rم �'� kت
ا�8
� ��، وم� ت

 H�nأ�"اع ا� Rم ��ر(�، ت� و¥�
ھO��ري ا�� #Y#� m ا��"اط'�R ا��$�C�ا
�#I �
ب ا�$
(� �#Y مO�
 ا�I
�ق �V'� ت<Nر م��  :ا�ت8�ق �E إط

�وم� وط'�� ?�زم� -1n�) �Iر��$�C�ت ا�
او¥�  .م"ا�@� ا�OG"ط وا�
2-  ">� ��)�VIإ �@��
ب ا�$
(� ت"O��ت ا�"ط'�� M) �Eد ا�C�ت"��� ا� �

 ��ع ا�C�Mnل ��F م'@�
�Cا �n>�I Y�? ري
  .ا�$�F ا��<
3-  �@n� 'وت �
ھE�Gت Rم�Dوت ����G'ا� �)

ب ا�$O�ت"?�� �@"د (Mد ا�

�  .��<��n ا�C�Mnل ��F م'@
4-  B�CDتت�EM�Tاب  اU?Qا R�) ��'ت وط�@A�
 مR أو P	 F% �E ��'ا�"ط


ب ا�$
(� ��Dم�R ا�"?�ة ا�"ط'��O�  .(Mد ا�
5- �)

ب ا�$O�
 مM) Rد ا�P	 F% �E 
I
��t ا��< B�CDت.  
6-  Y#� �I
I

و��� ا��<`��ت� و�8GI ا��#�� �E 
I

وع ��t ا��<�

 �E ����G'اب ا�U?Qا H��� Rم R�#J�'����� ا��� c8'Iھ� ا�G'ل ا����Qا H���

P	 F% �)

ب ا�$O�  .مR ا�

  :�+�وع ا��o ا���Vaي �&*ط�� )�' ا�&%�$� -ج
  Rم F% Yت إ����E ($» ا�� �و��Jورة إ
J Y#� ��E ق�  : ت� ا�ت8

e�fا�� gf��  :p�� ��ت وا�� �و��� ا�#"�#�� �و��� ا�$) j#%. 
 q	V� �و��� ا���ر�hP]�!  :kIلا�) j#%. 

 
I
��t ا��< �Cدرا �$)��ت واتY#� �8 م������
(� ا�$
(� �E اO�ا�
�ل��دم� م$#"م� ا¨	.  
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درا�N وا��� �
�' ا�&%�$� �  x&_ )�ا��w، واuv�#&N ھtه ا��را�N  -د
  :( �y^y	�aت

 ��#�� � #�1  �8���- 2  �8���1953. 
 ��#�� � #�2  �8���- 3  �8���1953. 
 ��#�� � #�3  �8���- 4  �8���19538.  

�ر%���E R، ا�`�ء `��ت �8 �� ھ�م� �#'>� l'م �	 
��AIو أن ھcا ا���ت
 F% ت���C ��ا� �)�P<ا� �I
�ت� وم"ا	j م<�� (�A� R ا���
� Rي زادت مcا�

RI ط#A"ا ��� ا�P"د أن ا���ت��
 ا�@%cIو ،
�
ج (@� ا���تw ��ارات ا�
nا�

� �@�
ورة  ا�$�Y#� F ت�j�N د�G) �)�P<ا� �I
��H م�A� R ا��� �E �@�%
>
�د�I وا��Mم�� وا��Dط�
�I، واC�MOل م"	$� ��ت ا� ����C وا�I"� �ا�
�دي �#Y م �"ى ا�$��� ا�$
(� وا�MCم� @Vا� F��?� ا�$C Fwري دا�A���ا

 ا�� #<�، و(@�ف I
�ح ا��$A§� ا�`�م#� ?"ل م`
وع ?
ب ا��<Vف إ��@)

# #C قMإط Y#� �)�P<ا� F�
وع �`��ح ھcا ا�V� ��AIر��ا��ورات ا� Rم �
 �Iا�) c'ر(�� م�O�8�1953��Tة اQط
 ا�  �I
^���� مR ا��و�� ا�Cة ر��� �)

�v�wط"د، و ����
ة �#@��A�
  وت<i ا�� �و��� ا�� $�)"�Anي ا�
)"% "
 
  .%13"9���A "وم$ �

����y : !ب ا����#  �VP$} ا��Uق ا`و�_ �
�' P%�$� ا�

I

 ت#�n رV� B�T'� ت<Lا Y#�  �)ر�O��ب ا�A`ل ا�"An) �)

ب ا�$O�ا�

�ل ($�N ت��"ن C ر�) �)�P<اد (�أ ا��OA) �I
�م@� ا�Y ا���ر�C ا�$ ��Gا� �E
� �$AC Rم 
A��AC 
@� �E اcن وھ�A1948 وھ�:  

- �E�nاھ�� ا�

ي( م<�� إ(TاU� (�C�'@ح ا�MC. 
 .MCح ا���ر��ت) ت"� �( jC"I أ�$��Aي -
- 
���ة) ت"� �( ا�@�دي �`� .MCح ا�

(�(��A ا�<��� ا�"��ي  -Oة) م�`� .MCح ا�
- UIU$دي ا���? ��
(�( م<O� .MCح ا���E$��) ا�
jI ا�
�� ��A ا�  -��
(�(Mم ا�P"د ا�@Oت) م� .MCح ا���ر�

(�(أ?�� ��A ا� Mم  -O��ة) ا�
jI ا�`� .MC10ح ا�
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�ت  �E إط�ر م��($� ت�"RI وتDط��#���) �)

ب ا�$O�
 ا�I
��t ت<
��� I"م Nاد ا�8"ج ا��O) ��v�
ق ا�$
(� ?�� وFv إ�Y ا�$`���) �I
 17ا�$ �

 
A�E"�1948 Rم M% �$Iت"د �E ن��ھ
ة و%n��
�nE م#<� ا� 8�رة ا�$
ا	�� () ،
�)�P<ا� ���(� و��n�n ا م<P<ا� �I
  .11ا����U م<�� (�A� R ا��

P<ا� �I

 ��V أن ��A ا��I
�#�� إ��اده ���"RI ا��V"ش ا��<� �E �)�
 ،jI

ب ا�? �E R�%ر�`�
ب ا�$
(�، ا�� ر%�E U تY#� � �CD ا�O�ا�
 Rم R�A> '��ر(� ا�O��ر(� �E ا�<
ب ا��P #8'�� وا�V'"د ا�O��ر%�R ا�`�وا�
 �)

ق ا�$`��ر(� ا���"ا���E RI ا�O��ر�I، وا��A#P ا��$�C�ات ا"nا�

�ر(O��دم�R وا�
R��8I وا�nا� �Yءات  إ��n#ا� Rم �I�$ا� �n� Rم R��ا�<ª، (<�� ت

اج wإ F�
ة وا?�ة وھ� ا��8�ح ا�� #l مR أ�E ھ� ?"ل��'Vم$@� (@�ف ت


�$� �  .12ا�
� Iو
�ع jC"I ا�P�Cا ��%13  �E �)ر�O��ن ا�A`ا� Rل ��د م�wإد


ي TاUVا� m)�Gء ا��ھ� R�) Rن م� "م�اح"ا���ارس ا� "ر�I وا�$
ا	��، و%
�(� " �U ا��U� RIوز"وP<ا� �I
��E إ��A� ��8? Y ا��J��ر��� "ا��"� �، (

�)�P<14"ا�.  
 ،� Iو
�(� وjC"I ا�P<ا� �I

ة (��A� R ا��N�) �	M$ا ت"ط�ت ا�cوھ�

� Iو
�ن ا� � Y#� وش
�ت : "و�E ھcا ا�^�د nI"ل ا���رخ م'"ر م	M� إن
 �#� R�? ،ا
�N% i' >ت ��^<� �)�P<ا� �I
�(� أن ��A ا��P<ا� �I
��A ا��

"� Iو

(�� �E ا��#��ت " jC"I ا�O��ر ا�P	Qا �E �A#ط F�V ت �E lV�
� وا�$
اقIر"C �E �I
  .15"اC�$�ادا �#$�F ا�� #l... ا�$ �

 Hم م�P^ل ت��ت %���AP) i$� ا�<�Vات�
�C�ت وا�@���R ھcه ا��"
cا� �A�	ر") k�A>ا� FNم R��'ء ا�"ط���Uت ($» ا��@��ر وت"�Eأ Rن م�ي %

 �A��Pم ��n>ت F�
%Y#� U ا��8�وض مR أ���أ�^�ر ا�$�F ا� ���C ا� #�� وا�
k��
�I 16و�E م�Aأ cw وطC ت��
اء ات^�
 إ�Y إ�wQا اcھ ��� ��>) ،

�ھ
ة م�nم� ا�>��ر ا� #�� ا��8�و�J وا�>��ر ا�$ �
ي n��) �� �
8�رة ا�8 ��)
l# �  .ا�
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 R) ���م م<	 ،�A�	ر") k�A>ا� �V@�ي ا�cا� �Jو�وأم�م ھcا ا��"�� ا��8
�(� �E م�ي P<ا� �I
�م� �#�A�1948  �'V ا��� �(�$��M� Rل ا�8��C أم�'

 �Aو� 
�wQا اcھ R�) �	M$ت ا�
�ن م� ت"ت�
C R�� ،�)

ب ا�$O�
 ا�I
ت<
�ذ jC"I ا�
وI � إذ �CQا k ? ى
wب أ�ACQ �)�P<ا� �I
nI"ل �E ھcا ا��


ى : "ا�`DنIو ،R��C�� ا�� §"��R ا� �Iا"� �E p`I �)�P<ا� �I
�ن ��A ا��%
 Y�? ��)ر�O��ر ا�P	Qا Fم�% �E l# �� ('@ª ا�$�F ا�n#Pم Rم�U�#م 
أ�@� ¥�

  ".I��n> ا�C�Mnل ا���م

�مL k�A>أن ا� �GIأ �V17و�  �)�P<ا� �I
�ر B8� �E ت"�� ��A ا��C �	

F�$#� mP<I cwDE  ن�A`ا� kIت�ر �E ��A¥وأ(�ى ر ،
�$� ��وم� ا�n�� l# �ا�
�ل ا�
ادI" وا�`8
ة اC�$�اد �$�Cا Y#� R�� �"�ا� R�Iر"Nا� R�#J�'�وا�

�ر�$�C�ا �J �># ��ن I>�م ا��"�� ا�$�م #�18�"ا�@� ا�% �#% F�، وھcا ا�$

ورة ��J Yت@�ف إ� i���(� وأھ�اف ا�#V'� ا��� %P<ا� �I
 �¢م�
 ��A ا��

، (@�ف �$� ��ر(� ��"ا�@� ا�Oم t�� RI"وت"?�� ا�^8"ف وت� F�ا�`

�@�I
? ��n>19ت.  
 

 أ%�"(@� �Eة 1948و
�ھnا� Rى م
wّأ �I
� � �N$) درت�م، ¥

 k ? ت� C���>�#j ا�) �@T�G<� أ��وا� ��	ا

ة �T��#Y م�R ط
 F���`�ون ا�$ �
�I و�) �)�P<ا� �I
ا��>^^�ت ?�� اھ�� اQم�
 ��A ا��
 �'I"ت� �@'I"وت� �)

ب ا�$O�
 ا�I
>�� R�E
�ط م<�AJ RI"ورة ت�
J Y#�
 i@����C، ور¥� ا�^$"(�ت ا��� واnا� jI

ب ا�? �)
V#�� ت� ��أم# �I
^�
�دت� �E (�ا�I اQم
 مR ��ون ا��'��h ا�$ �
ي و	#� اQط
 ذات ا��8�ءة �	

RIھ��V�
ة ، إ� أ�� واFv مV@"دا20وا�<'�� ا�$���� ��Dط�
 ا�Tدا H�C"�� ت�
 j#% ��? ،�)

ب ا�$O�
F% �E �I ر("ع ا�� � �IMw F����) l# �ا�$�F ا�
 Rم F% �E ت��
اء ات^�¯) R��
<���ط ا�AGا� �)�P<ا� �I
اQم�
 ��A ا��
�ن ($��ا ���ت ا� ��R�� �E ��C ا����
 وت"�A� BV� B» ا�$8TاUVب وا�
O�ا�

�)

ب ا�$O��(� مH ا�N"ار ، وھcا اQمR�21 أط
 م��k ا�P<ا� �#v وط� �	 

�رج <��
%� ا���^�ر (? �Eودوره أ%� و ،R�I
TاUVل  -ا��G'ي ازدرى ا�cا�
�ت	�8wت وا��EM�w�ا Rوم ��C���E �T ا��>mP  -ا�$U?¢� ��nاب ا� ��ارت
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  �I
^��(� وت<cAه 	��دة ا�N"رة ا�P<ه ا��' I يcا� Fم�، و	�  22ا�$ �
ي ا�`

�N% �)�P<ا� ��اھ �E ��)MPت ا��N$Aا� R�J ��"��
�I ا�TاUVا� 
v�'$��ا (

��	
`��ت ا�$ �
�I ا���Iد�%Qا  23ا
wت ھ� ذ�N$Aه ا�cھ i���t�V "و	� %
�$) ���E �'ا�"ط 
I
  .24"ا��<

 �E �@'I"ت� H)��ر(� ا��� %��i ت�O��ط ا�AG#� Yو�Qا �$Eا�� iPأ� �nو�
 Rم F% "�Iر"C "اق" و
�ھ
ة " ا�$n��) ��#��  C1951'� و�Uو�@$� �I"	 �$Eد

�ن A`ا� Rم 
�A% د�� kIت�ر Y#� �@Eا
�¯) pوذ� l# ��ر(� ا�O�ا��8�ح أ�
�ح ا�N"رة V� �$) اcوھ 
^�) �I
�ت ا�$ ��#���) kIر��ا� U%ا
�ر(� �E مO�ا�

 ��#I"� �E ��)
O�
،  1952ا�^�) �P# ا� ����n�� 
v��ل ��A ا�'�� Y�"وت
'�� ا�'� �%�I ا ا�^�دcھ �Eو FJ��� ا�P"د"��وھ" أ?� ا�RIc ت�ر("ا �E " ا�@

 �E �)ر�O��ن ا�A`ا� Rم R��"P��ا�$
اق أ�� 	�م (��رkI ا�$��I مR أE"اج ا�
� أ�� GIأ �%�ِI ق��F ا�� #l و�E ذات ا� �$#� �A >ث تMNر(�� ا��O��ر ا�P	Qا

 R�I	FA و($� ا�N"رة TاUVا� R��"P��ھ" مR درب اEQ"اج اQو�Y مR ا�


 ا��A�E"� �I
TاUVى ا�
Aا�� �I
I
>1954 �@'�) Rر"، وم��
� ��" م<
F>%Qا Y8P^م ،RIا�@"اري ("م� ،�)�>vة، وU�")25و.  

�(� AI$� م$�h ا�MPب ا�RIc أ%�#"ا P<ا� �I
و%�ن اQم�
 ��A ا��
 ��#vQرھ� ا�P	أ Yإ� �)

ق ا�$`��) �I
دراC��E �@ م>�#j ا��#��ت ا�$ �

�IMw B�CD�) R�8#���ل  %���ا م�"�� مR ر �n�	ت د��A� RI"وت� ،�@) �I
� �
� ا� 
�E �I أ?��ء ا���نIM<ل وا��AVا� �E وم��n�و�E ھcا ا� ��ق ��V أن  26ا�

 �Iا�) Hم �'V#أن ا� �%�I ���@'v هللا �A� FJ�'��ت^��ت  1952ا�) iم�	
�ر(� �O�
�I مR ا�F ت @�F م@�� دw"ل ا��A#P ا�^��دة ا��nا� Hم  �N�N? ت��#�#

 F�
ات � �
�I وا�$�Y#� F ت"ظ�8@� مR أAw ا"A ��I ف أن�@) ��)
ا�<

 (#�ا�@� I

وع 27ت<E Rم i�
�ت ا��� ت>$Eا�� j#�<م i��P�Cا اcوھ� ،


�I أو ا�$
ا	�� أو ا� "ر�I أن ت�
س ^�ا��#��ت ا�$ �
�I ا��>�C �8#"اء ا�
� ا�"?�و�E �I ا����ان �@$Iر�� ا�N"ر�I وتV � م`@���R ط
�I ا��8�ح 	'

�)

ب ا�$O��ر ا�P	ر("ع أ H��� �E l# �  .28ا�
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 �E �)�P<ا� �I
أدى ھcا ا��"�� ا�$ �
ي ا�N"ري �¢م�
 ��A ا��

ورة إ�`�ء م$ �
ات ا���رب وا���رkI مR أ�F ا��w"ل �E ا��8�ح J

ة �E ر(�، و(�أت�O��ن ا�N"رR�I ا�A`ة ا�
ا�� #l، ?�� ا��j ?"ل ھcه ا��8

س، (<�� ��� أ?�� (Y#� �#) R إ(
ام ات8�	�� مH ا�� §"��R إ�`�ء %�"��و
�ر(� �E م�I'� ا�'�ظ"رO��#Y ت`��F %"م'�وس I��ر("ن ��E، و%#j  29ا�

�I
� � �@'I"وت� Yو�Qا 
v��� إ��اد ا�$'@�  .30ا�$
(� (R م@��ي (
�م � ��A�� لMn�Cأدى ا �	ح  1952��ء 	���ة w#��8 �"?�ة ا��8') Yإ�

P	أ �E l# �� ا��A�� i>Avب إذ أ
O�
 وا�TاUVوا� B�"ث تMNر(� ا��O��ر ا�
 i>Avأ �� أ�@��ر(� %O��ر ا�P	Qا FI"�� ھ�م�  �#��رkI وتI
م
%Uا � �

�ر(� (�CQ#<� وا��§"�� ا�Mزم�O��ھ�RI ا�V�  .31م'A� �nP"ر آم'� ��Uو�I ا�
 
�� اQم�� ،�
ا%U وم$ �
ات ا���رkI ا��c%"رة آ�8���E إ�Y ا�J��)

���I وذ��E p م"	H ا�����A ر	�  
�(� إ�Y اC�<�اث م$ �P<ا� �I
 �A�13 ا��
 
� $�)"k�� %�
�I  32"ھ^��ت ا�P# ا� ��$Jي وcة، ا�
�ھnا?� ا�"G)

�ر(�O��ن ا�A`ا� kIف ت�ر�@) �^�^w �)�P<ا� 
  .ت<i ت^
ف اQم�
�ت �
 م@I
� ت '� إ��@� �V'� ا��<@'I"ت� i@أ� ��ا� 
v�و%��i ا�$'

 �I
C 
I
��t ت< RI"��� ��TM�
وف ا�hاد ا���� ،�)

ب ا�$O��E (#�ان ا�
 
�� ا���ر�E kI م$ �@�
 nI"م (w¨ا «$Aوا� ،�)

ب ا�$O�، "ھ�% ��k"ا�

 Hت م���(� ا�$��I مR ا�ت^P<ا� �I
��i �¢م�
 ��A ا��% � 8� i	"ا� �Eو
"��IU$ا� �����"33 ،
Iر�n�ا� H��V) ��Eت"ا ����Vه ا�cھ i��ا����ا��� ?"ل  %


ى، و('�ءا wQا F�v��م�ت� وأC#<�� و¥�
 ذ�p مR ا��8�>�Cا�$�و وا U%ا
م
 �wم�ر 
I

ب ا��<? �Pw ����(� م$P<ا� �I

 و�A� HJ ا��Iر�n�ا� p#ت Y#�

 �E5  رس� .194934م
 
I
��t ت< B�CDورة ت
Jو l# �
ة و?�ة ا��8�ح ا��E Rم �	MPوا�

�ت�Vات�
�Cا R�J �)

ب ا�$O�
ب ا�$
(�،  ا�O�
 ا�I
� �V'� ت<@��Cر ��ا�
 ،�LMNر(�� ا��O��ر ا�P	Qا �E�% �E l# �
ك ا��`��ر(� ا�O�8�#�ح ا�� 
�G>وت
 �E �� تDّط�
ھ�
 ا��� تv�� أن ا�$'�% ،Y^	Qب ا
O�
، ا�TاUVا� ،B�"ت
 j#�<م kIت�ر �E �
ق ا�$
(� �$�A دورا ھ�م`���) �I
م>�#j ا��#��ت ا�$ �
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 ا�v�
 أو (�>�#j ا��#��ت ا�$ �
�I ا�$'^�N"ر�I ا��� ا��<C �@) in"اء (
 l# �
 �E تV �� ا��8�ح ا��Aا��ور ا�� �� وا�$
اق، %�ن �@Iر"C �E ى
wQا

ب O��ر ا�P	أ Fwب دا�A`8"س ا�� �E ري"Nا� F�م��ا��� وت"ط�� ا�����T ا�$

�)
  .ا�$
�|��y :&+  �كا[�hPل ا�&~��ي ����ة ا��UVح ا�#�ر!  ا�

 RI�Aت �E RI

ن ا�$`nا� Rت م��'� ��ر(� مH (�ا�I ا�>O��ن ا��8�ح ا�%
 R��'ء وط����، ھ'�ك ز��$��ر(� ا�O��ل أ�G'ح وا���ت ا��8�Vات�
�Cا �E 
�A%
 
wف آ
��� ("ر	��A وط��8�وض %"� �#�C���n> ا�C�Mnل وھ� ����Iم'"ن (

8�ح ا�� #� F�A % l���n> ا�@�ف ا��'`"د وھ���) Rم�I لMn�Cوا �I
? "
�ر(� O��ل ا�G'ا ا�cھ ��Vات�
�Cإ �E RI�A�ا ا�cم ھ��ر(�� وأمO��ر ا�P	Qا
 
��A��F ا�� #l ا�$#� �Iم� R�) �)

ب ا�$O�
 ا�I

ك داV� Fw'� ت<�`�ا�

ى و�E م�Aأ أو wأ �@� Rم �Jو��F ا� ���C ا��8$#� �Iم� R�)و �@� Rم

8�#�ح� M�AC k���cw �C و ط�C35م ھ��RI وا��Vال ا�$��n أ%� اQم�
 ، وأمA�ا ا�c
 Hم ��#?
��(� ر�GE �#<#"ل ا� #��� ا� ����C و%cا ا�P<ا� �I
��A ا��

��"n) 
�$� ��ء �#�'� أن �'@� ھcه : "ا�I"	أ �آن اQوان ��$
ف ا�<�n�n أ�'
�رھ� ا�ت<�د$� �G@') ة�CD��RI داFw 36"ا�A�ت وا��
ا(PJ�ه اcھ �V��و� ،

8�ح ا�� #l أ?Uاب ا�"ط'�� ا���) Rت�م ��� �A� �nAظ@"ر ط Yر(�� أدى إ��O��
 F�$8ت Y#� ت���ر، �cا ��$�C�ى ا"	 Hم ��C���� ا� � �وأدر%F`E i ا�

�LMNر(�� ا��O��ر ا�P	Qا R�) �
 : ا��8�ح ا�� #l م��ا��TاUVب وا�
O�ت"�B، ا�
�ر(� �E ا�<
�I وا�O��ره ھ" اCQ#"ب ا� HV�Q���n> آم�ل ا�A���) Rل مMn�C

 �@#�� �E �)

ب ا�$O�
 ا�I

ت �V'� ت<��) p�c� �Iر��$�C�ا �'�ا�@�
��V �� م`
و�@� ا�N"ري ا�"?�وي �R ط
�I ا�ت^��ت ا���@���I وا��' �� 

�LMNر(�� ا��O��ر ا�P	Qا Fwدا F�  .�#Y ا�$
 �Iا�) Hم �'V#ا� i8#% ق���  �E1951 ھcا ا� ����ط ا�@AGا� Rم F%

��� ا�P"د و?�A�#) زي�O') Yإ� ��
ورة ا��"G) ي��دي ا�$UIU و��A ا�<��� و
R����ز م@Vا� F����ة MA� ��8#wد : مR أ	 B�CDت ����اQو�Y ا�R� �>A إم�

���� أن ت�"ن م'�nP ات^�ل و�A"ر Nا� ��@�
ھ�، وا�I
�ء ت<'Lأ �)

ب ا�$O�ا�
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�ر(� و%cا %'�Pn ات^�ل (O�
R�I وا�TاUVوا� R�� �"�ا� Rم F�� R�) و �@'�
�)

ق ا�$`��ء ا�"ط'��R ا���"ا���E RI ا���U37ا� �A� 
%cI ا ا�^�دcھ �Eو ،

��"n) �@�E رc>I Y�ا� �)�P<ا� �I
�� ا�P"د و��v �¢م�
 ��A ا����: ا� Mم ا�@
" �@G$) ھ"ن
�I �@#% �@�Q 
wب آU>) ��#^ب أ��� اتU>� ل"nاري أن تc?

«$A38"ا�،  ��)
? �P<� ��'Aء ت�'Lأ �)�P<ا� �I
� أن ��A ا��GIأ �V� ��%
 c'م �)

ب ا�$O��ر ا�P	أ 
I
>��194939،  �� Vت �E �	� 	HP أ�"اط


ب �CM�M$م O�
 وا�TاUVوا� B�"ت Rم F% Yإ� ��L"$Aم FCأر �nE �PP<م
 �E ��
ب ا�$
(� ووO�
 ا�I
��"ش ت< ��h'رة وت"Nوإ��اد ا� FAC و($�ة

#J�'��(m ا�Gوع ا�
�F`E �$) �v م`w ���G	 �E R�$م 
��Oت R�I
TاUVا� R�
�A�	ر") k�A>ا� Hم �$�Pnن ا�Mوإ� B�"�) رة"Nإ��اد ا� �E وزU� RIا��U�40 ،

�ر(��O��دة ا�n"ى ا�	 Hف مM<ازدادت ھ"ة ا� �nE41 �$) Rا م
�w 
`A�Cا �	و ،
Nا� �%

 إذ �Fn إ��� اC�$�اد ا�<TاUVا� Yإ� UIU$دي ا���? �I
TاUVا� �Iر"

�ر(��O�
%�  ا�$�، M�³�42 �nEن �R ا�N"رة وا��' �� م$� مR أ�F و?�ة ا�
 �E ��$J"ا� R� �$V`م 
Iر�n�) UIU$دي ا���? ����  ا�P"د وم<���ه ا�@Eوا


TاUV43ا� .  
 �C���"HJ ا� �) �)�P<ا� �I
� �'�ª مR ھcا %#� إدراك اQم�
 ��A ا��


ب O��ر ا�P	"ى أ�م  Y#� م��ت (�R اU?Qاب، وم�ى ا�$EM�w�وا �)
ا�$
 �� Vت Y#� F�$#� ����L �@� Rوم ،�@� Rم �@'�) ��C��ت ا� ��C�ا�< 
 Fwدا l# �
ة ا��8�ح ا��E 
IcV�� �I��@�
?#� ت�% H	أرض ا�"ا Y#� ت��PP<م
�ب ا�$�F ا� ���C ا� #�� ا��8�و�J، و	�  ? Y#� �)

ب ا�$O��ر ا�P	أ

�)�P<ا� �I
�ت  أو�A� lJ ا��Jو�8�
 مR م'��AC أ�� � أم�E F ا�N%أ �E
��"n) ت ا��و�����ه : "ا� ����C وا�<#"ل ا� #��� و� ?��E Y ا�@�§'Iرأ �إن م

 �'�@#I � ��'�^وا�@'� ا� R�P #Eو 
� م^I�G	 Rم RمQا B#Vوم �E �أم�م'
 �n#$� أن R��I يcا� FمQا ´<I �
ى VI$#'� م<�
زا �E م?Q�أي �nL ّأو (

 Y#� ءا"C �'I�ID) �إ F>ت R� �'#%��ت ا��<��� ا��و��، إن م`�h'��V"ء إ�Y ا�
��� F`E ا�>��ر ا��(#"م��C ". ("ا�PC ا� #� أو ا�<
ب�>) 
وأم�م إدراك اQم�

�ر P	¢� لMn�C�ا ��n>�� ت ا��و�����h'�و�nEان اQمF مR م>�#j ا�
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�م�Uوا� �C��ر(��، وp�c) HJ ?�ا أم�م ا�>��ر ا� �O��ت ا��� ت�ID ھcا ا�

ك، و��ى �"دة ��A ا� Mم �`��ر(� ا�O�
ح وا�$�Y#� F تF�$8 ا��8�ح ا�Pا�
 ��A�#ا� ��#��� ?"ل م�ى اC�$�اد ا����nض ت
� ��I�nوت ��A�� Rد م"Pا� ����ا�@


ك�`��ر(� ا�O�  .����44 ا��8�ح ا�
1- e��P:  k�A? م���U) �I�Vري ا�"�Cب ا��U>#� م�إن ا��"�� ا�$


ن nت ا���'�LML j^�'�8 مE �Jو��� ت8#C ��) 20(("ر	��A وھ" ذو ت"
�'C �)�Pw �E ه�nي أ�cا� �C��د  1937ا�$`
RI أ�#�V@� R ا� �n$ا� �AC�'�)

MT�
ح 	v ��? �I�Vري ا�"�Cب ا��U>� ���Nا� 
�إن ا�C�Mnل �R " ا���ت
�� �8�'� ��A$� رة"L �E Yو�Qا FN�رم� ت�Gn إ�I Y��n> إ� (�LMN ط
ق وت�

��E �N�P'"ي Nا� �
ى أمwدو�� أ �J �@)U? �E � �
E ��IUھ �E ����Nوا� �I��ا�<
�@Eا
�  وت<i إ�@ 8� � �
E Hم ��#C F? Y#� " MT�	 ��GIص "وMw � إذن

� �
E �I��? i>ت ���#C ق
P) �ل  ،45"إ��ر وأم�EQ �E�
 أن ھcا ا��"�� م'�¥
�ل jC"I ا�
و�C إ� أ�� Nأم B�"ت �E ن�)��(� وا�N"رR�I ا�`P<ا� �I
��A ا��
 Rان م"G$ا� �#)�	 B�"ت Yي إ����� ا�P"د وا�"���ن ا�@P)�Gا� Fvو ��'�م

ة  I"� دي�� ا�@�ا��I"ان ا� ��U>#� �Cب ا��C�"ري ا��I�V ا��"� � وھ

  .وا�^�دق ا���nم 
�(R�P م"	j ا�<
%� ا��"� �� ا�"ط'�� G#� R�Aت ت�N?�A�مMw Rل ا�
 �
 م"	8@�Oت ��ن م�
C R�� �LMNر(�� ا��O��ر ا�P	¢� l# �8�#�ح ا�� �@��E د�
�دي ا�$R� Mn� UIU ا��I"ان ا� ��U>#� �Cب ا��C�"ري �وھcا م� �I%�ه ا�<

��"n): "�'��$Jن و"E
�" م'�� �'�م� ت�Aأ ...ت$
�تا��< و�Lد� Hا�<�"م�  م
�i وا���� ا��$'"ي، إن ا�C�Mnل ا�cات�  ��C"ن ^��) �ا�8
� �� أن ت ���و�


بO�
 وا�TاUVا� �E اcھ �مMw Rل ، 46"ت�@��ا �CM�Mnل ا���م أن تO#A"ا إw"ا�'
�ل G'أ ا��A�ھcا ا��^
lI ��رك ?�n�n ت� p ا�<
%� ا�"ط'�� ا��"� �� (

�Jو��ا� #��، مN ا� ���C وا��8�% �A�	ر") k�A? ���Uا�  M H��B ت
ا#�  

 ��#� ا��nر �
ب ا�$
(�  R�1946 و�"دھ� ا��� 	�م�@� �E م�تO�
 ا��وم�ت

 �E2 ي
8�E 1947  �8��� �)

ب ا�$O�
 ا�I
>�� �'V� ق�Nا 1948وم� ���
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 Hم ��
ي ا���G أو ا��8�وض ا� #Pnه ا��Vت�ا k'Vل وت�G'و?�ة ا� Y#� �%ت�

�$� �  .47ا�


ات ��ء ا��B#V ا��C�"ري �R ا��"ا��L وا���تGت>#� أ� kAC H�
I
�ت >I

ك إ�Y ا� ��ق وراء ت^�`�ا��� ت$�ھ�وا �#�@� F�AC �E ا��8�ح ا�

 £Iر��) R#ي أ�cن ا��
 ا�>�ر��� ا�8
� � �"مI10وز "��"I 1950  أن
 �$)���H ا��ول ا���� و@n�n>�� � �
E Y$ ت ��ا� �I�Oل ھ" ا�Mn�C�د  ا��³ت<

Rوم � �
� ا�8@'�) B�"وض 48ت�، ھ�cا ��V أن ا�<Uب ا��C�"ري 	� FGE ا��8
 �E �)�P<ا� �I
�� ��A ا��IU� Rم �'NI �� اcھ R�� l# �ا� #�� �#Y ا��8�ح ا�
�ت ا��"� �� Jو�8�#� R�GEا
�ن ت"�B ا�A� Rم RIر"L R��'وط Y#� ل"$I أن

�ر(� ا�O�
ار�I ا��8�ح ا���Cف ا�@) �� �
�ر ا�8P	Qا H���
ك واC�Mnل �`�
�ر(��O�  .49ا�
2- �fا�
�دي ا�$UIU  :ا���� ط"د وا�<���(� ا�@P<ا� �I
أر�A� FC ا��

�دات ا�<
%� ا�"ط'�� �E م�ة � �n) �I
C ت��
اء ات^�
 (@�ف إTاUVا� Yإ�

ور�I م�'�@� مR  3ت�$�ى Gت ا���
اء ا�ت^��ن مR إP)�Gا� �@�E م�	 
أ�@

�د�I ا�طMع �#Y م"@Vوا� ����G'وت"ط�� ا�^#� ا� ،��C�ا	j اU?Qاب ا� �
 �I
���C و� ��C 
Iر�n�) �'V#ا� �IوUوت 
TاUVا� �E ��'ا�"ط 
v�(A$» ا�$'

 HE

ة إ�Yت��Aم �)�P<ا� �I
  .�A�50 ا��
�n�	 
�ھPت ا���v"ت Y#� ءا�
 ��A ا�<��� م@
ي ('TاUVا� �E F)�،  51و	

��"n) ي
� رؤI���A� �%�I: " ا�<��� م@A#ن وط�)��ء ذات I"م �� ... ��إ�@
 ،�n�	 
�ھPف ا�
�ءا مR ط� UIU$دي ا����ن ��A ا� Mم ا�P"د وا�<P)�Gا�

�)

ب ا�$O��Mن ...م'�FJ م�م��Gn) R و?�ة ا�>I ��@�D) ان"wا� ����ت<E ،
 �E l# ��(� ت<� �#Y ا�`
وع �E ا��8�ح ا�P<ا� �I
��� ھ�م� م�A� R ا��Cر

�ر اP	أ Fم��درة �#Y ا�MPJع (@cه %nا� 
v�'$��
ب ا�$
(� وا�ت^�ل (O��
��@�أ�@� ط#A"ا م'� ا�ت^�ل (�Qخ "، و�A� j�GI ا�<��� م@
ي 	�MT 52ا�

�ل �@� ��A ا�<��� م@
يnE �'¥Uم ���� " أ??D) ل�إذ %��i ر¥A��� ھ� ا�ت^
� م �$� Qوv#�� إ��� وأم� إذا أردت� ا��E �>A ا�DE ه

 مU¥'� أو ¥��G>��

�nEا"E 
wاح أ
8�#�ح ا�� #E l$'�ي ا	�� ... iAذھ ��ف  إ�Yو�'�م�J") خQا
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� ا�w"ة إ�'�  ...�#Y ا���Gn واY#� �E ا�ت^�ل (�RI"wQ وأط#$��'O#)وا

بO���� ت<
ك ت"�B وا�w �E ��"�  .53"م �$�ون وC'�"ن �E ا�

I

%� ا��^�ر مR أ�F ا�<>� k�ء م��Gم أ��	 �#I"ورات ط��ت ($� م`
�ط وھ�n� ثML �E i#N�
وط ت�:  

1 – ��C��دة ا� ��nا� �E �  . م`�ر%�'
2- �I
�دة ا�$ ��nا� �E �  . م`�ر%�'

?� ا� $�� -3Eو ��
 و? �R اiI ا?G�w ���ھ
ة م<nا� �E �'#N�I54.  


�Iة ا�`$n) k"ل� Hأ?� ?"ارات� م �E ف��J") ��
 م<%cI" : �h�
�P)�Gا� R�)ف و��J") ���ء ات^��ت (�R م<���C�) �'�	 p�c)و R��)
O�R ا�

 ��#�
ب، و(<� �O��دم�R مR ا�nا� R�P)�Gا� Hء م�n#ا� 
G>�� اد
د�Iوش م
�)

ب ا�$O�و�A� �%�I ا�<��� . 55"ا��' �� �8�#�ح ا�� #Y#� l م �"ى ا�

�"�� أن V�8
وض ? �Pw k ھcه ا���ف أ�� %�ن مR ا��J") ��
ي وم<@�ا�
 jI
w �E l# �
ب �L ت#�<� (@�  �AI1953أ ا��8�ح ا�O�ا(��اء مR ت"�B وا�


ة �E اQوراس أ�F ا�N"رة �wcا� H'v "دع�ر م �V8أن ا� 
�¥Yإ�  �I�¥
  
A�E"�1954،56  ��
ة  ود��A% ة���� و��ا م ��ن أ�@�)
O��ن ا�P)�Gا� �%�Iو

 ��
R�I ا�$
(� (R م@��ي، د�Iوش م
اد، م<TاUVار ا�"Nف ا�

ا مR ط�A%
��ف، ��A ا�<�J") ب
O�
(� ا�<
ب داFw ا�Oم �E �#) R) ���� م@
ي وأ?

�)
  .57"ا�$

ب O�
 ا�I
��i ھ'�ك ا�$��I مR ا�ت^��ت (�R) R (#� و�V'� ت<% ��%

 �Iا�) �E �)
�ر(��  إ�Yو%��i ت@�ف  1953ا�$O�ت"?�� �@"د اU?Qاب ا�
��C�
?#� ا�<�
ك  I�� k�V�P"رات ا��`�، 58وت' �� ا��"ا	A� j#"رة ا�$�F ا�


 ومG�w ��� ا?�� (R (#� وم<GIأ Yn�ا� �	و �n�nو� �)�P<ا� �I
�� ��A ا��>

ب اO��مF ا�% �E رة"Nة ا�
��A�م<�� واتn8"ا �#Y درا�Pw �C م"?�ة �


 م�ي @� �Eو �)
�(�n ��^"ر  1954ا�$Pم8^#�  م F�� �Pw i$Jو
Aم �@C�Cوأ �)�P<#� RI��� ��ر(� ا�O��ط ا�AGوا� R�I
TاUVار ا�"Nة ا�
��

�)

ب ا�$O� .59ا�$�F ا�N"ري �E إط�ره ا��<�د (@�ف ت<��n اC�Mnل (#�ان ا�
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3- _hv`ب ا�#�دي  :ا���(� %F مR ا�<P<ا� �I
� أر�A� FC ا���%
 B�"ت Yإ� ��@#Cأر �
ب ($�مO��� ا�P"د إ�Y ا���ا�$UIU و��A ا� Mم ا�@


�ء ا�<�
ور�I مH ز�Jو �I
C ت��
اء ات^�
 (@�ف إTاUVا�"ط'�� وا� �%
�ت اU?Qاب ا� ����C ا���"ا��ة ھ'�ك @��ر(�� وا�طMع �#Y م"ا	j وت"O�ا�
 ��ر(�� ا��LMN وم�ى اC�$�ادھO��ر ا�P	Qا R�) ����G'ت"ط�� ا�^#� ا� p�c%و

�)

ب ا�$O�
 ا�I
(@�ف . �#$�F ا�� #l ا�"?�وي وذ�p ت<i �"اء ��t ت<
Iا�) i��
ب ا�$
(�، و%O��ن �#Y م �"ى اC�Mnل (#�ان ا�P)�Gت ا��%
� ت<

�ر(�O����ة �$P<% ��A"ة أو�� Y�V �� ا�$�F ا�� #l ا�nا�. 
 B�
(�� وO��ء ا�<
%� ا�"ط'�� ا���U) ن�P)�Gا� F^ات ����L �@� Rم


�E ص"^<) ��@�E �@GA� ك
�`��ر(� ا�O�، ت�%� �@�دة 60ت"?�� ا��8�ح  ا�
�دي��� ا�P"د أ�� �'�م� دFw مH زم�#� ا�<��
�I  ا�@ ) ���
اء ات^�� UIU�


E» وا���
(�� 	"(#"ا  (O�
ف مH ا�@�§�ت ا� ����C ا�>��) 
%cIم و�
د ا��P
�"ا �'�"ا�"ا?� 
wا"R�� �
� مR ا�B��"A ا�8E"w اcھ ��، ($�ھ� ا��Fn 61، ور(

Yإ� �L ء�G�Aا��ار ا� Yن إ��P)�Gان  ا�"Pت��@#An�Cم$'�'" وا ���ذ أ?�CQي  اcا�
� ا����ء ا�<Uب ا�N"ري ط#k م'@��دة وز�	 Hم ���ء �@n� 
�G>ت �I�¥ Yإ� �I


 �'C لMn�C�ض  1952وا
�ء �E م�DE �'Iس وت� �n#ا ا�cھ �n� ت� F$8��و(
 F)"	 أ�� �أ ��)
O��ر ا�P	Qا R�) ك
�`��ر(� ا�O�
ة ا��8�ح ا�� #l ا��E

«E
���م�� ت� U? pب ا�C�Mnل وا�<Uب ا�`"رى  ،62(� �'� �%�I اcوھ
 �%�I اcھ �� �
وا�C�Mnل (��<#"ل ا� ����C وا��8�وض ا� #�� مH ا�<�"م� ا�8
 F�$#� ��IDت �@� R�I �� ��)
O��دة ا� ��U?¢� R��Cاب ا� ����C ا�nأن ا� �$P	 �'�


(�� ا��LMN وأنO��ر ا�P	Qا R�) ك
�`��$��@�  ا�� #l ا�
�E ا��8�ح  م
Rم �I
�ر ا�8
� �ا�C ا� #�� �'�F ا�C�Mnل وا�<�$�63Rhا� k#¥أ H�
Iو ، 


 ا�>�ر��� ا�8
� � �"م�ر ا�cي Iت وز�>I
�	@� وراء ھcا ا��"�� ت^� ��
 £Iر��) R#ان  10أ�"�� ت'"ي ت<��n ا�C�Mnل ا��اw#� �#�ول  1955 �
E نD)


بO�� ا�@'�) Rم ��وا� � �
 .64ا���($� �³ت<�د ا�8
�ن (�� �� أ?�� م$'�'" وھ"  ا�      �)
O��ن ا�P)�Gل ا��أن ا�ت^

 l# �
ه ا��8�ح ا��E �$م �`	��U? �E "Gب ا�`"رى وا�C�Mnل و	� �
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�ء n� �Vم

 ا�cي أ�I ا��8
ة و?�ول (�wQا اcف ھ
�وب مR طVت Y	� �)ر�O�ا�
 l# ��دة ا�<Uب ا��C�"ري (@�ف د��� �E ا�$�F ا�n� R��C��ء ا� ���Uا� Hم

�ل اN��"�� مR م'�J#� ا�<Uب مR ذوي ا��"�� ا�N"ري ا�Vه م���C �	ك و
�`��
 
I
�#"ل (@�ف ا��<�	@� (^8"ف ��t ا��< R) در�nا� �Aو� k��Pا� R) دي�ا�@
 R�) l# ��8
ة ا��8�ح ا�� �'�J ��%Dت �)�N�
ب ا�$
(� �E م� ($� وھ" (O�ا�

�@��ر(�� ا��LMN ر¥� ا�w�Mف �E ا��"O��ر ا�P	Qء ا�Gأ� Fwت وا¨راء دا
�وم� n�
(�� ا�8
� �� وا�MPق ا�O��ت ا�Jو�8�?Uب ا�`"رى، وأم�م F`E ا�
 l# �8�ح ا����
ب أدى إ�Y ا	�'�ع ($» 	�دة ?Uب ا�`"رى (O�ا�� #<� �E ا�
 Y#� ي

�nI م� Y#N���n> ا�C�Mnل وھ�cا ظ@
ت E§� ت��� ا�>��ر ا�$ �P%


 م�N% �E �Jو��ت ا�8
� ��ا�>��ر ا� #�� ا��8P# ا� Hت م��  .R65 ا�<
�Pخ� :  

 �@��ط أھn� F�� �E ªT��� ��"�Vص مM<�Cا R��I م"�  :و�#Y ا�$
�ع  -P�Cا
�ط  اQم�AGة ا���� ��@"ده ا��G'�� و( FG8) �)�P<ا� �I
��A ا��

 �P`� �I
C �IMw RI"ت� Rم Y^	Qب ا
O�
، ا�TاUVا� ،B�"ت Rم F% �E �)ر�O�ا�
�ر P	Qا Fwر(�� (@�ف ت"دا�O��ا��nI
Eل إ��`) l# � .?�� ا��8�ح ا�

- 

ب ا�$
(�، وذ�p (>#�  ا�$�Y#� F تDط�O�
 ا�I

 8v"ف ��t ت<v�'�
�ت وا���ت �'nت �Eو ،
ا�$��I مR م
ا%U ا���رF% �E kI مR ا�$
اق وC"ر�I وم^

�8% �E ھ�������?��NI ت Oري ا���$�C�د ا"� .?@� �J ا�"
-  �)

ق ا�$`���) �I
� تDّط�
ھ� �E م>�#j ا��#��ت ا�$ ��
 ا��� تv�� أن ا�$'�%

 
^�
 ا�N"ر�I ا��� ا��<C �@) in"اء (v��$�A دورا ھ�م� �E ت�رkI م>�#j ا�$'
 �E 
�Aا��ور ا�� �� وا�$
اق، %�ن �@Iر"C �E ى
wQا �I
أو (�>�#j ا��#��ت ا�$ �

�ب داFw ا�����T ا�$�F ا�N"ري �E �8"س  تV �� ا��8�ح ا�� #l م��ا��� وت"ط��A`ا�
�)

ب ا�$O��ر ا�P	أ. 

 :ا�~�ا�'
                                                           

�ن -1IUأم ���H ا� �(�، ص  م<��: م<
��(� آراء وم"ا	j، ا�P<ا� �I
  . �A�165 ا��

ك : "��A هللا مMnت� -2�`��دئ ا��8�ح ا�Aم �� Vت ،�I
TاUVرة ا�"Nوا� �)�P<ا� �I
��A ا��

�)

ب ا�$O�
 ا�I
>��" ،�I"'C ،
v�$��ر(�� ا�$@� ا�<��I وا�O�، ا��V#� ا���رI>�� ا�
��، ��د ���"I#132م�C � ا�� ،B�"35-34، ص ��2008 ، ت.  

�H �8 �، ص : ��A هللا مMnت� -3
�  .35ا�
�ن -4IUأم ���H ا� �(�، ص: م<
��(� آراء وم"ا	j، ا�P<ا� �I
  .166م<�� ��A ا��
�ري -5%Uم� ا��Cأ" :�)

ب ا�$O�
 ا�I
�(� و��t ت<P<ا� �I
، 1، ط "م<�� (�A� R ا��

 
I
�ت ا��<%
�(� و?P<ا� ،���ل ا�'�وة م���C � Cي م`�t ا�$#��ر(��، أ�O�ا�
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ى %c#�  ��#<ر(�� ت�O����  48ا�AP#� اق
�(�، دار أ(� ر	P<ا� �I
�ھ� ��A ا��V��ة ا�E"�

8
ي، �E ،ب
O��ط، ا�)
  .  112،  111، ص  2011وا�'`
، ا�
�ت ?`�د -6?
E :�E ي 2 ھ" و��
8�E 1914  ���G') د��ت ?`?
E ة�(�"�B، ت��Uت ?�

 Y#� ��ي امcا� �)�n'ل ا����(� ا��"� �� �#$n'ا� �E �@G	 ولQا �@8^� ،�'C ة
`� ��C م�ى
�'C Rم pوذ� FO`#� � �"�م ا����� �E ا�ت<�د ا�$Nا� ���I ا¥����� إ�Y  1944 و�^8@¥�'C 

1952 . 

اء -7�ھ� �^�(�  دورھ� ا����اء وا��>
kI وا�¥���ل، و�R ط
�I ھcه : ا��� ا�<

  Rم �I�$ت^��8 ا� ��I �)��ھ� ا����U ا�$^I�>J ز
�دة ا�<
%� ا�"ط'�� ا��"� �� ، و%�ن أ(	
 �E F��¥ي اcد، ا���ت ?`?
E �����(� ا�$n'ـ  5ا� 
A� Iن أول ـ د"��%1952. 

8- UIU$دي ا���? ��  . 87 -86 -85ا� �(�، ص  ا��^�ر: م<
�ري -9%Uم� ا��Cص : أ ،�)��H ا� 
�  . 113،  112ا�

10- UIU$دي ا���? ���(�، ص ا��^�ر ا: م< �21 .  
�ن 11IUأم ���H ا� �(�، ص: م<
��(� آراء وم"ا	j، ا�P<ا� �I
  .  169م<�� ��A ا��
12- �#$�� 
��" : 
I
��t ا��< B�CDت �E �)�P<ا� �I
، مV#� "دور م<�� (�A� R ا��

�ن ����ل ا�'�وت�ن ا�$#Oة ا�"ط'��، أ�
�ل C'� "ا�cا%�`��) 
I
�ت ��t ا��<�#�ا�MPق �

ب "و" م
?#� ت�رI>�� مR ا��8�ح ا�"ط'�:  1955O�
 ا�I
�ر: ��t ا��< �، "ا�'`Dة وا�

  .50، ص 2012، 9م�I"'C j^� �#V، ا�$�د 
13-  � Iو
أ?� م�C � ا�<Uب ا��C�"ري ا��I�V وأ?� 	��دت� ?�Y ) 1980ت (jC"I ا�


و�� مR ت"��E B م�ي w1943 ������ وأ� �
8)  m`� ،� �
�H ا�8nا� Rم �م، ھ
و(
�	� �E وEھ" ور ����AC1946ا �'C �`دم Yء إ�"V#ا� Rم R��أRI %"ن م��k  1948، وت

 �E ة
�ھn��) �)

ب ا�$O�ا�<Uب ا�<
 ا��C�"ري (�م`�، %�ن مR م�C � م��k ا�
8
ي �E1947 R) ��، اw�j# مª@� H ("ر	��A  ا��8�و�J و%�ن 	
kI مª@� R اQم�
 م<


h'I �IU�#�  �)�P<ا� �I
��: ��A ا���
�O^ة �#�� ا�

ب : O�
 ا�I
ا��"�8C"ن وت<
���، ت"�B، 1ا�$
(�، طAP#� �)ر�O� .209، ص 2007، ا�


: "م'"ر م
وش -14TاUVا� �E l# ��ھ
ة وا��8�ح ا�nا� �E �)ر�O��J#"ن ا�'�، م#�Yn "ا�
�ر(� : ?"ل O�
 ا�I
��t ت<)1955 -1954( ،
TاUVف، ا���J") �� - 11، م�C � م<

8
ي  12�E2001 169، ص .  
  . 159ا��^�ر �8 �، ص : م'"ر م
وش -15
16- " �����: رو�� ¥�
�ر(�، تO�
 ا�I
���، ط : م`
وع  وت' �� ��t ا��< �� R >�

1 ،
TاUVف، ا���J") ��  . 72 -71، ص 2001، م�C � م<
17- 
� : ا�<k�A ت�مGIوأ R��# �� ا��nI
Eل إ��� �A#ط ��$�V� �)�C B�Tر ،�� 'Vت"� � ا�


��رI£ رB�T ا���ت�) �n$'�
 06 ا�>�ص ا�A��AC 1935 ن� �#�)- 
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 : الملخص

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة 

إلى غاية االستقالل سنة  1881الفرنسية من سنة الوطنية التونسية خالل فترة الحماية 

 .من خالل وثائق أرشيفية من األرشيف الوطني التونسي 1591

التعريف بالطلبة والعلماء الزيتونيين ودورهم في الحفاظ على الهوية العربية  -1

 .لتونس اإلسالمية

ى غاية األحداث والوقائع التي ساهموا فيها بشكل فعال منذ بداية الحماية وإل أهم -2

 .1521نشأة الحزب الدستوري الحر سنة 

نشاطهم وتاطيرهم للحزب الدستوري الحر من خالل وثائق أرشيفية فرنسية على  -3

 .مستوى األرشيف الوطني التونسي

مشاركتهم في المقاومة التونسية المسلحة في فترة الخمسينيات من خالل أيضا  -4

 .وثائق أرشيفية تونسية

ضد نشاط طلبة وعلماء الزيتونة إلدراكه مدى قوة  رد فعل االحتالل الفرنسي -9

 .عماريةوفعالية الزيتونيين في إفشال مشاريعه االست

المقاومة الوطنية ؛ الدستوريين؛ طلبة وعلماء الزيتونة: الكلمات المفتاحية

 .الحماية الفرنسية ؛التونسية

Abstract: 
This research paper deals with studying the activity of Zaitouna 

students and scholars in the Tunisian national movement during the 

French protection period from 1881 until independence in 1956 

through archival documents from the Tunisian National Archives. 

                                                           
1
  .المؤلف المرسل – 
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1- Introducing the Zaitouna students and scholars and their role in 

preserving the Arab-Islamic identity of Tunisia. 

2- The most important events and facts that they contributed to 

effectively from the beginning of the protection until the 

establishment of the Free Constitutional Party in 1920. 

3- Their activities and their control of the Free Constitutional Party 

through French archival documents at the level of the Tunisian 

National Archives. 

4- Their participation in the Tunisian armed resistance in the 1950s 

through also Tunisian archival documents. 

5- The reaction of the French occupation against the activity of 

Zaitouna students and scholars, because it realizes the strength and 

effectiveness of the Zaitouna in thwarting its colonial projects. 

Key words: Zaituna students and scholars; Constitutionals; Tunisian 

national resistance; French protection. 

 :مقدمة

يدرس هذا البحث نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية 

إلى غاية االستقالل  1881التونسية خالل فترة الحماية الفرنسية لتونس من سنة 

اإلسالمية لتونس ضد حملة  من خالل دفاعهم عن الهوية العربية 1591سنة 

مسخ االستعماري الفرنسي،وأيضا مساهماتهم سوى السياسية أو الثقافية داخل ال

هياكل الحركة الوطنية التونسية من أحزاب وجمعيات وعلى رأسها الحزب 

أو لجنة صوت الطالب الزيتوني ومشاركتهم في المقاومة ( القديم)الدستوري 

اته المواقف المسلحة فترة الخمسينيات من القرن العشرين وتعرضهم جراء ه

السياسية الراديكالية إلى حملة اضطهاد وتعسف من طرف االستعمار الفرنسي، 

وذلك من خالل استشهادنا بأمثلة تاريخية من بعض الوثائق األرشيفية الفرنسية 

 .والتونسية الموجودة على مستوى األرشيف الوطني التونسي

 :المطروحة في هذا البحث تتمثل فيما يلي فاإلشكالية

مدى مساهمة الطلبة والعلماء الزيتونيين في الحركة الوطنية التونسية  ما

وإلى أي حد دفع نشاطهم السياسي ، ؟1591-1881خالل فترة الحماية 

 والفكري في تقدم الحركة الوطنية التونسية نحو تحقيق أهم مطالبها؟

 :في ذلك على خطة منهجية تتمثل في اعتمدنا، اإلشكاليةعلى هاته  ولإلجابة
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 .مكانة الزيتونة التاريخية في الحفاظ على الهوية التونسية: أوال

نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسية من سنة : ثانيا

 .1591إلى غاية سنة  1521

 .الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء الزيتونة االحتاللرد فعل : ثالثا

 نة الزيتونة التاريخية في الحفاظ على الهوية التونسيةمكا: أوال

" القومية"لقد دعم االحتالل الفرنسي للبالد التونسية عوامل الوحدة 

أصبح اإلحساس القومي أقوى العوامل "... الذاتية التونسية حيث  وإبراز

الشعورية في إبراز ذاتية الفرد وبذلك تضاءلت عوامل التفرقة والتمايز بين 

"األمةر عناص
1
. 

حيث أدخل الوضع االستعماري بالبالد التونسية تغييرات هامة في 

مستوى التفكير والعمل شملت الوسط الزيتوني وبعثت فيه حيوية كبيرة، لقد 

خرج جامع الزيتونة من دوره التقليدي في االنكباب على العلوم الدينية والعربية 

مركز من أبرز مراكز الحركة  مرتبة إلىوالتقيد الصارم بمناهل السلف، فبلغ 

الفكرية واالجتماعية في البالد التونسية
2
. 

لقد مثلت الزيتونة مركز الضمير الجمعي ورمز الهوية الحضارية 

للشعب التونسي، ذلك أن أعظم معالم المجد القومي في البالد  اإلسالميةالعربية 

التونسية وأجمعها للمعاني التي تمثل عظمة الماضي وضمان الحاضر 

والمستقبل هو جامع الزيتونة ألنه يمثل قدسية الدين وعراقة المجد وعظمة 

.الحضارة اإلسالمية وسلطان الثقافة العربية
3

 

 :نيينالتعريف بالزيتونة والزيتو -1

يعتبر جامع الزيتونة من أقدم الجوامع التي  :التعريف بجامع الزيتونة -1-1

والمغرب العربي وحسب ابن األثير فقد بناه والي  اإلفريقيبنيت في الشمال 

افريقية عبد هللا بن الحبحاب
4
ه111/م828الذي دخل افريقية سنة  

5
، وظل جامع 

ية لها هيبتها التي ترتبط بتاريخ الزيتونة على مر العصور مؤسسة دينية وثقاف

 .تونس وتخرج منه جموع العلماء كآل النيفر وآل عاشور وآل بيرم
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والحقيقة أنه من جامع الزيتونة بدأت بوادر اإلصالح األولي الديني 

واالجتماعي كما تصدت للحماية في بعض المواقف التي كانت تعارض الدين 

التونسية األمةوال تتماشى وتقاليد 
6
. 

بعد مدينة القيروان، انتقل اإلشعاع الفكري الى جامع الزيتونة بتونس ف

وذلك خالل القرن الخامس الهجري ومنذ ذلك التاريخ يعتبر جامع الزيتونة 

مقصد طالب العلم والمعرفة من جميع أقطار المغرب العربي وإفريقيا 

لحادي القرن ا/اإلسالمية وقد بدأ جامع الزيتونة في القرن الخامس الهجري

عشر ميالدي نشر رسالته ومن أشهر العلماء الذين تخرجوا منه ودرسوا فيه 

ابن عرفة اإلمام
7

والعالمة عبد الرحمان بن " الحدود الفقهية الدقيقة"صاحب  

خلدون
8

والمقدمة ذات الشهرة " ديوان المبتدأ والخبر"صاحب التاريخ الشهير  

غذاهموالصيت، ومن أشهر الثوار الزيتونيين علي بن 
9

صاحب الثورة  

المشهورة ضد ظلم العائلة المالكة وطغيانها
10
. 

ومن أشهر القادة الزيتونيين العظام الشيخ عبد العزيز الثعالبي
11

زعيم  

الحركة الوطنية في تونس ومؤسس الحزب الحر الدستوري القديم ومحي الدين 

القليبي
12

المنصف المنستيري األستاذوالكاتب الكبير  ،
13

وصاحب جريدة  ،

...لسان حزب الدستوري القديم وغيرهم " اإلرادة"
14

والتعليم بجامع الزيتونة  ،

ثالثة أطوار االبتدائي والثانوي والتعليم العالي والمتحصلين على  إلىينقسم 

شهادات عليا يحتلون مناصب مرموقة في الدولة التونسية وأغلبهم من 

دينية ومهنة التدريسالمتضلعين في اللغة العربية والعلوم ال
15
. 

لقد تشكلت التركيبة  :تركيبة الزيتونيين ومعنى االستقالل عندهم -1-0

الزيتونية خاصة خالل النصف األول من القرن العشرين من قطبين رئيسيين 

تمثلت في ثنائية المحافظة واإلصالح، فإذا كان بعض الزيتونيين اعتقدوا أن 

للزيتونة يقيها مهاوي االنحراف عن وظائفها المحافظة على الطابع التقليدي 

الدينية والروحية فإن صنفا آخر من الزيتونيين عد اإلصالح شرطا ضروريا 

الستمرارية المؤسسة الزيتونية في واقع متسارع التغير وقد برزت هذه الثنائية 

ماي  11إدارة التعليم العمومي يوم " Louis Machuel"منذ تولي لويس ماشويل 
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وفي  1511وتوضحت أكثر مع تحركات الطلبة الزيتونيين سنة  ،1883

الفترات الالحقة خاصة خالل الثالثينات
16
. 

وحسب تعبير دمحم الفاضل بن عاشور
17

وبذلك أصبح اعتبار التعليم " 

الزيتوني والزيتونيين أصال من أصول الروح الوطنية ومظهرا من مظاهر 

"ثورة التونسيين قاطبة في وجه االستعمار
18
. 

وعليه فمعنى االستقالل قد ارتبط في فكر عبد العزيز الثعالبي ودمحم 

الطاهر بن عاشور
19

، بضرورة تجاوز األسباب العميقة التي تحول دون تحقيقه 

على حد تعبير دمحم الطاهر بن " أسباب عامة متسببة في تخلف المسلمين"وهي 

تعمار الفرنسي ودحر االس" التركيز على روح التحرر في القرآن"عاشور أو 

عند الثعالبي فإن الخطاب الطالبي الزيتوني الذي صاغته لجنة صوت الطالب 

ركز على " وصدى الزيتونة"و" صوت الطالب"الزيتوني في صحيفتيها 

األسباب المباشرة لكن دون إغفال بقية األبعاد األخرى، إذ غالبا ما تتجاوز 

بنسبة أقل األمتين المغاربية مفاهيم الوطنية، األمتين العربية واإلسالمية و

" االستقالل القومي"جنبا إلى جنب، يبرز في هذا الصدد مفهوم  واإلفريقية

"الوطنية المهداة"باعتباره ثمرة من ثمار الوطنية الحقيقية ال 
20
. 

إن الموقف الراديكالي الرافض لالستعمار من شيوخ الزيتونة تم غمطه 

نسيين باستثناء حاالت معزولة، ويندرج من قبل المؤرخين التونسيين وغير التو

ذلك ربما ضمن تلك النظرة أو المواقف المسبقة التي تحط عن قصد أو دون 

قصد من دور الزيتونة والزيتونيين في معركة الهوية والتحرر الوطني، وعليه 

فإنه من اإلنصاف والموضوعية إعادة االعتبار للنخبة الزيتونية المشار إليها 

الفترة االستعمارية من فهم أفضل للديناميكة االجتماعية  لتمكين مؤرخي

والسياسية لهذه النخبة التي لعبت دورا مهما في حركة التحرر الوطني
21
. 

دفاع طلبة وعلماء الزيتونة عن الهوية الوطنية والتصدي للحماية  -0

 .1702غاية  إلى 1881الفرنسية من 

الجنوب التونسي قد وضع حدا يبدو أن الوهن الذي أصاب المقاومة في 

للصعوبات التي واجهتها سلط الحماية من قبل المعارضة الوطنية وقد أصبحت 

الجيوش الفرنسية والجندرمة والشرطة مهيمنة على كامل البالد
22
. 
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كما أقيمت تدريجيا الهياكل اإلدارية الجديدة التي أفرغت الهياكل التي 

هرها وال تسمح أي مؤسسة من كانت موجودة قبل انتصاب الحماية من جو

المؤسسات السياسية الجديدة للتونسيين باسماع صوتهم أو المساهمة في اتخاذ 

القرارات التي تهم مصير بالدهم
23

، فعلى سبيل المثال فالمؤسسات الدينية 

من سنة  ابتداءالكاثوليكية الفرنسية إبتدأت بفتح مدارس أوروبية داخل العاصمة 

معاهدة باردووفي سنة توقيع  1849
24

قام الكاردينال الفيجري 
25

بفتح ثانوية  

بقرطاج والتي أصبح اسمها فيما بعد ثانوية كارنو " Saint Louis"سان لويس 

"Carnot " والتونسيين وفي  األوروبيينوالتي يدرس بها الطالب الممتازين من

عهد الحماية الفرنسية كان هناك بالبالد التونسية العشرات من المنشات 

لكاثوليكية الفرنسيةا
26
. 

ولكن التاريخ قد بين أن أي شعب من الشعوب المغلوبة ال يستسلم بروحه 

وقلبه فإذا ما حانت الساعة إن أجال أو عاجال يسخر جميع قواه لينتزع حقه في 

الكرامة والحرية
27
. 

ففي الميدان السياسي فقد قام الوسط الزيتوني بدور هام في التصدي 

ومن مظاهر ذلك الموقف دور الزيتونيين من مدرسين للوضع االستعماري 

وأعيان الشرع وأئمة وموظفين في مساندة احتجاج أهالي العاصمة ضد 

"بالنازلة التونسية"وهي القضية المعروفة  1889التراتيب البلدية الجديدة سنة 
28
 

وقد انتهت هذه المساندة بأبعاد زعماء الحركة نحو الجنوب وعزلهم من 

وظائفهم وكان من بينهم الزيتونيان دمحم بن عثمان السنوسي
29

واحمد  

الورتتاني
30
 

31
. 

فأحداث الزالج تمثل أول إصطدام في مدينة  :أحداث الزالج والترمواي -أ

م، 1511هر نوفمبر تونس بين األهالي المسلمين والجهاز االستعماري في ش

القيام بعمليات ترسيم  االستعماريةوقد اندلعت األحداث عندما قامت السلطات 

مقبرة الزالج في السجل العقاري وكانت تعتبر مقاما ذا صبغة دينية وتحظى 

بمنزلة خاصة في نفوس المسلمين
32

، وكان معقل االحتجاجات واالعتراضات 

يتونة الملئ بالشباب المتحمس المساجد والجوامع وعلى األخص جامع الز

وعروبته إلسالمه
33
. 
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كما ساهمت هذه األحداث في اندالع واقعة الترامواي وقد لعب الشيخ 

عبد العزيز الثعالبي وعلي باش حامبه
34

دورا هاما في تأطير مقاطعة  

الترامواي وقد أشارت تقارير الشرطة إلى أن بشير الفورتي ينتمي إلى 

.نس كل أعضائها من الزيتونيينمجموعة وطنية بمدينة تو
35
 

اسهامات الزيتونيين في الحركة الوطنية أثناء الحرب العالمية األولى  -ب

انطلقت  اإلستراتيجيةإن إسهامات الزيتونيين في هذه المعركة : 1702إلى غاية 

 –منذ البداية وتبلورت أثناء الحرب العالمية األولى بإنشاء اللجنة الجزائرية 

التونسية لتحرير المغرب العربي بزعامة الشيخين إسماعيل الصفا يحي
36
 

وصالح الشريف
37
التي طالبت باالستقالل 

38
. 

إن المتصفح لوثائق أرشيف الدولة التونسية المحفوظة باألرشيف الوطني 

خاصة ضمن سلسلة تاريخ الحركة الوطنية يجد عديد المراسالت بتونس و

اإلدارية التي تتضمن تقارير أمنية حول نشاطات الزيتونيين من طلبة وسواهم 

معادية لفرنسا خالل الحرب العالمية األولى ومن هذه النشاطات تتحدث التقارير 

الزيتونة عن اجتماعات كان يعقدها بعض الطلبة في مواضع مختلفة من جامع 

وأيضا في أماكن بعيدة عن أعين المتطفلين أو في مدارس سكناهم وفي هذه 

االجتماعات كان الطلبة يلتقون في مجموعات صغيرة تتألف من ثالثة أو أربعة 

أفراد لتداول األوضاع السياسية ومجريات الحرب العالمية وما يتداول من 

تطوراتها
39

ن هذه االجتماعات ومثيالتها ، ويبدو أن الطلبة الذين كانوا يعقدو

كانوا مدفوعين حقا بطاقة حماسية ال حد لها، ناهيك أن الطالب أحمد توفيق 

المدني
40

وزمالؤه الستة، خططوا لدفع قبائل الجنوب التونسي لالنتفاض على  

فرنسا وبدؤوا فعال اتصاالتهم بقبائل بني زيد معولين على مساعدة العثمانيين 

في قفصة قبل إلقاء القبض على أعيان هذه القبيلة  ناأللمابطرابلس وأسرى 

وعلى المدني نفسه
41

، وإلى جانب االجتماعات فإن نشاط تعليق المنشورات 

المعادية لفرنسا على جدران جامع الزيتونة وفي مواضع مختلفة من مدينة 

وبالتالي  1519تونس العتيقة قد أصبح ظاهرة ملفتة لالنتباه منذ أوائل سنة 

لسلطات االستعمارية بالبالدمحيرة ل
42
. 
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لقد كاد الزيتونيين ينفردون بالنشاط السياسي دون غيرهم مدة الحرب 

 إلىوفي وقت خلد غيرهم من عناصر حركة الشباب التونسي  األولىالعالمية 

لفرنسا المحارية والتأييدالسكينة وقدم بعضهم فروض الوالء 
43
. 

د لفرنسا وحلفائها ومجاال فبقي جامع الزيتونة ينبض بنشاط سياسي معا

الذي جعل  األمرلصدى نشاط الشيخ صالح الشريف ورفقائه في تركيا وأوروبا 

مصالح األمن واالستخبارات االستعمارية تركز اهتمامها على وسط مدينة 

للزيتونيين كان  اعتقاالتتونس وخصوصا على الوسط الزيتوني فقامت بعدة 

من أشهرها عمليتي اعتقال حسين الجزيري
44

وأحمد توفيق المدني كما قامت  

برصد نشاطات قدماء الطلبة الزيتونيين من أمثال الشيخ الثعالبي ودمحم 

الجعايبي
45

وأماكن اجتماعاتهم تلك النشاطات التي كان لها اثر في التحضير  

لعالمية األولىلتحركات الوطنيين التونسيين غداة الحرب ا
46

، وعندما وضعت 

أوزارها جرى تجديد السعي إلى بعث ( م1518-1514) األولىالحرب العالمية 

معالم النهضة التونسية وتطوير العمل السياسي في سبيل التحرير ولقد كان 

متخمرة فيهم  اإلصالحيةاالستعداد للعمل قويا في الطلبة الزيتونيين والفكرة 

ة الزيتونة أمثال دمحم الصادق النيفريحركها ويغذيها أساتذ
47

والشيخ دمحم  

مناشو
48

ويساندهم الشباب المتطلع للتغيير من أبناء الزيتونة برز منهم توفيق 

المدني ومحي الدين القليبي وزين العابدين السنوسي
49

والطاهر الحداد 
50
 

وغيرهم
51
. 

في عاصمة  واإلقامةومن المشائخ الزيتونيين من فضل مغادرة الوطن 

لخالفة العثمانية بغية المساهمة في االحتجاج ضد انتصاب الحماية الفرنسية ا

الصفائحي إسماعيلالشيخ صالح الشريف والشيخ  أمثال
52
. 

وفيما بين الحربيين العالميتين أخذت روح المقاومة الزيتونية وجها 

اجتماعيا تمثل في حث األهالي على التخلق باألخالق اإلسالمية وترك الجلوس 

عن المالهي وكان من بين شيوخ الزيتونة من يقوم بهاته  واإلقالعالمقاهي في 

الحمالت في المدن والقرى
53
. 

نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسية من سنة : ثانيا

 م1796إلى غاية سنة  1702
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وذلك  فأكثر أكثرإن نشاط الطلبة والعلماء الزيتونيين ما لبث أن تطور 

طير العمل السياسي والتحرري في أبخروجهم من باحة الجامع األعظم إلى ت

جمعيات وأحزاب سياسية والتصدي للمشاريع االستعمارية خالل هاته الفترة 

 .بشكل مباشر ومنظم

انخراط الزيتونيين في الحزب الحر الدستوري ونشاطهم فيه من سنة  -1

 .1707 إلى غاية الحرب العالمية الثانية 1702

لقد عرفت الحركة الوطنية التونسية في فترة العشرينات عدة أحزاب 

وكان  1521سياسية منها الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تأسس سنة 

اجتماعياسياسيا إصالحيا 
54

، وبناءا عليه نعتبر أن الحزب الدستوري الحر 

جاهدا ومصرا التونسي حزبا سلفيا إسالميا ووحدويا عربيا إسالميا داعيا وم

على أن تبقى تونس مرتبطة بحضارتها وبأشقائها العرب والمسلمين وبناء دولة 

اإلسالمترفع راية 
55

، حيث ركز الحزب الحر الدستوري التونسي على الشعور 

وحافظ على توجهه الوطني المتصلب إسالميالديني واالنتماء إلى مجتمع 
56
. 

زعيم حركة سياسية كان من  كونه إلىإن عبد العزيز الثعالبي باإلضافة 

الفكري والديني الذي قامت  واإلصالحاالجتماعي واالقتصادي  اإلصالحأركان 

عليه حركة اإلصالح والحركة الوطنية التونسية
57
. 

لقد كان جل شيوخ وتالمذة الزيتونة دستوريين حتى أن سلطة الحماية 

ر الوطني وكان اعتبرته معقال للوطنية وكان له األثر البليغ في صقل الشعو

مع الحزب  األزهرشأنه مع الحزب الحر الدستوري التونسي شأن جامع 

الوطني
58
. 

وقد تمثلت المساهمة السياسية للزيتونيين باعتبار أن الحزب الحر 

 :الدستوري التونسي ممثال لهم في عدة مواقف وقضايا وطنية أبرزها

المدرسون الزيتونيون أثناء تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي شارك  -

بواسطة الصادق النيفر في الوفد الذي كلف بتقديم المطالب للباي دمحم الناصر
59
 

والجدير بالذكر أن الزيتونيين قد  1521جوان  18والمقيم العام الفرنسي يوم 

الذي ترأسه الشيخ الصادق " األربعين"شاركوا مشاركة فاعلة في وفد 

النفير
60
. 
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رسائل شارحا فيها أن فرنسا في تونس تمنع الكتابة  توجيه الثعالبي لعدة -

والكالم وحتى التفكير واالجتماع وكانت هذه الرسائل موجهة إلى كل من 

مؤتمر مناهضة االستعمار في بروكسل واألمين العام للجنة مناهضة 

االستعمار ببرلين
61
. 

نية حيث تكونت قبيل سقوط الخالفة العثما 1522تأسيس لجنة الخالفة سنة  -

وقيام الجمهورية التركية العلمانية وكان من أهم مؤسسيها أحمد توفيق المدني 

ومحي الدين القليبي وعثمان الكعاك
62
وآخرون، وترأسها المدني 

63
. 

من طرف مصطفى كمال  1524ولما ألغيت الخالفة في شهر مارس  -

أتاتورك
64

ونفي الخليفة عبد المجيد الثاني 
65

نة إلى سويسرا حيث سجلت اللج 

الكماليين ممثلي الدولة  إلىبرقيات االحتجاج  بإرسالموقفها وقامت 

التركية
66
. 

حيث عرفت البالد التونسية  1524تأسيس جامعة عموم العمالة التونسية سنة  -

الحركة النقابية بشكل أو بآخر منذ بداية القرن العشرين وتأسست أول نقابة 

اميبقيادة دمحم الح 1524قومية تونسية في صيف 
67

، وانخرط فيها أحمد توفيق 

المدني والطاهر حداد وغيرهم
68

، وكان المدني عضوا بارزا في اللجنة التي 

حيث تولى الكتابة والترجمة لهذا االجتماع  1524نوفمبر  11انعقدت في 

1529فيفري  22التاريخي كما حضر أيضا جلسة 
69
. 

ل الفيجري أخذا نصبت الحماية في تونس تمثاال للكاردينا 1529وفي سنة  -

بيده اليسرى فهاج التونسيون من أجل ذلك ونظم  واإلنجيلالصليب بيده اليمنى 

زعماء الدستوري مظاهرة كبرى أدت إلى تضارب قوي بين المتظاهرين 

والفرنسيين في باب بحر وأبعد فيها بعض علماء الزيتونة ونفي بجهات مختلفة 

كالشيخ العربي القروي من علماء الزيتونة
70
. 

وعليه فإن تونس قد أخذت العبرة  1531االحتفاالت الخمسينية بتونس سنة  -

من الجزائر فجندت الصحافة الرأي العام ضد هذا الحدث واعتبرته في صالح 

المعمرين بالوطن التونسي
71
. 

حيث قررت الكنيسية بدعم من سلطة  1531المؤتمر األفخاريستي سنة  -

الحماية تنظيم مؤتمر كاثوليكي بتونس لمسح الهوية الثقافية التونسية وقد نظم 
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من السلطة االستعمارية بإشراف 1531ماي  13و 18هذا المؤتمر بين 
72

 ،

الصحفية ويرجع الفضل إلى الحمالت  أهدافهوقد فشل هذا المؤتمر في تحقيق 

التي قادها المثقفون التونسيون وفي طليعتهم أبناء الزيتونة وقد التقى 

الزيتونيون مع المؤتمرين وأفهموهم أنه ال جدوى من محاربة الذاتية التونسية 

والقضاء على مقومات البالد
73
. 

الطلبة الزيتونيون وعلمائهم بقيادة  التف 1532في : الزيتونة وقضية التجنيس -

حر الدستوري التونسي القديم في مناهضة قانون التجنيس الذي الحزب ال

أصدرته الحكومة الفرنسية، قصد فرنسة التونسيين وساهموا مساهمة قوية في 

دحض وتعطيل هذا المشروع
74

قام الطلبة الزيتونيون  1533، وفي سنة 

باحتجاجات وإضرابات بسبب مشروع فتوى التجنيس
75
. 

الزيتونة مساهمة مجيدة في مظاهرات ذلك ساهم طلبة  1538وفي أفريل  -

اليوم واستشهد عدد كبير منهم برصاص القوات االستعمارية
76
. 

وثائق ارشيفية فرنسية تثبت نشاط الزيتونيين في الحزب الحر الدستوري  -0

 :التونسي أثناء الحرب العالمية الثانية

وهكذا فان سلطات االستعمار الفرنسي كانت تتبع تحركات الزيتونيين 

المنتمين للحزب الدستوري وتعد التقارير والمراسالت بخصوص تحركاتهم 

وأعمالهم والدليل على ذلك ما وجدناه في وثائق األرشيف التونسي في تقرير 

بن  يمإبراهإحدى المراقبات المدنية بقرنبالية بتونس حول الشيخ علي بن 

تؤكد أن الشيخ من العناصر النشيطة في  1541 أكتوبر 28بوعثمان مؤرخ في 

الحزب الحر الدستوري التونسي وينشط ضمن خلية الحزب بمنزل تميم مكان 

بتهمة  1538سبتمبر  2إقامته وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتاريخ 

إشهادا بعدم العمل التحريض على الحقد العنصري وهو حاليا هادئ وقدم لنا 

السياسي وعدم االنتماء للحزب الدستوري، وعليه فإننا نرى أنه ضمن هذه 

المقصود بذلك هو التدريس )الشروط فالمترشح غير الئق لتولي هذا المنصب 

وبعد الشكوى التي رفعها الشيخ إلى الوزير األكبر في ( بجامع حمام االغزاز

له للتدريس بإحدى فروع الجامع وبعد النظر فيها تم تحوي 1541ديسمبر 

1542األعظم بمنزل تميم في فيفري 
77
. 
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بتونس من  1541أفريل  13حيث نجد أيضا في مراسلة مؤرخة في 

طرف محافظ الشرطة للدائرة الثالثة بتونس موجهة إلى المحافظ المركزي 

للشرطة بتونس تخبرهم أنه في التاريخ أعاله وعلى الساعة العاشرة صباحا 

العامل بالمحافظة في شارع الطرودي، درب ( Sammut" )سامو"مفتش وجد ال

 Les)كتابة بالفحم مكتوبة بالفرنسية فحواها كالتالي  1بن زينة في السكن رقم 

juifs et les français à la porte, vive la Tunisie libre " ) اليهود والفرنسيون

في حينها "  سامو"م المفتش وقا" ، تحيا تونس حرة( معناها ارحلوا)الباب،  إلى

بمسح تلك العبارة
78
. 

 ،19T: رقم 1543أفريل  3وفي وثيقة أرشيفية أخرى مؤرخة بتاريخ  

على الساعة  1541ديسمبر  31للشباب الدستوري بتاريخ  اجتماعتتكلم عن 

دقيقة مساءا بمدارس السكنى العاشورية  شارع عاشور في غرفة  49السابعة و

وكان الحاضرين في " خليفة الحامي"طالب زيتوني من الجامع األعظم المدعو 

دمحم صدوق كرمة طالب زيتوني بالجامع األعظم، عامر بن : هذا االجتماع هم

 عبيد، طلب صفا قسي وبالحسن بن بكار حناشي وآخرون، حيث قرر دمحم

الحاضرون في االجتماع البحث عن أصدقائهم الدستوريون في العاصمة 

واالتصال بهم من اجل معلومات مهمة إلعطائها لهم
79
. 

، (1544-1543)وكان العنصر الزيتوني حاضرا في انتفاضة المرازيق 

في المشاركة في العمليات الميدانيةسواء في التمويل والتسليح او 
80
. 

النشاطات السياسية للزيتونيين والمشاركة في المقاومة الوطنية ضد  -0

   1796إلى غاية سنة  1779االستعمار الفرنسي من سنة 

وانتصرت بانتصار  1549وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 

عمرة نزعة المطالبة بالحريات، الحلفاء مبادئ الحرية فانتشرت في البلدان المست

وقد قام في تونس عناصر ناشطة من مدرسي الزيتونة بدور أساسي في النضال 

من أجل تحرير الوطن من قيد االستعمار وكان الشيخ دمحم الشاذلي بن القاضي 

من أبرز زعماء هذا التيار الزيتوني المناضل يدافع من أجل مبادئه بالقلم في 

م وبالنزول إلى الميدان 1531/ه1399التي أسسها سنة  "المجلة الزيتونية"

بالمشاركة الفعالة في العمل السياسي فكان من العاملين البارزين في مؤتمر 
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التي اجتمعت فيه كل القوى الوطنية وطالبت  1541سنة " ليلة القدر"

باالستقالل
81
. 

ل أما الشخصية البارزة األخرى من هذا التيار الزيتوني فهو المناض -

الشيخ دمحم الفاضل بن عاشور ولعل السبب الذي جعل سيط الشيخ ذائع في 

زيادة على  األوساط الشعبية الراسخة الممتدة في سائر جهات البالد التونسية

مكانته العلمية، راجع إلى تزعمه النزعة الفكرية والسياسية المتمثلة في النضال 

خرى مع التأكيد على ضرورة من أجل تحرير البالد مع األطراف السياسية األ

إلى العروبة واإلسالم والمساندة المطلقة للقضايا العربية وخاصة  االنتماء

القضية الفلسطينية
82
. 

عليه السلطات االستعمارية القبض بسبب  الدور الفعال الذي  ألقتوقد 

قام به في مؤتمر ليلة القدر مما زاد في شعبيته مما جعل قيادة الحزب الدستوري 

ديد تنتخب الشيخ دمحم الفاضل ودمحم الشاذلي بن القاضي في الديوان السياسي الج

مدة قصيرة
83

وقد انتخب الشيخ دمحم الفاضل بن عاشور كأول رئيس التحاد  

دليال على الدور الذي قام به في تأسيسه وأيضا دليال  1541الشغل التونسي سنة 

على قوة التيار الزيتوني داخل هذه المنظمة
84
. 

لقد تردت األوضاع بتونس يوما بعد يوم فشهر أنصار الحزب  -

الدستوري القديم والقادة الزيتونيين بسياسة التفاوض واتهموا الحبيب بورقيبة
85
 

بالخيانة ووافقهم الوطنيون المغاربة والجزائريون الذين أخذوا على بورقيبة 

ي بعدم الدخول الذي كان قد تعهد به في القاهرة والقاض لاللتزامعدم احترامه 

في مفاوضات منفصلة مع فرنسا
86
. 

إن ذلك الوعي بحقيقة السياسة الثقافية االستعمارية التي تعمل على  -

يعد  تضمن مصالحها على حد وصف الخطاب الطالبي الزيتوني" عقلية"إيجاد 

مجهرهم األساسي الذي استبقوا بواسطته مواقف عديد القوى السياسية من 

بما فيهم الزعيم صالح بن يوسف الداخلي االستقالل
87

صوت "اذ سبق للجنة  

وحكومة دمحم  1591أن عدت التجربة التفاوضية الثنائية سنة " الطالب الزيتوني

شنيق المنبثقة عنها تراجعا ال مبرر عنه في مسيرة القضية التونسية، بما أنه 

1541سنة " ليلة القدر"كان هناك إجماع وطني منذ مؤتمر 
88

بة على المطال 
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عند الزيتونيين اقترن بالمشغل  االستقاللباالستقالل التام يمكننا القول أن معنى 

الثقافي والتعليمي تحديدا ومن هنا فقد اجتنب اآلفات التي لحقت تصورات بقية 

العناصر المكونة للمشهد التونسي خالل خمسينيات القرن الماضي
89
. 

لزيتونيين بدأت تبرز والواقع أن الصدامات بين الدستورين الجدد وا -

حصلت مناوشات  1591جانفي  21حتى قبل تشكيل وزراة شنيق فخالل يوم 

وتبادل للعنف بين أنصار الفاضل بن عاشور وبعض أنصار الحزب الجديد 

بنهج سيدي بن زياد بالعاصمة وكادت هذه المناوشات أن تتحول الى مصادمات 

عنيفة لوال تدخل بعض التجار وأعيان الحي
90
. 

" وصوت الطالب الزيتوني"إال أن هذه التناقضات بين الحزب الجديد  -

ستتقلص لتحتجب تماما خالل الفترة  1591والتي بلغت ذروتها خالل سنة 

جانفي  18عند إندالع الثورة المسلحة بداية يوم  1594و  1592الممتدة بين 

علنت لجنة قياديين من الدستور الجديد عندها أ( 11)عندما تم إيقاف ستة  1592

صوت الطالب الزيتوني عن إضراب عام شمل الحاضرة والفروع الزيتونية
91

 ،

إن انصهار اللجنة في إطار النضال الوطني المسلح وتسبيقه على النضال 

الثقافي لم يكن في رأينا نتاجا لظهور بوادر اإلنهاك على اللجنة بل للنضج 

ي مستوى الشعارات مع بسرعة ف التأقلمالسياسي الذي بلغته وقدرتها على 

الظرفية السياسية المتحولة
92
. 

مشاركة الزيتونيين في المقاومة التونسية خالل فترة الخمسينيات من  -0-1

  :األرشيفيةخالل بعض الوثائق 

فمن خالل الوثائق األرشيفية الموجودة على مستوى األرشيف الوطني  -

التونسي نجد عدد من المدرسين ومشائخ الزيتونة قد تعرضوا لالعتقال والطرد 

من وظائفهم بسبب انتمائهم للمقاومة المسلحة ومساندتهم للدستوريين فمثال نجد 

 112رقم  1541الشيخ مصطفى بن علي بن دمحم الغزي المعين حسب مرسوم 

هـ مدرسا بجامع قليبية 1395رجب  15الموافق لـ 1541أوت  22الصادر في 

بنابل وقد عمل كمدرس من مدرسي اآلفاق بجامع حمام االغزاز إال أنه تم 

اعتقاله وعزله من منصبه بتهمة إخفاء سالح لمساندة المقاومة وحكم عليه في 

فذة وغرامة مالية ورغم بعامين حبس نا 1593المحكمة العسكرية في فيفري 
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نداءات االهالي ورفعهم لعرائض المساندة في محاولة منهم لدفع التهمة عن 

الشيخ مصطفى إلى الوزير دمحم الطيب بالخيرية، إال أن الشيخ عزل عن عمله 

وتم سجنه
93
. 

أيضا نجد نشاط الزيتونيين في المجال السياسي على مستوى مساجد  -

حيث نجد في رسالة مكتوبة لعامل تاجروين مؤرخة وجوامع اإليالة التونسية، 

بن عمار واألزهر بن  إبراهيمضد الشيخين الذهبي بن  1591في ديسمبر 

صغير بن الحاج تتهمهما بإقامة اجتماع سياسي بجامع قلعة سنان وانتهاكهما 

(بيت هللا)بذلك لحرمة الجامع 
94
. 

 1دنية مؤرخة في كما تشير وثيقة أخرى صادرة من إحدى المراقبات الم -

تتهم فرحات حشاد 1591فيفري 
95

بعقد اجتماع سياسي في إحدى مساجد  

مضرب  311بحوالي  1591جانفي  22في " الكاف"الدشرة التابعة لمقاطعة 

من عمال قلعة جردة
96
. 

 1545نوفمبر  21وفي تقرير آخر من المراقبة المدينة مؤرخ بتونس في  -

ربة عقده الشيخ بن يدر بجامع سيدي حول اجتماع سياسي بجامع الماي بج

عشرين شخص وذلك لتحضير استقبال المناضل الحبيب ( 21) عيسى مع 

بورقيبة
97
. 

ومن خالل هاته التقارير االستعمارية نالحظ النشاط الملحوظ لشيوخ 

المساجد ومدرسي الزيتونة مع الحركة الوطنية وأيضا مساندتهم للمقاومة 

 .1591الخمسينيات إلى غاية االستقالل سنة المسلحة خالل كامل فترة 

 :مواقف الطلبة والعلماء الزيتونيين من مشروع االستقالل الداخلي -0-0

الداخلي ومن التوجهات التغريبية لغالبية  االستقاللإن المواقف الزيتونية من 

لجنة "قادة الحزب الجديد قد وفرت األرضية السياسية المالئمة للتقارب بين 

والتي بقيت وفية للزعيم الرمز الطاهر بن عاشور ثم " الب الزيتونيصوت الط

الفاضل بن عاشور واألمانة العامة التي أسسها صالح بن يوسف والرافضة 

لمبدأ االستقالل الذاتي
98

، حتى أن الطلبة الزيتونيين أعلنوا عن موقفهم صراحة 

حيث " لجنةال"لسان حال " صدى الزيتونة"من االستقالل الداخلي بمجلتهم 

الحكومة )و( السيادة الداخلية)و( االستقالل الداخلي)كلمات  إن" :أوردت مايلي
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كلمات جوفاء وخدع أطفال ال يغتر بها إال البله الساذجون  إالهي  ما(... الوطنية

أو الخبثاء الماكرون والذين يطمعون في التقاط فتات موائد السلطة االستعمارية 

ان الطريق ."ب الشعب الذي حسبوه غافال مخدوعاالحاكمة ألنفسهم على حسا

"الوحيد للنجاة هو االستقالل التام وزوال االحتالل االجنبي
99
. 

وما لبثت هاته الحركة الطالبية الزيتونية أن دخلت في صراع مع -

وذلك بتنظيم اإلضرابات وقيادة المظاهرات  باإلصالحاتالسلطة مطالبة 

االستعمارية وسقط منهم العديد من  واصطدموا عديد المرات مع السطات

الشهداء أمثال الدهماني حمزة ودمحم المرزوقي
100

وقد تدعم التقارب بين  ،

الزيتونيين واليوسفيين عندما سعى بن يوسف إلى التحول إلى رمز من رموز 

 األقطارالدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية ومبدأ االستقالل الشامل لكل 

عن هذه الرؤى في عديد المناسبات سيما في الخطب  العربية وعبر بن يوسف

والتي فضح  1599أكتوبر  18التي ألقاها من أعلى منبر جامع الزيتونة يوم 

فيها االتفاقيات حول االستقالل الداخلي مؤكدا على ضرورة أن يكتسي النضال 

إسالمياالوطني بعدا عربيا 
101
. 

الزيتوني بسب مواقفها وقد اصطدم الزيتونيين وعلى رأسهم لجنة الطالب 

العنيفة بكثير من العناصر الوطنية وكان االختالف في وجهات النظر في تحقيق 

أثر في هذا الصدام خاصة مع الحزب الدستوري الجديد اإلصالح
102
. 

إن اللجنة لعبت بتقاربها مع صالح بن يوسف الورقة الخاسرة فال غرو  -

إضعاف اللجنة وتشتيتها وهو ما عجل من  إلىأن تؤول نهاية هذا الصراع 

 1591ذوبانها شيئا فشيئا في إطار االتحاد العام لطلبة تونس خالل نوفمبر 

والذي سرعان ما تحول بعد االستقالل شانه في ذلك شأن المنظمات الوطنية 

األخرى إلى خلية تابعة للحزب الجديد لكن غير قادر على جر كل القوى 

في ذلك الزيتونيين أنفسهمالوطنية وراءها بما 
103
. 

 :رد فعل االحتالل الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء الزيتونة: ثالثا

 :عرقلة التعليم الزيتوني وتهميش الزيتونيين-1

الزيتوني منذ  اإلصالحإن السلطات الفرنسية وقفت في وجه حركة 

حيث اعتمدت في سياستها على منع  1881إعالنها الحماية على تونس سنة 
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تطوير الثقافة اإلسالمية واللغة العربية حتى ال تكون أداة للنهضة وربط تونس 

بالثقافة الفرنسية، كما قامت سلطة االحتالل من منع الزيتونيين من تقلد 

الوظائف اإلدارية باعتبارهم ينتمون إلى الثقافة العربية اإلسالمية وليست لديهم 

سلطات االحتالل حدا لتلك  أي ثقافة عصرية أي ثقافة فرنسية وحتى تضع

اإلضرابات التي كان يقوم بها الطلبة في جامع الزيتونة للمطالبة باإلصالح 

حيث قامت بمعاملتهم معاملة سيئة وغالبا ما كانت تنتهي بالنفي والزج في 

السجون
104

، كما ضايقت سلطة الحماية خريجي جامع الزيتونة إذ لم تخصص 

العربي أو تعليم اللغة العربية بما في ذلك التعليم مالية من أموال الدولة للتعليم 

الزيتوني كما أن الشهادات التي كان يقدمها جامع الزيتونة لم يكن معترف بها 

باستثناء العمل في الجامع األزهر أو جامع الزيتونة نفسه فالجامعات األخرى 

الشرقية والغربية ال تعترف بهذه الشهادات
105
. 

 :الزيتونة واضطهادهممحاصرة طلبة وعلماء  -0

وحتى تضع السلطات الفرنسية حدا للنشاط الطالبي ويتم القضاء عليه 

اعتمدت مجموعة من األساليب المتنوعة من أجل القضاء على ذلك النشاط 

وردت عليه بالمحاكمات القضائية وزجهم في السجون والمعتقالت وإصدار 

لسكنات الطالبية ووضع قرارات تتضمن طرد الطلبة من الجامع األعظم ومن ا

البعض منهم تحت الرقابة األمنية
106
. 

 31حيث نجد في إحدى وثائق األرشيف التونسي رسالة مؤرخة في 

من إدارة عمل مجاز الباب إلى الوزير األول مصطفى الكعاك  1545أفريل 

المناسبة لمنع عقد االجتماعات  واإلجراءات االحتياطاتتعلمه بأنه تم اتخاذ 

السياسية بالمساجد والمعاهد الدينية حسب المنشور الخاص  ذات الصبغة

بذلك
107
. 

وكذلك في رسالة أخرى من عمل عين دراهم إلى الوزير األكبر 

واإلجراءات لمنع  االحتياطاتمصطفى الكعاك يعلمونه فيها بأنهم اتخذوا نفس 

 14االجتماعات السياسية في المساجد والمعاهد الدينية والرسالة مؤرخة في 

 1545حسب منشور فيفري  1545فريل أ
108
. 
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تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن طلبة  األرشيفيةوعليه فهاته الوثائق 

وعلماء الزيتونة كانوا ينشطون سياسيا على مستوى مساجد وجوامع اإليالة مما 

جعل حكومة الحماية تشدد من إجراءات المراقبة ومنع التجمعات واللقاءات 

 .وذلك من أجل الحد من نشاط الزيتونيين السياسية في المساجد

أيضا نجد أن االستعمار الفرنسي قد سلط عقوبة أقسى من السجن على 

الطلبة الزيتونيين أال وهي اإلبعاد والنفي وهي عقاب بدني ونفسي أشد وأقسى، 

والظاهر أن االستعمار الفرنسي قد جرب هذا النوع األخير من العقاب وأدرك 

 ة الزيتونيين خاصة لذلك نراه كثيرا ما كان يسلطه عليهم أثناءمفعوله على الطلب

وذلك أن األغلبية  1599و 1511نضاالتهم المطلبية والوطنية في الفترة ما بين 

الساحقة من طلبة جامع الزيتونة كانوا من أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة الذين 

قى لهم من أمل في أوصد النظام االستعماري في وجوههم كل األبواب ولم يب

تحسين وضعهم االجتماعي إال من خالل التعليم الزيتوني
109
. 

 :خاتمة

 :أن نستنتج النقاط التالية استطعنامن خالل هاته الدراسة 

لفرض الحماية  أن نشاط طلبة وعلماء الزيتونة كان منذ الوهلة األولى -

 .الفرنسية على تونس

لقد كان الزيتونة معقال وحصنا حصينا لرد كل االعتداءات التي قام بها  -

للذات  واإلسالميةاالستعمار الفرنسي خاصة في الدفاع عن الهوية العربية 

 .التونسية

تطور نشاط الزيتونيين المطلبي من إصالح التعليم الزيتوني إلى المساهمة  -

 الوطنيةلتونسية وتوجيه الحركة الفعالة والجادة في تأطير الحياة السياسية ا

 .التونسية نحو الهدف الحقيقي وهو المطالبة باالستقالل الوطني

خاصة منها الفرنسية التي تعرضنا إليها كانت تحرص  األرشيفيةأن الوثائق  -

حرصا شديدا على مراقبة ومتابعة ومنع الزيتونيين من النشاط السياسي لمدى 

بقة أن الزيتونيين هم العمود الفقري والعنصر معرفة االستعمار الفرنسي المس

المحرك لنشاط الحركة الوطنية التونسية في مقاومتها  اإلسالميالعربي 

 .لالستعمار الفرنسي
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أن الزيتونيين سواء كانوا طلبة أو علماء مدرسين قد تعرضوا لحملة من  -

والطرد االضطهاد والتعسف والظلم في جميع المجاالت من االعتقاالت والنفي 

وحتى القتل والتوقيف عن التدريس لشل حركتهم ونشاطهم، وهذا ثمن مواقفهم 

الوطنية المتصلبة إزاء القضايا الوطنية التي كانوا يرون أنها مبادئ ال يمكن 

 .التنازل أو التراجع عنها

 قائمة المختصرات

A.N.T: Archive Nationale Tunisie 

M.N: Mouvement Nationale 

F.P.C: Fonds de la periode Coloniale 

 المالحق
 تقرير أمني حول الشيخ علي بن براهيم بن بوعثمان: 1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، الملف 92، الحافظة (D)األرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة االستعمارية، السلسلة : المصدر

براهيم بن بوعثمان المدرس بجامع حمام  ملف إداري لعلي بن/ 1591-1541، 9، الملف الفرعي 18

 (خلية منزل تميم)األغزاز، والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري 



  جمعة بن زروال  /د – زراري شمس الدين 
 

 

 0202 نوفمبر -02: العدد                                                                  278

 1771اجتماع سياسي لطلبة زيتونيين سنة : 0الملحق رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La source: Archive nationale tunisie, movement nationale, Carton: 

51, Dossier 1,  Nombre de pieces 351, 1941, Notes et rapports 

concernant l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre 

par les mesures d’oppression prise par la gouvernement français. 
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 تقارير حول النشاط السياسي داخل المساجد: 0الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La source: A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Dossier 20, 1949, 

reunios et diecours politiquues dans les mosques. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر -1

 الوثائق األرشيفية -1-1

، ملف  92، حافظة ( D)األرشيف الوطني التونسي، رصيد الفترة االستعمارية، السلسلة  -1

، ملف اداري لعلي بن إبراهيم بن بوعثمان المدرس 1591–1541، 9، ملف فرعي18

 (.خلية منزل تميم ) بجامع حمام االغزاز والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري 

، 92، الحافظة (D)الوطني التونسي، رصيد الفترة االستعمارية، السلسلة  األرشيف -2

صطفى بن علي بن دمحم الغزي مدرسا بقليبية ، ملف تسيمة م13، الملف الفرعي 18الملف 

 .1594-1535وإعفاءه من خطته التهامه باالنتماء إلى المقاومة المسلحة، 

3- Archive nationale tunisie, movement nationale, Carton: 51, Dossier 

1, Nombre de pieces 351, 1941, Notes et rapports concernant 

l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre par les 

mesures d’oppression prise par la gouvernement français. 

4- A.N.T, Fonds de la periode colonial, Serie D, Carton 70, Dossier 

20, 1949, reunion et discours politiques dans les mosques. 

 الكتب -1-0

ط، . ، د1، ج1529-1519، في تونس (مذكرات)توفيق المدني، حياة كفاح، احمد  -1

 .1588الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، المطبعة العالمية، 1594علي البهلوان، تونس الثائرة، لجنة تحرير المغرب العربي،  -2

 .ت.القاهرة، د

 المراجع -0

 الكتب -0-1

حمادي الساحلي، : ، تعريب(1591–1881)المعاصر أحمد القصاب، تاريخ تونس  -1

 .1581، 1الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط

حبيب حسن اللولب، أبحاث ودراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، منشورات  -2

 .2113سيدي  نايل، الجزائر، 

الجنوب، حسن حسني عبد الوهاب، خالصة تاريخ تونس، تحقيق حمادي الساحلي، دار  -3

 .2119تونس، 

 اإلصالحيةحميدي ابو بكر الصديق، قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة  -4

 .2119، دار الهدى، عين مليلة، 1594-1521الجزائرية 

، المعهد االعلى 1514-1881خوله لعرج، موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية،  -9

 .2118لتاريخ الحركة الوطنية، تونس، 
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 1511خير الدين شتره، إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية  -1

 .2113، 2، دار كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1535 –

السعيدي ابوزيان، عثمان العكاك الرجل والفكر، سلسلة ذاكرة وايداع، المركز الوطني  -8

 .2115لالتصال الثقافي، تونس، 

الشواشي، الفكر اإلصالحي عند جمال الدين األفغاني ودمحم عبده وأثره في الفكر  سليمان -8

 .2118، 1اإلصالحي التونسي، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ط

الصادق الزملي، أعالم تونسيين، تعريب، حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي،  -5

 .1581، 1بيروت، ط

 .1589لشريعة والمجتمع، الدار التونسية للنشر، تونس، الطاهر حداد، إمرأتنا في ا -11

، 1591–1831الطاهر عبد هللا، الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة،  -11

 .1551، 2دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط

الحكمة  ، الجزائر، دار(دراسة تحليلية تقييمية)العايب معمر، مؤتمر طنجة المغاربي  -12

 .2111للنشر والتوزيع، 

عالل الفاسي، الحركات االستقاللية في المغرب العربي، المندوبية السامية لقدماء  -13

 .2111، 8المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط، ط

، تعريب عبد المجيد (م1534–1514)علي المحجوبي، جذور الحركة الوطنية التونسية  -14

 .1555تونس، الشابي، بيت الحكمة، 

علي محجوبي، النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر لماذا فشلت في مصر وتونس  -19

 .1582ونجحت قي اليابان، الدار التونسية للنشر، تونس، 

علي دمحم الصالبي، الدولة العثمانية عوامل النهوض واسباب السقوط ، دار ابن  -11

 .2118، 1الجوزي، القاهرة، ط

ز بن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس، دمحم العزي -18

1551. 

دمحم الفاضل بن عاشور، الحركة االدبية والفكرية في تونس، الدار التونسية للنشر،  -18

 .1583، 3تونس، ط

مسعودة مسعود بوالخضرة، الشيخ عبد العزيز الثعالبي ودوره في اإلصالح اإلسالمي  -15

 .1559، 1صرية، بيروت، طالمكتبة الع

، دار الغرب 1534-1515يوسف مناصرية، الحزب الحر الدستوري التونسي  -21

 .1588، 1اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

يوسف مناصرية، دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين  -21

 .2113العالميتين، دار هومة، الجزائر، 
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، 1538-1534الصراع اإليديولوجي في الحركة الوطنية التونسية  يوسف مناصرية، -22

 .2111دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، 

 الرسائل والمذكرات -0-0

، رسالة (1594-1518)في الجزائر  اإلصالحيةرابح فالحي، جامع الزيتونة والحركة  -1

، جامعة قسنطينة، (تاريخ الحركة الوطنية المغاربية)ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

2118-2118. 

عبد القادر خليفي، احمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية في تونس  -2

ديث والمعاصر، إشراف الدكتور ر في التاريخ الحي، رسالة ماجست1583-1855والجزائر 

واالجتماعية،  اإلنسانيةعبد الكريم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم 

2111/2118. 

 الدوريات والمجالت -0-0

عبد الباسط الغابري، الزيتونيون والوعي بقيمة الثقافة في تحقيق االستقالل الكامل، مجلة  -1

ليابس سيدي بلعباس مخبر البحوث والدراسات  الحوار المتوسطي، جامعة جياللي

 ، مارس11-19االستشراقية في حضارة المغرب اإلسالمي، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 

2118. 

علي الزيدي، الزيتونة ودورها في حركة التحرير الوطنية التونسية، مجلة الحوار  -2

الدراسات االستشراقية في المتوسطي، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس مخبر البحوث و

 .2118مارس  ،11-19العدد سيدي بلعباس ، الجزائر ،  ، اإلسالميحضارة المغرب 

ميدان للتحركات السياسية بتونس خالل الحرب العالمية  أهمعلي الزيدي، جامع الزيتونة  -3

، المجلة التاريخية المغاربية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، األولى

 .2111، سبتمبر 114تونس، السنة الثامنة والعشرون، العدد 

- 1518غيالن سمير طه التكريتي، الحركة الوطنية التونسية في سنوات ما بين الحربين  -4

يسمبر د األول، كانون 13ق،العدد الفراهيدي، جامعة تكريت، العرا آداب، مجلة 1535

2112. 

 الملتقيات والندوات-0-7

حفيظ الطبابي، صراع الهوية، الزيتونة والزيتونيين في معترك النضال الوطني  -1

الدين والمجتمع : الندوة الدولية الحادية عشرة حول الزيتونة أعمالواالجتماعي، 

، منشورات المعهد 2112ماي  1و 9 أياموالحركات الوطنية في المغرب العربي، تونس، 

 .2111، تونس، 2لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، ط األعلى

، 1594مارس  19 أحداثسمير البكوش، النضال الزيتوني في الخمسينيات من خالل  -2

ية عشرة حول الزيتونة، الدين والمجتمع والحركات الوطنية في دأعمال الندوة الدولية الحا
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لتاريخ الحركة  األعلى، منشورات المعهد 2112ماي  1و 9 أيامبي، تونس، المغرب العر

 .2111، تونس، 2الوطنية، جامعة منوبة، ط

 المراجع باللغة األجنبية-0

1- MARTIN (jean- Francois), histoire de la Tunisie contemporaine : 

de Ferry a Bourguiba, 1881–1956, l’harmattan, 2003. 

2- Sebag (Paul), la Tunisie: essai de monographie, édition sociales, 

paris, 1951. 

 :الهوامش
                                                           

1
حفيظ الطبابي، صراع الهوية، الزيتونة والزيتونيين في معترك النضال الوطني  -

الدين والمجتمع : الندوة الدولية الحادية عشرة حول الزيتونة أعمالواالجتماعي، 

، منشورات المعهد 2112ماي  1و 9 أياموالحركات الوطنية في المغرب العربي، تونس، 

 .422، ص 2111، تونس، 2لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة، ط األعلى
2

، 1551دمحم العزيز بن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس،  -

 .138ص
3

ة للنشر، دمحم الفاضل بن عاشور، الحركة االدبية والفكرية في تونس، الدار التونسي -

 .214، ص1583، 3تونس،ط
4

وهو الذي عينه هشام بن عبد الملك االموي والي على افريقية في : عبد هللا بن الحبحاب -

 .12-11دمحم العزيز بن عاشور، المرجع السابق،  ص ص : انظر(. م828/ه111)سنة 
5

رسالة ، (1594-1518)في الجزائر  اإلصالحيةرابح فالحي، جامع الزيتونة والحركة  -

، جامعة (تاريخ الحركة الوطنية المغاربية)ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

 .111، ص2118-2118قسنطينة، 
6

 .39رابح فالحي، المرجع السابق، ص -
7

 – 811)هو أبو عبد هللا دمحم بن عرفة أصله من ورغمة بالجنوب التونسي : ابن عرفة -

ذلك العصر ثم تولى التدريس بجامع الزيتونة كان  أخذ العلم عن شيوخ الزيتونة في( ه813

عالما في الفقه والتفسير والكالم له عدة مصنفات أهمها المختصر في الفقه والمختصر في 

سليمان الشواشي، الفكر اإلصالحي عند جمال الدين األفغاني ودمحم : أنظر. أصول الدين

، 1نشر والتوزيع، تونس،طعبده وأثره في الفكر اإلصالحي التونسي، دار سحنون لل

 .449، ص2118
8

ولي الدين أبو زيد عبد الرحمان بن دمحم بن خلدون العالمة : عبد الرحمان بن خلدون -

م، 1332مايو  28/ه832والفيلسوف والمؤلف الشهير ولد بمدينة تونس غرة رمضان سنة 

كتاب العبر "أشهر كتبه  األندلستولى عدة مناصب كالوزارة والقضاء وعاش مدة في 

م، 1411/ه818توفي بالقاهرة سنة " وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر

حسن حسني عبد الوهاب، خالصة تاريخ تونس، تحقيق حمادي الساحلي، دار : أنظر

 .119-114، ص ص2119الجنوب، تونس، 
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عليه قبائل أوالد عيار زعيم االنتفاضة من عرش ماجر اطقت : علي بن غذاهم -

غدر به الباي وسجنه في حلق الوادي بتونس حيث توفي سنة ( باي الشعب)والفراشيش 

 .18سليمان الشواشي، المرجع السابق، ص: انظر. م1818/ه1284
10

، 1591–1831الطاهر عبد هللا، الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة،  -

 .215، ص1551، 2ط ر، سوسة، تونس،دار المعارف للطباعة والنش
11

من أصل جزائري ولد بتونس العاصمة، ( م1541–1884: )الشيخ عبد العزيز الثعالبي -

زيتوني الثقافة شارك في تأسيس وتحرير العديد من الصحف ذات االتجاه الديني والسياسي 

المشرق ليتم نفيه إلى  1521ترأس الحزب الحر الدستوري ( م1859)منها سبيل الرشاد 

خير الدين : أنظر". تونس الشهيدة"، من مؤلفاته 1538وال يعود إلى تونس إال سنة  1523

، 1535 – 1511شتره، إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية 

 .318، ص2113، 2دار كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر،ط
12

رموز الحركة الوطنية والنضال السياسي  من( م1594–1855: )محي الدين القليبي -

في إدارة  1523والقلمي في المغرب العربي، خلف الثعالبي بعد رحيله إلى الشرق سنة 

الحزب الدستوري اتخذ مواقف صارمة تجاه المؤتمر االفخارستي وإقامة تمثال الفيجري 

 .34بق، صخير الدين شتره، المرجع السا: أنظر. ، توفي في دمشق1534سجن في أزمة 
13

تلقى تكوينا زيتونيا كان أحد قيادي الحزب الحر ( م1581–1511)المنصف المنستيري  -

الدستوري القديم نشط في ميدان الصحافة وكتب بجريدة اإلرادة في الثالثينات وجريدة 

دمحم الفاضل بن عاشور، الحركة األدبية والفكرية بتونس، الدار التونسية : أنظر. االستقالل

 .145، ص1583، 3تونس، ط للنشر،
14

 .221–215الطاهر عبد هللا، المرجع السابق، ص ص -
15

-  MARTIN (jean-Francois), histoire de la Tunisie contemporaine : de 

Ferry a Bourguiba, 1881–1956, l’harmattan, 2003, P125. 
16

عبد الباسط الغابري، الزيتونيون والوعي بقيمة الثقافة في تحقيق االستقالل الكامل، مجلة  -

جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس مخبر البحوث و الدراسات  الحوار المتوسطي،

، 11-19االستشراقية في حضارة المغرب اإلسالمي، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 

 .189، ص2118مارس
17

بن دمحم الطاهر عاشور العالم الزيتوني درس ( م1581–1515: )اضل بن عاشوردمحم الف -

عديدة وكان عضوا أيضا في الحزب الحر  أجياالبالمعهد الصادقي وبجامع الزيتونة وكون 

الدستوري الجديد وقاد التحركات السياسية الطالبية الزيتونية باقتدار ودفاع عن مبدأ 

ق الزملي، أعالم تونسيين، تعريب، حمادي الساحلي، دار الصاد: أنظر. االستقالل الكامل

 .394-345، ص ص1581، 1الغرب اإلسالمي، بيروت، ط
18

 .219دمحم الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص -
19

، شغل مناصب مرموقة في كل من الجامعة (م1583-1885: )دمحم الطاهر بن عاشور -

مالكيا وعضو مستشار بالمحكمة العقارية  عين قاضيا وأيضاالزيتونية والمعهد الصادقي 

: انظر". وفروعه األعظمشيخ الجامع "الزيتوني وكلف بمهام  اإلصالحالمختلطة قاد حملة 

 .318–311الصادق الزمرلي، المرجع السابق، ص ص



 ... نشاط طلبة وعلماء الزيتونة في الحركة الوطنية التونسية                                      
 

 

 299                                                                                  مجلة اإلحياء

                                                                                                                                        
20

 .188عبد الباسط الغابري، المرجع السابق، ص -
21

 .424حفيظ الطبابي، المرجع السابق، ص -
22

حمادي الساحلي، : ، تعريب(1591–1881)ب، تاريخ تونس المعاصر أحمد القصا -

 .489، ص1581، 1ط الشركة التونسية للتوزيع، تونس،
23

 .489أحمد القصاب، المرجع نفسه، ص -
24

مايو  12هي المعاهدة المبرمة بين فرنسا وباي تونس غداة االحتالل في : معاهدة باردو -

سمو باي تونس بأن تحتل القوات العسكرية  لقد رضي: "وجاء في بندها الثاني 1881

: أنظر". الفرنسية المراكز التي تراها صالحة الستتباب النظام واألمن بالحدود والسواحل

مسعودة مسعود بوالخضرة، الشيخ عبد العزيز الثعالبي ودوره في اإلصالح اإلسالمي 

 .32-31، ص ص1559، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط
25

أستاذ تاريخ الكنيسة كان رئيسا على جميع ( م1852 -1829: )فيجريالكاردينال ال -

م وكانت له مساعي كبرى في حركة االحتالل والتبشير 1851أساقفة إفريقيا وقرطاج سنة 

-1515مناصرية يوسف، الحزب الحر الدستوري التونسي : أنظر. بالمغرب العربي

 .28ص  ،1588، 1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط1534
26

 - Sebag (Paul), la Tunisie: essai de monographie, édition sociales, 

paris, 1951, P176. 
27

 .481أحمد القصاب، المرجع السابق، ص-
28

 .138دمحم العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص -
29

 دمحم األميرالفقيه االديب درس بالزيتونة علم ( م1511–1891: )دمحم بن عثمان السنوسي -

والشيخ دمحم عبده  باألفغانيالناصر، حرر بجريدتي الرائد التونسي والحاضرة من المعجبين 

مسعودة مسعود بوالخضرة، المرجع : أنظر. جمعية العروة الوثقي بتونس أعضاءومن 

 .18السابق، ص
30

أصله من قبيلة ورتتان بالكاف ( م1884/ه1312 -م1831/ه1241: )احمد الورتتاني -

ودمحم معاوية ( الجد)الزيتونة وأخذ العلم عن مشاهيره كالطاهر بن عاشور  درس بجامع

والرائد  األوقافوغيرهم، اعتبره البشير صفر إماما في اللغة والسير أسندت إليه رئاسة 

عزلته الحماية باعتباره من أقطاب النازلة ( م1883 -1881)التونسي والمطبعة التونسية 

 .118واشي، المرجع السابق، صسليمان الش: انظر. التونسية
31

 .138دمحم العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص -
32

، تعريب عبد المجيد (م1534–1514)علي المحجوبي، جذور الحركة الوطنية التونسية  -

 .115، ص1555الشابي، بيت الحكمة، تونس، 
33

 .428حفيظ الطبابي، المرجع السابق، ص -
34

، درس بالزيتونة والمدرسة الصادقية، كان له ضمير (م1518-1885: )علي باش حامبه -

وطني وقد اشترك في تأسيس جمعية قدماء تالمذة الصادقية وساهم في تنشيطها وكان 

م ودافع عن حقوق الشعب 1518يحمل فكرة االصالح في نفسه، أسس جريدة التونسي سنة 

نفته فرنسا فذهب إلى االستانة وقضى بقية  1511التونسي، ساهم في أحداث طرابلس 
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... مناصريه يوسف، الحزب الحر : حياته في الدفاع عن وحدة المغرب العربي أنظر

 .28المرجع السابق، ص
35

 .428حفيظ الطبابي، المرجع السابق، ص -
36

بتونس من شيوخ الزيتونة تولى القضاء الحنفي ( م1518-1893: )إسماعيل الصفايحي -

 .191خير الدين شتره، المرجع السابق، ص: أنظر. لعاصمةبتونس ا
37

ونال  1881من أصول جزائرية دخل الزيتونة سنة ( م1521-1812: )صالح الشريف -

ونظرا لنشاطه السياسي المكثف  1854وتولى التدريس فيه سنة  1888شهادة التطويع سنة 

خير : أنظر. م1511سنة  اسطنبولتعرض لمضايقات استعمارية مما جعله يهاجر إلى 

 .328الدين شترة، المرجع السابق، ص
38

 .421-429حفيظ الطبابي، المرجع السابق،  ص ص -
39

علي الزيدي، جامع الزيتونة اهم ميدان للتحركات السياسية بتونس خالل الحرب العالمية  -

ان، ، المجلة التاريخية المغاربية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغواألولى

 .381، ص2111، سبتمبر 114تونس،السنة الثامنة والعشرون، العدد 
40

ولد بتونس من أصول جزائرية تخرج من جامع ( م1583-1855: )أحمد توفيق المدني -

الزيتونة عرف منذ حياته بنضاله الوطني ونشاطه السياسي كان من مؤسسي الحزب الحر 

الجزائريين ونادي الترقي بالعاصمة كان الناطق  المسلمينالدستوري وجمعية العلماء 

الرسمي لجبهة التحرير وعضوا في الحكومة المؤقتة وبعد االستقالل تقلد عدة وظائف 

: ، وأيضا338خير الدين شترة، المرجع السابق، ص: أنظر. ديبلوماسية له عدة مؤلفات

 . 3، ج2، ج1أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ج
41

امع الزيتونة أهم ميدان للتحركات السياسية بتونس خالل الحرب العالمية علي الزيدي، ج -

احمد توفيق : ، نقال عن338، المجلة التاريخية المغاربية، المرجع السابق، ص األولى

ط، الشركة الوطنية . ، د1، ج1529-1519، في تونس (مذكرات)المدني، حياة كفاح، 

 .119-89، ص ص1588للنشر والتوزيع، الجزائر، 
42

علي الزيدي، جامع الزيتونة أهم ميدان للتحركات السياسية بتونس خالل الحرب العالمية  -

 .، المجلة التاريخية المغاربية، المرجع نفسهاألولى
43

علي الزيدي، الزيتونة ودورها في حركة التحرير الوطنية التونسية، مجلة الحوار  -

لدراسات االستشراقية في حضارة المتوسطي، جامعة جياللي ليابس مخبر البحوث وا

 .143، ص2118مارس  ،11-19العدد المغرب اإلسالمي سيدي بلعباس ،الجزائر، 
44

، وهو من أصل تركي ومن جد منحدر من 1888حسين الجزيري، ولد بتونس سنة  -

الجزائر، زاول تعليمه بالكتاب والزيتونة، واحترف الصحافة حيث كتب عدة مقاالت في 

 12يميل الى الفكاهة، تم سجنه خالل الحرب العالمية األولى، وفي  عدة صحف، وكان

حبيب حسن : أنظر. 1584ديسمبر  31، توفي في "النديم"أصدر جريدة  1521فيفري 

اللولب، أبحاث ودراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، منشورات سيدي  نايل، 

 .53، ص2113الجزائر، 
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، درس بالزيتونة واشتغل بالتجارة، أسس عدة جرائد، 1881دمحم الجعايبي، ولد بتونس  -

ويعتبر من مؤسسي الحزب الحر الدستوري، ويعتبر من أبرز الوطنيين، توفي في ماي 

 .81دمحم حسين اللولب، المرجع السابق، ص: أنظر. 1538
46

علي الزيدي، الزيتونة ودورها في حركة التحرير الوطنية التونسية، مجلة الحوار  -

 .144وسطي، المرجع السابق، ص المت
47

بن طاهر النيفر فقيه وأديب عارف بالمخطوطات :  (م1538-1882)دمحم الصادق النيفر  -

ولد بتونس حفظ القرآن الكريم ودرس بالزيتونة كان من أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب 

ه في الحياة عبد القادر خليفي، احمد توفيق المدني ودور: أنظر. الدستوري  تولى القضاء

في التاريخ الحديث  رماجستي، رسالة 1583-1855السياسية والثقافية في تونس والجزائر 

والمعاصر، إشراف الدكتور عبدالكريم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم 

 .2111/2118االنسانية واالجتماعية، 
48

دمحم الفاضل بن : أنظر.بتونسأحد مدرسي الزيتونة ( م1533-1882: )الشيخ دمحم مناشو -

 .عاشور، المرجع السابق
49

، والده الشيخ دمحم الستوسي الزيتوني الشهير، لم (م1511-1858)زين العابدين السنوسي  -

" مطبعة العرب" 1521يدرس بالزيتونة كثيرا إال أنه اهتم باألدب والكتابة، أسس بعد 

، أسس أيضا مجلة العالم (م1542-1525)أحمد باي الثاني  األميرتزوج من األميرة ابنة 

 الصادق الزمرلي،:أنظر" األدب التونسي في القرن الرابع عشر"األدبي ألف كتابه الشهير 

 .344-341ص ص المرجع السابق،
50

الطاهر حداد، : انظر. مؤلف ونقابي ومنظر تونسي( م1539-1855: )الطاهر حداد-

 .23-22، ص ص1589للنشر، تونس،  إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، الدار التونسية
51

 .89عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص -
52

 .138، ص، المرجع السابقدمحم العزيز بن عاشور -
53

 .138دمحم العزيز بن عاشور، المرجع نفسه، ص -
54

، 1538-1534مناصرية، الصراع اإليديولوجي في الحركة الوطنية التونسية  يوسف -

 .18، ص2111النشر، تونس، دار المعارف للطباعة و
55

 .11يوسف مناصرية، المرجع نفسه، ص -
56

 .23يوسف مناصرية، المرجع نفسه، ص -
57

 .99الطاهر عبد هللا، المرجع السابق، ص -
58

مناصرية يوسف، دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين  -

 .113، ص 2113العالميتين، دار هومة، الجزائر، 
59

وجلس على ( م1899جويلية 19)هـ  1281شوال  28ولد الباي في : الباي دمحم الناصر -

م وخلف 1522جويلية  11/هـ1341ذي القعدة  11م وتوفي في 1511ماي  12العرش في 

المرجع .... يوسف مناصرية، الحزب الحر الدستوري : انظر. أربعة ذكور وثالثة إناث

 .131السابق، ص 
60

 .441المرجع السابق، ص حفيظ الطبابي،  -
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61

 اإلصالحيةحميدي ابو بكر الصديق، قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة  -

 .311، ص 2119، دار الهدى، عين مليلة، 1594-1521الجزائرية 
62

ولد بتونس مؤرخ أكاديمي ألف عدة كتب منها تاريخ ( م1588-1513: )عثمان الكعاك -

، وإيداعالسعيدي ابوزيان، عثمان العكاك الرجل والفكر، سلسلة ذاكرة : انظر. الجزائر

 .2115المركز الوطني لالتصال الثقافي، تونس، 
63

 .85عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص  -
64

تركيا الحديثة ولد بمدينة سالونيك، مؤسس ( م1538-1881: )ركمصطفى كمال أتاتو -

ضد السلطان عبد الحميد  1518التحق بالكلية الحربية باالستانة، اشترك ضابطا في ثورة 

وأعلن عن ميالد  1524الثاني، أوقف العمل بالخالفة ثم أطاح بها نهائيا في مارس 

 .83شي، المرجع السابق، ص سليمان الشوا: انظر. الجمهورية التركية الحديثة
65

 األخيركان الخليفة ( م1544-1818)الخليفة عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز االول  -

حيث تم خلعه وطرده مع  1524مارس  13الى غاية  1522نوفمبر  15تولى الخالفة من 

 وأسبابعلي دمحم الصالبي، الدولة العثمانية عوامل النهوض : انظر. بقية عائلته من تركيا

 .415، ص2118، 1السقوط ، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط
66

 .85عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص  -
67

درس العربية بقابس وتونس وارتقى في مراحل حياته من ( م1528-1853: )دمحم الحامي -

قيادة العمل النقابي بتونس فحبسته فرنسا ونفته واستقر به  إلىعامل بسيط إلى أن وصل 

: أنظر.م1528ماي  11المقام في الحجاز إلى أن توفي في حادث مرور في جدة في  
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  :الملخص

م، 19ألحقت مدغشقر باإلمبراطوریة االستعماریة الفرنسیة منذ نھایة القرن 
وبدأت فرنسا تحقق أطماعھا التي كانت تحلم بھا منذ زمن بعید، ولم تتأخر اإلدارة 
االستعماریة بالجزیرة في تطبیق سیاسات مجحفة في حق األھالي، الذین قاوموا 

ى من القرن العشرین، إلى أن وضعت المعتدین مقاومة شدیدة، طیلة العقود األول
الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا، أین توفر للمدغشقریین العوامل الضروریة 
والمحفزات القویة داخلیا وخارجیا لمواجھة االستعمار وإنھائھ، فدخلوا في نضال 

م 1960، وفي نھایة المطاف كانت مدغشقر سنة م1947وطني عسیر تخللتھ ثورة 
  .طي صفحة االستعمار الفرنسي وإنھائھعلى موعد مع 

 ؛1947ثورة  ؛االستعمار الفرنسي ؛مدغشقر ؛النضال الوطني :الكلمات المفتاحیة
  .تسیرانانا فیلبیر

Abstract:  
Madagascar joined the French colonial empire since the end of the 
19th century, and France began to fulfill its ambitions that it had 
dreamed of a long time ago. The Second World War ended, providing 
the Madagascareans with the necessary factors and strong incentives 
internally and externally to confront colonialism and its end, so they 
entered into a difficult national struggle that was punctuated by the 
revolution of 1947 AD. In the end, Madagascar in the 1960's was on a 
date with the page being folded and ended. 
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  : مقّدمة
تناقش ھذه الدراسة مسار واحدة من حركات التحرر الوطني اإلفریقي 

األمر ضّد االستعمار األوروبي الحدیث، بعد الحرب العالمیة الثانیة، ویتعلق 
بجزیرة مدغشقر التي كانت ضحیة التكالب االستعماري الفرنسي الذي أحكم 

، وأضحى الشعب )م19(السیطرة علیھا عند نھایة القرن التاسع عشر 
المدغشقري یعاني من قیود االستعمار، الذي أراد أن یستغل كل ما تزخر بھ 

المصالح  ل شعبھا إلى عبید مسخرین لخدمةالجزیرة من ثروات وأن یُحوّ 
واألغراض الفرنسیة، ولكن أھالي الجزیرة لم یقفوا مكتوفي األیدي أمام تلك 
الممارسات وأدركوا تمام اإلدراك ما تُبیّتھ فرنسا االستعماریة من نوایا 
استغاللیة واستعبادیة لھم وألرضھم، فكیف بدأت األطماع الفرنسیة في ھذه 

ي في مدغشقر بعد الحرب العالمیة ؟ وما ھي أبرز مالمح النضال الوطنالجزیرة
من قبضة االستعمار الفرنسي؟  الشعب المدغشقري؟ وكیف تخلص الثانیة

وسنحاول ھنا تتبع مسار المواجھة سواء السیاسیة أو العسكریة بین 
المدغشقریین واالستعمار الفرنسي مركزین على فترة ما بعد الحرب العالمیة 

  .الثانیة
  : مدغشقر األرض واإلنسان -1

مدغشقر واحدة من أكبر جزر العالم تقع في المحیط الھن�دي قبال�ة الس�واحل       
جنوب��ا وب��ین خط��ي ° 26و° 12الجنوبی�ة الش��رقیة إلفریقی��ا  ب��ین دائرت�ي ع��رض 

كل�م،  1500شرقا، وتمتد من الشمال إلى الجنوب على مس�افة ° 48و° 41طول 
كل��م، وتص��ل مس��احتھا إل��ى نح��و  500افة وم��ن الش��رق إل��ى الغ��رب عل��ى مس��

، وتفص�لھا ع�ن )1(أي ما یعادل مساحة فرنسا وبلجیكا مجتمعتین 2كلم 600.000
إفریقی�ا قن�اة موزمبی�ق، والمع��روف أن س�طح الجزی�رة عب��ارة ع�ن ھض�بة ت��زداد 
ارتفاعا في الوسط، وتمتد من شمالھا إلى جنوبھا سلسلة جبلی�ة یت�راوح ارتفاعھ�ا 

، وم��ن )2(مت��ر والت��ي تعتب��ر منبع��ا للكثی��ر م��ن األنھ��ار 3000و 2000م��ا ب��ین 
ب��النظر إل��ى ع���اداتھم  -المع��روف ل��دى أغل��ب الم��ؤرخین أن س���كان مدغش��قر  

ندونیس��یا ومالی��و حی��ث انتظم��وا ف��ي ھج��رات أج��اؤوا ف��ي األص��ل م��ن  -ولغ��تھم
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متع�ددة من��ذ بدای�ة العص��ر المس��یحي، وھ�ذا م��ا یؤك��د تج�ذر العنص��ر األندونیس��ي 
إن شعوب مدغشقر ھم خلیط :" في ھذه الجزیرة یقول أحد المؤرخین والمالوي 

، كم��ا وج���دت ف��ي مدغش���قر أیض���ا "األندنوس���یة -م��ن الس���اللة المس��ماة المالی���و
عناصر عربیة اختلطت دماؤھا بأصول إفریقیة مثل سكان جزر القمر وزنجب�ار 
 وموزمبی��ق، والح��ق أن الوج��ود العرب��ي ف��ي ھ��ذه الجزی��رة یع��ود لفت��رة م��ا قب��ل

اإلسالم حیث ھناك اختالف بین مظاھر شعب مدغشقر المنتشرین في الشمال إذ 
ھم خلیط من الدم العربي والھندي وبین أولئك الزن�وج المتمرك�زین ف�ي الجن�وب 

ین ندونیس�یّالجزی�رة تتمی�ز بتن�وع بش�ري ب�ین األ، وعل�ى ھ�ذا ف�إن ھ�ذه )3(الغربي
  .مینین  واألفارقة  والھنود  والعرب المسلوالماالویّ

  : االحتالل الفرنسي لمدغشقر-2 
لق��د أدرك األوروبی��ون أھمی��ة مدغش��قر م��ن الناحی��ة االقتص��ادیة خاص��ة م��ا       

أن ھن��اك  -بع��د اس��تطالعھم للجزی��رة -یتعل��ق بالناحی��ة الص��ناعیة، حی��ث وج��دوا
الش��يء ال��ذي  ،الی��د العامل��ة الرخیص��ة ف��رةإمكانی��ات ض��خمة لالس��تثمار الس��یما و

یساعد على تقلیل تكالیف البضاعة المصنوعة في الجزیرة إذا م�ا قیس�ت بغیرھ�ا 
فریقیا، إضافة إلى ما قدمتھ الجزیرة من أدوار ھام�ة ف�ي تج�ارة إمن بلدان شرق 

، مم���ا جع���ل )18(والث���امن عش���ر )17(الرقی���ق خ���الل الق���رنین الس���ابع عش���ر
 ،ارة لم�ا ت�دره م�ن أرب�اح ض�خمةالمؤسسات التجاریة األوروبیة تتبن�ى ھ�ذه التج�

  .)4(وصارت مدغشقر منطقة تصدیر العبید إلى األسواق الخارجیة
كانت المحاوالت األول�ى الت�ي ق�ام بھ�ا األوروبی�ون للس�یطرة عل�ى مدغش�قر      

م، وب�دأ اھتم�ام ھ�ذه 1664حین تأسست ش�ركة الھن�د الش�رقیة الفرنس�یة ف�ي س�نة 
 ،الشركة بالجزیرة وتمكنت من النزول إلیھا فعال وأدخلتھ�ا إل�ى نط�اق امتیازاتھ�ا

 "ف�ورت دوف�ین"علی�ھ اس�م  وأسست بھا مركزا تجاریا لھ حامیة عسكریة أطلقت
م، 1671ولم یرض ذلك األھالي فھجموا على ھذا المركز وفتك�وا بم�ن فی�ھ س�نة 

م أرسلت الجمعیة الوطنیة مندوبا إلى مدغشقر توصل إلى كتابة 1792وفي سنة 
ف���ت أمی���رال البحری���ة لاس���تعمار فرنس���ا للجزی���رة، بینم���ا  تقری���ر ع���ن إمكانی���ات

ر حكومة الھن�د إل�ى أھمی�ة ھ�ذه الجزی�رة، وم�ن البریطانیة في المحیط الھندي نظ
حی��ث فك��رت بریطانی��ا بع��د  ،ھن�ا ب��دأ التن��افس البریط��اني الفرنس��ي عل�ى الجزی��رة
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ھزیم��ة فرنس��ا ف��ي الح��روب النابولیونی��ة ف��ي القض��اء عل��ى ك��ل أث��ر فرنس��ي ف��ي 
، وظ��ل الش��د والج��ذب ھ��و الس��مة الغالب��ة عل��ى العالق��ة ب��ین فرنس��ا )5(الجزی��رة

إل�ى عھ�د الملك�ة الش�ابة  )6(والس�یطرة علیھ�ا الجزی�رة ھ�ذه خضاعوبریطانیا في إ
تلك األمیرة التي لم تتج�اوز الثانی�ة والعش�رین ) م1896 -1883(رانافالونا الثالثة

والمتربعة على عرش دولة تحیط بھا المخاطر من ك�ل مك�ان، وق�د كان�ت ت�درك 
ولھ لك��م ی��ا إل��یكم م��ا س��أق:" ذل��ك حی��ث خاطب��ت ش��عبھا ف��ي أول ظھ��ور لھ��ا قائل��ة 

شعبي إن هللا وھبني ھذه األرض وھذه المملك�ة وإنن�ي ألش�كره عل�ى ذل�ك جزی�ل 
الش��كر، وق��د ت��رك ل��ي أن��دریانا مبوانیمیرین��ا ورادام��ا األول ورانافالون��ا األول��ى 

ف�إن أراد أح�د ...ورازوھیرینا ورانافالونا الثانیة ھذه المملك�ة ع�ن طری�ق الوراث�ة
ل��و ك��ان ش��عرة واح��دة، ف��إنني س��أقف ف��ي أن یس��لبني ج��زءا م��ن ھ��ذه األرض و

  .)7("المقدمة كرجل ألدافع معكم عن وطننا المشترك، ألیس كذلك یا شعبي
م بعد تغییر الحكومة في باریس أین أصبح دي فرانكوس 1883وفي سنة         

وزیرا للحربیة لفت�رة قص�یرة وك�ان م�ن المناص�رین لض�م مدغش�قر إل�ى فرنس�ا، 
تص��رف الع��دواني لقائ��د الفرق��ة البحری��ة ف��ي المح��یط أص��در األخی��ر أوام��ره بال

الھن��دي األمی��رال البح��ري بی��ري ال��ذي ب��دأ بت��دمیر ك��ل المواق��ع الحكومی��ة ف��ي 
مدغشقر في المنطق�ة الش�مالیة الغربی�ة والس�یطرة عل�ى من�اطق ماجق�ا وتامات�افي 

، وق�د أب�دى )9(على الساحل الش�رقي )8(وتدمیر كل ما یصل إلیھ من مواقع للھوفا
فرنسیون تفوقا واضحا عند بدایة العملیات العس�كریة نظ�را لم�ا یت�وفرون علی�ھ ال

م��ن إمكانی��ات ف��ي الع��دة والعت��اد، وم��ع ذل��ك أظھ��ر الج��یش المدغش��قري اس��تماتة 
وشجاعة متناھیة جرتھ إلى تحقیق انتصارات كبی�رة ف�ي بع�ض المع�ارك المھم�ة 

ك�ن الح�رب س�ارت ف�ي ل" رانیاندریا نامانی�ا ن�ومري"بقیادة " فارفارت"كمعركة 
 15، وعلى ھذا دخل الجانبان ف�ي مفاوض�ات بدای�ة م�ن )10(األخیر لصالح فرنسا

م  الت��ي تخ��دم بالدرج��ة 1885م ف��ي تامات��افي توج��ت بتوقی��ع معاھ��دة 1884أوت 
األول��ى المص��الح الفرنس��یة وتم��نح بع��ض الرض��ا للط��رف اآلخ��ر حی��ث تض��منت 

  : المعاھدة ما یلي 
یون واألجانب مم�ن لحق�ت بھ�م أض�رار ج�راء الح�رب یمنح المواطنون الفرنس -

تعویضات مالیة مقدارھا عشرة مالی�ین فرن�ك، وھ�و اإلج�راء ال�ذي جع�ل دوائ�ر 
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الكمارك ومیناء تاماتافي  تحت السیطرة الفرنس�یة الت�ي اش�ترطت لخروجھ�ا م�ن 
  .ھذه المناطق تسدید تلك التعویضات

  .واریزسیغویفي بناء قاعدة عسكریة في خلیج د لفرنسا الحق -
ال تطبق على الفرنسیین في الجزیرة سوى القوانین الفرنسیة وفي حالة الن�زاع  -

  .مع المدغشقریین یتدخل المقیم الفرنسي بحضور قاض مدغشقري
م��ن ح��ق الرعای��ا الفرنس��یین اس��تئجار أراض ف��ي الجزی��رة لم��دة طویل��ة قابل��ة  -

  .للتجدید
عالقاتھ��ا الخارجی��ة م��ن خ��الل المق��یم لفرنس��ا الح��ق ف��ي تمثی��ل مدغش��قر ف��ي  -

الفرنسي ومنھ یوض�ع رعای�ا المملك�ة تح�ت الحمای�ة الفرنس�یة، م�ع الت�زام فرنس�ا 
  .بعدم التدخل في شؤون المدغشقریین الداخلیة

أن تعترف فرنسا بسیادة الملكة عل�ى ك�ل الجزی�رة وم�ن ح�ق حكوم�ة مدغش�قر  -
  .)11(ةالتفاوض مع األمم األخرى حول المعاھدات التجاری

لم تصمد ھذه المعاھدة طویال إذ س�رعان م�ا ت�وترت العالق�ة ب�ین الط�رفین        
م بین بریطانیا وفرنسا وتبادل�ت ال�دولتین 1890أوت  05خاصة بعد توقیع اتفاق 

فی��ھ االعت��راف بزنجب��ار ومدغش��قر منطقت���ین لنفوذھم��ا، حی��ث ض��منت فرنس���ا 
ف���ي الجزی��رة وب��ذلك أص���بح بموج��ب ھ��ذا االتف��اق انكف���اء األطم��اع البریطانی��ة 

فع�رض ل�ومیر دي قیلی�ي مش�روعا للحمای�ة عل�ى  ،الطریق سالكا أمام الفرنسیین
تاناناریف منتھك�ا ب�ذلك الس�یادة المدغش�قریة، فقوب�ل مش�روعھ ب�الرفض المطل�ق 
فقط��ع المق��یم الفرنس��ي ك��ل العالق��ات م��ع الجزی��رة ووص��لت إلی��ھ مباش��رة حمل��ة 

وكان�ت مس�تعدة " دوشیس�ن"دة الجن�رال تتألف م�ن خمس�ة عش�ر أل�ف جن�دي بقی�ا
للمواجھة لكن الجیش المدغشقري كان قلیل التجھیز فبدأ المعركة بب�رودة وھك�ذا 

م ثم ماجونغ�ا الت�ي حول�ت إل�ى قاع�دة عس�كریة، وق�د 1894سقطت تاماتاف سنة 
وھ��و م��ن أب��رز ض��باط الج��یش المدغش��قري " رینی��ا نجیالھ��ي"ح��اول الجن��رال 

یة أن ی��رد الزح��ف الفرنس��ي معتم��دا عل��ى خط��وط معرف��ة ب��الخطط االس��تراتیج
ال��دفاع الطبیعی��ة لك��ن قوات��ھ تش��تتت بفع��ل القص��ف الم��دفعي الفرنس��ي، وت��ولى 

وف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان ینعق�د  ،دوشیسن القیام بعملی�ة س�ریعة الخت�راق العاص�مة
فی��ھ مجل��س بالقص��ر لبح��ث مس��ألة إرس��ال الملك��ة رانافالون��ا الثالث��ة إل��ى الجن��وب 
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قاومة اخترقت قنبلة سقف المكان وأدى الحادث إلى سقوط العاصمة لمواصلة الم
، وف���ي ع���ام )12(م1895س���بتمبر  30تاتان���اریف واتخ���اذ ق���رار االستس���الم ف���ي 

م وقع��ت الملك��ة عل��ى معاھ��دة جدی��دة أُعلن��ت م��ن خاللھ��ا جزی��رة مدغش��قر 1896
مس��تعمرة فرنس��یة، وت��م نف���ي الملك��ة الش��ابة إل��ى جزی���رة ریونی��ون أم��ا رئ���یس 

  .)13(فقد نفي إلى الجزائر" رایني رایدي فوني"ائھا وزر
الحك��م ف��ي الجزی��رة حت��ى لج��أ إل��ى " نيج��الی"إن اس��تلم الجن��رال الفرنس��ي  م��ا

اس��تخدام العن��ف حی��ث أع��دم أق��ارب الملك��ة وارتك��ب الجن��ود الفرنس��یون أبش��ع 
الج�رائم واس��تمرت عملی�ات اخض��اع الجزی�رة الث��ائرة والس�یطرة علیھ��ا م�ن ع��ام 

یني الجزی��رة إل��ى ع��دة م، وم��ن جھ��ة أخ��رى قس��م ج��ال1904ع��ام  م حت��ى1897
مراكز لتسھیل عملیة إدارتھا ووضع على رأس كل مرك�ز قائ�دا فرنس�یا، وب�ذلك 
تمك��ن م��ن إحك��ام الس��یطرة عل��ى المن��اطق الس��احلیة والداخلی��ة م��ن ال��بالد ورب��ط 
 المناطق الداخلی�ة بالس�احل عل�ى غ�رار رب�ط العاص�مة تانان�اریف بالس�احل، كم�ا

س�نة عل�ى العم�ل لم�دة خمس�ین یوم�ا م�ن ك�ل ع�ام  60إل�ى  16أرغم الرجال من 
ني ق��رار یجع��ل م أص��در ج�الی1897ج�انفي  18خدم�ة للمص��الح الفرنس�یة، وف��ي 

  .      )14(من اللغة الفرنسیة اللغة الرسمیة في الجزیرة
إن الس��مة الغالب��ة عل��ى السیاس��ة الفرنس��یة ف��ي مدغش��قر من��ذ ض��مھا إلیھ��ا        

ستعمرة ھي القسوة وسبب ذلك شدة مقاومة األھالي لالس�تعمار الفرنس�ي، فق�د كم
ومن المشاركة  )15(عملت فرنسا على حرمان األھالي تماما من حقوقھم السیاسیة

في إدارة شؤون البالد، ب�الرغم م�ن أن ھ�ذه الجزی�رة ل�م یھ�اجر إلیھ�ا س�وى نح�و 
م����ن الس����كان  مالی����ین) 04(فرنس����ي ك����انوا یعیش����ون وس����ط أربع����ة  30.000

، كم��ا )16(األص�لیین، ویم�ارس ھ�ؤالء المھ��اجرین وظ�ائف ل�دى اإلدارة الفرنس�یة
مارس���ت فرنس���ا ش���تى أن���واع االس���تغالل الالمتن���اھي ألرض وش���عب جزی���رة 
مدغش��قر من��ذ الح��اق ھ��ذه األخی��رة باإلمبراطوری��ة االس��تعماریة الفرنس��یة وحت��ى 

كل ع��ام وھ��ذه المس��تعمرة نھای��ة الح��رب العالمی��ة الثانی��ة أی��ن عرف��ت إفریقی��ا بش��
ال��ذي  التح��رري الفرنس��یة عل��ى وج��ھ التحدی��د بدای��ة النض��ج ف��ي الفك��ر السیاس��ي

وضعھا على السكة الصحیحة للوصول إلى المحطة النھائیة ف�ي مس�یرة النض�ال 
  : ومن تلك الممارسات  ،لمدغشقر وھي االستقالل وطنيال



  م1960 -1945حركة الكفاح التحرري ضّد االستعمار الفرنسي في مدغشقر                 
  

  

 767                                                                                  مجلة اإلحیاء

قفز تصدیر م�ادة ال�بن ف�ي إرغام الفالحین على زیادة محاصیل التصدیر فمثال  -
 110ألف طن ومحصول الفانیال من  20طن إلى  98م من 1939 -1909المدة 

طن، كما تم احتكار التجارة  6520طن إلى  98طن والقرنفل من  335طن إلى 
الداخلی��ة والخارجی��ة م��ن ط��رف فرنس��ا بش��كل كام��ل حی��ث بلغ��ت االس��تثمارات 

ملی�ار فرن�ك، إض�افة إل�ى  11.5الثانیة الفرنسیة ھناك عند نھایة الحرب العالمیة 
االستیالء على األراضي الزراعیة والغاب�ات وجمی�ع الث�روات المعدنی�ة وخاص�ة 
مناطق الذھب الموجودة في تاوالنورد، ول�ذلك وج�دنا أن الس�لطات االس�تعماریة 
تتخذ من التعلیم وسیلة لتحقیق المنفعة االقتص�ادیة فق�د أش�ار األم�ر الص�ادر س�نة 

 دغش��قريأن یجع��ل الش��باب الم: " ... ى أن الغ��رض م��ن التعل��یم ھ��وم إل��1899
رعایا مطیعین لفرنسا ومخلصین لھا، وتق�دیم تعل�یم ص�ناعي وزراع�ي وتج�اري 
لضمان تلبی�ة احتیاج�ات المس�توطنین والخ�دمات العام�ة المختلف�ة ف�ي المس�تعمرة 

  ".من الموظفین
ولى والثانیة، حیث جن�دت إجبار األھالي على المشاركة في الحرب العالمیة األ -

جن��دي م��ن  15.000مقات��ل وف��ي الثانی��ة  41.000فرنس��ا خ��الل الح��رب األول��ى 
جن���دي ت���م تط���ویعھم  28.000ال���ذین ج���رى ت���دریبھم ف���ي فرنس���ا فض���ال ع���ن 

  .من الممارسات المجحفة في حق األھالي وغیرھا... )17(قسرا
  :بعد الحرب العالمیة الثانیة دغشقريدوافع نمو الوعي التحرري الم -3

من المؤكد لدى الكثی�ر م�ن الم�ؤرخین أن وق�ائع الس�نوات األول�ى للح�رب         
ق���د أح���دثت زل���زاال ف���ي ص���خرة االس���تعمار  )م1945 -1939( العالمی���ة الثانی���ة

األوروبي، وخاصة بالنسبة لفرنسا وحلیفتھا بریطانیا، وكان لذلك أبعاده الحقیقیة 
ھ بوصلة الكفاح التحرري اإلفریق�ي بص�فة عام�ة والمدغش�قري والقویة في توجی

  .للحریة واالنعتاق من براثن االستعمار تطلعةنحومرامیھا الم بصفة خاصة
  : ومن دوافع نمو الوعي التحرري لدى المدغشقریین 

  :داخلیا
إن إسھام جنود مدغشقر في المجھود الحربي إلى جانب فرنس�ا خ�الل األع�وام  -

جعلھم یعودون إلى وطنھم وق�د نھل�وا م�ن األفك�ار الس�ائدة ف�ي  م،1944 -1940
 ،م�ن قبی�ل المس�اواة ف�ي الحق�وق والحری�ة واالس�تقالل ،أوروبا خ�الل تل�ك الفت�رة
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مما جعلھم یؤمنون بھا ویطالبون بتحقیقھا ألنھ�ا تتق�اطع م�ع رغب�تھم الش�دیدة ف�ي 
  .)18(الخالص من االستعمار وفك أغاللھ

رة ھزیم��ة فرنس��ا ف�ي بدای��ة الح��رب العالمی��ة الثانی��ة أم��ام الح�ظ أھ��الي المس��تعم -
الموالی�ة لأللم�ان  )19(القوات األلمانیة األمر ال�ذي أدى إل�ى مج�يء حكوم�ة فیش�ي

والتي مارست سیاسة متطرفة ورادیكالی�ة ف�ي الجزی�رة تجنب�ا لح�دوث أي حرك�ة 
 مضادة، وما إن تحالفت حكومة فیشي م�ع دول المح�ور حت�ي س�ارعت بریطانی�ا

م تجنب��ا 1942إل��ى إخض��اع الحامی��ة الفرنس��یة ب��الجزیرة ف��ي بدای��ة ش��ھر م��اي 
ال��ذي  -ون��زوال عن��د رغب��ة حلیفھ��ا الجن��رال دوغ��ول  ،لوقوعھ��ا ف��ي ی��د الیاب��انیین

وكان لما قام�ت ب�ھ بریطانی�ا ب�الغ األث�ر ف�ي  -أسس في لندن حكومة فرنسا الحرة
االس�تقالل المبك�ر،  تشجیع اآلمال الوطنیة العریضة في مدغشقر للحص�ول عل�ى

ورس�خت قناع�ة تام�ة ل�دى المدغش�قریین بت�داعي الق�وة الفرنس�یة نتیج�ة ھزائمھ��ا 
وأم��ام اإلنجلی��ز ل��ذلك ف��إن التغل��ب عل��ى الفرنس��یین أم��ر  ،المتك��ررة أم��ام األلم��ان

  .)20(م1947ممكن التحقیق، وفعال كان ھذا من بین الدوافع التي أدت إلى ثورة 
فرنسا في ھذه الجزیرة نفس السیاسة التي عامل�ت بھ�ا عند نھایة الحرب اتبعت  -

ن��واب عنھ��ا ) 04(حی��ث انتخب��ت أربع��ة  الس��وداء ب��اقي مس��تعمراتھا ف��ي إفریقی��ا
مقع�دین للفرنس�یین (للجمعیة الوطنیة الفرنسیة عن طریق نظام الفئتین االنتخابي 

وبذلك صار لمدغش�قر م�ن ینق�ل مآس�ي ش�عبھا ومعانات�ھ ) ومقعدین للمدغشقریین
  .)21(إلى مجلس النواب الفرنسي

لق��د ذاق الش��عب م��رارة الع��یش طیل��ة س��نوات الح��رب متعرض��ا لش��تى أن��واع  -
، مم��ا جعل��ھ )22(التعس��ف والض��غط واالس��تغالل ج��راء السیاس��ة الفرنس��یة القاس��یة

یتح��ین الفرص��ة لل��دخول ف��ي مواجھ��ة م��ع االس��تعمار إلنھ��اء ذاك الب��ؤس وتل��ك 
  .المعاناة
  :خارجیا

التي كانت ع�امال أساس�یا ف�ي انفت�اح ال�وعي  )23(الجامعة اإلفریقیةبروز حركة  -
القومي اإلفریقي ودفع�ھ إل�ى األم�ام م�ن خ�الل م�ؤتمرات الجامع�ة اإلفریقی�ة من�ذ 

ولم یؤد ھذا النشاط إلى ت�دویل الكف�اح ال�وطني  ،م1927م وحتى عام 1905عام 
عل��ى تعزی��ز  اإلفریق�ي ض��ّد االس��تعمار بوج��ھ ع��ام فق��ط، ب��ل عم��ل إل��ى ح��د كبی��ر
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وع��ي الس��ود ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم بمعان��اتھم المش��تركة كج��نس مستض��عف 
  . )24(ومقھور

ح��ق "م المتض��من 1918ك��ان لتص��ریح ال��رئیس األمریك��ي ولس��ون ف��ي ین��ایر  -
أث���ر عل���ى الش���عوب المس���تعمَرة وأك���د مواقف���ھ " الش���عوب ف���ي تقری���ر مص���یرھا

م�ن  ، حیث تسلم العدی�دلواالستغال لالستعمار والمناھضة لحب التسلط الرافضة
األم�ر  ،والمذكرات من قبل األحزاب العاملة في سبیل تحریر الشعوب العرائض

 -1918( الذي جعل ھذه األخی�رة تتبن�ى تل�ك المواق�ف ف�ي فت�رة م�ا ب�ین الح�ربین
وتتخ�ذھا ش��عارات لھ��ا ومطال��ب أساس�یة ف��ي نض��الھا السیاس��ي الھ��ادف  )م1939

  .)25(إلى الحریة واالستقالل
تص��ریح األطلس��ي ال��ذي ش��ارك ف��ي إص��داره رئ��یس وزراء بریطانی��ا ونس��تن  -

تشرشل والرئیس روزفلت ع�ن دول�ة الوالی�ات المتح�دة وھ�ي نفس�ھا الدول�ة الت�ي 
كان رئیسھا ولسن قد أعلن خالل الحرب العالمیة األول�ى ع�ن ح�ق الش�عوب ف�ي 

  .)26(تقریر مصیرھا
م���ن الع���ادات والتقالی���د  م���ن المع���روف أن االس���تعمار ق���د داس عل���ى الكثی���ر -

والمعتق��دات اإلفریقی��ة وحاربھ��ا وعم��ل عل��ى طمس��ھا، والالف��ت أن بع��ض تل��ك 
وكان ھذا من بین العوامل التي  ،المعتقدات المتوارثة كانت محل تقدیس واعتبار

  .أثارت اإلفریقیین ضّد الدخالء المستعمرین
یق��ي م��ن تعم��د المس��تعمرون ض��رب دع��ائم ومقوم��ات الت��راث الحض��اري اإلفر -

لغ���ة وت���اریخ وأص���ول حض���اریة، وممی���زات اجتماعی���ة األم���ر ال���ذي تنب���ھ ل���ھ 
وظھرت أصوات تنادي بأھمیة إحیاء التراث القدیم والمحافظة على  ،اإلفریقیون

  .)27(الحضارات اإلفریقیة بوصفھا من أعرق الحضارات اإلنسانیة
  : انبعاث الحركة الوطنیة في مدغشقر  -4

تجدد  وتوجت بانتصار الحلفاء،الحرب العالمیة الثانیة نیران  خمدتبعد أن       
م ق��د أوص��ى 1944النض��ال ال��وطني المدغش��قري، خاص��ة وأن م��ؤتمر برازفی��ل 

بض�رورة تمثی��ل المس�تعمرات عل��ى نط�اق واس��ع ف�ي الجمعی��ة الوطنی�ة الفرنس��یة 
المس�تعمرات شعوب تقدیرا لتلك التضحیات التي قدمتھا  ،وفي المجالس المنتخبة

 االتح�اد"م قد نص على تكوین ما یعرف بـ 1946خالل الحرب، كما أن دستور 
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فرنس���ا األوروبی���ة وم���دیریات الجزائ���ر (م���ن الجمھوری���ة الفرنس���یة " الفرنس���ي
وال�دول ) مستعمرات إفریقی�ا(وأقالیم ما وراء البحار ) ومدیریات ما وراء البحار

الش�ریكة ف�ي الك�امیرون مراكش وتونس ودول الھند الصینیة واألقالیم (الشریكة 
وسمح ھذا االتحاد ف�ي إط�ار الدس�تور الجدی�د بم�نح الرعوی�ة الفرنس�یة ) والتوغو

واإلق�رار بحقھ�م ف�ي الجل�وس إل�ى جان�ب الفرنس�یین ف�ي  ،االتح�ادللمنضمین إلى 
البرلمان، مع أن تطبیق ذل�ك ق�د اعتم�د عل�ى التفرق�ة العنص�ریة ب�ین األوروبی�ین 

ن لفرنسا من ھؤالء وأولئك المتمسكین بالھوی�ة الوطنی�ة واإلفریقیین وبین الموالی
، وف���ي ظ���ل ھ���ذه ال���رؤى االس���تعماریة المتج���ددة ش���ھدت جزی���رة )28(االفریقی���ة

الح����زب ال����دیمقراطي "مدغش���قر ظھ����ور ع����دة أح����زاب سیاس���یة عل����ى غ����رار 
م وطال�ب باس�تقالل الجزی�رة وفق�ا 1946الذي تأس�س ف�ي مطل�ع س�نة " الملغاشي

م��ن تحقی��ق  دغش��قریونفرانسیس��كو أي ت��دریجیا، بع��د أن ی��تمكن الملمیث��اق س��ان 
تق��دم اقتص��ادي واجتم��اعي دون قطیع��ة م��ع فرنس��ا، فق��د ك��ان یناض��ل م��ن أج��ل 

 ھ�ومصالح الطبقات الوسطى التجاری�ة والمثقف�ة م�ن أبن�اء العاص�مة تانان�اریف و
الحرك���ة "، وف���ي المقاب���ل ك���ان منافس���ھ ح���زب )29(ال یمل���ك أي قاع���دة ش���عبیة

م م�ن 1946الذي أسس في شھر فیفري " مقراطیة من أجل التجدید الملغاشيالدی
یطال�ب " رافواھ�انجي وراس�یتا"ین ح�ول الن�ائبین ملتفّ� دغشقریینطرف مثقفین م

ول��ذلك ش��ھد نجاح��ا س��ریعا ب��ین س��كان مدغش��قر،  ،باالس��تقالل غی��ر المش��روط
من أجل ذلك ویتلخص برنامج ھذا الحزب في المطالبة باستقالل البالد والنضال 

 ،حقوقا سیاسیة واسعة، وإجراء إصالحات دیمقراطیة دغشقريومْنح الشعب الم
وقد اكتسى أھمیة بالغة حینما تمكن م�ن توحی�د ممثل�ي الطبق�ة العامل�ة والفالح�ین 
والبرجوازیة الوطنیة والمثقفین ورج�ال ال�دین، وك�ذا الفرنس�یین ذوي التوجھ�ات 

وص��ارت ش��عبیتھ كبی��رة نظ��را ألن  ،س��تعمارالدیمقراطی��ة والتقدمی��ة المعادی��ة لال
طروحات�����ھ تنس�����جم م�����ع آم�����ال وطموح�����ات فئ�����ات عریض�����ة م�����ن المجتم�����ع 

م 1946، وأم��ام ھ��ذه الوطنی��ة العارم��ة ظھ��ر ف��ي ش��ھر جویلی��ة )30(المدغش��قري
وق�د ض�م  ،المخلص لفرنس�ا بوص�فھا مص�درا للتق�دم" حزب محرومي مدغشقر"

لسكان الساحل، وف�ي مس�تھل  عددا من األعیان وكان خطابھ موجھ بشكل خاص
المت����أثرة بالس����لطات " الحرك����ة االجتماعی����ة الملغاش����یة"م كان����ت 1947س����نة 
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الكاثولیكی��ة تؤك��د عل��ى المش��اكل االقتص��ادیة واالجتماعی��ة معتب��رة أن االس��تقالل 
  .)31(بعید المدى وصعب المنال لاحتما
م�ن " الحركة الدیمقراطیة من أجل التجدید الملغاشي"نظیر ما حققھ حزب        

نجاح��ات خاطف��ة من��ذ البدای��ة، حی��ث أن��ھ ك��ان وطنی��ا ذو نزع��ة رادیكالی��ة، ف��إن 
األوامر الصارمة صدرت من وزارة المستعمرات الفرنسیة إلى الحاكم العام ف�ي 

م، 1946انتخاب��ات  الجزی��رة بض��رورة التص��دي لھ��ذا الح��زب بك��ل الوس��ائل ف��ي
مدغش��قر " وب��الرغم م��ن المض��ایقات الفرنس��یة ف��إن الح��زب تمك��ن تح��ت ش��عار

م��ن تحقی��ق نت��ائج ب��اھرة ف��ي االنتخاب��ات " مس��تقلة ف��ي إط��ار االتح��اد الفرنس��ي
مستفیدا من منتسبیھ الذین وصل عددھم إلى مائة ألف ومن أنص�اره ال�ذین بلغ�وا 

ل��ى إیق��اف أح��د زعم��اء ھ��ذا نص��ف ملی��ون، فس��ارعت الس��لطات االس��تعماریة إ
ثالثة قتل�ى، مم�ا عج�ل  الحزب الحزب الذي تمكن الجمھور من إنقاذه بعد أن فقد

ولم تھدأ النفوس وأعل�ن الن�اس اإلض�راب بش�كل عف�وي دون  ،باشتعال الخواطر
أن یدفعھم إلى ذل�ك أح�د، ُمس�لِمین أنفس�ھم لك�ل محظ�ورات النظ�ام االس�تعماري، 

الح�زب ال�وطني : "تابعة لجناحي الح�زب الس�ّریین وعملت العناصر المتطرفة ال
عل�ى نش�ر إش�اعة االنق�الب العس�كري " الشبیبة الوطنی�ة الملغاش�یة"و" الملغاشي

فقیل بأن الذین نشروھا كانوا م�ن محب�ي الش�غب والفوض�ى، كم�ا قی�ل أیض�ا أنھ�ا 
م��ن ص��نع أولئ��ك ال��ذین قطع��وا ك��ل ص��لة لھ��م بالنظ��ام الق��دیم مت��أثرین ف��ي ذل��ك 

ول��م یج��دوا غی��ر العن��ف س��بیال لتحقیقھ��ا، أم��ا  ،یس واآلم��ال المتراكم��ةباألحاس��
دون الص��حافة فق�د ك��انوا ی�زوّ " ح��زب محروم�ي مدغش��قر"الفرنس�یون وأعض�اء 

بالشائعات ویصبون الزیت على النار، وعل�ى إث�ر ذل�ك أص�در المكت�ب السیاس�ي 
ذا ھ�� ،ن��داء للھ��دوء" الحرك��ة الدیمقراطی��ة م��ن أج��ل التجدی��د الملغاش��ي"لح��زب 

  .)32(األخیر الذي فھمھ البعض بأنھ إشارة تدعو إلى التمرد
  : م 1947ثورة  -5

م ھ��اجم الث��وار 1947ف��ي لیل��ة التاس��ع والعش��رین إل��ى الثالث��ین م��ن م��ارس        
معسكر مورامانجا على الساعة العاشرة مس�اء وح�اولوا قت�ل الض�باط الفرنس�یین 
النائمین بداخلھ، لكن الجنود الفرنسیین بمساعدة القناصة الس�ینغالیین تمكن�وا م�ن 

، كم��ا ش��مل )33(مخ��ازن األس��لحةرد الھج��وم ومنع��وا الث��وار م��ن االس��تیالء عل��ى 
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دییجو سواریز، تالبامبانا، فورت دوھین، : مناطق  -الذي كان متزامنا -الھجوم 
تانان�اریف، وعل��ى ط�ول الس��احل الش�رقي م��ن فوتومان�دري إل��ى فارافانجاناوك��ذا 

، وك��ان یس��تھدف المواق��ع العس��كریة )34(مخ��ارج م��دینتي مورامانج��ا وماراكان��ا
رنس���یة وحت���ى المس���توطنین الفرنس���یین وقت���ل ف���ي تل���ك والمق���رات اإلداری���ة الف

الھجمات قائد أوروبي وعدة آالف م�ن األھ�الي الم�والین للحكوم�ة، مم�ا تمخ�ض 
عنھ ردة فعل عنیفة من المستوطنین الذین دعوا إلى ت�دابیر قمعی�ة ص�ارمة، ول�م 

م�ن انتق�اداتھم واتھ�م بع�دم " دي ك�ومبي"یسلم الحاكم العام الفرنسي ف�ي مدغش�قر
، وأعلن��ت األحك��ام العرفی��ة واعتق��ل زعم��اء ح��زب )35(لی��ھ بالص��رامة الكافی��ةتح

اك��ارا روانتش��ر التم��رد م��ن ما ،الحرك��ة الدیمقراطی��ة م��ن أج��ل التجدی��د الملغاش��ي
م ك�ان ق�د 1947وعن�د نھای�ة س�نة  ،ومورامانجا على ط�ول خط�وط المواص�الت

شارك في الثورة حوالي ملیون م�ن األھ�الي عل�ى مس�احة تص�ل إل�ى ثم�انین ألف�ا 
م���ن الكیل���ومترات المربع���ة، وأص���درت الس���لطات االس���تعماریة أحك���ام اإلع���دام 

مم����ا زاد ع����دد  ،وج����رى تنفی����ذھا دون محاكم����ات عل����ى ی����د الج����یش الفرنس����ي
مجھ��زین بالق��در الك�افي م��ن األس��لحة غی��ر المناص�رین إالّ أن الث��وار ك��انوا غی�ر 

ال��ذي ك��ان ب��ین أی��دیھم م��ن بن��ادق حص��لوا علیھ��ا ع��ن طری��ق التھری��ب أو بع��ض 
دي "وض ، وُع���)36(بن���ادق الص���ید أو حت���ى بلط���ات وف���ؤوس أدغ���ال ومزاری���ق

ال�ذي وص�ل إل�ى " بیری�ھ دي ش�یفینیھ"بعد م�دة قص�یرة بح�اكم جدی�د ھ�و" كومبي
لث�ورة والقض�اء علیھ�ا بأس�رع وق�ت وقم�ع ك�ل الجزیرة وعقد العزم عل�ى إنھ�اء ا
، وفع�ال تمك�ن الفرنس�یون م�ن إخم�اد الث��ورة )37(نش�اط سیاس�ي ین�ادي باالس�تقالل

بأشّد أنواع القسوة بعدما ألقوا الل�وم عل�ى ال�وطنیین، ول�م یك�ن أح�د یعل�م إل�ى أی�ن 
حی��ث قت��ل ع��دد كبی��ر م��ن الفالح��ین ورج��ال اإلدارة الفرنس��یین،  ؟تتج��ھ األم��ور

المتعاونین مع ھ�ذه االخی�رة، ولق�ي م�ا یق�رب م�ن  دغشقریینعن أولئك المفضال 
حتفھم ، في حین اعترف الفرنسیون بأن ع�دد القتل�ى ك�ان من األھالي ثمانین ألفا 

، فقد استخدمت القوات االس�تعماریة الط�ائرات )38(عشر ألفا ىحدإیزید فقط عن 
ات تقصف بش�كل عش�وائي واآللیات ووحدات الدبابات ضّد الثوار وكانت الطائر

المن��اطق اآلھل��ة بالس��كان مم��ا تمخ��ض عن��ھ قت��ل اآلالف م��ن األبری��اء، وأُح��رق 
وأع�دم ال�بعض  اتالرھائن واألسرى وھم أحیاء، كم�ا ألق�ي ببعض�ھم م�ن الط�ائر
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ب��الكثیرین ف��ي الس��جون  وزجّ  ،اآلخ��ر ش��نقا أو رمی��ا بالرص��اص دون محاكم��ة
 الجزائر بومعسكرات االعتقال وكأن فرنسا أرادت أن تعید في مدغشقر ما فعلتھ 

  .)39(م1945 ماي 08في 
  :استمرار حركة النضال الوطني بعد الثورة  -6

اتسعت أزمة الثقة بین الفرنسیین والمدغشقریین بعد فترة بس�یطة م�ن ث�ورة       
لدموی��ة الت��ي اتبعتھ��ا الس��لطات االس��تعماریة ف��ي م وذل��ك نتیج��ة للسیاس��ة ا1947

إخماد الثورة وإنھائھا، األمر الذي جعل فرنسا تحاول إعادة الثقة وبن�اء الص�داقة 
بیری���ھ دي "المدغش���قریة م���ن جدی���د فب���ادرت إل���ى اس���تبدال الح���اكم  -الفرنس���یة 

روب�رت " الملطخة یداه بدماء شعب مدغشقر وجاءت بح�اكم جدی�د ھ�و " شیفینیھ
حیث تم الـتأكید على  ،الذي بدأ برنامجا إصالحیا شمل الجانب السیاسي" یوبارك

حریة الصحافة، والسماح بتكوین أحزاب سیاس�یة ف�ي الجزی�رة لك�ن بش�رط ع�دم 
ب��ین البل��دین، وف��ي الجان��ب االقتص��ادي س��عى  االتح��ادتع��ارض أھ��دافھا م��ع مب��دأ 

نحت الحكوم�ة الفرنس�یة مَ  إذالحاكم الجدید إلى تبني برنامج للزراعة واالستثمار 
، وف�ي )40(التج�ار اتح�ادالقروض الالزمة، كما تم اصالح وإعادة استئناف نشاط 

م ب��دأ العم��ل السیاس��ي یتوس��ع وج��رى اس��تبدال ب��اركیو بح��اكم جدی��د 1954س��نة 
صاحب االتجاه االشتراكي المتعاطف م�ع النزع�ة الوطنی�ة " أندري سیداكس"ھو

مما ساھم في بروز أح�د الق�ادة  ،العمل السیاسيالقومیة في مدغشقر وشجع على 
م 1956ال��ذي رخ�ص ل�ھ الح��اكم الجدی�د س��نة  )41("فیلبی��ر تس�یرانانا"الج�دد وھ�و 

وھ��و " الح��زب ال��دیمقراطي االش��تراكي لمدغش��قر" تأس��یس ح��زب جدی��د س��ماه ب
ح��زب یمث��ل الحكوم��ة ومص��الحھا، وق��د ض��م ف��ي ص��فوفھ ال��وطنیین والوجھ��اء 

ون�ون فئ�ة عریض�ة داخ�ل النظ�ام االجتم�اعي ف�ي الجزی�رة وحتى العبی�د ال�ذین یك
على أساس أنھم مدینون للفرنسیین بالفضل في تخلیصھم من العبودیة فضال عن 

ل�ك الس�نة تش�كل ع�دد وف�ي نف�س ت  )42(الفالحین، مما أكسب الحزب أھمی�ة بالغ�ة
و " الح��زب االش��تراكي ال��دیمقراطي"خ��رى ف��ي مدغش��قر منھ��ا م��ن االح��زاب األ

وبدأت كل تل�ك األح�زاب ، )43("الدیمقراطي االشتراكي الملغاشي التحاداحزب "
مما كان لھ األثر الكبیر ف�ي تط�ور النض�ال السیاس�ي  ،بالمطالبة بمجلس تأسیسي

جع��ل أغل��ب السیاس��یین یعتق��دون أن ھ��ذا التط��ور یمك��ن اعتب��اره وف��ي الجزی��رة 
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الحكوم���ة الخط���وة األول���ى باتج���اه االس���تقالل، ومم���ا س���اعد عل���ى ذل���ك تبن���ي 
المتبع في أق�الیم فرنس�ا فیم�ا وراء " القانون اإلطار"االشتراكیة في باریس لنظام 

م قال فیلبیر 1957ھایة ، وفي خطاب لھ ألقاه على مؤتمر الحزب في ن)44(البحار
إن مدغش��قر تتطل��ع إل��ى االس��تقالل الت��دریجي ال��ذي تزم��ع الحص��ول : "تس��یرانانا

 الكومنول��ثوض��ع ش��بیھ بالعض��ویة ف��ي  علی��ھ م��ن فرنس��ا بھ��دف أن تص��بح ذات
  . )45("البریطاني

  : الطریق نحو االستقالل  -7 
غ�ول إل�ى الحك�م ك�ان وبعد سقوط الجمھوریة الرابعة في فرنسا و مجيء د       

تسیرانانا في مركز یسمح لھ بأن یبدي رأیا قاطعا ح�ول مش�روع االس�تفتاء ال�ذي 
أن الوق��ت ل��م یح��ن بع���د  تس��یرانانا م، حی��ث ق���رر1958غ��ول س��نة وج��اء ب��ھ د

لالستقالل الكامل ألنھ كان یخشى العواقب االقتصادیة الوخیمة كتل�ك الت�ي ألم�ت 
بدول وسط إفریقیا الفرنس�یة إذا اتج�ھ نح�و قط�ع العالق�ات م�ع فرنس�ا، وم�ع ذل�ك 
فإن���ھ دع���ا ك���ل الق���ومیین واالش���تراكیین والش���یوعیین م���ن ب���ین ص���فوة الش���باب 

في إلى عدم اإلدالء بأصواتھم والمطالب�ة ي تاناناریف  وتاماتاالمتعلمین في مدینت
القمعی�ة م�ن قب�ل الس�لطات الفرنس�یة بلغ�ت  اإلج�راءات، لك�ن )46(باالستقالل التام

قمتھا خالل االستفتاء على الدستور الفرنسي الجدید حیث اقتید الن�اس ب�القوة إل�ى 
ل��م یعك��س التص��ویت وف��ي ھ��ذه األج��واء  ،ص��نادیق االقت��راع ل��إلدالء بأص��واتھم

ف���ي االس���تفتاء س���وى نص���ف  اركإذ ل���م یش��� ،الجزی���رةاإلرادة الحقیقی���ة لس���كان 
الناخبین، ورغم كل ذلك فقد حظ�ي ھ�ذا االس�تفتاء بترحی�ب م�ن بع�ض األح�زاب 
في مدغشقر على غرار حزب تس�یرانانا ال�ذي اعتب�ر نت�ائج االس�تفتاء متس�قة م�ع 

إث�ر  وعل�ى ،الذاتي بمس�اعدة فرنس�ا الحكم ىاالتجاه الذي یتبناه وھو الحصول عل
وج��رى بع��د ذل��ك انتخ��اب  ،حك��م ذات��يب تتمت��عھ��ذا أص��بحت الجزی��رة جمھوری��ة 
  .)47(م وتسیرانانا رئیسا للوزراء1959الجمعیة الوطنیة المدغشقریة سنة 

كان على تس�یرانانا أن یس�تغل الس�لطات الت�ي منح�ت ل�ھ ف�ي الدس�تور م�ن         
ول�م  ،والفیض�انات الم�دمرة الت�ي ض�ربت مدغش�قرأج�ل معالج�ة آث�ار األعاص�یر 

یكن أمام الجمھوریة الولیدة سوى االعتم�اد اقتص�ادیا عل�ى المس�اعدات الفرنس�یة 
واضحا أن تعافي الجزیرة قد یستغرق سنوات حتى تعود إلى سابق عھدھا،  اوبد
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ومن جھة أخرى ظل تس�یرانانا یع�الج مختل�ف المش�اكل بمھ�ارة عالی�ة فق�د ح�افظ 
ھ على برنامج اشتراكي معتدل یناضل م�ن أج�ل المس�اواة كمب�دأ أساس�ي في حزب

وتركز ھذا النضال على القرویین الذین یمثلون السواد األعظم من السكان وتقدم 
للتف�اوض م�ع الفرنس�یین عل�ى أس�اس االس�تقالل الكام�ل، ونجح�وا  دغشقریونالم

 26في تحقی�ق ذل�ك ح�ین تم�ت الموافق�ة عل�ى اس�تقالل جمھوری�ة ماالجاش�ي ف�ي 
، وقد حقق ھذا االس�تقالل الس�یادة التام�ة ف�ي الش�ؤون الداخلی�ة )48(م1960جوان 

والخارجی���ة، وص���ارت مدغش���قر ممثل���ة بمن���دوبیھا ف���ي ھیئ���ة األم���م المتح���دة، 
وبإمكانھ��ا إقام��ة عالق��ات دبلوماس��یة م��ع دول الع��الم وم��ن حقھ��ا تك��وین ج��یش 

ن قبض��ة ، وب�ذلك تك��ون مدغش�قر ق��د اس�ترجعت س�یادتھا وتخلص��ت م�)49(وطن�ي
  .سنة 64م علیھا لمدة ثاالستعمار الفرنسي الذي ج

  :خاتمة
 بعد تتبعنا لمسار حركة النضال الوطني ضّد االستعمار الفرنسي في مدغشقر

توصلنا إلى مجموعة من  فترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة،خالل ال
  :النتائج أبرزھا 

جزیرة مدغشقر من بین المناطق االستراتیجیة الھامة في القارة تعتبر  -
ضحیة ولذلك كانت  وإمكانیات بشریة لما تزخر بھ من ثروات طبیعیةاإلفریقیة 
  .الفرنسي يالستعمارالتكالب ا

ھذه الجزیرة، فتضافرت جھودھم حتى الساسة الفرنسیون استغالل  رادأ -
  .م1896فیما وراء البحار سنة  فرنسا تمكنوا من إلحاقھا بممتلكات

ستعماریة الشعب المدغشقري كثیرا من بطش وجبروت اآللة اال لقد عانى -
فكان حرمان األھالي من الحقوق السیاسیة والمشاركة في إدارة  ،الفرنسیة

البالد واالستغالل الفاحش ألرض وشعب ھذه الجزیرة أھم مظاھر  شؤون
  .السیاسة االستعماریة الفرنسیة ھناك

كانت نقطة التحول الحقیقیة بالنسبة للشعب المدغشقري في مسعاه للحصول  -
على االستقالل واسترجاع سیادتھ ھو مالحظتھ لسقوط فرنسا أمام األلمان خالل 

بعدما كان یعتقد أن فرنسا قوة عظمى ال یمكن إلحاق الحرب العالمیة الثانیة، 
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 المدغشقریین بین العوامل الرئیسة التي جعلت فكان ذلك منالھزیمة بھا، 
  .یفكرون بحزم في إمكانیة تحریر بلدھم من االستعمار

اتخذ الشعب المدغشقري أسلوبین من الكفاح التحرري أسلوب سیاسي  -
السیاسي في تكوین األحزاب السیاسیة وأسلوب عسكري حیث تمثل األسلوب 

م بذلك، ومن تلك األحزاب 1946م ودستور 1944بعدما سمح مؤتمر برازفیل 
الحركة الدیمقراطیة من أجل التجدید "و " الحزب الدیمقراطي الملغاشي"

الذي تزعمھ " زب الدیمقراطي االشتراكي لمدغشقرحال"وصوال إلى " الملغاشي
د إلى االستقالل، وتخلل كل ھذا النشاط السیاسي قاد البالالذي و تسیرانانا

م التي 1947أسلوب عسكري تمثل في المواجھة العسكریة المباشرة خالل ثورة 
من  ابشراسة مخلفة سقوط نحو ثمانین ألفأقدم الفرنسیون على قمعھا وإیقافھا 

  .األھالي
المجموعة والبقاء داخل بعد مجيء الجنرال دوغول بمقترح الحكم الذاتي  -

م الذي منح الحكم الذاتي لجزیرة 1958سبتمبر  28الفرنسیة، جرى استفتاء 
  .مدغشقر

بل ظلوا یناضلون من أجل تحقیق االستقالل  ھذا فقطلم یكتف المدغشقریون ب -
الوصول إلى ذلك،  التام، وبعد مفاوضات عسیرة مع الجانب الفرنسي نجحوا في

كانت وقتئذ تعاني  حیث - ستعماریةاال في ظل ظروف صعبة مرت بھا فرنسا
وفي  - من ضغط رھیب فرضتھ الثورة الجزائریة كما یذكر ذلك فرحات عباس

  .م1960جوان  26عن استقالل البالد في  اإلعالناألخیر كان 
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ت��اریخ االح��تالل الفرنس��ي لجزی��رة مدغش��قر وحرك��ة :ار محم��د عل��ي حس��ین الط��ائي عم�� )3(
  ،2012 ،01ط، تم��وز للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، دمش��ق،)1960 -1895(المقاوم��ة فیھ��ا 

المؤسس�ة العربی�ة موس�وعة السیاس�ة، :وعبد الوھاب الكی�الي وآخ�رون . 27...25ص...ص
  .135ص ،1994 ،06جللدراسات والنشر، بیروت، لبنان،

  .49، صنفسھمرجع ال:عمار محمد علي حسین الطائي )4(
  ،1966 ، دار المعرفة، القاھرة،01استعمار القارة األفریقیة واستقاللھا، ط: زاھر ریاض  )5(

  .111...109ص...ص
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 رغم معارضة بریطانیا التي أص�بحت تھ�تم بش�ؤون الجزی�رة من�ذ ،الساحل الشرقي للجزیرة
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أخ��ذت المنافس��ة بینھ��ا وب��ین فرنس��ا عل��ى الط��رق المؤدی��ة للھن��د منح��ا خطی��را، وحاول��ت  أن
فاس�تولت عل�ى مین�اء تامات�اف وأبرم�ت  ،نس�ا ف�ي ھ�ذا المج�البریطانیا من جھتھا منافس�ة فر

وأی�دت زع��یم قبیل��ة  ،معاھ�دات م��ع رؤس�اء بع��ض القبائ�ل ف��ي الش�مال الش��رقي م�ن الجزی��رة
 ،الھونا المدعو راداما في محاوالتھ لتوحید القبائل األخرى وإعالن نفسھ ملكا عل�ى الجزی�رة

ھا من األماكن التي كان یرف�رف علیھ�ا، األمر الذي رفضتھ فرنسا خاصة حین تم إنزال علم
ت���اریخ كش���ف أفریقی���ا واس���تعمارھا، مكتب���ة األنجل���و المص���ریة، : ینظ���ر ش���وقي الجم���ل 

  .   534،535ص، ص ،1980 ،02طالقاھرة،
ت�اریخ إفریقی�ا الس��وداء، ترجم�ة یوس�ف ش�لب الش�ام، القس�م الث��اني، : جوزی�ف ك�ي زیرب�و  )7(

  .1077ص ،1994 العربیة السوریة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في الجمھوریة
ھ��ي قبائ��ل تش��كلت م��ن المس��تعمرین المالوی��ین لمدغش��قر، وق��د اقتن��ع ھ��ؤالء ب��أن : الھوف��ا  )8(

العالی�ة ف�ي " میرنیا"ولذلك توغلوا إلى داخل الجزیرة حتى سھول  ،الساحل غیر مناسب لھم
صلوا على األسلحة من شرق ووسط مدغشقر، وظلوا في عزلة حتى امتلكوا القوة بعد أن ح

األوروبی��ین خ��الل الق��رنین الس��ابع عش��ر والث��امن عش��ر وانتش��روا ف��ي الجزی��رة كالف��اتحین 
وجعلوھ��ا تح��ت حكمھ��م ال��ذي اس��تمر ف��ي مواجھ��ة تح��دیات عدی��دة منھ��ا التن��افس الفرنس��ي 

حت��ى إع��الن الحمای��ة الفرنس��یة عل��ى  ،البریط��اني خ��الل الق��رن الث��امن عش��ر والتاس��ع عش��ر
س��ابق، ص، المرج��ع ال:عم��ار محم��د عل��ي حس��ین الط��ائي م، ینظ��ر 1895مدغش��قر س��نة 

  .40،41ص
(9) Alien Races : A History of the colonization of Africa, Cambridge at 

the university press,1913 p436. 
  .86سابق، صالمرجع ال:عمار محمد علي حسین الطائي )10(
  .88...86ص...نفسھ، ص )11(
  .1077،1078سابق، ص، صالمرجع ال: جوزیف كي زیربو  )12(
  .98سابق، صالمرجع ال:عمار محمد علي حسین الطائي  )13(
ف���ي ت���اریخ افریقی���ا الح���دیث والمعاص���ر، دار النھض���ة العربی���ة، : محم���د عل���ي الق���وزي  )14(

  .167ص ،2006 ،01ط بیروت، لبنان،
المعل���م بالمدرس���ة االبتدائی���ة ) م1942 -1884(ب���الرغم م���ن ذل���ك فق���د تمك���ن رالیمونغ���و )15(

البروتس��تانتیة والموظ��ف الكات��ب ال��ذي أص��بح طالب��ا ف��ي ب��اریس م��ن تأس��یس الن��واة األول��ى 
للحركة الوطنیة متأثرا في ذلك باألوساط التي كان یحتك بھ�ا ف�ي ب�اریس والت�ي كان�ت تض�م 

م أقام في مدینة 1922ادیكالیین، وعند عودتھ إلى مدغشقر سنة دعاة للسالم واشتراكیین ور
م ب�ؤرة للحرك�ة الوطنی�ة الت�ي ل�م تكت�ف بإث�ارة 1929سواریز الت�ي كان�ت حت�ى س�نة  -دییغو

ال�رأي الع��ام م��ن أج��ل ض��مان المس��اواة ف��ي الحق��وق ب��ل ن��ددت بمظ��الم النظ��ام االس��تعماري، 
، 1935-1880ا في ظل السیطرة االس�تعماریة تاریخ إفریقیا العام إفریقی: آدوبواھن .ینظر أ
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: ووالت�ر رودن�ي  129...101ص...س�ابق، صالمرج�ع ال:الطائيعمار محمد علي حسین )17(

أوروبا والتخلف ف�ي إفریقی�ا، ترجم�ة أحم�د القص�یر، مراجع�ة إب�راھیم عثم�ان، سلس�لة ع�الم 
  .337ص  ،1988 المعرفة، الكویت،

  .129سابق، صالمرجع ال:عمار محمد علي حسین الطائي )18(
الھدن�ة  اتفاقیةم وتوقیع 1940ظھر نظام فیشي في فرنسا إثر ھزیمتھا أمام ألمانیا في عام  )19(

سمت بموجبھا فرنسا إلى قسم شمالي تحتلھ ألمانیا وقسم جنوبي تسیطر علیھ الحكومة التي قُ 
الفرنسیة من مدینة فیشي، األمر الذي رفضھ  الجنرال دوغول وأسس حكومة فرنس�ا الح�رة 

األلم�اني لفرنس�ا،  االح�تاللفي لن�دن بھ�دف مواص�لة الح�رب إل�ى جان�ب الحلف�اء بغی�ة إنھ�اء 
أفریقی�ا ف��ي الق��رن العش�رین، تعری��ب ص�باح مم��دوح كع��دان، : ینظ�ر ھیل��ین دالمی�دا  توب��ور 

  .  94ص ،2013 منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،
  .1090سابق، صالمرجع ال: وجوزیف كي زیربو  127،128نفسھ، ص، ص )20(
تاریخ إفریقیا بعد الحرب العالمیة الثانی�ة، ترجم�ة عب�د العل�یم الس�ید منس�ي، : جون ھاتش  )21(

 -159ص -ص ،1969 مراجعة محمد أنیس، دار الكتاب العربي للطباع�ة والنش�ر، مص�ر،
160.  

  .129سابق، صالمرجع ال:عمار محمد علي حسین الطائي )22(
لجدی�د للع�الم الق�دیم، فق�د ابت�دعت ھ�ذه النظری�ة ھي إحدى م�نح الع�الم ا: الجامعة اإلفریقیة  )23(

ونشرتھا ذریة من العبی�د المس�توطنین ف�ي الوالی�ات المتح�دة وج�زر الھن�د الغربی�ة الفرنس�یة 
وك��ان ج��وھر نض��الھم ھ��و تحقی��ق المس��اواة ب��ین الب��یض والس��ود، وم��ن أب��رز  ،والبریطانی��ة

مش��كلة بالنس��بة للزنج��ي مفك��ري ھ��ذه الحرك��ة الش��اعر األمریك��ي دي ب��وا ال��ذي أدرك أن ال
ألن الخاص�یة الس�ائدة عن�د الزنج�ي األمریك�ي  ،االمریكي یج�ب حلھ�ا ف�ي الع�الم الجدی�د ذات�ھ

ثقافی��ا وعنص��ریا ق��د أص��بحت أنجلوسكس��ونیة، وعودت��ھ إل��ى إفریقی��ا أرض أج��داده ل��ن یح��ل 
الث�ورة ف�ي إفریقی�ة، ترجم�ة روفائی�ل ج�رجس، مراجع�ة : بانیك�ار م�ادھو .المشكلة، ینظر ك

حم��د محم��ود الص��یاد، المؤسس��ة المص��ریة العام��ة للت��ألیف والترجم��ة والطباع��ة والنش��ر، م
  .  140-139ص، ص ،1964 القاھرة،

دراس��ة  -أفریقی��ا م��ا وراء الص��حراء م��ن االس��تعمار إل��ى االس��تقالل: ظ��اھرجاس��م محم��د )24(
  .125ص ،2003 المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة، -تاریخیة

ت��اریخ االس��تعمار والتح��رر ف��ي إفریقی��ا وآس��یا، دی��وان المطبوع��ات :عب��د الحمی��د زوزو  )25(
  .13ص ،2009 الجامعیة، الجزائر،

  .116،117نفسھ، ص، ص )26(
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  .710 -709 مرجع سابق، ص، ص: شوقي الجمل )27(
.. المراح�ل.. الدوافع اإلسالمیةاالستعمار الفرنسي والھویة العربیة : محمد عاشور مھدي )28(

، منش�ورات جمعی�ة ال�دعوة 02والمس�لمون ف�ي إفریقی�ا، ط اإلس�الم، ن�دوة ..السمات واآلث�ار
 العالمی��ة، ط��رابلس، الجماھیری��ة العربی��ة اللیبی��ة الش��عبیة االش��تراكیة العظم��ى، اإلس��المیة

  .150 -149ص، ص ،2008
  .335ص، سابقالمرجع ال: ھیلین دالمیدا توبور  )29(
  .132 -131سابق، ص، صالرجع مال:الطائي عمار محمد علي حسین )30(
  .335سابق، صالمرجع ال: ھیلین دالمیدا توبور  )31(
  .1092سابق، صالمرجع ال: جوزیف كي زیربو  )32(

)33(  Jacques Morel : Calendrier des crimes de la France outre-mer, 
2005, p26.  
)34(  Esmenjaud Romain : L'insurrection Malgache de 1947 au Travère 

de la presse, Mémoire de fin d'Études, institut d'Études politique de 
Lyon, 2004, p11. 

  .136، 135صسابق، ص، المرجع ال، عمار محمد علي حسین الطائي )35(
  .1093سابق، صالمرجع ال، جوزیف كي زیربو )36(

)37( Brown Mervyn :Madagascar Rediscovered. A History from early 
Times to independence, London, 1978, p268.   

  .160، صالمصدر السابق، جون ھاتش )38(
  .137 -136سابق، ص، صالمرجع ال، عمار محمد علي حسین الطائي)39(

)40(  BrownMervyn :op-cit, p269. 
م ف��ي أب��اریكورانو وھ��ي قری��ة جبلی��ة ص��غیرة ف��ي 1912ول��د ف��ي س��نة : فیلبی��ر تس��یرانانا  )41(

منطقة مادریتسارا، وھو ابن أحد المزارعین من قبیلة سبمھیتي، قضى السنوات األولى م�ن 
حیات��ھ ف��ي رع��ي قطع��ان الماش��یة لوال��ده، وعن��د بل��وغ س��ن الثانی��ة عش��رة م��ن عم��ره التح��ق 

م أرس��ل إل��ى تانان��اریف حی��ث 1930ي التحص��یل، وف��ي ع��ام بالمدرس��ة أی��ن أب��دى نبوغ��ا ف��
حصل على ش�ھادة تؤھل�ھ للت�دریس ھ�ذه المھن�ة الت�ي مارس�ھا لم�دة اثن�ى عش�رة س�نة، توج�ھ 

م ع�اد إل�ى جزی�رة 1950بعدھا إلى فرنسا لدراسة علوم التربیة لمدة أربع سنوات، ف�ي س�نة 
م عضوا 1952نتخب في سنة مدغشقر واعتكف على دراسة نظریة التربیة في العاصمة، لی

الق��ادة اإلفریقی��ون، ال��دار : ف��ي المجل��س اإلقلیم��ي لماجونج��ا، ینظ��ر عب��د الحمی��د عب��د النب��ي 
  .105ص ،1964 القومیة للطباعة والنشر،

)42( Brown Mervyn :op-cit, p270. 
  .1096سابق، صالمرجع ال: جوزیف كي زیربو  )43(
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)44( Brown Mervyn :op-cit, p270. 
  .106سابق، صال صدرمال، د الحمید عبد النبيعب )45(
  .341سابق، صال صدرمال، جون ھاتش )46(
  .150 -149سابق، ص، صالمرجع ال، عمار محمد علي حسین الطائي)47(
، 341ص -س�ابق، صال ص�درمال ،تاریخ إفریقیا بع�د الح�رب العالمی�ة الثانی�ة:جون ھاتش )48(

342.  
  .151سابق، صالمرجع ال، عمار محمد علي حسین الطائي)49(
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��: ا�%�ح �# ا�
"ا!�&�  �1 �0ا!/ ا�.�ا-�ز إ�* ا�(�)���ت ا�
Theater in Algeria: from the "Karagöz" Puppets to the 

seasonal festivals 
 

  �L�M د��� /د.أ

��ل�� 3 	+(*�($)�'&$  -%#�$ !#"م ا�! م وا
fdeliou@yahoo.fr 

  

  �R: 19/10/2020رPQ ا�.��ل �R: 19/07/2020رPQ ا�ر&�ل

UV	  :ا�
�"CD)' $�Eه . '�&�د ا��&?�
ات@&�?
 ا�<+
ح >(ّ� درا'�� Fم و�	 G' �H
��Iو

�J@
Hا�- 
KاLMا� N#>O P�QI ،ن وا�<��ن�'L#� ة
I�! U�Vر�>' N��% �J< ،���'و
ا�

ض '+�ر ا�<<�رV$ . 	�@<� و�Y@�Z و'F G ل '�Xھ
 !�ة! $��J>ف ھ\ه ا��^�+�و

 _&I `#! L�%
�^� ا���ر@a' ،$�b ا���*Q' c#�b' 
?! 
KاLMا� �< $�Z
ا�<+
�D@�&' N>�
ة '(�طg ا�fX وI&_ ا�<<�ر�Vت وا�Zeاث ا��� E�&>ا� 
KاLMا� �< �^

 $@
�?&� 
�<��X>I Lھ �<
�^� ا�&�%+$ �"ا	M' a�<&� ظ�*Q' أھ� k�JQ�و'�Qو�$ 
$�?&O ،$@"?b� ،$'و�J' �V��Vو$.  

����WX�ت ا�	Yوض   :ا�

ا	"ز؛ ا�&Jا� nKا

ي؛ !KاLMح ا�
  .ا�<+
�Z$ا�<+
Abstract:  

Theater is a multi-expression dramatic art. Despite the antiquity 
and specificity of its Greco-Roman origin, its practice has crossed 
time and space, including Algeria in its ancient and modern history, 
and through several aspects. This article aims to present the 
development of theatrical practice in Algeria through its various 
historical periods. Focusing on some shadow areas and some practices 
and events that have been experienced in contemporary Algeria 
drama. It will try to shed light on the most important periods which 
reflect a situational societal reality characterized by elitist, resistant, 
popular and political dramaturgic expressions. 
Key words: Algerian theater; Karagöz Puppets; theatrical 
performances. 
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 ���ّ.� :  

G�! ���^I ا�&����� Hوأ $@
��������$ ا�?��
 ا�<+��
ح '�G أ	���م ا��(�"ن ا�?�&@

�' Vا� �I

ف 	�@<� >� ا��"��ن %G�' f��D أ���Oل ا��(�"ن @��
)� و	� !ُ . ا�&

ة�O�?' ر"�^>Mأ'��م ا� $?�DF `#! �#�Y>�. >�^� '<Y#"ن ��� '��"�I إ�` !
ض 


��E�)! ط��"رت ���	 $��Y@�Qرة إ���` أن ا�<+���رح ا����Oا� a��'" ه��ق  @(���$ا�
وط��
U���
� زال. ! U��)و!#��` @ و�� ���#�Y>�وا� ����&�<��� '(��\ ا����Jم !#��` ا����Iاع ا�(


ي ا�ر��Mل وا��#�K�J$ >� ا��<f�Y �ر��ء ا�M<^"ر�  .أھ<�$ !(
 �Z

 @�*#���k ا�&���
ض ا�<+������E�&>ا� $@
���D?ا�'�������ت ا� G���' ����@�&ا�

$�����b�>نا�<������: ا�"���(
b>ن، ا�"���#Y>>ن، ا�"">>����ا�����@�"ر واeز@����ء  ، '
���������I>$ ط?&������ إ������` ا�<<�����"��G ... وا��������ءة، ا�<"�J������V"ن وا�<(�����D*"ن

G�!وا�<"ز.  
 $��V��V<�!�$ و�وا) $���F $�^�<
�����$، ذات أI&�د �وھ" @&�?
 و�V#$ ا
 $���!�>�(�
%���ت اQف ا�
و>#+����$ )���دة >��� ا�"	��U��+�� N، ا��V�G��' N#>& ط��


�X)ا� _��I اء، وذ���"�V �Z `#! $وا�<&�ر� $>%�Qا� $�V��+وا�  $��!"� G�!
�^���

د '+���Z$ : '����ن !��M' أو �&'���( ،���Vي، '�ر���#I ،ف
���Q' ح
��+'

$#M�
'  .  
�J@
Hه ا�CD)' $�E"�Fم و�	 G' �H
��I- N��% �J< ،���'و
ا�

 �Y@�Zو �>@�	 
KاLMا� N#>O P�QI ،ن وا�<��ن�'L#� ة
I�! ح
'<�رV$ ا�<+
 �+�
	?f –و'F G ل '�Xھ
 !�ة، 	?f ا�Z� ل ا��
�+�، أ�(�ء ا�Z� ل ا��


@$ وأ�(�ءھ�@
Q�رة ا�"Yا� - U#Zا
' c#�b>I ل J�V��Q)Vول  وھ" '�. وI&� ا
$��
�F G' U ل ا�<Q*�ت ا�!:  

%�ح �# ا�
"ا!� التاريخية رجذوال	� 


@��g ���� ا�aK���D أن ا�<+��
ح ُ!��Hم !(��� ا����Jا� \��)' �#��Eا"� Gّ���%َ ف

�+�#�$ �M(�"دھ� إ��` ا�<(��طg ا�����  $#��V"% U���Fا !#�` إد"�#>! G@\و'��ن، ا��
ا�

��^�"#�Q@ . َ! ،��\و�� ��J@
<eل ا�>�Dا� $�J*)' N�<
-  ��>I$����Qا� 
�KاLMا� ��^�<- 
���ل  ��Z

ون اeرI&$ اeو�` �#<� د ���Dط� '+�Jو'��� �^� >� ا�
إ�Iن ا��Lو ا�
!#���U ا�����ر ا�
و'�����$ ا�&�@���ة �<���ر)�ت '+���رح ا�^��"اء ا�*#��g ا�<�"ا)���ة >��� 
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 ����Z 
KاLMا� gط�)' _&I)د��J>��
�Vل، 	��<$، )<�#�$، O .(... ذ���، @?��و ��&I
eا $J*)>ن ا���V وج أن
�F �&I وه
>Y�+@ و�� �Z
G��#E �� @^�<"ا G���I ا�<+

f���Q>1ا� . ���I

 ا�"���Z ��\��% a���` '")��$ ا����Lو اeورو���I �#&����� ا�&>���Vوا
 G��' U���Vر�>' $��J*)>ا� N��<
! P���Z ،
��D! G'���Yن ا�
��Jا� $��@�^� a��' �' ��Vا�

�@�(.  

وض ��! ����
'��G ا���Oeل ا�<+��
�Z$، >����ر@� " ���Fل ا�f��X"أ'�� إذا ا!�?

�"���Z ���X&>I ���Eودھ� ا�<+��
ح F 
��KاLMوا� ���'">! �' ��Vب ا�
>��� ا�<���
 G�' وذ��� ،��Iوروeل ا ��Z�
ة ا�< f?	 ر@� �<&�ودة ظ^"رهC�ا� G�>@ ،$���Qا�


ا	��"ز"و" ����Fل ا���F"f��X ل !��
وض Jا� nKا

ه %��"ز( " !����	 /Karagöz /

%���$ "ا�&���G ا�+��"داء"���I ( \��)' 
��KاLMاك إ���` ا�
���eا U��#Fأد �Z
��+' f���D%


���Jا� _���&I N'�ّ���ُ	 P����Z ،ن ووطّ(���"ه"���@
KاLM<����ه ا��وا! ،
���D! ن ا�+����دس
 $�#Z�+ا� $@
KاLMا�<�ن ا� _&I �< Uو�
!)$I�)! ،$>E�&ا� 
KاLMإ��` ...) ا�

 �JZ� U&)ْ' G�Z)1943 (�+�
  . G'2	V f?#*�ت ا�Z� ل ا��
���¤ "ا�<��ّ�اG���>@ ���>%"G�Z ا!�?���ر !��
وض Jل ا����*Ie $���bD>ا� ،

��¤ ا���ر@��b$ ) و����V إcV"@ ����V $E�F f�!�>V(ا��@(�$ Jا� G�' ھ��
�Hو
 $�?&��Dة("وا�
�^� وأ'����Y^� ا����Q( (..." $�?&��D"، "رأس ا��"���$"، "!(�������MZوأ

 ���< $��J#Z f���O ���< ض
��&� N����% ����ا� ���#� $��E�Fو ،$�Z
��+' U?��O �����Oأ
 ������Zأ G�&���+@ اوي
ا�<(���V?�ت ا��@(���$ و>��� ا��Ve"اق ا�P���Z ،$�?&��D %���ن ا���


Fت أ���bDI$J#Qا� �< $+�K
��$ ا�bDد !#` ا�
��I م"J�  . 3،4ى 

ة ا�Z� ل �< �< �
@"ن إKاLMا� U<
&@ �#< P@�Qه ا��)&>I ح
أ'� ا�<+

�+�
��G. ا��

ض ذ�� 'F G ل >�&)Vو :$@
@
Q�رة ا�"Yوأ�(�ء ا� f?	: 
�Q�Q�aWرة ا��cا� L�- ا!�ي"
  ا�%�ح ا�

 $#Fا��' fZا

ي �<�YI L ث 'KاLMح ا�
@<�G ا�J"ل !<"'� CIن ا�<+

ا	"ز، ا�&
وض ا�(b?"@$ وا�<+
ح ا�D&?�: ا�(�DطJا� nKا
و>�<� . !
وض !

��f ذ���� �#@:  
 
KاLMإ�` ا� �+�
�"N&V وظ�I)1830( cK&� دF"ل ا�Z� ل ا�� ،


ا	"ز"Jا� nKا
! "b�
ار '(&^� >� ���J' f>Dو'$ ا�")"د ا��
�+�، ا�\ي ا	 \
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، و�&#U 5و)&�I"J! fت �Eر'$ �� 'G @<�ر�I)1943 (�^Vا@$ اeرI&�(��ت 
UZ

ا �<+�*F �+<�)' ه أو�� $�V��+ا� $@�!�#� $#�Vأن . رأى >�^� و �>�V �و

 �)! �?&Dا� f*?ا� $��bO fY>� N��% "ز	ا
Jا� $��bO "ا أن��	ب ��ا�� _&I
��<��I Lر���ع ا N��%و ،
¦َQَن ا���V ،ا�&<#�$ وا�?^#"���ت N�)��Iو $'�J�

 G' ھ�
و��I $E�F�f�Y> ا�?�رع >� ا�¦
ب و>� �")�U ا�#�<�ت ���
$�Z
���ت F ل ا�<+bD6ا� .  

 $�<"�
ت ا��Q ت ا�D�ا� ،$%
Q�>وض ھ\ه ا��'` ا�
! a)' �&Iو
 G�Zوض ا�<�ا
، ����I>$ إ�` -ا��� 	�و'N ا�<(a- وا�D&?�$ و�Z ت !

و'G أ'Y#$ ا��MZeت ا�D&?�$ ا�<(�
ة '�Y'e . Gل وا��O��e)#+�ت ا�Ze)� وا
��� و%��K�O N&$ >� ا�D<�ل bO ھ�
%\�ا�Z� ل ا��
�+� وا��� � ز�N أ

�)�*)+Jا�) :`I��I` و�NI و : G! $#�?ا� NI�
 !G ا�L@�دة، وQ?ا� �I�
�I`) (ا�"�دة و�I` ا�
و'� !G ا�D^�دة" :`Iأ "– a'"ة" �ـ�Kه "أي  -زا
%


 ا�<Q�f و!�او�U )ا��
�+�: ، وا�
و'�"ور>_�% ��V
� `#! f>&�، وھ� 
G�@
KاLMة ا�

ّدد أ@¦� 'G أ����O >� . ا��اV§� $>K م >� ذا%� �' 
^Oأ G'و

�^&#*' $�?&O ة���	 $���Yب ا�&��<�$ ا�
Qأ�(�ء ا� $>E�&واش ": ا� n�+�
@� ا��

 ��+N @� أ@^� ا�" (>� ���I ا�LMا@
 '� �O د@���KاLM؟ ا����I �< واش ،�+�
�

��(7.  
و>���� 'f���I�J ذ�����، !<#���N ا�دارة ا��
�+����$ !#���` ا���V�� ل ا�<+����رح 


ة >� n>F '�ن ) I#َ�@$(ا�
و'���$، ����I>$ إ�` �n�VC '+�رح )^"@$ E�&'

ة �?% $@
KاL() 
?><"�� ��< $>E�&��I ح

ر إ��Dء أول 	�!$ '+J�1830  ���و

 ���< ���^Z���<1853ا���	ان !���م ، ���� 

ا >��� ا�&���E<$ ووھ����Iوeا ��1882! (
 fY' $��b�' �Kا
MI �^�>!د"$�%"Iا��ر) "Derbouka, 1856-1858(8 وذ��� ،


 ا��JY>�$ ا��
�+��$ وط<�n ا��JY>�$ ا�<Q#��$ وا��
>��G�! U ا�<+��"ط(�I  G^�ف�D�
$+�

@$ ا�<�KاLMا� $?b)ا� $��>�Vوا G��Iوروeا . 
أن  �V"9&� هللا"ا�<�رخ و@\%

 G! fJ@ � �>I G��+�
�#� NZأو 
KاLM43ا�  G�I $�Z
، ُ'fّY 1925و 1830'+
 f��?	 ���^�Y#� ا��"��Z1880 : ���< در���Jك، !?��� ا�����)��"I ����+ا� ���)! 
��KاLMداي ا�


>! ،
KاLMا� ،$�)�*)+Jا�<"ر@+��$، ا���ھ($، ا��^"د@$ ا� ،�@�Jا� ،n@ر�I...  
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 f����D%و P@����Qا� U���'"^�>I ي
���KاLMح ا�
دf���% `���#! f����F أ'���� ا�<+���

ب ا�&��<��$ Qا� f?	 �' `و�` إ�eا U�
)�I aا@��< ،$�' Vا� $�I
ا�<M�<&�ت ا�&

ا ��I����ر@� ا�&
���I واeدب �C���' أو ����#Q' ��?&��O اه >����ن"���Q' ���'و���`، وأeا

 ���+�
�?&��� �<������U-ا��-10 $���#��I ���>Kن دا���% $��#�Q>ا� 
��KاLMا� f��Fأداءه دا G���� ،
�'��&��I أو `Q�
و��U >�� ا�&
�I$ ا��! _�&I ف �bI ،$�(وا��ار $�I\^>ا� G��

 
M^>ا�)$E�F �+�

G' �H و)"د ��"ص '+�
���M#I �<( $�Z و>��I وذ�� ،
 G�@
KاLM� $�+�
���I) k���% ،�#�V
��I ،k"د@�$ '�% `�*��' ،��Dو�� ا� �>Q'

n��@را ����#Qا� ���?! ،G���V�@ (... �^���
! f��?	 $���I

)<��$ I&¦��^� إ���` ا�&� N��>�
  .Pourquoi? :1938(11/؟! ش(


@$ اeو�`KاLMا� $�Z

  N��%12 ا�<�Qو�ت ا�<+��'e<��م ا�اھ G! $M���
 ���F)در�Jا� �?! 
�'eا ���Z ( ،$�'eظ ا�J@إ �< �^�<
�Iور ا�<+
ح ا��JY>� وا��

 n���VC�I م���	 P���Z- $@"��¦^)اض ا�
��Heا G��' ه
��� ث  -�^��\ا ا����
ض و�����

@$()<&��ت >(�$ KاLMة ا��Z"ا� $�&>( �V�I ا�?#���ة وا�<�@�$ '(�\ >� ا�) ،$>E�&

و������I>$ إ���` دورھ��� ا��
��I"ي ا��&#�<���، 	�'��N ھ��\ه ا�M<&����ت ا��(���$ . 1911
�"ر وا�<(��زل وا�Lوا@��، ا�Y ث Jا� _&I �< $�Z
I�I �@�J&_ ا�&
وض ا�<+


ب ا�&��<���$ اeو��` �Qا� ���&Iو f�?	)1912-1920(" :وءة وا�">��ء
ا�<�@��$، " (ا�<��
1912( ،"P?%�') "Macbeth (ـ�"
�?+�O) " ،وا�?#���ة $>E�&1912ا�( ،" f��J'

G����+Q1913ا�<�@���$، " (ا�( ،"ب ا��^���"دي"���J&@) " ،$���@�>1914ا�( ،" f�?���V ����<

"، "ا���ج�'eان ا
�H" ،"��??$ ا�	13)...1920ا�<�@$، " (!�.  


ى �Fط )<&���ت أ��D� `و��eب ا�&��<��$ ا
�Qا� f�?	 
�KاLMا� N�<
! �>%
I $���%

ض 'fY )<&�$ ا�?�! N'��	 ���#<+�ن، ا��اد ا�ّ+��"
ّ�I "191314 !��م ،

 N'���	 ����"�+���$ ا��ا� $�Z
>���  -و	���وم I&��_ ا�M<&����ت اeد���I$ وا����
ق ا�<+��
I&��_ ا�&��
وض ا��(����K$ وا�<+��
�Z$  -ا�+��($ ��+��^� >��� ا�&���E<$ و	+��(*�($

...) !*�f، ا�&?�V$، ا�+#*�ن E ح ا��@G، ا��K�J ا�<�
�I، ا�*?�k ا�<�¦"ب(

وا 'f���Y ھ���\ه ا������ %��������¦Z ����	 ن"���@
KاLMو%����ن ا� ،`Q����
����I$ ا��&��I N

G���+�

زت �N��� ��?�+� ��Z�M ا��?��ه ا��Zأ ��ت، ا���#�Y>�15ا� �^�، وا��\@G %&��د
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�^�� ا��
ا���$ و���^�� ا�&
��I$ ا����Q` أو �@"�Q' k?+I �^�#! g��¦�وا إ�` ا�CM�
$I\^>ا�.  


@G ا�<�Dع !(^� %D&ن ا�
Jت ا���)@
D! f?	 و%�ن ذ�� CD)' ة
��

يKاLMح ا�
'"ا��$  P�Z1921 %�ن @&��J أن �Iا@��U اeو�` %��N >� . 16ا�<+

 $@
�
دا�Z، (أو '
ا>�J� $Jوم I&_ ا��
ق ا�<+
�Z$ ا�<J؛ )"رج 1908ا�
 _�I1921أ G@ا�� L! ي، ...1922؛�Oل ) 1932؛ >�ط<$ ر �Z � $@ا�<&�د 
�H

 �'�! G�I $E�Fو 
KاLMو. 1932و 1921إ�` ا�E $	
< N#"_�Iرج أ"( "

��G درا'��I Gـ! N'�	 P�Z $>E�&إ�` ا� $@
�" ا�<+
ح ا��M@�"ا�<

)Nouveau-Théâtre ( ل"أو�Vب": "ا��"ر
E ح ا��@G "و" ��رات ا�&
>���"ر "و" و���م �V"ت"ا�<+�ْ"G' G�ْ�Z أ!<�ل " ()"رج �Zاد"ا�I"@e �ـ

"Mھ�("I `#! 
�� إ!�Mب ا�M<^"ر، ا�\ي ا	��)@ �� ،G��JY>ء وا���)Heا _& .
 $@
�
	$ ا�<<Y#$ ا�<< U�	� U+�� 
��>� ا�&�E<$ " >�ط<$ ر�Oي"وا�<

 $)V $)�*)+	1932و . k+Z `و�eرة ا�@Lا� fD< a(
V&� ا��@GI G "و@
k)O"17 وف !�ة
أو�^� %"ن 	�!$ ا�&
ض �")� �Fرج '
%L ا�<�@($ : إ�` ظ

"�Iوروeھ���" اeت ا�&>M� G' �&Iأ... وأ �>% �@�J�ن وE"ل ا��
	$ و
����I>$ إ�` %"ن '&�X ا�M<^"ر، إن �� . !
و�^� �� @���I ��XQ!�@$ ا���>�$

 ��
'� ������Jه ��Q' �
اه 'Q�D<� و@ � f>&I ل�?' 
�H د@�، %�ن�&' G�@
)$�I
H 
X� $^(ت: "و"�V "و""Mا ") ھ�
^X'و) �D�Q>ا� 
�H ا�#?�س

) )"رج(وZ�` ا�V ا�<��c ). "Y>>#� :Comédiennes en déshabillés ت
 G' 
�Yا�� 
X� �< $Iو

 !G ا�V م وا�&?&@ � G��+�
���I ص�bا�

G�@
KاLMإ�` ". ا� $<����I"G�@
KاLMا� �)! `Q�. c&�"18 ا�#�$ ا�&
�I$ ا��
 G��JY>ء وا���)Heا _&I ��?&O 
>Y>ا� 
�H ر"^Xھ\ا ا� G' د���Vذ��، ا a'و

�I$: ")<&�$ ا�داب وا��<f�Y ا�&
�I 1921أ>
@VC<05  f+"ا I��ر@�  " ا�ُ<^َ\ِّ
)L’Educatrice) ( $V�K
I"

@c ا�*�ھO �#!(" ورھ��I 
>&�، وا��� �� 

) ا���Dء I&� ا�&(�ء، �F@&$ ا��
ام، a@�I(ط"@  و�� ��Jم V"ى � �$ !
وض 
 $&*J�' $��I) ات")V1921 ،1923 ا ) 1924و
Iوeا ،
KاLMا� $@"��� �<
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�c��C . ا��M@�وا�<+
ح  G' �^#% N��%و"

@c ا�*�ھO " ¹ ا�>�ت��&�و

>bب ا�
O G! $M�  .ا�)�<�!�$ ا�(�

 G! cQ�
ض و��Z و��I<"ازاة 'a ھ\ه ا�<�Qو�$ ا�
ا�Kة، ��#<N ا�!
)Gا�"ط f�?V �< ( U�'�	- ،$&>M29/12/1922@"م ا�-  `Q�
�I$ ا��&��I


 '&�<�ة ر��JI ��>Vد�H ا�^"اة G' ى
Fأ $!">M' �< ����ة 'Q<� ر�� '(
"�@�Mح ا�
��(�ول " (ا�<+ �^�"�� ���Yا� �^�
'(&V N#*�ت ا�Z� ل !

G?+^� ). '"�"ع ا�">�ء �#"ط�	ل ا"^M' �%
� k���� $�Z
و%��N ا�<+
"����)' ."
Fا آ��Zو ��

ون !Fم ھ"اة آ�	 �>%" :»#�أZ<� "�ـ" (ا�<

��¤ '���I1923 ، �^�"F#�$ ا�&
�I$ ا���Q` !�م ") >�رس ا��D@�قb� a'
 »����"��J@
و%��N ا�<�Qو���ن ���F��G' G ". )<&�$ ا�*#?$ ا�<+#<�D� G<�ل أ>

 )1924(%<� 	�م >� ا�+($ ا�<"ا��$ . @J"م I^� ر)�ل '�(�
ون اeدوار ا�(+��K$ أو
 G' f% �¦@أ `Q�
�I$ ا��&��Iو"����)' " $�Z
+'"n���e« ا�و" >" �Q'

  .M"19^ ء ا�<ّ�!"ن ��I&#�ا�"'+
�Z$ " ا��@O�I G*�رزي
 $@"?b)ا� U&ا�� وط?�&$ '"ا��
&�Vا G�% ح
و���Z Gا�$ ا�<+

ي ط�#$ KاLMح ا�
وظ
وف ا�Z� ل، أدت إ�` �"	c ا�<�Qو�ت اeو�` �#<+

 G��)V)1924 -1926( �#Q>اث ا�

ي @&�<� ا��KاL( ح
، ظ^
 I&�ھ<� '+
 G�ْIدeا G' ة�Z"�+>ا� $�?&Dا� $����bا� ¤�Jوا� �!"�"' �+�
ا�&
�I وا��

�Iح أد
+' UJ<را ،$�� $I\^>وا�&�'�$ ا�- $%
Qاف ا�
O¼I »��< �>�#&�
�^� G�&MD>أو ا� $�Z Eا�.  

 $)���V ،إذن N������<1926  gي ا�(����ط
���KاLMح ا�
ّ���
ة !����I Gا@���$ ا�<+���?&'
 $�'�&��I)$�(ا��ار ( دة���JI–"ا����ا� `�#!-  G�' f�%"ن"�>Zو" د""��ّ !َ) " ��#!
�� ����V ( \����)'1926  
�����Feھ����\ا ا $����	
ر������O "، )1932-1929(" ا�Lاھ�����$"و>

�)�*)+Jا� " U�	

ي"و>�KاLMْرزي"و" ا�^� ل ا��*�Oْ�I) "$���bDا� U��	
، )و>

ب ��Qم ا�����	 $��@�H `إ��� $�Z

%��$ ا�<+��Qا� 
@"��*�وا���\@G �&?��"ا دورا ھ�'��� >��� 
 $���V��V<�!���$ و�¦���@� ا)	¹ ����&�ا�&��<���$ ا������Y$، وذ���� '����F G ل !��
وض 

)' _��&I ت��Z
>��� 	����k ھ����L و����Jم >��� 	�!��$ ) ��O�I " ���&I1934*�رزي"+��

ا وا��Zeء ا��M)I ،$�?&Dح '���وتIوeا . f�D���I �^�ور�H ذ��� ��Iءت 'M^�"دا
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�Z$ "و. و���I> س ا�<��دي '(�\ '*#�a ا�Y ��(����ت�+' 
�?�&�"��Q() " G��' f���

@��$ ��I#���$ ا��ار)��$ 	���'N @��"م ") دZ<��"ن"و" ! ���""KاL( $�Z
 12أول '+��

 f@
>�� 	���k ھ���L و����N إ!��Mب ) ا��"ر��Vل(!#` ا�<+�
ح ا��M@��  1926أ>

 ا�<�"ا��^Dات >� ا�

ار !
�^� � ث '��'� ��� 	��ّ . 20"ا�M<^"ر إ�` در)$ 


ى ��Fأ $�Z
��+')G�#J!"��I زواج ( 
I"���%ى . 1926>��� أ
��Fت أ��Z
��+' ���>^�#�

 وا�<��bرات، أھ<^���>bل آ>�ت ا���½ وا�"Z: "ن��XJا�� �K��)أو ا� G�+Qا� "�Iأ "


ا، '���رس (��Iوeا $��!�JI1927 (و"N��@

 "، )1928'���@" " (ا������د وا�&����)!
����D@�DQاء، " (ا�
���>Qا� 
����" ا�&^���� ا����">�"؛ "! ����""����ـ)... 25-2-1930	

)1927( ،"$��'
ْI "��I زواج) "eاا
��Iن"، )1928-3-22: و���I

و@*" و زِر@��O "
)eاا
��I1929-2-15: و( ،"eا ���M�"�$���+���) "28  

ا@��?<1930( ،"���Zرو ���O "
)1931( ،"�����+?V"I "و"و�������Iو $����DK�!) "1932( ،"U�����#! �����@ز) "1933 ...(

، "؛ "ر����O ا�J+��(*�(�"���ـ���Jا�^<���ز"ا��" ،"c���)(��� وي "، )1934" (!#��` ا�I

'� ""و" ا��\اG�I"، )1937" (ا��bا!�G"، )kZ) "1936 ا�(+�ء"، )1935" (وي
»�
 ا��H a�)@) "1938.( ..رزي"�ـ�*O�I"21 ،" c�+��I ر�QّV–Uأ��� ��Hر-" ،

"���"@ ��< ���Dا�� 
>��c��C و�<�Q' f�Y ا��@O�I G*�رزي V�)>I?$ ا�&�Jد ا�<�� 
193922.  

 �&I ت
I&�_ ا���
ق  1926و>� 'fI�J ھ\ا ا�(�Dط ا�&�E<� ا��ارج، ظ^
 $)�*)+	 �< `Q�
 ا��@G د@(� (ا�<+
�Z$ ا��E�� $	
<–Dinet- ($�I�)! ��<و 

و>��� �#<+���ن و	+��(*�($ ) �#+���� ا�<���Q'� ا�M(����ي 1932، "ا�<Lھ��
 ا�?��"��("

��Zت ��ر@��b$ '+�(^¦�$ �#^<�� )��1926دي ا�+&�دة، (�+' fY>� N��% ��وا� ،
�#<+�ن–، >�« اn���e -	+(*�($ -ط�رق GI ز@�د (- cْ��ِا� ،$I"�ا� ،– ،$)�*)+	

1932- (...G@ھ��D>ب ا��M!إ N���23.  

ح أد��I"+��ق ا�!�Lازي ا���EC#� 	��م � ه >� ��n ا�+'- ��>�#&� "

)�Z Eإ (– $���Yب ا�&��<�$ ا�
Qا� f�?	-  ���L^ا� �?&�Dح ا�
إ��` )���k ا�<+�
ا�<+�#<�gI�V G ا�\%
، و!#` @� �G�' $?b ا�<&#<��G >�� '��ارس )<&��$ ا�&#<��ء 

�Z Eر ا����ر ا���<�� 'Q<� ا�&��� آل Q' ،$���#F<�� ا�&���I ا�Q' ،��� M: وأ�
�U ا)�<�!�$ و��ر@�b$ وZ�` ... ا�(�Mر، 'Q<� ا����« ر'¦�ن�!"�"' N��%و
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$�V��V . $��>�#&�ت ا����&>Mا� _�&I '�\ أ��+�^� أو �ھ� ا� ����Zن أ"#Y>>و%�ن ا�
 $�Z ��Eا� $��%
Q��I $��*?�
؛ 1933، '���@" "أZ?���ب ا����G")<&����ت (وا��(���$ ا�<

ا�^� ل "؛ 1937، أ>
@�f "ا��(�� ا�D?�ب"��I<�@$؛ و 1934، "ا�D?�?$ ا�V '�$"و
�#�Y>�($؛ و)<&�$  1938، '�@" "ا��*)+JI"ء�(
�($" %�D>$ ا��?I(... N���� ��ا� ،


و����^� !) f���	e15!#���` ا  G����I $�Z
إ!����Mب ا�M<^���"ر ) 1939و  1937'+���
$�>E�&ا� U�&	"	 G' ح

)N ا�<+Fوأ  _@"�&� G�' N)�>�و���U ا��ار)$ %<� 

$���Yب ا�&��<�$ ا�
Qا� �&I ح ا��ارج
و'�G أھ�� ھ�\ه . 24ا���"ر ا�\ي أ�Eب ا�<+
�<Q<���� ا�&�����I ) 1937: >���� 	+���(*�($" (!�	?���$ ا�J<����ر وا�f���^M: "ا�<+���
��Zت

 ،��� M(ا���)��"ن"ا� "$�I�)!و $)�*)�+	 ��< Gا��� ��?Q' $��&>( ��^�#Y' :1937 (
، 'Yّ#�^�� )<&��$ ا��D?�ب ا��(�� �<�@(�$ 	+�(*�($ >�� "?�ن ا���"مQ>�"O<� ا�(�Mر، 

10-4-1938 ��Z

ة : "!#��` ا�<+��
ح ا�?#���ي، �#�^��� >��� ا�+��($ ��+��^� '+��	���?!
" ا�(^¦�$ ا��M@��ة"�#�M ���، و" ا�?&�Y$ ا��&#�<��$"و) ��ر@��V��V $�b$" (ا�&
ب

�()ا��!"ة إ�` ا�E ح وا�&#�(�I �< ء�(

	$ %�D>$ ا�< �^�#Y' ، $)�+ا� �< �� ،$
$�Z
��ر@I) "$��b ل GI ر�Iح: "ا�<"ا��$ '+- 
!��D#� $Q���< $@
&�O ،$��V��V

� '���\ )<&���$ ا��
���I$ وا��&#���� ���D>Iر%$ ا����
ع ا�<"Q'( �J���V<��� ا�&���� ���^#Y' ،
�M<&���$ ا���D?�ب ا��(��� !#��` ا�<+��
ح ا�?#���ي ��V�)>I $)�*)��+JI?$ ا�<"���� ا�(?��"ي 

 c@
D1939-ھـ1358(ا� .(�&>Mھ\ه ا�G����#�Y>�: $ ا��� !
�N >� ا�+($ ��+^� 
"$Vا�<�ر) "$��Lا�<"�� ا�(?�"ي"و) ھ ." $��&>( N'��	 ��>%"��)ب ا���?�Dا� " ��<

20/1/1940  $�Z

ح 	+(*�($" ا��@����"ر"'++' `#!25.  
'(�\ –و��Mر ا��Oرة ھ(� إ�` أن ھ\ا ا�(�Dط ا�<+
�Z را>U�J وeول '�
ة 


%�$ ا��D� $�Z �Eط ا�(�J اeدI -�^�@$ ا�Y ��(��تQا� cQE �< �Z
� وا�<+
 �<f�O ت ا�*?�!�ت�J�#&��\ة 'G !�د إV^�'�ت F ل 'G و�Vا�&#<��ء )<&��$ أ 

G�>#+>ا� G' ل�Y'د ر'¦�ن أ">Z �>Q'ي ا�+&�� و
 �Z"Z" ر��� وأZ<� ا�Lاھ
g�<"�و��G ھ\ا ا�(�J ا�<+
�Z ���  ...	�ور GI و!<
 ا�&<"دي واG�'e ا�<��� و

! U'">! �< ج
b@ ر�^�Oوا� $�Z

و@¹ �#<+�� G' cQ�<� ا!��د !#��J� Uد ا�
 L��Q�&<�� وا��ا� aIط� �^�#! k#�@ م��Zeا G' $#>( ار�Eوإ ،�^I c@
�^� وا��&

������Zأ . P���Z ت����)���>Yا@��$ ا��Iا�+��?&�(��ت و $��@�^� `���Z ��\��% a���"ا� 
>���Vوا
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�KاLMد@<� >�� ا���%eا ��J)رواد ا� _�&I <��م�ة اھ
Kح دا
ا�
%�?��، : دfF ا�<+
��ض، '��@c، دودو
'...26.  


ي ���KاLMح ا�
و�����I&"دة إ����` �����ر@� ا�&���
وض، @<����G ا����J"ل أن ا�<+���

ف ��O^� " ا�&���'�"���Q>وا� $�����Yب ا�&��<���$ ا�
��Qع ا��ر%��"دا  )I)1939&��� ا����

 f��Kواeا U����
ب و>�Jا���I U&��_ أھ��� ر)���Qوف ا�

اھ�� (�+��?�� k?��+I ظ����Iإ
�)�*)��+Jا� ����Oن، ر�I"��O G��Iن، ا"��>Zءد���	رLا� G���! ،������)' ���>Q' ،(...27 ،


���I"وذ���� ر�Q' ���Hو���$ I&��_ رواده إ����Dء ! �Z
��+' ���V"' " م���! 
J���+'
و'+�!�ة أ�D� k�#H*�ء " O�I*�رزي"��JIدة  -I<"ا>V $J#*�ت ا�Z� ل - 1947


 G�' ��*�#F ا�(��"ص �?�&� $�Z
ا�<+
ح، ا�\@G ا)�^�وا >�� ���J@� أ!<��ل '+�
$�I
! $�#Iو $�#Q>ا�&��<�$ وا� $I\^' $�'�! ... $�I�	
#� a¦b� �^E"�� N��%و

��I&���$ �+���#*�ت ا����Z� ل $�>���Vر 
����Hو $�>���Vن ر����M#� $���@
. ا�\ا�����$ 	?���f ا���
 G��	

	$ ا�<+
ح ا�&
��I ھ�\ه إ��` >�< N>+Jوا�) ��>Q'رزي و�*�O�I G�' f���

k��Hا
، '<��� أد%��` روح ا�<(�>+��$ �Y�< ���>^)�I���� ( ���V"' ���<1949-1950 G��' ا�
  .��Dط^<�


ف"k ھ\ا ا�<+
ح وإ�` )����Q>ا�" _�&I ات
�?F G�' د����Vا��\ي ا ،
 $#J���+>ا� 
��KاLM#و� $��@
KاLMرة ا�"��Y#� �Z
أ!¦���UK ا�(���Dط ا�! '��� وا�<+��


ت I&_ ا��
ق >�Vا ،�JZ�
وف ا���V�J$ ا���� " ا�^�و@�$"�Xا� ��Hر f�>&ا� ��<
f�Q>ا� �^�
ز!��¿ "و" �I�Z"I$: "و'(^�� !�
ض I&�_ اe!<��ل ا��"'��@�$. >

�Jو'&�¿ و�¿�Q"ري"�ـ" ز ا���ا� �>Q' "و"$�� Yاق ا�

ى   28)1949(" ا�+��Fوأ
��k " ط�رق GI ز@�د: ")�دة�% `�*��
ي �<�KاLMح ا�
ا���� 	��'�^� >
	�$ ا�<+�

	��$ ھ��"اة ا��<f���Y " د'��"ع ا�������"و )N��)I `��#�� ")1951 ا��
ا'��$"، 1950!���م ��

�� ا���
ج"ا�&
Q>� �I<� ا�*�ھ
 >¦ ء، وC�@ ة��Dا� �&I " $�	
" ا���� '+�
ح"��
�1950
�� > 	� !�م ...  


�I$ ا�<�<��Lة �M�رة ھ(� إ�` ا��Oر ا��M�، "أZ<�� ر��� À""�Z"Zد@�k و
 $�&>( n�VC�I م�	ا�\ي "�)�*)+Jا� 
، وا��� %�ن 'G 1949/ 27/10>� " ا�<Lھ

 ����^� F$���+?�J>وا� $�?&���Dا� U���Z
���+' _���&I ض
���&@ : $����#' ،
���^X>ء ا�����Iأد
f��b?ا��"رود، ا� $�&K�I ،$ط��
H ... $�I
M�!?�� ا���Jدر و��� !?�� ا��
G>Z "وإ��` 
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ا�<+
�Z$ ا�<&�<�ة !#` ا��
اث ا�D&?�، وا��� ا�&�+N !<#�� >� إ���Dء " %�%�

ا	��"ز '��G ا�^��"اة >��� '�@(��$ '+������� Jا� $��	
<)1952(��#I ً$و����Q' ، اث
"رة ا����

�Z
�+' f��O �< �?&D29ا� . G�' ��@�&ط?&�� إ��` ا� $<�����I ت ر)��ل��Z
�+'
$@
@
Q�رة ا�"Yا� `�Z ت
>�Vا ��وا�"ط(�$، وا� $�Z Eا� $%
Qا�<"���: "ا� "


ة" ،)1948(��M^ا� "  ،"
�&?��� ا���
G>Z ا�M ����؛ " اF G��I#���ون"و" !���ل !<��
"f&?ّ)Z ")1950(  ا�<���؛ g�<"� �>Ze"بeأة ا
، )I<�@(�$ ا�&#<�$ 52 19" (ا'

 " روا@�$ ا�Y ��$"و" %�ھ(�$ اeوراس"GI �>Ze ذ@�ب؛ ..." ا�Q(ّ$ وا��(ّ$"��D?#�


اھ�<������؛ Iة"ا�
������ـ<Q<� ا���������«  1953": ا�b(+������ء"و" ا�Â�����O�)$ ا�<^������(

�Z$ ...ر'¦�ن+' fY' ات
�<U#�Y !�ة ' �� �^¦&I ،"f&?)Z"30.  

 N#>��O ي
��KاLMح ا�

 إ���` أن !��
وض ا�<+�����Feرة >��� ا���Oر ا����M�و

ن '��G ا�(���Dط ��	 c���
@��$ وط�#��$ �@
Q�رة ا�"��Yا� $���D!)1912-1953(  ا��"��Z

220 $�Z

 ��Qا���$ ھ��\ا ا�(��"ع ا��(��� >��� 31'+��X)����I ا���( 
، وھ��" !���د '&�?��
U�*Dّ)>� ل �Z�
 و�&c ا�'����ت ا�<�د@$ و'¦�@�Jت اKاLMا�.  

%�ح ا�
"اا� �Q�Q�aWرة ا��cء ا��fg1962-1954(!�ي أ(  

ر@�$، وeن ّQ�^� ا��¦�	ح ��!� 

@$ اV��bام ا�<+KاLMرة ا�"Yا� Nو��Z
 _��&I رك���O ، �Q���+' ن���% Gا���"ط f��Fي ا�&���م دا
ا�&<��f ا��&?��"ي ا�M<���ھ�
 �^	
��< ���V�I $ا��و���� $�Z
'(I ���< U�*��D&��_ ا�<+����JIت وا�<^
)�����ت ا�<+��

 $E�bا�) k���% `�*�' $	
< ،$�E�F1951-1953 ( ي
�KاLMا�">�� ا� ��V�I ���
)1955 ،1957( ��>' 
KاLMا� �< $JZ >#� U�	
�k و>�% `�*�
ض I&�ھ� 'ّ&� ،

 ����Hوض ر

ة وا�?����Jء >���� >
�+����، أ@���G 	���ّ�'"ا I&���_ ا�&������M^#� ھ�
ا����*
 n�"�ا�<¦�@�Jت وا��Vءات ا��
�+�$ ا�
V<�$ وا�D&?�$، وذ�� 	?f ا����J^� إ�` 

 \)'1958  `�Z1962و G@"���
 "، أ@���O Gر%"ا >�� �@
Q�ا� $�^?M� $��)ا�� $�	
ا��
 N����%35 ھ��\ه ا��
	��$ '��"���$ '��G . 1958، ا����� �N��+VC >��� '���رس "ا���"ط(�
�k"	��دة : !¦"ا�% `�*�'"G' f% $@"¦!و ، : G�I ��Q@ ،n�@را ��#Qا� �?!


ات، 'Q<��� ز@(���ت، )&���
 ���Iك، أZ<��� وھ?���، ا�^���دي @"��% ���#! ����V ،وك
��?'
k��(32...ر .a��'  $��	
ا����Oرة إ���` أن 	����دة ا���Y"رة ھ(���ك د!<�����D� Nط ھ��\ه ا��


ة 	�م% g@
  .�D�¼Iء >
	$ إ��Dد@$ و>
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 ��< n�"�� ��< $	
: I&(�"ان - 15/4/1958و%�ن أول !
ض 	�'�U ھ\ه ا��

ي -"�Q" ا�("ر"�KاLMا� k&�Dح ا���% G' ت�Z"� G! ھ(��ك . !?�رة N'��	 ��>%


��Zت ����+'"$?�����Jء ا������)I1959(" أ( و"و�������bنا� ")ار"و )1960
����Zeدم ا "
)1961( - k���% `�*��
اج '�Fوإ n�@را ��#Qا� �?! c��C� G'- و" $�YMرأس ا�

  .33"ا�<*"	$

و���^� ! _��&I �@���J�I N��'�	 ،n�"��� ���< $��	
وإ���` )�������D� kط�ت ا��


ى Feا $�I
و>�� I&�_ ) ��?��، ا�<��
ب وا�&�
اق(ا�Y"ر@$ >� I&_ ا��ول ا�&

ا%�$ ���O�����Qد ا�+��">����@"H+�� >��، ا����(ا����ول ا�
@��c ا���
أي ...) �G، ا&��

$��@
KاLMا� $���¦J��I �>����&ا�&���م ا� . c��C��� $��@
@
Q�رة ا�"��Yة ا�
���< N��<
! ���>%
$���I

@��$ �¦�����$ أ������I N#���$ ا�&KاL( ت��Z
��+' 
��Dاب: "و�
 )1954(" ا����


>� " >� ا�<&
%$"، و"أ�I ا�&�� دودو"�ـF »����) ،n�"�
ع "، و)1957��'

 !��م  1958م أ��N !�" (ا�*��ةD)#� $' V"I دار �< n�"� �< N&?1959وط (

و� ���ري ... 34)1961��"�n، (�#*�ھ
 وط�ر " ا�^�رب"، و"!?� هللا ا�
%�?�"�ـ
�
 I��Y>#^� أم @
Q�ا� $^?( $	
< N'�	 fھ.  

 _��&I 

��Zت �"ر@��$ !?����+' P��I `إ��� $��@
KاLMرة ا�"��Yت ا����>! ���>%
�  .n�"35 وا��Jھ
ةا�ذا!�ت ا�&
�I$، وE�F$ '(^� إذا!�� 

  ا�%�ح ا�
"ا!�ي �l� اj.W&kل
 U�
ا�?&��<�YI L ث 'Q*�ت !�+N أھُ�  U�CI ل !#` ا�&<"م"Jا� G�>@


#Z��U : ا��")Uَ ا�+���V ا�&�م �#? د>I �%ا
�Oا U("�
ح �"ري وذو +'
$�!�)�
ف وھ�ٍو '�&�د ا�<�Dرب  -ا�&<"'�$ وا��Q' ح
ذو (ا���Mر@$، و'+

$�#�b' $�V��V ت��V�+Z( ف
�Q' ح
��'"V<� و، و'+�?V�)' .#@ �>�<و �
��f ذ����:  

 ��'C��I $�@
KاLMا� $�'"�Qا� N'�	 �+�

وج ا�<Q�f ا��F �&I" ا
�Iدار أو
$>E�&ا� 
KاLMا� " 
�KاLMا� G�' f% �< ن"�+�
وا�<+�رح ا�?#�@$ ا��� أ	�'^� ا��

 �����+V�' ء����Dوإ� ،$���I�)!+���(*�($ و	س، ����?&#I ،ان
ا�<+���
ح "ا�&����E<$، وھ���

ي��KاLMوط(���$" (ا���"ط(� ا� $��	

يا�<
%��L ا���""و) %���KاLMح ا�
" ط(� �#<+��

)$@
����+� $��+V�>%) ( م"��V
'08  
�N���"Q ا�<+���رح ا�?#�@��$ ). 1963@(���@ ���Jو�
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ح ا���"ط(� ��+>#� $��&I��J>I�¦��` ھ��\ا ا�<
��V"م إ���` '�V+���ت !<"'���$ وط(���$ 

ا%�$ ا�<&�<����ة ر���V<�� آ����\اك ����O�
اع ا�*?����J، (و��?���)` ا����("�"@�@e$ ا����ا�

$����&(

@������$ وا�?'eا $���Q<��' .ط  و%����ن...)����Dب ا�(����+Z `���#! a?*�����I ذ�����
 �Z ���Eا� �Z
، ا����\ي ھ����رت )������ و�<����Y " (ا����V '�-ا�&
����I"ا�<+���

 ُ� �����
ار '��� ���Zث '��a ا�(���Dط إ'�������U و���� ��H `��#! ،ل J���V�+����I f&��� ا

يYھ� ا�! '� ا���Eور $�Z Eا� $%
Q#� �<�Q�  .ا�

 "����"@ `���Z م"��V

 ا�&<��I f^��\ا ا�<>���V1970وا  
��'eور ا���E �@ر����
، ا�\ي �¤ !#` إ!�دة �(��X ا�<+
ح ا�"ط(� و�U�#@"Q إ��` '�V+�$ 38-70ر	� 

�����$ ا�<&("@���$ ) EPIC(!<"'����$ ذات ط�������E aI(�!� و�����Mري bD��I a����>��
����E"� a��¦b@$ وزار@��$ N���JI ���^)�� ،�����>ل ا� J���V��¦��<G ا�����J"ن . وا ���>%


���V"م ا���V�Ve ا�&���م �#<+���رح ا�M^"@���$، وا����� أ!���� ا�' k��(">I ���^I f���>&
16/4/1973 ،$)�*)��+	 ،$��I�)! G��' f��% ���< $��@"^( رح���+' a��Iث أر���Zا���\ي أ ،


�Z��@"��^( G��G . وھ��
ان و����Vي I#&?���س��+' G����+V�' اث�Q���Vا ���JZ���� ه 
 $��)��Iو $��@�MI ���< G���<ي وزو )12/11/1983(إ����L���� ���< ���� ،)13/6/2005( ،

ا�<+���
ح ا����"ط(� : ھ���� ���������I f\�� !����د ا�<�V+����ت ا�<+���
�Z$ إ����` �<������$
 ،$���I�)! ،ان

ي وا�<+����رح ا�M^"@���$ ا�+���?&$ G���' f����I 	+���(*�($، وھ������KاLMا�

�(�$ و���Lي وزو�I ،$@�MI ،س�?&#I . ض
�����I>$ ط?&�� إ��` I&�_ 	�!��ت ا�&�
$)�*)�+	 ،$��#Mا� ��< $Z"��>ا�<�*�ة أو ا� �Z

@�$ ا���� ... ا�<+�eوا�<+��رح ا

 �Vا�<"ا _&I �< ��+��f إ �  .وا�<(�V?�ت!�دة '� 
ا�<�Qد �"�a ) 09–81ر	� (، �Eر ا�<
V"م ا��(��\ي 11/2/2009و>� 


ي ��&"ض '
V"م KاLMح ا�"ط(� ا�

 'G 197036 @"��"ا�<+��@ �� U)و�� ،
 U'�^' �< ر '� !�ل�JI ح
+>#� ��"��Jا� a�"ا�) ������Q@�ا و ) U�(�I �<و

$�#Fا��ا $�>�X)�ا�. 
 `��Z $�@
KاLMا�<+��رح ا� $?DF `#! N'�	 ��ا� $�Z
أ'� ا�&
وض ا�<+


وح" ذ%
، >�J 1972!�م %"I"37  Ä#I 38أن !�دھ�  ¿�J< �^���� G��� ،$�Z
+'

ي�KاL( ج��إ� G' ت . %�ن��%
Qرة وا�"�Yر@� ا����و�<�Q"رت '"ا���&^� �Z"ل 


ا%� �#? د �O�
ر@$، ا��")U اQ�ا�)��J?*اع ا�
�ا�?�
و	
اط��$، ، )وE�F$ ا�
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�?&Dاث ا�

ى ��?&_ ا�����ب ... وا���Fوأ $�@
KاL( ص"��وذ�� '��F G ل �
 U+�� U("�ذوي ا� G��>��&ا�)Nb@
I (...ب
  .وI&_ ا��+�ر@�G ا�&


 ": (�V($ 132: "و'G أھ� ا�<+�
��Zت ا���� 	��'N >�� ھ�\ه ا����
ة?><"��

ا	��"ز"و) 1962Jـ )1964(" د@��"ان ا����"G>Z
، "%���%� !?��� ا����Jدر و���� !?��� ا���

"$?�Jء ا��)I1963(" ا�&^�"و" أ ( ،n@را ��#Qو"�&?� ا�
، )Z :")1964َ+��ن ط��
%�f وا���Z "، و)أZ<�� !����د" (رو@���D"��ـ 1970": ا�?"ا��I"ن"، )1966(": ا��"��$"

">�Z1966(" و( ،"G�Q���
اب وا�ّJـ" ا��"�%��% G>Z
" !?� ا��Jدر و�� !?� ا��
)1966( ،"»@
������I>$ ط?&��� إ���` '^
)���ن . 38 ...�<"���"د '&<��
ي )1967(" ا���

 $�%
Qا� ¿��D)�'+����� ا�+("ي �<+�
ح ا�^�"اة، ا��\ي �&�k دورا '�"ا��&� >�� 
 U��>V"' ��QI $�Z
 وا���Cط�
) ا	���ر ا�(�Dط ا�^�وي !#�` >��
ة ا�&��Jده(ا�<+

U��#Y>'و U�*D)>� 
O�?>ا� 
�Hو 
O�?>ا� �("�"@�@e#�$ . ا	ط?&�� إ��`  $<�����I
f��Y' ���JZ� N'���	 ����ا� $���!�>�(� )1976(" ا�<^��
: "	#�#��$ '��G ا�<+��
��Zت ا

  .39"...! �""�ـ
 a�(ا

 ا�"�I a' ��\% a&�_ ا�
%�"د وا��>�Vا�� (وا"�Z15  $�Z
�+'

��^� 'J�n? وI&¦^� '&�د� ¿J< ( `�Z1980 ُV P�Z ، ق
<« XI^"ر I&_ ا���
�����M#� ���&Iن  �^��¦&I ("!��$، و%���ن�<�!���$ '�ا) a¹ '"ا��������&�ا�^�و@��$ ا����� 

������V�+Zت ا�+�������V$ "ا��M'&�����$، ا�<+�����M@$ أو ا�M<&������ت ا��JY>�����$ ذات ا�����ـ

 ا���"ط(� وا������ر "ا�<�&���دة��@
Q�ب )?^��$ ا�L��Z `��#! 
����J� N����% �'���&I ،
�!"�Dا�.  

��V '� ا����� دN)��O ھ��\ه ا�<
Z#��$ و'��G أھ��� ا�<+��
��Zت ذات ا��")��U ا�

ي و����N إ!��Mب ا��D?�ب، �KاLMق ا�
�D��I $��&'�Mء ا���Zeوض >� ا
I&�ة !
 ¤�J' G�' U?����#� ا�<+�
�Z$ ا���ر@��b$ ا�^�Z $���L"ل >��#� ا�
���V$ و'�� 	�� @

�Q` وا��ار)$(ا�
	�I$، وا��� 	�'�^� ���I ) N���%(�$ و��I $�&'�( G�' ھ"اة $	
<

" ("Coupez!ا�
I" : $��V&("ان@"��ا�&���� "؛ و'+�
�Z$ !")ا�
��V$ أو	c ا��

$���H�*وي" (وا�����
Jا� ����Dا� c��C��� G��'( ق
، ا����� 	���'G��' N ط��
ف !���ة >��
 $>��E�&��I) �M��+' $��	
<"
����V 	�
ى ا�<���ن ) ا�
ا���Kة >��� ھ��\ا ا�<���Mل" ��?�Iو

 gI���+ا� n�K

>��G ا���"ز@
 ا�+���gI وا�����Xا� ���^�#Y>' G��' %���ن ����وا� $��@
KاLMا�
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 $�%
Q�"n�>Z "$��V��+ا�" :���*#��V ة
�( "�Iأ" \��)' $)�*)�+	 ��< 
^��O؛ %<�� ا
1981  $�' Vا� ��O��eا $	
�I ر�D)>ا� �M+')��I�! g�Qدة !?� ا���JI ( $�J<ا
ا�<


	$ ا�<+
ح ��) _�&I ��?�
 �V&��ي، '�V+��ھ� و%��ILوا� `V"' G@"Feدة ا��JI
�^���Z

ت I&���ة '+��
��Zت )'+��^���Oا ����ا� ، $����Lھeا ���< �^���
! ��������Zء 


اس و���N إ!�Mب ا�M<^"ر، و%�ن أھ<^��!eوا $����: ا��M'&�$ وا�<�b<�ت ا�
"�@�Mواج ا�Lاس" (ا�
!À�( ،"��JYا� cV"@ GI ج�MQا�" ،"��I �?Z
' �>Q' "
) �V�I ��\% ت
^�Oم"ا !"I �@ N+?Z �I واش " $�Z
�I"! م "�#
د !#` '+
�^� ا�^�د>$ ا���� �#^"" L>Zة"؛ و>
	$ )�+#�<�ن GI !�+`" @� ا��Jامزِ ��Z
+>I اة


ض >���� ا��¦����ءات JI����V$ ا����\%
 �������I>$ إ����` I&���_ ا�<����ارس ���&� N�����%
  .وا���Y"@�ت


%$ ا��+�ر@$ ��Dط^� ا�^�وي '�Z �>#Yث >� 	+�(*�($ Qا� N>!د a?*��Iو
f��Y'  @"ط�� 
��>&�
ق ���� ���I" :$)�*)��+J� $���)ا�� $��!">M>ا�) "GAC (و" $��	
ا��


��Zت '&�د@$ � ��Mه ا�&
�I ا�fY' ،�' V ، وTTT(+>I" (ا�<+
�Z$ �#&<�ل
 $�Z
��+'"����?�JZ \��F ���>Q') "Mohammed prends ta valise ( ���^���>�
 $�+�
���I"G��V�@ k��%"$�Z
�+>I ��^�#! د

��I ��?Z" ، وا���� ��� ا��' ��>Q' "


  ...JI�V$ ا�\%
 �ّ���! ����Jف"و�"���#b' وح
%"���I"40  ا��"���Z ت�����)���>Yا� $@
���D! ����<20 

 ¿J< $�Z
+')Q>#�G�<
�( P��Z G�' U�+�� $JI��+ا� $�#Z
�")�U ا�< ��^�#! k�#H ،

ا%� �<¦���'�(^� و	#��$ ���O�ھ�<(��$ ا�	�?���س '��G ا�(���"ص ا)(e?���$ وا��"U��( ا
 P��QI ،�'"��Q<�دھ� !#` ا��!� ا�<���� ا��ار ا!
>�Vا a' �^�#! ر"^>M?�ل ا�	إ

�ت �Qا� G+Zأ �< �^��f إ@
ادا�؛ وذ��� �bI ف M' G'41<"ع ا��!�% ��25 
 a���#*' \���)' ����V��+ح ا����������(����'� ا�&���
وض ا�(�)���Q$ �#^���"اة ا������ وا%?���N ا
 �<���JYوا� �!���>�(�ا�Y<���(����ت و�(��"ع '����درھ� و'¦���'�(^� ا�<(����Jة �#"ا	��a ا

�V��+وا�.  

ة ����< ����< U���("�ھ���\ا ا� g���>&���������ح )1990-1989(و�I تL����>�، ا������ 


أة��( 
��Y%وض !�@���ة أ
��! �^��O ا���\ي g��#*>ا� ���V��+ا� .I ���'¹ أK����� إ�����ء ���&
واeز'$ اe'(��$ ا�<
ا>��J< ،U�� $�J !��د ا�<+�
ح  1992ا����I�bت ا�?
�<���$ !�م 
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 G�@"��+>ا� `�#! G�<
��Q>#� �>�V
إ�` gI�V !^�ه 'a ا	����ره !#�` ا�(��Dط ا�
 $��>(

 !#��` ا�	�?���س و!#��` ا��Y%C��< 
��Y%<���ده أ�ا! a��' ،ي"��^Mا���"ط(� وا�

e+�&�(�ت ا�ت أز'$ ا���#b>� $�'ا��را��>�X)�. ��<�$ وا���� أUI��E رذاذھ�� '����� و
�#��N ھ��\ه ا�����
ة  و'��a ذ����،  $���!"� $��#J� `رة إ������Oا� G���>@- +��&�(��ت�ا� $��@�^�

$Y��Yا� $���eا a#*'د@<� >��  -و��%eح ا
��رس ا�<+� $?&O ء أول�Dإ� �< N#Y>�
 
KاLM�����I ج ا��������ن
���I $���Vر�' ����^�#�%#����$ اeدب ا�&
�MI ����I'&���$ وھ���
ان، 


ا %#����$ ا��JY>���$ وا��(���"ن �MI'&���$ ا�&����E<$ وF����' ����^�("�
ى، ���Fت أ����+V�'
 $)�V $)�*)�+	2013 . ة\����Veا G�' ��@�&ج '(^�� ا�
�b�وھ�� '�V+��ت أ%�د@<���$ 

G��Z
  ... وا�?�G�YZ وا�<+
  �jYnت و�Q�aRت 


G�' �H دوره ���I ،ي
�KاLMح ا�
��Mر ا��Oرة إ��` أن ا�<+� ،
�Feا �<
 <"م �#�")^�ت ا�+���V$ �#? د، G�' ���&@ �JIا�<�Jوم وا��"!"ي ا��ا!� !#` ا�&

 :'f%�D و��Q@�ت !�ة
-  ��V��+م ا���X)��I Uط�?��?&��$ '&U�>X(ار( U��@"�Z `�#! �?#�V 
، '<�� أ��

 
��+���I $J#&�' f%�D' ة�! �< ¿?b�@ا%#�� و"� U#&(و)$�>�X)�
@$ وDIو $���' (
���Jر@
 '�V+�$ ا�<+�
ح ا��"ط(� ا�<�J'�$ إ��`  ��Zانأر)&^� أ"�( ��< $@��E"ا� 

ذ�� أن ا��+��
 �� @�G وا	&�� و�� @
اع . ��Hب إط�ر �(�X<� >&�ل"إ�`   199442
�"�E$ ا��IاعFو �Z
�� >�� ". و'&�@�
 ا�<
دود@$... ط?�&$ ا�&<f ا�<+ �Jو�

ا���
ة ��+^� إH ق ا�<+
ح ا��"ط(� وا�<+�
G�Z ا�J� G�@"�^M+�(*�($ ووھ�
ان 
�a��' ،$��Y��Y !��"د !#��` ���Iء إ���` ����Hب ا�"ا	&���$ ��&���د >�a��#*' ���< ���^Q ا�����e$ ا

وZ¦�"ر ا��+���
 ا���"	� �JI"ة ھ�<(�$ ا�"���E@$ ... وا���Iاع و'&��@�
 ا�<
دود@�$
)$<�JYوزارة ا� ( $>b¦�>^� ا��ا��L�>I) G'64.4  ر >� !�م�إ�`  2003'#�"ن دو

–وا����� ���Vھ<N ا�����Xھ
ات ا�<(���V?��$ ) 2012'#���"ن دو�ر >��� !���م  561.3

&�V�
 'G ا��M@$اY%ا��$ أ- �^>X&' ھ�ر �< .  
�?*$ �JIم '&�X ا�^��f وا��L�^Mات و%\ا I&�م ' ءة ھ��%#^�  -
' f%�D'

)$��@�)Iو  ���O ( ل ���Z�'+������� : ��V�I�Y(�ء I&¦��^�(و'"ا	&^��� ا�<"رو���$ !��G ا
$�#Mر...) وا�"^>M?�ل ا�	وإ �Z
'&I �^>X&��ة !G ا��Zeء : ���&�f ا�(�Dط ا�<+
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ح Y' $@�MI  >� ا�<�@($ ا�G!)$@�MI ���!CI $>@�J وV¿ ا�<�@($ ا�D&?�$ و+' .(
  Y�' n��! م، وذ�����J>ا� �Z
أ'� f�O ا�?(�@�ت >^" @��
ض ��"ع ا�f��D ا�<+�


@$ ا�F���رZ �*&@ "ح ا�\ي�ح ا�<�
  .ا�<+

ن  -�Jت ا���)@
�D! $�@�^� \�)' وذ��� ،�Z
'f%�D ا��(¤ وا���c��C ا�<+�

. P����Z %����ن @#��H C���M?���� إ����` ا��
)<���$ وا�	�?����س ،)>����
ة ا����Z� ل(ا�<����� 
 

ي @&�?����KاLMح ا�

 أو ">��<+��&��D��I $ر����J' $���Iدeس ا���)(eا c&أ��� G��'

���Lال  �
، إ����>$ إ���` �#��� ا����M"ة ا����� %����N و��Fآ ���Iأد n)��( وا@��$ أو أي
ا�
�Z
����f اe%����د@<� !���G ا�<+�����و�<&��f���Y' $���M ھ���\ه ا�<f%����D، ا	����
ح  .43"

"$	 <"I"44  n�VC� $�@
���در �>I �^>�!���'�V+�ت وط(�$ �#�(�"ن ا��را'��$ و
 $�Z
�+' $�@�J� ت��Vرا�I م���Jو>�� ا� �Z
�"ظk+% �< c >(��ت ا��c��C ا�<+�
وظ�����$، و�(�JI���+' ����Xت وط(���$ G�!���?>��I $��E�F ا�<+��
G��Z، و%��\ا ا�����Jم 

 ْ��Z
  .�IGورات ��ر@#� k�c��C وا�(�J ا�<+
ا��
دد G�I ا���Q` وا�&�'���G ا��ار)$ �<N#Y أ�D' : �< �V�V#$ ا�#�$ -

 $I\^>وا�) $�&>( f?	 G' `Q����I N��% 
KاLMا� �< N?�% $�Z
أول '+
G�>#+>ا�*#?$ ا� .( G' �@L' k+�� cظ"�< ��I�M@ا إ
وھ" �&�د @<�G ا!�?�ره أ'

  .ا�M<^"ر

f% G' �H ذ��، ��Mر ا� ��Iو ُ�
ي KاLMح ا�
I&�ة  "ج�Oرة إ�` أن ا�<+

I
! LKوذ�� '(\ )"ا ،gD'ة ود
�"�n، ا��Jھ �< $�1964 ")�Kن ا���ا�+Z "
�D@و
� :n�"� �< 
وZ�` ) ا�LK�Mة اeو�` �<^
)�ن ا�<�
ب ا�&
�I ا��?�

�($" �"ن(" 2005�?I �&'�Mح ا�

 >� ا�<^
)�ن ا��و�� : �#<+��?' ¤� G+Zأ
n�"�I �&'�Mح ا�
+>#�( $�Z
+>I ورا

	$ ا�<+
ح " '&
وض �#^"ى"، '��


ض '+
' �Z���f' >� ا�<#�J` اeول ! f¦<CI >�زت ��ان ا�
ا�M^"ي I"ھ
����I>$ ط?&� إ�` I&_ ا�M"اLK ا��� >�ز . #�1994<+
ح ا�&
�J��I �Iھ
ة !�م 

$�I

@"ن >� I&_ ا�<^
)���ت ا�<+
�Z$ ا�&KاLMن ا�"#Y>>ا� �^I45.  
�Rخ�  


ي ا�KاLMح ا�

ا، و'F G ل '
ا)&$ 'b�Q' c#*�ت ا�<+�Fأ ��
 ��Eر U@�� ي
KاLMح ا�
!�+N وا	&� 'M�<&�� ظ
>��، @<�G ا�J"ل أن ا�<+
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�@�M�وا� f�&��#� fI�	 ع")�' �b@ر�� . ���F 
�'eرب ا�"ا!�ة �("ادي ا�M���<
و�"اد@^� و�<&��� ا�<+
ح ا�D&?� ا�<+#<�G و�(�Dط ر)��ت )<&�$ ا�&#<�ء 



 ا�"ط(� وا�<+@
Q�ا� $^?( $	
ح ا�)�<�!� I&� ا����ھ� و���Mرب >

ة ا�Y<���(��ت�< �< �?+� �V��V ح��ا�� G' ه �%#^� '&��� ... ا�V�J ل و�<� 

��!" إ�` �("ع و�&�د '(�¹ و'��� @G�I a>M ا�<+
ح ا�&<"'� وا�M<&"ي 
 ،fM�

ف وا�^�وي، ا�(b?"ي وا�D&?�، ا�� ���V وا�<�Q>ص، ا��bوا�

(�وG�I ... �<�!� وا��@(� وا�+���Vا��
ا�� اf�Ee وا�&��<�، ا���ر@�b وا
�U ا�D&?�$ 46ا����« وا��ارج و>� >¦�ءات '�("!$�!�	 a�V"�� . ء�J?وا�

 G' ي
KاLMح ا�

اج ا�<+Fإ �^>��< ،f¦<À� ن"��V"ا��&�ش $<
H" `#! ،
 PZ�?ا� 
�?&� �Z"رزاق �>Zأ."  

  

p(ا�� ا�!�-:  


 ا��JY>�، أI" ا�V �V�J&� هللا،  -1KاLMر@� ا���
وت،�I ،�' Vب ا�
  .1998 دار ا��
2-  ،
�KاLMد، ا���O

ي، '��?�$ ا��KاLMح ا�
أ����I �>Z$، ظ��ھ
ة ا���c��C ا�M<��!� >�� ا�<+�

2014.  
3-  ،
KاLMا� ،U'"ره، دار ھ"*��U وCD� ،ي
KاLMح ا�
  .2011أ�I �>Z"ض، ا�<+
4- f�!�>Vإ GI ،$��Eا �J� ح

ي ا�<+KاLMا� �< fK�V
 )�'&$ ا�\ا%
ة، 'M#$ ا��M'&�$، ا�

  .2014 ،2 م ،1 ع ور	#$،

ي 'F G ل  -5KاLMا� �Z

 >� ��J ا��G ا�<+�X)�وا� $Vن، '�ارات ا�<<�ر"M?ط »Iرا

�\ة، 	+(*�($، م�VÀ� ��#&ا� $Vذ، ا�<�ر��Veى ا��)' $#M' ،�?�%
 ، ع1 أ!<�ل ا��%�"ر ا�
1 ،2005.  

6-  �< $<�Q�
 c�V ا�V م، ��ر@� ا��ILا� ،
KاLMب،  05ا���ا�"ط(�$ �#� $+V�>اء، ا�L(أ
  ،
KاLM1982ا�.  


ي ا�<+
ح GI ���V �?�د، -7KاLMا� PQ?وا� G! �< $@"^اث، '&*��ت ا�

ح ا��+' $�"#! 
  .2018، 7 ، مM' ،2#$ ا���
 ا�<�"Q?#� �*V"ث وا��را�Vت، عأ�<"ذ)�

8- �Qا� �Iح ا�<���ر
��g، ا�b*��ب اeد��I >�� ا�<+��#I ا�(�"ر �?! P@�-  ح
ا�#��$ >�� ا�<+�

ي ا�P@�Q أ�<"ذ)�KاLMا�<+��#$، ع-ا� $�&'�( ،$@
KاLMا� $@
&Dا� 
?b' 
�، 2  ، م2 ، د>�

2017.  
9-  $)�*)��+	 ،G@ء ا�������^I دار ،
��KاLMح >��� ا�

(����E« �<?�ر%���$، ا�<+����KاLM2 ، ط)ا�  ،

2007.  
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10- �QIرو 
¦b� ل F G' ي
KاLMا� �Z

 >� ��J ا��G ا�<+�X)�وا� $Vارات ا�<<�ر�' ،
  .2014، 2 ، م1 أ!<�ل اVe��ذ !L ا��@G ) و)�، 'M#$ ا�\ا%
ة، )�'&$ ور	#$، ع

11-  PQ?ان ا�L�' �< ي
KاLMح ا�
رؤى ا�(�Jد  -'c�V �>Q ا�V م I"> 	$، ا�<+
$I
M�#�-وف، ع�)� �&'�Mا� L%
  .2019، 3 ، مM' ، 1#$ ا�&#"م ا��+���$، ا�<

12-  ،
��KاLMا� ،$��<�JYآ'���ل، وزارة ا� $��#M' ،
��KاLMح >��� ا�
����ر@� ا�<+��  ،��"?)*��Vا ���>Q'
  .1976، 35ا�&�د 

13-  ،
KاLMا� ،
D� ر، دون دار"^>Mح وا�

وح، ا�<+%"I ف"#b'2002.  

ي، � ��V G($ '^�م وأ!?�ء، '(D"رات ا��?��b'G#"ف  -14KاLMح ا�

وح، ا�<+%"I- 

 $�XZ�Mت(ا��Vث وا��را�QIeا $#+#V( ،
KاLM1995، ا�.  
��رھ� 'M#$ آ'�ل  -15� $�Iأد $#+#V ،ي
KاLMح ا�

وح، ' '« !G ا�<+%"I ف"#b'

 ،
KاLMا� ،a@"ز�وا� 
D)#� $�)ا�"ط $%
Dا� ،$<�JYزارة ا�"� $&I��1982ا�.  
16- Ben Cheneb  S, Théâtre arabe d’Alger, Revue africaine, vol. 77, 

1935, pp. 72-85. http://algerie-ancienne.com/livres/revue/ 
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IJ	 :ا�
ا��5�Aة أو ا�8�م ا��5�A أن 5<�= ��#�� ھ#�� ;� ا�"��5 �:  ا��9#78 ا�#5��6

 ����G��F ا�A!ا�E ا�<�#ت�� وا�66#ر�#ت ا��! H�8 Iت#�#�"�J ا
K� #ت�ا��را
�#ت !�"6�#' �L��6اد ا���
اد، أJ #T5رتS#طQ# '#�"���6 اJتP#��� و'Oدوارھ# ;� إ;V�

6�#8 :�
د Wا� =L�%�� ،راءYت وا#Q$!�ا� F��G�I ا�!ا	"� إ�H أ'"#د ا;�
ا\�� ]�Z و
�<#د[� وت"��` وإA8#ب ورد و�^#ر��، و�: [� ت��!ن  :�8#�ت W�ا� F��G� I�; ��ت
��I5 رؤ�5 ]!ل اc]�اث وا�K!اھ
 ا�I' �9�>6، و]!ل اGbc#ص وا�6A#8#ت 

#T5أ ��g#6��Jا.  
!%hا� �; 
i�
��7 وتL�S9#تQ# وو�#Q9g# أ��cا H�8 6#د�8Jازداد ا �L� ات

 :�
ة درا�#ت�Q وتlQ� �Q���Wه ا�K#ھ
ة gدا m��!ت Hإ� :�P�G6�#' اl[ #6�
ة، �ncا
�ل تA#وزھ� n :� o�6د، وذ���� �� وا�"# 	#'L[ I%�ا�%#]�� ا�6"
;��، ��A"�!ا 
�G��F ا�A!ا�E ذات  H�8 #Q#ت�ة وا�"�#
�#ھ�� ا�K#ھ �Q; تُ<#ول ��ا� 
�K%�ة ا�
�W�

#%r��ا ،�L��6�#' ��P6#د ا��8Jي ت� اlا� �;

5#ت وا�6!روث ا�6"K%ا� F��G6' #�
 ،#Q��8 أت
�m ا��<�i5#ت ا��� ط #QWو�� ت���#>� m� ،�5���L�ا� =g#�!ا� �Q; �; I��8
 ���8#W�وا� Hb#6��5ة ت�$ tھ#%����P!ا �6<#و�� 	
اءة �Q� �5�L#، و'%#ء أط
 و

�5�Aم ا��  .وا��^#ر��� ا��� 5�6Q' �h# ا�8

  �%<#ول ;�hWت ��5#ت ا�
K%ھ�� وا�#W6ا� u"S� ق
ھlه ا�!ر	� ا���i>S ا��9

#Q� 
�K%�]#و�7 ا� ��ا� tھ�� ا�6%#ھ#�  .ا�5��6# ا��5�Aة وا�J�L#دات ا�Q� �Q$!6#، و
����K*�ت ا�	L5#: ا����  .ا�5��6# ا��5�Aة؛ ا�8�م ا��5�A؛ ا�%�!

Abstract:  
The new media or new media has been able to occupy an 

important place in many studies due to its implications on various 
aspects of life and the daily practices of individuals, also because of 
its association with the communication process and its roles in 
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providing the recipient with information and various directions and 
opinions, to move The individual from his real world to virtual 
dimensions where various interactions take place from conversation, 
comment, admiration, response and participation, and then form a 
vision about the events and phenomena surrounding him, and about 
people and developmental groups as well. 

The reliance on the Internet, its applications and its media has 
increased further in recent years, prompting specialists to expand their 
studies and dismantle this phenomenon from a cognitive point of 
view, making it a broad and expandable field, by going beyond the 
idea of endoscopy, which is trying to understand what the 
phenomenon is.  And its implications for the various aspects related to 
the recipient, relying on various theories and cognitive heritage that 
have been relied upon in understanding traditional methods, while 
trying to adapt them to the updates that have occurred, to arrive to try 
to read critically of them, and to build new frameworks and 
approaches in line with the interactive The participatory character of 
the new media. 
In this paper, we will try to address some of the concepts and theories 
that explain the new media and the criticisms directed at it, and what 
approaches you have tried to refer to. 
Keywords: New Media; New Media; Neomedia 
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'�، وا�lي K%ة ;� ا�6!روث ا�
�S� �WP' م�G�h� 
ا�5��6# ا��5�Aة ��

�5�Aم ا��
ون H�8 ا���Gام ���9P ا�8�iا�� I�; `W�5 8: ذات 
�S"�� ،
�: و$!د �n= ;� ا��
Z�[ �6$ ا�5��6# ت"%� وا��9  ��
�#' ،��9P6ا�
 �5
وو�#�g، وھ� أ	
ب ;� ا�L6#ر'#ت ا�"
'�� ��!�#g= ا���5���L ا�6A#ھ�

:�i[#Sا� u"' �����، و'�L; ='#L6�# أ�H�8 ، 1ووظ�W�Q# ا�Sn#ر�5 وا�8
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�S���5 وا�Aم ا�����9P ا�8 :8 ��G�ورة ا�
ا�!�#' I��g# ا��5�Aة، cن \
 #Q�c �5���L�ا� =g#�!ا� Fg#وظ :�
ة ھ� ا��L%�#ت ھ� �: ط!رت �ncه اlھ
�m ا�<#�!ب،  #Q$6#ز�' ���SLا� ���#PتJا #Qت#�
وج 8: ا���GاGا� :� #Q�%�ّ�
 �%Sت H�6 إ�"%� ��i>Sا� �	ه ا�!رl��8، ��: ;� ھ#%P6#ر ا�	cت وا�وا��#'

�8 ��J��� :�>�9P6ا� ��ا� F5"#ر�ا� u"' 
�H ذات ا�H%"6، و�%"H�8 =6 ذ
oن ;� ذ�!i[#Sا� #Qت�او�.  

1- PQا�� ����LRإ:  ='#L� �; �5�Aم ا��ا'��اء 8ُ
;7 ا�5��6# ا��5�Aة أو ا�8

ا JرتS#طI '#�!���� ا��5�Aة وھ� ا���S6!ت
 وت�o ا��L�S9#ت K� �5�Lم ا��ا�8

7��
��c#' �L�"�6اف ;#��8 ا�
��� $��5ة 'W6#ھ�� $��5ة وأط��6# أ�^�r�' O إ8 ،
�ل ظQ!ر n :� ��8#6�$Jا�<�#ة ا H�8 ��"ا� #��h�<�[�، وھlا  #T5أ
 I�\
; #��# ھ! �h�"6= و�nO!ذ �: ا���� اcم و'�:  :�' ��W��!�9<#ت تP�

�
!ز ا�!�#g= وا��L�S9#ت وا��� ت�%#�E وا��!��� ا��� أو$�تn ،#Q#�� ت�o ا�
�!ن داn= ا�6A#8#ت �G�h6ا� #Q"� =8#W�5 ��ا� ��

�5 ا�6^��S"�ا�
�: ذ�5 o�O�� ا��b#ل ا�
lQ� �h�gا ا�Z>S ;� ا��h#ؤل  #	�
ا\��، ا�9�;Jا

  �� ھ] ا�����Zت ا���X�BYK ا�$'�"� �*�Wم ا�VAم ا�
�"�؟ :اYت�
2- PQا�� ���#ھ�� ا�P6: أھ :8 Z>S5 I�!�� Z>S��9؛ ت"!د أھ��6 ا�

 :� 
�iام ;� ا���G��J�6 أو ا$

ة �!اء ;� ا���i�وا�lي 8
ف تA#ذ'#ت 
 H�8 =6"#ت ت�ة درا�"' Iط#SرتJد��65، و#�cث ا!>Sت ا�"���6 وا�J#L6ا�


دW�� ا�%!ا]� ا�<�#ت�� F��G� H�8 Iات
�]Oت<��5 ت. 
  ��_^ �*�ھ�]: ا�VAم ا�
�"�/ أو[

 �L�nouveaux أ[�
ت �6A!�8 تh#ؤJت ]!ل ا���9P6 ا�5��6# ا��5�Aة 

médias  =S	 :� ��#n"Francis Balle"2  =�5؟ ھ�Aھ�� ا�#� �; #Q�6$ي أlا�

 ت���Lي و�� �5: �� 
��S� =�H�8 `�95 اc��!ب أو ا�W: أو �%�!ج، أو ھ! 

 
�H�8 �L; `�95 �5�$ ��9P ت�� Iأو أ� ،=S	 :� #;!�O� lnO5 �� Iا�<#��، وأ�
�W��G6ا� Iت#��ل ا���Gاn :� Jه إ#%"�.  

 ��9P6ا� :� �L�^�وھ� ��J �6ت�%�� ت"%� " medium"وا�5��6# ا��5�Aة 
 �5

 ��PGb أي $6#ھ��� �L5

 8: طS"وا'� ا��6#��� وت
ا�!����، وا�
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 7�#� #6Q� ،
K%ت ا�#Q$ت وو#�!�"6�� �8#6Aوا� m�وا�!ا =����!زm5 ا�^#
�: ا 
�S�
وا'� ا�h6�P' #5��6�#; ،��6"!رة ت�5���L ت��� ا��!ا�= �m �8د �

 ���#6"��Jا ��J��9 5<6= ا��P� �Q; �] :�ا�6A#ھ�
 دون PGb%� ا�
�#g= و
�: ]�Z ارتS#طQ# '#�!���� وا����J ا��!ا���� �<Q�6# آ��#ت اJتP#ل 


nYا m� ���5 5^�
 إ�H ا�6<�!ى ، 3وا�6^#ر�Aم ا���� ا�lي 5�� ا�8�ا�8

ة 'TW= ا���%!�!$�#ت �S���� ا��� 8
;7 ت9!رات �
 ا�!�#g= ا�8S8 Ii'

�5���L�ا� =g#�!ف ا�#P� :�
ج Gت #Q��"$ ��وا� �i5�>4ا�.  
I�O' ��6	
�!س ا���%!�!$�# ا�#	 I;
ا���#ج ا���S6!ت
 و�Sb#ت " :و8


"ا���S6!ت
 وا�!�#�g ا�6�"�دة�h�� I;
ت�%!�!$�#ت  ھ! �6A!�8" :، و8ّ
�5 ��8�م، ���L�ا� =g#�!وا� 
اJتP#ل ا��� ت!��ت �: ا���اوج '�: ا���S6!ت

!5��Wت وا�!Pا;� وا�
5
 ا�W!ت!�!P��8 وا�#S9�5 ، 5"وا��Aم ا���6# أن ا�8
 Fات!Q�#�
ط� ;� ا�6"�ات ا���%!�!$�� ا��5�Aة؛ W6ا��5#دة ا� H�8 �6�"5

]#65 #��Q#، وا��� ;�<7 إ��#�#ت $��5ة �m6A ا�6<6!�� و�Sb#ت ا���S6!ت
 و
�m ا�8�م ا��5�L ، 6و�L= ا�6"�!�#ت 
�� ا���#ج ا���S6!ت 5 F5
;lQا ا��"


 ;� ا��W#���8 وا�6^#ر��، وذ�c oن ا�<#�!ب P>%5 
nا آ�"' #Q>%6�� I�g#�!'
 Hأدت إ� ��وا� ،#Q�]�[أ ��ت�� ا�#�
��7 و'#�AW!ة ا�6"�!��J#' ن
�L5 #�8#دة 

 
  .أ�6#ط اJتP#لت��
 
S�8ا �	6#�8="و�اھ�� إ

 ����A " إ'Q��9 ظP� �5�Aم ا��ا�8

 ��Sbا�6<!ل و Fت#Q�#���9!ر و�#g= ا�8�م ا���5���L وظQ!ر و�#�i5�[ =g؛ 
 #Q��nى '"� أن د
nد أ'"#دا أ
W�� ��8#6�$J7 ��<�#ة ا>%�
�7، وا��� ��Jا

 =�^' #QhW� 7\
; #Q%�� �"	!�� 
�� �WP' �5�Aم ا��8�#; �] :�	!ي، و
 ��6	
'#�%I� �Sh ھ! ذ�o ا�8�م ا�lي L5!م H�8 ا���Gام ا���%!�!$�# ا�
 m�6A�� ���: أ$= ;�� �A#ل ا�6^#ر oو���، وذ�
وتL�S9#ت ا�%^
 وا�ZS ا�����
 �5
>' #Q"� =8#W�وا� #Qاو���9#ء ��وو ،�����%6��A: و����L: ��6#دة ا�8


و��� .7و
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��:، وت<!ل ;� وھlا ا��"�G�h6���8 '�: ا�#W�ا� H�8 �� 5 #T5أ F5

�6# أ��t أ�6!ذ$# $��5ا  
i���� ا��� أ�S<7 ت^#ر��� أ�ا�h6#ر ا�"���6 ا�8

#Q"� =�  .���;` ا�6"�!�#ت وا��"#
 ��!$ �� 5"Jones " ل#�bأ F�!� م�G����9 اP� �5�Aم ا��أن ا�8

�: اJتP#ل ا����
و�� وا�lي 5���6 '#�<!اI�;
، ;�L أ�� ;� ت"
IW5 8ر '�: ط
H�8 ا�L6#ر'� ا���%�� �QK!ر ا�!�#l� ،=gا رّ�� H�8 ا�E�#A ا��L%� ;� ا�!���� 
 H�8 ل#PتJاف ا
�L#ر�� '#�!���� ا���5���L، وأ\#ف إ��#��� ا��W#8= '�: أط

 .�b= ]!ار 5�� I�; تS#دل اcدوار
�ل ا��"#رF5 ا�5 �L'#h��T أن '"QT# ا8��6 �8n :�H ا��L%�� ا��� 

�� H�8 أھ��6 دn!ل  5 #QT"'6%�، و	
أدH�8 7�n ا�!�#g= ا���5���L وھ� ا�
��H�8 #Q ا�"�	#ت K' 7nأر ��وا� ،���#PتJا�"���6 ا �; 
ا���S6!ت
�: �!رھ# n#�� ;� إط#ر �%P#ت  #T"' ��#�� 6#��8 وأ8#دت�$Jا

�L#'= ا�8�م ا �; I�"$ :� #Q%������Lي �<#�� ا��L#��� ا�^�S#ت اJ$�6#��8، و
 :�تL%�� ت6�� ت#ر�G5# وز�%�#، و�: [� ;£ن 	
اءة ا��"#رP; 7%ّ�' F5= ا�"��5 
�Q# ;� ظQ!ر ا��L%�#ت #Q�ى ا��
ى �#J	�P#د�5 وا�Li#;�� وncا =�ا�"!ا

  .ا��5�Aة
 F5
;�L أ�� Sonia livingstone " H�8" و" leah A. Lievrouw"أ�# ت"

�ث ا�K%6!ر ا�5��6!�!$� �] �; t�5^�
 إ�H أ�Q# ت� Z�[ ،�5ة�A5��6# ا��

 ;� أ$�Qة QK6�ت ��وا� ��%L��6 ا�K�c؛ ا#Q���^�� ���>�ا� H%Sا� 
�#%8
 ت"�
اJ��SL#ل ا�
	�6، وا�66#ر�#ت وت�i6= ;� ا���و5: و�L= ا�6"�!�#ت و��
ھ# 

ة �cا #Q' �PL56#��8 و�$Jت ا#Sت�

ا ا���n#]�، وأ�#ت ا�6�ا�66#ر :�

�� ت!ا���� ا$�6#��8 وھlا '#�%�Sh 9وا�A6�m6 و��
ھ#!K%� =i65 o�l' !وھ ،
 #T5د�5، وھ! أ#P�	Jت ا#h� 6�� ��g#8ر�5 د#A6#8#ت، وتAاد وا�
;V�
 ��%L�ا� H�8 ر#P�	Jورة �8م ا
T�#' �%"5 اlد�5، وھ#P�	ا ������ إ8!K%�

�5�Aم ا���<�د ��8 =�#"�10.  
� #6�S` �65: ا�L!ل أن  ="A5 يl�5؛ ھ! ا��Aم ا��ا�5��6# ا��5�Aة أو ا�8

 7��
��Jا m� �5
�#ج ا�!�#g= ا���5���L ا�6A#ھ���J J#A� �5�Aم ا���: ا�8
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 #Q>%6ت �����8 ا�#W�ت ا�#S�9�� m� #QWإ8#دة ت��� ��ت�!ن $��5ة أو 5 �	 :��#T6'

���A�#; ،7ة ;�I ت�H�8 �T ت�o اh�c#ق ا��� أ;
زتQ# ت���cا H�8 :��#T6ا� o

�8#6�$Jا �Q"	وا H�8و :���G�h6ا�.  
 Iات
b � o��W�� o�5 5<��%# ذ��Aم ا��و'#��9
ق �QW6!م ا�%�!���5# أو ا�8

��6	
  .وا�6���i6 ;� ا�!����9، ا��W#���8، وا�
��a�B����  �Sت
أو ا�!�#��9g وا��� ت"%� و$!د أدوات وتL%�#ت ت

�W��
 8: ]#$#ت�Q ;� إط#ر ا�"#' ���6���Gا�#ت ا�Q6A!ر ��!����، و�S"�ا� �
 ="Aت Z�[ ،����ا��!ا����؛ �!اء ا$�6#��8 أو ا	�P#د�5 أو ]�H تA#ر�5 وإ8
 =g#�6!�8 رA� #Qت<6= ;� ط�#ت =g#�ات وو
6��: ت�o اcدوات أو ا��L%�#ت 
 m	ا!� �bف ا��رد
�"�E و� 7>' �%Lت =�b H�8 
QK7 ت�#���:، و	� #T�و

�8#6�$J!ا�= ا�و��  ا�
وا��6و�#ت و;T#ءات ا�8��#ت وا��"��� ا����

 ��= ا�6h#ت وا�66#ر�#ت ...وا�Q#تF ا�%L#ل، و�^�� oوزت ذ�#Aت #Q%�� ،

 #��	�#ت ا��� 5�"#�= 'Q# ط
;� اJتP#ل، أncوا��	A�*Kم  ا��8�#' �L�"�6ا�
h�SL= أو ا�Q' �PL%; �5�A# تS#دل اcدوار '�: ا�6
�= أو ا�J#' �g#LتP#ل و ا�6

 �] :�ا�6���L؛ ]�Z ت��6ت ا�!�#g= ا���5���L '!$!د �h#ر وا]� ��6"�!�� و
�m ا�6%��5#ت  �5�Aم ا��ت<��5 �A#ل ر$m ا��Pى، ��: ت9!ر و�#�g ا�8
 
SGا� 
�%� ��h6��Gم ا�6^#ر�� ;� 'Z و�^ �8#6�$J!ا�= ا�ا� m	ا!�و


ى و;��5!ھ#ت وت�Ah= إA8#'#تnرات أ!^%� m� =8#W�ت،  وا�#L��"�' #Q��5lوت
 
QK6# ت� ،I^�"� يlت� ا�#���وذ��Tn �; o ا���;` ا�6"�!bا��  ��%L�ا� �;

ا��� أ��A�Q# ا���%!�!$�# ا���g#Q ا��� أ;
زھ# ا���Lم وا��9!ر ;� �A#ل 
�A#ل  �; ��8!� ��L� 7]�[أ ��7 ا���
��cر ا!Qت، وظJ#PتJت وا#�A�
Sا�

�!��� '�%Q#ا�8�م ور'79 '�: ا�"��5 �: و� I�g#  
����c /�W� [dا�KRا� ^#Q"� وا����ا�$�� 

 ��"� 7�nأُد ��ا� ��S%$c�9<#ت اP6ا� :� #5������9P ا�%�! 
S�"5
 79Sارت �	�9<#ت �8ة؛ وP6' �6$
ا�8�م واJتP#ل، وت"
ض ���

#5������ أي ا�!�#g= واcدوات �:  ا�%�!��#ج '�: ا�!�#�g ا�8��Jة ا
'K#ھ
$�Q و'�: ا���%!�!$�#ت ا�<�o�l� ،�i5 ت"�دت ا��
$�6 ���ل H�8 ا�8�م 
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ا ��K!اھ
 ا��� K� #Q��6#م '�را�ھJزاد ا �	�6، و	
ا��5�A أو ا��W#��8 أو وا�

ا\���;Jت ا#	�"�#�
ى؛ nأ �Q$ :� #Q�A�وأ� #Q' 7�P�5  ات!Qت ا���^�و

 ��Lوا� ��ا��را =�P>�اب وا�
��Jوا... F5
، �%<#ول ا��9
ق ��"
#6Q%�' ك
  : ا��9P6<#ت ا��ا�� H�8 ا�%�!���5# ;� ا�<L= ا�'h��6!�!$� ا�6^�

1 /[bم ا��VAا� : =i� ��6	
5^�
 إ�H ا�8�م ا�"6�H�8 �6 ا���%!�!$�# ا�
 E5!ا� m	ا!�web sites!P5! وا���Wا�"���6 ، ا� !Q; ��#��#'ھ#، و
ت و��

 Z' �; دوارcد�!ن ا#S�5 اف
اJ$�6#��8 ا��� 5�� Q�;# اJتP#ل 8: '"�، '�: أط
 `�L>�� #Q�g#���6 وو	
�ل ا�%�K ا�n :� #Q�#SL��%!�8 وا�ا�6 ���#PتJا =g#�
ا�
 ��6	
أھ�اف �"�%�، وھ! 'lQا 5^6= �= و�#g= ا�8�م ا��� ت"6= و;` ا�%�K ا�

#6'  �K%م ا��G�h5 يl��8 ا�#W�ا� 
;�Q# ا���5�W!ن ا��W#��8، أو ا���5�W!ن ��
������: ا�8#T6ا� Z'#ج و���6 ;� إ�	
    .11ا�

، ;Q! إ8�م L5!م H�8 ا�Q$cة ا�
	��6 ا��� تmTG ��9!رات ��h#ر�8

 �8د �: ا�Q6A!ر '#n��ال S�c ل!�!�� 
;Q! إ8�م "5�H�8 �6 ا���S6!ت
 =�L5 �6	
�6# أن ا�%K#م ا�lي L5!م I��8 وھ! ا�%K#م ا� ،:�#�cا E5
Lوت :�ا��
�L� �WT5 #6#ء H�8 ا�P!رة وا�P!ت  ،���: إ��#��� ا��^!H�8 ©5 ا�6"�!

�����6ة وت^#ر ��\
�m ا�6���L و�: [� ا�!�!ل �6<�!ى ذو �!8 ��8 �
�ل ا���#ج n :�
 ;ّ"#���، و	� أ��Q اJ	�P#د ;� ت�Qh= ھlه ا�"���6 i�'�WP أ

�TWG%�  .ا�6�h#رع ��<!ا��E ا�
	��6 و�= ا����
و��#ت ا��#'"� �I، و'O[6#ن 
2 / [	A�*Kم ا�VAا�Interactive Media : ا�"9#ء ��#[ 
n#�� ;� ظ= ت!ا;

�S^� :���G�h6ا� :�' �'#A��J���8: وا#W�5#ع ا�l6ز وا�#W��ا ا�l�
��7، و��cا �
�5�A���8 ا�#W�ا� ������: 12و�<#;� ا���
��7 و��
ھ# �: ��K ا�8�G�h6�#; ،

��� '�ل ��^#ر��: ;� ا�"���6 ا�8 �rھ� H�8 دوارcد�!ن ا#S�5 �5�Aم ا��8��
=�
� �5���L�رة ا�!P�8!ن و5"��!ن/ ا�#W�5ن و!��
����L، ;��<�6!ن و5  �;

�g#%] =�^' ������ '8#�S#رھ� 65#ر�!ن ا�"���6 ا�8�  .ا�6<�!ى ا�8
3 /[L�eم ا�VAا� : H�8 م�وت"!د ا����6h ��6ى ارت�#ز ھlا ا�%!ع �: ا�8


��7، وھ! ا�8�م ا�lي L5!م 9n H�8!ط اJتP#ل��cا ��Sb ت#L�S9ت 
Online Media13.  
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�<�دة ا��"
H�8 F5 ا�"��6#ت ا���W>P ا��� ت�� H�8 : "وھ! m	ا!�
ا�^�S#ت، �ت#]� ا�6<�!ى ;� روا'� ��"�دة، '"�د �: ا�!�#g=، و;` آ��#ت 
 �5
[ I� 
وأدوات �"�%� تh#�8 ا�L#رئ ;� ا�!�!ل إ�H ھlا ا�6<�!ى، وت!;
�m ]#$#ت ھlا  `W�5 #6' ،ه ا�"��6#تlھ 
�#%8 m� =8#W�ر وا�#��nJل وا!A�ا�

،I��TWوت Iت#�وL>5` أھ�اف ا�%^
 وا��!زH�8 m5 ھlه  ا�L#رئ واھ�#6
m	ل 14"ا�6!ا!�!�� �g#�و H�8 �6�"5 �5�Aم ا��، ;h6��Gم �<�!5#ت ا�8

 !Q; ،ھ�ا#^�
�7، ;��!ن 'o�l 	#رg# و�h�6"# و��cا �; ��i6�6وا� ��!�"6��
�P#در �8ة و;�  :� ��إ8�م �6h5 '#��!ا�= �: �8ة �%#ط` وأln ا�6"�!

 Iت#$#[ Eh[ ،�[7 وا	و :� �g#�!ه ا�

ا �6# ت!;K� ،Iت��TWوت IتJ!��و

�8 وو;
ة وت%!ع ;� ا�6<�!ى� .  

�!ا	m ا��!ا�=  #6��6A!�8 و�#�g وتL�S9#ت  Iت ;� ظ�
Qظ �	و
 ��!5�W��#ل ا�ذا�8 وا��ت ا�ر#L�S9وت Z>Sت ا�#�
>�اJ$�6#�8، و

�#��!ت�!ب.  
�: ا�TW#ء ا�S�h: ا��fg�B ا����Xو���/ 4 #Q6�ا `iSو��وا�
Space Cyber 

�#تE ا�
وا5#ت ا��G#��� ا�"���6  ILي أط�lن"ا�!hS�� "#ر ، "و��#م��ا �	و
 :� ��9P6ا�"#L�9�
Shا� " ��"' #�'

 "ا��<�� ا��Y"ا�6"
وف 8�S"و5"%� ت ،

"#5��� 
S5#hا� " lnOت ��ا� �;
Pت ا�#� - ��� ;���g#5# -ا�"#�� ا�P6%!ع ا�6"�!
g#�و FPت ��ا�6#دة، وا� =�b داءcا =>�= ا��<�� ا����
و�� ا��� ]�7 

 H�8 ت#�
ي، و	� اُ��"�
 ھlا ا���9P6 ���ل H�8 و�T; F#ء ا�6"�!^Sا�
7�
�#5!ر"، و5ُ"
ف ��Sb15 ا��� o5
5�5
; "I�O' ا��
S�hء ا�#TWا�": �r�'

 :�
 وا�6"�!�#ت وا��S#دل، وھ! 5��!ن أ�#�# �S"��� وت�%!�!$�� $��5ة ���#hإ�
lص ا�#Gbcا :Q668#ر وا�cت وا���#ت وا#;#Li9#ر وا�	c6!ن ��= ا�5: 5%

ا�6
تu"' #QT"S' �9S 8: ط
5` ا�S%�� ا��<��� اJتP#��� ا��� ت' �6h�S#دل 
9
�L5 ر	��6' #Q�Lت و�#�  .16"ا�6"�!

 ;�L $#ء ����A ���اوج ظ#ھ
ت�: '#رزت�: 8ُ
ف '6Q#: إVAم ا��	���ت/ 5

 ا�6"�!�#ت AWة ت

؛ ظ#ھP"ا ا�lھTélécommunication) ( ة
وظ#ھ

، وھ! "5�H�8 �6 ا���Gام (Information Explosion)اJتJ#Pت 8: '"� 
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 #Q%5�Gوت ���h�ت وا�#�ا���S6!ت
 واJتJ#Pت 8: '"� ;� إ��#ج ا�6"�!
#Q"5ت��، 17وت!ز!S�%"ا� ��S^ر ا�!Qو$!د وظ m6;  =�� �[#�� ��أ�S<7 ا�6"�!

 �TWG%� �W���' ،#ھ
^%� ���#���]�� وا�Pا� I� �%65 ��#��#'و #Q�; 
>S5 :�
و'!	7 أ�
ع '"��ا 8: ا��"��Lات ا��� �#�7 ت6
 'Q# ا�6"�!�� ;� ا�!���� 

=SL�h6�� �5 ��!�!ل���L�ا�.  
�: Q6$!ره ا�lي اتlGه '�5� : ا�VAم ا���"^/ 6 I��Jد �L�h5 !Q; :8

��� ا��65�L وذ�8J o�S#ر ظQ!ر أ�b#ل $��5ة �: ا�8�م �ا�!�#g= ا�8
 Z�[ ،=S	 :���� �� �5!�!ا �!$!د5: �واJتP#ل و;#��8: $�د ;� ا��r�S ا�8

 ��66#ر�� ]
�5 ا�%^
 وا�%�L، و�lا i�
ص أ; �g#�!ت وا�#L�S9�ا� o7 ت�>%�

�#n ،#Q>	�� ��!ا�� اc;�#ر وتQ� #n#%� 7>Sأ� m�\6: ا�6!ا\ �
���#�h6#��8 وا��$Jا �r�Sا� #Q�\
  .18 ا�9#'!ھ#ت ا��� ;

��: وا��� #T6ا� 
8�#�م ا�QW6� #%��>5 =5�S!م ا��"�دZ' �; �5 و�^;
 =g#�!ا� m9�hت �� ��5# ا�#TLا� oأو ت� ،�g#� !ر\� �6# ھ#"�تOت� ��%#	�T و

oذ� �; 
�5#"�
ى ا��9
ق إ��Q#، وھ%#ك [�ث nc19ا:  
 .ت���L ا�6%^!رات 'h6�# و��� اJ$�6#��8 أن -
- #Q�6>�65: أن ت ��ا� ��>'
 .أن ت�H�G ا�6%^!رات 8: ا���SP ا�
- =5�Sم ا��
 'W"= 8: ا�8S"ّ5 أن 
b#%ا� H�8. 

 =�#8 H�8 Z[#Sا� ���
�� �A��� 7�#� �L'#hت ا�#W5
و�: [� ;£ن ا��"
 �; ���#��� #Q%�� �W��G�
ى، �6# أ��t ت"
W5#ت ncاء ا�$cوا]� وإھ6#ل ا
 :�i[#Sا� =S	 :� ���G�h��QT"' m# ا�u"S، وھ� ��Q# ت"
W5#ت  #Q�6A�

 =�>�h5 Iأ� Z[#S�� �Tات �	و ،�Q#ت�درا :� �Q;أھ�ا `L>5 #� Eh[ m\و
8�م ا�H�8 �5�A ا8�S#ره �� �[!� F5
ھ! ;� ا�<�L�L  -ا�8�م ا��5�A -ت"

 Hb#6�5 يl!ى ا��ا ا�6<l��h�!ى ا�!���� وا��L%��، و H�8 ات
�: ا���� ��h��

ة، '#�\#;� ��h6��Gم ا�lي ا��9#ع أن 5ُ<�ث ت���
ات ;� �ncه اlھ m�


5#ت ا�6
�= وا�K� I"� �Lhوت ����h6�SL=، و�: [� أ��S ا�"���6 ا�8
I7 ذات	ا�! �; m��6#ر�� ا��ور5:  I�#��£'.  
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�h��c /�"�
  ._Ig�i ا�VAم ا�
ت��6ت ا�%�!���5# أو ا�8�م ا��5�A '"�ة ²g#Pn ا��W#\7 ا�S<!ث 

#Q6أھ 
�l� دھ#؛
� �; ����  : 20ا�8
��: 'H%"6 إ��#ء ا�<�ود ا���%�� وإ��#��� ا��!ا�= '�: : ا�kFVا�$���G�h6ا�


ة b#S� =Pت ����
�#�� اJتP#��� وا�8�#; �] :�;� ا�!	7 ا�#%6�6Q� E#، و
 �"\#n 
�� ���: ا�6"�! ="Aت ���#Gه ا�lوھ ،�L��6�� =�
دون 	�!د �: ا�6
 7>%� #6� ،������H ت"
ض ��!�#�g ا�8 �L��6ھ# ا��A5 =' ،
�: ا�%^��


�� ;� إر�#ل ا�
�#�� ]Eh ورودھ# ; =�
 .و8J�S#ر أھ�6�Q# وو	�Q#ا�6

5��� ا�8�م ا�65 ²Gb =�� �5�A��o أدوات '�9�h : ا��eر�d وا[��eKر

5:، و'#��#�� ;Q! تA#وز ;�
ة ��Pر�5 nYا Hإ� I��#�ر =�

اً 5b#� أن �5!ن
 ��
 ا�6"�!K�%5 ر!Q6Aا� Z�[ ،�5���L�ا� =g#�!ا� #Q�7 ت6#ر�#�ا�ر�#ل وا��� 

 ="Wد ا�
�%Q# وL5!م ' #� Eh[ دود
تA#ھQ#، و'o�l تL!م ا�!���� '�
'�� ت�o ا�
�<#رس ��S!ا'�، '�%6# $#ء  ����5�!ا;` وQ9n# اJ;��#]� و��#��Q# ا�8
 H�8 =5�"�وا� 
ا�8�م ا��5�A و'm�6A و�#�� I9g��� ��h6��Gم إ��#��� ا�%^
 I� �%� o�l'و ،�L; �SL�h�
�= '�ل أن �5!ن ��� ���!ن �ا�6<�!ى ا�8
 IPPGر�� �8م ت ����
ى '8#�S#ره �^#ر�# ;� ا�"���6 ا�8nأھ��6 أ

I��;ا
 .وا]�


 ا��S#ت�"و'�ّ: �Tn " 
�]O�ل ا��n :� I!ت	<�د ��5 ت�Aم ا��أن ا�8
��8#6�$Jت ا#�S^�� :�5!�h� H�821:  

�ل 	�رتH�8 #Q : ا���cYK ا�*�	] -1n :� ��8#6�$Jت ا#�S^ا� �"�S9� ي 5"!دlا�
 E�$ �'#	
�: ا�6�#'"�:، و�!ا�S�V� #Q]�اث وا�TL#5# '"��ا 8: ا� :�5�ا�6

��� .ا�<�!
2- m	ا�!ا u;ور 
�# تI>%6 ا�^�S#ت ��^S#ب �: 	�رات ;� إ��#��� ا�����. 

]�L� :�65 Z= ا�!�#g= ا��5�Aة '<�Z تE[#P ا�6���L : ا��d�Q وا��و�� 
 ،7�
��Jا E�#[و ،=L%�6ا� E�#>ا� =i� ،=�
وا�Q#تF ا�A!ال، وا�Q$cة وا�6

 �; ����ا��J#' ،��W��W#دة �: ا�^�S#ت ا�������، وھ�lا أ�S<7 ا�!���� ا�8
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 H�8 #6#دھ�8J 
i�;T#ء ا�%�!���5# و���� ���Q اJ��"6#ل و'����W أ	= و;ّ"#��� أ

SGوا� ��
��7 ا��� �7�ّQ ا�J�^#ر ��6"�!��Jا . 

����Lل : ا�#PتJا �r�' 7>Sأ� Z�[ ن#�'��r 8#���6، ت�H9G ]!ا$� ا��
�: ا�J�^#ر إJ أن  7 �!#8LL[ �5���L�ا� =g#�!7 ا��#�وا��6#ن وا�
	#'�، ;£ن 
 7>%�#5 8
; 7	�Wة �!J ��8رتS#ط��S^�#' #Q ا�"%�S!ت��، ا��� ���ا�%�!
 #Q�%S^#رھ# وت�ه، ;� ظ= ا�
ا�h6��Gم �Q!�� ا�!�!ل ��6<�!ى و�^#ر��I و�^

� �h#ت  =S	 :��6# ا��9#ع  ،��g#7 ;� إط#رھ# أر'#ح طLL[ ��6�#8 ت#�
bو
�: اc]�اث ' ر  m%P55# ا�6<��� أ'"#د 8#���6، و#TL�� �%65 �5 أن�Aم ا��ا�8

ا;��، و�%� ��h6��Gم إ��#��� ا��n!ل \6: �Aوزت ا�<�ود ا�#A�5 ت��
�
�G��F ا�6%#ط` وا��ول  :�ا�6A6!8#ت ا��^#ر��� ذات اJھ�6#م ا�!ا]� 
وا�Li#;#ت وا���L واJتA#ھ#ت، و�: [� ت<�L` ا�<#$#ت ا�lات�� '�WP اn��#ر�5 

�5
[ 
i� .و'P!رة أ

 fg�Bج ا����ا�� : =i�;� ا�8�م ا��5�A 5�� ا���Gام �= و�#g= اJتP#ل، 
 ���#�Sم ا�!�
��، وا�
ا�%P!ص، وا�P!ت، وا�P!رة ا�i#'��، وا�P!رة ا�6�<

 .µإ�....[%#��g و[�[�� اc'"#د،

�ل ا��6و�#ت و�W<#ت ا�Sh5#W!ك n :�;�L ا��9#ع ا�8�م ا��5�A و
 E�#$ :� I%#و��ي 5l6!ن ا�T6و�<#;� ا�6!اط: أن 5<�ث [!رة �!��8 ;� ا�
��: S8#رة 8: ��ج ��P!رة #T67 ا�>S�O; ،�%L�ا� #QS�#$�5 و�L�ض وا�
ا�"

!���6#ت وھ#b�#	#ت ور #Q��8و HL��!�ز، �6# وا��"��`، وأ]�#�# ;��5! و
 #Q%� ��#n =g#�!ا� :� �8!6A6� �%� #6� ،#T5ذ'�� و;ّ"#��� أ#$ #Q��8 �WT5
 ،u"Sا� #QT"' m��#ج ��J5!ن ا�W��اد5! وا�
�#��W�>P وا� �5���L�ا� =g#�!ا�
 �5���L�ا� �;#>P8: ا� #�
و��� ا��� ا�7�PW ت#6���Jا �;#>P7 ا��#�;

!ب ا�lي 5�G' �h#��� ا�
'� ا�S96!�8 وآ��#ت ا�%^
 ا��6��S، و$Q#ز ا�<#�

�5 ا����
و�� أو Sا� 
S8 اء!� l;ا�%!ا :� �8!6A� I� 

��7 ا��� ت!;��J#'

 .ا��L#ط �!$#ت ا�ذا�8 و'
ا�t ا���5�W!ن

k�d�Kه وا���K�]م '"6= : ا!L5 �5�Aم ا��
اً cن ا�6���L ;� و�#g= ا�8K�
�"I�£; ،I 5���6 '�ر$� ���#8 �: ا�J�S#ه  =8#W�!ى، وا��ر ا�6<#��n8= ;� ا#;



   ��B�ة ��Aس /د
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  816 

 ً#�S�� ًي �5!ن 8#دةlي ا����L�م ا���ف ا��"
ض �!�#g= ا�8G' ،���
وا��
6� ��S�� ھ�ات#^�6T!ن و�Z�[ ،ً#�>9 أ[S�7 ا�"��5 �: ا��را�#ت و$!د 

 #6%�' ،��%6\ =g#�ور ��#"� :� I�6>5 #� H�8 ���
ا���5�W!ن و�8م ا��
���ه و��5
 ت�o ا�"#دات 
ا��9#ع ا�8�م ا��5�A أن h6�� ��"5��Gم ت
�m ا�6<�!ى ا�lي  I�8#Wت �Sh� :�ا�6^#ھ�ات�� '�W"�= ���68 اnJ��#ر و����5 


ؤهL5 ه أو
^%5. 

n*Qوا� o"kJK: ا���ا�6 H�8 =Qh5 Z�[ ���#PتJا =g#�

5: و]W¶ ا�Gت �L
#Qاتl' ����!² ا�g#Pnرات و�	 :���Aء  ،#Q8#$
 .وا��

 Hرة إ�#bا� #T5ا�*�دا����65: أ ��p�_  م�ا��� ت��<Q# تL�S9#ت ا�8
��� ا��� �
د ��6<�!5#ت ا�8Wر ا�#��nا ���#��ا��5�A؛ وھ� n#��� ت^�
 إ�H إ
 #�ت�%#�E ت!$Q#تI و	�I6 ور�S#تI و]#$#تI، دون ا8�S#ر ����#��� ا�6<�!ى، 

ة ت^#ر��� �Q# ا�QhW� ²g#PG# ت�^�= '�%Q# روا'� 	!�5 �P��6A!8#ت  t�أ�

#Lه ;� ظ= ��#ب ا��l#ت $��5ة، ھ�6#ر�ء ا��g#5��W، وإ��#ج ��6h#ت و

ى ھ� n�6 أ�زت 

 إ]�ى ا���ا�) ا[��Kا��q ا�G#��� ا��� أ;S�"ت ��ا�

تL�S9#ت ا�6"�!�#ت�� ا��� تA"= ا�h6��Gم 5"�© تW#��= ]�#ت�� ;� ��#8 
���22��I%K5 I%�� ،F5 ا�<�L�L ا��# ، ��
ا\� ھ! 5 ��#8"#�;Jا ا�"#�� اlوھ

 m	ا�!ا 
L�W5 I%�� I]أ]�ا :� u"' �; I��  .��!ا	"��أو A5#رI5 أو 5<#
��r"�/ را���ر ا�$���W^ ظ�ا�A.  

#Q6أھ 
�l� 5#؛���  :23 أ�76Q ا�"��5 �: ا�"!ا�= ;� ظQ!ر ا�%�!
1- [$#K^ ا��؛ : ا���
وھ! ا�6�i6= ;� ا���Lم ا�g#Q= ;� ت�%!�!$�# ا���S6!ت

 �L�"�6ا� oت� ��#n ل#PتJوت�%!�!$�# ا ،Iت#�A�
�!اء ;� ت��QAاتI أو '
 
'#c	6#ر ا�P%#��8 و�Sb#ت ا��c#ف ا�Z�[ ،��g!T ا���7A ھlه ا�"%#�
 �SP�� ،7��
��Jا ��Sb زت
ا���%!�!$�� ;� �8ة ت!��W#ت اتP#��� إ�H أن أ;


ى؛ ا��6�!'� وا�6h6!�8 وا�6
��g، وncا �g#�!ا� m�6$ I�n9# 95!ي '�ا��
 H�8م، و�و	� ا�"�� أ[
 ھlه ا��9!رات ا���%!�!$�� m�6$ H�8 	%!ات ا�8
 #� ،#Q�L������ و�!زQ8# و��%�t ا�
�#�� ا�8 :�' �'
ط�S"� ا�"�	#ت ا��� ت
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'�: ا�!ا	"� وا��#g%#ت  أ��Q ;� ا��6#ش ا�"#�� ��#�# وز�#�# و�79L ا�<!ا$�
Eg#وا�� 

ا\� ، و'�: ا�<#\�;J�5 ;� ا�"#�� ا��
 . ا�


�8  :ا����^ ا[�iKbدي -2h� mTGت ��د ا�#P�	J8!��6 ا �; H�A�5و
�!ال، cورؤوس ا m�hا� ��
�: إ�
اع ] oذ� IS�9�5 #�ت�;` ا�6"�!�#ت و
 �K� �6�!8 إط#ر �; #Q��6"#ظ� أھ�د�5 ت#P�	"� ا��ت #�وذ�8J o�S#ر ا�6"�!
 m5وت!ز 
��� و�^�Q��Jت%��6 ا�%�8#ت ا H�8 7�68 ��ل، ا�#PتJم وا�ا�8

�8#%� m��  س#Sو� HL��!�
ا�t ت�5�W!��� و' =�b H�8 
QKت ��ا� �;#Liا�
 .وأ�hh!ارات و]�H و$S#ت �lا��g وأ�"#ب

3- [B��X^ ا��ا���:  :�
 ذ�o ;� اJ���Gام ا�6��ا!� �5�g#= ا�8�م QK5و
 H�8 �K;#>6ر وا�!�cا 
�� H�8 #Q�TS	 ف إ]�#م�Q' ؛���#�hى ا�!Lا� =S	


ار �!از5: ا�L!ى ;� #8L��ا8#ت ا
Pا'#ت وا�
9\Jا :�
ف ا�"��5 "5 ��
 .وا��%#	T#ت

 �5�Aم ا���= ھlه ا�"!ا�= و��
ھ# أ�76Q ;� ظQ!ر ا�%�!���5# أو ا�8
 
i��: أ I9g#�7 و>S�O; ،���#PتJوا ������I�"A وا	"# \6: ا�"���6 ا�8
I�; ض!Gرات ت� ا�#S�8J 
 ا�!�#�g ا���Gا�# وا��^#را ��ى ا�"��5 �: ا�6A#ھ�

د وا�6A#8#ت Wى ا�!�h6ا� H�8 =!ا��أ�6#ط ا� :� 
ّ�� Z�[ ،#L'#� #ھ
�وذ
�� ;� إ]�اث #Qا� =g#�!7 إ]�ى ا�>Sت، وأ�#�و]�H ا� 6�h#ت وا�<�!


ات �: ا�%#]�� اJ$�6#��8 وا����� ��;#Liوا� ����Q��Jد�5 وا#P�	Jوا ���#�hا�
 ...ووو

�X��_ :ة وا��"�
��"� ا�	� ��'$Kا� ����LRإu� ة�X*����Zت ا�  
ھ%#ك ا�"��5 �: ا��6اn= وا�
ؤى : ا��ا_^ ا�$'�"� �	��"� ا�
�"�ة -1


ھ# �
 اتA#ھ#تI، ذ�hW�6ت ;� ت��5، وا8�Aم ا��
�5 ا��� اھ�8�#' 76K%ا�
S8#س �#دق ;� درا��I ا�8�م ا��5�A درا�� ;� ت<!JتI ا���%!�!$�� 

��  :وIPg#Pn ا�"#
�� ھlا ا�H�8 =n�6 أن ���ة  :) )Negroponte, 1995���v�� ^_وK��r] -أ 5

�ل n :��: أ�b#ل ر	��6 �: $�Q، و I��L5 #6�; 
QK�5 ت�Aم ا��ا�8
 �Q$ :� ��g#5��W��6 '�ل ا�!]�ات ا�6#د�5 وا�	
ا8�6#ده H�8 ا�!]�ات ا�
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 H�8 ��
ى، وھlا �# �' I� �6����S اھ�#6�#ت وا]��#$#ت ا�h6��Gم، �6# أnأ
�: أن ا���6ة  I$و
n �; =i6�م ا�<��5 ت�
 أھ8�� ��6i�cوا ���#�cا

:���G�h6ا� =�� #[#�� �SP�� �8!%�6ا� #Q�#�bO' �9�hت<�� ا� .  

ا]= ت6
 ;�Fidler, 1997(:  ���68 #Q( ��_^ ����� -ب�اھ�� '�<� �5�7 

 m6�A6ا� �;#L] Hب إ�
h�ت ���5ة، ا��Aر ا�#�;c#' ��Pذات ا� 
ا�����

اد، وھ�;cوا :  

��� ا��65�L وا��5�Aة -�
ك ��bV#ل ا�8�^� .ت"#5© وت9!ر 
- �65�Lا� ���� .ت��
 $lري و���رج ��bV#ل ا�8
���ا��^#ر ا�6h#ت ا��g#hة ;� ا�bc#ل ا -�8�. 

ة -������� و� �h#ت ;� '�r#ت � .'L#ء أ�b#ل إ8
- �5�Aم ا�� . ظQ!ر اJ��L>#	#ت وا�<#$#ت ا�� ��8!\!6�S%� أ$�Qة ا�8
- �5�Aم ا��
 ;� تS%� ا�QW6!م [� ا��S%� ا�!ا��Q$c mة ا�8nO�ا� ��#[.  
ا8��6 ;� ��H�8 I�n ا�L6#ر�� '�: ا�8�م  :) )Crosbie���d ^_و�B] -ج

�������ل ا�%6#ذج اJتP#��� ا��n :�اJتP#ل (ا��5�A وا�����Lي؛ 
�"6Aل ا�#PتJا ،�PG^ا�.(  


ورة ا� )Manovich( : �QW�� ^_������K| -د\ H�8 I�n�� �; ��رّ
 �Sت
� I�!� :� �g#hا� �QWوز ا�#A��� �5�Aم ا��ا��S9� ��>P"� ا�8
 ،#����# ت�#��!�I إ8 Hت، إ�#�'#���Gام ا���S6!ت
 ��!زm5 و8
ض ا�6"�!
 ،I� �L;ا

 إ�H ط�S"� ا�
�#g= ا��5�Aة وا�6 [
ات ا�6K%إ8#دة ا� Hإ\#;� إ�

�6# ]�د " Manovich "�5، وھ��Aم ا��8�� ��h�g
ا���i6= (: ا�<#Jت ا�

ا�L#'��� �����، ]#�� اcت6��، ]#�� ا�J�L#ل، ا�"��5 ،�;#Liا� ���
 .)ا��

وcن ا��6اRichard Davis( ،)Diana Owen( : =n( ��_^ د"*�~ ووا"o -ـھ
ا��L'#h ا8�H�8 �6 ا��L#'��� '�: ا�8�م ا�����Lي وا��5�A دون ا�!�!ل �<� 

�:  ا��6#ھ� oه ا�<#�� وذ�lھ :�
وج Gا� =n�6ا ا�lول ھ#[ �L; ،#6Q%�'
 #6Q'#���ل n)���5
�cا ��#�h�5 وا��Aم ا��، ]�دا ا�8�م ا��5�A )ا�8

  :و;` أ�!اع [�[�، وھ�
- �65�	 #�$!�!%��' �5�Aم ا�� .ا�8
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 .ا�8�م ا��5�A '��%!�!$�# $��5ة -
- �9��G� #�$!�!%��' �5�Aم ا�� .ا�8

�!رة أ8�ه و��
ھ# أن ا�8�م ا��5�A ھ! إ8�م l6ا� =nا��6ا =� ��ت 
G5��F 8: ا�8�م ا�����Lي �!اء �: �#]�� ا��L%�#ت ا�6"��6ة أو �b= ا�"���6 
 ��#PتJ!ى ا����8، أو ا�6<#W�ا� H�8 �6�"ت ��وا� #Qذات �[ �; ���#PتJا

h6#$#ت ا���ت وا]#��� ا�lي �"� H����S اھ�#6�9
ق b�Hوا�8' :���G�. 
  ��r ا�#�ر�rت ا�*�Xة �	��"� ا�
�"�ة -1

 ��#PتJك ا!�hا� 
�hWت تJ#A��ت �8ة ;� �^���L وا$I ا�i[#S!ن 

5#ت ا�6�#]�، وا��� K%ء ا�!\ H�8 o5# وذ����
 تL�S9#ت ا�%�!S8 ي 5<�ثlا�

c o�5ة، وذ��Aا� �r�S�� �5
K%ا� #Q\و
ن $= أ[S�7 ا�"��5 �%Q# �8م � ا��6 ;
 �����، و��#	#تQ# ا��#ر�L; ،��G5 أ�ا�L6#ر'#ت $#ءت و���ة ��9!ر ا�!���� ا�8

�5���L�#رات ا���ا� oورة إ8#دة ��#�� ت�
\ :�i[#Sا� :����%#�E  ا�"��5 

��7 ;� ا�<�#ة اJ$�6#��8، واcدوات ��Jا ��Sb �6د��5ة ��Aوا�6"�9#ت ا�

�L5
S�cا E�#A�� ��i>Sا�  F��G�وا��Oو��5، وھlا '£$
اءات �L#ر�#ت '�: 
 #QA�أ� ��ات ا�

 ��#tg وا�����hWت �; E�#%�5 #�
5#ت ا�<#��� nJ��#ر K%ا�


ز ، 24ا���Gام ا�5��6# ا��5�Aة; �; :�PPG�6ا� =S	 :� Z>Sا� 
�lا ;�L ا��6

ىnأ =gد '�ا#A5و�� إ#>�
5#ت nJ��#ر �# 5�#%�E وا��r�S ا��5�Aة، وK%ا�. 

 m� =�
ة ;� ����W ا��"#�S� ���#�b5: أن ھ%#ك إ
K%6ا� :�5
ى ا�"��5 
 �g#�!ر ا�!Q6$ �5�>ت �'!"P� oوذ� ،�L��و��� و���68 ا�
ا�6<�!5#ت ا����
 #6�
ا\��، �;J6!8#ت اA6ا� ��'#S\ ة
�; :� #Q' �Sت
5 #�ا����
و��� و

���!Pn �Q; و��#>��<#و�� ت<��= ا�9G#ب ا����
و�� و E�9�5  m	!6ا�
  .25ا����
و��
 ����!ھ#ن"أ#��#رb#ل  " H�8 ��$!�!%����6 ا��ا�< ��Wا�!ظ� I�5
K� �;

ا��ور ا�<#�� ��5��6# ا��5�Aة و	�رتH�8 #Q ت<!5= ا�"#�� ا�6�
ا�� اcط
اف "

 ا��h#ن �P� :8 �$
[ ��r�ح أ
�5 ���
ة وإن �#�7 ;� ا�L6#'= ت9
	 Hإ�


5#ت K%ف ا��n H�8 ،=SL�h6ا� �; Z>S�� #Q��= اھ�#6#�ا�!ظ���W ا��� ت!�� 
 =� H�8 وھ� ،m6�A6�5ة ;� ا��Aا�5��6# ا� #QS"ت� ��دوار ا�cوا Fg#ا�!ظ �;
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S5# ا��� L5!م 'Q# ا�8�م ا�����LيLت Fg#ا�!ظ �W� ف 26"]#ل��nJور�� ا ،
��� و$�ت �;� ت<��5 ت�o ا�!ظ#Fg إJ أ�Q# ت^�
ك ;� �!ن ا�!���� ا�8

Wا� ���G�Z5�>ي أو ا����L�ا� #Q��b H�8 اء!� m6�A6د وا�
ا�8�م ا��5�A أو (
�6	
  ...).ا�


ا\� �;Jل ا#A6ا� 
�hWو�� ت#>��6# أ��Q ا�Z>S ا�[%!�
ا;� ;� 
 E�#Aا� ��#n ،�5ة�Aام ا�5��6# ا��G��8: ا �Aوا�%#ت I�; ت ا�6!$!دة�8#W�وا�

� =S	 :���9P<#ت �� ت�: �!$!دة  t�ي أ�l�6 ا���!ي ا�	
#�Q6A!ر ا�

 27، وإ�b#��� ا�Q!�5 وا�PG!��� ا�Li#;��...وا��W#���8 و�Sام ا���G��Jا m6; ،

 #Q� �5ة�$ ��� 
�ncا اlز ھ

اد أ;;cا =S	 :� #5���8�م ا��5�A أو ا�%�!��
 =Q�رة أ!P' ث#>'cا o��� ت9!ر �Q�6# أ� ،#Q��8 �%�hت ����6 ا�	
�#' �	�8

�6# ;� ا���Gام اcدوا��i>Sت ا� : Z�[ ،oذ� H�8 ل#i6� ��ا�6�]�K '#�6^#ر
�7�ّQ ���68 ا��L#رب و�"#5^� وا	m ا�S6<!ث، �6# ا�"�� �= ذ�H�8 o ت^��= 
 ���#Pت ات#	�8 :� I�A�أ� #�ت6A"#ت ا;�
ا\�� �!از� �5��o ا�!ا	"��، و

�m أ'<#ث  ��#n ،5#ت��!Qا� #Qت��^����5 و
8#�تQ# ا�W�'"ر��!�" دا;�� 
W�8#�ت ا��#%5�����وW�ق ا�6%��� وا�#�hا� I6ھ�# .  

 ��r�رة أ#]£' ��#�hد ا�#P�	Jر ا!K%� :� �6h5 !Q; ي�L%#ر ا���ا� #�أ
 ��[
�]!ل ا�h6 ول وا�6�<�� ;� ا�!�#�g ا����
و���، و��ى '�!غ ا�%#س 

5^�
 إ�H و$!د ا�"��5 �: ا��ول " روھ="ا�<
�5 ا��#�� ;� ا��"l� ،#Q�#6ا ;£ن 
�!اط%�Q#، ا�6� =S	 :� 7�

ة H�8 ا���Gام ا����S��� ا��� ت6#رس ر	#'� �L

�: ا�6"�^� ا�
أ�l� ،���#6ا ;£ن ا�LS9#ت  :�"� �6� !>� �QQ�$!ف ت�Q' oوذ�
 �; ��LS9ن ا�c ،�5ة�Aة ا�5��6# ا�
اJ$�6#��8 ت�"E دورا ��Q; �; #6Q ظ#ھ

�: ا�i!رة ا�
	��6 ظ#ھ
ة ذات �h�!5#ت 5�8 ="Aه ت
Kة��.  
�Bا��را �g�K� :وھ� ،tg#�� �8!6A� Hإ� ��7 ا��راP�n:  

�m ظQ!ر ت�%!�!$�#ت $��5ة، 8
;7 تh#ر#8  -1 :����9P ت�ا #5���ا�%�!
�6# أ��Q ;� �"!'� ت<��5ه '�	� ��lھ. 

2-  �A��� ،#5���ظQ!ر �8ة ��9P<#ت ذات ]L= ا'h���6 وا]� �m ا�%�!
�: $�Q، وات' #Q�#P�L%�� وا]�ة  E5

ى���"nأ �Q$ :�
ى nدون أ. 
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#5 ��8�م ا�����Lي  -3!	 #h;#%� I%�ت��6 ا�8�م ا�²g#PG' �5�A �8ة؛ $"�7 
I��8 ق!W�9#ع ا���ى ا
nأ]�#�# و;� أ]#�5: أ. 

4-  �5�Aم ا����� ظ#ھ
ة ا�8�ت%#و�7 ا�"��5 �: ا��6ارس ا���i>S ا�8
I#ت�وا�"�# I�ھ�#� 
�hWو]#و�7 ت.  

�F�Jا�  
#W6ا� 
S�"ت ��#n :�P�G6ا� =�b #��: أ'
ز  #Q�5!ھ �; Z>Sھ�� وا�

�A#ل ا�8�م واJتP#ل، و	� أ�76Q ا�"��5 �: اc'<#ث ;� إA5#د �L#ر'#ت  �;

 ]��i5 وت
ت�#' �S�L%�� ا��� أ��A�Q#، وھlا S�"ت ��ا� oت� ��#n ،#Q� ��6ھ�#W�

 ��
$"�#ت ت��L ت�o ا��9P6<#ت وت � :8 Z>S�� :5
�i��#' 5 دي #� H�8
�!$!دة أو إA5#د  ��i>' أدوات =�"Wا��!ص ;� ت #T5أ E$!�h5 #� ،#Q6ھ�#W�

#Q%8 �Aا�%#ت 

 ا�K!اھ�hW�� =gا�'.  
�<#وJت $#دة ;�  I�L[ ف
8 �L; �5�Aم ا�����9P ا�8 ²G5 #6�;و
 �L��5 �8ة، ت�
K� =nا�� t�6# أ���G��P: ;� ا�A6#ل،  #Q� ى
Sا� Iات
Wb o;


 8: إ8S"ت #Q�!� �; HW9P��� ذ�S8 o#س  #6 5� ،��%L��#' ��� م ذو�
�: �#]�� "�#دق ���#L�ا� ��[
� =i65 
�cا m	م ھ! ;� وا�أن ھlا ا�8

 #� �Q; ،�\ووا =�#�ا�!�#g= وا��L�S9#ت وا�²g#PG ا��� �� ت��S!ر '^�= 
 ".زا�7 ;� ]#�� ت9!ر �
m5، و�# �S5و ا��!م $��5اً �SP5 	�65#ً ;� ا��!م ا��#��

#6 �^�
 إ�H و$!د �"!'#ت و8
ا	�= ��!�!ل ��QW أK� `68#ھ
ة �

دW�� ��8#6�$Jا�<�#ت�� وا Eا�!Aا� H�8 ��#n #Qت#A�%� .ا�5��6# ا��5�A ;� ظ= 

��rا��� �Zا�� ا�g�b:  

ون �S%� .ھـ إدوارد -1nموآ��	�#ت واc�!اق ، ا�8nوأ ،�%Q6ا� 
ز�b  ،H!�5#ر :ت


  دار :ا�L#ھ
ةAWا�
^%�� 
gا�Aا� ،m5!ز��5: وا�
gا�Aا��ار ا� 
^%�� mS9وا� ،m5!ز�وا�  
2012. 

2- 
�	�#تI،: إ�6#�8= إ'
اھ��، ا�8�م ا�6"#�nأ Iات
�]Oت Iرت#Q� I�g#�و  �;#Liوزارة ا�
9
، طوا�W%!ن وا��
اث، 	2014، 1. 


ى $�6= إ��8#6=،   -3^'"�5�Aم ا�����A "ا�QW6!م وا�%6#ذج:��n= ا�8 ، Z[#Sا�
��، ع� .2011، 14ا�8


ت#ر،  -4��
ة �n"�5�Aم ا�����A ا�h#ورة ���را�#ت "دور ]#رس ا�S!ا'� ;� ظ= ا�8 ،
 .2017، $!ان 5ا��h#��� واJ$�6#��8، ع
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5-  ،:���"� �!6	m 5!ت�!ب ��Sb H�8 "ر\# �S8 ا�!ا$� أ#Aب ا�#S^ت ا�#�ا���Gا
7��
��cا"�Aم ا��
5:، : �5، ا�6 ت6
 ا��و�� ا�8>Sا� �"�ت�%!�!$�# $��5ة �"#�� �5�$، $#
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 .2006، �84د ،ت!��
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ا�^
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10- �5�Aم ا���� ا��<�5#ت : S8#س �HW9P �#دق، ا�8
��� ا��6 

ص، � ت6Wوا�


 ا�"!��6، P8 �; ����، ا�"
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56	  : ا�

 ,����8 ���ح ا�56اث ظ�ھ
ة ا������� ت�0د ���ن وا$�"
ار ا��-����ت وم, 

 م, ا� �5>�, %� م!��; ا����د8, م�: ا���9ر �<ا�<�اھ
 ا��� ���= اھ���م ا�
 �������
ة ���-� ا���@�ر ا��ا$? ���A6ات ا��ا�"���8، وزاد ا�ھ���م ��0 %� ا��

� ا��Dم �0�E�$ع و���, ا����� وا� 9
ي وا����� ا� 9
ي %� وا�ت�9ل وت

ات 	���� �Hت =I�5أ ��وا� ،�K�A ���
م-����ت ا����� ��م� وا��-����ت ا��

ة ��, م� ھ� إ8-��� وم� ھ� $� � $�اء �A68, ھ:ه ا� �ق وا$? ت�+� P�� ��%�"Iو

  .��P ا����9 ا��(�� أو ا�������، ا������ وا���ط(�، ا���
%� وا�>"�%�

������� وا��"���ت ا�8�R>� ا��� و%
ت  ا���
�= وا��0ت; ا����Rل إن ھ:ه ا��
 S���5 8>� وم��Rت ا����
ھ� م, ھ:ه ا��"�Tو ��
R��8 ا��
وا��$�UE ا��9ت�� وا� 9
 S��98"� ات

 ��P ��5ة ا����ن و$���S وط� � U@�
ت Iأ �	ات، 
��Hم��0 م, ت


ه وأ$��ب�
ت م, ��# ت(�Tو ،S���)(� وت��; ا��!	وا���ا ?�Wم? ا���ا S���)ت .


%= ��R ا�-��ح R�ا ��ت ا�56اث ا�����$ X�� �% �RW8 �و وا 
�H�ھ:ا ا� Uو��

ا%�ت وا�-
ا�E وا����ط� م��0، R�ا� :�)�������د أ$���Y م���I�R %� ت Zوذ�


ا%�ت ا��"����8 ا��� ت���� ��P ا���ا��0 وأ$���Y ا���; وا�"�ة وأدواتR���%  �+���

ى ت���� و$�UE وت"���ت 8�5>� ت-�U ا�(
د A�0 أ���ط أ�Rم UR�� =ا��
م��او�� ت
U "8 ����0 و�8��U0 ا�"��م ��0 وP��8 إ�P ت��� ت"���ت�0 و%���ت�0 ا��� 8-�ھ� م���5 
أم�مS %� م!��; و$�UE ا�ت�9ل، وأ�>
 م, �:���0 ھ:ه ا��"���ت %[� ا�56اث ا�:8, 

U<ة م
<�  .ھ:ه ا��$�UE ا�8�R>� �8�!�م�ن 

                                                           

1 – U$
  .ا��^�; ا��
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    UE�$دور و P�� ت���# ا�_�ء Pل ھ:ا ا��"�ل إ�DA ,مو��0ف مDوا�ت�9ل  ا��

ا%� وا�-���5a� bاث وإظ�0ر م!�ط
ه ��P ا�(
د R�ت���� وإ���ب ا����ك ا� �%

  .وا��-��?

 ����78�������ا�وا�ت�9ل،  ا��Dمو$�UE : ا�:	�ت ا���ح، ا�، ا�8�R>� ت�-
  .    �5اثا6

Abstract:  

Juvenile delinquency is a social phenomenon that threatens the 

entity and stability of societies, and is among the phenomena that have 

attracted the attention of many researchers in various fields, especially 

in recent years as a result of the widespread dissemination of 

information and communication technology and the diversity of its 

means between audiovisual and audiovisual in the world's societies in 

general and Arab societies in particular, which have brought about 

value and cultural changes that vary between positive and negative, 

both psychologically and socially, behavioural, emotional, cognitive 

and cultural. 

This new technology, which has provided the Internet, mobile 

phone, mobile audio and visual means and other modern technologies 

and the changes it has brought with it, has greatly affected human life, 

behavior, communication and interaction, and has changed the way of 

thinking and the way it interacts with different topics and attitudes. 

This change may be evident in some of the behaviours of juveniles 

who have deviated towards delinquency by adopting new methods of 

implementing and dealing with delinquency and crimes. Traditional 

deviations based on confrontation, methods of violence and force and 

simple instruments have receded to be replaced by other types of 

modern methods and techniques that make it easier for the individual 

to undertake and seek to learn the techniques and techniques that he 

finds available to him in various means of communication, and more 

than attracted by these techniques, the category of juveniles who use 

such a large number of modern means. 

   Through this article, we aim to highlight the role of the media and 

communication in teaching and acquiring deviant and delinquent 

behaviour of juveniles and demonstrating its dangers to the individual 

and society. 
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Key words: The mass media and communication, New technologies, 

Delinquency, Deviation, Juveniles. 

�4��� :  

 P�� ات
�H�ة ا����8 م, ا�
�A6و�� اdت %� ا����; ا��-���0ت م!e
 ��8

اد أ� وھ� ا��@�ر ا�-%a� ى ا��������ا��� P�� �K�A �8ت ��ة��م�

اف وا����ك ا�-���5a� bاث، وھ:ا را�? إ�P ا����8 م, ا6$ �ب R�وا�

 UE�$�� ?8
������ ا��
زھ� ا��+�ر ا����� ا����R، وا�ت�9ل %� و ا��Dمأ�	
��ء ا��-��? ��� �وا�:ي ��U م�D$ �0ح ذو 8�5,، %�0 ت��Y دورا ھ�م� %� 

Sدورا %� ھ�م Yت��.  

 UE�$مإذ �� ت�� وDر ��� �� ��8 ���0رھ�  ا��� 
ا ��P ا�وا�ت�9ل 5

�W �0:ه � 
م"�9
ا أP�� �_8 ا� �ر، �U أR K= %[� ا�56اث ا�6>

�� �������0 ���"��� وا�����Rت ا��$�UE وا�6>
 ا$�-��	 �R�_�م���0 ا��!��(� 
b��-ع %� ا����ك ا��	ا�� Pة، م�� �8%��0 إ�
��0 وY5 ا���Hم 
If�ة ا��eو .

 UE�$�� ;م��Dى ا�56اث؟  ا���� b��-ا����ك ا� ��� وا�ت�9ل أن ت�Y وت

  :و+�*( ا$)'م وا$#"�ل وأ��ا);� -1

�U"� P ا�
$�UE ا�-��ھ
�8 م, م
$U إ�P ھ� ت�Z ا��$�UE ا��� ��0 م"�رة �
�� أو �����د � �
 م, ا���س، وت��>U م"�رت�0 ا�ت����9 ��$�!�ام م��ات م�


و��� م>U ا�R9; وا��-Dت وا��Y وا������ وا�
اد�8 وا���(�8iن�أ�j  ...ا�
)،? Kا ��  .)55 ، صU��A 2006 أ

 P�� ������ة م��رف ا����م ا��
E�0 دا�%
ا��0 ت�Z ا��$�UE ا��� ��� �
 �8�Rت ,
�8، و� �8ت-:ب ا���س ��P �+�ق وا$? م, ا������8ت ا�>"�%�� وا�(
��ا$+� ا�-��0ر ا�:ي  ,������� ا��$��� %"#، و�ھ:ه ا��$��� م, DAل ت
 � ������ ت��� �K�A ;RK ومR+�ت ت�(�8i��� أو إذا��� و�
% ،S%�0�ت�

 UE�$�0 و��� l�+� +�? أن�ما��D��  S��� b�+K�0م ا�:ي ا)����� � ا���ط� (
    .)21-20 ، ص2004�-�،

 UE�$و ��"�ا��$�UE ا� 9
�8 : وا�ت�9ل إ��IDI P أ	��م وھ� ا��Dموت
  .ا��+ ���، ا��$�UE ا�������، وا��$�UE ا��
��E وا�������

وتR��ي ��P أ��اع ا�R9; ا��!��(� م,  :ا��+�*( ا��"��1 ا�=��)� - أ
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 Y��8م�� أو أ$ ����، و�:�Z ا��-Dت ا6$ ���� وا�@0
�8 وا�(���9، وا�

ات وا���9"�ت@�
�8 وا�>"�%��، وا�وت���� ھ:ه . �f��ا��0 ا������ وا�(

 �0� UE�$اءة وا��+����، وھ:ه ا��
%6
اد ا�:8, 8"�م�ن ����0 ا�" P�� UE�$ا��

 ھ�م �Ifاد ت
    .)31 ، ص2006 أ�� ا����ل،(��P ا%6

  :و%��� ��8 �
ض م��X� � i ا��$�UE ا� 9
�8 ا��+ ��� 

وت�>U ا��R9%� و$��� ������ وت>"�; ا�+(U وت�$�? آ%�ق  :ا�"/���

اءهIوا Sود�� م�0رات S%م��ر  ����
ات ا���%��، ��� أ��0 ت��Z م"�رة %� ت !���

S�)� Pور إ�
�-��Y ت
P�� �0�% اد�Aل ا�� Uأ��0 ت�� ��� ،S8�� ا�ت-�ھ�ت.  


'ت  م��0 :ا�

إن م-Dت ا6ط(�ل ��0 أھ��� م��iة %� ت"��8 ا�!�م�ت  :�
'ت ا?ط�8ل
��� ا6ط(�ل، o�5 ت-� 
6ط(�ل، %�0 مR  � م, 	 U ���0ر ا إ	 ��ا��0د%� ��

 ���م�!�99 %� 5"�ل ���م�0 وم��ر%�0 وأد�o�5 ،�0 ت����ھ� ��P ا�
  .ا��(����، ا��(��، ا�-��ي وا��"��


'ت ا$�:�7و���� ا���
��=،  :ا� e P�� ھ�
وھ� ا��� 8�� إ�Kارھ� و�@
وھ� ت�_�, م8i-� م, ا�
$�UE ا�A �ر�8 وا��"��ت وا�"p9 وا�����"�ت، 

  .ت ا��
����ا��9ر وا�!�م�

وھ� ا��-Dت ا��� ت�9ر $���8 وھ� م-Dت م�$����، ت@�U  :ا�/����ت

ا م, ا����رف م, ��ا�Y م!��(� وھ� ت_� ت@��� م, ا�"p9 ا�"�9
ة �<�

 �0�أ��5 (وا��9ر وا�+
اE; وا���Hز وا�
$�م ا��� 8�
ك �aط(�ل ����� ت��8
،���T201254- 52 ، ص(.  

�)� - ب�
ط� وا� :ا��+�*( ا�e6ا P�� تD�-���0 ا�ذا�� وا���"�9د 

ق م��
ة و��0$ +�  وھ:ه و$�UE ت���� �>�
ا ��P ا��@�ر ا���دة ا��Dم�� 

�)� - ج� وا��"�9د ��0 ا���(�8iن وا�(���8 وا����� :ا��+�*( ا��*�� وا�

� ا���
��= وھ:ه ا��$�UE � ت"U أھ��� �, $��"�q% ،�0م���ت�0  eح و
وا���

ة ��"U ت(D�9ت د	�"� ����دة � � �K
% b��وا��9ت ت 
ا��� ت���� ا��8�9

إ�P م-��ت �>�
ة م, o�5 ا�iم�ن وا���ن ا��:ان  وإ�0��98ا��Dم��، 
P�� UE ا��"���ت 8��ا�� %���0 ا��@�ھ�8, وھ� ت���� ���اھ� م, ا��$�
، 2006 أ�� ا����ل،(ا���+�رة ا��� ت��b ��0 $���0 ت��مU ���0ر ا%6
اد م��0 
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   .)32-31 ص

  :   وم, أھ� ا��$�UE ا��
��E وا������� �:�
 م� ��8


ا %� $�����ت  :ا�7	�1B8نe� ا م
�Ifت 
I^ت ��ا�ت�9ل ا� UE�$ھ� م, أھ� و

اتS  ا��-��? و�K�A ا6ط(�ل، o�5 ت"�م ��ور A ?$��وت ،Sي %� ��5ت��
ت

 S��5ت U
ام-S ا��!��(� أR K= ت@�ا���
%�� وتiداد ��95�S ا��5 �8�H�P إن 

�8، ا����ا���،   .)55 ، ص2012أ�T ��5��،(وا������� ا�(

C���7�?ا�����م�ت ا��و���  :ا � e أو =�
ت�
ف ا���$��� ا��Dم�� ا���
 �0�f�"
W�Rا� U<ت� �	D�� � e  ا���� 
@�وا����" U م��، ت!�9
 ا�iم,، وت

 �T��K ر، وت@�رك %� إ��دة� A6راء واdر وا�وا�>"�%� وا�����م�ت وا%6
 b��ھ�، وھ� ت
$f���5ة ا����ن و��5ة ا��-��?، �U و��5ة ا��-����ت ودول 
i0�6ة ا�� ��ت
 %� ���? أ��Rء ا����� ا�ت�9ل � H_�0 م, أ�U ت �دل 

�� ا���
�= ا�����م�ت  e =R Kأ Z�:����0 أ8_�، وK �% وا��@�ر�� U
U; �, ا���	��ت � 
" ��%:ة �
U+� �_8 م�P�� �0 ا����� � 
 �e�e �� ��ت

  .)25 ، ص2008��ر��5،(

2- ���
7��ب ا��	�ك ا��  :ا��'D�0 �E و+�*( ا$)'م وا$#"�ل وا

��Rث  =�He �"م�Dر  ا���Idع ا�W���وا�-
��8 وا���; %� ا������ت 

ة أو 	�9
ة ا���ى e� را���Idوا  UE�$�� ة أو ط���8 ا���ى
e� ا�� 
�T


 ا�ت-�ه ا��ظ�(� ��� oR �, ا�Idر  ا��Dم�If�� =�He ��� ،وا�ت�9ل
 UE�$ن وf�
 ا��+����، و$�د ا���"�د �T �� ر ا����Idوا ��ا�8-���� ا��+��

Dط(�ل ما��a� ى
A6ا6�@+� ا ��"� �% 
I^أن ت ,�8.  

�	�"و "�F-�7"و8
ى ��"  ,أن ھ��ك �A) آ���ت أو �����ت �(��� �8
 UE�$اض أن م_�م�, و
وا�ت�9ل �K�A ت�Z ا���  ا��Dمم, �0�DA ا%�


 %� ات-�ھ�ت و$��ك ��H�5وث ت P��8 8^دي إ�
ت���Rر �5ل ا���; وا�-
  : ا��@�ھ�8, وھ�


امr ا���; وا� 
امr ذات ا��_�م�, ا�-���� أو  :�Hرةا� -���@�ھ�ة  Zوذ�

 �(�S، وت�� ����� �If�أن ت^دي ا� ,���� م, ا�$�-���  ا��Iرةا�(�ھ�� �8
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ا��� ت���� ��P ا���دة ا��"�م�، أي أن ط ��� ا��_��ن ھ� ا��� ت�Rد ��ع 
 .ا��Iرة


��� ��P  :ا�:D( I ا�:�� -e �)_�8ن تi)��ا� �% ;��P أن م@�ھ�ة ا�����
��(�X8 ا�@��ر ا�������  Zة ا���م��، وذ���Rا� �% ;�ا$�!�ام ا�(
د ���

 .�W ا����ك ا����; م, DAل ت���8 ا��@�ھ� ��P أن ا���; ��U ط ���

��ة -�/وزمSED إ�P أن �HKر ا��@�ھ�8,  "��0�ورا"%"� ت�UK  :ا�47	�� وا�
��0، ��� و��ت ���8 �0 e 
�ن إ�P ت"��� أ�+���0 ا��(_��, 5��R 98 Pا أ�>

 ���
8"� أ�>
 ��وا��� +�د�P�� UE أن ا6ط(�ل ����8ن إ�P م��ر$� ا����ك 

 %� ظ�0ر ا����� �If�$�ھ� ھ:ا ا� �	�8ن، وi)��ا� �% ;��م@�ھ�ة $��ك �

l%ا����ك و Pأن ا6ط(�ل 8 �درون إ� �����ذج  ����@�ھ�ة وا�:ي �8
 .8@�ھ�و��0


ار �
ض ا� 
امr ��@�ھ� ا���; 8^دي  :ا�/��+�� إ��Kف -�P أن ت���
 �8i8و �e�@ا� P�� وض
إ�P ا��"��U م, ا�$�-��� ا���ط(�� ت-�ه ا���; ا���
م, 	 �ل ا���; %� ا���Rة ا���م��، و	� أ�
8= م�<� ا��را$�ت �"��س 

��� م@�ھ�ة أ ;�
ة، %��U� $ P ا�$�-��� ا���ط(�� إزاء ا��e� م ;�%Dم ا��
درا$� ����
ف ��P ا�(
وق %�  "#���س"و "در1�ن"أ�
ى : ا��>�ل

 �% ;�� rام
� Pھ�ت ا6و��e ��ا$�-��� م-�����, م, ا��Dم�: %� ا�>�م

امr ت!�� م, ا���;، �I ت�
�Wا ��@�ھ�ة ���� �eھ�ت ا�>���� ��ا���(�8iن، 


اك ��, ط(��, %� %��ء ا���ر$�، و� �% �)�ت �, أن ا��-���� ا��� �eھ�ت �

8"� أ	U م�[���� ت-�ه م����ة أ�5 ط
%� ا��
اك+� .ا���(�8iن ت��م�= 

- M1�87ا�:  Y �0 أو ت8�9"�0 ھ� ا��H8
�P أن � = ا��(���ت و��م ت(���

 م, ا6م
اض ا��(��� و��X ا���U ا�-���8�<� ���E
 ��P آل ھ+���،(. ا�

  .)52-49 ، ص2005
 UE�$و �	D� =و���
�8ت ا��� ت>�وا�ت�9ل  ا��Dموھ��ك ا����8 م, ا�

������ك ا�-��b وا��� �:�
ھ� %��� ��8:  

7�)  أ -1F$ا N	�7�1 ا��O�"�FP
ر ���ذج ا����� ا������� أو  ":ا�-"8
0
 رواده أن ا6ط(�ل 8�����ن م, و$�UE  "ا���ت"ا���:�� ا�:ي ��8 eمأDا�� 



��ب ا��	�ك ا�
��� ����اث                    �  دور و+�*( ا�)'م وا$#"�ل �  إ
  

  

831                                                                                  ��� ا	���ء 

�() ا�+
8"� ا��� 8�����ن ��0 ا���0رات ا���
%�� وا������� �ا����ك ا���وا�� 
 �]@�
ھ� م, م^$��ت ا���Tق وا���ر$� و�%
م, ا��ا��8, وا$6
ة وا�

  .)D% 2006ح ا�"_�ة،(ا�������� 

 
�T ار $��ك ��ن
��, ا�"�رة ��P ت i��� أن �H �8 ��:��و��� م��	@� ا�
 U 	 ,ف م��f"م���با� " S @8 ك ھ� �() ا����ك أو����و��, ا�"��م ا�(��� 

 S�>5Dل"ا����ك ا�:ي ت� م� 	ل "DA ,ب $��ك م� م���ا� ����، %qم
 P�� SEة أو أدا
e� م S���0 مiHاھ� %�  ا�طDقا��5D<� وا$�" ��S دون ا�"��م 

 UE�$ات و
�Ifم%�0 تDا��.  

DA �8ا�� ����$ Y��ل ا����� ا������� م, %qذا ا$�+�ع ا�(
د أن 8
 UE�$موD;  ا��	م� �% S�)� إذا و�� �K�9A S����إ��دة ا P�� ا�"�رة S8��%

�� %�U� $ P�� S ا��>�ل م�	; �T
U�-8 ھ:ا ا����ج أو ا6داء 8 �وا م(��ا أو م
 �H �S @8 ا���	; ا�:ي ت� ت��� ا����ك %�S، وم, ھ�� %�? أن ت��� $��ك م� � 8


ورة أداء _��� 
�T ل ھ:ا ا6داء ا�:ي ��ن����8 م, ا5i8 S�ھ:ا ا����ك إ� أ
��ون ھ:ا ا����� U��Rم.  

 �% 
�H8 �����ا�� ����إط�ر%��  U)+8 ��08 ا� �	 ��ا� ����Rا�������ت ا��
أو و	? تHW =R# م� �K�9A %� م�	; ��S��� �8، و�0:ا  إ�Iرةإذا ت�= 

, أن ���9ر ����� ا����� ا������� أو ��%�IDI U5ا
  : ا���:�� ��P أ��0 م


 ���ذ�� ��5  -1�A6اء ��ن ھ:ا ا�$ 
Aد آ

ض ا�(
د ����ك %��8 Pا6و� �%

8, أو ���ذ�� رم�8i ��� ھ� ا��Rل %� Adك ا���� 
e� ض ا��
م>U ا���

 UE�$و �% �Wو
 .ا��Dما�������ت ا���

��P أداء م� $�? أو �eھ�ة أو  %� ا�>���� 8��Y ا�(
د ا����ك وb 98 	�درا -2

أ	. 

%� ا�>��>� U "8 ا�(
د أو 8
%X ا����ذج ا������ ا�:ي ا��� S وأ�b 	�درا  -3
 P��SEأدا S���%أو أ S����� �e
��.  

 UE�$و �% ;��-� أن ا�-��0ر ا����" U  ا��Dموإذا ط "�� ذ�P�� Z ا��
 D�Ze م, ھ:ا 8��
ض �S وأن ھ:ا ا�-��0ر و���:ات ا6ط(�ل 8�����ن 

 Zذ� U "8 ا�-��0ر U�-ت ��وف ا�
ا���
ض وم� ��ن E�T � ھ� درا$� ا�<
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وأ�
ى درا$� م����� أI = %��0 أن م-���� م,  "��0�ورا"ا����ك 5�P ��ء 
ا6ط(�ل ا��� �eھ�ت %��� ت�(�8i��� ت"�م %�S ��ر�W أز�8ء � �X ا���6ل 
ا���وا��� �W دم�� دون أن ت��	P�� Y ذ�Z وم-���� م, ا6ط(�ل ا��� 
 ،�0��� f%��eھ�ت �() ا���ر�W ت
تY ت�Z ا���6ل ا���وا��� �W ا��م�� وت

��ء $���ت ا���Y، أم� ھ�ت�ن ا��-��Iا �() ا����ك أ��	ن م, ا6ط(�ل ���
م-���� ا6ط(�ل ا��� �eھ�ت ��ر�W ا6ز�8ء ت��	P�� Y أ�����0 ا���وا��� 
 ،Yت ا������$ �% 
�<� U	ت ��وا��� وت"���ا أ���W ا��م�� %"� أ��ت ا$�-�

��� ط�Y ا� �o5 م, �U ا��-����ت %��� ��� أن 8"��وا م��R% Z�0  وم? ذ��أم
 U� ت��م, ا6%��ل ا���وا��� ���ر�W ا6ز�8ء و���= ھ��ك م�%fة ��P ذ�Z أ
ا��-����ت در�� ����� وم�@���0 م, ا�����، وھ� م� 8> = �fن ا6ط(�ل 

1992 ،�
%S(8�����ن ا����ك ا���وا�� م, ا���; ا��Dم� (.  

ل وا��
اھ"�, ��� أI �= ا����8 م, ا��-�رب ا������� وا����ا��� أن ا6ط(�
�P ارت(�ع ���9
%�ن ���R� P أ�>
 ��وا���، �8 ;�ا�:8, 8@�ھ�ون أ%Dم �

%� ا��� R�ا���وا��� ا����� ���08، ��� ����8ن إ�P ت"��� ��X ا�������ت ا��
 P�� 
��X ا��را$�ت أن ھ:ه ا����rE � ت"�9 =RW8@�ھ�و��0، ��� أو


امr ا���; %"#، %"� أ�
ى �
ون درا$� �, " ��	Q:8"م@�ھ�ة أ%Dم وAوآ
�� م, �� P�� ;�
امr ا���; %� ا���(�8iن و	
اءة روا�8ت ا���م@�ھ�ة أ%Dم و

�@(= �, �D	� ارت �ط $  � ��, ا���; %� $��ك ا6و�د  وإ��ثذ��ر 
;� ��P آل ھ+���،( وا� ��ت م@�ھ�ة ا���; %� ا���(�8iن و	
اءة روا�8ت ا��
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Tم_�م�, وھ:ه ا��را$�ت و �% ;���� 
�If�م, ا� ,���� P�� تiھ� ر�
�
 UE�$موDك ا6ط(�ل وھ�� ا����$ P�� :X8
R�"��� وا��ا�.  

8��j ا�+(U �() م� �eھ�ه أو $��S أو  ���
 ا�:ي �R8ث �5I6ھ� ا ���"���%

X8 %�0 م� �R8ث �5��� 8� ? ا���
ض ����; تiا�8 ��م %� R�أه، أم� ا�
	


$���ا����i ا���وا��� ��� U "�د ا���
)�.  

��� 8@�ھ� ط(U م �راة م�e�e P�� ���D ا���(�8iن 	� 8"�م ��P ا�"��م �R%
 P�� ھ�ه�e ا����ك ا�:ي S @ت � �	 ��م, ا6%��ل ا���وا��� ا� 
���د أ� 
��� ا���
ض 	� 8!��; %�  U)+ا� S8� 8 أن ا����ك ا�:ي Zذ� P�ا�@��e، م�
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, ا�ت-�ه ا���م ھ�  ط ���S ودر��S �, ا����ك ا�:ي� S� ض
�eھ�ه أو ت�
�1992
%S،(تiا�8 أ��اد ودر��ت ا���6ل ا���وا��� %� ھ:ا ا����ك  (  

2- Q�8-7�1 ا��O� : أو ;�� rام
�
�8 أن م@�ھ�ة أ%Dم و>�ت(�
ض ھ:ه ا�
�; ت"�U م, ا��وا%? ا���وا��� � P�� ي��Rت Y�� أو ��)RK ت���Wاءة م�
	

�T��K واA� �ر  "رو�0ت +-
�"و "+��ر ����Rر"، و	� 	�د ا����ن��ى 

وض �<
�8 ت�(�) %� ���8 م, ا6��Rث ا��� ��أت %� ا�!������ت، %

 UE�$�8 أن و
>�
 ��!��ل،  ا��Dموت(�
ض ھ:ه ا��<�� Uي ت��
ا�-��ھ�

 ��!��ل >�وl"R8 ا�!��ل إر�Wء ���ع م, ا����Rت، وم, ھ:ه ا�iاو�8 �8, ا�

S�أ P�� ,ل �����ك ا����D5إ.  

وأ�� ا� �5>�ن أن ا�!��ل �8, أن P�� U��8 ت"��U ا���وا��� م, DAل �-� 
�� ا�(
د ا�q% YW�Hذا U95  ا��Iرةط
ق، %��U� $ P ا��>�ل U�"8 م, م���ى �

 P�� د
��ا�(�Iإ  t8
��%�� م, ا���وا��� ا�!����� وا$�!�م ھ:ه ا���وا��� %� ا��(
�� ���-� �:�$ Z�U�" م, $���S ا���وا��، و��P ھ:ا %qن م@��
ه ا���وا�

��م� � �K�Aو ،t8
ا6$�س %qن ا���(�8iن 8"�م م�اد �����A ت���� ��P ا��(
�8رك ا��@�ھ�ون أن ا�<
وف وا�@!��9ت ا��� ت"�م�0 م@���0 ��0 و��<
وف 
�q% Z�:� ،�0ن م, ا���, أن U�"8 ا���; %� ا���(�8iن م, ا���وا���  �+�Rا��

, DAل ا� b أو ا���?، م, ا��R��U أن ت>�
 م@�ھ�ة ا���(�8iن م!�وف م
 l�	 
ا��@�ھ� م, ا���; و���S-E ا����	��، وم, ا��R��U أن l�!8 ذ�Z م@�ھ
 �R8 ��Y ا����ك ا���وا�� �-�8 �	 Z�:� �-���م, ا��وا%? ا���وا���، و 
أ�>

��8 �����P آل (
ض �e S!��9 م, S%�A م�� 	� 8"�م ���S م, %�U ��وا�� أو ر

  .)55- 54 ، ص2005 ھ+���،


�8 أن ا��@�ھ�ون ا��ا��Eن  :����T# �1�O ا$#
�ھ�ت -3>�ت
ى ھ:ه ا�
 Pم إ��� U@�ات-�ه أ�>
 إ8-���� ��R ا���; م, ذ�Z  إظ�0ر����(�8iن ����8ن 

ا�:ي S8� 8 ا��@�ھ�ون ا���درون ����(�8iن، ذ�Z أن ا��@�ھ�8, ا��ا��E, �8ر��ن 
��ك ا���وا�� ��P أ�S ���� وھ� م� S���8 ا� �X ت"��U ��5$�� ا�-��0ر ا��

���� ���9ر ا��ا	? �	 
��R ا���;، ذ�Z أن ا��@�ھ�8, ا��ا�� ,��E���8i)ن أ�>
 ���8i)��? ا�	ا��ا Pب إ�
، b�RK أن ��X ا��را$�ت )1992 �
%P��)،S أ�S أ	

�; إ� أن ا���H �� ر%_� � أ�>
أI �= أن م@�ھ�ة ا���; 8^دي إ�P ات-�ه ��



   آ�1 ��0/��ل -+���� .�-�ر 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  834 

 
U م���@� ;�ا��<�P م, ا� �Rث أI �= أن ا�ت-�ه ا���م ھ� أن ا���
ض ���

 ��P ات-�ه ا��@�ھ�8, ��8iدة 	 ���0 ����; ��P أ�S ط ��� I^8)،ح ا�"_�ةD% 

2006(،  X	��ا��@�� ا�
����E ھ�� ھ� أن ا�ت-�ھ�ت %� ��X ا��56ن 	� ت�
 S� �8 � ى ا�6(�ل�� ;�%� ط ����0 م? ط ��� ا����ك، %��ت-�ه ا���ا�� ���


ورة $��ك ��وا��_���.  


�8 أن : ��1�O ا$+�U7رة ا�8�������F وا�����8�$ -4>�ت(�
ض ھ:ه ا�
������ ھ� ا���مU ا��$�# ��, ا���
ض �����ت ا�$�>�رة ا��(����� وا�(��

 P�� ;�
 ا���
ض ����Ifت oR�
 ا�ت-�ھ�ت ��Rه، وم? أن ��Hوت ;����
 
�����ت ا�$�>�رة �0e تiا�8ا م��Rظ� %� ا�� ����ت وا�>������ت ���-� ��+�8

�8 وأدوات ا�"��س %� �oR ذ�Z ا����Wع، %�� زا�= ھ��ك >�ا��(�ھ�� ا�


 ا���
ض ����;  در�� � �
ة م, ا���Hض�Ifط �5ل ط ��� تD�Aوا�

ر ��X . ا��Dم� ��P �����ت ا�$�>�رة ا�(�������� وا��(�����	 ���� %

ا� �5>�, أن ا���; ا��Dم� و���:ات %� ا���(�8iن U�-8 ا6ط(�ل �@�+�, 

ون A5>�ن آ�� p�A ،ات
�<���� �Eاi�0 ا��R@� Zوذ� �W
U م(
ط أو م@�

 ;�����Iرة إ�P أن ا�� �0�R@�1992 �
%S،(%� ا���(�8iن 8!�ر ا6ط(�ل (.  

 ���$

�8 ا�$�>�رة ا�(�������� وا��(����� إ�P أن مR��ى ا�>� 
��� ت@�
أو ا���ت
 ��ى  ا��Iرة���= $�^دي إ�P ت"��U  إذاا��Dم�� ھ� ا�:ي �R8د م� 


 ا�����T U "�ت!�"�0 ��ى ا��� �	�0 أو � %Dح ا�"_�ة،(ت
 ا����" U أو ت�8i م

2006(.  

  : أ �H��Rھ�ة ا�7	�1B8ن �  F-�ح ا?��اث -3

 UE�$ت��ھ� و �	مDة  ا��
وا�ت�9ل �K�A ا���(�8iن %� ��eع ظ�ھ
 ��0e U)+ا� ��� ���8 S�أ o�5 ،ھ�
�� ا6ط(�ل أو ت�����0 وت+�8� ;�ا��

، ��� ���8 ا6ط(�ل ا����نا���;، أو 8_��; 	�ة ا���; ا��م�� %� ط ��� 
 ،;�
ة ��X اY���$6 �<�0ر ا��e� م 
�T ة أو
e� 8"� م
+�وا�@ �ب $�اء 
�� ا��uء � ;�8<0
 ا�� ���������� P�� ����8 ت!(�; ا���5س ���!+f، و

 �%��fة م
، وھ:ا ���-� ��ن أن ط ��� )149-148 ، ص2014 زر	�ن،(�<�ھ
;�� rام
� �0 �Tا���م ا �Wو
�= درا$� م9
�8  ا� 
امr ا����� o�5 ،ة�	و


ه �(��� "أن Ifم, ت 
��� 8@�ھ�ه م, ا���; %� ا��رت�ن أ�> 
If�8 U)+ك ا���$
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��@�ھ�ة ا���; و ��)�
ه ا�Ifوازد�8د ت U)+ا� 
�� ,�� �	D� ت �, و��د �"�
 ��� +% ;���@�ھ�ة ا�� ��)�
ه ا�Ifازداد ت U)+ا� ,$ U	 ���� S�ا o�5


��ت ا�!����� ا$�+��= أن ت�U"� UA ا�+(U إ�P ا�
$�م�ت وا��6ان واR�

ى، و�"� أ��ت ا6��Rث A6ا rام

ھ� م, ا� �T ,م 
در�� ا����UI م��0 أ�>


امr ا������ وا��
%�S أ�>
 م�� 8�����ن م, ا� 
امr "أن �ا6ط(�ل 8�����ن م, 
8� "ا��������

ت�ن وأ%Dم ا��
%�S م���ردة م, أموا�����ن ، وأ�T �� أ%Dم ا�

 ،
�H5"�ق ا� :Aوأ Sذات ;�م@ �� ���"�� ا��� �� %� ت���� ا���; U�6 ا��
 ���9
 م>D ت��r أ%Dم� ت��� ا�"�� ا�8-��� ���
��X ا��ول ا�� S-��) م� ت�


8, وم"�وم� ا�<�� وا�<����,Adو�, ا ()�  .����%�ع �, ا�

  �0�8(�
ھ� ����ء ا��() إن إ	 �ل ا6ط(�ل ��P م>U ھ:ه اD%6م وت��"�0 
�� � � �X ا6ط(�ل ��������� ت9
8; ا�+�	� إن م@�ھ�ة ا���وان ��P ا�@��e و
��� ا6ط(�ل �� ،�$� Rت ا��(����� ا���	8; ا�+�
�(: أو ��%:ة ��9�� Uت��


8, 	� 8"��ون م� 8
ون و�R 98ن ������� أ�>
 ��وا���Adا.  

�; وا�-
��8 وا�-�) ا��� و�"� أ�� ا�����ء وا���!�99, أن م@�ھ� ا��
 Pارھ� 8^دي إ�

 ��P ا6ط(�ل وت� � 
�If�8ن ��0 تi)��ض %� ا�
ت�
 �>5Dم l8

اف و8���� ا%6
اد ����@�ھ�ة ا����ك ا���وا�� �, طR�ا�


اف R�D� �8�8ن ھ� ا���ر$� ا���ادi)����% ،�8نi)���5ت، (ا���وان %� ا�
%

  . )12-11 ، صدس

=��
� ا6�� e 
I%�  أ �����ا�� UKا��? ا�	إ���بوم�ا b��-ا����ك ا� :  


 م, ا� �5>�, %� ��� �<
 ا�:ي  ا��
ام	� ت�Rث ا��If�ا� P�� اف
R�وا�
 UE�$و S مت��D@�ر ا����ك  ا���ب وا����ام�%� ا�

ا%�،  ا��R�وا�

 UE�$و ,�� �	D� و��د P�� ا��را$�ت X��وا����ك  ا��Dموأ��ت 

ا%�R��0 ���9ر ا�W

  ا��
ام��، وذ�Z م, DAل �� � U@� 
I^ت ��ا�


ي، و8i8 ��� �K�A, وا	? ا��-
م�, م, DAل Hم U@�%� �(��� ا�(
د و
ا������0 ����ل وا�"�ة وا���+� ت-�U ا��@�ھ� 8
YT %� م���RتS وت"���ھ� 

 �0�Eا
� l8

زة،(��l�"R م� 5""�ه �, طT��  .)98 ، ص2017
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��= ت�������8  6�%

اق أ�<�� ا�����م�ت، وا�-�Aا U)+ث أو ا��Rا�

 ا6��
��= %� ا�56اث �+
8"� ت �دل I^ت �	 Z�:و� ،=�

 ا6�� � ��>�ا��
ا�����م�ت ا����>�� ��دة %� �Kر و%���8ھ�ت م
و�� أو م@�ھ� م!��، أو 8���� 
 ا��Rث م, ��X ا���ا	? ا�����5 أ8, 8�ن ا�+(U أoR 8 ����5 �, ارت�ب

8�ن ھ� ا�_��R  ا��Tاء�
اT��� �E��9ب وا�@:وذ ا�-��� وا� �Hء أو  ���
 =��

ى، ��� أن ھ��ك م�ا	? ت��� ا��+
ف ا��8��، و�:�Z ت��ھ� ا6��Aأ��5�� أ
 l8
�+�	�ت ا�E���ن �, ط �K�Aو �	
�� %� ا���	
��T �% �K�9Aب ا�

P�8 �ت-�ه ا�56اث إ��	ن دا%�� �ت�8�0 ا6م, ا�"�م� ���ول  ا6��
�=، ��� 	� ت

و��� �  .)2014 زر	�ن،(و�:ا أ���ل ا���; وا�"�U وت�8�0ات ا��-�رة ا��


��8 ا�+��Y ا���6�� � =��� ;�
وز ظ�ھ
ة ا��� �% =��

 ا6��Iو�, أ
 ��8���
 م, م����S وزمSED %� م�ر$� @� �� $ U�"�
%�رت"ا�:ي 	�م �" ا

 P�� � ����� Y-م� S�أ b_ات Y��+ة ��5ة ا�
�$ pR)ل تDA ,ا���6���، وم

 دم�ؤھ� If�ا�:8, ت P��"زاد ��د ا� ���� ،,���ا6��
��= ت�> ����� U	�U ا�رھ�

�"E�)ا� Sم�0رت Y�Dا� = Iأ �e�@ا� �+H8 
���ن أ�5.  

 

امr ا���; وا��Rادث "ا��"� "و8@�� ?�
  أن $��ت ��T �� م, 8�� �
 ,��
  18-15ا6��
��= ت�ن ��T �� أ���رھ� Aت آ���$ ?���، وا���ة أر$

ا6$ �ع و%� %�
ة ا�(-
، وأن ��T �� م, �8�!�م ا6��
��= ا�"��م ����9ا	�ت 

8,و�5ادث م? Adا  ,�� ?"817-18  :��� وأ��0 ��8ر$�ن ھ:ه ا�������ت م$

��iا�8 ا��@Dت ا��������  w �م��" D م, 	 U ھ^�ء ا�56اث $��، وھ� م� 8

اف وا�-��ح ��ى R��8 م, ا�iم Pأن ھ:ا 8^دي إ� P�� 
�+A 
e^وھ� م

  .ا�56اث

� ا���
��= و$��� ��@�S8 ا��D	�ت ا��������  ")���ات"��� 8
ى  e أن
وت���� 	�� $� �� م>Y5 U ا�م�Dك وا6����� وا�(
د�8، إ�W%� إ�P م� تR��S8 م, 


ة�+A ?	�8،  م�ا
9�ت@-? ��P ا����ك ا���وا�� م>U م�ا	? ا���; وا��
����  .وم�ا	? ا���:Y8 وم�ا	? ا���9��ت وت �دل ا�����م�ت ا�-


و��� ا��� �
ات ا6��
��= وا���ا	? ا���Ifراء �5ل تdا X��ت^�� 
��$�>�رة ا����ك ا���وا�� ��ى ا6ط(�ل، %����  ;�ت�
ض م@�ھ� ا��9ر ا��
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امr ا��رد�e %� آراء ت^�� أن ا��
ض ا��ا�E ��!��ل ا����; أو ا��@�ر�� %� ��

امr ا��رد�e أو ا������8ت ا��� ت���ول ا���; وا���وا��� وت_? ا��-�ل �
������ب ات-�ھ�ت ��وا��� أو $�����  �	D� S� U��R�ھ�ة ا��9ر أو ا��@��

��, م, ���(� ��ى ھ^�ء، o�5 ت��r ا�������ت ا����(� Y�5 ا�����ء ا�����
 
�If�� �W
� 
DAل ا��"��� وا���:�� �K�A ��ى %[�ت ا6ط(�ل، إذ ھ� ا�6>
 �08�� U"ر أن ھ:ه ا�([�ت ت� �ا� P�� ،=��
� ا6�� e �% ;�م_�م�, ا��
��� ھ� ����A وم� ھ� وا	��، ��� أ��0 %� رT � %� م��8@�  i����ا� ����إم


و���، أو ت-�رب ���8ة ��8@�ھ� %� م@�0 م��,، أو �� �ھ�� %� �� � ا�
ا������8ت، %�-���0 ذ�Z ����8ن إ�P  إ�5ىدرد�eا ���0 %� م�	? �eت أو %� 

ت"��� ���ذج ا���; ا��� �eھ�وھ�، %�-�ھ� أ�>
 م�D ����ر$� ا���; %� ��5ت�0 
%� م@�ھ�ة م_�م�, ا���; ���8 ���08 إ��5س  ا�%
اطا���م��، ����� أن 

$�����ت ا���; ��د�8 ���م� ��8ر$��P�� �0 ا��ا	? �8���r ا���; %� �وا ��0 

زة،(T��  .)100-99 ، ص2017

�  : ا�#�6

م, DAل م� ت� ا���
ض ��� S�p�! أن و$�UE ا��Dم وا�ت�9ل ت�� 
 ���Aر و�I�0 آ�$Dح ذو 8�5, % "�ر م� ت"�مS م, �Aم�ت ����� �"� م� ت� �o م

دورا م��0 %� ا����ب ا��Rث  o�5 ت��D�� .Y ا�(
د وا��-��? ��P �5 $�اء

ا%� وا����ك ا�-��b إ�Y��� P ا����ك ا���وا��، %���Rث R�ا����ك ا�
 UE�$�� w!�ام ا�!�ط�ا�$ �-��� �>R� �8ح %� أ��
اف وا�-R�D� ض
م�

وا�ت�9ل، و��� ���
SW ھ:ه ا��$�UE م, م_�م�, ت-�� وت
$j  ا��Dم

ة ا���; وا�-
��8 وا����اء وا���وا  .ن %� ذھ, ا��Rث%

   



   آ�1 ��0/��ل -+���� .�-�ر 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  838 

WـFا� :ا�


 و$�UE  أ�� ا����ل، � � ا�(��ح، -1IمأDت���� ا6ط(�ل وت>"�(�0 ا�� P�� ،وق
، دار ا�@
  .2006، ���1ن، ا6ردن، ط 

���  ،أ�T ��5��، م
وة -2
ت�ظ�; ��X أ����E�_% ��e ط��ر ا�-�� %� ت���� م(�ھ�� ا��
 ،���
ا�$Dم�� وا����ل ��Rھ� ��ى ط�� �ت ا�9; ا�
ا�? أ$�$�، ر$��� ا�������
 %� ا��

 .2012، 	�� ا����ھr وط
ق ا���ر8)، ا�-�م�� ا�$Dم�� iTة


 ا$�!�ام ا���
��= ��P ات-�ھ�ت ا� ،��ر��5، $����ن -3Iا�-�م���, و$����0  � �+أ-

 ا��Dموا�ت�9ل، 	�� ���م  ا��Dم، ر$��� م�����
 %� ���م - درا$� م��ا���


Eاi-ة ا��A ,� .2008، وا�ت�9ل، ��م�� $�8; 

4- �Wزة، ر
T��
ا%� ��ى ا�@ �ب ، R�ب ا����ك ا������� �0�	Dو� =��
� ا6�� e
 lاھ
أط
و�5 د���راه %� ��� ا�����ع  ،- درا$� م��ا��� �>����8 م�8�� ��-U -ا��

���، 	�� ��� ا�����ع، ��م�� $+�; 
 .2017، 2ت!p9 ت

5-  ��
ة، دار م-��وي وا��Dما�ت�9ل  ،، b��KأU��A? K أKت ا��������ا��- �% ،
 .2006، ���5ن، ا6ردن، ط 

ا���امU ا�>"�%�� وا���
��= ودورھ� %� ت��م� ظ�ھ
ة ���ح ا�56اث،  ،زر	�ن، و��� -6
أ���ل ا����"P ا��ط�� ا6ول �5ل ���ح ا�56اث 	
اءات %� وا	? وآ%�ق ا�<�ھ
ة 

 ��-145ص ص ، 2004، 1و��0�D، م-�� ا� �o5 ���را$�ت ا��6د���8، ��م�� ��ت

159. 

7-  Sا�ت�9ل ا�-): 2004(� � ا����ط� �-�، ط
دار : ��ھ�
ي %� ا��-��? ا�o8�R، م9
 .ا���
%� ا�-�م���

8- ��Rم ،S%

 ا������ ��$�UE ا��Dم ،��If�ة ���� : ا�
تU��R م, ا�����ى ا�>���، �@
 .192-159ص ص  ،1992 ، ��م�� 	+
،15ا����م ا������� وا��������، ا���د 


امr ا�"��ات ا�(_ ،��P آل ھ+���، ��� $��� -9� 
�Ifت b��-ب ا����ك ا����ا� P�� ��E�
، ر$��� م�����
 %� ا��fھ�U وا�
���8 )��دات ا��@�ھ�ة وأ���ط�0(��ى ا�56اث 

������ �����م ا6م
 .2005، ا��������، 	�� ا����م ا��������، ��م�� ��8; ا��


ه ��P ا�"�� ا��������، م"�ل م�@�ر ��): د س(%
�5ت، ��د�8  -10�If�8ن وتi)��ا� P
  :ا���	? ا�����

 www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/.../article-8-N1.pdf 

11- ��Rح ا�"_�ة، مD% ، �8 $��ك ا�@ �ب�Rت �% ;�
امr ا���، م��� -درا$� م��ا��� -دور 
 .173-141ص ص  ،2006 ،1، ا���د 33درا$�ت ا����م ا�������� وا�������، ا��-�د 

 

  




	� ا����ء��	
  866 – 839: ص -،  ص 2020 �����، 27: ، ا���د20: ، ا�
  2406-2588 :ا��
	�� ا��و�� ا����
و�� 4350-1112                                  :ا��
	�� ا��و��

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

839  

  

 ��� ا��"#�
��&01ات ا�/�.�� ا�-,��� �	+*' �( ظ' &%�#�ات ا�
  -�� ا2��/�3

The foundations of media education for children under 
the threat of cybercrime 

  

  و���ة ��ادي/ د
��م �� ا������ – ا��%!��� وا$#�"! ��   2*(�) #!م

haddadiwalida@yahoo.fr 
  

  09/11/2020 :&�ر#M ا���Nل 09/07/2020 :&�ر#M ا�ر�Kل
  

PQ	  : ا�

ا>� ;:�ف ھ7ا =�� 
��A)  @ ا�?(
 ا��<�� BC>ا� D�
� ا$���>E 
>  ��"	
ا�


ات �G�"ا� Hظ �J ،م�; ��L !م�; !:Mداد م:�داOM ��ا� ،HP)ا� Q�  �J �ا�"�%!ر 
�، ودور�"	

 ا��Tرة ا�U  �� ا� Vم��L
�J م�ا#:� M:�;�اM:!، وذ�Y م@ VXل  ا��

� ا�""!ر*� [� ا�(HP وU<!UX:! وأ�"!ط:! �"	
� ا�";

ض �"!ھ�� ا�=�ا��

ف  �Q  وم?!ط
ھ!،�� وا��_A`�ت ا�!%*aم (�ا�#
اءات ا��� ;=c أن M�?7ھ! م?�
 ��  �"�!CJ�:! ["@ م! ا$#�"! ��"# Qإ� �� ا� Vم��، وا��:D ا��را*�L
��!L Q"%;

����!M hM=!ه م! ;��g!ه م@ * ��E
Mو HP)ا� h�#�M ورة
م@ ا����i!ت، أھ":! [
،!:M!�`gMو !:�
ا �J مj!م�`:! وم�ا	�>� ! �`M ف
�M DC>iأ ��ا� ،D�
 ا$��

h�_A`Mا�� و
� h�"CM م@ ا��	�ع �J م?!ط
 ا�#
ام ا�%�<C�Ci �_A`M.  
�ت ا�*/����ا	1� :D�
� ؛�M`���#�! ا$���"	
� ا�";
� ا� Vم�� ؛ا�=�L
  .ا�(HP ؛ا��

Abstract:  
This research aims to identify the great danger of cybercrime on the 

Internet to the child, whose dangers are increasing every day, in light 
of the developments of the digital revolution, and identify the role of 
media education in the face of Internet threats, Through the 
identification of the nature of the electronic crime that threatens the 
child and their characteristics, patterns and risks, and the definition of 
prevention mechanisms for various institutions of socialization within 
the so-called media education, the research ended with a number of 
recommendations, such as the need to guide the child to use the 
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Internet properly, which has the content and sites and techniques 
variety, for protecting him from falling into the risk of cybercrime. 
Key words: Internet technology; cybercrime; media education; Child. 

 

���ّN� :  
��دت أ�E!ل وأ�"!ط ا�=
ا>� ا�"�#:� [� ا�طP!ل ا�"%�?�م�@ M

D�
��V�  Hظ �J @ا���	 @* �L��i (�وإ#
اءات و[�ا�CM �L م@ م?�
� ا��=!وزات وا�=
ا>��>Aا� 
>  HT?(��، م�ا>� ا�
�، و#
ا>� �=�%`# 
;
G�ا� 
� L!*�?�ام ا��?
;c وا$*��راج، و#
ا>� !`iو ،
M��>"ا� "!ل ا�� ���!Lا� 

� ا�طP!ل و�iرC]!Pا� Q�   HX�;و ،���!�X أو ���ا���
�D، *�اء �!�D وا	
� ا��� ذ��J Y إط!ر ا$�"	

ھ! م@ ا�=
ا>� ا���*�VGل ا�=`%� ��طP!ل، و

 
�Q ا����;@ ا�`P%� وا$#�"! � ��(HP، وM��J c>% ا���;� م@ ا�?%!>  
�aM
��،  ا�"!د;;�`�
 ا��U!>�!ت"وا�"�AM B�� ل!Pأن ا�ط Qإ� ��"�!� م@ ھ� ا�


T�أ !;!C] �";
� ا� ا�=�"	
Q�  ،D�
 ا�7;@ ا�طP!ل م@% 80 أن aM��و ا$��
��ن ا����
و�� ا�<
;� ;%�?�م�ن>g�%; H<!*ر �;
L و��
;�م،  �H د !>�� إ���

�i!?Lات و
�J لVX ��)�
 ا�طP!ل ;B�� �jg ا��Tم@ ا�� D	ا�� �J �PUM 
D�

ف ط
;�  @ ا*��را#:� �J�� ،دون  �� أھ!��:� ا���� �Eأو ا��رد @  

�;

ھ! �J:! وا��<�i Bرھ� ط�c طAو�  �J�i!X ،قVX�!L �� �iر م?
�J �  .1"ا�P��!ت �iر �!�


اً VXل  �"!Xaم !:`  (A�ُ  �T;�� �� "أE!رت درا*J!gTوة ا���
��م�� ا�`%!ء وا�طP!ل"ا�"`�"� م@ 	<H " وا�;! 
� �Lد �%*aم " �إ�Q أن �%<

18 %D�

 ا$��>  h� ا�]
�M �	 ،ش
C��� @�]
� �L`"! ،2م@ ا�طP!ل ا�"�
 D�i�M �
ى درا*X2014(أ ( 
إ�Q أن �!$ت ا*�VGل ا�طP!ل #`%�!  <

� $*�VGل ��!Lا� �	ا;�  �د ا�"�اOM B�CL ،
�>� H�AL D�PMار D�
� ا$���>E

 i!در  @ ا�����%�) 20053و 2004م�	� �L@  400ا�طP!ل Lـ ;
gM �Jو ،


 م@ ) 2009(T�4أن أ ��!Lو�� إ

  مV;�@ م�	� إ���T�ل، وأن أ!Pط�!L ص!X
� ا$��
�D 200م@ �>E Q�� ;�� TL:! ;�م�!  ��!Lرة #�;�ة إ�i4 HL!g"ا� �Jو ،

� ھ"!ل T�!>ا� �
 درا*�AM)2012 ( أن Qنإ���� L":!رات ا�طP!ل ;�"���!  �J 
Hم!�
 مg!ر�� ا�C!*�ب م� ا��GUL ،�:`* hم�?�%M إذ �م`:�،   %�%68.94<
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 D�
�و;%�?�م�ن ا$��>%`L%65  ،وھ� 
Eaم:� م Q�  �"  �	V   HP)ا�
   5.ا�=�;�ة ا� Vم�� L!��*!>� ا�=Oا>
ي

 D�

ز�M hM`���#�! ا$��Jا�7ي أ 
و�J إط!ر ھ7ا ا��[� ا�م`� ا�?(�
 ،�i!X �PUL ي
�  !م� وا�"=�"� ا�=Oا>PUL �L
��Q ا�(�J HP ا�"=�"� ا� 


ورة ] 
:�Mاءات
� إ;=!د آ��!ت وإ#�!�J م@ *�اء B��  ص أو!?Eا�
��J!gTوا� ��  ا�:�_!ت أو ا�"a*%!ت ا$#�"! ��"	
� ا�";
� م@ أ�E!ل ا�=;!	���

،!:�CJ!دة وم����D إ��h ا�<�Cث وا��را*!ت  ا�"�i�M !م c%� D�
��$!J
 ���� وا��%�
اغ ا�(HP واھ�"!مh ا���م�، ���J �=; h:! ا�"�J D	و HGAM ��"��ا�

�;

;@  م@ VXل ا��
ا*H  @ طXم� ا� c?!ط�و��، وا�
ا�<
;� ا$���
 ��>�
ض �"j!م�@ *���!L م"! ;:�ده ،�� و*:��;
� H�L BC>ف وا�!A��*$وا

�� و �وا���	VXأ 
�� .وم"!ر*!ت 
  : �1Z	� ا��XY -أو3

 HP)ا� @�g�M !:�J ��; ��ا� �;
"�� م@ أھ� ا�"
ا�H ا���P)ا� 
>��M
�Q م="� � م@ ا���g وا�"���gات وا�"<!دئ وا�":!رات، م"! ;%! �ه   ��Cا� �J

h`  ب��
��ب h�J وا�"
� h_�:M ا��E!ء م@ ��B ا�""��* �_A`M h�_A`Mو ،
��J!gTوا� �����) م� ا�<�_� ا$#�"! �� ���� �J:! أو ;�H !P ، ا��وا���`���#�; �

!:��:! �J ��!ة مG�GMل و!UM$م واV ا� !�#���`�M ر!A�ا� Hظ �J �i!X ،
،�;
"��) م%��;!M:� ا��?"L اد
Jا� h�"CM !"L @م�`:! م!jء ھ!م م@ مO# �J 


ة أ�J!ر�)X ر وم"!ر*!ت�iو ��	و ،" D�i�M B�� �"�`"� �أ�7gوا "درا*
�، وا��� أ#
;D  " ا�طP!ل�"�!�
;(!��! ا�L �J �� ا$L��ا>���
�"� ا�"��Q م

�V�# Dg م@ ا�طP!ل ;�!�� م@ ا����ة X �T;�Cل ا�!UM$ا !�#���`�M أن Qإ�
�Q م:!رات   !>�* 
�aM D�
� ا$���>AJ ،!ت	ا�i @;��M Q�و �م ا��gرة  
 �:)�Cم �J �����!ت *�_%L م�ن�g; �:��ا�طP!ل ا$#�"! ��، م"! #

 . 6"ا$#�"! �
� ا��"���L O@ م! ھ� �iاب وم!  وأم!م�� ا�� � وإدراك ا�"?!ط
 و	�	

� ا� Vم�� � ھ� �L

 ا��:�M ،���P)ا� ���

د �J مPا� O�"; ط¡، ا�7ي!X ھ�
 ��>E 

ام ا����
و��  <#¢� ��Cj� ع�	م@ ا�� HP)ا� �ھ7ه ا���!ت ��	!;
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J ي�g`ا� 
��P�م:!رات ا� HP)ا� ����M لVX @م Yوذ� ،D�
� مC��;!ت ا$��
 !"Lر ��ا� 
� ا�"?!ط�� ط<�J
�ا$��
�D وCL hP�gTM%@ ا���!مH م�:!، وم

 .�Mا#:h أ�`!ء ا*�?�ام:!
 BC>ھ7ا ا� Q�%; ���Q ا��E!ل ا�
>�%� ا��Mوم@ ھ7ا ا�"`(  �L!#¢�: 

�م! ھ� ";
�(�J HP ظM H:�;�ات ا�=� �� ا� Vم��L
�  م
O�Mات ا���"	
ا�
D�
  .؟ <
 ا$��

�م@ �M%!ؤ$ت ا��ا� Q�  �L!#ل ا�VX:  
-  
>  HP)ا� �] �� ا�""!ر*�"	
� ا�";
م! ھ� UX!>¥ وأ�"!ط ا�=

   .�M`���#�! ا$��
�D؟
-  
>  HP)ا� �] �� ا�""!ر*�"	
� ا�";
� ا�=CJ!ت م�!L��iت و!;�CM م! ھ�

  .�M`���#�! ا$��
�D؟

اM:! وم?!ط
ھ!  �Q ا�(HP؟ -�� M وم! ھ�.  

 وم! ھ� *< ->  HP)ا� �] h#�"و�� ا�
H ا��	!;� م@ ا�#
ام ا����

  .�M`���#�! ا$��
�D، وط
ق م�!CJ�h؟
-  �� ا� Vم��، و�M !"�J"@ أھ"��:! �J ��!ة ا�(�J HP ظH ا�<�_�L
م! ھ� ا��

�؟�"	
  .ا�
-  !�#���`�M م� Hم!��(�J HP ا��� �� ا� Vم��L
�O;O ا��M ت!>�م! ھ� م�(

  .ا$��
�D؟
����[- XYا�� �� : أھ

��L
� ا�(HP م@  M`<� أھ"�� ا�<BC م@ أھ"�� ا��;!"� �J �ا� Vم�
ا�"?!ط
 ا��� #�<�:! و*!>H ا� Vم ا�=�;�ة، و�J م�gم�:! ا$��
�D، ا��� 

 م@ �T� �J ف�:�%M ��وا� ،��	VXا� 
��
 م@ ا�"j!م�@ �Tا�� H"CM

�L HU; �� ا�7ي ،HP)ا� Q�� إ�Q ا�C!$ت ا����ي  ;
"�� ا���
� ��CL ا�"
��م!ت م@ VXل �PUM ا�"�ا	� �م%��ى إدراك �H م! ;��g!ه م@ 	�� وأ�J!ر وم

� ا����
و��� ا�"���دة�P�� HP)ا� ����M لVX @م Yوذ� ،!:j�L 
، وو � م?!ط
 �g� م:!رات hL!%�م�`:!، وإ!jم� م Hم!�� ا��g;

�D وط��V� ���ا$*�?�ام ا�%

أ#H ا��"���L O@ م! ھ� إ;=!�L وم! ھ� *�<�، وذ�Y م@ ھ7ه ا�"j!م�@ م@ 
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 �� ا$#�"! �_A`�ت ا�!%*aم (�ا�*
ة، ا�"�ر*�، ا�"a*%!ت (ط
ف م?�
�، و*!>H ا� Vم;��� وأن ا$��
�D أO# DC>iءا أ*!*�! م@ )ا�="i!X ،

�، HjPL ا��*!>� ا�"���دة ;
"�
اد �J م?��) ا�"%��;!ت ا�Jة ا�!��) ،¥�
� ) �i �;��Jت، �iرة،L7ا# !:�ا�"�#�دة �J م�ا	� ا$��
�D، م"! ;=�H ر*!>

HP)�� �>%`�!L ة
�Tوم . 
 :�XYأھ�اف ا� -]��[�

 Q���� ا��jء  %M Qإ� BC>ف ھ7ا ا��:; �� ا� Vم��L
م
O�Mات ا��

 ا$��
�D، م@ VXل>  ��"	
� ا�";
�(�J HP ظM H:�;�ات ا�=�:  

-  !�#���`�M 
>  HP)ا� �] h#�"و�� ا�

ف  �Q م?!ط
 ا�#
ام ا�����ا��
h`م �  .ا$��
�D، و*<H ا��	!;

-  �� ا� Vم�� وأھ"��:! �J ��!ة ا�(�J HP ظH ا�<�_�L

ف  �Q م<!دئ ا���ا��
�� ا����
و��";
� وا��A!ر ا�=�"	
  .ا�

�(�J HP ا� -� �� ا� Vم��L
�O;O ا��M ت!>�
ف  �Q م�(��!مH م� ا���
D�
 .�M`���#�! ا$��

-  �_A`�ت ا�!%*aم ¦�L !ھ�"��M ;"�@ أن ��ا� ���"�
ف  �Q ا�*!��c ا��ا��
HP)�� �� ا� Vم��L
  .ا$#�"! �� م@ أ#H ا$[(Vع a%"Lو���:! �J ا��

 :�`%_ ا��XY -را.��
� ا�7ي ;`�رج ["@ ا�<�Cث ا�<BC ھ7ا ا �"�����C�ا� �;
�Q ا�`�  


ا � �"`:§ ا���Pi ا�"`:§; ��i�U?ا� ��"�� ا��را*!ت م@ ا�`�ع �:7ا ا�
� L!�"�[�ع، L:�ف 	V�� ذات ا�P�� أد�L!ت ا�<BC ا�"?���c م
ا#)�M ��ا�

!:)L
M ��ت ا�!	V��"�، ووi) ا�  H�AL !:���CMھ�� و!P"ا� (iو ،!:)Lور 
L�
ات ا��� AM:�ھ! ا�<�_�G�"�! م�V ا�=�;�ةا� ��"	
� وا� H��CM ف�:L ، 
�%PMو

Mا
�� M!: HP)ة ا�!�� Q�  !:M!*!��
�h م@ �CM;!ت وا�)M وم! ;"�@ أن ،
  ._A`M �J�h ورھ!�!ت
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�a�خ�- &XYا�� )� ��K�Kcا dھ��*  :Y�#� ا�
� ا��"��  �*%�م -1#�
�H أي ھ� :"Electronic-crime"ا�J ر!] 
h�M ; @ا�"�اط 
>  h�!"� أ#:Oة ا��Cا*�c، مHT ا����
و��� ا��*!>� ا*�

،H;!L�"ت ا�!�>E ت$!UM$ا ،��PM!:ت ا�!�>E Hg� ،م!ت���� ا�"�>E ،D�
 ا���
� ا$*�?�ام!ت أو����!gا� 
���<�!�!ت � ��L�*!Cأو ا� �  . 7 "�م! ا����
و��

� ا� وا�=
ا>��"	

c�M ا��� ا�"?!�P!ت "ھ�M �] اد
Jأو ا� 

اد م@ ا�"="� !تJا� �Jا�L �";
� إ;7اء و�UgL ا�=�"* ��Cjأو أذى ا� 

�� أو م!ديg  ��Cj�� 
E!>أو م 
�� 
E!>ام م�?�*!L ت!�>E ت$!UM$ا HTم 
HTم ،D�

ف ا���� ،�Eا��رد �;
  .8وا�"�H;!L ا����
و��، وا�<

�Y ا�=:�د  :ا�/�.�� ا�-,����*%�م  -2M !:� L �� ا� Vم��L

ف ا���M
 ��"���� وا��;�L
�"a*%!ت ا��� �� ا��� M:�ف ا�"?((�"*

 ا���� و�"*
ا�

 ���!UM$ا �:	�g� �
اد م@ و*!>H ا� Vم وم`�=!M:!، وم"!ر*Jا� @��"M Qإ�
 H��C�وا� ،H<!*ر ا��!��X!L �i!?رف وا�":!رات ا�!�� ا�"�"`M لVX @م ،!:�� 

*!>H، وا�"A!ر�� ا��Lا �� �J إ��!ج ا�
م�ز وا�"�!��، �<`!ء ا�"�اط@ �ا�`!	� �


ارها�7ي ;g�*"� وا�ا�"= �"� �J 9%!ھ�.   

J:!و;� ا��H !P م@ �Mر;=�! ا�`�ء L" :@��"M �:! ا�L ©�A@ ا�g!در  <� 

� وا� Vم�� ا�"j!م�@ م� وا�?Vق ا�`!	� ا��ا ���!UM$م@ ا �� م`(

�J ا�"�UCل�
 ا�"i!���! ا�"* Qوز إ�!=M ك�� ا�U!مD ا$*�:V�� ا�%
�� وا�""!ر*��!UM$ا � .10"ا���Aا>�

  :ا�/�.�� ا�-,��� �	+*' �( �hء ا��را�Kت ا��K�K- �N.�aد
1- iو�cا �K2006( ا��را( B�!>�� ���Cا� �C�J  زري، ��ل��ا�"Hھ� M 

@��"Mو HP)اھ� ا�
��م!ت ا� Vم �M`���#�! م@ ا$*�P!دة م@ وا�"� وا�"
�HG وPM!	� ، أE!رت إ�Q أن M%!رع"ا�"�(�رةGM H<!*م وV ل ا�!UM$وا 

�T;�Cا� �J ة!�� HP)ا� ،��!Cا� D	ا�� �J ا
�� M ز
Jد أ!�; !g��:! م@ م(>	 
،�:��  B�� D`م� ��Q ا��!�� أ�Lاب وJ�C:! ا���`���#�!ت ھ7ه �Mاول *:��  

h� ا
Uل أم!م م!Pب م@ و�� - ا�ط!L ����  ا�����Q ا�%�(
ة م@ -ا��%  �:��g  

س��  ومj!م�@ 	�� و��Xدة ود���D ا��را*� إ�Q أن . ��;:�م�i�M �	و
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!�#���`�M ?�ام�م ا*V ا�  Q�  ��>�وا$UM!ل �!ن �h ا���;� م@ ا�� ��
ات ا�%
�V  h	�h �%!ب  ��J Q:! ا�(HP، أھ":! ا$�G"!سiا�Mة و
*�!L �"�="وا� 

�)Aوا�� �Jا�:!د H�UC�وا� !���
از *Jت ا��را*�، وإ� وh;�� !":J  �وا��
��;� X!ط_!�ا$#�"! ��، و�:7ا أوDi ھ7ه ا��را*�  وا�J!ت ا�م�ر م@ �


ورةjL ��X ء!`Lو �J!g� ام�?�*V� ���� ���"  ��L
� ا� Vم�� ا�"j!م�@ 
Yد وذ�!"� !L �)X �gCM Y11ا�<`!ء ذ�.  

� ��ل  ا��ھ!ب ��<!�B  <� )2007(ا��را�K ا�[����  -2J�`X�L"�<!*ا�� 
�
h�J و*!>H: وا�طP!ل وا$���
و��� ا� Vم���� وأدوات �J
�"��" Qرت إ�!Eأ ،
 وا��*!>� ا� Vم و*!>H �:� أM!��:! ا��� ا�م�!�!ت وHjPL ا���م أن أطP!ل

،�
 ا$���
و��T�ادا أ���!�":� ;��C م! �دراك ا*�L @رات م�)Mات و
�GM وھ� 
Y�7L �J �#!� 
T�ذي م@ أ H>	 ة� !%"� @;�Eا
 ا�<�_� م� ا���!م�J H �:� ا�

��J
��D ا��را*� إ�Q أن �Y�7 أوDi ھ7ه  .ا�"U!در ا�"���دة ا�"i�M �	و

ورةjL �� درا*� ��C ا$M=!ه ا��را*�P�� م%! �ة Q�  !`�!Pدة أط!P�*$م@ ا 


ا�J و�Mظ�P:! ا��*!>� ھ7ه� �J
�  .L12:� ا�"��C ا��!�� �J �:J م

� )2017( [��[�ا��را�K ا� -3"�)Jو���ة ��ادي و @��T�!>�أ 
اب ��ل  �
"�;
� ا� Vم�� �J ا�*
ة ا�=Oا>�L
� م@ ( وا	� ا��`�  Q�  �درا*� م��ا��

(�)* �;$�L 
�  ،")ا�*;
��A)  @ دور ا�و��!ء �J ا�*
ة ا�=Oا>� D�*
 �J�� ا� Vم��L
م@ VXل  ��L`!ء �J ا���!مH م� ا����OP;�ن وا$��
�D ا��

� م@ `�  Q�� *(�) م@ ا�L!ء ا*�?�ام أداة ا$*�<�!ن  ;$�L @�"�g"ا�و��!ء ا�
 �J D�
� ا$���>Eن و�;OP��وا�م:!ت، ا�7;@ ��;:� أو$د، و;"���ن أ#:Oة ا��

�» 	�ام:! L ��ل، وا�O`"دة، 50ا�
Pم ��D ھ7ه ا��را*i�M �	و  c��إ�Q أن أ
 Yل وذ�O`"ا� �J D	و H� �J D��
ا�و��!ء $ ;%"�Cن �L`!>:� ا*�?�ام ا$��

>%`L �60 % ��Q  %80، ذ�Y أن �%<  �:<!`Lد أ��M ون أن
>��; @���C>"م@ ا�

ا �<�
ا  ��:�، أن م@ �L@ ا�X(!ر )X H�A; D�
ا*�?�ام ا���OP;�ن وا$��
 �g�g� م! ھ� @�L ���OP;�ن وا$��
�D ھ� ا�?��� �:<!`L?�ام أ�ا* @  �ا�`!#"

� %37.5وم! ھ� L ��!�Xـ >%� 
>��M @�� �J ،25% اء م@ ا���	أن ا$ @���C>"

ا )X 
>��; ،!:L �:<!`Lأ 

و[� �J ا�"C��ى ��
ا �� ��� ا�"�>�L!�`"!ذج ا�%
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 �"�gL �� #!ءت م�%!و;�g>�"ا� c%`أم! ا� ،�:��� م@  12.5%  �"="� �>%`�!L
�، ھ� ا��!ر�>��  ا�� ��
ات ا�%�CUول و(ا�
ا�%"`�، �!$رPM!ع ا����%�


م!ن م@ ا�`�مCا�( �;
�Q ا��V	!ت ا$#�"! �� وا�*  ��>�، وا��!ر ا�%
)�;
� ا�*�O�
د;� وا�Pء، ا�!	�iه م� ا�و��!ء وا�O`�م!ن م@ ا�
C�!�( ،

 ��%P`وا��!ر ا�) ،H�gوا� (`��!�دم!ن، ���jM ا��	D،  �م ا��را*�، ���M ا�
!��!Lإ HP)ل ا�VG�*ه )ا�g�
ا �"! ;��� ،@���  .13م@ مj"�ن ا��*�

��.�K- ط��رh �K� ا�+*' -�� &��l���`1 ا2��/�3 أ�� ا��"�� ا�#�
  :ا�


ض 	�� $ ا�"!A�H م@  �د إ�Q ا$��
�D ا*�?�ام  `� ا�طP!ل ;�

ھ!، ;"�@U� !ل إم�X��!L Qإ� �	م�ا $ c*!`M ھ�
"  (U�M أو (`��!L أو 
H"CM 
�Tل أ��ان م@ ا��VG�*$ل أو ا�=`%�، اVG�*$م@ ا H>	 ¥?E c;
� 
7X L م!ت���
[:� 	� م"! ا�"!��� ا�=�ا�c ورM !"L?¥ ا�L!ء م:"� م�; 

(��?M B�� ،�	
%�
ا>� �# D�
� وا�`�ع ا�ھ"��، c%CL ا$��J!gTوا� �;
�Pا� 
�)�C"ا� �gJ ،�"�="�!L Dم!	 ��	!PM$ا ��Lا>� ا�ورو
 ا$��
�D، ا��� ��ل #

��:! i!دق  ¬�
 �L �J 23د�J D%L ا�ورو�L ا�"=>"J��2001 ��وا� ، 
>��M 

 م@T�ت أ!�;
A�را ا��)M �]�L ��Lھ� أ��اع أر: 

� M"¬ ا��� ا�=
ا>� -;

 و*Vم� وأم@ *M��>"ا�� hM!وم`��م. 

�( ا�#:Oة ا*�?�ام إ*!ءة -";
# 
� ا��Oو;g��
، ا�"�M��>"��!L �";
# cU`ا� 
 ).وا$���!ل

� ا�=
ا>� -g��� L!$��:!�!ت ا�"�i!?ق ا��gCL �>)ا� 
A`وا�. 

- �";
� ا�=g��� ا�"�>�
�!L  �� ا�=
ا>� (ا�=`%�g��� L!� "!ل ا�"���!Lا� 
  ).��طP!ل

�M ; !م D�
� ا$���>E �<ا
# H"AM !"�:  

� ا��Cا*�c ا*�?�ام -�>Eو D�

ا>� ا���=� ��)?��� � ا�طP!ل [� #`%�

Ugت وا�!��Pوا�.  

- 
�:A�ا� h;�AMو ��  .وا�X<!ر;� ا����
و��� ا�"�ا	� �J ا�%"


ا>� -# 
;
G�راج ا���وا$*: 
;
G�راج ا���م@ ھ� وا$* 
:Eا>� أ
# 
D�

ھ! وم@ ا���T�را أ!A�ا� �i!X أو*!ط @�L ر!Gi @%ا� 
Ugوا� 
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� م%�?�م� م@ وا�P��!ت�>Aم وھ�. ا��gM Q�  
U`  ا�;:!م B�� ھ��; 
�<�:� ا�"=
م�ن [C!;!ھ�
L �J @;��M �	V  ���i Qا	  ،D�
 وا��� ا���


ف ا�=
ا>� $ وھ7ه .ا�(
�L @�J@ م!دي ا��g!ء إ�M Q�(�ر 	��M ود�Cو$ ا� 

ھ! ;"�@U� رد :! أو c�M
M !:�� H�AL ا;� ودونO�ود أي م�� ��*!�* 


 مC!ور أو م
ا* H�H إذ ;%�(�� ا#�"! ��، أو>  ��>Aا� !:L!�Mار H�L 
Y�7�و ،���:* �g; !:��C] ?�م أي�م% @%� � ا���!رف ذوي ط!�<� م@ ا�`�

�
 ا��V	!ت وإ	!م>  ،��>Aر#:! وم@ �� ا�!X .!>�!� م���  @ ا�VLغ ;�� $ و

 وا$*��راج �!$ت;
G�ن ا�� ��� $ ا�7;@ ا�%@ Gi!ر م@ ھ� [C!;!ھ! م


 ا�g!���� ا�"�`Q ;�ر��ن;
G��   .14وا$*��راج �


ا>�  -# c;

، و;H"A ھ7ا L!*�?�ام ا��?M��>"ا>� م@ ا�`�ع ا��
# D�
 ا���

، أ��"� أم@ م@ M`!ل ا��� ا�=
ا>�M��>":!، ا���مV*و ،!:�;
وا����ق  و*

،!:L ���;Vت وإ#
اء ا�`�!م  �Q ا���Xل أ;j! و;H"A ا*�?�ام:!، وإم�!��M 

�� �
و A15م.  

-  � !`i ا� "!ل ���!Lر ا��iل و!Pا�ط �C]!Pا� Q�ا���
�D، *�اء   
�، و;�HX ذ��J Y إط!ر ا$*�VGل ا�=`%� ��طP!ل��!�X أو ���  .16�D�! وا	


 م�ا	� ا���اHi ا$#�"! � �!�P!;%<�ك وا�����Mب م=!$ >��M !"�
 (A��!L !:?�م��م م%�g; B�� ،ص!?E�� �i!?ة ا�!�Cا� Q�V� !>UX ��اء  

� ��Uرھ� و�iر أi!?ا� �:M!�� �J �`���i	!>:� وأ	!رL:�، أو  @ #�ا�c م
 �i
Pا� ���م`:�، م"! ; @�L
g"و @ ا� �:`  ��U?E ھ!ت�;��Jم!ت و���م

ھ! �J م�ا[� A� !"Lور ،!:��� �V ��اء  �M�>�`�� ا��>Aا� 

م�@  <="��

� أL!Ci:!، م@ VXلgJدون م�ا ��	VXأ 
�� c��
��Uر  ا��g`� ا���
)Montage(. 

�رh �K� ا�+*' -�� &��l���`1 ا2��/�3 -]��`�� ا��"�� ا�#�
  :��Qط� ا�
 �>�M ��ت، ا�!�`g�م@ ا�?�م!ت وا� 
�Tا�� D�
أ�M D�!M`���#�! ا$��

 �J أو*!ط �>� H�AL 
A�`M !:���<!ت وا�C!#!ت ��ى ا�(HP، م"! #
م?��) ا�

B�� ،��، O# DC>i Jءا أ*!*�! م@ ��!M:� ا���م�_Pھ7ه ا�  D�

 ا$��J�M
�M ; !ل م!P��17ط:  
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-  ��!��h ا�� hد و$ ��ود دون م@ أم!م��	. 

 .وإ�!�! ذ��را وا� "!ر ا�#`!س م?��) م@ أطC;  ً$!P!ور  -

� ر*!>H إر*!ل  -�;
* �g�Mو �L�#أ ��;
* !jً;أ. 

� ا����� ط!�L *�!دة  -;
 .ا���!م�J H وا�%

 .وا��C!ن ا�"�*�L !:�J Qg"! وا��iات ا��G!ت �H إ�Q ا�%"!ع  -

-  ����!ب ا��%� L مVJوأ ¥U	ة و
�T� @م (� .ا���اع م?�

�Q ا�	<!ل �J ا�7ات  �Q ا$ �"!د  -  D�
 .و !�"h ا���

-  ��!�
وض ا��روس hL �J ا$*�Pوا� ���O`"ا�.  
�� ا$��
�D م@ أھ� ا���`���#�!ت ا��� ا*�(! D أن M=7ب M B��
 @�J
C`"�� �i
Pح ا�!Mل، وھ7ا م! أ!Pا�ط �_J !:`ت، وم!_Pا� (�إ��:! م?�

 ،�
و Aم 
���� ھ`!ك ;�@ ����*$" B�VGل ھ7ه ا�jP!ءات �J م"!ر*!ت 	 
� ا���
��L Dا;!ت م��>E �<ا
�`M Q�Y: أن ;"�@ M=!ه #  ،��>Aوذ ا�Y� ا
�� 

��Q م�Ugرة ���:!  �V  Qوة م%�?�م�:! �"�Cود;  �_J �`��م@  م
� ا*�?�ام �M*� م� ��@ ا�=!م�!ت، وأ*!7Mة ا�<!��T@ وھ� ا�"%�?�م�@�>Aا� 


 �Lأت ا�"%�?�م�@ 	!>"� إ�Q ا�"=�"� J_!ت #"�� ود�Xل:�M �<ا
# Q�  
��>Aم� ازدادت، وا� D	دت ا����Mرھ! و�i  DC>iوأ ،!:�!�Eو*(!وأ 
!"<Vم ��)?��� 7�P`�ا>� م@  �د و�
���ا ا�=L @  �L!	ا�=:!ت وأ �@ ر 
�  .18ا�م`�


 م@ ا�E?!ص �Tا�� D��# D�
��$!L ل!Pط ا�ط!>Mإ$ أن ار
 ،�����!	 
������!ت * �
 �""!ر*Cء ا�!jPھ7ا ا� HG�%M �وا��`��"!ت ا�#
ام�

�����
�، م`:! و7�P`M ھ="!ت أ��P��!د م?�L L ل!Pا�ط Q� 19 :  
��%�;� ھ� وا�"%�%Vت ا�VJم H"="J: ا�m/"3دي ا����� ،�L
 ;:":! $ وا�

 ھ7ه �J ا�?
ط ا�L!ء  �Q ا�طP!ل، و	� [
ًرا ;H�A م"! ا�"C��ى
�Lر!j"داوم�ا ��@ ا� Q��!د �J ا�`�
 دون أو$دھ� ر�<!ت إر[!ء  Lأ 
�Jھ7ه ا�. 



� ا��"�� -�� ا2��/�3             #�
  ��&01ات ا�/�.�� ا�-,��� �	+*' �( ظ' &%�#�ات ا�
  

  

849                                                                                  ��� ا�
	�ء 


 ��B :ا�K��a( ا����)�%M ذج!"� �;
�J �`�� وط�gس، L:! و�U?E!ت م

 مj!م�@�� �_;
L (�jM ��U?E @م HP)ا� ،h`;ود hا�
Mو Yأن �!ھ� 
¦��  �او�P?; hM $ م`:! ا�<�i�U?�� � .ا�*Vم�

� ا�jC!رة B�� H)M :وا�[��N( ا��nYري ا�����L
Gا� �;
>L !:�غ م�������� 
�، ط��P�`! أ�Vم_;

Lً! م@ وM"!رس ا�<] ��L

 ا����
ة E!>"ا� HP)� وھ� �

@�L ن!jأ� h;وا��.  
�¦ 7X M ث ي :ا��#`( ا����L مVJب ا�!� وا�Ug¥ وا�"%
��!ت وا��

���ا ��طP!ل ا�"�#:L h#�M �`;ل د!Pا�ط �C� ��C�%"أو ا� ،���<Vا� Q�و� 
� ا��C!د	��Oوا�.  

 �)>M
�Y ا�"M �i!X ،HP)ا� Q�  D�
وم! ;O;� م@ م?!ط
 ا$��
 �";
� ا�=CJ!ھ� أن م� ،D�

 jJ!ءات ا$��>  ��L!�""!ر*!ت ا�#
ام��"	
 ا�

 �;���g�ا� �";
��L!ت، ��
ا ��"�Oھ!  @ ا�=Uت وا�!;�C�م@ ا� �;���M�`) ا�
  :واX��J !:JV و*!>H م"!ر*�:!، �7�
 م`:!

-  �L��i (Aا�=  @ ا���";
 ��M!م���ا�=Oاء  M(<�� �� وإ�<!M:! وم@ ا�"
�Q ا�=`!>�  !:>�M
   .20م

-  ��`>J ،�:M!;ء ھ�!PX¯L @م�
="�� �"%M ��وا� ،D�
� ا����>A� �� ا��!م� ا�(<�
D�

 $ ا$��J�M �g;
 و�!L�UMV� ��!!$ت، ا���CU ا�"�Uر ���C;� آ��� ط

@�ggC"ن ا���; �#!CL Qل إ�!UM$ا H�L م�gم!ت م�?� D�
 �J ��ه  �Q ا$��
� ا��ا>
ة ھ7ه� ا��Cود ا��g�gC!ت ھ7ه و `�م! M�=!وز �UMV!$ت، ا��ا*

،� ا�=
ا>� ا��A!ف �!�� �J و��Q ا��	D، ��ود �!�<! M�=!وز J:� ا��ط`�
� gM!ر;
 �=� $ و�CM;� ا�"=
م�@�UPم �"%M !`� H��C�L ، ،�"�!Cوم @���Mو 

  .ا�=
ا>� ھ7ه

-  
�Tت م@ ا��$!Cا� � �J
��:! ;�� $ ا��ط`� ا�م@ أم!م ا�"L!�م ،!:�� c>%L 
  . ا�"!��� ا��?U¥ و�g¥ ا�م�!�!ت ��!ب

-  c��!*أن أ c>%L ا��
� ا��A!ر ا�#
ام ا�%�<>%� @  �g�	ت د!�<!Uب إ�!�� 
�Q م���ة ��%D ا�"�(�!ت #"�  ���Uم"! ا��و��، ا� H�A; فV�Xا �J 

HUC"!>§ ا��ا�` !:�� 21.  
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� م@ #�;�ة أ��اع ;`�§ ا����
و�� ا�jP!ء J¯ن و��*)،";
 Q"%M ا�=
�";
�ا� ا�=;
� أو ا�%�<��"	
 "crimes cyber" @ل مVX ص
J ��X ة�;�# 


م�@ 	�="�� D`م� م�
 وار�M!ب ا$��
�D م@ �PUM ا����
و�� ا�jP!ء م=
HTا>� م
# ،�`i
gا� c;

، وا$���!ل، وا��?M��>"��L!�"?�رات،  وا$M=!ر �

Hم!���م!ت �J وا����، وا�"�اد ا���ا��، م��!Lدون ا� �g�V"وا� ¦>gا� �:��  
  .22ا�=
ا>�  @ ا��A) أو


 #`%�! ا�طP!ل ا*�VGل CJ!$ت>  ��>E D�
ا��!��  ��ل ا$��
D�PMار H�AL ،
�>� B�CL �;اOM د�  �	ل ا�"�اVG�*$ ���!Lل ا�!Pا�ط �>%`L 

400  @�L �`* 2004  ��  م�	�! 3433 إ�2005Hi�J ، Qو*``*2004!"� ، «�L 
HXرة د!=M ¬`=ا� 
>  D�
 3 م`:! دو$ر م��!ر 97.06، 2006*`�  ا$��

� م��!راتi!X لVG�*$!L �%`=ل، و�"! ا�!Pا>�  �د ��ط�gا� ��L
�� ا���!Lا� 
�J �	ھ� م�!; �gJ «�L 171 ،�"<!	 «�L ء  �د!j أ H	أ Y�M �<ا�g3 ا� �J @�� 

Hiھ!  �د و
T�أ  Q، أم!8683إ� �	ب م���	 D%� �gJ ى��ا� Q� 	�ا>� 6  
���!Lإ ،��L
  �J @�� �#ا>� 5  �د و�	 ��L
  ���!Lإ Q�  .��L�M23! م�	�  

c%و� 
;
gM hM
A� ��
E �;ر!Aا��  م
 Cyber Security(ا�م@ ا�%��<

Ventures(  ان�`�L"Cyber Security Economy predictions "2017-2021ن¯J ، 
��!����ن  1	�"�h م! *�`�P ا�;
M ل دو$رVX ة
�Pا� ��ا� ��"M @2017 م  Qإ�
�;!� 2021 Q�� ا�م@ و�Xم!ت م`�=!ت  CJ!�"� ا��
� ا�%�<";
�ا ا�=�"	
� ،
�Jا�ط!ر ھ7ا و �gJ H=* ��J ن ��ا������ مPوظ� �i!X @م�!L  ا��
ا�%�<

� م���ن �CL 1,5ا��  =O ھ`!ك ;��ن أن ا�"��	� وم@ ، 2016 *`� VXلPوظ� 
 ا��!�"� ا$	�U!د ا$���
و��� ا�=
ا>� �M<� أن ا�"��	� وم@. 2019 !م  VXل

���ن 6  ��ا��;
M ل دو$ر��CL  ��) وھ�، 2021*`] 
� ا�?%!>�� ا�"%=`* 
���ن �CL 3ا�� وا�"�gرة 2015;
M 24دو$ر.   

 D�
�(�!ت ا��� ط"�� �� ا���=�!�� ا�""�� L ا�"%!س !;!j	 DG�L �	و

 �iر �*V�VGل ا�=`%� ��طP!ل A`L �i!?وا� ،
�Q ا�"!C�� �J ا�=Oا> 

 �J2005-2010  �>%�3% �>�M
   .25م@ م="�ع ا�=
ا>� ا����
و��� ا�"
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��K�&- �#�"ا�� '�K  ��l���`1& ��- '*+ا� �h ol��p ا��lام ا��1/�و�( ا�
o/Y��1� ا2��/�3، وط�ق:  

 D�

 �M`���#�! ا$��>  HP)ا� �] h#�"و�� ا�

  ا�#
ام ا����>��;
 �L��i ��� م@ ا�"=�"�، ور*!%� �_J د�:; h�� ،ام

 أ�E!ل ا�#)Xم@ أ

���ي، إ$ أg�ام ا�
#�!L ��¦ ا�(
ق م�ا#:�h وم�!CJ�h مg!ر�L ھ`!ك h�
��H م@ م��$ت ا��A!ره g�ه وا�
وا���!ت، ا��� ;"�@ م@ �VX:! ا��C م@ م?!ط

�J !:"أھ 
  : �J ا�"=�"�، �7�

�!ت و[� [
ورة  -;
AM @ا���	و c	!�M �>�M

ا>� ا���
�D م# 
��م!ت�� وا�<�!�!ت  �Q وا�"�>E م!ت���
 ا��و���، ا�";�)Mت و!�;
A�ا� 

�"� ;�ا�L c"! �!��! ا�"�#�دة� ��gق ;�L HP"! وا���`���#�، ا��(�ر ا�
� ا�"%�?�م�@ ا�"�اط`�@�>A� م!ت��� وا#<!M:�، ذ�Y أن و�CMد ا��و���، ا�"


 	!����، M`��� إ�� ;C�!ج ا���`���#� ا���gم ;h��C ا�7ي ا�"=�"�� ا�� ��
�j; ت إط!را!	V��
cM ا��� ��M h?�ام�ا* ��  !"L HP�; � ا��gCق �"!;

�>M
���gم M �LVJ=!ھ:!، ا��ا#<!ت و;�Cد ا$*�?�ام، ھ7ا  �� ا�"��  �"��ا�
�، ��Q ا��gا � ��M �J) ;�ا�<h أن وا���`���#�����!g?7ه $ ا��م�ن ;
 ا�"=

�� ;��ن HL إ#
ام:�، و*!>H أداة ��(�;  ¬��� ذ�Y م@ ا��� و*�Lر!C"� 

� إ�� �hi�U أن M"�� ا�g!��ن  �c#�; Q م! وھ� ا�#
ام، ھ7ا)Aا�� 

زھ! ا��� ا�=�;�ةPM !�#���`��ا� Q�� د�CM �";
� ��Uص �J ا�=)>j`م 

،�C]ك وا
���ي، ا��L�g!ت 	!��ن ��Uص إ�� TCL:! و$ ;�g�ا� ��ا� �	 �%�M 
��مL @�gا�� ����!gأو ا� $ �%�M �g�V"� ام ا�=�;�ة م@ ا��"!ط
 و	� .ا�#


ى #
ا>� و	�ع إ�Q ا�=
ا>� ھ7ه ��!>§ M�=!وزXد أ�:M �Cا� �J ة!�Cا� 
���م!ت ا��<B أدى م! إذا ا�<����، وا�%Vم�
 إ��J Q ا�"��GM �;
 أو ا��Vج ط

�>��
M و .ا��واء �	 
�aM Q� ا��`"�� و	(! !ت ا����
و��� ا�?�م!ت �(!ق  
،���م!ت، و�M`���#�! ا$	�U!د;��c إ !دة ا�7ي ا�م
 ا�")�; �� 	(!ع ھ��

ا$UM!$ت،  ���`���#�! ا�"%�?�م�@ �"!;� �J ا��و�� دور ��و�M  ا$UM!ل،
���A"�!J ��%�<
  =�J O وإ�"! �¢��
�D، ا�"=
م�@ ا*�VGل �M �J"@ $ ا�
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� ا�g!��ن و �م مg�V�:�،  @ ا���ا�� أ#:Oةg�Vة �:� م
 ا���`���#�! وم%!;
�!hM ا�=�;�ة;
A��26.  

��م!�M ا�م@  -��� ا�"; �� أو��;�=�Mا
 وM�� ا�"a*%!ت، ��(�ر أ*!*�� إ*�
�� ا�`�� �"!;�M!م�����م!ت ا��� ا�"�� أو  وا�"�`g�ا� �;!"Cل ا�VX @م !:=�!�M

�;!"C7ه ا�`��، وا�:� ��`Pا� �����!gا�`�� �:7ه ا� @%L ت!�;
A�ا� ��ا� ��`M 
�"!�:! � داة أو  ��:! L!$ ��اء %M�J�::! ا��� ا�=
ا>��*!L ب!�Mا>� $ر
# 

ىXأن .أ ��
J �;!"Cا� ��M $ ��M!م���� ا�"�
ا	!ت م@ م!��Xإ$  ا ،�ا���"

�CM !:م`:! أ� �J �� �!�D إذا م! �!�;�	 �� !Jو �g�	27ود.  

� X �J(�ة أھ� إن  -CJ!ا>� م�
# D�
 وم@ �Lا;�، ا�=
ا>� ھ7ه �CM;� ھ� ا$��
�� �;�CM ��!مc=; H أن ا��� ا�=:�M ا>�، م� ھ7ه
�Q وا��"H ا�=  Hھ� M 

@�"<!gا� Q�  
� ;�`!*�J !"L c:! ا�`���� و; �M ا�"%�=�ة، ا�=
ا>� ھ7ه وط<�L 
��"!ت ذ�Y و[��M !:�CJ!م� Hم!�� وا��L�g!ت م�:! وا���
�g"وم@ ا� �� 


ي=; O��
� ا��و�� ا���!ون  �Q ا��CJ!�"� �<ا
� ھ7ه ا�=#!Cوا� Qو#�د إ� 
�;
AM م��� دو�� �J ك. ا�"=!ل ھ7ا!`:J ر�U	 �]وا !�L
  �J م=!ل 
 ا��� �� �J م=!ل أو وا�
�i ا����gC أ*!��B�� c م@ ا���
�D *�اء #
ا>�

،(�gT�ت وا�
� وظ:#!Cإ�� ا� (�gTM @�"<!gاء ا�
  .j�!L28<� وا�?<


ط�، ا���ر;c م@ م`!*c م%��ى ["!ن  -A��، وأ j!ء �L!�`ا� Y�7�و 

ط� �j<!ط ا���ر;c ا�"�gم أن ;H"A و;`<�G ا�jg!ة،Aا� ��"# H<!%"ذات ا� 

��Uا� �i!?ا� ¥CP�!L �<!`=ا� �J �<ا
# HTم 
M��>"ا�� ،BC>ا� ،�>jوا� 
،H�=%�اض، وا�
� أ j!ء �Mر;c ذ�Y، و;=c و��C وا$ �L!�`ا� Q� إ�<!ت  

��، أم!م ا�د�� ا����
و��"�C"ا� 
;
CMأذون و ���P�ا� �g;
)L @"jM �;
� 
��
Cا� �
طA�� �Jو D	³  ا��J!CM h%P�Q� ا�*!*�� ا��%!ن ��gق  

@�":�"��29.  


ا>�  -# D�

;�ة ا���J �J !: �� إذ @�"; !:L!�Mم�!ن أي م@ ار �J ��!� ا�

 م�!ن أي � �J��CثXم@ آ Hg�`Mو ،��!� ��J H ا�:!X (M(�ط  <
 ا�د�� ا�

�
;"�h م
ا�H #"�� ا�"=
م ;
c�M و	�، �!��# �J � 	�م!ه م@ M( ھ! �� دو�
�!ون ��، 	<H،وم@��!J �<!`=ي ا����g�ا� @�L ا��ول $ h`�"; Hم!� ھ7ا م� ا��
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�؛ م@ ا�`�ع";

ق ا�م
 و	� ا�=G�%; ًرا�:E ذ!?M$ اء

ى دو�� �J إ#Xأ 

اء أو#� ��gCM @��� و$;!ت M�<� أرا[� �J م�<!j	 �P� M�Y�7� �%، .م?�

� ��g	j!>�! ومg�V�:! ا�=
ا>� �HC ا��ط`�� ا��Cود  <
 ا���!ون آ��!ت��!L 
�  ا�`�
 و#:� وم@ .وا�<�ء��"��(ا��g)`"وا�( $ @�"; ��gCM 
�Tإذا ا�� 


;g��J H�AL !: ا��"H دو�� �H ا*�"
ت)L د
P`م �i!?ا�. @"J وري
jا� 
H�AL �]ا��@ و[� وا�	 �  .30وإ#
ا>�� م�[� �� مg!ر�
  :ا��"��أھ�� ا�/�.�� ا�-,��� �	+*' �( ظ' &��N�ات ا����r�--  �sا

 
>��M ،!gL!* !ھ
� إ�Q ا���!ت وا��*!>H وا�*!��c ا��� �M ذ�J!]إ
 �L��i Hظ �J ،�� ا����
و��";
� ا�=CJ!�"� ��!�J �� ا� Vم�� آ���L
ا��

� ا�jP!ءات�i�UXو h��i�U?� ا

ى، ��Xق ا�
)�!L h�CJ!م�  ��M ��ا�

اد م`7 J"� ��ى ا��ا�"= �J م�V ا�� � ا� H��AM أن Yذ� ،h�VX @م
��H م@ م?!ط
 ھ7ا ا�`�ع م@ ا�#
ام، ا�7ي g��� HTا�م H�>%ا� ��; ،�:���Pط

د �J إط!ر م=�"� Pا� �>iأ ��ل، ا�!UM$م واV ا� !�#���`�M ر�)�L �>Mار

��م!ت $ ;"�`h ا$*�G`!ء  `:!�  .ا�"
� مP:�م :
و	� ظ�L

 H�AL ا� Vم�� ا���� 
E!>م �J 
Xأوا 


ن م@ ا�%��`�!تgر ا�"![�، ا��	و O�ن ر�T�!>وا��ار*�ن ا� Q�ا��ور   
��"� ا��
�Lي���ھ! ���`�ع ا� Vم، ��*!>H وا��L ھ��!P"ا� ��ا� D�) أ ��L
��� 

،���رhM ا�"P:�م، �J H��AM م�(�!ت  �ة أ*:"�gJ D ا� Vم�Lو !"L �Jا��; 
Q`�� ا� Vم و*!>L H!*�?�ام!ت أ*!*! ;
M<� ا�7ي ا��g�gC وا�"�P��و Hم!� ا��

،!:� 	�ا � إر*!ء �J ا�*!*� ا��ور ا����%�� م`�"� �=:�د �!�D و	� م
��L

ات م@ ا���;� VXل م@ وم<!د>:! ا� Vم�� ا��"Ma"ءات ا�!g��!�D  ا��� وا�

� ا��ول م@ ا���;� gM �J!م;!i�L �� ��!ب �!ن و	� ا�"`�"�L
ا� Vم��  ا��
"Media Education "ا�7ي hMر�iأ � ا��iارات أوا>H م@ 1984 *`� ا�"`�"

�J ال،�"=ا ھ7ا Q�  ��
�¦ ا�"P:�م ھ7ا أنّ  م@ ا�Lم@ و hM!g�>)M D�!� �	 
Dg>* �J !ب�ة، دول ا���;�  HTا، م
�� �"! أوروE ،!L"!ل ودول وأ*�
ا��!، ا�=
D"�� ات  �ة
"Maرت م�iت و!�!�L ن  �;�ة AL ��L
 أھ":! ا� Vم�� ا��

��ا��  إ Vن#"Granwald" ا�?!ص ��L
��!L �� أ�"!��! �J ا� Vم�`*1982 ، 
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Yر وذ��jCL ��T"19 م �� ا�`�وة VXل دو��"�!������%��؛ ا�� B�� ��أ 

ات OMا;�  �Q ا�"A!ر��ن�� M مV ا� H�AL 
��  .h�J31 م��Aك 

 �C� HP)ا� h�#�M �J ة
�>� �� ا� Vم�� �M�%� أھ"��L
��!J و�:7ا
�، h�"CM م@ "��* �g;
)L !:�ا$*�?�ام ا�مHT ���`���#�! ا$��
�D، وا���!مH م
� �J م?((!ت ا�"=
م�@ ا�%�<
ا���@، و;��j ذ�Y م@ VXل �C] ع�	ا��

��Mا�ھ�اف ا� ��gCM:  

-  �;�CM �g;
�! ا� Vم و*!>H ا*�?�ام ط>M �)?� �g>%م �;!� .مCّ�دة و

-  ��"`M cا�=�ا� �P� ����gC ا�ھ�اف �L@ ا�
; �L��B��  ّ ا�L`!ء ��!ة م@ ا�"?�
 .أ �Q ھ�ف

� ا�L`!ء إم�!�!ت م@ ا$*�P!دة  -��g�� ا������:! وا�%;�)Mو ��gC�� QU	أ 
 .م"�`� ا*�P!دة

��H ا� Vم�� ا��*!>H إم�!�!ت م@ ا$*�P!دة  -g�ار م@ وا�
 .ا*�?�ام:! أ[

-  ��"`M �L!	
� ا��Mا�7ا Q� .ا$*�?�ام  

-  @;��M وة�	ء م@ !`Lدرة ا�!	 Q�  
 ��!VX ���`M �:Mل م@ ا�"=�"� �J ا�� ��
�:M!����� و*i!?ا� �  .وا��!م

-  
;�)M ف م:!رات
��Q ا��  �� و�G�:! وM!�#���`�M:! ا� Vم و*!>H ط<�
���� ا�%";
U>ا� �
ا[��J$وا. 

-  
;�)M تVھaف م
� م@ ا��ا	� وH�T"M ا�<`!ء وإ !دة ا�<`!ء  "��!ت  �Q ا��
 .ا� Vم و*!>VX Hل

-  (;
�� ا��)�%L H<!*م وV ت ا�!�`g�وا� ��م:! ا��?�%M �J H�i�M أو «��>M 
!:�� ا�	`! �� وا��!ر ر*!>� .�:7ه ا��*�

-  ����M §ق م`!ھ
��H ا�
م�ز YJ وطCMت و!;��C"ا� ��ا� !:=�`M !:T>Mو H<!*و 
 .ا� Vم

-  
;�)M تVھaم O��"�ا� @�L ل!�Eدة ا��� .وا�?�!ل ���ا	� ا�"�


ف  -� .ا� Vم�� ا�
*!>H مU!در  �Q ا��

-  (;
�
ات ا���� �L H<!*م وV ا� Q�  ��gت ا�!����
د;� وا�%Pا� � .وا�="! �
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-  
;�)M تVھaم 
�>� وM!�#���`�M:! ا� Vم و*!>L H!*�?�ام وا��Lاع ا��
c;
=Mاع و�L!ج ا��وا��. 

-  
;�)M م:!رات 
�>� ا$��g!>� وا$X��!ر ا�`�gي وا���C ا��U?A ا��
��م!ت ��"`�=!ت�
و#:! ا��� وا�"M مV ا� H<!*و. 

-  
;�)M رات�	ف 
��Q ا��  �	V�  .32وا��ا	� ا� Vم� ا�"C��ى �L@ ا�

�J �� ا� Vم��L
� ا�(Vب إ�%!ب وم`M h��j أھ"�� ا��J!gTا� � ا$#�"! �
،��g`ا� �:M� !%وم Q���H وا���g;� ا�`�g م:!رات ام�Vك  C�وا� Hت و�V�A"ا� 

�L

ات، و�L@ ا��E!ء �L@ وا��G�"وا�":!رات ا� ،��>��
 ا�B;�C وم:!رات ا��

اءةgوا� �L!�وا�":!رات وا�� �� ا$#�"! ��J!gTوا� ��ھ� ا�� !%M Q� ا$UM!ل  
�!ل،Pا� �:`�"Mب م@ و!�� ا�?�i�U!ت ا*���J!gTا� !:�	V  �J م�!ت م��"� ا�


ات�G�"وا� ��J!gTت ا�

ى، �Y�7 ظ:Xا� �#!Cا� Qإ� ��L
 �ن ا� Vم�� ا��
ا�#`<�  ا��J!gT وا$��%!ح ا�?!ر#� ا� Vم� ��<B ا���Uي  �Q 	�رM:! ا��ول

��L ت أن� !* ��>E D�

 M:�;� ا��J!gT ا�OGو  "Q ا$���T� @ت م!J!gTا� 

 ا��ط`��، ��B ھ`!ك�Tا��را*!ت م@ ا�� ��ت ا�
� ا��!ر أظ:�L
��� ��L!=;ا� 

�
اد،  �Q ا� Vم�Jا� B�� م�@ و �! ��;:� أو#�ت!j"�!L � و���D ا� Vم�
�Q 	�رة ��;:�  H��CM م� ا�?(!بV و�� ا� H�AL �Jدرا*!ت م<%�، و 


ىXأ �M ن إ�<!ت L ھ`!ك � و�"� ا�"=�"�، �J ا� Vم� �*V�V:ك م�Oا;�ة �%<
� !`i مV ا� ���م!ت وأھ"��
 �J ا�"U�
، ا�]!Cا� �ا�"�Oا;�ة  وا�ھ"�

��م!ت ا�"
>� �UMV!ل�� وا$���
و��� وا�"�<
  .33ا�"

�/+	��ت &�0#0 ا�/�.�� ا�-,��� �	+*' �( ا�/���' �t  - ا��Yدي -�Zا
  :&��l���`1 ا2��/�3

 �"=M��L
� م=!��@ �L@ ا� Vم�� ا���L
 أ*!*��@، ;
�O ا�ول  �Q ا��
��gM Qم ا���  �;�gM ك��
��L O`"! ا�"��C، م� ا����) أ#H م@ وh>;7:M ا�%; 

 �UMر ;"�@ $ إذ ا��C!ة؛ ��� أھ� أ�� أi<� ا� Vم ا�7ي  �Q ا�T!�� ال�"=ا
 ;�B�� H !P أ�E!�:!؛ اX�Vف ا� Vم  �Q و*!>H دون ا#�"! � ��!م أي

c��
اد أJم�@ م� ا�!jھ7ه م H<!*ن ا���gT;و !:�J D�!� !":م ،!:�� ا�م
 ط<�
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ض ا�7يP; �]7ا م<!دئ و:� H !P�ل م@ ا�VX "!د�ا$  Q�  ���"�� ��L
 ا��
�
د �gM أ*!*�Pت م@ ا�!*!��  .34ومC��V ¢� hM!;م ا�?(�
ة ا$�

� م@ ا�*!س ا�:�ف و�:7ا J¯ن�L

اد �"!;� ھ� ا� Vم�� ا��Jة أ
 ا�*
� ا�VJم م@ وا�طP!ل> 
� ا�"� V?ھ!، وا�
�� ومC!و�� ا��"��@ و�Y�7 و

���J H وا�":!رات ا�"�!رف إ�%!بCM ى��C"ب ا��� ا�VJم م@ *�اء ا�"(
� وا�X<!ر�P<!)ا� �;
U`�� وCM!ول، وا��L
 �L@ م! را��gM  ً!)L أن ا� Vم�� ا��
�� ا�"�ر*�<!�� وا�i!X �J 
U  � ا�":�"�@ ��H م:"� وھ� ا� Vم�� ا��`"�
��L
��!L ل!Pوا�`!س، إن ��ط ��L
� ا�":"� و�%c ا� Vم�� ا��L�� ھ� ا�"(

���� �� وم@ ا���g�>)�ا� ��� �ن ا�""!ر*� م"!ر*� J:� إذن �!�J!، ��¬ ا��
��>)Mو �:Jو H<!*ا�� � ا�VJم وJ:� ا�`P!ذ  �Q ��%! ��! ا���`���#�

  .35وا�`�Uص
M Y�7و��"��  �� ا� Vم��L
 ا���#�:�� ا�دوات �Q م="� � م@ ا��

��@ ا���M H !P�ا� ��P�� HP)ا� ���� م� ا��ا � م?��) ا�E?!ص وا�"a*%!ت ��
H<!*م وV ا� ،H<!*وو ��`g�وھ� ا� ،D�
�، و�J م�gم�:! ا$��T;�Cا�: 

-  ���`M ��; B�� ،D	ا�� ���`M D	ه ا���;�CMت و! !%L �`�� L داء ورh)L م

ھ! ا�"�ر*�� ا��ا#<!ت���� ا�%! !ت VJ ��jM و*!>H ا���#�h أھ� م@ وM 
� ا�g`�ات مA!ھ�ة �L@ ا�%! !ت�<!jPا� �PUMو D�
�c ا$����!ب وا�� L 

�Q ا$PM!ق ;�� ا���P;�، وإ�"!  �;�CM D	و @��� �:7ه م)Aص ا��
Cوا� Q�  
 .�CU�h و*Vم�h م��P ا��	L �;�CM D ن ا�(HP إ	`!ع

-  ���`M @"J ،ن أن ا�":� ا�"�!ن��M �� ھ7ه م"!ر*)Aا�� �J ح م�!ن��Pم �J 
� مHT ا�"`Oل�!Uا� ���<!�� �ULرة L""!ر*�:! ��(HP و$ ;%"� ا��O� أو�J م`
h�J
� �i!?ا�. 

-  H��PM ��، ��B م@ ا�"A!ر���<!�
ض ;��ن أن ا�"��P ا��M HP)7ه ا�:� 
H<!*ا�� �i
J H��P�� �� ا�"A!ر���<!�  �دا M�j"@ ا��� ا���P;� مHT أ��!ب ا�


ام§  <
 وا���اHi ا�V <�@ م@L �
اد �L@ ا$��
��J D ا�"C!د�Jأ  ��<!�ا�
�P!ز ا�="! �� وا�"A!ھ�ة��
ا�UL �;OM �Lرة �M ��<!� .ا�
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-  ��=AM ار�Cا� ��"`�� 
��P�ا� ��M B�� ،�	!`ا� �� ا�"A!ر���<!��"A!ھ�ة ا�� 
�i
J ��=A�� ار�Cح ا�
�  @ ا��%!ؤ$ت، وا�<BC وطL!#م! ��ل ا� 
�Q ا�(A; HP!ھ�ه  �E!Aا� HTم: Hاه م! ھ
M ؟!�g�g� !ا�7ي م 
�AM hL !م�`  


ىM ؟�:A"ھ7ا ا� H؟ ھh>CM !ا�7ي م $ h>CM ؟h�J ذا؟!"� �� D`� h�!م� (�� 
D`� ف؟
U��* Hھ �g��M ؟ ھ� ھ7ا أنHjJا� HCھ7ه إن ا� �� ا�*_

�Q وا�gE!ء ا��ا��ان ;(
�:!  `�م! وا��%!ؤ$ت  HP)ا� h�J�M 
��P��� 
� j"L"�ن ا�<
ام§���;OP��"!ت ; 7Xھ! و$ ا��%"�. 

�Q ا�(HP ا�<�ا>L B�� ،H�A=�� إ;=!د  -  �� م"!ر*]!;
 ا�="! �� وا���!ب ا�
� ذات وا���!ب�� وأ��!ب ا�(<�;
��P�وا� ��>��
 وا���!ب وا�<`!ء ا�7�!ء ا��
��"��� L!�"!ل وا�دوات ود "h م��Pة ھ�ا;� م"!ر*� إ�Q ا�(HP وh�#�M ا��

اءة �c إ�Q ا�(HP وh�#�M ا�:�ا;� �""!ر*� ا�"%�"
 وا��A=�� وا�"�!نgا� 

���� وم�� م��P ھ� م! H�L ا�"�ر*� X!رج ا�(HP و	D وھ�7ا ;"��¡ ا�7ا�M، ا��
  .36ا���P;� وأ��!ب ��
�Dا$ أم!م و���ا ��
�h و$ وإ;=!�L، وم"��

 �� ا� Vم��L

*�© ا�� � P"L:�م ا��M أن Qرة إ�!Eر ا��=Mو
 �_A`�ت ا�!%*aم (�
;¬ م<!د>:! �J ا�"=�"� ;�� م@ م%aو��� م?��Mو

ة وا�"�ر*� وا�"%=� ومa*%!ت ا�"=�"� ا�"��� ومa*%!ت *�!� �ا$#�"! �

 ���"��¦ ا���!ت ا�L ض

ھ!، و;"�@  ��ا��� ;=c ا$ �"!د  ��:! ا� Vم و
�M ; !"�J ،ت!%*a"ھ� ھ7ه ا�� �>%`�!L Yذ� ��gC��: 

� ا��� ;��%c م`:!  :ا�Kcة -1;�L

 ا�*
ة م@ أھ� ا�"a*%!ت ا��>��M
�:! 	!درة  �h�#�M Q ا�L`!ء م`7 �ا�(G� HP�h و	�"h وhM!:#�M وأ�J!ره، م"! ;=

����!M �:M=!ه م?��) ا�"j!م�@* ��E
Mو �:���Pط  !:��g�ا� Vم�� ا��� ;�
� مj!م�@ ا$��
�D، ا��� أO# DC>iءا أ*!*�! �J ��!ة i!X ،م��; H�AL
 ،D�
�، VJ ;�!د ;?�� D�L م@ �Xم� ا$��;
"�
اد �J م?��) م
ا��:� ا�Jا�
�Q ا*�?�ام!ت ا�طP!ل   �L!	

 م@ ا�T�أ �
ض  �Q ا�و��!ء م"!ر*P; !"م

� ا� Vم�� ا�=�;�ة�
 م@ ا�"C��;!ت وا�"�ا	� �:7ه ا��*��Tا�� H"CM ��ا� ،
 �:�� �M لVX @م Yل، وذ�!Pت ا�ط!�����Q 	�� و*  !:Mا
�� M �J ة
ا�?(�
 �A	!`وم ،!:��L!�م �J �:��ر!Aوم ،!:�J �>�
ار L"! ھ� إ;=!�L وم! ھ� *"�*!L
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 ��L
�H م! M�h`"j م@ أ�J!ر وآراء وم"!ر*!ت ��Q ;��%<�ا أ*¬ ا��
�gوم �  .م!M:!ا� Vم�

 �J ل!Pط�� �� ا� Vم��L
و;"�@ ��*
ة أن M"!رس دورھ! �J ا��
  : 37ا���!مH م� ا$��
�D، م@ VXل


اط �J ا -Jدون ا� �����C�� h� c*!`"ا�=� ا� 
�J�M �$ھ�"!م HP)�!L ومC!و�
D��
 .ا*�?�ام ا$��

- �]�M Y�7�ا>�ھ! و�Jا;!ھ! وOو م D��
� h�#�M ا��<!ه ا�(HP إ�Q أھ"�� ا$��
!:�J �#�M ��ار ا�
 .ا�[


ة م�(�<!ت  -;!%"� �J!gTوا� �"��
ورة ا$ھ�"!م  L"%��ى ا�L`!ء ا�]
���
 .ا�"

�(HP و  -� c*!`"ا�=� ا�م@ وا� 
�J�M Q�  �;�L
ا��"H م� ا�"a*%!ت ا��
hM!#!� �;7GM. 

-  �J D��
�Q ا$��  H"�M ��ا� ��L�*!Cة ا�O:#ن ا����أن � Q�  ��ا�%
 � .�J ا�<�Dا�م!�@ ا��!م


اط �J ا�"`� -J7ا ا��ء، و!`Lت ا�!>�
اط ��gCM �J #"�� م�(Jا� @  ��  .ا�<

 �J !:��وھ`!ك م="� � م@ ا�*!��c ا��� ;"�@ ��و��!ء أن ;��"�وا  
� ا$��
�D، ھ��>E م� �:�!Pت أطVم!�M ��E
M38 :  

t��� مj"�ن : ا�/�خ' ا��L!�أو ا�"`� م@ م ��L!�"�وذ��L Y[� 	�ا � �
� أي ��gLد�L!�"ت ا�! !* �;�CM Qإ� �J!]إ @��  .م

)أو ا�`�A وذ�Y  أو م! ;%"�!L Q��HX ا����g"�: ا�/�خ' ا�ر�rدي أو ا�/�	�
 ��L ل  أ�`!ء أو!Pم�@ م� ا�ط!j"ا� �J �`��� #�ا�c مA	!`م ���م@ VXل  "
 @�L O��"�م@ ا�?�!ل و ا� �	ا��ا ��]�Mث و�C; !م 
�%PM �;
�  @ ط�L!�"ا�

�  .ا��U?A!ت ا�%�_� وا�(�<
��-�
� مj!م�@ ا$��
�D : ا�/�.�� ا��L!�م �J �أي ا�"A!ر�� ا�="! �


  �Lون ا���XلT�أ ��"�ن  @ ا��V	!ت ا��%!���� م! ;�gم، J!�طP!ل ;�A	!`م �J

دھ�P"L �:��L!�م �`  h��"��
 م"! ;�T�م� ا��ا��;@ أ ���"�  .��@ M�� ا�
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2- �Kر�� ا�:!م� ا���  :ا�;�L
� وا���"���
 ا�"�ر*� م@ ا�"a*%!ت ا��>��M
� ا�(HP وHgi م�اھ<h وم:!راhM، و$ ;��U?E ء!`L �J ھ�!%M دون Yذ� �gC

� �J م=!ل �J!]م@ أدوار إ !:��  h]
P; !م!ت، وم����Q م=�"� ا�"  !:�!�Pا�
� أ#�!ل 	!درة  �Q اX��!ر _A`M Q�  H"�M Q�� ،��"	
� ا� Vم�� وا��L
ا��
 �:M!�U?E ��"`M �J !:`دة م!P�*$وا ،D�
� ا��� M��C:! ا$���L!=;م�@ ا�!j"ا�

�:M!� .وم=�"
 م
ورا ا� Vم وا$UM!ل �J !�#���`�M ا�:!>H ا��(�ر م@ ا�(V	!و


ورة ھ`!ك أi<� ا� Vم و*!>H ا*���C�:! ا��� L!�"?!ط] ��=A��  ل!Pا�ط

�Q ا�"�"�ر*�@  ¦Jر H<!*
� ا�P;O"ا� ��ر ا��UM !:`  @ل مVX �:":J 
�J!gT�� �� ا� Vم� ا�
*!>H ا��g!ء �%@  �Q و�Mر;<:� ��CM ،�:L ا��� ا� Vم�

� ا�"j!م�@ إ�Q وا���iلj	!`�"ب ا�!)?� �h ا�(VX �:J HPل م@ ا� Vم� �

ه�%PMو h���CMف و
��!ده  �Q وا��Lأ B�� �>iأ HP)ا� �J �"�=م �J
� ا�"

�#!CL Q%!ب إ���رھ! ا�":!رات ھ7ه ا!>� !L c� م@ وأi<� ا�ھ"��، �E;� م(

وريjوث ا��� 
��GM �J أھ�اف ������� م:"� ��U<� و*�!*!hM ا��� إ �اد ا��

��� مaھ��@ م�اط`�@�� �J 
U  ،�J
�� ا�"i!X ا��ظ!>) وأن ��� م
�c ا�=�;�ة)�M م:!رة Hم!���م!ت م� ا��� #!دة م`!	A!ت ا��!�� ��A; B:� ا�"

��`�!ت م`7%M ن
gا�"![� ا� �g;
�� ��ل ا�(T"ا� Hم!���
وة م� �� !�#���`�M 
��م!ت�� ا�"i!X ،ت$!UM$(�ر وأن وا�اتا� �
 ا�=!ر;A>M H>g�%"L �;�# 

Q�� م@ و�!ن وا���`���#�، ا�"!دي ا��=!ز م%��ى  =��� Y�M (�رات�ا� 
�C!ت ا��A!ر)Uة م�;�# H��� م=�"� أھ":! م@ �)Uم ،�J
� �!دت �Y�7 ا�"
�
 1982  !م ا����%�� م`�"A`L ¬;ر�M"� م:!رات و�م= �J
� وم�(�<!hM ا�"

�J :! إط!ر�م%_���  ��J!gTا��;�L
  .39وا��
��"�ھ! M أن �T;�Cا� �و;"�@ ذ�
 م="� � م@ ا�%<H ا��� ;"�@ ��"�ر*

� ا$��
�D، ھ��>E "�ر*�@ م��ل ا�"!Pت ا�طVم!�M ��E
M �J40 :  
- ��"�M §م م`!ھV ا� �J  
��P�"�رس م:!رات ا��ا�" HP)ا� @�g�ا�"�ارس ��

�، ا��� h`�"M م@ ا��H !P ا�;=�`g�وا�":!رات ا� �	م�@ ا�`!!jم� م �L!
D�
 .ا$��
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-  H!م��ا� ��gC�� !��* �� وا�"a*%!ت ا� Vم��"���ا��`%�� �L@ ا�"a*%!ت ا��
�)Aام§ وا��
 .�J ا�ھ�اف وا�<

-  ����Mو ،��"���� وا��;�L
� ا����"��) #�ا�c ا��?"� �� ا�"�[� ��)G�ا�
 �� ا�"�ر*�J!CUا� HTم ا�"�ر*� مV ا� H<!*ل وVX @م !:M!ط!A�


ھ!وا�"��
ح ا�"�ر*� وا�ذا � ا�"�ر*��، و% . 
-  �J �>�
��;� ا�طP!ل ا�"�"�ر*�@  �c� Q ا�"��<� ا�"�ر*��، وا�M

��L
� وا���gT) وا��� ���� ���، ����:! و*�� .ا�"(!�
-  �g;
)L �
ام§ إ Vم�� �J ا�"�ر*L إ �اد �J "�رس�ا�" HP)اك ا�
Eإ


ا>gا�":!رات ا� h;�� �"`M Q�� �
د;� و#"! �J �����C�وا� ��L!�وا�� ��
�� وا$#�"! �;�g`وا� � .وا�درا��

� ��Q ;��رب ا�(HP ا�"�"�رس  -�"���� ا����"���� �J ا���Mظ�) �M`���#�! ا��
 !:���CMو !:"��`Mو !:P�`UM H>*م!ت و����Q آ��!ت ا�<BC  @ ا�" 

§<!�`�!L وج
 .وا�?
-  �� ا� Vم�J!gTا� O;O��J ،ا�"�ارس �J مV ر;¬ ا��M م�V وا�� � ا�


 ا�`!	� ��P�"�رس م:!رات ا��ا�" HP)%!ب ا��إ H#وري م@ أ
jت م@ ا�!L

ض �:! دون إدراك ��"j!م�@ ا��� ;�� ��>�وh`�UCM م@ ا�� ��
ات ا�%
 ،�P�
*!>H ا� Vم�� ا�"?��� !�L!=;إ !�g��Q أن ;��ن م�  h�_A`Mو ،��Ci

M H�AL !:��!�i �J رك!A;و HL ،!:م�g;و !:��C;�� !P  . 

ام§ وا$UM!ل ["@ �¢ Vم ا�=�;�ة ���g`�!ت ا�"�ر*� ا*��"!ل -L ���� ا��


 ا	�`!ء أ#:Oة ا�"�ر*��، م@ VXلM��>"ط ا��!>Mوا$ر ��>AL  ��ا� ،D�
ا���
��M @ا�ھ�اف م �;�L
� ا���=�Mا
��H ا���ا�L Hi@ ا�*�P�� �L
 وط�<�h، ا�"

 ظ:�رم�<! �ة، �"!  م�ا	� �J �!��ا وإن>���`Q درا*�� م!دة ;M ة�;�# 

��L
��!L ���"� ا�`�!م �J ا��(�ر م�!ھ
 م@ م�:
ا ا� Vم�� وا�
	� ا��
�>%`�!L ¦���"� �Lورھ! �g�!L!م م�Oم� �7ا J!�"�ر*�. 41ا�<��ان �<� ا��


 ا��g`� ا��(�ر �J ظH وا� Vم�،=P�وا� �J
�� ا�""���  .وا�
�� و*!>H : وu�K' ا�-,م -3M �ا� Vم �J ظH ا��(�رات ا���`���#�

�Q آراء و�M#:!ت وأ�J!ر   
� ا�� ����"  �J ��Lم@ أھ� ا�دوات #!ذ �ا�:!م
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ا�:�، م"! ;"�`:! J !ت	م:"! م@ أو !>�!# �"M !:أ� �i!X ،ل!Pت ا�ط!����و*
 !��g ل #%"�! و!Pت ا�ط!�U?E ��"`M @م �Jا�:!د �;�L
م@ VXل ا�"j!م�@ ا��

��g! وXو �J Y�7L �و#�ا��! وا#�"! �! و�H�AL !�J!g م�Oن وم��!مH، وا�"%!ھ"
HP)�� �� ا� Vم��L
  .ا��

�M ; !م مV ا� H<!*�� ي�L
�O;O ھ7ا ا��ور ا��M c�  : 42و;�(


ض ا$ �g!دات،  -J Q�L`!ء �"�ذج ا�g; ��!UMم  �Q ا�"A!ر�� وا��Cار $  

ص �"A!ر�� ا�(�gM �J HP;� ا�"C��ى Pا� 
�J�Mره و!>� !L ،م�V ا�

c%CJ !�� .مA!ر�! $ م���g! أو م%�:
-  �J ا�%!>�ة ��gM;� مC��ى إ Vم� م��g�!L �>A ا�
و��� وا�"���gات ا��;`�

 �
دات ا� Vم�� ا�"�#:P"ا� �J �i!X �� وا�*Vم��L
�ا�"=�"�!ت ا�
HP)��. 


دات وا�<
ا -P"ى ا���Cض م
� ا��gM �J QCUP;� و �L
�� ا�G�م§ ا �"!د ا�
HP)�� � .ا� Vم�� ا�"�#:

-  �
ا	<"� @���!%P`"! ��@ وا��ا$# @��<!UXء �=!ن وم=!�¬ م@ ا�!Aإ�
 �J ل!=Mوا$ر �;�P��!د  @ ا��L$وا ،�P�ا�"C��;!ت ا� Vم�� �E L!�:! ا�"?�

HP)�� ��Y ا�"�#:M �i!X ،ت!;��C"ھ7ه ا� �;�gM. 
- ��"`M  h� HP)�� �J!gTم!ن ا�
C�!J ،�� وا��#�ا���"��� وا�;
	�رات ا�(HP ا�`�

 hM$!�Pوا� HP)ك ا�����U?E Q�h، �7ا $�L م@ [<� *  ��>�آ�!ر *
h�J ب��

;L hP"! ھ� م"`�ع  `h وم! ھ� م�Mو. 

�(;!"C�  HP�h م@  -� ¥U?"ا� ��C"م� ا�V ن ا��"j"!ج ا��ز;!دة إ�
 .ا�OGو ا��J!gT ا�#`<�

-  c*!`ر م! ھ� م!��Xوا !:���CMردة و��ام§ ا�"%
� ا�<�P�Xن و�"jم �درا*
  .م`:!

� ا� Vم�� م@ ط
ف �L
� ا��Pظ��L عV)]$ل أن ا�gا� @�"; h`وم
 �;��
ة وا�"�ر*� وا�"a*%!ت ا�="*�!� �� ا$#�"! �_A`�ت ا�!%*aم (�م?�

VXت ا�V�A"م@ ا� �;��
ھ!، ;%!ھ� H� �J ا����!�� وا� Vم��، وM ��ا� ��	
 Hظ �J �i!X ،!:�J �`وا��ط �J!gTي وا�
�Pا�م@ ا� ��gCMت، و!�م`:! ا�"=�"
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� ا��� AM:�ھ! ا$��
�D � ھ� �M`���#�! ا� Vم وا$UM!ل، g�V�"(�رات ا��ا�
�، ا��� M%�:�ف م?��) ا�P_!ت، ";
وا��� أjJ D�!M!ءات �
ة �""!ر*� ا�=


 أن ا��U!ءات OM @�>Mا;�)Xوا�  Y�7و� ،HP)ف ا��:�%M ��ا� Y�M �J
 ��"�ا	� ا$���
و��� �:M!?�ام�ا* ��E
Mل، و!Pم� ��ى ا�طV ا�� � ا� @;���J

ات M"�`:� م@ ا���!مH م� ھ7ه ا���`���#�! >Xم:!رات و �:"���Mدة، و��ا�"�
 �� �J �:L ظH ا�<�_	�C"ا� 

 م@ [
ورة ��=`c ا�"?!طT�أ ��� و�7ر، ;�g�L

��"	
 . ا�
�  :خ�&

�� م@ ا���!ت وا��*!>H ا�":"� وم"! *<� �%�`�§ أن M �� ا� Vم��L
ا��
� ا�(HP م@ ا�=
ا>� ;!"C� ��"	
� وأن ا��را*!ت ا�i!X ،D�

 ا$��> 

� M �� ا��Oا;� ا�"%�"
 �J م��$ت ا*�?�ام ا$��
�D ��ى �"��وا�<�Cث ا�
� ا�طP!ل، ھ7ا م@ #:�، وم@ _J !:`ت، وم!_Pا� (�
ام م?�#�!J ى
Xأ �:#


ف ا��A!را �<�
ا �J م?��) ا�"=�"�!ت، وم`:! ا�"=�"�!ت �ا�%�<
ا�� ;

 م@ ا��%:�Vت وا�?�م!ت �Tح ا��!Mوأ ��"	
�، ���J Q"� B ظH ا�<�_� ا��L
�ا�
 �g;
)L �� ا�#
ام�)Aا�� �� وا�"=
م�@ �""!ر*�L!وا�="! !ت ا�رھ !�J!"��

� م�!CJ�h م@L��i Hظ �Jو ،��VXل آ��!ت 	!����� jM<� ھ7ا ا�`�ع م@  *:
 (�
ورة M!�M) #:�د م?�] 
:�M ،ي���g�ام ا�
ا�#
ام ا�7ي ;?��)  @ ا�#
 ،�� ا� Vم��L
� ا��Pظ��L عV)]$ا H#م@ أ �� ا$#�"! �_A`�ت ا�!%*aم
� ;P��g إ�Q ا�� � وا�دراك ا��!��J@ ا��7ان ��P)ا� ���

د �J مPوأن ا� �i!X

h� ن!C"%;  ��L
�!L��L O��"@ م! ھ� إ;=!�L وم! ھ� *�<�، VX @"Jل ا��
 !"�J �"�L 
��P�وا� �gو� H��CM Q�
د 	!در  J @;��M @�"; HP)�� �ا� Vم�
 H !P�وا� Hم!��gMم�M h`���#�! ا$��
�D م@ مj!م�@، وإ�%!hL م:!رات ا��

 ،D�
��V� ���
ا[��، وV� h:�#�M*�?�ام ا�%�J$ت ا!�
;hP ["@ ا�"=�"�Mو
h� �>%`�!L !:��AM ��ا� 
  . �L!=;¯L!ت ا$��
�D وL!�"?!ط

 !:�VX @;"�@ م ��ا� ���"�
�!ت ا��g"م@ ا� �وL`!ء  ���g� hم م="� 
 ��"	
� ا�";
�(HP وم
O�Mا�J !:M ظM H:�;�ات ا�=� �� ا� Vم��L
�O;O ا��M

�M ; !"�J ،�;
� وا�=Oا>�L
�
 ا$��
��J D م=�"�!M`! ا�>    :  
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-  �� $*�?�ام ا$��
�D، وم
ا	<"��� ا�(�J HP ا�*
ة  �Q  !دات *_A`M
 h��g���H�� H م! ;�C�وا� �g`ا� HP)ا� ����M دو�:!، م�!M
� ا�"�ا	� ا��� ;�ط<�

�g�� ا����
از م?!ط
ھ! ومA!ر��:�  "Lوإ !:�A	!`ل مVX @م�@ م!jم@ م. 
� ا$#�"! �� �!�"a*%!ت ا -_A`�ت ا�!%*aم (�� M`��� م?�;��� وا�="�"�����

 �� �M ف�:�%M �
ات و�"Vت إ Vم�]!Cوات وم�`� ��J!gTوا� �وا� Vم�
 ��C"ة ھ� ا�
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Abstract:  

The text of the "Emiri"poetry is linked to the cultural messages that 

sink into his poetic experience. It opens the question of the movement 

of the text through the act of acculturation and interaction between the 

letters, and the identity of the scriptural text in the dispersal of limbs 
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and its unlimited extension throughout humanity, As well as the 

maximization of the spiritual affiliation of Islam through the interplay 

of various speeches: Holy discourse (Holy Quran and Hadith), Sufi 

discourse, Arab and European romantic thought ... 

How did these letters interact and how they interacted in his poetic 

text, seeking a symbolic horizon? Has the text used various speeches 

to serve the human cultural purpose, especially the Qur'anic 

discourse? 

This study reveals the interaction of letters in the literary text under 

the light of openness and reflection, vision and creativity, acceptance 

and rejection, identification and paradox, familiarity and alienation ... 

and other meanings that fall under the concept of culture. 

Key words: Acculturation Islamic Literature, Amiri, Discourse, 

Interaction. 
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�ت ا�67�(�� و#*�ھ�)� (� ا��@
��  ا�Tات ا��-���� ا�*&��9،������6 ا�'8

 ��
9�h i����
ي"ا�$�
<�، وھTا ��
ة " ;�ر<�"ا�Tي 9*1 ;��
اً �&:ده "ا��)
/�iا� /��ن"�D��&�"  �H"�>د��D���" . �) ،/�����'� /��)�67� k�O> ?��� �*�

iّ�*�)،��	
� ا��<��� وا��*(����
�  /�
ه ���8&��� ا���ط��� و#��ول ا���<� �h
�(�� e�[ط���، ا� :ا�*�ا��;��، ا��<���، ا���D��9�*��Mد ... وا:� I>رl� ة
��#
 .ا��
ب وا��@�


ي ،�/ %:ل ����� ا��> ا�$�
ي ا���ل ا�CDال 9/ د<�@� E�) ��وھ� 
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�ح ��/ ا���Mرب وا�
ا ���6D� �) ةi>��ت ا�*�*)��ت ا�*'���� وا����ت وا�67���6�
 n>�� ا%��i? . ا�*���د ا�;:��ظ1 ا����
ي"وھ� ���e هللا"(� د<�ا�? " ا� "
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�&�ع و;��;� ذو %����  /� U-'*# ��ت ا���اع ا��mO� /� �mO� �)

ة،���D� ����  إ;:(���� ا��� وا��>�-6� ���/ %:ل #@�د ا���9 ا�;:

��ت وا���6	��ت، و�/ (� إط�رھ� ا�<@���  و�*�ؤھ�Z�4'د ا��9/ ط
<S إ��
�  ا�Tي M <��� ا�)�<�ت>�N�� و���<� وا��*�ء 69�	
� و9���	 �(��Mت #$@� 
&9

��;�  ...و;�

���ن ا��:	� ا��� #@*c�D#   /�� e ھTه ا��را;� �/ %:ل �� cإ� S&;
�� (� ا;�
ا#�@�? إ��ا��9 ا�*&�ع ا��> وا�6�رئ (� إط�ر ا;���ب ا"%
 ا�;:

�ت ��/ ا��� وا�$��ب،)�D*ر<� #�6> أو #��� ا���ت  .-��7�	�� ... وا��6*���
�ق وراء  ا�;:���ا�Tا#�� ��/ ا�$��ب �D�دون ا� ،��(� إط�رھ� ا�;:

 ����� ا����*� أو 49
 ا�67�(� ا�(�[

اھ�� ا��� (�ا�*7�	�� ا���9�8 أو ا�
�(.�@� =&#
�ن ���1  ا��� <��  ?�>��(C ا�67�(� و]*��? ور9ا���م �6&�ل ا��


ة ا�;:م m� ل:% /����)�ض ���دب ا�;:�� �ن <��s ا��ور ا�*��ط �? �
�ن ، ا��ن، وا����د، ���ن ا�&�<1 ا�%:	� ا����D�K�.  

 )ا� 1	B و ا�>/�م( ا�;$�#" : أو?

� E�84*1 ا�D�> /��	��دل " :أو ا��A�67، وھ�). Acculturation( ا�*7&#
6�(� ��/ ��hب �'����، وH...  �(���.M �@��� ��Nا�� �)�6H c�9 أ
#��<:ت 8#


7�� �*@�*e أ��6# ")�&9i136 ص، 2007، ا�( ، �)�و<6���? اM;��:ب ا�67
)Déculturation ( c1 إ��O> يTخا�:D�Mا  �)�6H ق��/ ا�Tا#�� ا�67�(��، وا9��


 .ا"%

���� وار#&= اD�16 ا����م ا�O�  E�84*���; ��>
�  ا��7
������� ا�

�ق ا��
	�� و 1880D�1 ��/ ا�Z�O19 ا��م، �/ %:ل ا��را;� ا�&�.�7 (� ا���
�، وأول �/ ا;��*�? وظ��>
�
</ إ�c أ��(*�� ��)�� ھ� ا����� ا�67�

 �>
��وول"ا��7
������ ا�� ��D>ن و��" )Wesly Powell (R) ،
Acculturation ،p 1-114(.   

� 9/ ا�*�)�م ا���م ��*7�	�� (��رده ���;��9 " رو��? ��;���"أ �)
)Encyclopédia Universalis(  /��)�6H /�� ��6�&8# ���9��# �	:9 �c�9 أ�)

 �(��
اء #���� 9:	� #&�دل ا�'&
ات وا�*��رف، أو ا��6� l$�# ،
7��'�����/ أو أ
���)@� إ�c آ%
 إراد< 16. /� . /9 �@#�وھ� �@*�ع ا��mاھ
 وا����
ات ا��
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����'� ��)�6H ءات�9�ت �/ ا�(
اد �/ ا��*�*@� /�� 
h�&� ا4#�ل �D��<� و

)R ،Acculturation ،p 1-114(.
 

  


ادة"و�sDO ا���
<A ا�Tي و]�? � �*O� :" c�9 S�8>  E�84�ھ� 
�ل ا4#�ل  درا;� ا�����
 ا�67�(� ا�Tي <�ن ��4د ا��	�ع ���@�hأ /� 1$�

�ت )��ر (ا�67*��;Mا–  ��)�، و#Cدي ... )ا�;��ر –ا�*&�دMت ا��@�ر<� وا�67

Z��ب �9D��� ا�67�(��/ ا�*��4��/ وھ�  ا�*7�	�� إ�c ا��� �&D�����<�ة �

6�ق�hMر�� (� ا�6���ن ���ا%�� و�� ?� s�Z ���>��; E�84��ش، ( �
%

�ت ا�6����  .)ط.د ،2008)��&� ووا;�� ا��8�ق #$* 1�e�* ا�67
� ���*9 ��	�7*��)
�i، و�)Tا (��*�)�م
�19 وا�%T وا��8�ء ��ون ا;��7�ء ،ودون #���� أو #*���� 

 ?�
ادة"ا�Tي 	�� �*O�" A��'�، <��S وا�*�)I ا�<@��� (� ا�*6�ر�� ��/ 
 ��N��H ة
8�; ���> ��
ة #��l? ) ا"%
/ ا���(ا"داب ا����*�� وھ� �� ����Oا�

�ت )�67�� �Nل ا��ا�4#M�� ���D�ج ا���� #�ا1Z ا���C> أن ا�*�)�م �*�ا��
ب، 
 ��
يّ "وا"داب، أ��9��� ا�@ �*O��<�ا(��" O� ���(�� �)�M " :�8 ����ا%1 ا�67


اط '�Mدون ا /��/ دون #iٍ�O و 
ّ&�> ?ّ�� kّ�؛ ذ���إ<�<��� ���<O*1 أّي �8
� ھ� �/ دون *��ر<'� �
ى ر�Zه # e	ن، 9/ وا�� �*(�
اع Z أي �)

?>��# Mي، (" #*�<? و
��   .)2008- 01-12ا�@

/ ا��6ل*> �@���������O: و �)�6H ي� /*> M 9 /�*��� ا�':ص 
�
ھ�a e� 19��ك وا����.Mا 
�� و�k�T ا�(��� �)�D*وط�ل ا� �،c�9 ا%�:()

�����K� �&Dاع ا�د��، (: <*/ �ي �> أن <��/ ا;�6:�? 9*/ ;&6? أو �

اك (� �hMا cاد ا�*&��9 إ�
)��� 14> �	 �>
�/ ا���4ص، ('��ل ا�&$ ?6O�>

� ا���ا9�ت �(�) c	:�# ط��ت ا�@*�ل (� ا��ن .�c وإن �6>��D� sDO
g�@ق وا�
�� و#*�<i ا���  ...ا%���U ا�ز��� وا�

����C :د�D;وا� E7�<;ا� ��>/��ا�;$�#" ��. :  

 
) e�
 و9:	�#? ا�������9 أو ا�-�<�، ����  ��)�
#&= ا�)�<�ت ا�67#
���9 ?��ن، وھ� ���mر <�6)
� ا�8( ا"%
 �sDO ا�*��8�ت ا��� <*��

 �D�
���د ���� ;�
وس"ا��7
و������� ا��" )Claude Lévi-Strauss ( ل�.
�
ھ�a e� �
 ا%�:()&9 �(66O#و �)��ن . (����9 ا�67)
����س �D.��
ام(�.Mوا 
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�ت ا�%
ى )���ن ا�67 �9��	 c�9 �6م> />
�ه ا"%@# �)�6H �>د (� أ
) 1���ى 
6�(�? (� ��ا�s �9<�ةH /9 A��'# ... kا�)�<� " ":إدوارد ;���" <�6لو(� ذ�

�/ ا��6�N_ وا���ا(� وا�]�اد ��H دون /�/ أن #��� �*�
دھ� و*> M" 

�ل أ�� د<s، إدوارد ��Dد(*� �*�
، و�/ ھ�� <�g;l ا�&QO 9/ )119 ص، 1997، #
� ��UO إ��? ��_ ا����رات �
(� ا"%
، وھ� ���/ ا�'�ض (�  �ا��� ا�8:	


<� ا�*�ا��7
و������ وا�*6�رن و�/  ت ا�&QO ا�;�$
ا	� و���6 �*@�Mا��
�i<� ا��
��� ا�ورو���
8��e ا�*� .  

���m ا��را;�ت ا�67�(�� ا�*6�ر�� ����19 ا"داب ا����*�� #UO ظ1  U��9
 ���4# c�9 رن�
ة #��l? ا��
ب �Q�O 9*1 ا�&QO ا�*6�i<� ا��
��� أو (
ا�*


ة أ;&��6 ا���6م  ��� ا"داب ا��
��� c�9 آداب ا�$��ب�� I>و
ا�$
	��، وا��
 UO&Zl) ،ى

 ا�*�
(� أو ا�67�(� ا��
�� c�9 ا�*@�*��ت ا�%-O�وا�
�Mت ا�دب ا�*6�رن ����ة @� �) 
�Hl�وا� 
Hl�ا� ���(�� c�9 �*N��ث ا�6Oا��

ورة و��د -� Q.��/ (�? ا���	� أو ا�&C> يTر�� ا���1 ا�&�� 9/ ��)I ا�*6

��D�ت إ����� ��)�6H��9 و��ت ا��*�Z�4% �
ا��� ا�ط
اف ،�)���'���� و ��
 19�� ]*/ ھTا ا���(����� وإ��(�9��# �) 
mا�� s��# ��>�&�� �����وظ
وف ز
 �>
�رة ا�&$-Oل ا�i�'> م�(���1، .�ث ذ�UO# k ظ1 ��ري ا�*�-Oا�

����D�ت ا�����i) ا�د���( وا���
7�ل �f/(� ا�*��Mا I(��� ا����� ا��
ب، وھ� �
�&9iد ا������/، <�6ل ز<>
&��*��c  ا�*7�	��": ا��
��� ا�Tي <S6O .�� ا�

��� ا�Tي >
&�Mا c��*��� gت، و���)�
ي ا�67�(� ��/ ا�679*���ت ا��&�دل ا��
���'������	� وأ%
ى  �)�6H /�� �	:���� �7�	�� ا�Tي . <�Oدھ*�� c��*ا ا�Tھ


*َ��D*وا� 
*ِ��D*/ ا��� �	ر ا��:�#'��  ا�*7�	��وھTا <��� أن . #$1 (� إط
 QO&> /�. �	��/ ذ�k (~ن ا�� 
7��، وأ���>
&�� إ�	����	�(� ا�دب، (~�?  ا�*7

�6��
</ ا"ن و;*َ��D*ا� �) />
*ِ��D*أدب ا� 
�Hl# /9 QO&> ") ،�&9i2007ا� ،

  . )255 ص

��� ��	��i<� ھTا ا�*�)I ا��
�� ا�Tي <�7*�� �8
*�� g;C*د ا��c ا��-
 �) ��	�� ا�*7*��� ،��	
ا��
���، <4ّ�� ھ�<� ا��� ا��
��� و<��� ھ�<� ا�%
 ا�$
 e*�@� c*� إ��أو إ��اع <� �)
�� 1� 1�Zl�أ ا��&� c�9 ��&���)�م  �(�Zأ
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ة ) S6O> �*� ،�� أو #:	�)(�9��ت و��ى #�)��ن اM%�:ف ��/ ا�67�� �H  /���

 . ا�������ا���ا1Z و�a أو 
h�
 ا�*&�Hl�ا� S>

ة ا���ا1Z 9/ طو��1 (

 ��ت ا��� أر(6)�i��D*ا� cإ� ����O# 
h�
"ا�*&�;���ل دي $��" "michel de 

coster  " ،
7�ل ��%��Mل أو ر(_ ا�7��Mا ��� إ(�9 I��> ��وا� ��	���*��� ا�*7
�ل �@*�ع ا����9:ت ا��� ) أي ا�*7�	��(إ�)� : <�6لhأ /� 1h �@��� ث�O#

 _)

اد وا��Oار وا���;Mوا 
Hl�وا� 
�Hl�����ت ا�*'����، )�4#�ل ��/ ا�67Mا
 
�
 ��<�ة (� ط
<�6 ا���Z�� <Cدي إ�c ظ)�ر �9*� ،kذ� 
�a*17 و�وا�

�ت���h1 ا���O#و �>���@� ا�6-��، )coster ،1971، p28( وأ;��ب 

ا��، (*92006( . 

�$��C:  ��ا�;$�#" ا���  

 ?��� ،���D�ا� e*@أو ا�  ��*���ء ا��-) �) ��<e6 ا��7�	A ا�;:
 ���
���� ا��� #��� و�? ا�*7�	�� ا��D�ا� ��	ا�%: �mا�� /� �9�*@�
�ور O�*ا� ���D�ا� gO��� �6#
�ر ا�67�(� و#�6<_ ا"%
، و#�.M�ا�*84&� �


اف�8
ة ا�<�<������ت، أي وا�*�D@�  (� إط�ره ا���� ا�&��� 9/ ;�9Mا 

*1 ����د ا���، و�)�<�? ا�����9  وا�*�����9  وھ� �&�أ *� 
����د ا"%
�*�Dا� � .<�'> ا����د<� ا�67�(�� (� إط�رھ

 ��)��/ ا���9 ا���م ���)�<� ا�67 S�8�> ��ھTا ا�*�ن ا�*�
(� ا�;:
�دئ ا��</&*� kD*�*ن ا��D�K� �وا�*�4�ع  ا�;:�� ا�A��O، ا�Tا#��، (��7*# �)

�ن > kذ� /����� (� إط�رھ� ا�;:�� ا����*�، وD�ت ا�:����6ا�9 ا�*�
��i��� و (>i� 
�ت ا"%)�6H c�9 ?.�  .ا���

 /� /���
<�/ ا�;:��	A ا�*� �) 
%"�� ��
اف ا�;:�9Mا A$ّ#
�6�ت #�ر<U��� g ذرو#)� (� ���اد ز�O� �m. يTأر;�8، ا� ��D�) �. /

7�ل ا�/ ;��� وا��
ا�� c�9 درا;� ���ن، و9A ا��:;�� ا�;:���ن �/ أl*ا�
 ��
 ا�;:9A ا�*� �*� ?#���'�c�9 درا;� ا��6��N ا�)��<�، " ا�&�
و��"

�ب �� kذ� �) A�%و ، ���� 9/ ا����6ة ا�;:��� �#S�6O «ا��� ا%���U ا%�:(
���6� /� ��(�� ��  .)83، ص�91990�د، ( »
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 ������/ ا�**�ر;� ا��6 /�
ھ� ��� ط�ل ز�aت و�وU�Z ھTه ا��را;
،���
67�(��/ ا��
��� ا�;:��� وا���� ،��

 ا���	-� ا���� cإ�  ��l# أن ���

 n��*ا� e	ا��ا ��*�O� e[�
 ا�;:�� ا�'�ا�**�ر;�ن ��*7�	�� �lن ا���
���
 ا����4ر ا��� �) U&7*وا� : _	��> ،�>
ا�����D ا�������� ا�6
آن ا�


ي ا�Tي <&g�&. c6 ا��@
<� و�D&�� ا��S6O ا��ا	��mا�� �(;� ا�6�c�9 �*N أ;

  .)146، ص1968 ،2 إ	&�ل، ط(

�: را����  �>/�م ا�! �ب وا�

�U9 (� .16 ا��را;�ت ا����<� 	�<*� و.�<7�،ا�'8�ب h ��ظ ا���/ ا��� 

�ر<�? ��%�:ف ا�*�6�8�ت و	� ا%���U  وM	U روا�� ��/ ا�&�.�7/ وا��ار;�/،�#

ة، Z�� ا�*�(#���.�7/  وا;�'�ا&�� �&D������� ا�*6�ر�� ��*�)�م �Dا�د��� وا��
 
� �? أھ*��? ا�*�iا<�ة <�1% �*����? إ�c ا��
�*� ،وا��� #$�O�84� �(�Z��
 �)��/ 	&�1 ا�@Tر ا����ي (� ا�*E�84 ا�67 UD�� ،�*�
���ن �� cإ�

84*) ،��
 ھ� #
�*� أو #�
<E�84*� s) ا�'8�ب(�E ا���ر<'� ا��

Discourse ه
�m�و �>i��@�ا� �) Discours ��D�
  .(� ا��

 �Hا�Oا� ��� ���ق �; �) E�84*ا ا�T'�م ھ�ا; /��ل (���"وأول $�� "

�ء -) /*["�)
�ت ا�*�>
�."، UD����� sD. ب�  Benveniste.Eوا�'8

�ن "# ،��*�D�� وH�O��
ض ��> ���# 1�
 (� ھ� �Hl�ف ا�ول ��� ا�
8��
�لhا� /� 1$� ����ردي، ا(" ا�8
ف ا�7&�2004(.  

� درا;�? و ''": ����U" و<
ى��� �*��c ا�'8�ب ھ� ا�Tي <*Oأن ا�
/ أن *> M د
Dھ� أن ا��46 وا� =�D� s&D� kوذ� ،��4�ً :��O# ?���O# ا���>

� ، وOا� e� �	:9 �) Mب إ�� أو ا�'8Oا� k�T� Mإ ��أن < /*> M دي
Dا�
 ?�	:9 s&D� دي

د<�، إن ا�'8�ب ;; g��) M�4 وإ	 ?��/ %:ل .

?�;

د ا�Tي <D��� ?�	:9 s&Dو� �O> ���46 ا���� ) ،U����2003 ،38 ص-

39(.  

������6ة ��6ا����9  �������� ������� ����������ر;���� �����h<� أو *�ا�'���8�ب ا�د����� 
�%�:ف و#����ع ا��������� A����'# �����) وط
��h����6 و� ���*�O��ل ا�د�����، ��hن وا�

 �(�[
�# ������ت -�9�دة -�*�)��رات وا�67�-O� . ب���ن #����6 ا�'��8> �و��/ ھ��
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1 وا�*-*�ن$��� c*D> ���#? ا����� ا��� #��رج ]*/ ��� �) 
m��� ا�د�� �


اوي، (OZ1999(. 

���/ ا������ أداة ��&�����  T��'�> ،اري���. ����:� I���D� ب ا�د�����إن ا�'��8
 ���Z�4% ?��&�� دي�، وا�د���� "ا�د����"ر;���?، وھ� <'��A 9/ ا�'8�ب ا��


ة N��8�ت #���6 أ;������ ;��� S)ب ا�د�� و��ء ا�'8�� �) �(D> �;��1 أ;$#
 ��ح ا�*��ا1�Z، و<*�/ ا9�&�رھ�����M��8ر وا�ا� S�>
�  "(� ط���)��ف <c��D إ

 ���>�O# c���9 /����# �*���D*� �������/ %��:ل ا�'��8�ب ا��اA��Z، وإ Q��O&��6�6? ا�O#
���; �)
��k، (" ا�*�]�ع ا�*�� /�2000(  .  

� أو )
�ره ط&�9�
ا ��&� ����E�84 ا��> (�6 ��6 ھTا ا�*E�84 اھ�* ��أ
�د�� ���ـ/ �)�ت  �(�»c��*���ن �)� .ـ� ا�;ـ� �ـ/ »9:	� ا���� ��، وا��� 

�ت  –�*ـ�م ��9ھ�، (�@�ھ� اMھO�84ـ�
اء ذ�k ـ أط��6ا c�9 ��_ ا����ظ �
?N�� و%�(�) c��*ت ظ)�ر ا�� . �9<ـ�ة #&�ـ� ��ر�

 E�84� S�8� ��ت، أ�����Dت ا���O�84� �@��c�9 "ا��>"و��ء (� 
���� ا��� #'-�� e�1��O؛ (���> ھ� ) أو ا��&�رات(�@*��9 ا�*���ظ�ت Dا��

"; ���D� ذج ;��ك�*� ������ أو 	�8���ن �ھ�*A��D "، و	� أط�S "�اء 
Hjelmslev Louis "  E�84��ن، " "�>"� �*(��*��c �� وا;e؛ إ�? ����ظ 

 �*����، ط�<: أو 	�4
ا، 	�<*� أو ��<�ا، (����� أو 	�8���ن �" 	A";�اء 

�17 ا�
وا<� ا��8<�� �(�7� ،��ط� .." ھ� �> أ<-D� 1� ?��" ����D� دة�� 1�
��وي �4D���� 1�/ ا��&�رات  -�k�T  -ا��>  ��رو;� #$ ��(��� �9�*@�

�ن ا�'8�ب ا�:.S ا����9# ،�����/ و ،)autres ،1973( ا�* 
7�ا��> أ

د 8%�ب أو 	�ل؛ إذ إ�? ��]�ع ���<� �/ ا�**�ر;�ت ا�D*������� ا��� @�

� c�9 أ;�س أ�? ظ�ھ
ة 9&
 ���<ـ�(� ���>. �@� ��ن" (�**#��" Lotman.L" 

�ت،���
ى أن ا�ـ�> <��*� c�9 �9ة > �� ا���&�
 و(��>�O�ا�.  

��ت أو #��9:ت ب ا�د�� c�9 ا%�:ف ��D? و��9?و<��6 ا�'8	:9 ،
 e��ت أ%
ى ;���6 �?، وھ� .�*�� #�ر<'������� ا���ا8%  ��9�9��� ا� �O#

�����ت د���M و�*>�a S�6O��.  
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 /��%�� 
�ت �&�أ " ا��Oار<�"<��&��ا�6�c�9 �*N أ;�س #�ا%1 ا�'8
،���� ��4ص ا��O>  �9ي�� ;�ى 8%�ب آدم ��9?  	(�� /��%�� ��7�D> Mو


ا �� <�]e ": ا�D:م� �*���? ا�ول 9:و.�ه آدم ا�;�8ري، وھ� <6�رب �
� ھTا ��*# s�@�> أن e�8�D> ن���ؤل، و.�ه آدم ذاك ا�*��.� D# e[�� ���

���D&� ا����? ا��Oاري � /*� 
�a اTوھ />
�:م ا"% /���O ا�*�]�ع 
  .)54-53، ص1987 ،1 ��%��/، ط( "��'8�ب ا�&$
ي ا�*�*ـ�س ا���ر<'�

�ت ا�*���64 ���
ات )�67�� ����Oت ا��*��/ ا� g��@���م m� <و��� ا��
 ،����'��ت c�9 ��4ص أ%
ى، و�/ %:ل "#�ر<'�� ;���6 و��ت 9:*���)

�ت و*�
 ا���#�)��/ أط�ار ا�67 1��	 
�a ء�h E-�> ���ا	�)" ) ،AZ��


>�
 #�k  .)78، ص 1995<�&9 �>��� ��
�ت ا��> ا�*����وE&4# ?��9 إ
�ت أ%
ى)�6H c�9 ق����O6 و�����O ا"( ��4� ��	 ،��)
�ت ا�*�*�إن ا���� .ا�
�م ا����ي أ���� ���4 mدام ا�� ��4�.&� �*��c ا�'8�ب ا�د�� � �� ھ)�(�) �6��#


(� و(�� %�ص�� I��� S�6O# 1�� ت ا���اع ا�د���>��D�.  

 ����و����د 	�رئ  ���> <D�s�@ ا�'8�ب ا�د�� ���4رات #lو<���  �
 �(��h ��ا� 
6�(� ا��4H /� e��� أ�? �*�6�رئ ��9/ ا�*�روث ا�67�(� ا�'�ص �

/�iة ا�
�D� 
&9 �*�
ا���ت ���1 9*1"": #�دوروف"<�6ل . 8%  ?������د �#
�ن (� ا����s ھ� ا�*��Dل > M ،��/ ط
ف 	�رئ <�
ض ��9? ���mرا #lو<��
8%�ب آ%
، و�1 ()� ھ� ا��6�ء ��/  /�6�(�? و49
ه أي H /� ?�#l> ?�� ?�9

�Q�O <�6م #�</ . )28 ، ص1990، 1طا�*&'�ت، ( "...8%���/ أي .�ار
� c�9 ا����ز ���� �/ ا���Mو د �
ات وا��&
ات ا���&�� c�9 ا�'8�ب أ;�����&��

 �(-�� e��، وا%�:ف (-�� e��م Nت و�	:9 ��6> Q�O� ،/��%�� 
�&�# �.
�ن ��9?� �*(� ���8%�ب (� ا�� ?�� ��'> M أ .�اري�&�  .ا"%
، وھ� 

�G�هللا"�#" ا�! ���ت �� د'�ان %$: خ� )�"  

1- �<#�$
ي  :ا����ي و��E وا����ء ا��</ ا�(� 
*9)�*h�، 5، ط"ا�)


ة ا����ج  ،)6- 2 ص، 1986) c�&#ري و�-O6? ا��������، اھ�� �D�ا� 
9�h ھ�
� ا�*�@�د 9&
 ا���4ر ا���ر<'�� (N��� ا�;:��� و89f� ري�-Oي وا�
ا��
��� c�9 ا�*��8�ت l��� ب
�ورة ا��O� cإ� ��ظ c�9 ا��7ا�U، ود9�Oا� e�
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���*hو ��ر<� ا�;:��� �) ر	�(-Oا� 
�T� ت���C��/ %:ل  kن ذ���� و(�
�(���ري: (-Oك ا�
�ر<ّ� (� ا�;:م) (ا�;:م (� ا�*��-Oا� <N�) ا�'4

�ري(و-Oا��6? (و) ا�;:م (� ]�ء ا��6? ا� �) ?��و;�8ّ� ا�;:م وأ
�ري-Oج (� ).ا�����Mا cإ� e�8�>و ����رة ا�;:-Oا� �*�	 
�> /� ���ھ


 وا�
	�، و	� 9
ض ھTه ذات ا"%
 ا��
�� ���9ى أ�-O��4ر ا�� ?
6�(�? ا��ا;�� (� ا���ر<� Hو ?Hرو�� :��D��#iان و69:���، � �($	����� و�hا�

����D�وا����م ا� ) ،�O�*	2002 223م، ص  c253إ�(.  

A6# M ا������9 ا����4  ":�( هللا"�Iر %$�#" ا�! ���ت �� د'�ان  -2
 �	��م ا�*�66O (� ا�'8�ب ا�$�
ي و �@D�ا%1 وا���ت ��9 .�ود ا����ا�'8

�ت ا����� ، �1 #�@�وز ذ�k إ�c آ(�ق ���4 أ%
ى �����S�6O ا����M أو د�9 ا�@*
�ت ���4 ���*� S6O# ��.�>i����9 إ��ا��9 ا�) _	��م أو ا���@D�M�9م ا E&4>

�/ ��ع %�ص، #�6ل "����D>
� �����) "Julia Kresteva :(  �4ا%1 ا����إن ا�
وھ� �O#"،  ���9<1"أو " ا	�8�ع"��16 ���&�
ات ;���6 أو ��iا���، ھ� ا"ھ� 

��c8 ا���&�
 ا�*�-*/ (�)� أو ا�Tي <1�O إ��? <� ��m��� e*@# ��&��
#" 

�، ط(���D>
�   .)57ص  ،2 ،1997

وc�9 ھTا ا�;�س <*/ #�O<� ا����9:ت ا����4 ا�*�66O ��/ ا�'8�ب 
�e هللا"ا�$�
ي �/ %:ل د<�ان  " 1Zا��ت ا���ت ا�%
ى ��-1 آ����وا�'8

�D��ى ا�'8�ب ا�$�
ي c�9 ا%�:ف ا���4  c�9 ��Z�Oب ا�����;Mوا
�ر<� أو ا�&����N ا��� ��ءت و(6)� �Zر ھTا ا���ا%1  ��1 ر;� hا����<� أو ا�

�D��ى ا��> ا���ا�9ا�ط�ر ا�@*��� و#S�6O (�1 ا c�9 ��	�7*�.  

��� ا�Tي <�Oث c�9  :;�����ا�;$�#" أو ا�;>�E7 ا?� -أ���;M19 ا�إن ا���
��ى ار#&�ط  cإ� 
���6 وا�:.�6، <$�Dت ا�����D��ى ا��> ا�@�<� ��/ ا�'8
 ?� e�*�# يTا���� ا� ����ء ا�@*�&����6�ت .�<�7 ��1 ���Oب ا�@�<� ا��ا�'8
�ب وظ��� �*���� #D)� (� #*��/ ا�&��ء ا���4 D�����6، ��1 اDت ا����ا�'8

�#? ا����� �/ �)�، وإ�
از ��Z�4% ا�'8�ب ا�@�<� (� ��ى و#��6� i>i�
،����H �(� /��ح 9/ ا�*��lف >i�Mاءات ا
وھTا <�Oث (�  ا%�:	? ��
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i (� ا�;�س #
�D��ى ا���اع وا�Tي < c�9 1Z�Oا� ��	�إط�ر (�1 ا�*7
��
  .c�9 ا�6&�ل وا�
(_ أو ا���� وا��

c�9 ������;M19 ا��&�أ ا��Oار<�  <�6م ا���)Dialogism(  ?�ا�Tي ا;�'�
"/��%�� ")Bakhtin(  ات
���I و#�&� 
���c�9 ��M ا��:	� ��/ أي #�&�

 ?;��ت ;���6 وM.�6 أ;��8% /�� g�
اب وا��:�	Mا ������ <��� إ*�أ%
ى،
  . ا��Oار دا%1 ���� ا���ا1%

�ت ا�)�م >��D� cب ا�@�<� إ���ج ا�'8�O> ار�O1 ا�����ء و��وإ9�دة ا�&�
���� ��S�6O إ������ ا��>، وا��� #��� 9/ H �(� /��ب ���;Mوا ،�(� /�

�;s أ�m*� ا�'8�ب ا�@�<� وأ����?�> �� c�6 إ���Dت ا����، ط
<�O# S<1 ا�'8
  .و�k�T أھ�ا(? ا��ا%��� ا�Tا#��

�iي �sDO 	�ر#? c�9 ا;����ب  
�/ ھ�� <T%l ا�'8�ب ا�@�<� ا��ور ا�*
�ت ا��� ا�'8(��� ا�'��Z وا�-*(#�
ى و�8�*� ?�&6#%� S)و �(�@���� �H ?�)

 �������(رؤ<� 9D�إ (����� ا���ا��9 و�*(#�	�� ا�����، ��E&4 وا;��:ل ط(#
1>�O��� ةiھ��س، "، إذ �D�
ك ا��> ا�*��� .�<7� ا��> ا���Z دون �> M

�*(-�� e�: ا���4/ أن <�%: (� �iاع � /�ن، ط(" و<*�، ص 1 ،1995

�ورة و#@�وز، و .)179O� ��ة 9:	� #�ن وا��iاع ھ���O*س ا���&��� c�9 أ;
�ت وآ�� ،ا�����9��) /��ت ا�%
ى ��� #�*�e �? ا�'8� 
*7�D# ��ا� /��ت 

� #���1 ا�&��� ا����4(�lhر ا��Z /�7�	�� c�9 ، ھTا ا�����1 ھ� �Zرة *
�D��ى ا���اع ا�د��.  

�ب (����;Mت ا�
 آ��(m#  هللا"��4ص e��ور ا�'8�ب " O# ل:% /�

ة ا��
وج و ا�$�
ي و7�  اMر6#�ءا�'8�ب ا��4(� (� (O� g����� �*Dوا�

9
ة ���Tات ا�*��4(�،  ��ج ا�Tات ا�$��ور و�ّ� ا��O�ا ا�Tو.�، ھ
9/ ا��4�ء ا�
 cت إ��
ك (�)� ا�&$
<� وھ� #@�وز ا�*�د<�$# ����; ����D�إ �*�	 g���
 �8&#
� �>
�ن ھ�<� ��ھD�و.� (� ا�
�ت، ذ�k أن ا�@��s ا����ا�
و.

���� <�6ل (� 	��4ة ���ر6#�ء ا�&$
<� إ�c ا�*���� ا�D"د��ا�� e���� أن  "
�6�ء ط���)h ?D�� U�6>ي، ( :أ
��  .)95  ، صـھ1379ا�
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�ـــً* 
ا�9 (ِ� ا��&َ�ٍب ُ�Dَـ�ـِّhِ Uُ�
  �1�َََّ ِر<َ�َح هللا �ٍ���iُ# A8ٍُ��ـــــــــــ?... #َ
 

  أَْرُ�� �9َِ�هُ َ%ْ�َ
 #َ�ِ��?إِ�َـــــــc هللا ...َوَوَ�ْ)Uُ أ9َْ*�	ِ� َوُروِ.� َوِط��ـَــــ��
  

�� U6#ر�)�����د<�)� إ�c رو.� /9 U*;و ?D،  ����� �(�) U66.

.? ا�l*8���� وh /9 i@�>ا��16 و ?��> M �*��ة ا����د<� �Oاق وا�
hا�

�نDا�� ?��
ي، ( :و#&���  .)96-95 ص -ص، ـھ1379ا�
  

َ��ِرج 	ُ�ِ;ــــ? �َ /�ِ �Dِ�َ�ِ� Uْ�Oََ)   ...?ـــــ� 
ِف #@�ـِّْ9َ 
�/ �َ$ـْـ ����l*َط  

�ً���ــــــْ/ َ;ِِ AُِN�َ����ــــــــــ?...   َوَط�َف �6َِْ�&ِ� طَ�ِ��هَ َ��  <cَ�9َ iُ�َُ �69َِ� اِْ


َق ِ�/ ُ.Dِْ/ ا�ُ�ُ��ِد �ِ�َ�ِظِ
يَhَْت أُْ.�4ِ?...  َوأ��ً <Dَْ�&َِ� ا�ْذواَق، ھَ�)َ�;َ!  

  

�ت ا�*'���� ��*��4          ���Dب ا��(� وا�*&7�� �Z �)ر و�/ �Zر ا;���

ة ا��)���H ا� ،وا����ء وا�*@�ھ�ة ،ا�sO ا��)�-Oا� cوج إ�
، ر6#�ء وا��

 �(���ت و��iاھ�، و���Dا� k�# ح

ة ا�*$�ھ�ة أو : .*��)� ��4ص #$)
�(.
ذا#)� ھ� رؤ<� (�  ھ�ة (�ا�*$�": (� 	��? "ا�/ 9
��" ا�$)�د ا��� <$

��، ط( "ھ� ;&�1 ��*�
(�ا�1Z وO��4ة   .)662 ص، 1981، 1ا�	 �وھ� ذا#)
���-Lُ/ـــ�د-�/ ا��<�ان�� U�*. ة��O�� دي�، وُ��ارات ا��7رة c�9 ا���6 ا�*

 ���
ا#s ا��*��i وا�*�
(� ا�� cل إ��Z1 ا���و.� وا����6 �
�� ا��D�ا�

ي، (: �;
ار ا�'�S ا��)�، (�6 ��ء (� 	��4ة h)�د 	��?��، ـھ1379ا�

  :)40ص 

  %�ِّ�� أُط�S رو.� �/ ُ.�ودي...َ%�ِّ�� أْ;
ُح (� ا�&َْ�ِن ا�*�<ـــــ�

� %�ِّ�� أhْ�Aَُّ أْ]�اَء ا�ُ��ـُـــ�د...�ــِــ�%�ِّ�� أَْ;ٍ
ي �lَِْط�اِء ا��َّ�

6�Nــــــــ�hو �ِN���ٍن َ�ــ�<�...%�ِّ�� أُ(�� ھَ�ََ cَ�ِأُْ(-� إ ��ِّ�% 

    �  %�ِّ�� أ���ُح أْ��اَب ا�ُ'ــــــــ�ُ�د...  %�ِّ�� أ���ز آ(�ق ا�&ََ
ا<ــَــ

  �����
َق ا��<ّ�ُن (� aَْ�ِر َِhَنَ ...   أ�(hُ sِ�ْaَ �)ـــــ� %�ِّ�� ھَْ�*  
  

 �>
$&�� 
�ھmء ا��
<k�� �O 	�� ا�*�دة، وھ�م ا�&�Z ت د�9ة�(�� ا���
�ء�&��ء #�4ر ��<� �hا� 
، و(� ذ�k رؤ<� #
�= �����د وا���Zل إ�c ��ھ

 1�$�� �)�Z ھ� �� 1�� ھ� وا	�� و� 1��وز @�# �H �)�4وا� ��	ا��ا /��
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 ����D�ؤ<� ا�
�ة �*D# ��8��s9 ).ا�;:���(رؤ<� h*���� ھ� ا���O� �إ�)
��Z  وأ%�
ا #�@�وزه  ���� % �>
�h ��
4#)
ه (� #@ �H (��4ب ا��ا�'8
����  ا��� أUO&Z ا���م ا�;�س ا�ول (� #���1 إ������ ا��> D�ا�*17 ا�

  . وا	�
اح آ(�ق #lو<��� وا;�� ا��8�ق


�ورة(ا�;�ازي  �#" أو %>�E7%$ -ب
#&= ا����19 ا�*&�� c�9 أ;�س  :)ا�>
 ��رھ&�9��، �>

 ا�$��a ت����ت #�ا�� ا�'8����ا���ازي أو ا�*@�ورة �~
 �) �(D> دي��. SD� ي ا�@�<� و��4رة
�ت �D���6 9/ ا�'8�ب ا�$����

<��� ��إ�? ا;��9�ء �/ ��ع %�ص، #Cدي (�? 	
اءات ا�*&�ع . ا�&��ء ا�
�ت ���1 (� 9*��� ا��-*�/ أو ا����k�# 19، ;�اء ��'8�ا�*
���� ا��ور ا�

��s ا����M أو ا���@��� 
� .� ا�@*���#��S ا�

��� ا���ا��9 (� ا��> ا�@�<� ، <�ن ا;��9�ء ��D��ى #���1 ا� c��)
�� أ;�;�� <D��� إ��)� ا�*&�ع ���*� �ا�'8�ب ا��*�ذج 9/ ط
<S ا�*@�ورة د9

 /��ت �4? ���
 ا���ا�9 (�إ[�O��� ��C>د ا����ي، و���ا� Q�.  1ظ
��.�>i�ا(�� وا�
O�Mا S>
ا��� <�@iھ� ا�*&�ع (� ا����  ،ا�*�]� 9/ ط

��> c�. ا�@�<�ة��	ق وا��; �) ���
�	? ا�*�; I�sD ا��> ،> ��	��  وھ� 
A�67�1 9*���  ا�(D# �����ت �*���ور#? ��'8@�، أي أن ا�'8�ب ا�$�
ي (� 


�/ ا���اع ا�% ����� ا�8:	D�ت ا��)��e ا�67 1Zا��ق وا;�� ���ى <��E آ(
  . ا�د��

�>��� /�]� ا���ازيو<*�# /��ر ة،� ھTا ا���ع -O�;ل ا:% /�
 I��>ي <�*1 ��9? ا�*&�ع وTا� ،A>
ا�'8�ب ا�6
آ�� أو ا�Q>�O ا��&�ي ا�$

) ?���&� A>
O# ? أو�س ��6;��D*از<� دون ا����و(6? دMMت (���� �.  

 k�# �Z�� و���c و�'m�� ت�و�/ �Zر .-�ر ا��> ا�6
آ��، #�ظ�A ا"<

����? و�:a�? أ(S ا���&�@. �) ���� ا�&(m�� 
���# /*> M ���6ل (� : ا�>

  "(� ا��$
 ا�وا%
"	��4ة    

8�َن �T.َ �*Dارْ �h � ()Tه أ<�ُم hــــــــ�ِّ ا�زارْ ....   َ.Tاِر <

 sُ�T*ا� ��ر...    ِ�ْ/ ر�ّ?ِ <��� �)�
ٍة ِ�ْ/ %$�ٍ� وادِّ*aَ �)  


اً (� ِذ�ٍَّ� وا�ِDـــــــــــــ�ر...<��iُم ا�����َ ِ�ْ/ ذ�&?  ���D�  
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��.َ�;َ /�ِ k�������ــِــــــِ
ار....�َ*�ِ� أَ.ِ� Tُو� ��َ��ُ
��َن َ>i%َ  

��;�%َ 
6; �ِ) �&&ْ�6
ارُ�'�َ�ا (�)�، و�ِ�ــُـــــــــــgَ ا�.....ٌ  

 �m�� e86*زت (� ا�
�"�&&� "c���# ?��	 c1 إ��O# ��ُ�اْ [: وا�&ِ&َُْ)

و����m�� c  ،)95-94: ا�$�
اء( ](ِ�)َ� ھُْ� وا���وون َوُ��ُ�ُد إgَ�ِ��ِْ أَْ�َ*ُ��نَ 
&�ا"&��ء )371 صھـ، 1424، 2ط ا���Dط�،( أ��6ا": � s، و(�1 ا��6�ء أو ا�


 ا�/ 9��hر �D��ار، و�
&�ا": #�ن �����4��m ا��&��&ُّ�ا  ُ A9�-�

 و#>
����17� c��*ا� 
>
# ����
 ا���� >
 : َe�A ا��َ��
ه (� ، �m�و

���� (� ا��َّ�: ا�;*�ء&� ،
�7�
اد(�ً �? ��n �َْ*�َ�، أي �، وذ�k �ن �? (�:ً 
 c�9 ً:*�$� ��M1 ا���اد(? �
� �) A��-�ن ا��) ?�) A��-# Mو(? و
.

�دة (� ���c ا���1>iا� c�9" )http://www.quran7m.com(،  يTا� c��*وھ� ا�
 ?)
Z �*��. 
9�8�$�نأراده ا�$��� ?6Oوأ� ���C*9/ رو.? ا�.  

7�ل ا��@�ور أو ا���ازي،��ء (� 	��4ة  و� ���ق �" �e هللا"�Dا� /�

ي، ( :	��? ؛وا�&�U ا�$�
يا�6
آ�� �� )34-33 ص، ـھ1379ا�

 ِ
�8َِ�D*ُا� kَِ�َهللاِ (ِ� ا�� eَ�َ......
َ6َ�Dْ�ُ cَ�ِي إ
ِ@َ# gِ*َّ$َو(ِ� ا�  

 ��eَ هللاِ )ِ� ا�ْرِض (ِ� َ;ْ)�ِ(ََ....... ْ
َ&واِ;� ا�ُ َّ
� َوا�َ(ِNَوأَوَدا  

�Eٌ�ْ أَُ��جٌ ِ 
ِOَْ&هللاِ (ِ� ا� eَ�َ ... eَ�َ ْ
ــــــــــ)َ   هللاِ (ِ� َ;�Dَ&1ِ�ِ ا��ـَّ

��ُ�ُ��دِ ِ#��ََlَ� �ِ) ِهللا eَ�َ... ْ
� 	َْ� (8ََــــــــــــــــــ�َ ِّ1��eَ هللاِ (ِ� َُ  

�ةِ َ�Oَِت ا��َ��eَ هللاِ (ِ� َ;ََ .... ْ
@َOَِت ا���َ
�eَ هللاِ (ِ� َ.ََ  

�حِ َ>
�َِت ا�ّ*Dََ� �ِ) ِهللا eَ�َ.... ِEِ	ا��ََّ�ا  ْ

 �َْ�َ/ ا�$ََّ@ُُ8'َ#  
  

� ��/ ا�'8�ب ا�$�
ي وا�'8�ب O[وا ����# e86*ا ا�Tدف (� ھ�4�
�	� ��I 9/ ط
<S #-*�/ آ<�ت 	
آ��� #'�م �Dا� A���ا ا�Tء ھ�ا�6
آ��، و��

?�lh 1� ?��	 �(�� 
�
 [: ا����M، أذُ>�ِ6َْ# kََِذ�  �َ(َّ� ٍّ
َ6َ�Dْ*ُِ� ي
ِ@َْ# gُ*َّْ$وا�

 ِi>iِ�َ�ْاْ�َ��ِ��ِ  ا[ )g>: 38(، و?��	 :] اٌت

ْ<ِ/ ھTََا Tْ9ٌَب (ََُOَْ&�َْج ا
َ�َوھَُ� ا�Tَِّي َ

Oُْ@�ًرا َّ�
َزً%� َوِ.ْ@ً
ا َْ� ��ن( ]َوھTََا ِ�Eٌ�ْ أَُ��ٌج َوَ�1َ�َ �َْ��َ)َُ*	
و	��?  ،)53 :ا��

��ءِ [ :أ<-*َ َّDا� /َ�ِ �َ��ْiَ�َlَ) Eَِ	َح �ََ�ا�َ> ِّ
� أَ��ُْ� �َ?ُ  َوأَْرَ;ْ��َ� ا���ُ*�هُ َوَُ�َ��َْ6;َْlَ) ًء��َ

�ِز�ِ�/َ 'َِ�[ )
@O22 :ا�(.  
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 e-> ،ص ���> ا�*�6س�8�ب ا�$�
ي، و(S ھTا ا��
ض ا�''��)
�ل . s;��# �>i���� ر�� 1h �) ?�i*>و ،
[�Oو�9 ا� 
(@� UO# ق��Dا�
� و (� (.
� أو ((�i. ل�. �(6��% /9 ����� (� ا����دھD�ا� ?��h يTا��6_ ا�

9
 <��9 إ�c ا�&6�ء إ�c ��ار ا�'��S (� ا��$��) ،��ة أو ]�6)�Oا� ��; S�-
���O6 ��ي  �����طs ���� إ<*'> �() ،
�ة ا�&$�. c�9 أ
�ل 8#. 1وا��
ج و�
��� و<��9ّ ذ�l� kن <ُ&c�9 �6 ا�'8�ب ا�6
آ�� D�د ا���1 ا��� �>
ا�6
آن ا�
 �>
� #��8 ا�
ؤ<� ا�$�*��D���6 #��8 ا�'8�ب ا�$�
ي 	�ة و��4ا	��،  ����

��ن و�1 ز� E��Zود و�O� 
�a ����*h 1 ���اZا��9*��� ا� E��> �*��ن 
�#)� ا�*'����)��ھ�� ��/ ا��> وا����ل ا�:.�6 �/ ا�6
اء �67���  . ا�:

إن ا����)�ت ا�@�<�ة ا��� #&��)� ا���46ة  ):ا��;����1(ا�;>�E7 ا���P  -ج
ا�$��� وا���&�
<� ا�*@�Dة ���@
�� : ا��O<�7 (� ا��
اءات ا����<�

�U ا�'8�ب ا�@�<� و ا�*&��� c�9  ا���ا��9iد، أ������أ;�س 9:	� ا��> �
�#? ا��ا%���؛ �Q�O أE&Z ا�'8�ب ���
 آ���#? وأ�)i#? ا�*��ھ�*�� و�����
 ���$� �>i��
���Oا�i وا�*8&�ت، #� �
ات �iد.*#����� ���O$��ء -)

8
ة ��9?�Dا� s�4> .  

�ت ا���;��/ ا�; ����/ ھ�� أE&Z ا;�$
اف أ���د ا��*��� ا�درا �
 e��#O�1 ا��4ارة (� 9*��� ا�6
اءة ، %��Z وأن ا�'8�ب ا�@�<� 	� ا��cD ط

� ��1 ا��> �
ات ) �&��� (����D( ا��D&�� وا����د و��1 ذ�k ھ� �H c�9 E���>
?����Mت ا��lو<���،<�6ل ��*�.Mا /��ھ�� ��� M: " تM�O# �9�*@�#&�و ا�&��� 

�، دون أن #���ى #O��ي c�9 	�ا��/ #&c6 أو #���� ���&� ا(D�� تM�O��
��iات  /� A�l�# ةi��� �*��ر���، و�% 
Z���� /���D# أو أن ،�.�ودھ

 .)08 ص، 1982، ��2���?، ط(" ا�@*�� وا��M�Oت، وا�-&= ا�Tا#�: H:ث

 �	 SDت ا�������D��ى ا�$1 أو ا�&��� ا�**��7 (�  c�9 ��Z�Oت ا�M�O���)
� وا;�� ����د ا�
ؤى ا��� #�.� ��UO 	�را �/ ا�*
و�� 	����، و(�UO آ(
Oوا�

  .���9 ذا#� <S6O #@�د ا��MMت وا����ح ا��> c�9 ا��lو<1

 /��و�� ��'
وج O�6�ر�� ا��> 9/ ط
<S آ���ت ا�6
اءة ا��lو<��� ھ� �و
 /�� 1Z�O19 ا��ا�*��ھ�ت ذات ا�8��e ا�����O ا�Tي <��D ا�'8�ب، و��1 ا���
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�? ا�'8�ب ا�$�
ي �(���ت  (� ��
ه �/ ا�'8�aرق"و�ھ� " ا��*�S"أو " ا�*�
�*�iات ا�&��� ا�$�
<� ا�*@�Dة �@� ا��*�ض وا���Oل 9/ ا�*��lف /�.  

/��9��&�أ ا�*��ر	� ��/ ا�'8���/ ا�*�� S>
�ح 9/ ط>i�Mا i#
> 

)/��	�� ا�*������4 وا��� #�� �/ أر	c ) ا�*�7(��ت �����N 	�ا�Z�4% c�9
���S ��1 أن <'�م �Zر ا���Dب ا��19 أو ا��A�67، وھ� 9*��� ا;��9�ء ا�'8

��)�دة <'
ج (�)� ا�'8�ب  
�a ��4� /
اض ا�'8�ب ا�@�<� و�aأ

ا�e ا����M ا��� .66)� ھTا �# Q�O� ،���� �
و�% ��Zا� ?	��; /9 c9��D*ا�

��� 1O#و ?���ا�'8�ب (� ز�/ إ����*# �(� �-	���� د��M ��<�ة ( .  

9/ ;��	? �لTا ا���ع �/ ا��Oھو ��D�> e�
�D*ب ا��، <@�1 ا�'8
�ت &�8�*� ��[�ا�&���ي ا�ول و<�-� (� ���� ��<�ة <Cدي ]*�)� دورا %

�ق ا�ول ا�'8�ب ا�$�
ي ا�Tي <��Dاه ��6 ا���D� c�9 �)���
ا�Tي أ��I ) ا�*

و�� ا�'8�ب ا�@�<� و��6ر#? �9� c�9 :د�� ،�c (�?، و<E&4 ا���Oل، ھ�

 ���� �ي 8%�ب آ%
، .�c وان ���U در�� اM%�:ف .� ا����	_، وھ�@�;Mا
 �) �Z���@�ل ا�&���ي ��/ ا�'8���/ �Q�O #��8 ا�
ؤ<� ا�'� ?�*D� �	 �� e6>

  . ا��> ا�@�<�

9�دة ا�;��ب  
(m> M ��4���ت (� �Zر#? ا�*����و#��19 ا�'8
�ت ا�Z�4'� ��[��ره %&�9�&) ،E>
6�دي ا�4��Mا �N�O>ا� ?�h �) SD��

�م 9*��� ا�6
اءة ا��� #��� ��اl# 1Nو<��� 4#
ح �ا��lو<��، (~�? <�ED ا�*@�ل أ
6�دي��Mت �9? (� ���ه ا�D*9/ ا�.  

.-�ر ا�'8�ب " �e هللا"�/ �Zر ھTه ا�*���9:ت (� د<�ان 
�ر ���� ���Dل ا����Zم 9/ ا�����D  و(S #�4ر ��<� <��I �9? ا��:ت #�ا�
و

���D ا��
��، �Q�O ا;��c9 ا�
ي"�
و����� ا��� " ا��Dا� �>
ا��4رة ا�$�
����D ا��
���  ا��� ��ت ا�
و�;�;� ?4� e-'ُ> دون أن �D����ھ� ا�
و�&#
  ��9�*��Mا 
�4�ع �fط�Mا s&D> �	 �� 1�#��9 إ�c ا��7رة وا���ول 9/ 

�>�N��;�� وا��Zل ا��6�Dرات ا��&�9M... وا��9/ <�6ل ��9  
اد ا�8�ھ
�D���� دون .�ود " :ا�د<s ا��
�� ا�
وO��
ا ����ا �. s>ل ا�د��% sھT>

 �� و#*�iج رو.? �)����8&��� (�)�� ھ�� �6�Hو ��1 ذ�k ار#&�ط =&#
أو 	��د، و<
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�D>�6#و ��ة . )21، ص 1984، 2ا�8�ھ
، ط( ".&�. �m�#و �O# ��ا� �*m���)
��
و�� �&D���� 
���D 	��د <
(ا�&$(�8�; UO# ء�:Uh  ��9ه ;��8 ، (�_ ا�&6

�ن  وا�@
ف �e ا��&��7 وg>�6# ا�8&���ا��? ا�'��S  وD�ت ا��  .أ%:	�

�ق �/ ;��8 ا���g ا�&$
<� وا���6د ���Mر ا�Z _�� ا��<�ان �) U�@#
��Oود<� ا�8&���  M �O� �D����ن ا�)
وب ا�
و��;��، و�D��9 وا��*��Mا

���D ا��
�� (� g>�6# و#��l? ا�Q�O� ،���&8 وا]E دون ا���Zل .�  �ا�
و
>
�/ ا�8&��� ط 1��6?��'� ?8�
> ��)�Z ا��و ����وز .� 6� آ@# �، وھ�

���D ا����س ����Tة وا���  ��9 ا�
وD.ؤما��
�� أو ا�S�6 ا����دي أو ا��$ ...

�ت ا��&��7 ���
�/ ا�' �
ھ�aديو�
دھ� c�9 ا��ا	e ا�**# �) g�� .  

�ل  �/ �Zرو*� cإ� ?&.�Z ?�) c6#ي ارTا� �D����ق ا�
و���Mا
8&���، 8%�ب و��ا�� ا��i�U (�? روح ��� =&#
ا���4<
 ا��DO ا�*

���D و#S��O ا��4(� ذ�(� #@k�  ��D أن ا�&�� ا��4(� أو;e ا���اداا�
و
 ��D������� .� ا�����D ا�
وD�? ا��ؤ<
� 
9��وز ا�$@# ��ھ�، وھ����ا�:

 _�� �8�����ل، و*
ر ا�&�.Q 9/ ا�O�*ط*�ح ا� �[
# M �	 ��ا� �	�ا�9ھ
���D ا��4(� ا�)�دف ا��&�1 �� ھTا ا�'8�ب ا�
و(�) c�@# ��ا� eط�و�/ ا�*6


ي، ( 	��?��  .)141، ص ـھ1379ا�

�ُن �?ُ ا���اْد ... (c و.�#c ؛ وا���1ُ داجٍ Dوا�  

 cــ�D��ُت #��ُح >
�Tْد ...وا��)ـ ُّDن ا��  ��/ أ��

� #iالُ ��ٍض �  #�/ُّ (S�% c ا��Cادْ .... أZــ�اُء 

  �������Mا ?#�mO�� ل�9
<� و<��E ا�*@�9
 ا����ن ����? ا�$�<S�8 ا�$
 Q9�� ��ن ا�����، (����1 ھ�Dق �9ا�� ا�
�'>  �)�Z �D���
 رو>�4# 
&9
 �H ?#ذا �) ch:�#ر ا�8&��� و�Z ��8#ھ�، و��������D وا���&�
 ا�:�
و��

�6#
#  g>�6#  ح���� cإ� �D����/ #��l? ا�
و �(O�:� U����) ،?6��% cإ� ?�
 ?���ة ا��� (@
ت ا����Oت ا���د<� /��]� و�Zر ��# Q�O� ،�.ا��? ا��ا
 �9
و�) �) gوھ�وء ا��� ����l*8وا� ���D�6�6 ا�. cو#14 �? إ� �D���ا�
و

،�(6��% �O�  ف
. �
]� ا (�<l#�  يا�T" ا��ال"و<D�'�م ھ�a 
'��
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�;�*Oةوا��.����س �D.ا� S*��� ي
���? ا��'�D�� ، 
،(�&�ح �k�T (� آ%

ي، ( ا���46ة ���6?��  : )156 ، صـھ1379ا�

��ـــْ? .....(c و.�#c ار#�#ِ��@�ارُح Dا� k�# ى�� /�  

 ُs�@9 ـــــــََ�ٌر% c&َط�  ا�ـُ�ـِْ)�� أ9
ف َ����ْ? ..... وأ.

 cِ�َّ   أ;�Eُ (ـــــc د��� أ���ـــــ?ْ ... (ـــــ�	َ���*ــــــ�مو�l�ـ
  

 /���� ا��4(��  (�'�> Dا� cإ� ��D������� ا�
و���Mا 
9��وز ا�$@#
 
9�$�� S6. ���7����� 9/ #�4ر � ����l*ط cإ� ��hاsN ا�S�6 وا��&��7  و.ّ��)

����D�ا� �(#
8�� gإ��? ا��� E*8# ����  . #�اZ: ر�

 �) E[وا��ا ��D���� �4����� 1>�O# �6��Dا� �>
ا��*�ذج ا�$�
 ���Dا��� �(��Zوأ ��D����Tھs و��ا�� ��<� #@�وز ا�
و ?�9 I�� ،��D���ا�
و
 cإ� �� واMر6#�ء �)(#Mوز �(&Nا�h /� �>
ا��
��� إ���D�) c #'��> ا���g ا�&$

�ل ا�@� E��> ����� (� #@��D ا�*17 ا�����، وھ� D�ل ا��*��ارج ا� 1Zا��
���D ا��&�1��ء (� #�4رھ� ا�
و�*� ����D�ا� c�9 ح����Mوا،  c��� kو(� ذ�

���  ...ا�*7�	�� ا�;:

�  :خ�%

 19��1 (� ا��<�ان �&�أ ا����د وا����.S6 ا��I�D ا�$�
ي ا�*�
 1*�> c�. �6��Dت ا�����e ا�'8 �� ا��:	�ت ا��� <�6*)&h �D�ود، و�O�ا�:

وا����M، و��1 ا��*�ذج ا�����6 ا�*�
و]� (� ھTه  و��ده �/ .�Q ا�&��ء
 U�&Hوأ  ����ت ا�*'���ا��را;� ا�&�.�7 (� ط
ق ا����19 ، أ��ت ا;��9�ء ا�'8
��� وط*�.? D�وھ�(? ا� ��9
 ا�;:�� ���4ر ا�$�[��ن %� �(��O�أن ا�
�/ �hاsN ا�*�د<�ت، �1 إن  �ا�
ا�� إ�s>T(# c ا���g ا�&$
<� و8#)�
ھ

?��8%  c�&# �	 ،ع��ت ا�	��;��ت ا���اع وأ;���*� /�� e*@> يTي ا�
ا�$�
 1����� ���6 ا��-��� و ا�*17 ا����� (� إط�ر ا���4ر ا�$�Oا� ���ا�
ؤ<� ا�;:

�ن�K;:م D�K� ن و�
 ھTه ا���6 .. ا����دوا�Hا 9/ أ

ه #�&��h ء�و�
�ھ
 ا�m*أھ� ا� /����، وھTا D�ك ا���Dت (� ا��
ه �/ وا��4�a /9 ?#i�� ��


ى أھ*��  ا�$�
اء،��� أن ��$�
 ا��)� ا�
و.� ا�Tى ;�? ا�*��)  i>i�#
� أ���س �1 ا�*�D*�/ ا�*�Tو	�/ �fدب  (�ا���6 ا�
و.�� ���� ،��
ا�$�
 ا��



� ا�د�� ا�����%$�#" ا�! ���ت                     �  �� ا�
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8� �*O��ى . وا�$�
 ا�)�د(�/&#
���6�(�? و.-�ر#?  إ;:H e� S)ا��>
����ا�;:��� (� إط�ر ا�$*���� D�ا� �Oا� />���A�.  g�� ى
��� أن ا�*�


9�$� �)�Z 
ٌ9�h 1� ،�.رو  ����/ ا�� S�8�>�.و
���14  ا� 
�a ?�و�
���D�ا� e	9/ ا��ا.  

�ج �*/  ا�;:�� و��9? (~ن آ(�ق ا�&QO (� ا�دب�O# �&4% Uزا���
H 1� ا�'��Z (� ا���8ر وا���اع و<&QO و<$A أن �(�N�6�(� و;�M ��أن ا� �

�/ ط&��� ا�*@�*e و%����? ا�%:	�� e&�#.  

� ا��1در وا��ا*(Q�#:  

�>
  روا<� .�> :ا�6
آن ا�

���� ،: ادوارد ;��� ->
&�Mوا �)� .1997دط،  دار ا"داب، ��
وت ، ا�67

�ن -�6�Mت (� �:�a ا���6 (ا��*c وا�&�4
ة : ��ل دي �
Z�
اءة ��ك در<�ا : ا�*�	

و;��( �*�
# ،: ���;�)���$�رات ا�*@*e ا�67 ،�*��  .1995، 1، أ�� ظ&�، طا��

�ن #�دوروف -���>i#: ،�>

ي ا�*&'�ت، دار 6��#�ل ا�$�h �*�
، 1، ا�*�
ب، ط#
1990.  

- ?����ن ��� :���9�رف  �*�

وت، *�� و�$�
 أو�
ي، ��$�رات �9<�اتا�&���<�، #�� ،
 .1982، 2ط

- �O�*	 
��
،أ�9اء  :�����ز<e وا��$
 ا�;:���، دار ا� ا�;:م وو;�1N ا��-��1 وا���
  .2002 دط، ،ا�6�ھ
ة


 ا���Dط� -�ن �/ أ�� �*.
: ت( �:ل ا��</ �O*� �/ أ.*� ا�*��O و�:ل ا��</ 9&� ا�

�1، دا�� i>�) �*O���;c و �*O�
ي &Z ،?O6�و ?�Tا�@:��/، .66? وھ 
�D�# 
ر ا�'�
��9 وا��$
 وا�&8��e>ز���  .ھـ 1424، �2&��ن، ط -، ;�ر<

- ����D>
� �
<� زاھ�، دار 6��#�ل، ا��ار ا�&�-�ء، ط��9 ا�: ����) �*�
# ،<�2، 1997.  

- ��Oد ا��  .1981، 1ط ا�6�ھ
ة، ا��$
، رة ��e&8 د�� ا�*�@� ا��4(�، :;�


ج M#�ش -�; :���
<s ا���# ��Mل د�. QO� ، ،���
�*�و��iى و.�ود #�*�= ا��#: 1��% 

،U��� ،Q��  .1992 ،دط ،ا�6�ھ
ة دار ا����� ا�7


ي �9�د -h:  ة، ا���د
�ب ا�):ل، ا�6�ھ��  .O�477 ،1990/ وا��
ب، 

- 
�ن، ط: ��9 ��اد ا�8�ھ�&� ،��
�Tاھs ا�دب ا��
��، دار ا�
ا�N ا�� �) �Z:'2ا� ،
1984.  


ي -���ء ا��</ ا�(� 
*9: ، E�هللا،دار ا�� e�  .1972، 2ط ت،��
و 

�O*� إ	&�ل - :�l�8&�� �@�� ا��
 ا��<�� (� ا�;:م، ��A وا��
�*� وا��$
، #@�<� ا���
  .1968 ،2ا�6�ھ
ة، ط



   �7� ا���6 �3�45/ د -�
�ى ���1ري 
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�ش -�
% �*O�: ،
Z��س أ���د ا�*7�	�� (� ا���6 ا�د�� ا�*���  .2008 ،دط ا�*�
ب، ،

- /��%�� 1�N�'��
ادة، دار :� �*O� �*�
# ،�Nوا

 ���را;�ت وا��$
  ا�'8�ب ا�ا��
e>ز��ة، طوا�
  .1987 ،1، ا�6�ھ


�ت  :ا�

- �&9iد ا��
ة�/ ا��4
 إ�c ا�$: ز<�� :��	�9���  ا�*7 ��@�و#M�Oت ا�*E�84 ا���6ي،  

، ا���د .2007، ا�*@�g ا��ط�� ��67�(� وا����ن وا"داب، ا��<U، 36 ، ا�*@��136 ا��


ي -��9��� ا�@ �*O��ت و: )�
اء#�ا%1 ا�67O4ة ا��>
� ،��)�-12، ا�*�
ب، ا����*� ا�67

01-2008.  

- AZ�� c�84�9��� ا�*�
(�، ا���د:  ��D�; ،1Zا��وا� 
�D��193 ا���� وا� ،

>��>1995U>�  .، ا�

����*�  :ا��ا*( ���	�5 ا

-Michel de Coster, L’acculturation, Diogène (Revue) N° 73, 1971. 
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!"�#  /��.� ا�-�, ا�+*���� �( أدب ا�&%$ ا�
Paraphrasing of culturemes in translated 

children's literature  
  

�دي ط���� دE#�راه/ HI�را��J1         د .H�L� )دا� HJ MI�Nا� �O�  
 ���
�� ا����
�� ا�"!ا �#�2  

�ء#�Pا ��Q� :��QIا�#�ر RS�Tا�� �"�U  
Badreddine.smadi@univ-alger2.dz          

  

  �U: 08/11/2020رXI ا�*��ل �U: 02/05/2020رXI ا�ر�Wل
  

[Q	  : ا�
��� و>��6 �6�;ا:9 7�8 ا�56#ت  

 ا��=����� اFدب �B#ل و ا�AB#@#ت،و <
>

، Gذ� I6J ������ ��M@ 7 اFطK#ل 
ا��=S�T ا��� <R�#ج إ�I و @�#ذا �; O#ن ���A6 ا��
��� ا���Y#��وا��W#�R أVW# @� ظ9 
؟ AW ]�O;م وا��Y;ع ا�AB#@� ا�ZY#ط ا��


ى �# ھ� a�5 أ�b8 9؟Kc7 أدب ا��d ��@#ABا� e�fا�� �g#�b8 ن;��
ا���
Gذ� �@ ���Y=�� أم أ��# ھ9 <�� ا��I6J �i@#R ا��f�e و اh��#<F ا���=Fا ��@#ABا�


م ا�bj;:�#ت�R> وABا� ��Aا�#� ؟ #@�� ��"��k ا��56 ا��AY;ل إ��
 �@ ��@#ABا� e�fا�� �g#�b9 ا��;>;م 8ـ��
ح ھlا ا��A� �6M<Fه اl7 ھJ �8#�o�
 7� ���
�q ا�bY;ص ا���=� ��6�6R> ��K:وھ; درا>� و ،��
أدب ا�9Kc ا���


��8؛ �"#ن �
���T إ�I ا�Kن ا�#��;@tدو)Jean de la Fontaine ( و
و}#رل �8
)Charles Perrault( #VW7 أ�=> #�O ،��@#ABا� e�f��#8 ص;bYاء ا�
� 
�i> � #�Yا� ،


ام � �@#A�"��k ا��56 ا��AY;ل ��#8 e�T> ،ح#VWا� #�Y� ����
> h��#<ة أ�J ام�j�<ا
#�  .إ��

����#%��� :ا�[	�ت ا�
  .أدب ا�9Kc ؛ا��f�e ا�AB#@�� ؛<
Abstract:  

Translation is an intercultural means of communication, but what if 
the recipients of the translation are children, who need simplification 
as well as protection in a growing translation business and a cultural 
diversity? How do translators reformulate culturemes in children's 
literature? Do they preserve foreign cultural elements or do they 
respect the cultural values of the target linguistic community? 

                                                           
1 – 9<
   .ا����[ ا��
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To answer these questions, we propose this work entitled 
"Paraphrasing of culturemes in translated children's literature", a 
descriptive analysis of some texts of Jean de la Fontaine and Charles 
Perrault, translated into Arabic. The results show many culturemes in 
the texts and the use of several translation processes, including 
explicitation, which respect the cultural specificities of the target 
language. 
key words: translation; culturemes; children's literature 

  

���ّ*� :  
��#R=< ل;AW وI�#�َ�#َواِت َواFَْرِض �: < َّT6ُْ� ا�aَ �ِِ>#َW7ْ آ�ُف َوِfِ�aَْوا

 َ7��ِِ�#�َوَ�# �: وAW;ل أVW# ،)22: ا�
وم( �أYTِ�ََْ�ُِ�ْ� َوأَْ�َ;ا�ُِ�ْ� إِنَّ @ِ� َذ�W£ Gََِ#ٍت �6َِْ
�ِ�ي َ�7 َْWُء َو#ZََW 7�َ ُ ُ>;ٍل إTَِ6ِ8 َّtِ#ِن 	َْ;ِ�ِ� �ِ�ُ=7َِّ�َ �َ�ُْ� ۖ @9Vُِ�َُّ هللاَّ أَْرَ>Y6َْ# ِ�7 رَّ

 ِ!�@#a�fف ا�YT�F أو ا�56#ت آ�W �7   ،)4: إ8
اھ��(  �Wُ! اZََW ُ���ِRَ�ْ#ُء ۚ َوھَُ; اْ�َ
،k	وا 
إن <;:�9 ر>#�� إ�I 	;م �# إ��# �W;ن 568��� ���� و آW#ت هللا وھ; أ�

#���@ . 7� 
:#YJ ة�J h6c�W ن;T8;O#�
ف 7J رو�#ن �W #�O 9:;ا�وا�
9<

�O 7�8 ا���Zت ا��#�f�
ة أو ھ� <G6 ا�K�Zا� #�ا��� 	� و ا��T�A=9و أھ�

#O
�Z� #��#T� #�"�
 <;ا:9 7�8 و .<�;ن �T"O ���

ز أھ��� ا��=> #Yھ
	Y;ات و و��9 �7 أ8
ز أ}�#ل. ا�AB#@#تو ا��"���#ت �YJ اa�fف ا�56#ت

�# إ�I �5#ت ���
> ��W ��ا� ����#��# ا�Y� �:#aد��8، وFل ا#�JF;ا:9 ا�ا�
I�{ و«TY7 ا��Wf�8 k=c>.  

��6 ���# إن ا�JF#ل ا�> �W
�Zوا� �W
BYا� #�Fد{ �@ ��8�I أ}�#�
 hTو� ��5� h�#	 �@ 9�����7، أو���# ا��#<h ا����[ ��lا ا�� 7W
bY�8

 9���lا ا�� �A6�رئ ا��#Aا� #��، @�#ذا �; O#ن ا�A#رئ YW��� �K6a�� ا�AB#@��، و�#��

> �<#T� �W���M@ �@ 9B اFطK#ل؟�J �M@ Iإ�  

�:;ba 9Kc6� �8 أنt �56ى ا�;�T�ر و#�@Fوا k�d7 �� ا��;ا� �
��TKYا� �>#�
Yd# أن ا�bY;ص اFدf��#8 ��Yg ��8�e . ا���YT� h<#Y و�#@ ;6@

e�fه ا��l9 ھA� ��W ]��@ ،#� ا�AB#@�� ا�"�8 �:#j��k ا��56 ا����;8 �8
�#ت و��"�7�8  �@#A� فf�a7 ا�ن ;�W �	 #� �gى ر
a7 ��5 أ�d #��g#�:

  ا��AY;ل إ���# ؟و AY;��ا�56��7 ا��
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ة �;ل و ��6® �7 8�q ا��را>#ت ا��A8#T أ��# ذات أھ���iY8 #ود�!>
���

ض �"#�h  ،ا>��jام �# I�TW 8¯>6;ب ا�VW#ح @� ا����> �� #�
 أ��g

�A6�9و ا��Kcص ا�#a 9�Z8 .��K:;ه ا��را>� ا�lل ھfa 7� ول#RY@ I6Jو ،
 ��@#A� ;�<;Tا� �W
iYء ا�;d فأن
��� 6J I ،ة
�aFه اlھ �YJ ���
�;م ا��K�

Iق إ�
c�ا� ���;م ا��f�e ا�AB#@�� و�8  �� 7K� G�lO9 وKcأھ�اف أدب ا�
 ��@#ABا� e�f9 ا��A� �@ ���j�Tا�� h��#<Fا I6J ف
��6� �6B�Fا q�8 ±RّK>

��8
�
���T إ�I ا��56 ا�K7 ا��56 ا��و  I6J ³@#R> h��#<Fه اlھ ´�#O #� إذا
ABا� e�fا�� #���A>و ���f<��8 ا�
��# و@� ا�AB#@� ا�Kّ��> #�#@�� ا�5
��8 أم أ�


�8 @� ھlا ا�h�#A؟� �9Kc6 ا�
  :أھ�اف أدب ا�&%$


ف 8�q ا�=#�7�B ھlا ا�6;ن �7 اFدب 8¯�� J"tا �J;�"�ت#�#�� 
 �W
���� ا�>#W;�T�و ،��>#=gور ��>#�#� �Jا
اFد��8 ا��� <�Aم �µطK#ل، @�

��TKYوا� �W
�Kوا� �W�T"ھ;، و1"وا� G6> #VWر " أ;b> ��ا� ��YKا£�#ر ا�
 
�Zوا� �bAأ}�#ل ا� lj�>ل، و#KطFارك ا��و �K�> �6�aت وأ#<#Tأ@�#را، وإ�

��YgFوا ��#Aوا�� ���
T2"وا��.  

،�"� �fa 7ل �# �aFا اlھ I6J #�@#A� ا
 >=� أن Fدب ا�9Kc أ�


 �7 ا��
7�8 وا��ار>�7 أن و�BO ى
W" I6J 9=Rك �� ا�
�W �5 أن=YW #� 9Kcا�
�# :R�R# >��6# �7 ا��Y#	± وا���#hW ا��� <�Tء إ��� ��;> ��;W 98 ا�5#رب
 ،�� 9�=T;ن 8·�#رة ا��6!�7 Rه، و�
d 7� ��K� !��W د#�W t 
�5: ;�@

�d;>�6وa #�6�  .e"3 ا�
>#�� ا��� �7 أ
��ف أدب ا�W �8 أن f@ #Y7 ھ� #	fcا� I9 إ�Kc" ت#�bj{ ���Y>

اFطK#ل ���T# و�6AJ# و��TK# وا���#�J# و�W;5#، و:9A >6;ك أطY�#K# و@� 	�� 

��8 أfa	��، وإ�Jادھ� ����Z;ا إW"#�8# @� ا��"��k، وأن > ����8
دYYW#، و<


وا F#8�7 و<��J روح�ZW رات#�8#�� ا��TOوإ ،��Y�8 7�#V�ات و ا�
=jا�
 ���MZY>و ،I�JF��6 اA�ا� t 
��K�ا� I6J ��=Wو<�ر ،��ا��j��K6، و<���Y �;اھ=
��، وزW#دة �
و<�� ا��W;5ّ6، وأن W�� ��#�"ا� ®R���6، وإرھ#ف ا�J �MZY>
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#aوإد ،��J#��وإ ����6T>��6#، و< #�
اaا ا���6#ت إ;�
jWء، و#Aوا ا����"W ل
��<;K� Iإ� ��
K4"ا�.  

�W;8

ى <a���6 وأ�<��TA> 7��W . 9�Z ھlه اFھ�اف إ�I أھ�اف <
 ���;�;W!�@و ��TKو� �W;5ا��� و���
@�� و��6AJ وو�
��O(اFو�I أھ�ا@# �� .(

 9Kcاد ا���·O ��J#����� <�J �ARة ��#رات ��A6a وا@ �W;8
أ�# ا�B#��� أي ا��
6j>و ��@#Y��8 ا�#"Wا� ��A�#8 ���Y>و �O;6< hWl���b �7 ا���A ا�6T=�� ا�V#رة و<

 #�j<
W ��دات ا�#��� إ��Y=> I ا��;ا	[ وا������#�6AJ �@ �J و<;tا �J;ا�
  .5ا��"��k @� إط#ر ا�AB#@� وا��T#>� و�
�O ا��T#ن

أدب  Y8#ًء  I6J�j6W �R�d;> 9�{ �W�A> 7��W ،�=< #± أھ� أھ�اف
9Kcا�:  
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  أھ�اف أدب ا�&%$: 1ش[$ 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

��	�U أھ�اف 

أھ�اف �%��L و"�ا��� أھ�اف ������ ��E�� ��L%� أھ�اف�I�h� أھ�اف ��	*i أھ�اف 

أھ�اف أدب ا�&%$

��E�	W �I�J�U أھ�اف 

����������	�
�

�����ت�و�

���رف���ر�����

 �����ت������

�ة -� �"����ا! ا

 أ��ق�ا()��لا&%�ع�-

 �"����ا!�1رة��0/�ا!.-��, -

 ا!�4�.56�78��39ع�وا!2-3 -

 &���>�ا!"��ة�!;:��ة -

- �=
�@?�<�������ا(:

 وا!��اءة

- �?B�"Cار�واD:)0/�ا��E1ر�� 

�Fر��Cوا���G4Cرات�ا�H�       
 و�H?J56د 

               ا!.��ف��0/ -

�وف�وا!���Kت�ا:)      

 .و��H��Lا!%���    

- ���HN)اءة�ا� .ا!�

- ��D
 اC-�د���ا!?

- OP5�GQو�RSاD�!ا� :T 

- �
�.�Cا�RBاDCا��HUاD� 

- V3W!وا�,NX)ا��N)��� 

- Y��R�
� ا!J%����وا!.�

Z[\
��ا!"�D.!ا 

�"����اD�Cل�إ[/�ا!��اءة� -

 و4S6ع

- �7]��N)ا�Z_
�"����ا(:�Oا!

 1abا`7

- �,
   إ��اء��B�Dس�ا!�

     �de��Cدات�وا�
C�a        

     ��fa��.!ر� واDg!وا         

     ��L��3!ا. 

 .�"������Hرة�ا!��اءة� -

- ��f3�.!ا!�1رة��0/�ا. 

- ��de��Cب�ا���J5ا              

وH%j,�درا��5ا!"Dgص�  

   ��� ا!"��k�lوا!?�

  

!I�*Uك ا�&%$ و�	W $*/ 

�k�IlkUو mU���nU 
   ��J�
Iإ !�p ب�L#Eا 

 H� [	Q#وا����	Lا�*�! ا� 

��kرات 
 Mpا��و
��p-qأ 

 )iا�� ��rU 
�i( ��ى ا�&%$#"Pا 

�1�%m��/0��Eا!.1ر�

ا�oC�fن�ا!.�������

pBاD!0/�أرض�ا� :

�،O
�6.��د��0/�ا!"

��k��Gا!�vP3،�اuG�ام�

ا!"��م�ا!��م�و�-�,�

 .اw%Cو!��

,x�o
ا!1gق،�: د���ا!

وQ��4yb�،�Lص،�

�،�
وا!?�ف،�وا!�

��B�وا!����Nzو3L �ا!%

 ...وا()����Lوا!W ب

���ت�g.!ا�p�Nz&

ا!"�}�����Yا!����

 ا!���3

إدراك�ا!Dا�3Uت�

��}~f�ه��?Pق��D�:)وا

���.m��78�������3gو� 
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 ,�-	�� ا�#�"�� و�ا�+*��ا�i:  

ف  :�%�kم ا�+*����>�@#ABا�  #����k ا��T#ت ا�
و��� "I6J أ�

 9�Z> وھ� #�Y��8 #�J#���8���Y أو @�M ا #�وا��#د�W وا��#ط��K ا��� <��! �"��
9�Z> #�O ا�AR;ق اT�o� ��<#<F#ن و��i  ...ا�YK;ن وا£داب وط
ا � ا��R#ة

���#A�ات وا��A�� .6"ا���A وا��
 �8#�O �@ �=� 78 G�#� 
�Kأورد ا�� �	ا وlھ"Z��@#AB�6 ا�� " q�8

 �Wل ا78 در;	 #�Y� ���"��G�lO  " ]Aو ..."�KA´ ا��Zء �l	��"ا���#رW[ ا��
�@#A� ]ABW :ة أي��ع 
أ>
ع أlaه، و�7c@ : �KABW �KA و�lق، و�A[ ا���6 @� أ>

#KA� :]�ABق، وا�lR6=� @� ا�g :7cKذق ا�#Rا� "]Wر#�
ھ# �7 ا���gو. 

 و8�� �;از�� �Jة أراء و<�=�J kة   i� ت#���#رAB6� ]W#@� �7 و>

 «W#ر�ا� �@ #���#����#�J و�tوا �TKYا� h�#"ا� #�Y� hا�;��j��K6 و��J 7ة 

ك ��"���6�O¯8 k وأن : وا��
6jW ��8± إ�I أن�Z� ھ� أ>6;ب ��#ة �@#ABا�

�� ا��� <9AY إ��Y# أن و ،7�"#��# إ��# ھ; ��ى �V#رة�=c7 ا�� 
aك �;ار أ#Yھ

O#ت وا�fiل  أ�W�"8: ر>#�� وھ�Rوا� e وا
ا�F;ان واF:;ات وا�

 �=� 78 G�#� ]�VW ����=cا� 
:#Y�واdF;اء واF}�#ل وا�b;ر، ھlه ا�
��@#A� 
:#YJ رة;: �@ �V�  .>8��TK� �@ k�"�l> �� #Yوب و<

 ��TK� 9�ا;J لfa 7� #�J#����� �7 ذ�G أن ا�> �@#AB�I6" ذا<�# واKو�

د 8·:�ار أ��#مK6� e�T> ��	��6 ا<"#ه  و�J وأ@�#ر �K6�j� تt#�Kوا� �Y���


 ط=���� <hT� e=b ھlا ا�ط#ر ا�j#ص :#YJ 9:Fھ� @� ا 
:#YJ

ھ#�gدات و#Jو �W;5و� ��Y@ 

ز �fa 7ل �i#ھ=> ��@#A� ا
:#YJ.  

���#�J ا�lي W��Rد @��  �bAW �8 :ا���Lق ا�+*��(tأو ا �@#ABا� S�Rا��
 Gذ� IY�
 @� ا>���#ل �6O#ت ��� �@ �Y�T�;ى ��Rد، و��iWل ا����6 و;���

 ��6O ��tد Gذ� I6J ل#B�ا����;ل، و �W�R> �@ دور �@#AB6� 9(أن�#J ( �@
�6 �� �8�IY ا�;ا�� �Jل و#�J #�������W��8 9 وW 7� 9O I6J �6ا�"#ھ 
b�ا�

� 7��
 ا��b��# �J#ل و@� ا����
 ا�>f�� وb�7 	=9 ا��K�6j @� ا�
�´ �J I6J#ل د�´ ��ا��=#>� أ:=9O 9�R> ´R ھlه ا����;tت و��7 إذا 

�� أ�# J#�6;ن @��ل I6J �;ظ�K ا��و��W�W¯8 6;ن��W 7� I6J9 ، 9�� أن #�O
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 �W
K�ھ#، @�7 ا����7 ا�
�g 7J #ھ!��> �:#a �W;5� 

�RW ا���# ��J�i#ھ{

ھ# �7  7�8�gو �YWو��5 أھ9 ا��� ]W
��5 ا��7�KAB و��5 اF���7، ��5 أھ9 ا�

 ��TKY9 ا��ا;����#�6� �J��d�#8 �6#@� إ�I ا�tوا �@#ABى ا�;�T��#@ ،e ا
Zا�

ح وا�Y"#ح ھ� J;ا�9 <��
 @� ا�Y± و@� Kن وا�!Rض وا�
�9B ا��Rb وا��

���#�� �W�R>10.   
�5=;ب �Wرة :;ر;�Oى ا��
·8����TA> ���# ا��T#ق J �Kb8#�� إ�I  و<

 Iإ� �@#d�#=@ ،h�{ ��وا�lي >=� <fO �"� ��W�A �7 ا��T#ق ا�AB#@� أر8
ا�lي �6�b� 9B�W ا>��jام ��6O داi� 9a#م ا�"��6 ��"#ورة �k  ا��T#ق ا�56;ي

 ��6O ��#B�و ،#�
ى <�Rد ���;�a�6#ت أO)�W(�"Y@ ، : ،م�� IY�>�W �@ SAه �8
6J �W وھ� Iإ� �@#dھ� وا��، إ
ا��
<=S  ا��T#ق ا��#طI�K �7 >;اھ� أي أ�

 G�lOو tا��J=#��5 أو ا�ا أو ��O¯> �V�AW #�� مf�6� �=�#bل ا��#�K�tا ���8ر

ض I6J ا����6 د��t  >�#ق ا��A#مKW 7 أن��W يlا� ��أي ذ�G ا��;	[ ا�j#ر

   . 9��"11�A#م �A#ل"���� �Y�I أ�� 	�9 
 �	�� ا�#�"i�I�Oوا� ����Oا� H�J:  I6J ع;d;ول ا��#Y> #YW¯>ار

��@#A�;�<;Tا� �W
iYء ا�;d رك و#�;�� 
��8 
iYإ��� ا�� hذھ #�(Peter 
Newmark)  
=J IY����، �� W�� ا�;:;ل �T=� إ�I ا��
bj8;ص ا��

�@#ABا� k�

ة أن ا��56 ھ� ا�AB#@�، و .ا��=��� �@#ABا� IY���#8 �W
iYه ا�lھ ���>
�

 7J ا��56وا���=�> ��12  ��;AYرك �8را>� �± ا��56 ا��#�;�� 
��8 ebYWو

�K6�j� �@#A� 6[ ذي�j� اء
�;ر 	�"� �=�O
�#د <W �	 ء�ZO 98 �>اl� ®��13 
 �56�#8 ��@#A� تf8#A� د#"Wإ Iإ� I�TW ،��;AYا��56 ا�� ±� ��
�� ا���KW أن ��=@

�b� �g#�: ����� #�  .ا��AY;ل إ��
 ���
����� ا�� �@ 7��> ���
���A 8¯ن ا���6�Z اF>#>�� @� ا��Wو


 و .�I�ّOJأو  �����Oوذ ���

ق ا������ة @� ا��c7 ا��د �J 
bR8 م#	 �	
#�Y� :�W;Y���� ا��
��� ا�;@��، ا��

@��، ا��Rا� ���
��� ��6O ��6�8، ا��
 ا��

)���tا��(fc:tا ���

ة، ا��Rا� ���
��� ا��j#ط=�� ، اt	�=#س، ا��
���، ا��

ق 	# f) ا��;ا:��6(cه ا�lھ I6J �6�W;ا:��6 " :و�وا� ���t7 ا������
إن ا��

���، ا��	� واt	�b#د
�6� 7��T� 
و<Y"! " ھ�# و��ھ�# ا�6�#ن <AAR#ن ا���@�7 ا�
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 I6J ;ن��;ا:��6 @�# ا��أ h>#�6� ى ا�56;ي;�Tا�� I6J ���tا�� ���
ا��
���� 9�O 7���#� 9�k ا��T�;ى ا�56;ي �"
��7 رؤ�W ا���W أ�� tاء، إ
Aر ا�;��

��� ا��J ���t#دة �# <�;ن أد�I �7 ا�J 9:F® ا��;ا:��6  
��i�f أن ا��
9:F7 ا�9 V@# <�;ن أ�دة #�@14.  

�5� 7�d ��#<=�ال ر�و�� ا>#R� I6J إذن ���
���Y و <A;م ا��� �@#A�

ى، وI6J ا���
و إ�I ر>#�� �568aأ �@#A� �=< #�� ة
�=O أھ��� ��;W أن ��


ه �J 7;ا�9Oو ذ��@#A� e�f� و#	#�<�K6�j� و ،ت�@#ABق ا�#�Tا� #�Y� �:#a. 
G#��  ذ��وأ �	ى �8
a�5 أ� I7 ��5 إ���6 Aو� IY����IYT �� ا��#ط� ��#8

�� �7 اFھ��� ��8#ن @��# 
��6� ��@#ABا� ��K6jأن ا� Iإ� �@#d9 إ���وأ>6;ب 
 ¾Wدرو ��Yا�� �=J ءfJ ل;AW�6 8¯دا �، و��W) ��8
���� ا�
ر �® 	�T ا��

�
���iY��#8]�Y ا��#���� �µر:#د ا�";�W وأ>�#ذ ��6�8 ا�� ��8¯ن ) �� 8"#�

�W ھ�lا � ´�#O ن·@ ،��
��6� �@#ABان ا���ا���K6j ا�AB#@�� ھ� ا��� <9�Z ا�;
��lا أ�W #VW;ن، �O# أن ا�����6 واF>6;ب @ �6Rd ´�#O ا�� وإن���W;ن و

�� ا��5
�� 9��Z> �@ ھ���Fن �#>�# اf�#J 8;ي
   .15 ا��
K�K�� ى أ��ري
W ،
BYا� ���
> 7J W�Rا� �YJ 
�)André Lefevere (

 ±Y8¯@�#ر ا� =Z�> ���6 ا��=Yا� ���

@�� وإ��# ا��Rا� ���
��Y ا��> t #�أ�
 
��A> 7 :;ره دونJ 
=��I إ�I أن <V#ھ� ��#ل �5�� و<T> ���6، وا�:Fا

 ���

@��(أو إ@
اط، وe=bW ھlا ا�Y;ع اFول �7 ا��Rا� ���

 ) ا���g ���
>
T8 وح
��م ا�> #��;O �Y��أ�@
Rا� IY��# �KR6#ظ I6J ا���� ... 
aآ h�#�و�7 

 �@ 9ZKW �� وح
�I إ�I ا�KR#ظ I6J ا�TW يlا� ���
@·ن ا�Y;ع ا�B#�� �7 ا��

ر �9O 7 ا��A;دR> وإن I�� �@
Rا� IY�وھlا ا�Y;ع t ... ا�KR#ظ I6J ا��

e=bW ا��jTY اF��Y6� �Y± اe=bW 98 ،hTR@ �6:F �#�� �± أ:�6 @� 

ي�� ذا<�، وA=J h>#O 9=	 7� tا إlھ I>¯�W t.16   

���W#� 7ا;W #�أ )Eugene Nida ( 
) Charles Tabor(و<Z#ر�! <8#
��� <��;ن �7 إJ#دة إ��#ج ا�Y± اY8 �6:F± ا��56 ا��AY;ل 
@�t;Aن 8¯ن ا��

ب �# 7��W �7 ا��T#واة أو ا���#@� �k ا�Y± اF:�6 وذ� G�fa 7ل 	¯8 #�إ��

Fوا ،tأو IY�6�# ا�Y±  و�J#دة... >6;ب �#��#ا���RW ��ا� ��#<
إ��#ج ا�
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�� أن �RWث �Jدا �7 ا����fWت ا��W;56 وأن <�;ن 
اI6J h"W ،�6:F ا���
 ��6�Zا� ��Y=6� �Wرl���Y أن ��� <"#وزات W #�� ،IY�اFو�;�W @� اھ��#�� ��6


�Z8 �8;gة� 98 ،hTR@ ��J
   Y6�.17± اt �6:F <�;ن }
#�k ���ا�-�, ا�+*�"�Uة  :و�J Iع إ�#���t�6 اJ hT� �@#AB96 ا�R>

 9�Z> 
:#YJ:�@#ABا� S�Yوا� �@#ABا� hO
 @#���T ا�AB#@��. ا���T ا�AB#@��، ا��
 �W#د�ن ;�> �A@ ،�@#ABا� 
:#YJ 
أو ) c5O#ء ا�
أس ��6
أة(أST8 وأ:5

 �W;Y��)#O;6< ة أو
�"�;ع ا��T#ت ا�AB#@�� ا���
ا�c8 ��¯د�W و )��6O أو @�
 9�Z> ة�W�� �Kوظ�#�@#A� #=O
�  �� �Wا�=#د k��"� �@ 98��8 ا�
> Gل ذ�#B�و

 Iى إ���8��د ا�98 و<� ��J#���tا ±jZا� ��!Y�� #<#�A� 
�Fا اlھ e=:أ

���#O ى
aت أt#"� # و�أ ،�Wا���@#ABا� S�Yت   ا�#=O
�; �"�;�J �7 ا��@

�@#AB�18ا�   

ف ��Z#ل t#8ر�Wو) :Michel Ballard (�6W #�O ��@#ABا� e�fا��:  

Les désignateurs culturels (ou culturèmes) : « des signes renvoyant 
à des référents culturels، c’est-à-dire des éléments ou traits dont 
l’ensemble constitue une civilisation ou une culture » 19. 


 أو �f�9�ZW e : أي:#YJ #�إ}#رات <9�R إ�I ���;ل �A#@�، أي أ�
�@#A� رة أو#V� #�J;�"�.  

ھlا وYbW[ اat�f@#ت ا���"��� ا�V� 7J �">#Y#رات �j��K6 أو �# 
 ��@#ABا� ���#T6ت ا�#@f�at#8 I�TW)linguistico-culturelles ( ��إ�I أر8

  : أ:Y#ف
<qj ا����;tت ا�AB#@�� ا��� <9�R أ>�#ءا : اat�fف ا��KY� ��t® ا��Zء .1

��jW#ر�ا@�� أو ا�
 .�j�5� 7�8 �K6��t;����#O 7ت ا�"5
8#�� و��7 ذات a#:�� ���!ة t;���Oت  .2Z�� � #AR� ��tف ا��f�atا

9B� ز;�

ات وا�b�jا�� q�8 :NHS  �Rbم ا�#iYا� �Y�W يlا� �W!�6"��#8
 �Yة @���7 ا�;ط�R�ا��"#��� @� ا�����6 ا�� ��Rbا� ��c5�ا� ��:#a �� يlوا�


ىaى 568#ت أ
aF�68 @� ا�=�6ان ا#AW #�8 ����
>. 
3.  G7 ذ�J ل#B� 
�اat�fف ا����t ا�����#8 �6���TA#ت ا��j��A�AR6� �K6 وأ}

 .ھ� ا�;��ات ا��A#>�� وا��i�F ا��را>��
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4. @ Ê@#�� #�
ى د��t ا�i;اھ
 ا��� ��® �aFا �@#ABرج (� ا�#a � #A�
���#T�(. 20   


 >��Yي �Z>)cindy lefebvre-scodeller ( e�fا�� ���
إ�I أن <
 
�g رات#��aة ا�J #�#أ�� ��
��Aة، �� �W;ن @� ��Y#ول ا���� ��6�J ��@#ABا�

ا�8 g I6J ³@#RW # أ���7 @·Wر#���� W�� و@� �
أن ا��j#ر ا�lي ��6TW ا���

6:Fا e6cbا�� ±Y6� ��=Y�Fا �W;�� �5�: �c���6R وR�W t; ا�W #�� �
�6�IY ا��Zء ا�lي eY�W ا�A#رئ ا�Y± ا���ف � �W;و�Fا �c�W # أ����6 وإ:Fا


ا و@;رW# و��kcAW �Y ا��f	#ت �A� k#@� ا�Y± ا���bر{#=� #��@.21   
t  #W ]��@ ��8دFص ا;bY�5 ا�� !��> ��@#A� e�f� د;�}YW�� G# @� و


ى �6J# أن aإط#ر ��5 أ �@ #�d
Jو #��g#�: دة#J·8 ��

ى AW;م ا���>
  ا��� �A6��M@ 7 اFطK#ل؟

��Jا��� �h	ا� yإ� ��L��%ا� �h	ا� H� !"�#H أدب ا�&%$ ا�z ��*��&U �	+�أ:  
h6�Bا� �bA8 
�F�6 ا��W اب و
�Le corbeau et le renard ( h>#�6(ا�5

�#ن دو t@;��#ن �T�
K22ا� (Jean de la Fontaine) 7 و���8 
��# إ�I ا����
>

 �K�#ح�Z8 7� 9O ف
، إd#@� إ�I 25>#�� 	=#وةو �BJ ،24#ن �fل23ط

 k=:F�6 اAJ �W
BYا� �bA7 ا��ت #Kc�A�(Le petit poucet)   �T�
Kا� h>#�6�

��8 �7 ط
ف �# �6  (Charles Perrault) 26}#رل �8
و��# إ�I ا����
و<

��T�27.   
  :)ا�n�ر(  ا��nrص ا}/	��


ا@�، ا��hابو ا�+�	~j7 أدب ا��d �KYbا�� ±bA7 ا��وا��ة  

ف I6J أ��# و�>»#� 9B�W�k ا��K#ظ� و 	b± ��;ا��� W���6 ا��R;ان @�


 �# O�h @� ھlا ا��"#ل  ،28»��# �5!ىو �R8;ا����،�
ا@#تو��9 أ}a         

ن ا�T#دس 	=9 ا���fد،» إW!و8®« Aب و @� ا�#�O اlO»�6�6O و�Y�هللا » د �=��


ن ا�B#�7 ا���fديAا� �@ kKA78 ا��.  

Les fables de La Fontaine « �W«و	t ±b@;��#ن �{ ±b	 ھ�

7�� #� #�J;�"� و��f� ن 7�8 و#��;@tن دو;�
ھ# Z� �W!�ر �b	 7��أر8
 ��Y<1668 انو 1694و;�Rن ا�#T� I6J ة�T"� ±b	 ا و ھ�
=J ي;R>

،�bAا� �W#�  .29	� <�;ن ��Y�d أVW#و :
�RW �8ا�W أو �
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�8
و ، i*	� ا}/�� ±b	 7� وا��ة «Les contes de Perrault »  
h>#7 <¯��[ ا���ا@�� 
a ت#W#�� �J;�"� و و وھ�

��T }#رل �8Kا� 
J#Zا�


W#�� �J#ت أ��  )1628-1703(Kا� #�8�Y;ا� 
=O9 أ�Z8 �@و
�� ´R=:أ ��
<YJ ´R;ان أ	#:�± �7 اFز�contes de ma mère l’oye(30،  �Y(ا�وزة 

 
=J #�=�#b> ا��;jا�(Histoires ou contes du temps passé avec des 

moralités)  �Y< �@1697 و ���� �fO 7>���#ت اFدب اFورو�8 ا��;W

و@� @� ا��
اث ��M{#Y6، اھ��=�� ا��Zت ا�#W#�Rا� k�"8 
�=� �� «Wر#> �@ ��

�8
و 8¯>6;ب و اFوروW#�R8 �8#ت ا�"�Y#ت، #�=�O ت#W#�R7 ا�� #V�8 �VW
8�# @� ط;رھ# ا�KZ#ھ�;Z> ´�#O ��ا� ��#"K7 ا�� #�R�AY> #�Jا
� k�@دي ر
< 

�#وY� #ھ#A�<ا ��در ا�#bد ا���RW �� 31إن.  
�ت "�U $�	OUو M/ابو�h~ وا�	ا�+� �np :  

  دو���P#�ن 

Maitre corbeau sur un arbre perché 

Tenait en son bec un fromage 

Maitre renard par l’odeur alléché 

Lui tint à peu prés ce langage 

��NJ ح�#%�              :   
  @I6J 7Y ا�5
اب و	[             �AY#ره @� #�"=87

�8l��                    �";اره ��h6 وذا �R إذن را  
�ن+i ل-"                     :        


ة @;ق �S ا�5
اب O#ن"{        �Y=�  ��ورة @�� @� و
#��Z@ h6�B7 ا�� ����fل رآھ# ��#              8O ���  ا�
)��W وة��p           :  
�6�
اب ا��g �	و I6�Jة ا
"Zن  ا�#O GT�W ره#AY�8 #Y=�  
�6�
W=# ا��fم ھlا �� 	#ل ، ��#�8 ا�
ا �R أ>#�´ و	� ��h6، ا��A> 
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R�	�#ا�: 

    ��6O »maitre   « �Y�>»�6�و<T��jم ��t�O ا��
ام  »ا���T«أو  »ا��

#����#��J ��6;:;ف 8tا ��#���و . e�6� #���� �7 	=�9 أ�W�8 #Yن ھ;�> �	

 �56�#8 7�A6�5#ر ا��: hWر�> �@ �=gر #�
� #�O �T	� �W;ن ا>��jا�@ �@#A�

 I6J ن#��;@tص دو
� ®�6Y@ ،��
�R� �AW
c8 

� I6J ��T�j#ط=� ا��5Kا�

 ،��b	 ت#�bj{ �W�A�� #��h6«ا>��jا�Bاب«و »ا�
# وa#:� إذا Y�6J »ا�5


W!g �6J أو �	ر#a �=�8;ھ k���W 7�� #VWل أ#A> #�  .  أ�
��6 «اa�#ر ��6O »  	=#وة >#��« �
ى أن �«  ���
��»maitre  «  #�O


 �� ��!م إ�Iا�=O IY���#8 ��"� دوt@;��#ن �± وO#R�8#ة ا���Rدة ��6�6#ت ا��

 ھlا أ>6;ب :#ر ��I واF>6;ب اK�F#ظ �#��� �7�aF9 ا��W Iإ� 
BYا� �Y� 
Iإ� 
�Zا� .  


« أ�#�Z8 ح#�K� «ن«و#�BJ لf� «#�#A@ فlR8 ��6O »maitre   «  k�

Oذ h6�Bة ا�
����، إذ أن ��Y#ھ# >�=�و @� ا��kcA ا��;ا�� 7J ط
�W و �=#}


 �K�#ح أو J=#رة �Z=� �=TY�#8 داھ# وھ; ا���ح��»
b�	 78ا«  hT�»ن#�BJ 
�# �I6J �i@#R�6 اFوزان وا�A;ا@�،  »�fلYJ ء#Y5�<tھ�# @� ا�J#< #� اlوھ
 #�Oم�j�<ا »
�Z8 ح#�K�  «��6O »7Y@ «��t�6� I6J ة
"Zء 8#>� ا�!� #�Y� 
  . ا�VW#ح أ>#��h أ�� ا�VW#�� ا���;qW �7 وھlا

 �BJ#ن« ا>��jم �� » ا�d#@�«  أVW# ا�VW#ح أ>#��h و�7

 �� ا�lي ا�"=7 }�9 وأd#ف»  ��ورة @�� @� �=J  »�Y=#رة» �fلOlW �@ 
�# ذ�G و8�� دوt@;��#ن �±�8�fل }= ���8��ا  إcJ#ءھ# �R#وt ا� #�@#A� 

#��f<ل �� إ�W لf��#I6J �W ا�� 
�
 ر�V#ن }� AW;ل وO¯�� ا��b#م }

A6� �8#رئ��;عو :�#م ا����A� I ا� h6�B9 أن �� آنو ا�O¯W  ح
K@ G�l8 
��
KO ���  . ا�

K6W´ ا��=#ھY# أ #VW�T¯�� اFوزان وا�A;ا@�، @��® >#�� 	=#وة ا�lي 

 �K�#ح 8#<=#ع �Z8 #م	�6 :Fا ±Yة ا�#O#R�و 
BYا� I9 إ���W ا
ا<=k أ>#8;6 �

 
R8$��]ا� :  
  @I6J 7Y ا�5
اب و	[         �AY#ره @� �#8"=7



                    !"�#  /��.� ا�-�, ا�+*���� �( أدب ا�&%$ ا�
  

  

899                                                                                  ��� ا�
	�ء 

 /0/0//0/0/0//0    ///0//0///0//0  
76J#K��    76J#K��       76J#K��    76J#K��  

ف ا�)��#B�7��T> k ا��#ء، Rأي ا�(  �@ I�TW ا ا�!�#فlر ا�=�´ وھ�: �@


دK� ك وھ; ز�#ف
R�ا�� ��#B7 ا���T> ;ر وھ#�dt#8 وض
�  .ا�
 
R8 k=>ا �A@ لf��ا�أ�# �BJ#ن "� :  


ة @;ق �S ا�5
اب O#ن"{        �Y=�  ��ورة @�� @� و
/0/0//0  / /0/ /0  / / / /0         //0//0   /0 ///0 //0//0    

76�K�T�    76�K��    76�K��         76���     76��T� 76�K��  
�;�� ��8#ن و�7 ا��� 7�bbj�AW 7;ل T7 ا�� ´T�� 
�Zا� ���
�@
��#ت ا��� 7�8 أYW�W# <=�7 إ��#��� ذ�T�8 G�W;#ت 

 أن ا���g ،#���#R�<#8

 ��@
Rا� hY"> �> #� إذا �K6�j� ول#� �� ��#<
��  I6J�R�;ى ا�
ورO! ا���
<��W�A و@� }�9 وأ>6;ب �7�d 7��;=A ا��56 ا��AY;ل إ���# �7 ا�Y#��� ا�"�#��� 

 I6J ا���6#ت وإ��# b�A> t #YWرأ hT� 
�Zا� ���
وز�# و	#@��، إذ أن <
 h�#"ا� Iإ� �@#dإ ��@#ABا� e�f��#8 �A6���اھ# إ�I ا���#�� وG6> �:#a ا����>

 .��YK ا�"�#�� و �:#a��Y ا�;زن وا�T"#م ا���6#تا
  دو���P#�ن 

« hé bonjour monsieur du corbeau 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau! 
Sans mentir si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage 
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois» 

  :��NJ �%#�ح
#�
 :=#�7T� #W G   إ�� و��<G را �a  

#Kbا� �@ G>;: ن#O 76    إن�
أ�W @� ا�� k�<ا  

ن     أ�!م G�¯8 @� >�#ء ا�5#ب AYJ# ذا ا�!�7 �AW GZW8"��9 ر  

�ن "-ل+i:  
�G ھlا أم �
        وb�	 78ا #W اب
g #W #ل	و
�Aء ا�#�d  


 	� أرى �YO #{;AY´ أظ7W
  أن @�G رZW#           ھlا �
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#Yأ<�´ ھ#ھ G�@ �=R�          #YY�8 7� يlا�;د ا� ��
  و�
�YJ ول!W ��  وھ# أ�# أر�;ك أن <G8 ITJ           �Y5 ا�

  Ò �# أ�fك ��G>;:           �6"Y> 7 أ�I6 �7 :�#ح ا�=6=9

  :�W���p )وة
�Wح!  إ#=: 
�jاب >��ي ا�
  ا�5
�O ´6; أ�� �O و�=> �� f��� !  

5
�Wك O#ن إن lOب، دون> h<#Y�W k� GZWر  
´�¯@ ��6@ G�#�ف 7�8 ز;�d هlا�5#8#ت ھ  

R�	�#ا�:  
   �A� ف
Rن ا�#��;@tم دو�j�<ا»de«  ��T�
Kا� �@#ABل @� ا��W يlا�

���;AO ب#A�Fا k� م�j�TW="�9 و�ا� I6J :de saint Exupéry  أوde la 
Fontaine  #=�#gمو�j�TW ن#O #�  �=>

ة �=��6 أو I6J ا�<F ء#���tا I6J ��t�6�

Gذ� I6J ل#B�و ،�	;�

�W : ا���T�
 وا��
�O! وا�=#رون و��I ا�
<h ا���Fا
 ���;	 9B� ���#�
��8 أ�K#ظ ا�le Général de Gaule.  ;�Tا��68#�# 8#��5 ا�AW �	و

  .وا���T وا£ل
  #=J م�j�<#@ لf�
«رة ا��=� ��BJ G�l#ن b�Aا78 ا�«  �@#dإ #�ر�g أ�

�# ����K#  »ا�»��T��Y، وأ}#ر إ���# >#�� 	=#وة ��6�8 @lR8 ح#�K� 
�Z8 #م	و
 ��Y� 9�� أن 
�g IY��� I6J إbW#ل ا��:
� I6J 9ا د��lظ ا���ح، وھ#K�¯8
 
�Z7 ا�J �b� ��
@��، �# أ8Rا� I=#وة إ�	 ��9 >#��³ دا �# �fY@ ،�8;6<أ


�8 ا�e�bK ا��
 �K�#ح . �;زونا��Z8ل وf�و�A;ل 8¯ن �Jم <�BJ ��A#ن 
 #�����
> �W�A> �@ 
=Oأ �W

@�� وأ>6;ب �± ا��56 ا��AY;�� أcJ#ھ�# �R�#8

9���
ي �;زون و�{ 9�{ �@.  

 وا���» ��6O »phénix دوt@;��#ن ا>��jم=��> �=W
g 7J �@#ABا� 

��8
�
ا@� ط# 
 و<��Y ا�a �Jأ�� ز 
��W �T�a ون
	 ��
ق أن و8RW �TK� 
�=YW 7� � #�8# أ<� د#={ t#��   .32» و
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 <�دي J=#رة ا>��jام �R#وt ا��lR8 e6cbف» 	=#وة >#��« @A#م
IY�
د ��t�6� I6J» ز�#�G @6��« ا��
اد ا��K�ا� G�lOو #A6�> اب
 وھlا �56
]���>   

#�O #م	ن« #�BJ لf�
 ا78«  إd#@#ت �Jة <#8��jام» b�	«، »ء#�d 

�Aا�«، »I67 أ��ا�=6=9 :�#ح  «#�d
gح و#VWإ IY�  . و<;:��6 ا��


«  أ�#�Z8 ح#�K� «ل#A@ »#AYJ«، إ}#رة Iإ� 

ا@� ط# a اول��� 
�@#AB�#8 ��8
� . <���[ أ>6;ب وھ; ا�

  دو���P#�ن
Le renard s’en saisit et dit : «mon bon monsieur» 
Apprenez que tout flatteur  
Vit aux dépens de celui qui l’écoute: 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute»  

��NJ ح�#%�:  
h6�Bوا� ]A�اء ا�l5#ل ا�	و  »#W 7�6 >��يJا :  

#�RW ور

 ا�lي �T#ب I6J ا�5��W �� ذنFا  
�� YW#ل أن أ��ر ا��رس ذاcA8 7="7 ا��Bا� «  

�ن+i ل-":  
#�V=	 h6�Bا� q=	 وح
  رو�� �fل �Yc8 @� و	#ل           ا�

  ��A6 �7 ط#ر}# ا�5
اب رأى                 @;	� �7 8���Y ر�# ��
8
ي إ��                 ا�5
8#ن >�� W# �� 	#ل ´�Fا�"#�� و  
la �8ل �Y="ا� �Y� fB�                �iKوأ� �YJ ا�Y< fb��  
�6�� ا�Y#س ��6 �7J ش#J           9Oوأ �Y="ا�  #{f"وا�  

)��W وة��p:  
#�  ا�h�c >��ي W# و	#ل ا�5
اب <Y#و�

�6J9 أن اO اح��  
¾��W I6J ب#T� 7� ���TW 
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R�	�#ا�:  

ة �g#�b8 ھY#» دوt@;<#ن« AW;م=� >#��« 	#م �� ا��bA �7 ا�

�#» 	=#وة���
�8 7J �W
��� ط
> ��@
� k� ة#O#R� �8;6<أ »s’ensaisit  «
،#� vit au dépens ، اapprenez «�6J« ا�h�c، >��ي» Y> »bon monsieur#و�

de » «¾��W I6J ب#T�...، #�O #م	ف lR8 ��6O 7="ه @� ا�lة ھ
  .ا��
#�Y�8 م#	 »
�Z8 ح#�K� «ر#��a#8 ��6O »]A�» ا���ا� ��;> �J
T8 

��W�8 h6�Bا� �b8

:� ھlه ا	�Y#ص �7 �����7 و<Kا� .  
�fل �BJ#ن« أ�# «�A@ م�j�<ح أ>6;ب ا#VW7 ا�J �W
 <��YA ط

hWوl�7 وھ� ا��ر أ�;اع #BOل  ا�#A@  :#�V=	 q=	 وح

ز(  ا�=W ة�{ �=gر 
h6�Bل @� ا�;bRا� I6J 7="ا� ´R=:¯@ ��¯T� ة#�� �=TY�#8 ��( و��  ]��W 
��6�8 »#�V=	 «�� م�j�<ا k�<;�وھ; ا� #VW7 أ�ت #�YA> ح#VWم �� ا�#	 


O#ت 8;:[� h6�Bا� ��fOو k� اب
 bW;رھ�# �� �8��7 @� ا�5
���� @� وأVW# .»دوt@;��#ن«
> »apprenez «´�=8 9�#O 7� 
�Zا�  : la 

  .���Y< fbا �YJ وأ�... �iK�  fB��Y ا�"=�Y �8ل
  أVW# ا��=#ھl"W #Yب �O#» ا�"fش« ����6 ا�G�lO �@#d ا>��jم

��c ا���»  ���Y< 9b« و » �fل«  � 9B�R6cb#ت ا>���#ل> ±Y�5 ا�=: 
��@#A� ��8
J ���f<ا إl# وھ�ه ;J�> �<ا���ر �W
�TK�;ط�7«  ا��8#� «. 

�#م، أ�;اع �7 :ا�"fشc#ق ھ;و ا�	ر kYb> �Y� q� أو ا�6R;ى 8
   .33ا��ZR;ات

  دو���P#�ن 
Le corbeau honteux et confus  
jura ، mais un peu tard ، qu’on ne l’y  
prendrait plus 

  :��NJ �%#�ح
 7��KW 7� f=A�T� ��¯8 اب
  ...آل ا�5

�ن+i ل-":  

=�J#@ اب
  <;t 7�� �8ت ��7 و<#ب    ا�Y;�8 ذي �7 ا�5

  



                    !"�#  /��.� ا�-�, ا�+*���� �( أدب ا�&%$ ا�
  

  

903                                                                                  ��� ا�
	�ء 

)��W وة��p:  
  وا��
<=G ا�j"9 ا�5
اب

�T	و��7 أ ��
ى �
ة �jWع �7 أ�� ، 9�6A8 اFوان @;ات 8aأ  
R�	�#ا�:  


 أن 8�� ا�5
اب �#��» دوt@;��#ن« �Y# و:[Ta ��#� وا<�#ظ� ط
#�� k	و ��  k=>#@ »��#< وة#=	  «���
> ��@
� honteux»، 9"a«، 

»confus، G=>
�«، jura» ، �T	8·<=#ع»  أ IY�  .��6�6#ت ا���"�� ا��
#�Y�8 فl� »
�Z8 ح#�K� «ن«و#�BJ لf� «7��Kbم ا�#A@ ولFا 


ورة ��> IY�7�V ا���» آل« ��6�8 ذ�a 9O G�b#ر#8�bأي ا� ]�O ر#: 
��#� #VWوأ IY� اa�#ر ��7 @� .و	
ر J!م أي �I6J �TK آل @�A#ل ا��!م �

�fل �BJ#ن« «9�@ »
=�Jا «]b�� دة#K�<اب ا
 ا�� �O#  �� و	k ��# ا�5
 �7 8¯�� ا	�T« ا�5
اب 8¯ن  دوt@;��#ن 	#�� ��# ااa�b#ر»  <#ب« ��6O ا>��jم

ى �
ة �jYWعaأ «.   

³�fوا�� #VWن أن أ#�BJ لf�
ان �7 ا	�=® Aا� �W
 J=#رة @�  ا��

ان @� @t 7�� �8;> «�"Yت«Aا� �W

ٍن @Yََ#َدوا �: ا��َْ	 7 ِّ� ��ِِ6=َْ	 7�ِ #َY�َْ6أَْھ �ْOَ

tََت َ 7َ��ِ�Yَ#صٍ  ��® �#، )3: ص( �وَّW ص
� ��
 و�j#ط=� ا��;ط�I6J 7 ا���
�� ا��56 أھ9�@#AB8.  

�� >#�� 	=#وة

ة  وfa:� ا�A;ل أن ا���B�8 ��@
Rا� ���
ا>��jم ا��
 �@ 
�Zء ا�#Y8 أن �� ،��;AYص ا��56 ا��;b� أ>6;ب �O#RW و@� أ>6;ب

  ��iK6ا� kط#Aا�� I6J م;AW ��T�
Kا��56 ا�»les syllabes«       ���cAام ا���	Fأو ا
»mètres«  #زھ

ي و�7 أ8�Zا�=�´ ا� �@ kط#Aا�� G6> ع;�"� �Y�ا��� <
»l’alexandrin«  7� ;ن��ري ا���Y�<t12ا  ،#�cA�»le décasyllabe« 

 8ا��B#�� ا����;ن �l’octasyllabe«   7«و �A#طk، 10ا��Z#ري ا����;ن �7 
kط#A�... وزانFا 
J#Zھ; و @·ذا �;ع ا� #�O ا

ه ���� �W�[ 8;ا�� O#ن }


 �K�#ح. ا�R#ل @� أ�8#ت دوt@;��#ن�Z8 #�و أ #�O #ھ�
��BJ#ن �fل @�#ن }
��fت، أي ��J hTد أ}K�ا� I6J � #A�8 ا�
�
 ا��Zا� ± #ba �@إ��� و #�


�YO#Tوف ا�
R# و ا��ا lي وھ
�Z9 ا�=�´ ا�a7 دا��
�O و@� �i#م �R�ا��
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f��� #J#AWإ #�RY�. وIY����7 ا>�J#c;ا �9A ا��

ة و J#8�=#ر أن 9O ا���=�ا�
�bA7 ا��و 
�Z8 ت#��
�# �BJ#ن و J#8�=#ر أن ا��lRو@#ت �7 <VW;�أ��7 <

���#ھ�# �#�R�#ن �7 ا�Y#��� ا�"�#��� 
�#، أ��YY# ا�A;ل 8¯ن <YJ ء#Y5�<tأو ا
 ���

 �RWث أ�
ا @� �K® ا���7��W �A6 	�#س �;دة ا���Z8 
�Zا� ���
وأن <

�6�R�T� #� دا ´Tو�� �Y��� 
�Zا� ���
 .���fa 7 وأن <

 �"�U $�	OUو M/ا}/�� و �	*i �np)le petit poucet( 

  »��J »Perraultو

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept 

enfants tous garçons. L’ainé n’avait que dix ans, et le plus jeune n’en 

avait que sept. on s’étonnera que le bûcheron ait en tout d’enfants en 

si peu de temps; mais c’est sa femme allait vite en besogne et n’en 

faisait pas moins que deux à la fois. Il étaient fort pauvres, et leurs 

sept enfants les incommodaient beaucoup, parce qu’aucun d’eux ne 

pouvait encoure gagner sa vie. 

��L� �	S��:  
�� @�  O#ن @� 	��W ا�!�#ن �c#ب=Tده ا�tوأو �����¾ �k زوW 
�A@



ة <K;ق 	�رة ا�cR#ب a#:� و. �5: ´�8<Fت ا#AK� ´�#Oأو ;T�� دهtن أو
�>�J#T�� 9�� .	#درI6J 7W ا�

R�	�#ا�:  
 ���
�=��Y أ��# ) �lR8  ��6O»bûcheronne« ) �8#cف	#�´ ا���

»���@�# J ±jW=#رة  �O�@#d�#8# 	#�´ أVW#  ،»زو�� ا�cR#ب« يأ» زو
»
�5: ´�8 «
AKة وا�#�Rط� ا�#T8 I6J ��8
�و� ��F . 7	� �Wل @� ا�AB#@� ا�

) >Y;ات 10و 7�87 (أY"> �� #VW=´ ا�}#رة إ�I >7 اFوtد  ا�lRفأ>6;ب 
��TY�
�J ا��"#ب و�# @� ذ�G �7 إ}#رة T8 �6��W  ح
Z8 =;ع��أ��  Gذ�.  

«allait vite en besogne et n’en faisait pas moins que deux à la fois » 
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  ��Jو 

Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne 

pouvait y consentir; elle était pauvre, mais elle était leur mère.  

Cependant ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir 

mourir de faim elle y consentit et alla se coucher en pleurant. 

  
��L� �	S��:  

 #�Yو�� ،#��#Yو� #�KcJ 7� k@ة �8ا�Z8 ة
�Kه ا�lم ھFا ´dر#J
 #J;��� �W;<;ن �W7 رؤ� #��6J ا�5#�8 أھ;ن �@ ��O

ت . أدرO´ أن <cd#@


اش وھ� <=�� Kا� Iوأوت إ� ، #��  . إ�I �;ا@�A زو
R�	�#ا�:  

�@  h��#<7 أ�وا��ا  ���
أt وھ;  ا�VW#حھlا ا��kcA ا<=�´ ا���

eW �8# ھ; b�ا�
�V�، ;وھ #VWر أ#BOق ا�
7 7ّ�8 �8
و . وا�� �7 ط�R@

tوFأم ا q@ر h=<ة
�aFه اlن ھ;�� ��YJ �6j�د ا� »��
رت  ،»أ�	
��� ا�@b#ح 7J ا��bA;د G�l8 وھ;
�#« ا����#Yو� #�KcJ 7� k@�8ا«.  

  ��Jو
Elle courut vit leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant : «que 
je suis sise de vous revoir, mes chers enfants! Vous êtes bien las, et 
vous avez bien faim; et toi pierrot, comme te voilà crotté viens que je 
te débarbouille». Ce pierrot était son fils aine quelle aimait plus que 
tous les autres, parce qu’il était un peu rousseau, et qu’elle était un peu 
rousse. 

��L� �	S��:  

ارة و	#�´ ��� @�R´ اFم ا�=#بR8 #دھt=6´ أو	ة : و����O أ�# >
�;ن ! 8�;د<�� W# أوtدي ا�F=#ء #� #��� ���¯@ �J
T8 6;اaاد.  

R�	�#ا�:  
 ´ba #�O ��6�=A�8 و
�8 hT� ´�#	 #دھtوF مFل ا#=A�<ا ��Z� �@
 �=Z6� ا
i� 7W
a£9 اO 7� 
BOأ �=R> #��F #��W#YJو #�BW�� q�
ھ� 8==Oأ
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 #Yھ ���
��#، @A#�´ ا���Y�8فlR�#8  7J �6�VK> ��¯T� ا>� ا�;�� أو 
Ol> �6@
�=Zا� h=T8 �>;aإ، Fل 7�8 ا��
F ��8ن ا��T#واة وا��Y8#ء <�� �7 	�� ا�AB#@� ا�

���f<ا�.  
Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme; voilà un 
veau, deux moutons et la moitie d’un cochon ! Tu as raison, dit l’ogre; 
donne-leur bien à souper, afin qu’ils ne maigrissent pas, et va les 
mener coucher …pour l’ogre, il se revit à boire, ravi de quoi si bien 
régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu’à l’ordinaire ce 
qui lui donne un peu dans la tète, et l’obligea de s’aller coucher. 

��L� �	S��:  
´J
�� إ�I ا�F �5: ا�!و�� و	#�´ �� @¯>O
�!ھ� �7 ا��9VK أن ���

�:#jا� G�AW
��# ،وا�Jھ� I6J ط{ #Y��< f"J G� ت!�� �A@ # ا��;م�رأى . أ
�� إ�I ا�5
@� وا�
:� I6J أن t : ا�5;ل أن زو��� I6J :;اب @A#لWla

��Y� أي وا�� 
KW .��#�
اھ� ��# >=h �� :�ا9O¯@  #J و}
ب ،وJ#د إ�I طZ8

ك ا�5
@� وذھY�� h#م أ���#�@ .  

  :Rا�#�	�
 ���

، @A#�´ ا����jب ا�

 و}W!Yjا� �R� 9Oم أf<7 ا�Wم د
RW


« أي» J»moitié d’un cochon=#رة  lR8فW!Yjا� ]b� « 
Ol8 ´K�Oوا
  9"���#«ا�{ #Y��< f"J G� ت!�� «���f<��8 ا�
� .ا��
ا�# �AB6#@� ا�


ب  �56;ل ��7» �8
و«[ و�YJ�# و:Z�#8 laأ»
�jب ا�
{«،  I6J ودل
 ��;	 Gذ�»il but une douzaine de coups« #<¯O 
ZJ #Yب ا�
@A#�´  ،أي }
���

ة  « ا��kcA 	# �6 8����[ ا����=O اھ�
Z8 ب

 أ9O¯@«.  #VW و}�Z� #�O

��� TY�#8 Ê@#���#8=� ����6 ا���#@�إ�I ا>��jام  أ>6;ب 
وا���  »ogre« أو ا��
 #�M@#�W»ل;g «��8
�  .@� ا�AB#@� ا�

#�dر#�> h=T8 و@#تlR9 ا��� ´�#O 
BYا� ���
�A#@� ا��56 و @� <
،#���� �9A� 7 و ا��AY;ل إ��
ر�g ا�lRف @ �A��Y´ اh��#<F ا��T��j�� @� ا��

IY��#رض و ا��W #�� 9Kcرئ ا�#Aا� �W#�� ل 8¯ن;Aا� #YY��W G�lا��5!ى، و�
7Wقو ا��faFو ا�J#���tا ��Aا� #�
"�� �»��8��k ا��56 ا��AY;ل إ���أ�
  »ا�
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 ��� ،7�fa 7ل <�=k ا��f�e ا�b� �@ ��@#AB;ص ا��56 ا��AY;��و �
g;ب
���� ا��T�� �� f�;ى @��و
�6�# و ا>��jام اh��#<F ا���إدراك ا�9Kc، و8#ت <

8�lا ا��"#ل ��
��6� �=TY�#8 #��  .أ�
ا �

ـ�U�q 
 ��K�O 7J �W�8ا #Yء�#T> ��#ROو ،�@#ABف ا��56 وا�f�a;ا:9 @� �#�� ا�ا�

���K @� إط#ر ا�d �A6� 
=��W يl9 ا�Kcا� �:#a��#Y�ا�� ���
وا��Y;ع  ZY#ط ا��
 ��
6�# اF>#>� ھ; ��J#@ 9:;ا�ة �6#YAO 9Kcأدب ا� #Y�
وا�5!و ا�AB#@�، �7 ھY# ا	�

��6�J �6VK8 ��> يlا� 
T"دور ا� ���
9، �� <6�h ا��Kcأدب ا� ��K;ا:9 وا��ا� .
  @��[ <�� :�#�g ا��f�e ا�7�d ��@#AB أدب ا�9Kc ؟   

 ��6� Iإ� �@#dج إ#�R> #��F ،f�<=�Y� 7# أن ا���µ� �8#طK#ل ��T´ أ�
ا >
ا���bbj> ،�8## وBR8# @� �"#ل K� �6J® ا�9Kc وا�"#�h ا��
8;ي ا�j#ص �8 

l=RW #� �@
�#�6 �
اء أدب . هوا�R® ا��YK �7 �� اa��#ر ا��;اk�d و�� #Y� و�8ا
 �W
�Zص ا�;bYا� q���#ت 8
> 
=J #Y��< �� ��@#ABا� e�f7 �� ا���9 Kcا�


و@�7 وھ�# �� 7��T�
@ 7�=>#�� �W
BYن«وا�#��;@t ن دو#�، إ�I »}#رل �8
و«و» 
��@#ABا� e�fا�� �g#�:و ���
  .   ا>��Z#ف اh��#<F ا��T��j�� @� ا��

�#ا�bY;ص اA�8 6:F#ر��>#��
 �k ا��#��� اh��#<F إ�b#ء أ��YY# �� و<

ار�> #�V�
ة أ��#�# 8�BO 7� ف
�� �K® ط

ه أو ا����g: ���

@��، ا��Rا� 


eW ط
7J �W ا�BO#ر ،)ا����B[( اat�b#ر ا�����[،b�ا� ،
�V��#8 ،�@#dا� 
،
W;R�ا� qW;�  . وا��;>�k ا��lوhW ا�VW#��، ا��

³�fY@ �6"> ح أ>6;ب#VWر،( ا�#BOا� qW;� ا��lوhW، ا�VW#��، ا��

او) ا�d#@�،ا��;>�k ا�����[،i� اlھ ���=c� �A6�ا��  ��;O7 و� �M@ ل#KطFا ��ا� 


 إ�R> I�#ج�TK�ا� e�d;�و وا�،S�T=�ء أو ا�#cJإ h�#	 �@#A� �6R�.  
 @� ا����9B )ا����B[( اat�b#ر   إدراج �O 7��W#  ،ا�lRف أ>6;ب ��


 �lف�BO 7� ا���6#ت #�VW;� ھlا أن �� وا��ة، ��6�8 أو ا���6#ت �7 أ	9 8��د و<
�#رض �J# ا�@b#ح :�;�8 <"#وز �7��W 7 اF>6;ب�W k� �@#A� k��"ة ا����AJو 

��;ن @A#م ا�Y#س

ة أ��#ن @� ا����BO فlR8 #� رض#��W k� 7Wا�� ��f<9 ا�B� 
9�#�
  ا���jب ا�
�#8
8#، و} ...  

��� <��!ت

@��»  	=#وة >#��« <R�#8 «TYوا� �@ #� � �Y�R#و�� �"�6
hW
» دوt@;��#ن«  F>6;ب ��Y و�O#R#ة ا�bY;ص ��"Y=# ا�d#@� وا�VW#ح ��5
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د @�< �>#W#�� ´�#�@ ���
> �@ #�
W�A> ب

 أ>6;ب إ�I أ	�Zا� 
Rا� �Y� Iإ� 

ه �7  و 	�.ا��;زو�� ا���bAة�g �YJ ه أو�YJ ��@
Rا� ���
�!ى ا>��jام ا��W

 I7 إ����
��ا����=gظ @� ر#KRا� I6J ®K� تt;دة ا����;� ا��AY;�� ا��56 @� ا��;
6�#� �R#و�� أو ا����;tت ھlه �=T#ط� >;اءAY #�O ھ� Iل ا��56 إ�;AYا�� #�   .إ��


 9�Z8 ا�����[و ا�VW#ح أ>#��<#8 h��jام»  �fل �BJ#ن« 	#مW;R�وا� 
h65W I6J 9� kط#Aا�� #��j�T� 
�8#�
�YR{ ��8 ذات و�R6cb#ت <J ���f<إ، 

#T=�A�ى أ��#�# و
a7 أ�ان 
Aا� �W
 h65@ I6J ا��K6j8 ��@#AB�� ا�A#رئ �j#ط=# ا��
�>#��
> k8#;ط�7« ط�ا�«  ��;�Kا�� ��@#ABه ا�
�W#�أي �j#ط=� ا�A#رئ و@� 	��� و�
�6=A�وا��.  

�@ #VWأ ��T� �6 #� ´�#	 ي
BYا� ±Yف  ا�lR8 �@#ABا� k� رض#��W #�

، وا�����! 7�8 اY8F#ءW!Yjا� �R� 9Oوأ 
�a ب
{ 7� ���f<ة ا���A� <����K�k ...وا�

 ،���f<ة ا���A�أ��#�# و<� I6J �i@#R�6� �=Wl�T#ر ا��Fاث وba;:�#ت ا�AB#@� وا�
´��j�<ا #�O �@#dح وأ>6;ب ا�#VWا� b8 9Kcرئ ا�#A6� ر#�@Fا e�d;�� ��#J �K


ه ا���#@Ê وا>��jام@;> �YJ �@#ABا�.  
 q�
ج 8=j� أن #YY��W �=< #��7 إذ إ�� ا�#�/��ت�� ���� ا��
��6� 

k6c�ا ا��l���� �7 ا�Y;ع �

��8 ا��56 	;اW �J�7A أن  ا��� اطfع �W I6J;ن أنو ،ا�
��� �>t;����6 وA��#ت ا�9Kc ا���TKY وا�#R8 .  

�VW� 9A� 9#حا إن أ>6;بTW IY� وI6J  ا�A6� 9Kc#رئ  و<=�c�T  ا��
��
 �9O#Z ��"#وز ا>��jا�� و��K�O ،<"�6#<� و8¯ھ� �8 درا�W I6J �W;ن أن  ا���
���

اءةو ا��R���6، ا��	 ���
 @� أ #VW���Kة ا�VW#ح أ>6;ب I6J ا������ة ا��

�� ا�56;ي ا�
:�� إ�
اء
��6�.  
��� إ��#��� <��J ا���A�� اF��6B إن
> 
�Zم ر�8#و ا��A> �@#dة إ
�5: 7� 

��� @� <T��jم 	� ا��� ا���YA#ت ��

�W ا�bY;ص <�Zا� ��� 9Kc6� #�O، ا��;
´K6W #Y=#ھ�#��� ا���إ 
��K�و�� إ�"#ز @� ا��� ��#��# <9bّK ا���6#ت ����#�� ���"� ا��

#����#��J ا�AB#@�� و>�#	#<tوا.  

@�� TW#ھ� @� <5
hW ا�Y± ا>��jام Rا� ���
<��W�A و@� �A#@� ا��56 (ا��

��;AYا�� ( e�T�@ ]����وا� �@#dص ا�#a 9�Z8و �Jح 8¯�;ا#VW# أ>6;ب ا��أ
 ±Y;ط�7 ا��8)#�و<�W!�8 e�T �7 ا��;��W�A> ( e�d و@� �A#@� ا��56 ا��AY;ل إ��

9�Z8 ض أ@�#ره
J �@ ��
��6� �W
� 
BOأ �c�> #�O ،��Kوا� �Y@ ��#��.  
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 �7 ا�bY;ص ا���=Oدا أ�J 9�Z�� �<ه ا��راlھ k�<;> 7��W
����i�f�� ،7 ا��=#YW#ت ا��R���6 ���"� اa�fف 

 �Jد �7 ا���=Oف أ
ط


ىaأ ����
> h��#<7 أ�ھ; }�;��  #� 
bت و�#��
  .ا��
�#Y7 ا���6 T�8 ا��
��� �9Kc6 ا����� ا��;

 @� ��6�J ا����K�7 ا���W ��

 ��@#A� e�f� 7� ����
> ��W #� 9O ®�6@ ،�W#�Rا� Iج إ�#�R> �MKه ا�lإذ أن ھ ،���;�#Aا�
@� إط#ر ا��5
�W hW;ن �T� 98 ،#g#T	� RW;ي �7 ا��#دات وا���A ا�6T=�� ا���ا�� �# 

�W;8
�#رض و	�� دYYW# ا��YR[ وأھ�اف أدب ا�9Kc ا�������6 وا���W.  

 :ا��kا��
                                                           

1 - ]<;W ،#رون�ل أدب #KطF7�8 ا �W
iYا� ،��=c�وا� �T<ا��� �BW�Rن، ا�#Y=� ،#ب�2011 ��6 ،
 .14ص

��#ن ھ#دي - 2� ،����
�W ا����M و># KT6@ ،��;Y@ ،�c��، اFطK#ل، أدب ا�bا�� ��#���6�#ب،  ا�
 .71، ص1977 ا�A#ھ
ة،

3 - ��R� ،ض#>
� 7� #W#V	 ل، أدب#KطFدرا>� ا ��jWر#> ،��Y@ دار ��ھـ; �J#=c6� 
ZYوا� 
،
 .21، ص2015 وا��;زkW، ا�"!ا 

�h،  أ��� - 4bل أدب ا�#KطF�8، ا�;ط7 @� ا
�
 ��gاء دار ا�ZY6� ،ن#�J ،kW;ز�ا�����6 وا� 
 .28- 27، ص ص 2017ا��#}���،  اFرد���

5 - ]<;W ،#رون�ل أدب #KطF7�8 ا �W
iYا� ،��=c�33- 30، ص ص س.م وا�. 

6 - �Yg 
�;م �#:K� ،7�T� �@#ABو ا�،#�b #ba ��6O ،ا£داب ���#�
اق 98#8، �، 2011، ا�
 .01ص

7 - G�#� 78 �6�Z� ،�=� ،�@#ABا� ���
> �=J ر;=bدار }#ھ�7، ا� ،�Z�د ،
�Kا�  ،#W1984>;ر ،
 .138ص

8 - G�#� 78 �6�Z� ،�=� ،�@#ABا� ���
> �=J ر;=b56، صن.م }#ھ�7، ا� . 

9 - �Wت :;رtt5=;ب، د��;د ا��
ا��� ا�"�;د @� 	
اءة ا��A#��، ا��T#ق � ا�T6#��#ت أfJم و
،�BW�Rدار ا� ]ABا�� 
ZY6�  ،
 .21- 20، ص ص2017وا��;ز�Y>#8 ،kW، ا�"!ا 

10 - �Wت :;رtt5=;ب، د��;د ا��
ا��� ا�"�;د @� 	
اءة ا��A#��، ا��T#ق � ا�T6#��#ت أfJم و
،�BW�R25ن، ص.م ا�. 

11 - �Wت :;رtt5=;ب، د��;د ا��
ا��� ا�"�;د @� 	
اءة ا��A#��، ا��T#ق � ا�T6#��#ت أfJم و
،�BW�R20- 19ص ص ن، .م ا�. 

��� ا�AB#@��، أ�# - 12
، اOF#د���W 4، ا��"�6 11، ا���د 8#راك:��W أ��� �6J، ا>�
ا<�"�#ت ا��
��#، <�T#س،  ;�;Y��6;م وا��6� ��8
�
���W ا��F98- 93، ص ص 2013ا. 


 ��;�#رك - 13��8
���، ، ا�"#�k @� ا��« A textbook of translation » ،ا��!g 7T� ���
> ،
 .22، ص 2006دار و���=� ا��fل، �8
وت ، �=Y#ن، 

 .71- 66س ، ص ص .�8�
 ��;�#رك، م -  14
15 - ¾Wء دروfJ �=J ،��Yا�}#رة ا�� 
W;Y�وا� �@ ���

، ا��W
R�وا� ��#J ،ة

، ا���h، ا�A#ھb� 

 .04، ص2016
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  :الملخص

لقد نقلت تكنولوجیا األجھزة الذكیة بتقنیة اللمس وتطبیقاتھا في القرن الواحد 
والعشرین؛ كل قواعد عمل أجھزة العالقات العامة إلى عالم كل ما فیھ لھ امتداد 

لیصل طریق المعلومات فائق السرعة في أحدث مراحلھ إلى . اإللكترونیة والرقمنة
ن إلى المدن الذكیة، والمؤسسات الذكیة ، أین أصبح التوجھ اآل"SMARTالذكاء "

وألن مبتغى ومنتھى نشاط المؤسسات . الخ...والحكومات الذكیة والمنظومات الذكیة
لمؤسسة في اتجاه إیجابي لتحقیق ل الذھنیة صورةالاقتصادیا بلوغ الجماھیر بإدارة 

تموقع سوقي قوي یتماشى مع مستحدثات بیئة األعمال؛ جاء التوجھ إلى اعتماد 
التشبیك االجتماعي بیئة اقتصادیة واتصالیة مستحدثة إلدارة صورة المؤسسات، ما 

التي وضعت حالیا بمواجھة " العالقات العامة الذكیة"دعم بدوره التوجھ إلى اعتماد 
االجتماعي للقیام بوظیفتھا المحوریة شبكات التواصل د من رھانات العمل ضمن العدی

، لتواكب بیئة األعمال "الجماھیر"مع " لمؤسسةالذھنیة لصورة الإدارة "وھي 
  .واالتصاالت الذكیة
شبكات ؛ الصورة الذھنیة للمؤسسة؛ العالقات العامة الذكیة: الكلمات المفتاحیة

  .العمل الرقمیة؛ رھانات التشبیك االجتماعي ؛ بیئةالتواصل االجتماعي
Abstract:  

Into the twenty-first century, all the working rules of public 
relations devices have been transferred to a world in which everything 
has an electronic and digital extension. To reach the information high-
speed road in its latest stage of "SMART", where the trend is now is 
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moving in the direction of smart cities, smart institutions, smart 
governments, smart systems ...etc.  

And because the objective and the ultimate goal in the economic 
activity of institutions is to reach the masses by managing the mental 
image of the institution in a positive direction to achieve a strong 
market position in line with the developments in the business 
environment, the current trend is to adopt social networking as a new 
economic and communication environment to manage the image of 
institutions. 

The trend of adopting social has supported another trend that is 
moving towards adopting "smart public relations", which was 
currently placed in the face of many work bets (not clear) within 
social networks to fulfill its central function, which is "managing the 
mental image of the institution" with "the masses" and ultimatly to 
keep pace with the business and smart communication environment. 
Key words: smart public relations; The mental image of the institution; 
Social networks; Digital workenvironment; Social networking bets. 
 

  : مقّدمة
ونحن نلج العقد الثالث تعتبر العالقات العامة الذكیة مجاال بحثیا مستجدا؛ 

من القرن الواحد والعشرین، بحیث تعتبر امتدادا للعالقات العامة الرقمیة في 
ظل البیئة المرقمنة الذكیة، والتي تمھد لمستجدات ُتفَرُض على القائمین 

 .بالعالقات العامة تلبیة لمتطلبات عملھم إلدارة الصورة الذھنیة للمؤسسة
رسات المؤسساتیة وضمنھا االتصالیة منذ حیث اكتست المفاھیم والمما

بدایة القرن الواحد والعشرین؛ طابع اإللكترونیة والرقمیة في ظل اقتصاد 
المعرفة وتكنولوجیا االتصال الحدیثة، ولم تعد المعطیات التقلیدیة تفي 
باحتیاجات المؤسسة نسبة إلى التسارع في تطور بیئة عملھا وتنافسیتھا، خاصة 

اعتماد المؤسسات االفتراضیة بدیال یطرح على ساحة األعمال  وفق السیر إلى
بمختلف مجاالتھا، لیصبح تحدي الصورة والسمعة والھویة الرقمیة واقعا یسیر 
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جنبا إلى جنب مع نظیراتھا خارج عالم الرقمنة، بكل ما تنوي المؤسسة تبلیغھ 
  .عنھا إلى جماھیرھا

سیر بشكل مباشر؛ دقیق والربط بین المؤسسة وصورتھا بشكل عام، سی  
الجھاز المحور واألساس المسؤول عن بناء " العالقات العامة"وعمیق إلى 

وتقدیم وإدارة الصورة الذھنیة للمؤسسة مع جماھیرھا من جھة، وكون 
ربطا بالمعطى األعم " للصناعة اإلعالمیة"فرعا مھما " العالقات العامة"
  .من جھة ثانیة" اقتصاد المعرفة"

نَّاَھا كما كَ –" الموجة الثالثة"یش المؤسسات واقع عالم واآلن تع  
، فالبیئة االتصالیة الذكیة وفق األجھزة Smartارتباطا بصفة الذكاء -ایلفینتوفلر

الذكیة المختلفة، أوجدت السعي إلى تبني المدن الذكیة والمؤسسات الذكیة 
ظة التكنولوجیة الخ، والعمل بالیق...والحكومات الذكیة وأنظمة األعمال الذكیة

نقل العالقات العامة من الكالسیكیة إلى الرقمیة خالل ھذا القرن، غیر اننا 
سنشھد اعتمادا للعالقات العامة الذكیة استجابة لمتطلبات بیئة االعمال الذكیة 

، متوغلة في "الذكیة والذكاء"على نطاق واسع قریبا، مكتسبة كل صفات 
میة الحدیثة، متمثلة في محور دینامیكیتھا متطلبات البیئة االتصالیة واإلعال

  ".شبكات التواصل االجتماعي"
لتواجھ العالقات العامة الذكیة رھانات التشبیك االجتماعي الصعبة؛   

؛ في "إدارة صورة المؤسسة"المتعددة والالمتناھیة، لتحقیق وظیفتھا األساس 
ي االقتصادیة بل ظل مستجدات بیئة االعمال الذكیة التي لم تقتصر على النواح

كانت على المستوى االتصالي أیضا، لتضع صورة المؤسسة بمختلف مكوناتھا 
من سمعة وھویة بصریة وشعارات وعالمات تجاریة وغیرھا تحت مجھر 
جماھیرھا عبر منصات شبكات التواصل االجتماعي، في تنافسیة ومخاطر لم 

یة وتطبیقاتھا یسبق أن مرت بھا، في ظل حصار األجھزة االتصالیة الذك
المختلفة التي سھلت الولوج ومتابعة الجماھیر للمؤسسات ومنتجاتھا 
ومستجداتھا ووسعت نطاق رجع الصدى ناحیتھا، ما یتطلب من القائم بالعالقات 
العامة الذكیة مھارات ذكیة وتزكیة وظائفھ إلى مستویات أعلى تستجیب لھذه 

  .كات التواصل االجتماعيالرھانات التي ستخوضھا صورة المؤسسة عبر شب
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استعراض أھم رھانات العالقات العامة النظریة بھدفلتأتي ھذه الدراسة  
الذكیة في إدارة الصورة الذھنیةللمؤسسة عبر شبكات التواصل االجتماعي، 

  :وفق التساؤالت التالیة
 ما ھي العالقات العامة الذكیة؟ 
 ما ھي صورة المؤسسة في زمن الرقمنة؟ 
  العالقات العامة الذكیة في إدارة صورة المؤسسة عبر ما ھي رھانات

  شبكات التواصل االجتماعي؟
  :لتأتي اإلجابة عن ھذه التساؤالت وفق الطرح التالي 

 العالقات العامة الذكیة. 
 الصورة الذھنیة للمؤسسة. 
 التشبیك عبر شبكات التواصل االجتماعي. 
 الذكیة حاضنة للرھانات/ بیئة العمل الرقمیة. 
 ات التشبیك للعالقات العامة الذكیة عبر شبكات التواصل رھان

 :االجتماعي
  .رھانات تنافسیة مجال عمل العالقات العامة الذكیة*
  . رھان العالقات العامة التسویقیة*
    .رھان إدارة صورة المؤسسة*
  .رھان التشبیك مع الجماھیر*

  :العالقات العامة الذكیة - 1
ِن دائما ما كانت التعریفات  طروحات لزوایا النظر واستجابة لبیئة تََكوُّ

المفھوم والمصطلح، بحیث قدمت العدید من التعریفات للعالقات العامة منذ بدء 
بشكل عام؛ یبدو أن ھناك ثالثة تیارات داخل و. تأطیرھا علمیا ومعرفیا

مجموعة البحث تؤكد على العالقات العامة إما كوظیفة إداریة، أو إدارة 
لذلك تعتبر العالقات العامة الكالسیكیة ھي  .1أو كإدارة عالقات اتصاالت،

قاعدة العالقات العامة الذكیة، والعالقات العامة كممارسة لیست بالحدیثة، فقد 
عرفت باختالف أشكالھا وتوحد لُبِّھا، غیر أن الحدیث فیھا ھو اتصالھا بالذكاء 

قمنة في االنترنت، لیأتي الحدیث أو البیئة االتصالیة الذكیة المتأتیة من عالم الر
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عن العالقات العامة الذكیة استجابة للمطلب الذي دعا إلیھ عدید المفكرین 
والمختصین في العالقات العامة مؤخرا، حول ضرورة إعادة صیاغة تعریفات 
جدیدة للعالقات العامة تؤطرھا البیئة االتصالیة الجدیدة المرقمنة والذكیة خاصة 

، مؤكدین أن "شبكات التواصل االجتماعي"ھا وأشكالھا ضمن أھم تطورات
  .شبكات التواصل االجتماعي ھي في األساس عالقات عامة في عالم االنترنت

عملیة االتصال المؤسسي القائمة : وتعرف العالقات العامة الذكیة بكونھا
على استخدام تكنولوجیا االتصال في الوصول إلى الجمھور والتفاعل معھ، 

وظائف العالقات العامة عبر وسائل تقنیة حدیثة بسھولة وسرعة في أي وتنفیذ 
لیكون الحدیث عن العالقات العامة الذكیة تبعا لتفعیل . 2وقت وفي كل مكان

كواقع عالقة بین المؤسسة وجماھیرھا حالیا؛ نتیجة اإلعالم " التفاعلیة"خاصیة 
ي فرضت االستجابة الجدید والتشبیك االجتماعي وتوافر األجھزة الذكیة الت

اآلنیة وتحیین التفاعل الدائم العالي المستوى من القائمین بالعالقات العامة اتجاه 
والحدیث عن . ما یكون مجتمعا افتراضیا خاصا بالمنظمة وجمھورھاالجماھیر، 

العالقات العامة الذكیة بمعنى التفاعلیة مع الجماھیر؛ ال یشیر فقط للموقع 
ل حسابات المؤسسة عبر مواقع التواصل االجتماعي، اإللكتروني للمؤسسة ب

وتطبیقات الھواتف واأللواح الذكیة، حسابات المؤسسة عبر مواقع النشر 
المعرفي وتبادل المحتوى، وحسابات المجتمعات االفتراضیة، وما یتعلق 
بمحركات البحث ومواقع استطالعات الرأي العام الرقمیة، وعبر المواقع 

  .ئل اإلعالم عبر النتاإللكترونیة لوسا
وجاء ھذا االتجاه في عمل العالقات العامة نتیجة االتجاه نحو بیئة 
األعمال الذكیة، وأیضا استجابة لتعاظم دور الجماھیر في تغییر وتسییر بیئة 
األعمال واتصاالتھا، ھذه األخیرة التي أضحت تحدیا بسبب الھواتف الذكیة 

صل االجتماعي، حیث أصبح لزاما على وتطبیقاتھا اجتماعا مع شبكات التوا
القائمین بالعالقات العامة تعزیز صورة وتموقع المؤسسة وتنافسیتھا في ظل 
بیئة األعمال واالتصال الذكیة، من خالل دعم التفاعل مع الجماھیر لمعرفة 
رجع الصدى واالتجاھات واشراكھم من خالل مقترحاتھم ودعم الحوار معھم 

تسھیل األعمال واالتصاالت مع مختلف المتعاملین،  وبذلك تطویر الخدمات،
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الخ، ما یحقق وظائف العالقات العامة ...ورصد أعمال واستراتیجیات المنافسین
  .المختلفة التي ترسخ صورة إیجابیة عن المؤسسة

وفي الجدول التالي تلخیص ألھم خصائص العالقات العامة بین 
بنموذج "إلى الذكیة، وھوما یسمى  الكالسیكیة والرقمیة أو اإللكترونیةوصوال

  .3"العالقات العامة الذكیة
أنواع العالقات 

  العامة
  التقلیدیة والحدیثة  وسائل االتصال  وفقا العتمادھا على

العالقات العامة   نوع العالقات العامة
  التقلیدیة

العالقات العامة 
  اإللكترونیة

  العالقات العامة الذكیة

وسائل االتصال 
  المستخدمة

تعتمد على وسائل 
االتصال التقلیدیة في 
العالقات العامة مثل 
الوسائل المطبوعة 
كالمجالت والنشرات 

والتقاریر 
والمطویات، إلى 
جانب االتصال 
المباشر الشخصي 

  .والجمعي

تعتمد على استخدام 
الموقع اإللكتروني 
للمنظمة في نشر 
معلومات وأخبار 
عبر النصوص 
المكتوبة والوسائل 

ة كالفیدیو المتعدد
  .والغرافیك

تعتمد على تطبیقات 
مثل  2.0الویب 

وسائل التواصل 
االجتماعي ومواقع 
نشر وتبادل الملفات 
والفیدیو والصور، 
كما تعتمد على 

التطبیقات 
Applications 

المتوافقة مع أجھزة 
الحاسب اللوحي 
والھواتف الذكیة، 
وذلك للوصول إلى 
الجمھور والتفاعل 

  .معھ
ع التفاعل م

  الجمھور
اتصال في اتجاه 
واحد غیر متفاعل 
في حال الوسائل 
التقلیدیة، واتصال 
لحظي في حال 
االتصال المباشر 

  .ینتھي بنھایة الحدث

اتصال في اتجاھین، 
متفاعل یرتبط 
باستخدام الجمھور 
لموقع المنظمة 
واإلبحار فیھ، 
وتكون وظائف 
العالقات العامة 
جزءا من الموقع 

ف إلى جانب الوظائ
التسویقیة والخدمیة 

  .األخرى

اتصال في اتجاھین 
یتم في أي وقت وفي 
أي مكان عبر أجھزة 
ذكیة متعددة األنواع، 
ویتمكن فیھ الجمھور 
من التفاعل مع 
العالقات العامة 
وكذلك مع غیره من 
المستخدمین وتكوین 
مجتمع افتراضي 
خاص بالمنظمة 
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وجمھورھا على 
الویب، ویحقق ذلك 

في  مفھوم الحوار
  .العالقات العامة

  - SMART Public Relationsنموذج العالقات العامة الذكیة ): 1(الشكل 
خیرت عیاد، أحمد فاروق، العالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر االنترنت، : المصدر

 .172ص 
وبالنظر إلى الجدول أعاله؛ فإن العالقات العامة الذكیة شدیدة الحساسیة 

نظریا وممارساتیا اآلن سیتقادم بعد حین، مما یصعب  والتغیر، وتأطیرھا
  .البحث األكادیمي فیھا وأیضا مجال التدریب وصقل واكتساب مھارات جدیدة

 :الصورة الذھنیة للمؤسسة - 2
َمت وفقھا  یعتبر مجال العالقات العامة والرأي العام األرضیة التي قُدِّ

 .ا بمسمى صورة المؤسسةتعریفات للصورة الذھنیة للمؤسساتوالتي قدمت أیض
عندما أصبح لمھنة العالقات  Imageوبدأ استخدام مصطلح الصورة الذھنیة 

تطویر صورة "العامة تأثیر كبیر على الحیاة األمریكیة، وقد كان لظھور كتاب 
أثر كبیر  1960في عام " Lee Bristolلي بریستول "للكاتب األمریكي " المنشأة

بین رجال األعمال، وما لبث ھذا المصطلح أن في نشر مفھوم صورة المنشأة 
ویعود . 4تزاید استخدامھ في المجاالت التجاریة والسیاسیة واإلعالمیة والمھنیة

المتصلة بالفعل  Imageمصطلح الصورة الذھنیة في أصلھ الالتیني إلى كلمة 
IMITARI "وعلى الرغم من أن المعنى اللغوي للصورة "یمثل"أو " یحاكي ،

  .5"االنعكاس"یدل على المحاكاة والتمثیل؛ إال أن معناھا الفیزیائي الذھنیة 
بعض  :وتظھر ثالثة اتجاھات تحدد صورة المؤسسة في األدبیات

المؤلفین مھتمون فقط بالمفھوم، والبعض اآلخر یحددھا فیما یتعلق بالمفاھیم 
عدة  ، بینما ال یزال البعض اآلخر یقسمھا إلى)الھویة أو السمعة(ذات الصلة 

ھي المعاني والمواقف والمعارف واآلراء والصورة الذھنیة للمؤسسة  .6صور
المشتركة ألصحاب المصلحة في المؤسسة، والتي تتأثر جزئیًا على األقل 

وبالتالي یتم إنشاء الصور  المنبثقة عن المؤسسة، اإلستراتیجیةباالتصاالت 
التنظیمیة والحفاظ علیھا من قبل كل من المؤسسات وأصحاب المصلحة؛ فبینما 
تحاول المؤسسة بنشاط عرض صورة معینة لنفسھا، یقوم أصحاب المصلحة 
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بتشكیل تصورات للمؤسسة، وبالتالي ھذه االزدواجیة ھي التي تنتج الصورة 
لمؤسسات وأصحاب المصلحة ، ولیس فھي نتاج الخطاب بین ا...التنظیمیة

مجرد نتیجة للتواصل أحادي االتجاه الذي ینتج بحكم الواقع صورة مرغوبة في 
  .7أذھان الجمھور المستھدف

اسم : وتتكون الصورة الذھنیة للمنظمة من بعض أو كل العناصر التالیة
ا المنظمة، ورمزھا، وانجازاتھا، ولباس موظفیھا ومواقعھا وسیاراتھا ودورھ

في خدمة المجتمع، ومساھمتھا في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، 
وتشمل أیضا اخفاقاتھا ومشكالتھا ونزاعاتھا وآثارھا السلبیة على البیئة 

  .8الخ... واإلنسان
وتتطلب إدارة صورة المؤسسة فھًما لكیفیة تكوین صورة المؤسسة، 

ل على المعرفة والفھم للصور الحالیة وكیفیة قیاسھالتعدیلھا، ومن المھم الحصو
  .9وما تقوم علیھ، وھي مظلة المعلومات التي یحملھا الشخص عن المؤسسة

دارة صورة المؤسسة ھي عملیة منھجیة ومتعددة الجوانب تنطوي وإ
على خطط وسیاسات تھدف إلى تشكیل صورة إیجابیة للجو الداخلي والخارجي 

السلبیة والمواقف تجاه المؤسسة، حیث تؤدي للمؤسسة، والقضاء على األفكار 
إدارة صورة المؤسسة إلى والدة لغة المؤسسة، وتقالید المؤسسة، وحوار یركز 
على التعبیر عن ذات المؤسسة بطریقة ما، بحیث یتوافق ھذا الحوار مع 

 .10توقعات وفھم جمیع أصحاب المصلحة في المؤسسة
مؤسسة، فإن العالقات العامة إذن؛ فتبعا لما تعنیھ الصورة الذھنیة لل

مطالبة بالكثیر لتحقیق الصورة الذھنیة اإلیجابیة للمؤسسة سواء من خالل 
بناءھا أو إدارتھا أو صیانتھا، وھو ما یجب أن تقوم بھ العالقات العامة الذكیة 

  .  في القرن الواحد والعشرین
  : التشبیك عبر شبكات التواصل االجتماعي - 3

یك االجتماعي لجمع شبكات التواصل االجتماعي لقد اعتمدنا التشب
كطرف؛ باالتجاه نحو ھذه الشبكات من قبل المؤسسات ممثلة بالعالقات العامة 
من خالل التشبیك وخلق شبكات واستراتیجیات تواصل اجتماعي مع الجماھیر 

. ووفق ذلك فمواقع التواصل االجتماعي. من خالل ھذه المواقع كطرف ثان
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ل االجتماعي لم تأت من فراغ طبعا، بل كانت لنشأتھا ووالدتھا وشبكات التواص
مجموع ظروف كانت متداخلة ومتسلسلة كمعطیات بیئة وفرت أسباب 

  .، وتكنولوجیا االتصال الحدیثة واإلعالم الجدیدWeb 2.0لظھورھا، كالویب 
وتعد الشبكات االجتماعیة أداة مساعدة للتواصل مع اآلخرین وھي شكل 

المشاركة حیث یتحد األشخاص ذوو االھتمامات المشتركة مًعا من أشكال 
ویبنون العالقات من خالل المجتمع ھي اتصال ثنائي االتجاه، حیث تكون 

وشبكات التواصل . 11المحادثات في جوھرھا، ویتم من خاللھا تطویر العالقات
مات االجتماعیة ھي المواقع اإللكترونیة التي توفر فیھا تطبیقات االنترنت خد

لمستخدمیھا تتیح لھم إنشاء صفحة شخصیة معروضة للعامة ضمن موقع أو 
نظام معین، وتوفر وسیلة اتصال مع معارف منشئ الصفحة أو مع غیره من 
مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل المعلومات بین مستخدمي ذلك الموقع 

مجتمع افتراضي  تتیح التواصل بین األفراد في بیئة. 12أو النظام عبر االنترنت
بلد، أو جامعة، أو مدرسة، أو (یجمعھم وفق مجموعات اھتمام أو شبكات انتماء 

ویتم ھذا كلھ عن طریق خدمات التواصل المباشرمثل إرسال الرسائل، ) شركة
أو االطالع على الملفات الشخصیة لآلخرین، ومعرفة أخبارھم والمعلومات 

  .13المتاحة للعرض
االجتماعي الذي تقوم بھ أجھزة العالقات العامة في ھذه أما عن التشبیك 

باتصاالت المؤسسة عبر وسائل التواصل "الدراسة سیكون تحت ما یعرف 
استخدام المنظمات لوسائل التواصل االجتماعي من : والذي یعني" االجتماعي

أجل التفاعل الیومي مع الجمھور، وكذلك إلدارة حمالتھا االتصالیة أو األنشطة 
لتي تقوم بھا، بحیث تتحمل المنظمة مسؤولیة نشر وإدارة محتویات صفحتھا ا

ویجب أن یؤخذ في االعتبار ...وحساباتھا على مواقع التواصل االجتماعي
أھداف استخدام وسائل التواصل االجتماعي، والجمھور المستھدف، وطبیعة 

ل الرسائل والمعلومات المطلوب نشرھا، والتكامل بین وسائل التواص
  .14االجتماعي مع وسائل التواصل األخرى
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  :الذكیة حاضنة للرھانات/بیئة العمل الرقمیة - 4
في " SMARTالذكاء "یتسع وبشكل مذھل مؤخرا؛ توغل صفة 

مجاالت الحیاة والعمل، فاآلن أصبح التخطیط یسیر نحو تبني المدن الذكیة، 
الذكیة، وصوال إلى  والمؤسسات الذكیة، والحكومات الذكیة واألنظمة واألجھزة

  .ما یعرف اآلن بأنترنت األشیاء
الجرعة األكبر لرقمیة عالم " اللمس"برفقة تقنیة " الذكاء"وتعتبر صفة 

الموجة الثالثة الذي نعیشھ، والذي أسس لبیئة عمل رقمیة تؤطر عالم المؤسسات 
واألعمال، لتفرض مجموع رھانات تتقدمھا رھانات االتصال الذكي بالنسبة 

والذي یحتاج یقظة تكنولوجیة عالیة -ربطا بموضوع ھذه الدراسة -ؤسسات للم
، كنتاج "الذكاء"األداء من قبل أجھزة العالقات العامة التي اتجھت بدورھا نحو 

عام وخاص لتكنولوجیا االتصال الحدیثة واقتصاد المعرفة، باعتبار أن الدور 
  .ستراتیجيالرئیس للیقظة التكنولوجیة ھو توفیر أفضل تخطیط ا

والیقظة التكنولوجیة ھي العملیة التي تحصر المؤسسة من خاللھا 
التقنیات والتكنولوجیات المستعملة من طرف زبائنھا، موردیھا، شركائھا 
ومنافسیھا، في إطار مجال نشاطھا وذلك لمتابعة التطورات التي قد ال تؤثر 

وشركائھا ومنافسیھا على مستقبلھا فحسب وإنما على مستقبل زبائنھا وموردیھا 
والحدیث عن العالقات العامة الذكیة یعني مواكبة  .15واتخاذ اإلجراءات الوقائیة

لھذا الطرح لمواجھة رھاناتھ على مستوى وظائف العالقات العامة إلدارة 
تزداد صعوبة اللعبة حیث . صورة المؤسسة في ظل البیئة الرقمیة الذكیة

ألسواق وانھیار الحواجز بینھا وتحولھا إلى التنافسیة الجدیدة نتیجة انفتاح ا
أسواق الكترونیة تسیطر علیھا التقنیة المتقدمة، حیث تأتي المنافسة من كل 
مكان، وال حمایة منھا إال بمحاولة التفوق والتمیز بالتجدید واالبتكار وسرعة 

  . 16االستجابة لرغبات العمالء، والوصول إلیھم في الزمان والمكان المناسبین
إلى تموقع ذكي ضمن مفرزات تكنولوجیا  ومنھ تحتاج المؤسسات

االتصال الحدیثة على النمط االقتصادي اآلن، استھالكا من قبل الجماھیر 
ما یعزز مبدأ تمثیل المؤسسة بصورة ایجابیة أمام وأیضا تعاطیا اتصالیا معھم، 
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المؤسسة بیئتھا المحیطة وجماھیرھا، والمرتبط بمفھوم المؤسسات المعاصرة و
  .كنظام مفتوح

وبذلك فالعالقات العامة الذكیة تواجھ وفق بیئة العمل الرقمیة؛ رھانات 
في مجال العمل وطبیعة المھام وخلق الوظائف الجدیدة، واندماج وتقارب 
مجاالت العمل خاصة مع التسویق، دخوال في أقصى تحدیات الحفاظ على بناء 

ضمن البیئة التنافسیة، بسبب خلق وإدارة ناجحة للصورة الذھنیة للمؤسسة 
المجتمعات الشبكیة وتغلغل تكنولوجیا االتصال الحدیثة في االقتصاد والتحول 

تسویق رقمي، تجارة إلكترونیة، مؤسسات افتراضیة، : إلى كل ما ھو رقمي
وحتى إمكانیة الدفع من خالل شبكات التواصل االجتماعي، مثل ما حدث خالل 

؛ حیث أصبح من الممكن تحویل النقود عبر تطبیق 19-جائحة كورونا كوفید
في البرازیل، كل ذلك غیر جذریا بیئة نشاط العالقات العامة  آبالواتس 
  .ووظائفھا

وباعتبار العالقات العامة الجھاز الذي ینظم االتصال بین المؤسسة 
 ؛ والتي"الرسالة"وجماھیرا المختلفة، فإن العملیة االتصالیة ككل قائمة من أجل 

ھي بلغة اقتصادیة تبلیغ للمؤسسة بصورتھا ومنتجاتھا، متنقلة من قائم بھا 
وعلیھا إلى مستھدف بھا ھو الجمھور والذي أصبح مساھما في صنعھا، لذلك 
فالتفجر االتصالي الذكي كان نتیجة حتمیة للتواجد واالستخدام المذھل لما نعرفھ 

إذن من ركائز البیئة . Web 2.0بتكنولوجیا االتصال الحدیثة متولدة عن الویب 
الرقمیة الذكیة الحاضنة لرھانات العالقات العامة الذكیة في التشبیك االجتماعي 

كتطور منعطف في االنترنت وعالم الویب، جاءت لتحاكي متطلبات  2.0الویب 
تغیر االتصال، حیث بدأت تغیرات تطرأ بشكل مركز على عالقة المستخدم لھا 

. ستقبل سلبي الى مستخدم مشارك في صنع المحتوىبھا، الذي تحول من م
والقائمون على الویب یسعون دوما إلى استقطاب دائم وواسع للمستخدمین 
للویب نحو المحتویات التي ینشرونھا، بذلك كان إیقاف ھذا المنعطف في أسس 
وخصائص الویب مستحیال، مع إضافة حقیقة أن ذلك كان في صالح صانعي 

ي مقدمتھم القائمون على العالقات العامة؛ على مستویات المحتوى الرقمي ف
  .عدة تخدم صناعة وإدارة صورة المؤسسة
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إذن؛ فالدینامیكیة والتفاعلیة والتشاركیة والحواریة وبناء تشبیك اجتماعي 
واسع وبناء تجمعات ومجتمعات افتراضیة وبناء وإدارة المحتوى الرقمي 

والتي انعكست على  2.0میزت الویب  المعلوماتي؛ تعتبر أھم الخصائص التي
مختلف أشكال االتصال التي استحدثتھا ھذه النسخة من الویب في مقدمتھا 

  .التشبیك االجتماعي الذي تعمل وفقھ العالقات العامة الذكیة حالیا
لنورد تحد مھم آخر یشكل القاعدة الرقمیة األم لبیئة عمل العالقات العامة 

والمعلومات ولغة الرقمنة ومالكیھا من كبریات  الذكیة وھي عالم البیانات
حیث بدأ عمالقة العالم . الشركات التي تشكل عبء أیضا للعالقات العامة الذكیة

الرقمي یغزون أراضي بعضھم، فاندلعت حرب بین جوجل وفیسبوك وأمازون 
وآبل ولینكد إن سعیا وراء جذب األشخاص أنفسھم، وترجمة ھذا الجذب إلى 

یث یتنافسون في الموسیقى، والقراء اإللكترونیین، والجانب دوالرات، ح
االجتماعي، والھواتف النقالة، والبحث، والحشد، واألجھزة اللوحیة، والدعایة، 

  .17والمعارف، وما غیر ذلك
وضمن منافستھم ھذه اندعت الحرب التنافسیة للشركات االقتصادیة  

كلھا، متمثلة للخدمات التي تقدمھا وكیف تقدمھا، لمن ولماذا أیضا، ووفقا لذلك 
یراھن المختصون في العالقات العامة على تحدیات مستقبلیة أكبر ستقوم على 

صصو العالقات سیحتاج متخ. استشراف الرقمنة وعالم البیانات وتطبیقاتھا
العامة واالتصاالت إلى أن یصبحوا علماء بیانات لفھم كیف یعیش جمھورھم 
المستھدف ویعملون ویستھلكون، ستلعب التحلیالت دوًرا كبیًرا في العالقات 
العامة في المستقبل، فیجب على ممارسي العالقات العامة الجمع بین البیانات 

لعالقات العامة، للتنبؤ باالتجاھات واإلبداع، وھو نھج لطالما دعم حمالت ا
المستقبلیة، وتحدید جماھیر جدیدة والتأكد من أن البرامج جذابة ومثیرة لالھتمام 

  .18للمستخدمین النھائیین
  :رھانات التشبیك للعالقات العامة الذكیة عبر شبكات التواصل االجتماعي - 4

نھ العالقات كما سبق لنا الطرح؛ فإن التشبیك االجتماعي الذي تعمل ضم
وكما أن . العامة الذكیة ھو اتصال مؤسسي ضمن وسائل التواصل االجتماعي

وسائل التواصل االجتماعي متعدد النوع والعدد؛ فلیس من السھل للعالقات 
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العامة الذكیة الحفاظ على وتیرة العمل وجودتھ ضمن ھذا التشبیك، ما طرح 
استجد فیھا الكثیر، وأھم  رھانات لتواجدھا ونشاطھا وتحقیق وظائفھا التي

  :الرھانات ھذه الرھانات ما یلي
العالقات  تعیش :رھانات تنافسیة مجال عمل العالقات العامة الذكیة/ 1- 4

العامة الذكیة ضمن بیئة عملھا؛ رھانات عدة تؤسس نظریا ومھنیا لمستحدثات 
ار فیما نحن ال نملك الخی. حول مجال العالقات العامة ككل في المستقبل القریب

إذا كان ینبغي علینا استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي أم ال، فالخیار الذي 
نملكھ ھو مدى براعتنا في استخدامھا، فالعائد على االستثمار لوسائل اإلعالم 

  .19االجتماعي ھو أن عملك سیظل لھ وجود في غضون خمس سنوات
ة ُمَؤطََّرةً ضمن إذن فرھان استدخال وظائف جدیدة لمجال العالقات العام

العالقات العامة الذكیة، كان استجابة لمتطلبات التشبیك االجتماعي للمؤسسة مع 
جماھیرھا المختلفة وسوق العمل وتنافسیتھ، بحیث ال تزال الوظیفة الجوھریة 

. لدى جماھیرھا" بناء صورة ذھنیة حسنة عن المؤسسة"للعالقات العامة ھي 
ق وظائف العالقات العامة الذكیة، تحولت بعض ووفق تشعب وزیادة أعباء تحقی

صانع "الوظائف للقائم بالعالقات العامة إلى مھنة فرعیة، من ذلك تخصیص 
 Image Maker الصورةوصانع . من أجل الصورة الذھنیة للمؤسسة" للصورة

ھو الوظیفة التي یقوم شاغلھا بتحدید عناصر الصورة المرغوبة للمنظمة والتي 
الجھد من أجل تكوینھا واالستفادة من كافة الظروف التي تساعد على ینبغي بذل 

تحقیقھا ودراسة األوضاع المعاكسة لتفادي آثارھا السلبیة على صورة المنظمة، 
باإلضافة إلى ما یعرف بالمحللین . 20أو إضعافھا إلى أدنى حد ممكن

حالة واالستراتیجیین وصناع المحتوى َكفَِرٍق محددة المھام خاصة خالل 
  .األزمة

وإن كان ھذا التحول إیجابیا لتوسیع دائرة عمل العالقات العامة الذكیة 
وتأكیدا على أھمیة ھذا الجھاز ومنحھ قیمتھ الفعلیة في المؤسسة؛ فإن الرھانات 
األخرى تنحى إلى كونھا تھدیدا لعمل العالقات العامة وفاعلیة أدائھا، حیث 

نافسین غیر مسبوقین في ظل بیئة یواجھ القائمون بالعالقات العامة الذكیة اآلن م
التشبیك االجتماعي الذكیة مثل صناع المحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل 
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االجتماعي، وكذا متخصصي شبكات التواصل االجتماعي كمتخصص 
، ...الفیسبوك ومتخصص التویتر ومتخصص اللینكد إن ومتخصص الیوتیوب

من  -والحوسبة واالنترنت والذین یكونون غالبا ناشطي مجال المعلوماتیة 
ولكن یتحولون إلى متبنین لوظائف  - الناحیة الوظیفیة وممارسة وظائف المھنة

عدة ھي في األصل من صمیم عمل القائم بالعالقات العامة مثل تسویق صورة 
  .الخ...المؤسسة والتشبیك مع الجماھیر وإدارة المحتوى

قائم بالعالقات العامة ولعل أصل ھذه المنافسة والتھدید كرھان بقاء لل
ضمن مجال بیئة العمل الذكیة؛ ھو التحول في مفھوم صناعة المحتوى وإدارتھ 

المعلومة، حیث أصبح الكل اآلن " مستقبل"بدل " المستخدم"وتبني صفة 
وضمن محو األمیة المعلوماتیة وعالم شبكات التواصل االجتماعي؛ مشاركا في 

من خالل " Smartالذكاء "ة صناعة وإدارة المحتوى، حیث وفرت صف
األجھزة الذكیة بأنظمتھا وتطبیقاتھا سھولة االستخدام مقابل األداء العالي، بحیث 
خرجت األمور من حیز التخصص في صناعة المحتوى وضرورة التمكن 
العلمي لتحقیقھ، ولم یعد المحتوى حكرا على المتخصصین من مھندسي 

وھو ما وضع العالقات . واالتصالالمعلوماتیة والحواسیب وعلوم اإلعالم 
العامة الذكیة أمام رھان آخر في بیئة العمل وھو الموازنة بین المسؤولیة 
اإلعالمیة والمسؤولیة االجتماعیة، في وقتنا الذي تصاعدت فیھ المطالبة بتفعیل 
عال للمسؤولیة االجتماعیة من قبل المؤسسات االقتصادیة المختلفة اتجاه 

ر، حتى أصبحت فیھ المسؤولیة االجتماعیة منفذا ونافذة ھامة المجتمع والجماھی
لتسویق صورة المؤسسة ترویجا وإعالنا الستقطاب الجماھیر وتأطیر الرأي 
العام بما یخدم مصالح ھذه المؤسسة بالسعي لخدمة مصالح الجماھیر، وھو ما 

المیة یضغط على العالقات العامة لتكون ذكیة في التوفیق بین مسؤولیتھا اإلع
وبغض النظر عن الجدل حول مدى أخالقیة ممارسات المنظمات . واالجتماعیة

ومدى قبولھا في المجتمع، تبقى المسؤولیة اإلعالمیة للعالقات العامة جزء 
  .21أساسیا من مسؤولیة المنظمات االجتماعیة تجاه جماھیرھا األساسیة

یعد یخلو أي موقع ولتعزیز التواجد االتصالي للعالقات العامة الذكیة؛ لم 
إلكتروني ألي مؤسسة من أیقونات شبكات التواصل االجتماعیة للمتابعة 
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والتواصل والتفاعل، لتعزیز تواجد المؤسسة وتموقعھا وتواصلھا ووصولھا 
لجماھیرھا من خالل أكثر شبكات التواصل االجتماعي ارتیادا من قبل الجماھیر 

ثة المقدمة من ھذه الشبكات بما واعتمادھا المتواصل على الخدمات المستحد
یخدمھا كمؤسسة، وذلك ما یستدعي توفر مجموعة من الخصائص في القائم 

  :22بالعالقات العامة ضمن مجالھا الذكي لیحافظ على مكانتھ ووظیفتھ أھمھا
  أن یكون لدیھ معرفة جیدة عن تحلیل المواقع وعدد الزیارات ومعرفة نوعیة

 .الجمھور األكثر زیارة للموقع
  أن یكون لدیھ القدرة على تقییم موقع المنظمة ودوره في تحقیق الجانب

 .االتصالي
  أن یكون لدیھ معرفة عامة بكافة الوسائل االتصالیة المتاحة من خالل

 .االنترنت وأیا من ھذه الوسائل تناسب أي فئة من فئات الجماھیر
 ن صحة المعلومات أن یكون لدیھ القدرة على اتباع األسالیب الحدیثة للتأكد م

 .التي یحصل علیھا
  أن یتعرف على كیفیة إدارة المواقع اإللكترونیة، وإنشاء صفحات التواصل

االجتماعي إلى جانب بعض األمور الفنیة األخرى التي تختلف وفقا 
 .لإلمكانیات والخدمات المتاحة لموقع كل منظمة

العامة على وھنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة حصول القائمین بالعالقات 
التدریب والتكوین المستمر للتمكن من تقدیم األداء المطلوب للعالقات العامة 
الذكیة، وھو األمر الذي یقلق الكثیر من خبراء العالقات العامة، نتیجة وقوع 
الكثیر من ممارسي العالقات العامة في فخ ما توفره االنترنت من دورات 

البا نظریة، وھو الذي سیجعلھم حبیسي تدریبیة مجانیة او مدفوعة لكن تكون غ
المھارات الموجودة ویمنعھم من التطور واكتساب مھارات جدیدة، فھم 
كالالعبین الریاضیین یحتاجون للتدریب العملي من مدربین وخبراء ولیس عبر 

  .دورات نظریة
في  )(وامتدادا لرھانات العمل؛ یقدم لنا مجموع ممارسین ومختصین

العالقات العامة في مؤسسات اقتصادیة عالمیة استشرافا التجاھات العالقات 
  : 23أھمھا 2020العامة في المستقبل القریب بدء من 
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مع تدفق المحتوى  :أھمیة البیانات مع انفجار المحتوى التفاعلي - 1
أكثر ذكاًء وأكثر تفاعالً من أي  العامة جھود العالقات یجب أن تكون الرقمي،

 حمالت رقمیة شدیدة التركیز مصممة 2020وسیشھد عام  وقت مضى،
  .للوصول إلى مجموعة جمھور متخصصة

ستكون : 2020في عام  العالقات العامة المتخصصة ستكتسب شعبیة - 2
المنظمات أكثر انتقائیة، وسیحتاج مستشارو العالقات العامة إلى أن یكونوا 

  .بیئة سریعة الحركة  استباقیین وأذكیاء في دعم العالمات التجاریة بفعالیة في
الرغم من إدخال  على: یكون للمشاركات ذات المغزى تأثیر أعمقس - 3

التكنولوجیا الجدیدة، والخوارزمیات المتخصصة، واألجھزة اإللكترونیة 
  .الفاخرة ، إال أن العالقات العامة تحتاج إلى عنصر بشري لتبقى مالئمة

نواع ھناك رغبة متزایدة في أ  :أنواع المحتوى الجدیدة التي تدفع المبیعات - 4
وسیحتاج محترفو العالقات العامة إلى النظر في جمیع  جدیدة من المحتوى،

جوانب البصمة االجتماعیة والرقمیة لعمالئھم، مع تطویر مقاطع فیدیو 
قصیرة لوسائل التواصل االجتماعي أو البث الصوتي إلجراء المقابالت عبر 

  .اإلنترنت
  .عام المؤثرین 2020سیكون عام  - 5
یمكننا أن  :في حالة األزمات وإدارة السمعة سیكونان على الراداراالتصال  - 6

نتوقع رؤیة المزید من األدوار الداخلیة المخصصة حصریًا إلدارة سمعة 
 .الشركة كجزء من فرق االتصاالت األوسع للمؤسسات

  :رھان العالقات العامة التسویقیة/ 2- 4
ذي فرضتھ البیئة العالقات العامة التسویقیة ھي المجال المستحدث ال

الرقمیة خاصة ضمن شبكات التواصل االجتماعي، بحیث تقاربت وتداخلت 
". التسویق"و" العالقات العامة"واندمجت العدید من وظائف ومھام مجالي 

والعالقات العامة التسویقیة ھي البرنامج أو الجھود الرامیة إلى تحسین أو 
اء، مثل وسائل اإلعالم حمایة المبیعات أو صورة المنتج وتشجیع الوسط

التقلیدیة، ووسائط اإلعالم اإللكترونیة، واألفراد لنقل وتمریر رسالة عن 
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الشركة ومنتجاتھا طواعیة إلى جمھورھا من مؤسسات األعمال أو 
  .24المستھلكین

إذن كال المجالین یسعى إلى استقطاب الجماھیر بإقناعھا واستمالتھا 
بالنسبة للعالقات العامة، ونحو المنتجات بالنسبة وتحقیق الوالء، نحو المؤسسة 

وعلى عكس  لدینا اآلن تسویق رقمي واجتماعي ومؤثر للنظر فیھ، .للتسویق
التلفزیون أو الرادیو أو المطبوعات؛ تطورت العالقات العامة وأصبحت الیوم 

لذلك وجدت  .25عاًما 20ذات صلة، إن لم تكن أكثر صلة، مما كانت علیھ قبل 
سات أن جمع الجھود المبذولة في العالقات العامة والتسویق تحت ظل المؤس

البیئة الرقمیة أقل تكلفة وجھدا ووقتا، فقد وحدت ھذه البیئة بیئة كل اختصاص 
ووضعت المؤسسات أمام مبدأي التكامل واالندماج بالتفاعل على كل 

ا تكنولوجیا المستویات، حیث یعتبر االندماج والتفاعل میزة الرقمیة وھما میزت
االتصال والمعلومات الحدیثة، كوننا ھنا نركز على األسالیب واالستراتیجیات 

  .االتصالیة الذكیة
كما أن الخط الفاصل بین العالقات العامة والتسویق واإلعالن غیر 

، نظًرا ألن العدید من العالمات التجاریة تراجع میزانیات 2019واضح منذ عام 
یق واإلعالن، وأصبحت ملخصات عمالء الوكاالت العالقات العامة والتسو

أكثر تنوًعا، وستصبح ھذه التخصصات الثالثة أكثر تشابًكا، فقد أصبح محترفو 
العالقات العامة الیوم سفراء للعالمات التجاریة وخبراء في وسائل التواصل 

كما انخفضت میزانیات . 26االجتماعي ومسوقي محتوى ومراقبین لالتجاھات
حیث تفاعلت العالمات التجاریة مع الجماھیر المتناقصة من خالل  اإلعالنات

ومنافذ األخبار الرقمیة  Facebook و Google إعادة توجیھ االستثمار إلى
  .The Huffington Post 27 و Buzzfeed الناشئة مثل

الیوم؛ یجب توسیع العالقات العامة إلى قنوات متعددة لتعمیق وتوسیع 
نطاق الوصول إلى المستھلكین المستھدفین، ویعد التسویق عبر المؤثرین مفتاحا 
للتواصل مع المستھلكین األصغر سنا، كما ھو الحال في عالم البودكاست 

دفع متابعین جدد الناشئ، یمكن للعالمات التجاریة تشغیل منشورات المؤثرین و
للتواصل على قنواتھم االجتماعیة الخاصة، ویمكن رفع مستوى االنطباع 
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وحركة المرور لمقالة ویب واحدة عن طریق ربط القصص ومشاركتھا مع 
معجبي العالمات التجاریة المختلفة، سواء كان ذلك من خالل إعادة نشر أخبار 

الي یواجھ المستھلك في أو مشاركة موقع صحافي مث LinkedInاألعمال على 
  .28باستخدام رابط التمریر السریع Instagramقصص  

وھنا استوجب على القائم بالعالقات العامة التمكن العالي من مجال 
التسویق بما یخدم وظائف العالقات العامة للحفاظ على صورة المؤسسة 

ر ضمن ومنتجاتھا من خالل بناء جسور تواصل وإقناع وتأثیر ناجح مع الجماھی
مجال تسویق األفكار شكال ومضمونا في صناعتھ للمحتوى الموجھ للجماھیر 
من خالل شبكات التواصل االجتماعي، والذي سیتضمن المزیج الترویجي 
كمضمون مدمج، وأسالیب اإلقناع والتأثیر، والدرایة بمنافذ وأسالیب الجماھیر 

ن التحدي المفروض في التعامل مع ھذه المحتویات تأثرا وتأثیرا، خاصة ضم
اآلن في ھذا النطاق من قبل الكلمة المنطوقة وقوتھا أونالین عبر ھذا التشبیك 
االجتماعي، والتي أصبحت مؤشرا لتغیر الكثیر من قواعد عمل المؤسسات 
انطالقا من المزیج التسویقي وصوال إلى المزیج االتصالي الذي یقع ضمن 

  .ذكیة اآلنمسؤولیة ونطاق عمل العالقات العامة ال
في ھذه الدراسة أخذنا  :رھان إدارة الصورة الذھنیة للمؤسسة/ 3- 4

التشبیك االجتماعي بمفھوم االتصال المؤسسي ضمن وسائل التواصل 
االجتماعي، ومحور وجود العالقات العامة ككل منذ العالقات العامة التقلیدیة 

. رة الذھنیة للمؤسسةإلى الرقمیة إلى الذكیة؛ ھو العمل على بناء وإدارة الصو
وتشمل ھذه العملیة التفاعل مع المستخدمین وخلق محتوى قابل للنشر 
والمشاركة، ورصد ما یقولھ أصحاب المصالح على المنظمة، والحفاظ على 
حالة الحوار الدائمة بین المستخدمین، وتتضمن أیضا نشر معلومات 

نوع وتعدد وموضوعات على وسائل التواصل االجتماعي خاصة في ضوء ت
  .29أشكالھا

وعبر التشبیك االجتماعي؛ أصبحت ھذه المھمة صعبة جدا واستدعت 
استحداث أنماط اتصالیة جدیدة واستراتیجیات لبناء وإدارة ھذه الصورة، وحتى 

  .مھن جدیدة تضاف إلى فریق العالقات العامة تلبیة لذلك
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عي وفي مقدمة رھانات صورة المؤسسة عبر وسائل التواصل االجتما
تغیر مكونات الصورة والتعاطي معھا وبناءھا ضمن ھذا التشبیك، فقد اقترب 
مفھوم السمعة اإللكترونیة من مفھوم الصورة الذھنیة للمؤسسة، واعتلت الھویة 
البصریة قمة ھرم بناء الصورة الذھنیة، وفرضت أھمیة الصورة مكانة حساسة 

للشعار والعالمة " Graphic Design غرافیك دیزاین"للتصمیم الغرافیكي 
التجاریة، وأصبح ثقل الكلمة المنطوقة أكثر من قیمة وثقل الحمالت اإلعالمیة 

  .واإلعالنیة
؛ فقد "الجماھیر"وألن مبتغى ومنتھى بناء وإدارة صورة المؤسسة ھو 

رفع التشبیك االجتماعي رھان وتحدي إدارة العالقات مع الجماھیر، وأصبح 
العامة الذكیة التموقع الدائم في سوق المنافسة والتواجد  المطلوب من العالقات

والمرافقة للجماھیر، من خالل رصد التعلیقات والمتابعات والمنشورات وتبادل 
النشر والتغریدات ونشر مختلف أشكال البیانات والمعلومات خاصة وفق 
 الوسائط المتعددة من المؤسسة وعن المؤسسة، فقد دعمت الھواتف الذكیة مع

توفر تدفق النت الدائم بمجيء انترنت الشرائح؛ الحصار المتبادل بین القائمین 
بالعالقات العامة والجماھیر، لیترصد أحدھما اآلخر من أجل مصالحھما، حیث 
كرست العالقات العامة الذكیة مبدأ التفاعلیة ومرافقة الجماھیر عبر منصات 

یلة أیام األسبوع حتى أیام ساعة وط 24شبكات التواصل االجتماعي على مدار 
العطل، وجمع جل خصائص األنواع االتصالیة تلبیة الحتیاجات الجماھیر 

فھي توفر التزامنیة ) الشخصي، الجمعي، وحتى الجماھیري(ومحاصرتھا 
في ذات الوقت، مما یدعم تحقیق  ...والالتزامنیة، الجماھیریة والالجماھیریة

خاللھا الجماھیر التي تتابعھا وتتابع  صورة إیجابیة عن المؤسسة تستقطب من
المنافسین الكثر، الذین یصعبون على المؤسسة الحفاظ على صورتھا 

واألمر یصبح أكثر صعوبة في حال األزمات حیث تمر صورة . وجماھیرھا
  . المؤسسة بمخاض عسیر لمیالد صورتھا الجدیدة التي ستكون بعد تلك األزمة

حدي توقع األزمات، لطبیعة وخصائص غیر أن البیئة الرقمیة رفعت ت
ھذه البیئة، والتي جعلت المؤسسات تبحث عن سبل واستراتیجیات جدیدة 
للتواصل مع الجماھیر في إطار إدارة صورتھا الذھنیة لدیھم، حیث یرتفع خالل 
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األزمة االھتمام أكثر بالجماھیر ألنھا مفتاح المؤسسة للخروج بأقل الخسائر من 
على صورتھا بأقصى إیجابیة ممكنة أو سرعة الترمیم في حال أزمتھا، والحفاظ 

  .تضرر ھذه الصورة
والحدیث عن إدارة صورة المؤسسة رقمیا أثناء األزمات تجاوز ارتباط 
األمر بالمواقع اإللكترونیة للمؤسسات والبرید اإللكتروني إلى الحدیث عن 

ماط متابعة اإلعالم االجتماعي، كون الحقائق واإلحصائیات لعادات وأن
الجماھیر للمؤسسات تؤكد االرتباط بھا عبر شبكات التواصل االجتماعي ولیس 

لذلك فإن إدارة صورة المؤسسة . عبر مواقعھا اإللكترونیة الرسمیة بنسبة عالیة
رقمیا تكتسي االھتمام البالغ، بحیث توصلت بعض الدراسات إلى رصد 

ت نماذج إدارة أزمة أو مستجدات ھذا المجال البحثي الممارساتي، وقدم
اتصاالت األزمة عبر شبكات التواصل االجتماعي، وتقدیم توصیف لمراحل 
إدارة األزمة واتصاالتھا أین تم التخلي عن الكثیر من الطرق واالستراتیجیات 
الكالسیكیة في فعل ذلك، ألننا أمام بیئة عمل رقمیة مختلفة عما تم وضعھ من 

  .مایة المؤسسات وصورتھا من األزماتأسس نھایات القرن العشرین لح
إن شبكات التواصل االجتماعي باتت من الوسائل المھمة في مواجھة 

، في مواجھة 2010للسیارات عام " تویوتا"األزمات، وذلك ما أكدتھ شركة 
أزمة استدعاء السیارات التي اعتمدت على شبكات التواصل االجتماعي كإحدى 

زمة، إذ عملت العالقات العامة على توظیف وسائل االتصال في اتصاالت األ
تلك الشبكات عن طریق وضع بعض المعلومات عن الشركة، وكذلك بث ملفات 
فیدیو إلعالنات أو حوارات أو خطب  المسؤولین، كما قامت الشركة في 

بدعوة مشتركي الموقع لوضع  Facebook صفحتھا على موقع الفیسبوك
فیھا قصتھم مع تویوتا، ودورھا في حیاتھم مساھمة مكتوبة على الموقع یحكون 

مما یدعم ارتباط العمالء بالشركة، ویظھر مدى أھمیتھا في حیاتھم، كما عملت 
للتواصل مع " Youtube"و " Twitter"تویوتا على استعمال موقعي 

الجمھور، وتقدیم إرشادات  لھم إلى جانب نشر مواد على صفحاتھا في 
"Facebook "جھة األزمة، ونصائح المسؤولین بالشركة عن أنشطتھا لموا

  .30للجمھور، وتطمئنھم وتقدیم شرح، وتفسیر للموقف
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ومن أجل إدارة ناجحة لصورة المؤسسة، تحتاج العالقات العامة الذكیة 
إلى مواكبة البرامج والتطبیقات والمواقع اإلحصائیة التي توفر لھا قیاس 

تساعد فمثال . اإلعالم وغیرھاصورتھا ومتابعتھا من خالل الجماھیر ووسائل 
العالمات التجاریة على فھم مواقعھا من خالل توفیر  Metrics منصات

مجموعة متنوعة من التحلیالت في متناول أیدیھم، على لوحة معلومات واحدة 
أین یمكن للعالمات التجاریة اآلن تتبع أشیاء مثل نصیبھا من األصوات بین 

الحقیقیة ومشاركة القارئ مع المحتوى لتحدید المنافسین ومقاییس الجمھور 
 .31السبل والرسائل التي یتم تحویلھا بنجاح

لقد فرض التشبیك االجتماعي على القائمین بالعالقات العامة الذكیة العمل 
على استحداث برامج عالقات عامة ذكیة واستراتیجیات جدیدة إلدارة صورة 

مختصي العالقات العامة واالتصال المؤسسة، بحیث الزال العمل قائما من قبل 
واإلعالم على إرساء استراتیجیات جدیدة إلدارة صورة المؤسسة عبر شبكات 

  .التواصل االجتماعي، خالل المواقف العادیة وأیضا خالل األزمات
لقد مكنت منصة االنترنت من تحویل : رھان التشبیك مع الجماھیر/ 4- 4

االتصال الخطي إلى النمط التفاعلي، عالقة المؤسسات مع الجماھیر؛ من نمط 
الذي تََخلََّص فیھ المستقبل أو الجمھور من صفة السلبیة إلى اإلیجابیة متمثلة في 
القدرة على رجع الصدى الفوري في المقام األول، والتحكم في تلقي المضامین 

وبذلك فالمستقبل یتفاعل مع الوسیلة . والمشاركة في انتاجھا في المقام الثاني
وتبعا لذلك أصبح من الضروري . الرسالة والقائم باالتصال في ذات الوقتو

على أجھزة العالقات العامة إعادة النظر في استراتیجیاتھا االتصالیة مع 
الجماھیر لكون التفاعل ثالثي األبعاد یزید من خطر وحساسیة فقدان الجماھیر 

  :32خالل ویمكن تحقیق ذلك من. في حال عدم تلبیة معاییر متابعتھ
ویعتمد على التفاعل مع عناصر الویب مثل االرتباطات  :التفاعل الوظیفي

التشعیبیة والفیدیو والصوت من خالل استخدام االرتباطات لالنتقال من صفحة 
ألخرى أو من موقع آلخر أو مشاھدة مقطع فیدیو أو االستماع ألغنیة أو مسمع 

ل اختیار اللغة أو حجم صوتي، وكذلك التحكم في بعض مكونات الموقع مث
  .الحروف أو بعض عناصر التصمیم
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ویعتمد على قیام المستخدم بالتعبیر عن وجھة نظره أو  :تفاعل رد الفعل
رأیھ أو كتابة معلومات أو بیانات، وذلك من خالل الرد اإللكتروني أو ملء 

  .استمارات أو اإلجابة عن أسئلة أو استیفاء استطالع رأي
ویعتمد على التواصل المباشر بین مستخدمي االنترنت من  :التفاعل المباشر

  .والمراسالت الفوریة والمؤتمرات عن بعد) الدردشة(خالل الحوار 
والتقاء أبعاد التفاعل الثالث تم تفعیلھ أكثر ضمن منصات شبكات 
التواصل االجتماعي، ما زاد تحدي التعامل مع الجماھیر، كسبھا وإرضائھا، 

إضافة إلى المنافذ  - ریة عبر شبكات التواصل االجتماعيفالقاعدة الجماھی
أصبح التحدي األول لجھاز العالقات -الجماھیریة األخرى كالموقع اإللكتروني

العامة الذكیة في المؤسسة ضمن مھامھا األساس، من تخطیط وتنسیق وتواصل 
لصیاغة الرسائل بشكل مناسب، ولمعرفة خصائص ھذه الجماھیر حفاظا على 

  .ة المؤسسة لدیھم وقیاس ھذه األخیرة بشكل دوريصور
ولكن من جانب إیجابي وفرت منصات شبكات التواصل االجتماعي بیئة 
أوسع وأوضح للرصد الفوري لرجع صدى الجماھیر والتقرب منھا، وسرعة 
تدارك األخطاء وتصحیح مسار أي خطة أو حملة إعالمیة أو تسویقیة، غیر أن 

فیة تحقیق تشبیك اتصالي ومؤسسي ناجح مع ذلك یظل رھن مدى احترا
الجماھیر، ما یتطلب بالتأكید قائمي عالقات عامة ذوي كفاءة عالیة ودرایة 
وإدراك بحقیقة إلزامیة االنتقال إلى أرضیة ھذه المنصات للتشبیك مع 
الجماھیر، وذلك باالنتقال إلى التعامل مع الجماھیر بقنوات تواصلھم الذكیة 

ا وتداوال، من أمثلة ذلك اعتماد إنشاء مجموعات عبر الفیسبوك األكثر استخدام
وعبر الواتس آب محاكاة لخدمة العمالء التسویقیة، لخلق الحوار مع الجماھیر 
واحتضانھا وتقدیم مستوى عال من التفاعلیة في مقابل الرصد الفوري 

ة كبیرة والمستمر لردود األفعال واألفكار واالتجاھات، األمر الذي یساھم بنسب
في التحكم في تأطیر اآلراء وبناء االنطباع اإلیجابي حول المؤسسة ومراقبة 

  .سیرورة صورتھا لدى ھؤالء الجماھیر
فمع بدایة األلفیة الثالثة تزاید اھتمام المنظمات ببناء وتدعیم عالقتھا مع 
جمھورھا باعتباره أحد االتجاھات المعاصرة في العالقات العامة، حیث اتجھت 
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یر من المنظمات في الوالیات المتحدة وأوروبا للتحول بوظیفة العالقات كث
العامة من إدارة اتصاالتھا إلى إدارة عالقاتھا مع الجماھیر، وقد أدى ذلك إلى 
تحول العالقات العامة في بعض المنظمات من التركیز على كیفیة تحقیق 

ء وتطویر وصیانة االتصال الفعال مع الجماھیر إلى التركیز على كیفیة بنا
: ویشمل ھذا التحول المجالین. 33عالقات نافعة ومتبادلة مع ھذه الجماھیر

األكادیمي والمھني للعالقات العامة، ولكن على الرغم من الجھود العلمیة التي 
بذلت لتحدید الشكل المثالي أو الذي ینبغي أن تكون علیھ العالقات بین المنظمة 

  .34حاجة إلى تحدید كامل أبعاد ھذه العالقة وجماھیرھا؛ فإننا مازلنا في
وبذلك انتقلت المؤسسات من سیاسة الثبوت النسبي في موقع المؤسسة 
اإللكتروني إلى الحیویة الالمتناھیة والدینامیكیة والتواصلیة ضمن التشبیك 
االجتماعي ومواقعھ التي أصبحت أیقونات ضروریة التواجد كجھات اتصال 

ي للمؤسسة، وأصبح من أھم أھداف المؤسسات اآلن في الموقع اإللكترون
التقرب أكثر من الجماھیر، حیث انتقلت العدید من المؤسسات إلى نھج إشراك 

  . الجماھیر في إدارة المضامین والمساھمة فیھا
عام "ویرى بعض المختصین الممارسین للعالقات العامة أن ھذا العام 

التسویق المؤثر، فظھور المؤثرین سنرى العالقات العامة تلتقي  "المؤثرین
یعني أن المتخصصین في العالقات " Instagram"االجتماعیین، ال سیما على

العامة سیبدؤون في دمج ھذا التكتیك الشائع بشكل متزاید في برامجھم الخاصة، 
والعالقات العامة في وضع مثالي لبناء عالقات مع المؤثرین الرئیسیین على 

، بھدف تطویر شراكات للمساعدة في الوصول مباشرة إلى الشبكات االجتماعیة
 .35جمھور مستھدف محدد

والمؤثرون الرقمیون ھم األفراد الذین ولدوا من وسائل التواصل 
االجتماعي ویفتخرون بأتباع كبیر، یستحوذ ھؤالء المواطنون الرقمیون اآلن 

لرغم من وجود على انتباه الجماھیر والعالمات التجاریة على حد سواء، وعلى ا
عدد قلیل من الشخصیات البارزة، فإن ھؤالء المؤثرین مرتاحون للشراكات 
التجاریة حول المحتوى المدعوم الذي یخفف ویتحدى تأثیر العالقات اإلعالمیة 

  .36التقلیدیة
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وھكذا زادت أھمیة اإلدارة بالعالقات مع الجماھیر، والذي أدى بدوره 
في إطار االستراتیجیة " سویق بالعالقاتبالت"إلى زیادة اعتماد ما یعرف 

التسویقیة لمنتجات المؤسسات، والذي أصبح مدخال إلدارة صورة المؤسسة، 
وإن دل ذلك على شيء فإنما یدل على األھمیة البالغة التي یكتسیھا التشبیك مع 
الجماھیر بآلیات وأطر نظریة ومھنیة مستحدثة تتماشى مع خصائص الجماھیر 

بیتھا ضمن شبكات التواصل االجتماعي، سواء في تفاعل رجع الجدیدة وایجا
الصدى أو التدخل في إنتاج وتوجیھ المحتوى االتصالي، ومن خالل المساحة 
الشاسعة التي وفرتھا ھذه الشبكات كمنصة اتصال وحوار بین القائم بالعالقات 

یر العامة والجمھور؛ أصبح متوفرا ألي مؤسسة التعرف إلى اھتمامات الجماھ
  ...وخصائصھم وطریقة تفكیرھم ودوافعھم وحاجاتھم

  :خاتمة
تبعا لما استعرضناه من رھانات وأیضا اتجاھات استشرافیة للعالقات 
العامة الذكیة، فإن ھذه األخیرة تخوض تحدي بقاء تبعا ضمن الرقمنة، وسعیا 

، أین "إدارة الصورة الذھنیة للمؤسسة"للحفاظ على أداء المھمة المحور 
تتجاذبھا األطراف المتعلقة بھذه الصورة كبیئة عمل، وطبیعة وظائف ومھارات 
مستجدة، ورھانات جمھور أصبح یتقاسم مع القائمین بالعالقات العامة الذكیة 
َمت بقوة  دور القائم باالتصال، بل جمھور بفرض قواعده العدة التي ُدعَّ

ة، أین أصبح دمج العالقات المؤثرین وطبیعة البیانات ورقابتھا الثنائیة الضاغط
حیث ستشكل . العامة والتسویق ضرورة لتقلیل األعباء ورفع كفاءة األداء

شبكات التواصل االجتماعي من خالل البیانات وتحلیلھا، عالم المؤثرین، 
-صناعة المحتوى، العالقات العامة التسویقیة والتدفق المعلوماتي التفاعلي

لمستقبلیة للعالقات العامة الذكیة وأرضیة االتجاھات ا- خاصة في ظل األزمات
  .عملھا ونشاطھا

ونجاح العالقات العامة الذكیة یستدعي إعادة النظر في الموروث السابق 
لعملھا بما یشبھ الرسكلة لكل من دراسات الجمھور وتسویق المحتوى االتصالي 

من وأیضا استراتیجیات إدارة الصورة الذھنیة للمؤسسة، إضافة إلى التمكن 
أساسیات التسویق الرقمي المعاصر، إلى جانب التمكن من مھارات صناعة 
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وإدارة المحتوى الرقمي لشبكات التواصل االجتماعي، لتقلیل تنافسیة مختصي 
شبكات التواصل والتمكن أكثر من تأدیة وظائف العالقات العامة المحوریة 

كالدورات (نیة ضمن شبكات التواصل االجتماعي بمواكبة نظریة وتطبیقیة مھ
توفر الكفاءة ) التدریبیة المیدانیة واتفاقیات االبتعاث لمؤسسات رائدة في المجال

الالزمة لتنفید استراتیجیات اتصالیة جدیرة للعالقات العامة الذكیة تعي أھمیة 
تحلیل تدفق البیانات وتبني المؤثرین كقنوات تمریر أو صناع للمحتوى، في 

من التھدیدات وتؤسس آللیات تحاكي سرعة وقوة  نظرة بعدیة تختصر الكثیر
  .بیئة العمل الرقمیة للمؤسسات

  :المراجعقائمة 
  :المراجع العربیة

  :الكتب
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  :الملخص
الفاعلین فیھا یقومون بجملة من  إن إذتعتبر األسرة خلیة أساسیة في بناء المجتمع، 
وابرز ھؤالء الفاعلین ھما الزوجان  ،الوظائف التي تساھم في بناء الحیاة االجتماعیة

على اعتبار أنھما ركیزتا األسرة وأساس بناءھا، توكل الوظائف التي یفرضھا اإلطار 
العام لألسرة وھو جوھر ھذه الدراسة حیث نھدف من خاللھا إلى إبراز التغیرات التي 
طرأت على وظائف الزوجین،كنوع اجتماعي فاعل داخل األسرة مركزین ذلك على 

ھناك تغیر كبیر حاصل في وظائف : األسرة الجزائریة وتوصلنا من خاللھا إلى أن 
  .الزوجین داخل األسرة بفعل العدید من العوامل

  .الوظائف؛ الزوجین؛ األسرة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The family is an essential cell in the construction of society as its 
actors perform a range of functions that contributs to building social 
life; the most prominent actors in the family are the couple on the 
grounds that they are the pillare of the family and basis of its 
construction, we entrust them with functions imposed by the general 
framenork of the family, which is the essence of this study of factors 
Key words: family; couple; Functions.  
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  : مقّدمة
تعد األسرة أساس المجتمع فھي تعبر عن نظام اجتماعي، إذ أنھا ضرورة 

الكائن حتمیة كمنظمة اجتماعیة تعمل على تنظیم المجتمع وبقاء واستمرار 
اإلنساني واستمرار المجتمع بأسره بما تقدمھ من وظائف متعددة، تتمثل في 

أما الضبط الداخلي فیتمثل في تلقین الطفل مبادئ  ،الضبط الداخلي والخارجي
إذ تضع في وعیھ السلوك السلیم مع كافة أفراد  ،وأساسیات الحیاة االجتماعیة

عایة في كل المجاالت العاطفیة، المجتمع كما تعلمھ المسؤولیة وتقدم لھ الر
وھذه الوظائف وأخرى توكل إلى الزوجین على اعتبار ... المادیة، االجتماعیة

أنھما أساس بناء األسرة ومن یقوم بأھم عملیة داخل األسرة وھي التطبیع 
االجتماعي، والن المجتمع في دینامیكیة وتغیر مستمر فانھ بالضرورة البد وان 

ففي داخلھا تتحرك الوظائف  ،یكلتھا الخارجیة والداخلیةتتأثر األسرة في ھ
    :  واألدوار والعالقات وتتغیر ومن ھنا نحاول اإلجابة عن اإلشكال األتي

ما ھي التغیرات التي مست وظائف الزوجین داخل األسرة الجزائریة؟ وما  
 ھي أسبابھا؟

  : وتتمثل أھداف ھذه الدراسة في
 .طرأت على األسرة من ناجیة الوظائف إبراز أھم التغیرات التي -
 .العمل على تقدیم دراسة سوسیولوجیة حول وظائف الزوجین داخل األسرة -
 .التوصل إلى أھم العوامل التي أدت إلى التغیر في وظائف األسرة -

  :وتتمثل أھمیة ھذه الدراسة في
في أن الدراسات التي تتناول األسرة الجزائریة أصبحت في غایة األھمیة 

الوقت الحاضر، حیث أنھا تسمح لنا برصد واقع األسرة وداخلھا وبكل ما فیھا، 
مما یسمح لنا بوضع اقتراحات لمعالجة القضایا التي تؤرق حال أفرادھا، 
فبالنسبة للتغیر في وظائف الزوجین فھو مھم جدا، إذ أنھ أمر ناتج عن العولمة 

  .على األسرة والتغیر االجتماعي الواقع، والذي یسقط بضاللھ
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  : المنھج المتبع
في ھذه الورقة البحثیة تم إتباع المنھج الوصفي من اجل وصف 
ومالحظة التغیرات في مجال وظائف الزوجین كما تم االعتماد على التحلیل 

  .والتفسیر الكیفي من اجل تحلیل واقع التغیر في داخل األسرة
  : مفھوم الوظیفة - 1

المفاھیم الرئیسیة في علم االجتماع بصفة عامة یعتبر ھذا المفھوم من "
إن الوظیفة ھي كل ما (...) والنظریة الوظیفیة والبنائیة الوظیفیة بصفة خاصة 

یقوم بع الفرد أو الجماعة أو المؤسسة في إطار مجتمع أو جماعة أو نظام أو 
تلھا على حد تعبیر میرتون تلك النشاطات المرتبطة بالمكانة االجتماعیة التي یح

   .1"الفرد في البناء االجتماعي
مجموعة من األدوار االجتماعیة والحیویة :" كما تعرف الوظیفة بأنھا

التي یؤدیھا الفرد أو المجتمع أو الجماعة الصغیرة أو النسق االجتماعي والبناء 
االجتماعي لتحقیق شيء معین أو مجموعة أھداف محددة تتناسب مع طبیعة 

  . 2"النسق وما إلى ذلك الفرد أو الجماعة أو
ما یقوم بھ من عمل أو عطاء أو روق " :كما یمكن القول أن الوظیفة ھي

أو غیر ذلك في زمن معین وتأتي بمعنى الخدمة المعینة والوظیفة من الفعل 
   .3"وظف توظیفا

ومنھ فالوظیفة ھي الجزء أو العمل الذي یقدم للكل أو لجماعة أخرى 
  . الفاعلین االجتماعیین تجاه اآلخرین كخدمة أو دور یقوم بھ احد

  : مفھوم األسرة - 2
نظرا ألھمیة األسرة فقد عرفھا العدید من العلماء في العدیم من المجاالت 

مجموعة أفراد ذوي " :والتخصصات فنجد مثال المعجم الكبیر یعرفھا على أنھا
صالت معینة من قرابة أو نسب ینحدر بعضھم من بعض أو یعیشون معا 
وكانت األسرة في الجماعات األولى واسعة كل السعة بحیث تساوي العشیرة ثم 

حتى أصبحت ال تشمل إال الزوج والزوجة وأوالدھما  ،أخذت تضیق شیئا فشیئا
فاألسرة أھم مؤسسة اجتماعیة تتكون من مجموعة من  ،4"ماداموا في كنفھم

  .األفراد
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وأطفالھما أو من دون رابطة اجتماعیة من زوج وزوجتھ " :وتعرف بأنھا
. 5"أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفالھ، أو من زوجة بمفردھا مع أطفالھا

فاألسرة خلیة قائمة على أساس رابطة زواجیة والتي تعتبر األساس األول 
  . والقانون والعرف السائد في المجتمع نلتكوینھا بصورة یكفلھا الشرع والدی

ط الذي اصطلح علیھ المجتمع إلشباع ھي الوس" :ویمكن القول أن األسرة
  .6"غرائز اإلنسان ودوافعھ الطبیعیة واالجتماعیة

وعلیھ فاألسرة ھي الخلیة األولى في المجتمع وھي الحبل الذي یربط 
الفرد بمجتمعھ بحیث تكسبھ الصفات والخصائص التي تجعلھ عضوا في 

  .المجتمع
  :مفھوم الزوجین - 3

بني البشر تكون بینھما رابطة زواج  الزوجین ھما الذكر واألنثى من
  .قائمة على أساس شرعي ودیني وقانوني

  :وظائف الزوجین داخل األسرة - 4
وھذه  ،إن الزوجین یقومان بجملة من الوظائف داخل إطار األسرة

الوظائف تحددھا البیئة االجتماعیة والثقافیة، التي تنتمي إلیھا األسرة، ومن 
ائف االقتصادیة، الدینیة، التعلیمیة، ووظیفة الوظ: ابرز تلك الوظائف نجد

  : وسنذكر أھم ھذه الوظائف...اإلنجاب والرعایة والحمایة
وھي أھم الوظائف خاصة في بدایة "): العنایة والرعایة(الوظیفة الجسمیة 

حیاة الطفل فھي توفر الرعایة والعنایة والغذاء والملبس والتدفئة والراحة 
راھن بتوفیر الحد األدنى من ھذه الرعایة، ولألمور للطفل، وسالمة الطفل 

حیث تتمثل وظیفة الزوجین  ،7"المادیة ھنا الدور الكبیر في تحقیق ھذه الوظیفة
ھنا في تقدیم الرعایة للطفل من حیث الملبس والمأكل والتدفئة وكل سبل الراحة 

 . مما یجعل الطفل ینمو بشكل طبیعي
یة والجسدیة لألطفال في األسرة وتوفیر وتتمثل في توفیر الرعایة الصح"

الغذاء الصحي والمسكن الصحي لألفراد من العائلة لینعم األبناء بجسم سلیم 
حیث تتمثل ھذه الوظیفة في تأمین كافة األمور المتعلقة بالجسد ، 8"وعقل سلیم

 .والتي تجعل اإلنسان یعیش بصحة جیدة
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ولیة التي توفر للطفل اكبر قدر تعتبر األسرة الجماعة األ": الوظیفة العاطفیة
من الحنان والعطف ولذلك یتوقف قدر كبیر من التكامل االنفعالي والعاطفي عند 
أعضاء األسرة على مبلغ ما توفر لھم من إشباع لرغباتھم المتعددة، ویالحظ أن 
ھذا اإلشباع ال یقتصر على األطفال فقط، ذلك أن الكبار یجدون مسرة كبیرة في 

وعلیھ یشكل الجانب العاطفي أھم الوظائف  ،9"طفال واللعب معھممداعبة األ
التي تقع على عاتق الزوجین إذ یجب علیھما أن یقدما إشباعا عاطفیا لألطفال 

  .لكي ینشؤا تنشئة نفسیة سلیمة ومتوازنة من العواطف والحب والمشاعر
حیث تتكفل األسرة بتحقیق األمن و االستقرار وذلك من خالل تقدیم 

  .لحب والحنان إذ یسمح ذلك لھم في تحقیق تكیف أبناءھم مع ذواتھما
إن األسرة ھي منطلق التعلیم والتربیة، حیث یتعلم ": الوظیفة التربویة

األطفال اللغة، وأساس اآلداب العامة في السلوك االجتماعي، فھي التي تقوم 
ومفاھیم ومقاییس  بالدرجة األولى بعملیة التنشئة االجتماعیة من تلقین الفرد قیم

مجتمعة فیصبح مؤھال ألخذ مجموعة من األدوار التي تظھر نمط سلوكھ 
   .10"الیومي

بحیث یعمل الزوجین من خالل ھذه الوظیفة على إخراج الطفل من 
تموقعھ على نفسھ إلى أن یصبح من ضمن الجماعة االجتماعیة التي یحیا فیھا 

فالمجتمع بحاجة "  في إطار الجماعة وذلك بإكسابھ القیم والمعاییر التي تدخلھ 
ماسة إلى تعلم أفراده للعناصر األساسیة لثقافتھ حیث تعتبر المحیط األول 
المسؤول عن تكوین شخصیة الطفل عن طریق التفاعل العائلي الذي یتم 

  .بداخلھا
كما تتولى تعلیم أفرادھا القیم والعادات الموروثة عن األجداد ونقل 

ومن خالل الوظیفة التربویة التي یقوم بھا  11"وسھمالتراث وغرسھ في نف
الزوجین یتم إعادة إنتاج ثقافة المجتمع من جیل إلى أخر بحیث تعمل ھذه 

  .الوظیفة على دوام واستمرار األنساق االجتماعیة والثقافیة للمجتمع
فاألسرة تقوم بحفظ النوع البشري من خالل إشباع " :الوظیفة الجنسیة

الحاجات الجنسیة على أسس منطقیة وقانونیة وشرعیة، إلى جانب تقدیم اإلشباع 
العاطفي لألفراد، أي تنظیم األنشطة الجنسیة واإلنجاب والمحافظة على 
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استمرار المجتمع وتربیة وتنشئة الطفل على عادات وتقالید المجتمع كما أنھا 
م بتوفیر الحاجات األساسیة لألفراد من مأكل ومأمن ولباس، وحب ورعایة، تقو

حیث ، 12"فھو إذا التفاعل المتعمق بین جمیع أفراد األسرة في المشاعر العاطفیة
تقوم الوظیفة الجنسیة بتقنین الجنس داخل األسرة بطریقة تكفلھا العادات 

  .مجتمع والقانون السائدوالتقالید االجتماعیة وكذا الدین المتبع في ھذا ال
ولھ وضع النكاح والمقصود  ،الولد ھو األصل: یقول أبو حامد الغزالي"

إبقاء النسل وإال یخلو العالم من جنس اإلنسان وإنما الشھوة خلقت باعثة 
مستحیلة وتلطف في السیاق إلى الولد وكانت القدرة اإللھیة غیر قاصرة على 

ثة وال زواج ولكن الحكمة اقتضت اختراع األشخاص ابتداء من غیر حرا
ترتیب المسببات على األسباب  مع االستغناء عنھا إظھارا للقدرة وإتماما 

وبھذا المعنى فان التكاثر ضرورة ملحة الستمرار المجتمع  ،13"لعجائب الصنعة
  .وإعادة إنتاجھ عن طریق الوظیفة الجنسیة

وتتجلى ھذه الوظیفة في عملیة التنشئة االجتماعیة، ": الوظیفة االجتماعیة
حیث كانت وال تزال األسرة أنجع سالح یستخدمھ المجتمع في عملیة التطبیع 
االجتماعي، ونقل التراث االجتماعي من جیل إلى جیل، وبمعنى آخر تعلیم 

تقالیده، حیث یتوقف أثر األسرة في  وإتباعالفرد واندماجھ في ثقافة مجتمعھ 
وضعھا االجتماعي واالقتصادي : یة التطبیع االجتماعي على عوامل منھاعمل

ومستواھا الثقافي وحجمھا وتماسكھا واستقرارھا بوجھھا العاطفي الذي یتجلى 
تنافس ومھما تكن  في معاملة الوالدین بعضھا لبعض وما یقوم بھ اإلخوة من

  .14"حالتھا ومستواھا
تتمثل في تقدیمھم لعملیة التطبیع ومنھ فوظیفة الزوجین االجتماعیة  

االجتماعي التي تجعل الفرد یتوافق مع بیئتھ االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة 
  .والدینیة بكل ما فیھا من عوامل

فالوظیفة االجتماعیة تتمثل في أن األسرة تتكفل بمھمة تلقین كل ما ھو 
في المجتمع الذي اجتماعي من عادات و تقالید و أعراف وكافة ما ھو موجود 

تنتمي لھ إلى أبناءھا وھذا لكي یحدث التكیف بین الفرد والعالم االجتماعي الذي 
  .ینتمي إلیھ
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تعرضت ھذه الوظیفة على تطور كبیر بوصفھا وظیفة : الوظیفة االقتصادیة
أسریة، ولعل من أبرزھا خاصة في المجتمعات البدویة والقرویة لم تعد مكتفیة 

بحثا عن حیاة  )المدن(وھجر أفرادھا إلى المناطق الحضریة بذاتھا اقتصادیا، 
أفضل وفرصة العمل، واقتصر نشاط القرى على أنواع محدودة من النشاط 
على تربیة الدواجن، صناعة األلبان والخبز، أما األسرة الحضریة فإن وظیفتھا 
في اإلنتاج تتحدد بطبیعة الحیاة الحضریة في صنع الطعام وغسل المالبس 

  .15"حیاكتھا في بعض األوقات، فھي تستھلك أكثر من كونھا منتجةو
عرف عن األسرة قدیما باالكتفاء الذاتي وإنتاج ما تحتاجھ و ما تزال "

فتعتمد األسرة , األسرة حالیا تشارك في عملیات اإلنتاج من خالل أفراد األسرة
   .16"مجاالت العمل والمصانع باألیدي العاملة وبالتعاون

  : وعلیھ یمكن أن تحوصل الوظائف الواجب على األسرة القیام بھا فیما یلي
من وظائف األسرة : دوام الوجود االجتماعي وتحقیق انجازات المجتمع" -

عن طریق مده بأفراد جدد بصورة ). المجتمع(العمل على استمرار الجماعة 
ارھم هللا إلى یقرھا المجتمع الكلي لكي یحلوا محل أبائھم أو غیرھم ممن یخت

 :فمن أھم وظائف األسرة التي تعمل من خالل المجتمع ما یلي ...جواره
إعدادھم للوظائف والعمل والتفاعل  ،المحافظة على أفراد المجتمع - 1

 .17"االجتماعي
المحافظة على السكان إذ أن المجتمع یدفع األسر لإلنجاب ویحفزھم على " - 2

 .ذلك
االجتماعي فعن طریق األسرة یكتسب الفرد أولى  تقوم األسرة بعملیة التطبیع -

خبراتھ في المشاركة االجتماعیة وأول اتجاھاتھ نحو تحقیق واكتساب مركزه 
 .االجتماعي

 .18"تعتبر األسرة من أدوات الضبط االجتماعي -
  : األسرة الجزائریة الحدیثة - 6

خصائص لھا دیثة متعددة األشكال و األحجام واألسرة الجزائریة الح"
و اجتماعیة  تمیزھا عن غیرھا مـن األسر في العالم لتأثیرات طبیعیة و تاریخیة

  : من خصائصھا العامةودینیة وثقافیة، و
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فھي من ھذا الجانب تحافظ  :األسرة الجزائریة أسرة مسلمة محافظة - 1
السیادة لألكبر سنا ثم األصغر، تحترم تدرج السلطة فو ،على الروابط األسـریة

وكبار السن تقدم لھم الرعایة  ،ناء یطیعون آباءھم و المرأة تطیـع زوجھـااألبو
َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ : ویحسن إلیھم مصداقا لقول هللا تعالى

ا یَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكَالھَُما فَ  َال تَقُل لَّھَُما أُفٍّ َوَال َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
ْحَمِة َوقُل  )23(تَْنھَْرھَُما َوقُل لَّھَُما قَْوًال َكِریًما  لِّ ِمَن الرَّ َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّ

بِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربََّیانِي َصِغیًرا  أي أن األسرة ، )24-23: اإلسراء( )24(رَّ
  .یعطف الكبیر على الصغیرالصغیر الكبیر ومة متعاونة یوقر الجزائریة مسل

عرفا الرابطة الزوجیة المشروعة دینا وقانونا وھي أسرة قائمة على  - 2
ولیس أسرة صداقة، أو إلشباع جنسي فحسب كما ھو بعض أصناف األسر في 

تتمیز األسرة الجزائریة بالعدید من الخصائص ، 19"الغرب كأسر المثلیین
  .لفة عن غیرھا ومتمیزة بطابع معینتجعلھا مختوالسمات والوظائف التي 

تقلص حجمھا من النظام  (...)تتمیز األسرة الجزائریة المعاصرة "
األسرة الجزائریة في طابعھا العام أسرة ممتدة أصبحت الیوم تتسم بصغر 

وإذا كانت األسرة الجزائریة في النطاق الریفي تتحكم في إمكانیة توسیع ،الحجم
فإن ھذه اإلمكانیة توسیع أو تغییر  ،ن كلھا تزاید أعضاءھاأو تغییر المسك

فإن ھذه اإلمكانیة أصبحت في الوسط الجدید أي  ،المسكن كلھا تزاید أعضائھا
فتغییر نظام األسرة الجزائریة من الممتدة إلى  ،المدینة صعبة أو مستحیلة

الریفي النووي لھ عالقة مھمة مع النشاط االقتصادي فھذا األخیر في الوسط 
ذلك و ،استمرار نظام األسرة الممتدةلى الزراعة مما یساعد على بقاء وقائم ع

من خالل تأمین معاشھا ومطالبھا الضروریة بواسطة التعاون والتضامن 
ذلك  ،فإن الصورة تنقلب في الوسط الحضري .الجماعي في اإلنتاج واالستھالك

الدین وو أخوةأن كل أسرة زواجیة مستقلة اقتصادیا عن بقیة أفرد القرابة من 
ومن ثم فإنھا تؤمن معاشھا اعتمادا على دخلھا الشھري المتمثل في  ،وأعمام

مرتب رب األسرة العامل ومعنى ھذا أن تحول بناء األسرة الجزائریة من 
شكل واضح وسریع إال بعد أن النظام الممتد إلى النظام النووي لم یكن لیبرز ب

أو من نموذج  نزحت األسرة إلى الوسط الحضري المختلف عن الوسط الریفي،
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اجتماعي واقتصادي استھالكي یقوم بالدرجة األولى على عالقات القرابة 
ویعتمد على اإلنتاج الزراعي والحیواني إلى نمط اجتماعي ـ فردي یقوم على 

   .20"مھ العمل المأجور في الزمان والمكاناالقتصاد الصناعي والتجاري ویحك
ومنھ فاألسرة الجزائریة تغیرت من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث 
بتغیرات في بنیتھا الداخلیة والخارجیة حیث تغیر شكلھا من األسرة الممتدة إلى 

  .األسرة النواة، وداخلھا تغیرت سلسلة العالقات والوظائف والتفاعالت
  :وظائف الزوجین داخل األسرة الجزائریةالتغیر في  - 7

إن األسرة الجزائریة انتقلت بفعل جملة من العوامل أبرزھا التغیر 
االجتماعي من النمط الممتد إلى األسرة النواة أو األسرة الزواجیة وھذا التغیر 
اثر في بناءھا العام وفي ھیكلتھا الداخلیة من وظائف وخصائص ومن بین 

   :التغیرات في وظائف األسرة والتي یقوم بھا الزوجین مایلي
إن الوظیفة الجسمیة التي ): العنایة والرعایة(التغیر في الوظیفة الجسمیة 

یقوم بھا الزوجین داخل األسرة الجزائریة قدیما كانت یقوم بھا الزوجان مع 
ھذه األخیرة دائمة  بعض ویقع الجزء األكبر منھا على المرأة على اعتبار أن

ر فقد تغیرت ھذه الوظیفة التواجد في اإلطار األسري، أما في الوقت الحاض
وأصبحت تقوم بھا أطراف متعددة حیث تلعب أم الزوج وأم الزوجة والحضانة 
والجارة في بعض األحیان دورا مھما في أداء ھذه الوظیفة وھذا بفعل غیاب 

فالزوجة خرجت للعمل خارج إطار المنزل والزوج اصبر أكثر  ،الزوجین
ظیفة تمر بین أیدیھم وأیادي عدد من مما جعل ھذه الو ،انشغال خارج األسرة

  . األطراف
تعد الوظیفة العاطفیة مھمة جدا إذ تجعل : التغیر في الوظیفة العاطفیة

األفراد ینشئون  بطریقة صحیة ومستقرة وھذه الوظیفة تتمثل في منح الزوجین 
وفي الوقت الحاضر نلحظ تغیر في  قسط كبیر من الحب والحنان والعاطفة،

وظیفة حیث أصبحت األم ال تقدم ھذه الوظیفة كما یجب إذ ال مجرى ھذه ال
یحصل اإلشباع لألطفال وھذا ناتج عن الضغط الذي یحصل لھا من جراء 
العمل وكثرة المسؤولیات، وأصبح الزوج أكثر تقدیما لھذه الوظیفة إذ یجد 

  .األطفال العطف لدى الوالد أكثر مما یجعلھم أكثر قرب منھ من األم
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تعد الوظیفة التربویة من أھم الوظائف داخل  :ي الوظیفة التربویةالتغیر ف
إطار األسرة، إذ أنھا قدیما كان یقوم بھا الزوجین حیث كانا یقومان بتعلیم الطفل 

وفي الوقت الحاضر تغیرت ھذه الوظیفة وأصبحت لیست  اللغة والقیم والمبادئ
أدوات أخرى من اختصاص الزوجین بحیث أصبح األطفال یتعلمون من 

كالتلفاز من خالل البرامج والرسوم المتحركة، وكذا من خالل بعض التطبیقات 
اإللكترونیة التي تعمل دور التعلیم وتوصل اللغة وأسماء الحیوانات واألشكال 

  .والتي أخذت وظیفة الزوجین نظرا لغیابھما... واأللوان
م فردي من فأصبح الطفل في الوقت الحاضر متموقع على ذاتھ وفي عال

  .التطبیقات حیث أصبحت ھي معلمھ ومن یقوم بتعلیمھ
الھدف األساسي من أداء الوظیفة الجنسیة ھو  : التغیر في الوظیفة الجنسیة

حفظ بقاء واستمرار النوع البشري وفي القدیم كان الزوجین یكثرون من 
فإن  أطفال، أما في الوقت الحاضر 6األطفال فال تجد أسرة یوجد فیھا أقل من 

الزوجین یتفقان على عدد محدد  فیقصرون في العادة على طفلین أو ثالث أو 
  .وھذا نظرا لمشاغل الزوجة وغالء المعیشة ،أربع كأقصى حد

تتمثل ھذه الوظیفة في التنشئة االجتماعیة : التغیر في الوظیفة االجتماعیة
نلحظ تراجع حیث كانت تتم في مؤسسات التنشئة والتي أبرزھا األسرة، والیوم 

لھذه الوظیفة حیث كانت تقدم التنشئة االجتماعیة من خالل القدوة حیث یقدم 
الزوجین سلوك عملي لألطفال بدون كالم فیقلد الطفل والدیھ، أما الیوم فالتعلیم 
بالقدوة غیب من داخل األسرة فأصبحت القدوة أما مشھور أو شخصیة في 

  . برنامج أو مسلسل
تتمثل الوظیفة االقتصادیة داخل األسرة : القتصادیةالتغیر في الوظیفة ا

الجزائریة في التحكم في المورد االقتصادي وتسییر حیث نجد أن ھذه الوظیفة 
تغیرت ففي القدیم كان الزوج ھو المسؤول المباشر عن اإلنفاق على األسرة 
وكل ما تحتاجھ في حین الیوم نجد أن ھناك تعاون بین الزوجین في اإلنفاق 

  .سییر الموارد المالیة لألسرةوت
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  : عوامل التغیر في وظائف الزوجین - 8
ھناك جملة من األسباب التي أدت إلى تغیر وظیفة الزوجین داخل األسرة 
والتي تتلخص كلھا في التغیر االجتماعي، إذ أن العالم في دینامیكیة مستمرة 

الوظائف في ما وھذا التغیر مس كل مجاالت الحیاة ونلخص أسباب التغیر في 
  :یلي

 .خروج الزوجة للعمل مما أثر على أداءھا للوظائف -
 .كثرة ضغوط الحیاة مما جعل الزوجین ال یؤدون وظائفھم كما یجب -
 .تأثیر التطور التكنولوجي على الحیاة بصفة عامة وعلى األسرة بصفة خاصة -
 .بنفسھبروز النزعة الذاتیة بین الزوجین فال یفكر كالھما إال  -
 .غالء المعیشة وكثرة أعمال الزوجین خارج إطار المنزل -
 .تفكك الروابط بین الوالدین واألبناء -
 .ضعف التواصل داخل األسرة سواء بین الزوجین أو بین األبناء -
التغیر في ھیكل األسرة أدى بالضرورة إلى التغیر في بنائھا الداخلي من  -

 .ناحیة الوظائف والعالقات
 . إن التغیر في كل مؤسسات المجتمع أدى إلى تغیر وظائف األسرة -
إن العوامل االقتصادیة واالیكولوجیة واالجتماعیة تشكل عوامل مباشرة لتغیر  -

 . وظائف الزوجین داخل األسرة
ویمكن أن نجد العدید من العوامل األخرى والتي حددھا الباحثون في 

  : ایليالتغیر األسري وتغیر وظائفھا منھا م
فال یفكر اإلنسان األناني إال بذاتھ وال یھتم إال , تضخم النزعة الذاتیة األنانیة -

  .وال یعطي من نفسھ لآلخرین حتى القریبین منھ ،بمصالحھ الخاصة
طغیان الروح المادیة حیث أصبح اإلنسان یلھث خلف المال والثروة وتحصیل  -

على حساب سائر االھتمامات فال وقت لھ للجلوس مع  ،المكاسب المادیة
وال فرصة لدیھ لمتابعة شؤون أبنائھ وذھنھ مشغول بإدارة أعمالھ ،عائلتھ

 .ومضاعفة أرباحھ
بسبب انفتاح أفاق العلم وتطور  ،تشعب االھتمامات في حیاة اإلنسان المعاصر -

 ،فھ لمواھبھ وقدراتھواكتشا ،وتقدم مستوى ثقة الفرد بذاتھ, وسائل التكنولوجیا
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فیجحف  ،مما جعلھ متنوع االھتمامات التي قد تستغرقھ وتستنزف وقتھ وجھده
ویقصر في أداء الحقوق األسریة ویحدث ذلك غالبا عند  ،بواجباتھ العائلیة

  .21"فقدان التوازن بین االھتمامات المختلفة والخطأ في ترتیب األولویات
ة التي یزداد ضغطھا على اإلنسان صعوبات الحیاة ومتطلبات المعیش" -

 ."وخاصة في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادیة واجتماعیة
العولمة واالختراق الثقافي، فبعد أن كان كل مجتمع یعیش في إطار ثقافتھ " -

وأعرافھ وتقالیده، جاءت تطورات العصر لتصنع انفتاحا غیر مسبوق بین 
افات واھتزت األعراف والتقالید في المجتمعات البشریة، فقد أخلت الثق

المجتمعات المحافظة مما عمق صراع األجیال وتباین التوجھات، وأحدق 
تناقضات وصراعات ثقافیة اجتماعیة داخل المجتمعات انعكست أثاره 

 .22"ونتائجھا السلبیة لھذه التحدیات على كیان األسرة والعائلة في المجتمع
  .وانبھا الشكلیة والداخلیة ومنھ فالتغیر مس األسرة في كل ج

  : آثار التغیر في وظائف األسرة على األسرة - 9
  :خلفت التغیرات في وظائف الزوجین داخل األسرة ونذكر منھا

إن التغیر في الوظیفة التربویة داخل األسرة أدى إلى تدخل أطراف خارجیین في  -
 .ھذه الوظیفة وفي األسرة

االجتماعیة أدى إلى تزعزع العالقات والروابط داخل األسرة إن التغیر في الوظیفة  -
 .الواحدة

 .إن التغیر في الوظیفة الجنسیة أدى إلى تقلص حجم األسرة -
 . إن التغیر في الوظیفة البیولوجیة أدى إلى ظھور العدید من األمراض لدى األطفال -
ي بارز للزوجة داخل  إن التغیر في الوظیفة االقتصادیة أدى إلى بروز دور اقتصاد -

 .األسرة
إن التغیر في وظائف األسرة أدى إلى بروز النزعة التعاونیة في أعمال المنزلیة بین  -

 .الزوجین
إن التغیر في وظائف األسرة أدى إلى قطع  العالقات المباشرة  بین أفراد األسرة  -

 .وتعویضھا بعالقات غیر مباشرة وھي عالقات تكنولوجیة
في وظائف األسرة أدى إلى استقالل كل أفراد األسرة عن بعضھم إن التغیر  -

 .البعض
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 .إن التغیر في وظائف األسرة أدى إلى ظھور العدید من المشكالت لدى األطفال -
إن التغیر في وظائف األسرة أدى إلى بحث األطفال عن المعلومات والمعارف  -

 .خارج إطار األسرة
 .إلى تشكل شبكة جدیدة من الوظائف في األسرة إن التغیر في وظائف األسرة أدى -

ویمكن أن نحدد أثار التغیر في وظائف الزوجین على األسرة عموما في 
  :المجاالت اآلتیة

إن األسرة الحدیثة اآلن ھي في حالة تحول مستمر من أسرة ممتدة إلى أسرة 
المتقدمة، نوویة، حتى أصبحت األسرة الممتدة اآلن ال توجد إال نادرا في البالد 

ال شك في أن ھناك مجموعة كبیرة من في المناطق الریفیة منھا أیضا وو
ة في مقدمتھا تعقد الحیاة االجتماعیو التي تقف وراء ھذا التحول؛ العوامل

یة ظھور المسؤولواالقتصادیة وطبیعة العمل؛ وخاصة العمل الصناعي و
 التجاھات الفردیة،نمو االفردیة ونمو حركة التعلیم وخروج المرأة للعمل و

إعادة نظام التقویم العالقات الرسمیة والتعاقدیة واتساع نطاق المنافسة و ظھورو
الجھد االنجاز والقدرات الشخصیة ولیقوم على أساس التعلیم و االجتماعي

النسب أو االنتماءات العشائریة أو لیس على أساس الحسب وو الفردي،
قریب أن تتالشى األسرة الممتدة وتختفي، ومن المتوقع في المستقبل ال. األسریة

ءم مع طبیعتھا؛ نظرا الستفحال الظروف المادیة التكنولوجیة المعقدة التي ال تتال
إیدیولوجیتھا، كما أنھ ومن أبرز بل تتالءم وتتفق مع طبیعة األسرة النوویة و

بظواھر ثالث  التغیرات التي ظھرت آثارھا في تركیب األسرة تلك المتعلقة
قد ترتب و تحررھا، وتشغیلھا في مختلف الوظائف؛ھي تعلیم المرأة و :جدیدة

سلطات التقالید على تعلیم المرأة تحریرھا بالتدریج من سیطرة الرجل و
الحرمان السیاسي الذي كان مفروضا علیھا و تشغیلھا في الوقت نفسھ في و

   .23"مختلف المھن المتخصصة
  :خاتمة

إذ أنھا المجال الذي تتم فیھ كل  ،االجتماعیة تعتبر األسرة أھم المؤسسات
النشاطات التي تتحكم في صیرورة المجتمع مستقبال، إذ أنھا تقوم بجملة من 
الوظائف التي تحقق من خاللھا التوازن النفسي والعاطفي واالجتماعي والفكري 
لألطفال الذین سیكونون فیما بعد أفراد المجتمع وأعضائھ، وھذه الوظائف یقوم 
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بھا الزوجین وقد تغیرت داخل األسرة الجزائریة بفعل تضافر جملة من العوامل 
  .مما خلق وظائف ال تؤدي الواجب الحقیقي من وظائف األسرة

  :اقتراحات وتوصیات
  : من خالل ھذه الدراسة نقدم االقتراحات والتوصیات اآلتیة 
 .األسرةضرورة تدریب اآلباء على األسلوب الصحیح للتعامل في  -1
 .ضرورة خلق بؤر للتواصل بین الزوجین لتحدید كیفیة أدائھم لوظائفھم -2
العمل على إقحام الزوجین في تجارب تجعلھم قادرین على تحمل مسؤولیة القیام  -3

  .بكل الوظائف التي تكفلھا األسرة
 .ضرورة إیجاد صور التفاعل والعالقات األسریة داخل األسرة -4
 .حلول لھا إلىجین لمشكالت األسرة للوصول ضرورة طرح الزو -5
 .ضرورة امتالك الزوجین لروح الدعابة لكي یستطیعوا التعامل مع أطفالھم -6
على الوالدین متابعة أبناءھم ومراقبتھم بكل ما یقومون بھ من نشاطات من أجل  -7

 .القیام بكل ما یملى علیھم
  .بناءھمعلى الزوجین خلق نشاطات مشتركة بینھم وبین أ -8

  : قائمة المصادر والمراجع
  :الكتب

حنان عبد الحمید العناقي، الطفل واألسرة والمجتمع، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  -1
2000.  

  .2007 ،عمان ،دار المناھج للنشر والتوزیع ،والتربیة والطفل األسرة ،سلیمان مزاھرة أیمن -2
، جامعة المنصورة، مصر، اآلدابمحمد مھدي القصاص، علم االجتماع العائلي، كلیة  -3

2008. 
  .2012 ،السعودیة ،مكتبة الملك فھد الوطنیة ،األسریةفي التنمیة  ،حسین بن موسى الصفار -4
األسرة والطفولة، مستوى ثالث، جامعة الملك فیصل،  اجتماعصابر احمد عبد الباقي، علم  -5

  .2013السعودیة، 
  .2013 ،بیروت ،دار المنھل اللبناني ،األسریةباثولوجیة الحیاة  ،امتثال زین الدین -6

  :المجلة
، دار المعرفة الجامعیة، )مقال(نبیل حمید شنة، البنائیة الوظیفیة ودراسة الواقع والمكانة،  -7

 .دت
رؤیة تحلیلیة نقدیة، : ھیفاء فوارس، الوظیفة التربویة لألسرة المسلمة في العالم المعاصر -8

  .2013 ،األردنجامعة الیرموك، 
مكاك لیلى، إبراھیم الذھبي، عمل المرأة وأثره على االستقرار األسري، مجلة الدراسات و  -9

  .2015، 11 البحوث االجتماعیة، جماعة الشھید حمد لخضر، الوادي،ع
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، مجلة )مقال(شخصیة األبناء، یر االجتماعي وأثره على األسرة وزیتوني عائشة بیة، التغ -10
  .2017، جامعة عنابة، الجزائر، 28دراسات وأبحاث، عدد

 :مذكرات
، جامعة الشیخ أنموذجازاویة سیدي عبد هللا بن الھوام :ھوام نادیة، الوظیفة السیاسیة للزوایا -11

 .2013/2014تخصص انثروبولوجیا، العربي التبسي، 
، قسم العلوم )ماجستیر( دھیمي زینب، ملتقى وطني حول األسرة والتحدیات المعاصرة، -12

  .االجتماعیة، تخصص ثقافي تربوي، جامعة خنشلة
، كلیة العلوم )ماجستیر(األخضر زكور، دور التعلیم العالي في تنظیم األسرة الجزائریة،  -13

 .2007/2008اعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري، قسنطینة،واالجتم اإلنسانیة
عزي الحسین، األسرة ودورھا في تنمیة القیم االجتماعیة لدى الطفل في مرحلة الطفولة  -14

واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة مولود  اإلنسانیة، كلیة العلوم )ماجستیر( المتأخرة،
  .2013/2014معمري، تیزي وزو، 

األسري وعالقتھ بمقیاس التكافؤ والتكامل بین الزوجین في ظل  االستقرارصباح عیاشي،   -15
، كلیة العلوم االجتماعیة )دكتوراه(مختلف التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري، 

 .،2007/2008، جامعة الجزائر، واإلنسانیة
، كلیة العلوم )دكتوراه(، زرارقة فیروز، األسرة وعالقتھا بانحراف الحدث المراھق -16

  .2004/2005 اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري، قسنطینة،
، كلیة الدراسات )ماجستیر(األسرة في اإلسالم،  استقراررشا بسام إبراھیم رزیقة، عوامل  -17

  .2010 العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
صفیة لكیفیة التعدیل في إطار المبنى للمسكن الجدید في حي عین سھام بن عاشور، دراسة و -18

 .2001/2002واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر،  اإلنسانیةالنعجة، كلیة العلوم 
        :الھوامش

                                                        
، دار المعرفة الجامعیة، )مقال(نبیل حمید شنة، البنائیة الوظیفیة ودراسة الواقع والمكانة،  -1

 .05دت، ص
رؤیة تحلیلیة نقدیة، : لألسرة المسلمة في العالم المعاصرھیفاء فوارس، الوظیفة التربویة  -2

 .282، ص2013جامعة الیرموك، األردن، 
زاویة سیدي عبد هللا بن الھوام أنموذجا، جامعة : ھوام نادیة، الوظیفة السیاسیة للزوایا -3

 .17، ص2013/2014الشیخ العربي التبسي، تخصص انثروبولوجیا، 
، قسم العلوم )ماجستیر(حول األسرة والتحدیات المعاصرة،  دھیمي زینب، ملتقى وطني -4

 .01االجتماعیة، تخصص ثقافي تربوي، جامعة خنشلة، ص
، كلیة العلوم )ماجستیر(األخضر زكور، دور التعلیم العالي في تنظیم األسرة الجزائریة،  -5

، 2007/2008واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري، قسنطینة،  اإلنسانیة
 .43ص

صابر احمد عبد الباقي، علم اجتماع األسرة والطفولة، مستوى ثالث، جامعة الملك فیصل،  -6
 .02، ص2013السعودیة، 
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عزي الحسین، األسرة ودورھا في تنمیة القیم االجتماعیة لدى الطفل في مرحلة الطفولة  -7

علم االجتماع، جامعة مولود  ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم)ماجستیر(المتأخرة، 
 .65، ص2013/2014معمري، تیزي وزو، 

، 2013امتثال زین الدین، باثولوجیة الحیاة األسریة، دار المنھل اللبناني، بیروت،  -8
 .17ص

محمد مھدي القصاص، علم االجتماع العائلي، كلیة اآلداب، جامعة المنصورة، مصر،  -9
 .125، ص2008

رار األسري وعالقتھ بمقیاس التكافؤ والتكامل بین الزوجین في صباح عیاشي، االستق -10
، كلیة العلوم االجتماعیة )دكتوراه(ظل مختلف التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري، 

 .55، ص2007/2008واإلنسانیة، جامعة الجزائر، 
الدراسات مكاك لیلى، إبراھیم الذھبي، عمل المرأة وأثره على االستقرار األسري، مجلة  -11

 .180، ص2015، 11و البحوث االجتماعیة، جماعة الشھید حمد لخضر، الوادي،ع
، كلیة العلوم )دكتوراه(زرارقة فیروز، األسرة وعالقتھا بانحراف الحدث المراھق،  -12

، ص 2004/2005اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري، قسنطینة، 
201-202 . 

، كلیة )ماجستیر(براھیم رزیقة، عوامل استقرار األسرة في اإلسالم، رشا بسام إ -13
 .22، ص2010الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،

 .11دھیمي زینب، مرجع سابق، ص -14
حنان عبد الحمید العناقي، الطفل واألسرة والمجتمع، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  -15

 .55، ص2000
 .17زین الدین مرجع سابق، صامتثال  -16
أیمن سلیمان مزاھرة، األسرة والتربیة والطفل، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،  -17

 .111- 110، ص 2007
 .111المرجع نفسھ، ص -18
 .97األخضر زكور، مرجع سابق، ص -19
ي سھام بن عاشور، دراسة وصفیة لكیفیة التعدیل في إطار المبنى للمسكن الجدید في ح -20

عین النعجة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر، 
 .29-28، ص ص 2001/2002

في التنمیة األسریة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، السعودیة، , حسین بن موسى الصفار -21
 .46، ص2012

 . 8-6المرجع نفسھ، ص  -22
، )مقال(وأثره على األسرة و شخصیة األبناء، زیتوني عائشة بیة، التغیر االجتماعي  -23

  .99، ص2017، جامعة عنابة، الجزائر،28مجلة دراسات وأبحاث، عدد
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Abstract:  
The work of women today is a reality imposed by many developments 
and detachments, as it has become a large part of the human resources 
of the state, and among those who praise the work of women 
describing it with creativity, and among those who deny it for fear of 
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the spread of sedition and the loss of their family duties, I find myself 
facing a number of questions, the most important of which are: Is it an 
obligation A woman’s creativity in economic development or 
creativity in caring for her family and raising her children? Is the 
performance of her duties towards her family not development? 
The truth is that the lack of awareness of women about their family 
function prompted them to go out to work for significant and   
unpredictable reasons, which expanded the circle of their 
responsibilities, and drained their energies, until their family function 
was reduced to care. In addition to the temptation involved in their 
exit in a reality that is getting more complex and dangerous day by 
day.  
The wisdom requires dealing with this reality positively, by expanding 
the circles of awareness of women in particular their family duties 
through the jurisprudence of balances between corruption and 
interests, in addition to that, support must be provided. Financial and 
psychological at the level of her family, her family and relatives, and 
even at the level of her workplace.  
The truth is that a comprehensive solution to the problems of women 
in general, and working women in particular, needs a serious and 
extended discussion through regional and international conferences or 
forums, which include all partners within society, including scholars 
of Sharia, psychology, sociology and even medicine. 
Keywords :woman. Family. work. developments. resources 

���P�:  
 � �
 !B ا�R*�ان ا�%$!��ّ، و�� �C+ �F DP �*A! G	أة ا���م وا
إّن J?K ا�?


OE" ا�(�"ة>�
ورة E JP ء"A_ا� \*kأ �_K ر"��Wد ا
@! J? ا� . ��:"� B!و

ا !B ا�?�ارد �R+ ء�# JC?� 
E")ا� f	ا�� �F أة

ى أJ?K sRU ا�?Wأ

� ا�%$:"Aا� �A`_��" ا�?
أة "(	 J�+و ،�� �*�و��
QRا� J? � B�**O?ا� B�P ��!

ت ا�@"ھ"ت . ا�?
أة وB�P ا�? "رB�E، و	*� ھ� ا�? ����ن ا�?_^<�نO9 ظ�:

 B�?�
ا!� ا��_?��، وP �F D_! دة">�%Yا \@�
ي QP 
^_K أة
���K إ�c أّن ا�?
أن ��(?iA! Jو��� ا�?Q"ر+� P �F_"ء ور	� ا�?@�?G، و�)�<�ن أّن ا�?
أة 

�"Aإ� "O>U�P "O��"�! f�Rأ� �� ا��_?��*?K �F �" !K�R" 	"درا c*K ا�?A"ھ?
�i+� !�ى ا�)R"ط ا�?
أة  G	ا��"F  ،"! �: cإ� s�)U ا ا��$مpوھ ،��اY	�^"د
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�C+ c*K ق�>�� "O�* # ة
�C+ رات"O?� "O+$�!ا \�"# cإ� ،J? ا� �F "O��و#�
� إذا +"�iA! fو�� c*K أ%
ة. !B ا�
#"لU"W ب !"ذا؟"A: c*K Bو��.  

DA>� ح
n�� ا��_?�� . وا�iAال ا�pي �*?K �F اع�Pأة ا�
ھJ وا#\ ا�?
� أم ا��Pاع �F دورھ" ا]%
ي�ھJ أداؤھ" ��ا#OR" ودورھ" �(� . اY	�^"د

 �Qا !" �("ول ا��pي؟ ھ

 c*K "O*?K أداOj" ا]%�i� J؟ ھ��?_� � � Y ة
ا]%
9)Rا ا�pل ھ$W B! D_K.  

1-  �HY Z� أة�] ا�Y ت\�
�[  :ا�^��ة ودوا�[ ا��
��� !@"Yت ا� ?W B! , J$ل ھpا ا�?�O>! c*K �`� 9)Rم ا�?
أة ا� "!*


أة �OK �F ا�_�Rة?*� ��، و!"  ،ا�?�":�و!�ى !Q"ر+��F BO ا��_?�� اY	�^"د
 �R_ه ا�

ة �
K" �أ	ّR� ?أة ا�
. !B أBO�"?K، و!_A� D�b*� دواJ?K GF ا�?

�� ا�?
أة 
 � c*K �`� qذ� JR	�  . ا� "!*
��)s �_" : '��#_ ا��أة ا����	� - 1-1 J? ا� ��
 � �RE ل$W B!

��� ا�?
أة ا� "!*
 �. 
[  :'��#_ ا��

��� ا�*��: �`� -أ"`! �@ ! �F وا�?��، وا�$م: #"ء ،B� ا� : $?K J? � J?K
J!"K �OF . DA>_P J?K إذا J#
  .)1(واK�?"د ا�

�ً ا�َ َ?Jُ، : و#"ء ا�`"!�س ا�?(��+ َّ
)! : ُJ ِْ>وا� ُ�َ_Oْ?ِ2( ا�(.  
�
GF أو �^\ أو#
: ا� "!�F J ا�*�F "! $?K J?K B!)3(،  J >ا� B�P ق
Fو


وا أنّ R�Kل :�9 ا�U[وا �� ا�*�?jأ Dوھ� !" ذھ\ إ�� J? وا� : �Wأ J? ا�
 �`Q! ع�_P J F D�[ J >ا� B!)4( .J >ا� ��K �`Q?*� زم$! J? أّن ا� c_ ?P.  


DF اW BP*�ون D��Pّ ا�A � وا�@�O ا�pي �D�pR ا�<
د �F  :ا��bcd -بK
�>*�b?ا� Gj"_^5( ا�(.   

��O>! �Rم ا� ?Y"P J	�^"د ]ّن ا�?��ى !B ا� ?J ھ� 
�
ا !" �C+و
� � ا���Q ا�`
E"وي q�p� ��"k  �`)��، و@��_P وج
bا�  �Pر")?� �ا� ?J و%�*

و:�ه أو - ا�?
اد J? �"P ا�?@�Oد ا��ا�K ا�pي �`�م DP ا��A"ن : "ا�<`
، إذ �`�ل

ه�k G!- �!�W أو �  .) 6("���"ج %* 



  �HIزاد ����ج 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                  960 

J? ن ا���� �:$nUYا�*��ي وا ��
pPل : !ّ?" %R ، و#? " B�P ا�� 
� ���"ج %*G أو �(`�  �W!"ت `Q?وا� �O@ا�  

ھ� ا�?
أة ا��� � ?W J"رج ا�f�R و�?"رس  :'��#_ ا��أة ا����	�

 K?*�" أو W¢ا £ Rوا� "�P"�+و "�� !B ا� ?J، و���ن O( P" إدار>*�b! ذج"?�

 "�!�W أو "�_O!)7(.  
 �j"ا��ظ �F اط
b�$� "O��P B! ج
b�وD�*K ا�?
أة ا� "!*� ھ� ا��� 

� ؛��(`�  إ�@"ز !"د��A@وا� ��A>_ا� "O�ي أو!O_�، وا�?BO ا��� ��_"%\ و	�را
B!�ت ا�"P� U �OP"@! c*K "ھ�K"A� , "O�

 إ�@"s�"^� �P أ%���أو إ:�اث 

"O ?�@!و.  

وج bوا� "O*?K B�P �P
� "OR*kأ �F ��<"ت ا�?
أة ا� "!*
 �وا�?$:§ أن 
 ،�P"@�
 إ����
 أّن ا�?
أة ا��� �pRل #�Oا !B أ#J ا���"ج وإ:�اث �k f�Rا� B!

� أ�)"، :�c إن �*!"K أة

ج !�P B�O"، وذ�A)P q\ ا��b^^"ت أو ا!b� �
qذ� J�^>� ��  . ا�?BO ا��� � ?O�F J"، و%��

] ا��أة �HY Z� ا�^��ة - 1-2Y ت\�
�:  ��K
Qص ا��^_*� GR��?ا�
 
^K أن B! B`���ا��ا�� Q! c*K"ر+� ا�?
أة �F ا�(�"ة ا� "!� �OK �F ا�_�Rة، 

 f�"K B�
أة، أ?*� �Rھpا� 
� ھ� ا� ^�"%
� وا% �، و!"ر%f ا��
: �F
 BK ا�� P ��"P
�G ا�
Q�ا� ��"?: �F f�"+ "O�[ ؛��J�P "O را:"R#ووا "O	�`:

ة، أ!" Y"@! BKت J?K ا�?
أة j"@ا� ���"R`"��� ا��اف وا�
K[ا "O�*K D�E
F "!

�@� ��"%
 :�OK �F ا�
Z
�ل ا�(�+�ي ا�(�	��F ا��	f ا�pي +<D�F J ا�%$م �*?
أة :   :ا�

� *�، رkّ\ ا�`"P "O�*K B�?j� �OP "O?�*ف �( B�A	�iA?P "O!"و���B F ،"O أ�P ا�

دة BK أD�P 	"لP : ل ر%�ل هللا"	�" : BA:�F "O?* F ه و���ة�_K J#ر "?�أ

��د�OR"، �� أK�O`" و��و#D*F "O أ#
ان BA:�F "OPوأد "O?�* �ا�����ة ھ�  ،)8(..."
JP ھ� P B?F"ب أو�c ا_P�D؛  ،��D و��د��O"ا]!� وإذا +"ن ا�?�K�! �*A �� *�� و��

D�"R#وا B!، ا� ^�ر J+ �F fP"� �_A)ق ا�$W[ا c*K \� وإذا +"ن ا���د
DK�� �*�b� GF"_ا� �* �"F، 
^K cإ� 
^K B! ره�	9(و(.  
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 �U"bا� "O	�`)P "O�R�"n! ،
و!?" ��ل c*K و�K ا�?
أة �F ذ�q ا� ^
 "O>j"ظ�P "ھ
 ّ̂ R�� و�"�! "O�n ���<O_K J"ا���  Y c�:،  ه ا�(`�قpھ cوأو�

	"�f ا�_A"ء : " 	"ل: -ر�E هللا �F "O`:- D_K ا�� *�، B F أ�P % �� ا��bري 
 �R_*��" ،D�F BO�`� "!�� Bھ�K�F ،qA>� B! "!�� "_� J #"F ل"#
q�*K "_R*k ا�

BO� ل"	 "?�F ن"�F ،BO¬K�F : "O� ن"+ Yو��ھ" إ B! �!" !_�� ا!
أة �`�م �$�
و+"ن !B �?"ر ذ�q . )10("وا�_��B: وا�_��B؟ F`"ل: f�"`F ا!
أة .B! "P ا�_"ر:@"

 
RW رد D��P أ:� ا� *?"ء BK J`_�أن �B! R ا�_A"ء !(ّ��"ت !�OQد �BO، و �� 
 B! أة وا:�ة
�*`�O" ا]!� �R`Pل !B ا! �	 �_% B! ��F ،أة
ا!
أة ����O" ا!

�P")^11(ا�(.  
إن دّل c*K ��ء إ�?" ��ّل c*K !�ى د	�O" و!��K�E�O" و�U	O"  وھpا

9�  .J`� �F ا�(�
 �Kر"P �*K �R�"إ!" ط �OF ،اpھ "_!�� cإ� fزا� "! �?Aه ا�pأّن ھ �وا�(`�`

"O�_O?P ة
�  .!?��ة، أو أ%�"ذة #�

�ل ا���Yي��اءه �*_"س دا�K" إ�"ھ� ��R"ع ر%"��D  ��?" وّ#D ا�_�R  :ا�

P أة

ة �W ا�?�
: D_K 	"ل -ر�E هللا -"���Kة و!_p ا���م ا]ول، B F أ�P ھ
�qََ ا]َْ	َ
B�: :� َB�ِP أ��ل هللا �	"م ر%�ل هللا 
َ�QِKَ ْرpِ�َْاء( �َوأ
 Q214: ا�( ،

� : "	"ل�>U "��¯ ا��
وا أ�<Y ،��A أB! ��_K �_k هللا ��®"، و
	 
Q ! "�
� ر%�ل هللا?K:"®�� هللا B! q_K �_kأ Y . f®� "! �_�*% �?)! f_P �و�" F"ط?

!B ھ_" �� �<�O ا�?
أة !iAو���O" ا�@"ه " .)Y ��"! B!)12 أB! q_K �_k هللا ��®" 
n! ھ� JP J#
*� " R�� JC! "O*C! "OP ا�
#Jا���Kة إ�c هللا R�" . �F زت
P q�p�

BP ���� f_P ت +�%?"ء"�Kة دا�R_ا� �OK و ،"O_!ز �F ء"A_ا� �R�`� B�Aا� ��ا�

BA)P fF ا�?_OQP f�¬:�  n"دة !B ا�
%�ل K 9�: "O�:"^F c*K،  ة�	و

"O� ل"	 B�: ل هللا�%
ّ�� BK ا�*R! 
�W f�"+ا��$م، و 
ا�^
�F : "ا��R"ن و%(
�" أ%?"ء  J+ ل� � "O#و�� B+إ:�ا J ّR� BA: ء أن"A_ا� B! وراءك B! ��*Pوا

q13("ذ�( . c�" �� ا��� ��#\ ا���Kة إ�c هللا �K
Qاء ا�_^�ص ا�
`�%"Pو

 ا�_A"ءQ ?P �U"W أو �!"K ظ">��P "ھ�@� .c�" �َواْ�ُ?iِْ!_ُ�َن َواْ�ُ?iِْ!_َ"ُت � :	"ل 

 ِ

وِف َو�َْ_Oَْ�َن BِKَ اْ�ُ?_َ�ُ ْ?َ�ْ"ِP وَن
ُ!ُْ�َ� £ٍ َْP أَْو�ِ�َ"ُء �ُْO(ُ َْP� )�P��71: ا�(.  
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"(�ِ َواْ�ِ(ْ�َ?�ِ � :و	"ل أ ُ�ُ��Bْ!ِ َّB�ُِ آ�َ"ِت هللاَّP �ِF cَٰ*�ُْ� �َواْذُ+ْ
َن َ!" 
 :�وأھ� !@"ل �?"رس D�F ا�?
أة ا���Kة إ�c هللا �P�D��`� "O  ،)34 :ا]:�اب(
" Jأھ c*K راع J#
+*�� راع و+*�� !A®�ل BK ر�K�D، وا]!�
 راع، وا�

� f�P c*K زو#O" وو��ه، �F*�� راع و+*�� �Kأة را
��fgل �P *Y�D، وا�?
h)�Yأة .)14(" ر
وP`�ر  ،f�R�"F أول !()�K�*� Bة إ�c هللا وا��� �`�ده ھ� ا�?

��Kا��ا "O#و�� �Kدا 
�W ن�����P D`: D�F`�ر !"  "!،  �_!��A! ��Kرا 
�Wو
�  .A! c*K�JR` ا]!

� ا���Kة�
ة BK دK"ة !�P Bا�Aوي ا�
� "?*C!و،  JC! ت"�Kدا BK f��)�
 q�
�	"!�K��"P fة و%�  -ر�E هللا O_K" -أم ��?P ا

  ،ا�_A"ء %O@ا� �_Kو

� �W f_P"ط و�?% f�"+ ة�K��"P �>_�"P �
 د��c*K J ا��)(��W "O�
أ%
 c�" ��F ا� *�  �+?" �A� f�R"ء ا�_�R . وا�_<�� J�R% �F ا���Kة إ�c هللا 

BO�*K ان هللا�Eر �� وأم %*?Qj"K ة��A�"+ ة�Kت  ،وا��"� P"�ا� B! "(�وأ
B��B، وأم ا��رداء ا�^�
ى K �F*�م ا��
�% f_P �^>:، f_P �Qj"K f�R� "?+

kو ،B?:

 وا]دب �RK ا� Qا� �F "ھ
�)15(.  
ZY�)i\ل ا�

وج ا�?
أة �OK �F ا�_�Rة إذ �
ى  :ا�W �*�Q! ح
n� ��

� +^$ة ا���Aف ��_A?ا� ��K"?�#Yط"ت ا"Q_ا� �¬ ! �F ة�`Pة و
E": أة
ا�?
: ا�!"م ا�_�وي 	"ل. �وU$ة ا�@_"زة و:�U c$ة ا�@_"زة c*K ر%�ل هللا 

) c*K ا�*U �Oر أ��O?@ا� D�*K يpا� s�)^ن  �ر%�ل هللا وا�"�F ادى
F

#�نb�
ادى �� F ن�*^����F JWج ، q�p+ ن�*^�F 
Wج آ�F JW�� ��،  ��
+?" %@*f ا�?
أة :)�رھ" �F  .)16()دf*W ا�_A"ء P � ا�
#"ل �� ا�^�R"ن


اس B F أ��K["P تY">�:Y"+ ،�: 	J -ر�E هللا D_K - ا:Y�Y">ت ا� "!
" �R_رأى ا��  �R_م ا�"`F س
K B! B�*R`! ن"�R^ء وا�"A_ا��  $C?!) أي

q�pP DA>� ">*�! "?j"	 \^�ل) ا�"`F :أ:\ ا�_"س إ�� B! ��أ� �O*ث  ا�$� "O�"	

ات!)17.(  

 D_K fR� "?+� @Q�
وج �^$ة ا� ��، وb*� ء"A_ا� G� ء"A_ا� f+ر"�
 �R_ل ا�"R`�%ا �F ل"#

  �ا��P �Pأ B F ،ا
#"O! �_���م 	�و!D ا�?�-  �Eر

 D_K "ل -هللا	ق  "... :�F ء"A_ل وا�"#

ة F^ � ا�@Oم ا��� $�� �_�F`�!_" ا�?�
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�_"دون  �
nا� �F م�bق ا��*?"ن وا�
>��" ر%�ل هللا �" : ا���Rت و �?)! "�
�" ر%�ل هللا �?)! "��" ر%�ل هللا  �?)!)18(.  

"?+ f�"	 أة

 �RK BP هللا أّن ا�?P"# B F ،�>	ا�?@"ل ا�� �F f?ھ"%" : "�
�` � F ،D�*K´ن �� k$م �@"را؟ 	"ل "®�� q� J #أ Yر%�ل هللا أ : ،f®� إن


R_?ا� f*? F")19( J>��� f�"+ "?+ ،�@A?*� ">	و q�pP ر"^F ،DP fK
ّR�، و
� ا]��"م�"K
P، هللا �RK أة
�9 ز�_\ ا!�: �F ء"# �`F  ل� �� ?J و f�"+ ��ا�


ھ" @: �F م"��� أّن ذ�q  -ھ� P_� أخ �D -زو#O" وأوYدھ" وأ�وذ+
 �F ا�
وا
��Aل إن +"ن أ#
ھ" A)P\ أ#
 ا�^�	� أم Y؟  f�"+ "O�[ �!P B"ب ا�^�	


ىWأ \_���Aل BK �<� ا]!
 وھ� -+?" #"ء �F ا�(��9 -و+"�O ! f" ز

ھ"@: �F م"��  .)20(ا�^�	� c*K ا]


�ل ا�ZK��gا�:  J�P �%"�Aا� J? ة ا��R_ا� �OK �F أة
!"ر%f ا�?
 f�"+ �`F ،J? ا ا�pھ �
ع !" �?_ B! "O !?"ر%Qا� �F �#�� Y Dّ�[ ؛��F">�

� ا�
%�ل �P �� ،�R` ا� � �P �F ���  � ا�_A"ء !_p ا��Rا_% ��R� A_*�6"ء �F ا�(�
�� 	"ل هللا � "�c ،ھـ

 �^�F "O ا�`
آن ا��+pP � �Rا� q*� f^Wو: � "َOُّ��َ" أَ

 "ً®�ْ�َ ِ َّ·"ِP Bَ+ْ
ِQُْ� َّY أَن cَٰ*Kَ qََ_ ِْ�"َRُ�: ا�??�(_�( �...ا�_Rَِّ�ُّ إَِذا َ#"َءَك اْ�ُ?iِْ!_َ"ُت 

12(، ��%"�% �� !?"ر% �Rوا� . B! "O_��P ت
F B�: ا�*@�ء  : f%ر"! "?+
�R_دھ" ا�
�
 و�� F"ا�� G?�@?ا� � Y"	 �!
b! BP ر�A?وان وا�
! B F...." : 

 B?! �� ! �Pأ BP �R`K f_P م�C*+ أم f�"+ات، و
#"O! ت"_!i?و#"ءت ا�

#B إ�c ر%�ل هللا W�   �"K وھ�)��F@"ء أھ*f�*P ( "O ا�(*� ا%�(`f ا���و

 �R_ن ا����A�� �Oإ��  "O #
� �*F Dإ�� "O #
�  .)21(..."أن 
� �F ا�?@"ل ا��A"%� ھ� :`�F "O إnK"ء ?*A?أة ا�
?*�  RAا� J@A�و!?" 
 �`F ،D*�	 م
: f* F ن´F أة
ا�@�ار أي � �n ا]!"ن ���
ھ" ر#$ +"ن أو ا!

 �R_ا� 
���JA وF"ط?�  �أ	ّ D��#�F D�أم ھ"�¸ c*K ذ�K q"م ا�<�s، :�9 #"ء

ه�A� D�_Pا، f�"	: "ل"`F ،D�*K f?*AF : �Pأ f_P ��"أ�" أم ھ f*`F ه؟pھ B!


غ !D*Ak B، 	"م c*^F �?"�� ر+ "ت : F`"ل ،ط"�\F "?*F ،¸�"م ھ�P "R:
!
�" ر%�ل هللا ز�K اBP أ!: 	**!، f��F ">) ��ب وا:�، F*?" ا�^
ف J�"	 Dأ� �
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ة F`"ل ر%�ل هللا �Rھ BPن ا$F ،D�
	� أ#
�" !B أ#
ت �" أم : �ر#$ 	� أ#
c)E q22("ھ"��، وذ�(.  

 �� �#�� $F ن"?�
Rوا� ��P"�_ا�?@"�� ا� �F "O�+ر"Q?� �RA_�"P "!أ
qذ� B! "O _?� s�
U �K
�)23( . G�
Q�ھ� ا� ��P"�_ا�?@"�� ا� J?K ذا +"ن´F

 J?K �R	ا
��*`�ا��B و!R	ا
� وا�?�U��وا� �`_�"P "O:$Uف إ�OP �F`� ،ا�(��!
%@*f ا�_A"ء �OK �F ا�_�Rة ھpا ا� ?J %�اء +"ن :<"ظ" c*K أ!B ا��و�� وھ� 


ب: ��": �F، G! 
�P �Pأ f_P أ%?"ء f* F "?+ ��"¬ا�("+� ا� c*K أو إ��"ر

�P�ا� BP هللا �RK "O_Pا J�`! � P �>`Cا� �%�� BP ا�(@"ج . BK fR� و�^>:- 

"O_K هللا �Eر - f�"`F 
?K BP هللا �RK "O�Wأ c*K f*Wد B�:: " "أ� f?*Kأ

 !A�b*�؟ 	"ل�k ك"Pأ:f*	 :J >�� ن"+ "! , f�"	:JK"F D"ل, إ�	أن : f>*)F

qذ� �F D?*+24(.."أ(،  �O_وف وا�
 ?�"P 
pOFه ا]K?"ل ���F JW وظ�<� ا]!

�  �F	��BK . D ا�?_�_Aا� B! ھ� ": �وأ!" !" ورد
�<*s 	�م و�ّ�ا أ! B�

� �P D?@*� ا��Qرى ]ن ا�(��9 وارد �F ا�(�� و!@*� ". ا!
أة	$K Y D�´F
qذ� c*K $ن د����� $F ��)ا� J�R	 B! ��� رى�Q25(ا�(.  

Z^H
�ل ا�
ة، و��B  :ا\�k)lدي -ا��C+ "F
زاو�f ا�?
أة !O_" و:
O��P م�`� "O* # ��c*K "O أي A!J?K��ى وiA?P "O�Kو��"�O" ا]%"%�
.. " وأ%

"O��P JWدا "O�زاو� ��ا� BO?ا� B!ورة؛ و
(� Yإ "O��P رج"W ج
b� Y f�"�F:  

زت O�F" ا�?
أة إ!" ���<� �<OA" : ا�_��A وا���لP ��ف ا�
وھ� !B ا�(


ة�"R! "O�

ض B! "O �P أ#J ا���JO% B F \A  ،وأ%�P أو- D_K هللا �Eر: 
" �R_أة #"ءت ا�

دة؟  �أن ا!Rرون !" ا����، ��": "O�F�O"، أ#�A_! دة
RP

�، 	"ل : 	"��ا*?Qا� :،"O+�A+[ f®@F ي��P "O�@A� f�"	  � �  �R_ھ" ا�pW�F�  

ج إ��_" وإ�O" إزارهbF "O"#" إ���26("!((.  

� وھ� ! "�@� ا�@*� P?"دة ��*�B و��ول   k"Pا�� �F
+?" زاو�f ا�?
أة :
B�و� �Pرط� B! DP "!، � D_!أو و �ARوأ� ��
Fأ �K"_^� �)�"U sR^

��p:ه،أ�OK �F "OP ت
O�ا� �	ء � و"A_ا� B! 
�Cا��،  f_P \_�!_BO ا���Aة ز
¯)# - "O_K هللا �Eر-  D��`�� :"ا�� Bأط��� �P "	")� B�K
وط�ل ". أ%

DP اد
�(?c*K J ا�(`�`� JP ا�? Y 9�ا� ?f�"+ �`F ،J ر�E هللا  ا��� �F ا�(�
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زbوا� �k"P��"P �Fو
 ! "O_K . B! ى
Wأ �� ا�@*�د زو#k"P�P ت
O�ا� "?+
 D�� � ?*BO �زو#"�+��  P"A9 ا��. وھ� ا���Aة %�دة f_P ز! � و�F ا�(�

��?K f_P أ%?"ء �O�`>ا� �  .)27(ر�E هللا pOP f*?K "?+- "O_Kه ا�^_ 
� ا� n"رة _O! "(�� أم ا�j"A\ و ،زاو�f ا�?
أة أ��*! q�pP ن
O�ا� B?!

��>`Cع ا�

 ودBP،  c*K f*W ا]	n ا� G�R� f�"+ "Oأ� "O�?#
� �F ء"# �`F
�R_ا� � "O� ل"	 
n ا� "O_! ع"�R�� :ل"	 � � f�"`F ؟�#": qأ� ���*! "� : �_�?*�F

�"ه �F م$k وھ� ،"O ! وھ� ،�_PY �K��O�F" أ	)�Y f�"`F ،q� "O وهللا إY أن 
A?FD� "Kود D%أ
P s " اره
O*? P" وإYّ ��"ن َزَ#
ھ"  �وھpا د��c*K J إ	

"O _!و .�_��?�"P f�"+ \��� f_P ءY�)ا� "(�� أF

ت �OPه ا�(O�ا� "?+، 
D)�)U �F �*A! ا�!"م DP �OQ�A�
و�D أ�� q*! BP و� "OC�  .)28(و:�

�وKرا�ا� "O��P رج"W "O�زاو� ��ف ا�

 �RK BP هللا ،!B ا�(P"# B F 

ة ا� �ة، ) �`Gn �?"ر �O*b"( طُ*`�"W f�� �Fرادت أن �ُ@ّ� �Oَ*bََْ": 	"ل�F �F

�R_ا� fَْ��F ج
b�
ھ" َرُ#J أن #�F � ل"`F" : أن cAK q�´F q*bَْ� ّ�ي@F JP
"Fو
 ! �* >�
�F أو ^�")29(. �K
BP � % B F ! "ذ أّن  ،و�@�ھ" أ�)" �F ا�

G*ْAَِP "?_k cK
� f�"+ q�"! BُP \ �� ���( #"ر_��?�"P وف
 ! JR# ( fR�U�F
 �R_ا� J®AَُF 
@َ)َِP "O�)PpF "O�+در�F "O_! ل��"ة"`F ،" :"30("+*�ھ(.  

 
�P �Pأ f_P أ%?"ء f�"+و- "O_K هللا �Eر-  �K"A�� ?�F J ا�(`J و

 ر�E هللا �F D_K ا� ?J ا��را�P�د ا�"O@�"+ �¬Kأ J? � غ
>�� ��� �K


 ا��pاء�F�� �Kرا�ا� c_ !31(و(.  
£�

ھB ،و!B أھ� ا�?BO ا��� OP f*?K" ا�?
أة ا��?Oوأ�  �E
أول !?

����K ا�@�¯ �F ا���وات !�F،  B ا�%$م ُر��Fة f_P + \ ا]%*?� f�"+ �`F
c:
�£ �-:�W 9^� ا�_W، �R$ل !�اواة ا�@
?�*� �?�W "O�، و "?ّ� \�Uأ

�R_"ل ا�	ق �_bا� �+
 ! �F ذ" !ُ BP � % � :" Bْ!ِ َده�Kُ[ٍ "O�?�W �F ا# *�ه
\�
	)32( c:
� ُر��Fة و+"�f ا!
أة ��اوي ا�@?�W �F � % J @F")33(.  

�R_ا� "O� أذن ��ا� �
 وا��
ا#� أم %_"ن ا]%*?��Aا� \�+ BO�
 و!ّ?B ذ+
� روى  �R)U "O� ذ� ْ!ٍ f_P G�P
�£ وأ�)" ا�
P"���و ! B! D أ#J ا��?

�_�� O_K)34( . £ P" أھJ ا�?�_O! ن"+ �
ف ا���م �b�"P!"ت ا��@?�*� ُ� "! c�:و
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 ،ا�_A"ء �F ز!B ا�_�RةFأم َز f�"+ �`F)35(  
� �F ھpا ا�?@"ل F`� ذ+^^b�!
�@��W �n�"! f�"+ "Oأ� "O�?#
� �F.  

��+ s(��
ا !�F "?O ا��_?��  وھ�pا ^_K ،ة�R_ا� �OK �F أة
+"�f ا�?
"OKأ��ا J�P ��  .اY	�^"د

] ا��أة - 1-3Y ]دوا�:  ��*Wا��ا J!ا� �ا �K�?@! ھ� GFا��وا

Rk"ت أو ا�`�ى �"P "O_K 
R �
F"ت ا�<
د، و^�� �O#�?وا�`�ى ا� ،�nQ_?ا�

B� ! ه"@�"P د

ك ا�<َ)َ�� ا���  F36(ا��ا(  GFوا�� 
��ول ا�?
أة �* ?�F J وا�_"ظ
 GFدوا �F J? *� "O#و
W GFدوا ��b*� B�?� q�p� ،"�
ارnEن ا��� DR*kأ

��K�E�! 
�k GFودوا ،"K

ة �R� ?وھ� ا� ��K�E�!.  
��Y�m�� ]دوا�:  

� -أ�": �F "O#و
b+  ھ� B!و "OA>� ل� �ا�)
ورة، وا�("#� ا�ُ?*(� +�ن 
"O��">+ f)� . �`*n! أو ،����ن ا�?
أة أر!* �`F ،qذ� B! م ! _" �?"ذج�`�و	� 

 
P"# ��"b+ ،�O�� � B!و "OA>� §>)� ورة
E "_ھ J? ن ا����F "O� Jj"K Y
�R_ا� "O� أ#"ز ��هللا  ا� �RK BP �  "Oأ� �kر ،"O*`: �F J? *� وج
bا� �F


ورة(*� ّYأة إ

ج O�F" ا�?b� Y ��ا� �ة ا� �*:
!)37( . \R% ن���و	� 
� ا]%
ة، +�و#� �RK هللا A! BP �د ا��� �">+ BK "O#زو �@K "O#و
W

� �J زو#O" وأوYدھ"، RF"رك ا�
%�ل c�: ورة

#�O" ا�)Wأ � "O*?K،  
�_<`P B! �O�*K D"ب ا�^�	�، و	� ���ن !B أ#�K"A! Jة "! 
R�Kوا  "OA>�


 ا�("#�"ت�F�� c*K D� .)38(وا���% � c*K أھ*O" �) � ا� "Jj و�Kم 	�ر

أة، OF_"ك أK?"ل Y  -ب?*� J? ا� �#": JP J? *� أة
���ن :"#� ا�? Y �	

 �F ل�Wرات وا��� *� �Q+ ن ھ_"ك"+ "O* F أو إن ،"OP م�`�
#J أن *� B�?�
�£، و����� ا�_A"ء و+q�p ا��
@?�J ا�pي U"ر P £ ا�?(¬�رات +"��?

 B! ا�(�"ء BO _?�!�F ")*! "R*n ز!__"، وأ�)" ا�<��"؛ ]ن P £ ا�_A"ء 
��J�A ا�?��"ت و+q�p ا�رE"ع qذ� c*K $)F ،الiA39(ا�(. 


ب ا�R £ أن �@ J ھpا دا�K�E�! " F"، ]�_" : ا��اGF ا��A"%� -ج��A� �	
"�
^K �F "�
ورE اه
�A"ھ� P �F_"ء. � "Oّأة أ�
!@�ّ? QF  B! "O �ر ا�?

"O� ا�F": �%"�Aا� J? ا� �إذ ���F JW ا�("#� ا� "!� �*?@�?W , G$ل !?"ر%
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 ،
��`� J	أ c*K D>^� ھ� " ?�@! �b�
ارات 	 pb��
 ا�? `�ل أن �k  B?F
 �U"W ،qذ� �F رأي "O� ن����O" دون أن "�: c*K 
�"R! 
���� "O� ��وا�

 .وھ� أP �*K":��"#"ت ا�_A"ء 

 ا]:�اب ا�(`�`� أن او����� ا�?
أة �pOا ا� ?J ھ� �O� ك
�pي :

�>*�b?ا� "O�"?�¬_�P ��%"�Aا�،  �Kدة ا��"�� دور �F ز��A_ن �*?_¬?"ت ا�"+ "?+
  .)40(ا��A"%� ��ي ا�?
أة

 fOR_� "!�_K �� ا�%$!��%"�Aاب ا��ا]: £ P ھ_" أّن 
+p�"P 
�وا�@�
 f!ر �%"�Aا� J? ا� �F أة

ورة إ�
اك ا�?E cدون إ� 
)Rا ا�pھ �F "OP


� ا]وYد ،!
اK"ة �*?b"ط�"Kة ور
%["P �Fا�?@"ز "O?+"ن  أھ ��و �?"  ،وا�
"O_! �PY �#": �%"�Aا� J? ا�  �F "O�+ر"Q! f�"+،  "OnRE cن ا]و�"+

 
��" ! GE�P��K"?�#ا  اpو ھ BOFو
� !B ا�_A"ء ��$�j ظ�K�� ء"`��Y ��A>و�
J? ا� B! ا�_�ع. 

 ��n ]دوا���Y�m�� : J? ا ا�pھ BK �_��A�
أة أن ?*� B�?� c_ ?P
GFه ا��واpھ B!:  

� �F ا� ?J ا�?O_� وا�داري، إذ � ?J ار�<"ع !A��ى  -أU"W �?* ا� Jھi?ا�
 �Fي !@"ز
�� دورھ" ا]%�`� sR^� c�: ،"O�" *n�� *�?c*K "O ز�"دة 


 !B ا�_A"ء�C+ "O�*K ر�`� Y ة
�R+ ��)(� .و
���ن  -ب �	 f	د و�#�P "رھ� Q+ ��K"?�#Yا "O��"�! ��� �� J? *� "O#و
W

�?�B أن �`)�J? �"P D، أو!B أ#J ا��R"ھ� و�Kم ا�:A"س  "O�
اغ ��F
�`_�"P،  �	
� د��$ c*K ا��?�� وا�_� ! \�
ا! �F �U"W J? ا� sRUإذ أ

 �+
! c*K ا�(^�ل cإ� "O*?K ل$W B! ء"A_ا� £ P s?n� q�p� 
وا��()
�K"?�#ء  ا"`��Yا �F �Rk
أc*K؛ ��(`�  ا�pات !D�$W B،و	� ���ن ا�RA\ ا�

B�
W¢ا G!)41(. 
�P G�@Q £ ا]زواج زو#"�c*K BO ا� ?: J�c وإن  -ج "(�و!B ا]%R"ب أ

"�  .)42(+"ن 	"درا !"د
���ن ا��A>� \RA" -د �	 : BO�"	"n� ر"?C�%ا J? ء أن ا�"A_ا� £ P ى
� 9�:


E"و��	�BO، وا%�<"دة !B 	�را�"P ن
 Q� BO* @��؛ !?" �
�BO ا� ?*�� وا�<�.  
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  ���R`?ھ� ا� ��K�E�?ا� GFأن ا��وا "_� s(��!W B$ل ھpا ا� 
ض 
$`Kو "K
�، �¬ P ء"A_ا� �Kھ� �`� و "O�F \RAن ا����F "ھ
�k "!أ

��b ا]%
ة "?�F BO*ھ"+ c*K و��"ت ا�?*`"ةiA?ا�، �F D�"�P ��وھpا !" %��
��"C9 ا�)R?ا�.  

  ا��أة ا����	� ودورھ� ا%�Kي -1
وK¬� ا�?iAو��"ت  ،!W B$ل ھpا ا�?B�R� 9)R دور ا�?
أة �F ا]%
ة

"O`�"K c*K ا�%$م ،ا�?*`"ة �F أة
و�("ول  ،�� �`� J?K ��: c*K ا�?
و!B  ،ا�?�از�� B�P دورھ" دا�P JW�O" وW "O*?K"ر#D؛ �*�	�ف c*K ا]و���"ت

"OR��
� ��>�+ �َ�.  
� �Z ا%�Kةدور ا - 1-1	g
 ا�%$م أّن دورھ" ا]%
ي : ��أة ا�R�Kا

���ن !B أھ� اھ�?"!"�O" و�^\  ،ھ� أو�c ا]و���"ت c�: و��"تiA?ا� �¬Kوأ
 \A)F ة
%["P ��� ر
E D�*K \�
���� �F دورھ" ھpا 
>�أO_�K"؛ ]ن أي 

F ة

!�D؛ ��RE q�p ا�%$م دورھ" و!iAو���O" ا�@"ه ا]%P G?�@?ا� JP �
B�
  :أ!

� :<§ ا��Qء، و:BA ا�� D� �O، وا�
ا�K  :ر�Y#� ا�pوج�"K
و! _c ا�

ه ¬� f)��?B ا�?*��م U$ح !" أ	"م D�*K، و+B! J +"ن i?ا� §F")ھ� ا�

  .)43(��ء، n! �OF*�ب P"� �ل D�F وا�`�"م �F D)�"^?P د�_D ود��"ه
 �R_!�ح ا� �	؛ �و¯�
]�B�P B ?# BّO ا�(_� c*K ا]وYد  �A"ء 	
� ا��وج، F`"ل�"Kور" : c*K "أ:_"ھ ،¯�

 �A"ء ر+BR ا�A� s�"U JP"ء 	�W


ه، وأرK"ه �F D�*K ذات ��ه�U �F 44("و��(.  
"Oإ�� �
ار ،وا�?^*(� !B وراء أداpO� "Ojا ا��ور را# `�%Yا  `)�إذ 

f�Rا� JWا�(\ وا�?�دة ،وا]!"ن دا �^)��Dِِ أَْن �: � "�c 	"ل هللا, و"َ�َوِ!Bْ آ
 ً�ةً َوَرْ:َ? َ�دَّ َّ! ��َُ_�َْP Jَ َ#ََو "َO�َْ�ُِ�ا إ_�ُAَْ�ِّ� "#ًأَْزَوا �ْ�ُAُِ>�َأ Bْ ِّ! ��َُ�  ََ*Wَ� ]وم
: ا�

���ن ھ_"ك %�B و�¾�� �� !�دة ور:?� �P Y أن ���ن ھ_"ك  ،]21 c�)F
��"Kو]ن. ر 
W¢ ن"Aإ� B! �*�b� �	 ��"K
DnRE هللا Kّ� و#�O>! , Jم ا�

"O?أھ B!و �  : P)�ا�P ھ� ا�(`�ق ا��و#�
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و��O�F JW" إ+
ام زو#O" و:BA ا�D !  *b وا�*g�:  �nّ* ا���qة -أ
�n*�وا�.  

 �R_ا� cUأو �	و�  �F ء"# "?+ "O#زو G! �n*�"P ت"�P")^إ:�ى ا�
�9 أ�P % �� ا��bري �:- K هللا �Eر D_- ل"	: " �R_ا� cأة إ�
 �#"ءت ا!

f�"`F ه�_K B)إذا : و� �_P
(� Jn ?ا� BP ان�>U �#ر%�ل هللا إن زو "�
�?Qا� G*n� c�: 
�^*� U$ة ا�<@ Yو ،f?U إذا ��
n>�: 	"ل. f�*U، و


P_� إذا : وU<�ان K_�ه  "?K D��AF	F ،f�"`"ل(�F "O��	 "!ر%�ل هللا أ "�
B��
أ �APر`� "O�´F f�*U "O��O� �	ل ر%�ل هللا . و"`F� : رة�% f�"+ ��

�_F  *n�^�م وأ�" : 	"ل. وا:�ة ��<f ا�_"س "O�´F f?U إذا ��
n>� "O��	 "!أ

RUأ $F ب"� J#ل ر%�ل هللا . ر"`F� :"O#ذن زو´P ّYأة إ
�^�م ا! Y .ل"	 :

qف �_" ذ�
K �	 f�P Jأھ "ّ�´F ،�?Qا� G*n� cّ�: �ّ*Uأ Y إ�� "O��	 ّ"!أ Y ،
�G*n ا�F �?Q`"ل ر%�ل هللا  cّ�: §`��A� د"��� : ّJ^F f¬`��%ذا ا´F")45(.  


ه �kط "م و B! "O� \*@� "! "O#و�� 
�Q�
ة أن Q ا� BA: �F JW��و

 ر�E هللا O_K?" 	"ل?K BP هللا �RK B F: " ل ر%�ل هللا"	� : cهللا إ� 
¬_� Y

D_K �_��A� Y وھ�،"O#و�� 
�Q� Y أة
  .)46("ا!
Yدل و" �� ا��وج �J # q�p هللا أداءھ" �* R"دة K"nP ّYة إ
Q ا� BA: ��� 

� زو#O" +?" أ�P Dّ"ب !B أ�Pاب دO��W" ا�@_� �RK B F ا�
:?�K BP Bف K"ط

ھ"، و:<¬f : "�	"ل ر%�ل هللا : 	"لO� f!"Uو ،"OA?W أة
إذا f*U ا�?

"O� J�	 "O#زو fK"وأط ،"O#
F : B! ب"P أي B! �أ�Pاب ا�@_ّ� أدW*� ا�@_ّ
f®�")47(. 

� ا��وج وا�`�"م  :')s�P ا��� rY	pوج -ب!�W D_! "�%�اء +"ن !"د�" أو ! _�
�و� Jّ أi� c*K . J(Fو�U D��+ D":\ :"#"ت و+��D !(�ر ا�(�"ة ا��و#�

 ��*`B! c  -ر�E هللا O_K" -د��c*K J ذ�q ا���Aة F"ط? "! f��ا� ��ا�
 Dّا� "O�*Pو B)n� "?! c:
�W D��A"د!" و�� ��اD`F  �ا� D���F ٍّ�RAP ��أ

�Qj"K G! 
Rbا� f+
�F . �R_ء ا�"# "?*F�  cع إ�
%�F ،D� qذ� �Qj"K ت
ذ+
�*K ل�`� ،�
م هللا و#F f�P - DO"ط?+ - : "_RھpF "_ #"(! "_*Wد �	و "�"��F


د 	�!��U c*K Dري P و#�ت c�: ،"?��"�! c*K ل"`F اوي ھ_" [�_`�م
ا�
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م هللاّ+ �ّ*KDO#ل]  و"`F" : "?�pWإذا أ ��"?���% "?! 
�W c*K "?�ّأد� Yأ
 "�$� ")R%و ،B��$وا:?�ا �$�" و� B��$و� " Pا هللا أر
R�F "?� #"(!

B��$ه. و�"?���% "?! 
�W qن ذ�´F")48(.  
��bم �P�F�  "O<"ط?� P`�رھ" و!_���K "O_� ر%�ل هللا  f�"+ "Oّأ� ّYإ

\�R: BPل ا"	 c:
� OR" ا�pي �Pا J�� B! "O��P c*K ا� �إّن : "وزو#O" ��ر#
 �!�bا� D�*K ّن´F ف

ا وإن +"�f ا��و#� ذات 	�ر و�A ! وج إذا +"ن�ا�

D*+"� "!وا��_� و �Rbوا� B@ �"+ �  .)49("ا�R"ط_
 ���bم زو#O"  ،-ر�E هللا O_K" -وإن +"ن ھpا �BK fR ا���Aة F"ط? "Oأ�
 
�P �Pأ f_P أ%?"ء BK fR� �`F "O��P �F - "?O_K هللا �Eر-  "O#م زو�b� "Oأ�

 D�"�Q�Y D#ر"Wو f�Rا� JWدا- D_K هللا �Eا� �ام  -ر BP 
�P�ا� f#و�� �`F
 B@K B! f�Rل ا�"?K�P م�`� f�"�F ،D%
F 
�k ،ك�*?! Yو D� ل"! Yو

�RWو،D%�A�
%D وF � n� f�"+ "?+)50.(  
��OA>_P "O" ����ن !^�ر  :'�SR_ أ��Yء ا�)��ة Y* ا�pوج -ج"_K ل$W B!


ة �

ور �B F ،D أ�P ھ%- D_K هللا �E"ل -ر	ر%�ل هللا، أي : " "� J�	

؟�W ء"A_"ل" ا�	ه : 
�� "?�F D>�"b� Yو ،

ه إذا �¬
، و�D �n إذا أ!A�ا��� 

D�"!و "OA>� �F")51(.  
"Oإ�� 

ه إذا �¬A�، "O_! ى
�F �nو� �®�Oا� BA:و  *bا� BA:و ��"QRا�


ي �F ا�?
أة ،ا�? "�
ةnF 
� أ!_�� زو#�F  R% "?+ "O , وا�b"ذ ا��K"ط ��
q"ج ذ��ا: c�! "O�"!و "OA>� �F D>�"b� Yو J#و �K هللا �E
�F`�  ،:�ود !" 

D�*K JbR� $F ا
A ! "O#ن زو���
ھ" !B %*�+"ت .)52(�kھ"  و
^: "_ A� Y
B�#و�ا� B�P B�Aوا� �ّR)?رع ا���وھpا !" , �F ھpا ا�?`"م وا��� !O��� B" أن 


ون���JUّ إ��K D*?"ء ا�_<� �F ز!__" ھpا :�9 : " D!�`�أّن أھ� !" �@\ أن 
JR`�ب وا�"@Kوا� ،G�@Q�وا� �`Cا� "O#و�� �و�� �@?J ا�`�ل �F . )53("ا��و#

D`F ورة
E ل�`� ���A?ه ا�p`" ھ�	د "O`F �  .ا�(`�ق ا��و#�
rH)�+�'ا%و\د و �#�Yر:  �O?�* �� و�P
� ]ن ا���"K
�"P Yأ أو�Rو�
 B�#و�ا� B�P �+
�Q! �  !iAو��
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ي K_� ا�_A"ء، �OF أK¬� وأ�J?K JR  :ر�Y#� ا%و\د -أnF 
وإن +"ن ھpا ا]!
�`�م DP ا�?
أة، ،�
#� ! _c ا]!�!��� ا�`� وا�pي �"K
"م c*K و���F JW ا�

cا]و� J:ا
� �F ا�?U"W �O�"#": ��R*�  .!�W��O و

ك �Q�� وا�On"رة، إذ 	� F"¬_ا� �Kا�	د Yا]و ��* � ��"K
و�Q�J? ا�
��?�� OP" إYّ ا�?A*� وھ� :��  Y رة"Onا� Bو�� �F"¬_ا� �F ه
�k G! �*A?ا�

 "_ّC: �	ب وا�?�"ن و"�Cن وا��Rرة ا�"Oط J?�Q� �K
إّن : " c*K ذ�F q`"ل ��
 ����_Fا أ�>¬_F ا�@�د \)��(\ ا��
م #�اد  ��
+ �F"¬_ا� \)�هللا ط�\ �¬�� 

���ORQا �O��"Pد Y54( "و(.  

اب وا�*R"س Qم وا�" nا� �F د"^�	Yا �O?�* � ��"K
و�J?Q ا�

�Q� ?55(وا�(، c�" �
Fُ�ا�: 	"ل هللا ِAُْ� Yَُ�ا َوP

اف[ �ُ+*ُ�ا َواْ�َK[31: ا[،  "?+
� *�?W �O<£ ا�^�ت ��"K
 )56(و+�?"ن ا]%
ار و�Kم ا�زK"ج ،�J?Q ا�


 : "�F´ذا 	"ل ر%�ل هللا  ،%�اء +"ن ]ھJ ا�f�R أو ا]ر:"م أو ا�@�
انO@� Y
��Qش �F £ P c*K ��( P")57(،  c*K "_( P ا�`
آن Yأ cب أو�"P B?F

 qى ذ��% "?�F £ P.  
� *�?�O ا��_¬��   ��"K
�J?Q ا� "?+�®�Oام وا��_Oا� BA:و \��
	"ل , وا��

إ�ّ�� 	"د!�ن c*K إ�Wا��� U�F*(�ا ر:"��� وأ:A_�ا �R"%�� : "� ر%�ل هللا
 Yا�<(¯ و \)� Y ّن هللا´F ،ا�_"س B�Kأ �F ������ا +���� �"! c�:

U´F$ح ا�
:J إU$ح ا��A"رة وإU$ح ا�*R"س ��D�F JW !"  ،)58("ا��<(¯
B�
WÀ� ن"Aا�� 
¬_! BAّ)�)59(.  

�O	�`: B!  : وھ� �E"�
� *�?�O ا� "(�� أ�"K
: �	"ل  ،و�J?Q ا�
"
�W J+ �Fا�) �� و B!i?ا� B! هللا cوأ:\ إ� 
�W ا�`�ي B!i?60("ا�(.  

+" B�P ا�?
أة وا�
#J  :ا�(�+�� وا�(�	�r -ب�Q! وج [وإن +"ن دورا�ا�

�� ] وا��و#U"W دYا]و B! "OP
	 ��)P ز
P[أة ھ� ا
إYّ أّن دور ا�?
cا]و� J:ا

ا:J ا�_`¯ c*K ا�(@
 ،ا�?!.  

 ���)� 
�Cا�� D_K J>��
�Pا D�*K و��و!B أھ� !" �@\ أن � *� ا]وYد و
� وا�Y�?"ء وا�`�وة وا]ھ�اف؛ ]ّ��Oاراا�
� �n ا�_<� ��از�" وا%�` "Oّ�، 

 ¸�O�
اب ا�_<�A ا�pي �kYا B! G_?� "?+ ،s�)^د ا�"`�KYن وا"?�و� ّ?  ا�
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� !B ا�A*�كF
� ،��R_� أ��"ل !_(?�*Aا� ���P
. )61(أو اA�Y$خ !B ا�`�� ا��
 �ّ_Aآن وا�
� *�?_" ]وYد�" :ّ�دھ" ا�` �F ��� ا�)
ور(�
وھpه ا��nbط ا� 

"O�� #�ا �F ا�_<�  ��nbر`�?K ت"?^P D� ن���� ا�pي ��Oا� ���)� �U"W
 
� !(ّ�دة، وھpا أ!��OP D�!�� 9�: cا]و� J>nة ا��Q� c*K 
� وا������
QRا�

�
ا BK ا��$P \K"�@�_"ت ا��را��nW J`� Y رة�nbا� ���� )62(.  
وذ�P q�_¬�� ،و!B أھ� !" �@\ أن �� *?D ا]وYد أ�)" ا� *� وا� R"دة  

��O`>� ��?*K ت"A*#،  B! اpOF ��`�A?اط هللا ا�
U ���" ��� *� O�F" ا]وYد 
�O	�`:،�O�*K هللا DE
F "! �O?�* �� qوا¢داب،وذ� B_Aا� �F JW��وھ�  ،و!" 

 ���Bَ آَ!_ُ�ا 	ُ�ا أَْ�<Aَُُ�ْ� َوأَْھ*ِ�ُ�ْ� �َ"ًرا  �َ"�أ!
 !B هللا � "�P c_� ا¢pَِّا� "َOُّ�أَ
��[ �	ُ�ُدھَ" ا�_َّ"ُس َواْ�ِ(َ@"َرةُ وَ 
  .]6:ا��(

و� *?�ن أ�)" ا� $	"ت وآداب ا�� "!J؛ ��
%� �F أذھ"��O أن !��ان  -

ب	["F ب

 ھ� :BA ا�? "!*� !G ا]	�bء  ،ا��% c*K f�A��^s أن  $F
f�Rا� �F ف
^�
 ا]%*�ب  ،أدب أو %�ء W*  أو %�ء �b� B! �P Y Bو��


ھ� !B ا�?_"%\ �*? "��k G! �O�"	$K �F دYا]و �R	ا
� وھpا �(�"ج �?@

�Rام ا��
  ....ا]ط<"ل و� *�?�O ا:�


اف وا�(
ام  -)�Yوذ واpQا� B! دYا]و ��"?: D�*K ص
)�و!B أھ� !" 
و:�c ا�?�
وھ"ت ]�U "Oّ?"م أ!"ن !B ا�(
ام و� *�?�O ا�:A"ن إ�c ا�@"ر 

� ا]ر:"م*Uو....  
 nW 
O¬��رة دور ا�?
أة �F إ�@"د #� !_"%\ ���#�D ھYiء و!B ھ_" 

ورة اKY�_"ء داJW ا��P f�Rدب ا� $	"ت ،ا]وYدEو،  B�P ة
Q ا� BA:و

 �!�^bك ا�@�ل وا�
�� وا�(*� وk£ ا�^�ت و?�)�"P $!" ��ا��و#��P Bن 
 �F \�� و:BA ا���د`>Qوا� �?:
�"P ت"_Rء وا�"_P[ا ��"Kوج ور�*� �K"nوا�

B���  ،وا����" أ!
 ا���?P "?O^�^b�
ھ?" وPو "?O!ا
�B وا:��P[ا G! دب["F
��
 !B ا�@B!)63(، �O ا� _"�C+ cإ� �  .ھpه ا]#�اء �� *� O�F" ا]وYد دون ا�("#


�P�D"ھ_"ك %_ّ� !B_% B هللا D`*W �F  أن � BPن ا"Aا��" Y اpوإن +"ن ھ ،
� %�¬J ذات ��P
� ا��F
� ا]P_"ء، �_)�R داj?" إYّ أّن ا�? ®Q_� �F �O! 
أ�

 ")�"U "O_! 
�C+ � �� 	JR %_�ات �� �P
� ���#�D ا��)�"U f�"+ ��ا� �F
وا�? 
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�*�م ا�Y<�"ح c*K ا]�F"ر  q�p� ت"�n ?وف وا�

 ا�¬��� \RAP ا���م؛
� ا�@���ة��P
!G ا��_D�R إ�c أّن  ،واY%�<"دة !_O" ،وا�? *�!"ت وا�?$:¬"ت ا��

>� ��*?K ��P
�ا���*K"، JK">�� JP "_���<"G! JK ا�? *�!"ت ا��� �� Y J>nوأّن ا�

 و%*�+�"تK"Q!ھ"ت و"@��_" !B ا�� "! G!،  �@� q�p؛� �	ا�! B! هpb�� "!و


�P أ:B! BA أم �� O� c*K"دة �F ا�?��%� *U": 
�k "!ا]:�"ن أ £ P �F
��P
�(?O� J"دة د+��راه �F ا��)64(.  

1-2 - rT� مbKا� Z� أة�] ا�Y : B! ض
Kأن أ ���F ا�(`�`� أ�" Y أر
 J?K تY"@! BK 9��� ا�(��`��؛ ]ّن * ّ̂ W$ل ھpا ا�?n*\ آراء ا�<`O"ء !<

��_�_" BK ا��<^�J ،ا�?
أة �OK �F ا�_�Rة "O*? � �وا�ُ?�َ�GR . �� ا��واGF ا�(`�`�
�� و! "رض و!�(<§i! B�P ء"O`>راء ا�¢، W Y Dأ� �@� J?K �F �O_�P ف$

qن ذ�"�Pو D�  :ا�?
أة �F :� ذا
�Q"رك ا�
#"ل �F ا]K?"ل  -1 $F،"O��P �F أة
�B 	"��ا �P#�ب 	
ار ا�?pا�

B�
Aَِ>?ر ا��O?# 65( وھ� ( cK
�ُْ*�م ا�?
أة �P �F "Oj"`RP�O" ؛�� "Oُّ*#ُ �%"	�ا أد�
�O��P
�P ��O�وا]ذى ا�pي إ�c #"�\ ا��bف !B ا�<�B  ،زو#O" وأط<"�O"، و

Gjراpب %� ا�"P B! اpوھ "O#و
bP D��^: J?�)�)66( . 
2-  B! �K"?# ل�	وھ� ،"O��P �F أة
وھ_"ك !B ذھ\ إ�c ا%�(R"ب 	
ار ا�?

�O_! �P")^ا� :،"?O_K هللا �Eن ر"?CKو 
?K  
@: BP §F")ا� DP ل"	 "(�وأ
��$`A ا�.  

3- :"Pأة ا�
�B أّن ا]J?K �F JU ا�?
U" ?ا� £ P ر
	 B�� وا�@�از �
� +�ن ���ن �K
� �Pا�(P J? *� "O#و
W وا��	أي  ،�_� ! �Pا�(P وه��	
���ن :
ا!" �F ذا�D أو !<)�" إ�c ار��"ب  Yأ c_ ?P "Kو
Q! D�ا� ?�F J ذا


#f  ا�(
ام،W أة إذا

ھ"، وأن �*��م ا�?�kب و�Kأ J#
� �� ?W J"د! ���"+
�� ،�* ?J آداب �`"ء ا�
#"ل A_�"P"ء Yى وأ
Wت أ"R#ب وا"A: c*K "O*?K ن�

�@"ه زو#O" وأوYدھ" "OR#ا�+ "O�"?إھ "O� ز�@� Y )67(.  
 

وج ا�?
أة �* ?J و���W �Pا�E وھ� "O�`�`: �F �Pه ا�)�اpوھ

J? ء ،ا�"A_ل وا�"#

وK" ھpه �_c*K  Rn ا�Q! J? و+�ن ا�،  
و�P£ ا�_¬
 J?K �F �*�Q?س ا�"%�F ،��"Cأي ا]ول وا�
BK ا]د�� ا��� %"	O" أU("ب ا�
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"O��P B! "O#و
W أة ھ�

وج !F B��F B وا	G  ،ا�?bا ا�pھ c*K ي�n_�و!" 
��م � P "!���q�p �(�"ج إ�D`F c ا�?�از�"ت B�P ا�?<"%� . ��داد � `��ا و�nWرة 

�� ا]ھ�اف  ،G ا�? "ش O`F" +"!$وا�?^"�s ا�pي � �?� D`F c*K ا��ا	�)� ��
� P"�_"س وا�? �	"ت n�)?وف ا�
وا�("#"ت وا��ا#R"ت وا�!�"�"ت وا�¬

  .�� ا�(�� c*K ا]��"ء ،وا� `R"ت
إّن J?K ا�?
أة ا���م �J�Q #�ء : ا��أة ا����	� و'�'�& ا%و���ت - 1-3

�� �*�و��
QRا�?�ارد ا� B! ا
�R+، �**O?ا� £ P J # "! اpاھ_�ن وھ
�
أة ?*� B
 �U"W G?�@?ا� �	ء ور"_P �F ��(?iA! Jو��� ا�?Q"ر+ c*K درة"	 "Oّأ� c*K

"O�"?Kأ �F "O�و	� ���ن ھpا ا��$م U(�(" إ�c :� !" ،و	� أ�R��"�! f�O" و+<"ء
 J#أ B! J#
��B ا�iAال A: c*K"ب !"ذا؟ �� أ��� دورھ" ا�< "ل �F د�K ا�

�F �� � !Q"ر+ �� ا��_?�*@K GFد  دYا]و ��P
� fA؟ �ّ� أ��G?�@?ا� �	ء ور"_P
 �*K"F 
U"_K د"@�� c*K ا�`�� وا�?R"دئ �O" دور �F ��¬K إ�_R! �)�"U ��P
�

� ز�_\ ا���ا���Kل ا��ا�`��(`  ا��_?�� وا�
	� ؟  G?�@?ا� �F" : �F B)� Jھ
 �F B)� Jر؟ ھ�A@ات و!� ا�
�)Rا�  QP BO>*ود و���Aّ�ن ا��Q�� �_A"ء #":

� ا� "!*� ا��� �`�� �_" ا�?B+"A، و��Aي �_" :"�j"A_ي ا���� إ�c ھpه ا]#

ة �F إU$ح �RW ول أو
�Rا� J`: �F �%�_O! cإ� �#": �F B)� Jارع؟ ھ�Qا�

ة jى دا� �� Y ي
¬� �F 

ة G_^! �F ا�%?_f ؟إّن ا]!�ا��A"رات أو !�

��� "�� !K B@� ا] "_�" ?�@! JOF Yب، وإ
ي ا� "!*� !B ا�
#"ل ا��`*�� �*�
  .)68( ..."وا�RQ"ب 

وإن +"ن +$ھ?" c*K در#� !B ا�^ّ(� وا�^�اب إYّ أّن J?K ا�?
أة 
��ة � �OQ" ا� "���K زات
>! Jظ �F D ! J!" �ا� "_�*K " 	ر وا"U،  �َ� 9�:

� و!¬"ھ
 ا��?�ن�P
� ا��F"`C�"P ر"OR�Yا \RAP �?*A?ا� 

اق ا]%�Wا،  G!و
 f %�� 9�: �� *�� ا]وYد ا�� "��� ا�%$!� �F 
%Â� 
�Rا�� 
ا��`^�
 ��"م �Âزواج وا%�`"� DR� ب"�k �F رج"bوا� JWا��ا B�P أة
!iAو��"ت ا�?

�"ح
� ا]P_"ء # J ا]%
 @! �F�O! �F "_ ?\ ا��P
� B! �O( P.  
��\ ا]و��"ت
� "_�*K "!ا�ر �"U "_ھ B!، ا �F
 ?P qن ذ������ا#R"ت و

 �n�)?وف ا�
وا]ھ�اف وا�?`"� �U�q* ا��ا#R"ت وا�!�"�"ت ا�?�":� وا�¬
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 "O� ة��"A?وا� �Kا�� ���`�P ّYإ qذ� B�?� Yو ،�O?�"F ا]ھ� \��
�وا� `R"ت �� 
  :c*K ا�_(� ا��"��

وھ� ا�pي �(�ث F"ر	" !O?"، وا�<"Y:  D�F JK	 v�g(�ى ا%�Kة -1
���K�P D ،ا��وج B! �P Y إذD�
DE هللا Kّ� و#J و��iA! �F JWو��"F "? . B!

 B�P ون" ��"+ ��`"%� ا�?iAو��"ت B�P ا��وج وا��و# B! ره ا�%$م
	 "! qذ�
� ا]وYد�P
� c*K B�#و�ا� .c�" ��Bَ آَ!_ُ�ا 	ُ�ا أَ�<Aَُُ�ْ� �: 	"ل هللا pَِّا� "َOُّ��َ" أَ

��( �"َرةُ َوأَْھ*ِ�ُ�ْ� �َ"ًرا َو	ُ�ُدھَ" ا�_َّ"ُس َواْ�ِ(@َ 
� c*K . )6:ا��(�
ون �pOه ا¢A>?وا�

�P�J�R% c*K �O ا��#�ب�� !B ا�_"ر ���ن P� �O?�* و�وھ� !("%\  ،أن ا��	"


و BP ا� "ص ?K BP هللا �RK B F ،دYق ا]و�`: B! qذ� JP ،J#و �ّK هللا �_K
- "?O_K هللا �E"ل -ر	ل ر%�ل هللا :"	�" :"`: q�*K و!?" . )69("إّن ����ك

 D_K د !" #"ءYا]و ��"Kر �F JW��أ�Dّ +"ن �`JR و� "�  و��اK\ أوYده  �
 q�"! BP أ�� B F وأ:<"ده - D_K هللا �E"ل -ر	ر%�ل هللا :  G! "_*Wد�  c*K

 �R_ا� BPاھ�� ا
P� 

اھ��  �pW�F ا�
%�ل  �أ�P %��، ا�`B�َْ، و+"ن ِظْ®Pإ
D?ل ،)70("و�"	 "(���اK\ ز�_\ f_P أم %*?D  � +"ن ا�_�R: وBK أ�� أ

ارا: و�`�ل! \_��" زو ،\_��" زو" )71(.  

B!و qذ� "(��� أ�`� ��"K
� B! D`: "O�*K +"ن F´ن ،�O" ا��"K
 �OF ا�
"(���B! "O`: D�*K ،"O أ"Kوھ� ر JWدا �F BA: ة
Q ا� "?+ "_� �`��P"% .D`" رأ
c�" � :� َّBُOََو�  ُJCْ!ِ يpَِّا�  َّBOِ�َْ*Kَ  ِوف
ُ ْ?َ�ْ"ِP  ِل"#َ ِّ

ة[ �در#� BO�*Kَ َو�ِ*`Rا� :

288[.  
- f�Rا� JW"ون دا �ا� : �R_ن ا�"+�  D�Y"�Qا� �kر D#زو �!�W �F


ة B F ا]%�د 	"ل�Cا�� :�Qj"K f��% :�R_ن ا�"+ "! � f�"	 ؟D��P �F G_^� :
 D*أھ �_O! �F ن���� أھ*D-+"ن !�W �_ �-  cج إ�
W ت ا�^$ة
F´ذا :)


%�ل هللا - +
م هللا و#DO -و+K q�p*�ّ  .)72("ا�^$ةP اء��	ا D*ون أھ" � �، 
� K_� ا�!"م أ:?��وهللا �`� %_�ت : 	"ل K*� �<"ط?� ذات ��م: "#"ء �F روا

)���"Aا� JC! f_�F 
®Rا� B! f�`�%ا "O�*K c`�A�:�c ا����f ) ا�_"	� ا��� 
"O_K هللا �Eر �
:�U : fري، F f�"`F"ط?`� f*@! c�: f_)وأ�" وهللا �`� ط

��اي J? ا� B!")73(.  B�: ق�_bوة ا��k �F D�#زو G! هللا �RK BP 
P"# ��وروا
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 �R_م ا�
��
اP"  "... �أراد أن # �� f#
W�F- �*# B! ء"Kو-  B! ع"U D�F
P "_و� ،
� � �?�O)ا�)�ن B! 
� وھ� ا�^��?OP 
��^� ( B#دا) ك
��ا��� 

cK
?*� f*>� Yو f�Rا� �F ("O�!
P �F "O� n	و "O�)PpF")74(.  أة
iA?Fو��� ا�?
 "OA>_P م�`� "Oأ� �_ � Y "O#زو f�P �F ��Kل أي را�ون ا�?_i� 
�P�� c*K

� ا]وYد  ،G�?@P أK?"ل ا�?_�ل�"Kر c*K "O�
�P��O !`�م إ�ّ?" � _� !iAو��"�و
  .���Fن ا��ا�K ا�(`�`� ھ_" ھ� ا��وج. )D�[")75 أو#\ وأھ�

�� ا��و#�A>� c*K 
�R+ 
���� D� وج�ة ا��K"A!و �Kا ا��pھ، B! �>b�و

 c*K آداOj" ا]%
ي�i�
 ا�)��ط"ت ا��� �����`�ل د ، . B! اي
#�ن #

"OP "م	ل درا%"ت $W" : أة

ة �@"ه ا:��"#"ت ا�?�^Rا� £ RP G%�P sR^�
�� ھpا !B :�ة ��ا�
#�K"A! Jة ا�?
أة c*K ا����� !G ا�)��ط �Pون أن 
�A�G�n ا�
#J أن � �n ا�?
أة ا:��"#"�B! "O ا�?�K"Aة �F ا�?_�ل  Dط��E

  .)76( "وا���اJU وا�(\
�B أوY:  �OP cU	 v�g(�ى ا���w	� ا����Tة -2p"رب ا�	وا] Jوھ� ا]ھ

���_"  ،و	� أو#\ هللا ��O :`�	" ،هللا K� و#+ �F J�DP" ا� �"�: �F وو#�دھ�
 B! �PY �� ا�?
أة ا� "!*�": �F B�� ،"O_K "د�Yو[ Yو "_� c_k Y ورة
E


OE" �*)��ط"ت �� �_c*K "O ا�Y��ام �`)P	O" دون  "?P "OnRE،  §:$?�"F
 fزا�"! f�Rا� �F �C+"?أة ا�

اف ا��� %"دت ا�?@�?�F G ز!B ا�?K[أّن ا

 ���  ،ا���م c*K ا�?
أة ا� "!*�%"رjر"nة ا����K c_ ?Pم !
اK"ة ا�¬
وف ا�@�

ى؛ �c*K،  q�p ا�?
أةWط"ت أ��(P س"A:ا� D_!و D�وھpا !" ��%iA! Gو��"

 Yدوا و� �� c�: �
وف ا��و#¬P "رب	ا] ��K��
ة و^R����ن وا#\ ا��وج 
D �n�A� Y "?P ا�R�"n�.  

�P�*n! ة
� ا]%�U�^W ?"م وھ�  ،�� أّن�ھY"P cا]و�.  
� !O��� B" أن �(<§ ا� $	"ت�K��ه ا�pھ JC! إّن،  JWدا B¬ا� BA: رع��و


GF ا�)��ط"ت BK ا��و#� ا� "!*� ،ا]%
ة�  .و�F آن وا:� 
3- �HgS� �	�أة ا����أي A! c*K��اھ" ا�Y : "O�*K �^bQ	 v�g(�ى ا�

� �_c*K "O ا��B! ��>b ا�)��ط"ت ؛ �$ھ�?"م 
�Pا���  ا�b"ذ �"Kور ��P
��"P
"O_! دYا]و :  
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� �F :�"ة ا��A"ن، و���H'�lbY r�x^':  Y B ا��Rر��i -أ�
ورE �R) ُ̂ �"F

ك ا]وYد �����ن A: c*K"ب دورھ" �F ا]%
ة �Pن �_G! J�Q أ�U	Oj""، و

��j"(>ت ا�`_�ات ا�"�"� DP �^	وأ B�
Wآ B�P
?�. 
�ر ��h -بy)K\وا zlا�� r�x^': �%"%[ا J�Q?وھ� ا�،  �F �
أة ا� "!*?�"F

f	ا�� G! اع
U،  B!��"P "O�	$K f?¬_�
ه و+*?" Wآ cر إ�"O_أول ا� B!
"!�`� J@A��O"  )77(+*?" ا%�fK"n أن "R#أداء وا �F . 

��(^c*K J ا�(`�ق �F و	f  :ا�(�Y p�D	v وا�H'��i -ج "Ojأدا BA)P ّن[
 �� P"�(`�ق �"%�R�"n! ات�U[ا f�" �و�F إھ?"ل . !�_"%�� �*�ا#R"ت


 K¬�� را#c*K G ا�<
د 	JR ا]%
ة وا�?@�?G؛ ]ّن ا�ھ?"ل nW ت"R#ا��ا
�F ا��ا#R"ت �iدي إ�c �`� ا�:A"س iA?�"Pو��� ا�@"ھO" وھpا �iدي �Pوره 
 "_�"R#ا�P "_%"A:´F و#�ده B! م ا�@�وى� Pن و"Aا�� �إ�c ا�:A"س P �م 	�?


�" ?�`P��F "_ ا�(� Q� ."ة
وذ��K�':  "OP"A+´P q[ دوا�w ا��ZY و�)�و�� 'l �#�c�رات ا��أة ا����	� -د

 "O*+"Q! G! �P"@��`_�"ت وآ��"ت �?�_B! "O ا�� "!J ا�) � P "O*?K J�#��+
� P"Aا� B% "O�">ور أط
! ( c*K �و�:�اث ��ع !B رcE ا�?
أة ا� "!*

"@� 
�^`��"P س"A:وإ ،�jاع دا
U �F وھ� �U"W "OA>� qو ذ� "O�
ه أ%
 "OP ز�ّ � �R"ت ط�	ء أو"(`� "O�
� ّ�د O�*K" أ% ،��P"� "ت	د أو"@�!W B$ل إ

وج bة أو ا��*<�ا� c*K ھ�ة ��ء ھ"دف"Q! c*K 
OA�"+ ء"?��Y"P س"A:ا�

  ...�* Q"ء
 J?K ي�P "OA>� J�Q� Y ة
%["P "U"W "%�`! "�	ع و�R%[ا ��"O� J @�أن 

"P أو "O*? P  * �! ه%�اء
�k رات أو"�
وج �*�b�.  
4- [
 !B ا�`"c*K B�?j ا� ?J أو أرP"ب : Y	 v�g(�ى ��Tن ا��¬�_�

� ا�?��و#�؛ ]ّن أي U"W ��� !�K"Aات و��OA$ت �*?
أة ا� "!*�`� J? ا�
��
�O" ا]%"�: c*K 
���� "O� ن����*(`�P Y "O*?K �F "O أن  �*�Q!.  

5- Z!_B�_% p ط
ح  ا�?<�
 ا�%$!� !"�Y:  BP q	v ا�g(�ى ا����

 K"م �(�د ?�i! �`K ل$W B! qوذ�،�?*A?أة ا�
��R ا	�
ا:" �"!$ �?J+"Q ا�?
 JO#و ،"O*O# ��)E ن��� Y c�: G?�@?ا� s�"^� �RA_�"P أة
� ا�??O! D�F
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� دورھ" �RnP J#
F´ن ذ�q أ#�ى B! "_�*K +*?"ت #�F"ء ��� ��F "O  ،ا�
  .)78("��ل!_n  ا� *� !�
 G(����ن !@��" إY إذا  -ر:?D هللا -و Y Dى أ�
�
 و?�i?ا ا�pO� را�^�

"OFا
� !G�?# B أط*�Q?ول ا�"_�P �+�ن �)� K*?"ء ا�_<� ،�E ا��%"Jj ا��<�*

ھ��kو � �
Qء ا�"?*Kء و"Rع وا]ط"?�#Yء ا"?*Kو ��P
و:�_®p ،وK*?"ء ا��

ا�?
أة، و��Aف ���ن ھpا ا����nb  أ�_" وE _" ا�?_�O �(�"ة: "�A�G�n أن �`�ل
�B وE �هpھ� ا� D�F B�
  .):")79�s�"U �F "? ا�?@�?G ]ن ا� *?"ء وا�?<�

�  :خ�'
 �� ا�%$!� �
Qا� "O�� ا��� أ%_�?�A@و��"ت ا�iA?وا� �إن ا�?O"م ا� ¬�?
 BA)� Y و��"تiA! ا�%$م، وھ� �F "رھ�	و "O��"�?P �:��إ�c ا�?
أة، 

Yإ "O ! "ط� �ا���`*bا� "O�">Uو "O�
nF ��)P أة
� و�K ا�_A"ء  ، ا�?*	 G!و
��ا��ت أ�Kاد ا�_A"ء ا� "!$ت �F ا� "�� ا�%$!� :�P c"ت  ��
�Pظ�<�BO ا]%

D_K JF"��أو ا� D(Fل ر�P D ! J!" �ا� BA: � .وا	 " �`�)� ا�(�?
\+
?� B�C:"Rا� ��� "ر �F §:$?ا وا�pھ "�ار�R"طD " ا�?
أة ا� "!*

"O��P B! أة

وج ا�?bP، "O��P JWأة دا
 ،وأf*>k ا�� "ر�� J?K "O*?@! �F ا�?

ا R� ! ردا�! B*�Q� BO���P JWدا ��_O! تY"@! �F B*��Q� ��ر�k أن ا�*�ا
 �
ا !�F "?O ا��_?�^_K f�"+ ة�R_ا� �OK p_!أة و
?�"F ،���F ا��_?�� اY	�^"د

� Q! BK $(F"ر+��F "O ا�?@"ل ا���
�Pي ا�� *�?�، ا#Y��K"? اY	�^"د
�%"�Aوا�، �R_ھ" ا�
� أ	>*�b! "_O! اول�� "O��P JWدا B!و f�"+ �  BO @� JP

�k"Pوا�� ��A_ل وا����"+ "O�*K،  �Kرا�رة وا�"n �"+ "O��P رج"W c�:و
�`�م  �� BO?ه ا�pھ "O�او��! G! B�� ،��£ وا��b!"ت ا��@?�*�
وا�
�K وا��?


�O" ا]%"R#وا c*K "O�_O!ت"�
ت �*q ا��ا#R"ت أو�c ا]و��R�Kا JP ��.  
G�"!و ��@! B�P أة
وا��J  ،وP_"ء R% "! c*K  اW�*� ا�<`O"ء J?K �F ا�?

��K
Qا� �Pا�(�"P "O#و
W ���`���<  �F و#�ب ،  
� �Kم ا��`^��": �Fو

ارEوا� ��
�O" ا]%"R#ا�P،  أة
?*� �RA_�"P J? ا� GFن دوا´F qذ� c*K $(F

K

ة �R� ! ج
b� ���"+ �
ج �*)
ورة وا�("#� ا�?*(b�" F*�� ا�?
أة ا��� 
 J#أ B!ت"Rإ� "O�
 إ�c !" ذھ\ إ��D ا�<`O"ء F´ن . ذا�O" و	�را¬_�"Pأ%"س و
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 B! وج
bا ا�pھ c*K ي�n_�
و#�P B! "O�O" و!" W أة ھ�
� J?K �F ا�?*�Q?ا�
��م � P "!����داد � `��ا و�nWرة  G	وا �F B�F .ج إ�"�)� q�p� ا�?�از�"ت D`F c

 ���)� �� $!"+ "O`F ا�? "ش G	ا��ا D`F c*K �?� �B�P ا�?<"%� وا�?^"�s ا�pي 
� وا�? �	"ت n�)?وف ا�
ا]ھ�اف وا�("#"ت وا��ا#R"ت وا�!�"�"ت وا�¬

  .وا� `R"ت �� ا�(�� c*K ا]��"ء
� ا]وYد �P
� BA:وج و�*� ��"Kر B! "O�
إّن !iAو��� ا�?
أة �@"ه أ%

O�#��� !G ا��وجو+
�Q! f�"+ وان �O،  cج إ�"�)� �?�¬K �iA! �OFو��
 "O*j"%وو ��P

ت أ%"��\ ا����� B�� �F ز!__" ھpا أU"W �* وا� f	وا�� �O@ا�
� �F إط"ر ھ�?_� �¬"م ?*A?ة ا�
إ�c #"�\ ا��(��"ت ا��� � �OQ" ا]%

�
 ،ا� ��?�"R! 
���� "O� ��ا� �
ات ا� "�?�?�i?ا� B! 
�Cا�� �`Kأ�?"ط و c*K
��K"?�#Yا�(�"ة ا، 
� ا¢P"ء U"رت ا]%*>kا�?(*� و B�وأ!"م E � ا����

s�
� O! �F\ ا�?*A?ا�.  
 ،P"ت وا	 " !<
وE" ا�%$!��و!G ذ�F q´ن J?K ا�?
أة �F ا�?@�? "ت  

"O�� و	� أ�R�f #�ارU"W ��
ا �F ا��_?�� اY	�^"دR� ! "�
QP ن  ،و!�ردا���F
  ::BA ا�� "!G! J ھpا ا��ا	c*K G ا�_(� ا��"��

�`_�"ت  -1 "OP"A+´P �
 	�رات ا�?
أة ا� "!*��n� �
 ا���K و!("و�jدوا G�%��
"O*+"Q! G! �P"@� .وآ��"ت �?�_B! "O ا�� "!J ا�

2-  D�R_�ا� G! ،��O" ا�b"ر#�"	$K ��¬_� B! "O� �PY �^bQاھ" ا���A! c*K

ورة �_¬�� و	�O" وE c*K ت"R#ا��ا c*K ��+
ا%Y�C?"ر D�F، +?" أن ا��

 .%�O_K �>b" ا�)��ط"ت
3-  ��>b�� ا]RK"ءU"W �A>_ا�?"دي وا� �Kا�� ���`�P "O_K،  �Kاء +"ن ا���%

 . أو!B ا]ھJ وا]	"رب ا]%
ة!B زو#A! c*K "O��ى 
� A! c*K��ى !A%i"ت ا� ?K"P J�R"ر  -4U"W ت$�OA��� !�K"Aات و�`�


 !iAو��"ت ا�?
أة ا�k �
 !iAو��"ت ا�?
أة ا� "!*�k �� ا�?��و#*!" �
� . ا�?��و#

��:�� ا�
ؤى c*K ا�?A��ى ا� "�?� !W B$ل إ	"!� !*�`�"ت  -5 �!("و�

+"ء داJW ا�?@�?K B! G*?"ء ا���B وK*?"ء Qا� G�?# �(�
ات ?�i!و
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� ا�?
أة K"P�R"ر ?O! ���)�� واY#�?"ع و:�c ا]طR"ء؛ �OPف �P
ا�_<� وا��
 .�s وا�?<"%�ا�?^"

]iا�� ا��kدر وا�w�l  

- ��
  .ا�`
آن ا��
-  � Rnن، ا�"_R� ،وت
�P ،
�C+ BPري، دار ا"bRا� s�)U ،ري"bRا� J�K"?%إ BP �?)!

 ،cه1422ا]و�. 

 J`_P ا� �ل BK ا� �ل إ�c ر%�ل هللا  -^�b?ا� s�)^ا� �_A?ا�� �Pا�(@"ج أ BP �*A! ،


ي ا�_��P"Aري �Q`ا� BA)ھـ261: ت(ا�( ، s�!(?� iFاد �RK ا�R"	�، دار إ:�"ء ا��
اث : 
 �P

وت –ا� �P، ب س ط ،ب ط 


ى -Rا�� B_Aا�  ،
�P �Pأ ،�`O�Rا�  . �`)� : ،�!(?� �RK ا�`"در nK" دار ا���\ ا� *?�

وت �P - � Rnت ا�"_R� : ،�C�"Cم  2003 -ھـ  1424ا� 

- ،��$`A ا� 
@: BPا )!  �`)� \ ا���F،\�nW B�s ا�R"ري �
ح s�)U ا�bR"ري، 
� ا�`"ھ
ة، �>*Aا� � Rn?ا� ،cا]و� � Rnھـ 1326ا�. 

- ��(`� . و�� ا���B اW BP*�ون، ا�?`�! : cا]و� � Rnا� ،¯� م�RK2004 هللا !(?� درو
-  B�A)ا� �Pازي، أ
�"ء ا�`�و�_� ا�
اF BP"رس، ، )ھـ395: ا�?��cF(أ:?� F BP"رس BP ز+

،���� ا�*�"`! �@ !  )� .م1979 -ھـ 1399 ،ب ط ،دار ا�<�
 ،(?� ھ"رون�RK ا�A$م !: 
-  c >�
م c*K BP، أ�P ا�<)J، #?"ل ا���B اBP !_¬�ر ا]�^"ري ا�
و�! BP �?)!

�`�
Fا� )cF��?ھـ711: ا�(.  

وت، دار U"در، �A"ن ا� 
ب  -�P ، ھـ1414 ،3ط. 
� P(�ث -K�?@! B?E 9)P ،"_�">ء أط"_P �F ى
R+ "�"(	 ،�_Abا� \�nbأ:?� ! "د ا� 

�، ا�`"ھ
ة: �F +�"ب?#

، وا���ز�G وا��Q_وا� �K"Rn*� م$Aد�"، دار ا�Yو[ D?* � Y "!،  ط 
 م 2004-ه1424 ،2

 وا���ز�G ط أ%?O"ن -Q_*� ر�A# �!$%ا� D`>ا� �F ��%"�Aا� "O	�`:أة و
 1	^�ر، ا�?


2012 - ه 1433jا�م، ا�@. 

اي -k ن�#،  ،
�
# �R��! ،�#
�� وا�_A"ء !B ا��ھ
ة، +�"ب !�
ا�
#"ل !B ا�?

�"ض، ط
 .2008، 5ا�
- �R_ا� �OK c*K G?�@?ا� ��	
� �F �ر%"��  ،� :�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*

�^b�� �_�J در#� ا��+��راه، !�`! :�_�"P 
(b� ج")ا� � !"# ،�� ، 1+�"ب و%_ّ_Aا�
 �  2018-2017ا�@"! �

- W ر��: ،JU�?ل ا�"@! �F �
 %*�?"ن، دواGF ا� ?J ��ى ا�?
أة ا� "!*� ��را%� !��ا��(
�f �* *�م ا�%$!�� ا�?@*�
�� � .2007!"ي 4:، ا� �د14: !@*
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وق ا�`"ھ
ة، ط -Qأة، دار ا�
�" ا�?"(	 ،��_Pا cا��، إ��ا�� \_� ].2002[ 7ز
� ا�OQ". % �� :�ى -+
� ،

، +� P �(?� Y ��ا BK ا:��"#"ت ا� ^jا�ب، ا�@

 .م1984
-  ،G�
 وا���زQ_*� �* دار ا� ،��"%

 ا�?
أة �OK �F ا��
)� ،�`� �Pا�(*�� !(?� أ �RK

 .م1995-ه1416، 4ا����f، ط
-  G�
 وا���زQ_وا� �K"Rn*� م$Aدار ا� ،"_��: B! ا]��"ء �O>� ��+ ،ر"�P ��
�RK ا��

�، ط?#
 .2013-ه1434 2وا��
-   BP �?)! 
� `�ب ا�<�
وزآP"دى !@� ا���B أ�P ط"ھ)cF��?ا�?(��،ا�`"!�س ، )ھـ817: ا� 

 �`)� :،��"%
� ا�A%i! �F اث

اف !��\ �(`�  ا���´P :�%�Aُ	
 !(?� � �� ا� 

وت�P ،G�
 وا���زQ_وا� �K"Rn*� ��"%
� ا�A%i! ،،ن"_R�  م 2005 -ھـ  1426، 8ط. 

� ا�<`
 و+�� O@�"K" ا�%$م، دار  -*�Q! ،وي"E
 .1988ا�OQ"ب، ط ��%� ا�`
�� وا��ھ
ة ،#�ن #
اي -
� ، �?"ذا ��^"دم ا�? Rnا�  ،
�
� ا�@R��!2008م 
-  ،
jا�ا�@ ،G�
 وا���زQ_*� ر�A# �R� BP q�"! �_K وي
:B�A آ�cA�K f، ا�<�
 ا��
 .م2017- ه81"14ط

 ط -jا�ا�@ ،�F"`Cوزارة ا� ،�(O_وط ا�
� ،�R� BP q�"!2، 2017م. 

]lا�  :ا�
� ا]!�
 �RK ا�`"در، % ��ة F�P"رس - !"# J�� وD`F ا��_� �
Qا� �U"`! B�P أة
، J?K ا�?

�_�n_A	: G	�?ا� :Com.opera.mini.Notive.OperaFile  D�2019- 25-02�ّ� ز�"ر. 

  :ا��Hا�{

                                                           
  .145، ص 4اF BP"رس، ! @� !`"��� ا�*�� ،ج  )1(
  .1036، ص 1ا�<�
وز أP"دي، ا�`"!�س ا�?(��، ج  )2(
 .474، ص 11اBP !_¬�ر، �A"ن ا� 
ب، د  )3(
  .474، ص 11ا�?^�ر �<DA، ج  )4(
)5( ،�  .300ص  اW BP*�ون، ا�?`�!
� ا�<`
 و+�� O@�"K" ا�%$م، دار ا�OQ"ب، ط  )6(*�Q! ،وي"E
، ص 1988��%� ا�`

25.  
)7( 
¬_�
 %*�?"ن، دواGF ا� ?J ��ى ا�?
أة ا� "!*� ��را%� !��ا��� �F !@"ل . (W ر��:

�f �* *�م ا�%$!�� ا�?
�� �*@! ،JU�?2007!"ي 4:، ا� �د14: @*�ا�.  
  .31ص  s�)U1 ا�bR"ري، +�"ب ا� *�، P"ب � *�� ا�
#J أ!�D وأھ*D، ج  )8(
)9( 
¬_� : 
Q_*� �* دار ا� ،��"%

 ا�?
أة �OK �F ا��
)� ،�`� �Pا�(*�� !(?� أ �RK

  118ص  1م، ج 1995-ه1416: 4وا���ز�G، ا����f، ط 
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)10( s�)U  �	ا� *� ر �F م :�ة���@ A_*� J"ء  Jب ھ"P ،ن"?�، 1ج  101ا�bR"ري، +�"ب ا�

  118ص
�، ج  )11(�"%

 ا�?
أة �OK �F ا��
)� ،�`��P ��*)ا� �RK ،
¬_�  .118،ص1
�q ا]	
B�P ح )12(
�QK رpب وأ�"P ، آن

 ا�`�A>�  s�)U4771 ا�bR"ري، +�"ب 
)13(  
¬_�� ا�?@�?�OK c*K G ا�_�R:�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة :�	
� �F � ،� ا� "!*

 �^b�� �_�J در#� ا��+��راه، !�`! �� : ر%"�_�"P 
(b� ج")ا� � !"# ،�- 1-+�"ب و%_ّ
 �� ا�@"! �_A180، ص 2018-2017ا�.  

)14(  �	
P "O#زو f�P �F ��Kا
 ،7ج، s�)U5200 ا�bR"ري، +�"ب ا�_�"ح، P"ب ا�?
أة ا�
  .31ص 


 :ّ�ة K"��ر )15(¬_�
#P"% G ، ص ! G?�@?ا� ��	
� �F �ي، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*
175.  


#P"% G ، ج )16(! ،��"%

  ا�?
أة �OK �F ا��
)� ،�`��P ��*)ا� �RK1، 123ص.  

، F�s ا�R"ري، ج )17(@: BPا 
¬_�  .900ص  ،9
� ا�!"م ا�_A"ء ��م ا� �� ج )18(¬K�! ب"P ،B�  .119ص  ،s�)U3 ا�bR"ري +�"ب ا� ��
)19(  
R_?ا�?�اد ا� �F ر وا�^_"ع"@_�"P ��" �%Yب ا"P ،\ ا�^$ة�ري، +"bRا� s�)U

 �	
P �@A?97ص ، 1ج  449وا�.  
)20(  �R_ا� �OK c*K G?�@?ا� ��	
� �F �
#G �:�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*! ،

  .P"%212 -215 ، ص 

ق، )21(b`"ط ا��وا� �@A?ب +_� ا�"P ،"ب ا�^$ة�ري، +"bRا� s�)U 99ص  2ج.  
)22(  �	
P Bء و#�ار ھ"A_ب !"ن ا�"P ،�� ،4ج، s�)U3171 ا�bR"ري، +�"ب ا�@�

  .100ص
)23(  
Q_*� ر�A# ،�!$%ا� D`>ا� �F ��%"�Aا� "O	�`:أة و

 ا%?O"ن 	^�ر، ا�?¬_�


 ص 2012 -ه 1433 1وا���ز�G طjا�96-95م، ا�@  

+�B وا�?_"B�`F، ج �!"�`� ا�_U : �R(��A! s، +�"ب ا�@O"د، P"ب )24(Q?أذى ا� B!5، 

  .182ص 
)25(  
¬_�� ،	^�ر أ%?O"ن�%"�Aا� "O	�`:أة و

#P"% G ، ص  ،ا�?!97-98.  
)26 ( �R_ا� B!ز Bا�� � �ا% B! ب"P ،�j"_@"ب ا��ري +"bRا� s�)U� �	2ج  ،1230ر، 

  .72ص
�  ا�?@�?�OK c*K G ا )27(�	
� �F  �
 :�ة K"��ري، !A"ھ?�" !
ة ا� "!*¬_� �R_�� ، ص

234.  
  .235ا�?
#DA>� G، ص  )28(
)29(  Jj"(F B! ب"P ،�P")^ا� Jj"(F ب"�+ ،�*A! s�)U�Pو%�، ج أ cة إ�
�
 ،7ھ

  .165ص
  .489ص  ،s�)U6 ا�bR"ري، +�"ب ا�@O"د، P"ب 	�J ا�_A"ء �F ا�(
ب، ج )30(
)31( �
 :�ة وK"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*¬_�
#P"% G ، ص ، ...!241  
)32(s�)U"ب�ري، +"bRھ�، ح : ، ا�
�kو cE
?*� �@A?ا� �F �?�bب، ا�"P ،443ا�^$ة  
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)33( DA>� ا�?^�ر.  
)34( 
¬_� .�  .244ص  ،!
#P"% G  ،:�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*
)35( DA>� 246ص  ،ا�?^�ر.  
)36(  �)
 %*�?"ن، دواGF ا� ?J ��ى ا�?
أة ا� "!*W (:��ر � !"# �F �درا%� !��ا��

JU�?ا�(���"Aم ا���* *� f�
�� � !"# �  .2007!"ي  4ا� �د ،14ا�?@*�  ،، !@*
)37( �   .72ص ،!
#P"% G  ،:�ة K"��ري !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*
)38( DA>� G#
  .ا�?
  .78- 76ص  ،!OA"!"ت ا�?
أة ا� "!*� ،:�ة K"��ري )39(

 %*�?"ن، دواGF ا� ?J ��ى ا�?
أة، )40((W ��: 
¬_�  P"% G#
  .58ص  ،!
)41(  P"% G#

 %*�?"ن، دواGF ا� ?J ��ى ا�?
أة، !(W ر��: 
¬_�  .58ص ،
)42( DA>� G#
  .ا�?
)43( �
#P"% G ، ص، ....:�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*!180.  

U(�s ا�bR"ري، +�"ب ا�_�"ح، P"ب  )44(�W ء"A_وأي ا� s�_� B! cإ�،  �	
P5082،  7ج، 

  .6ص
   .193ص  3، ج2451ا�B_A، أ�P داوود،  ح  )45(
رواه ا�_�j"A وا�R�ار P´%_"د�B رواه أ:�ھ?" رواه  ،]78ص  ،3ج [	"ل ا�?_pري  )46(

 s�)U �+")"ل ا�	و ،s�)^*ا�%_"د�.  

#D أ:?�ي �F ا�?�RK �_A! ،�_A ا�
:?"ن �K BPف ا��ھ� )47(W199ص، 3ج  ،أ،  �	
P


ه1661��� BA: ر�"ؤوطYل � �\ ا"	 ،.  

ض، P"ب، ا����c*K J أّن ا�b?� �_�اj\ ر%�ل هللا  )48(F "ب�ري +"bRا� s�)U� �	ر ،

  .84ص  ،4ج  ،2962
)49(  �
، :ّ�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا� "!*¬_�..،  P"% G#
�BK D ،185ص  ،!pWأ :

 "O#زو f�P �F أة
اnP BP"ل، �
ح s�)U ا�bR"ري، +�"ب ا�_<`"ت، P"ب J?K ا�?
]7/539.[  

)50(  �	
P ة
R ب ا�"P ،ري"bRا� s�)U522435ص ،7، ج.  
)51( D#
Wأ 
�W ء"A_ب أي ا�"P ،ى
Rا�� B_Aا� �F �j"A_ا�،  �	
P1324،  161، ص 5ج.  

 :ّ�ة K"��ري، !A"ھ?"ت ا�?
أة ا�  )52(¬_� P"% G#
! ،�  .185، 184ص  ،"!*

اي )53(k ن�#،  ،
�
# �R��! ،�#
�� وا�_A"ء !B ا��ھ
ة، +�"ب !�
ا�
#"ل !B ا�?

�"ض، ط
  .203، ص 2008، 5: ا�
)54( D#
Wي أp!
�� !�Q"ة ا�?^"s�P، ج ،:��BA: 9 ،ا��
b� ،��$`A ا� 
@: BP4وا 

  .254ص

+� P �(?� Y ��ا BK ا:��"#"ت ا� ، % �� :�ى )55(jا�ب ا�@"OQا� �+
� ،
ص  ،^

33.  
  .333ا�?
#DA>�  G ص  )56(
�U 9(�s 661ص ،1ا��ار	n_�، ا�B_A، ج )57(�:.  
)58( B_Aداود، ا� �P4089ح  ،أ BA: 9��:.  
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  .331% �� :�ى، :�P �(?� Y c ��ا، !
#P"% G  ص  )59(
)60( �*A! s�)U ، ��" �%Yوا �ك ا� @
��£ +�"ب ا�`�ر، P"ب �F ا]!
 P"�`�ة و�>�P"· و

· 
�  .2052 ص ،4ج ،)2664( ر	�، ا�?`"د
� P(�ث  )61(K�?@! B?E 9)P ،"_�">ء أط"_P �F ى
R+ "�"(	 ،�_Abا� \�nbأ:?� ! "د ا�

�، ا�`"ھ
ة: �F +�"ب ?#

، وا���ز�G وا��Q_وا� �K"Rn*� م$Aد�"، دار ا�Yو[ D?* � Y "! ، 
  .14ص  ،م2004-ه1424 ،2:ط 

)62( DA>� G#
  .15ص، ا�?

 % �� :�ى، :�P �(?� Y c ��ا )63(¬_�....،  P"% G#
  .341ص ،!
)64(  G�
 وا���زQ_وا� �K"Rn*� م$Aدار ا� ،"_��: B! ا]��"ء �O>� ��+ ،ر"�P ��
�RK ا��

�، ط?#
  .2013-ه1434 ،2وا��
� ا]!�
 �RK ا�`" )65( !"# J�� وD`F ا��_� �
Qا� �U"`! B�P أة
در، % ��ة F�P"رس، J?K ا�?

�_�n_A	،  9ص.  
G	�?ا� :Com.opera.mini.Notive.OperaFile  D�2019- 25-02�ّ� ز�"ر.  

)66( ،G#
  .9ص % �� F�P"رس، J?K ا�?
أة �<� ا�?
  .10- 9ا�?
#DA>�  G ص )67(

وق ا�`"ھ
ة، ط )68(Qأة، دار ا�
�" ا�?"(	 ،��_Pا cا��، إ��ا�� \_�  .77ص ] 2002[ 7ز
  .A!1159*�، ا�^(�s، ح  )69(
)70( s�)^ري، ا�"bR1303ح  ،ا�.           
�s�)U 9 7170ا���Aط�، ا�@"!G ا�^��
، ح  )71(�:.  
  .s�)U 784ص ،4ا�("+�، ا�?A��رك c*K ا�^(�(�B، ج )72(
   .202ص ،A!2_� أ:?�، ج )73(
  .4102ا�bR"ري، ا�^(�s، ح  )74(

 ا�?
أة، !
#P"% G  ج  )75(�
)�
 �RK ا�(*�� !(?�، ¬_�  .132ص  ،5
�� وا��ھ
ة، !
#P"% G  ،#�ن #
اي )76(
  .43ص  ،�?"ذا ��^"دم ا�?

، ط  )77(jا�ا�@ ،G�
 وا���زQ_*� ر�A# �R� BP q�"! �_K وي
:B�A آ�cA�K f، ا�<�
 ا��

  .80ص  ،م2017- ه1418

 ط )78(jا�ا�@ ،�F"`Cوزارة ا� ،�(O_وط ا�
� ،�R� BP q�"!2، 2017،  128ص.  
  .129ا�?
#DA>� G، ص  )79(
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#ا"���$ ��%
�'ت ا�  وا,+ ا�*���� ا���(�� �) ا�
  "ا�%��4ة ا��ط��1 $	#�� ��ذ/�"

  

  

 ا�;�ى �7�89 ��ر /د
�ت�� � �� �!1  

batna.geography@gmail.com 
  

  01/10/2020 :@�ر?< ا���Bل 12/04/2020 :@�ر?< ا�ر=�ل
  

CD	  :ا�

�33 45�33�	�A ا@ول  إن  33� >;�433 ا�:33�9
ة ا�7ط���33 B� A�33� �33���C��33 ا�CB�  �33D�7E
 F33;:< ��33�ق !�733Bودة و�
33I�33 وا������ ت�;�433 ��733ع  A33 ا�
ط7;33K ات
�MN33��33�ز �;<
3�ع PرتR�5 ا �3S T3إ� �U�3V��� �W�3��� ا���73ع ا�;�3������3U و! XI3K T3إ� �U�
ات !�MNت

 
3�IE ت��3I73ا�� و��Y 73ع��45 �3 ��3�ب ا�:3�9
ة ا�7ط���3 [�E�� \;] �D!م وا�;7ا�وھ3
 T35S �39U�3
ورة ا�;:V  ح
ا�73�7�I!� و�3�P�E ا[3��;��X  ھa3ا ا�T3�c!�ا، وھaا  � ط3

 �dا��ا��e�Iا� �Y�  .AS ط
>f ا�]�
�33 �5]�33�ن �C�CY �33�5:  �33�;���33�ل ا�;:;�33  
ھ733ن g;�33 ا�U �Y�33�ح ا�]�33g� إن

 f33�C:ت F�:�33[< X33�@ A<ور�33g;ل  :;�33 دون ا��33g  �33U �33�e�Iا� �Y��33 ��!��33 ا�]�33<�;Y
�333��IB5� �<
333hIد>�333 وا��333�ت ا�;���333�  i333C� j333 ا� �k7lW ت  :�333ودة��Ym333kو 
3�ت  .��9:5
ة�!�Y A�3��ت ت]�T5S �S ت:f�C ا��7ازن Yا
�	Rا n��و�U ھaا ا�ط�ر 

���IBن وا��  .ا��]
 ����EF�ت ا�	Gا : ا� ،���IBا� �<�;Y ،��e�Iا� �Y��9
ة ا�7ط��� �45 �، ا�]�:�

�e�I;�� ا�;:��5، ا���ا�.  

Résumé : 
Le parc national de Belezma, se distingue par sa position de 

transition entre une zone nord sous l’influence d’un climat subhumide 
et frais et au sud un climat semi-aride et sec, entrainant une diversité 
animale et végétale importante. Toutes ces richesses biologiques 
menacées par les activités économiques et sociales des habitants de la 
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périphérie du parc, nécessitent une protection durable à travers le 
tourisme de l'environnement. . 

La réussite d’un espace protégé est conditionnée par un tourisme de 
l'environnement réussi au profit des populations périphériques. Il est 
pratiquement impossible de réussir une bonne protection de la nature 
avec des moyens matériels, humains et des prérogatives limités du 
Parc national. Quelques propositions permettent de réaliser l’équilibre 
entre l’homme et la nature.  
Mots clés: Parc national de Belezma - tourisme de l'environnement - 
Protection de la nature- Développement locale- Environnement- 
Habitants. 
 

B���ا� 
\Ikأ ����ھ�;�م  �4ا>�   A	FE FI دول ا��� T9:< �e�I7ع ا�V7  ،

�و<��Cه ا�aD�
  ]7Iق �cم ا���ه ھ7 در!� و�gY ھaا اRھ�;I��m� �P5;ا  ،ا�aوھ

ق [�� �e�f�C: و ا@ر5���V;7ارد  ا��]�ن����g ز>�دة ا[���ام B� ��d�ا�;

Tl	أ  �U�V���
ات �U ا���9 ا���e�I إ�T ��ل �5��;�� �c�ات و ا�
�Pار ا�
ت�
�U�gي أدى  ،ا�aا� 
5]��نو ت�ھ7ر ا��IB�� إ�Tا@ � �h��;7ى ا��ت��� ا�;] 


وCPر ا��h�تو ا��S�g;م ، وا��
 ا���ھ7ر ا�F:  �e�I اھ�;BW \Ikأ � ���
�ت ا��و���و ا����
  A ا�;�9;�تe�Dا�،  ���
  إ�ST;�5  ��9 دول ا��<7Bت

A7ا��Cا� A  ���]
�T5S �9U و ت ا��7S7>�ا�:;mو ا�;�[]�تو ت:;5� Fd�ا�7[
�e�Iو ا� �e�Iا� T5S �9U�:;5� �5�]7E �Y���A ھaه ا�7[�Fd ا]���ام ا��[ A أو  � 

 X�5S \5Bl<"��e�Iا� �Y��[���."  

وP[ا� ���< ��e�Iا� �Y��ن و  7DPم ا�]��  A  ل�C��RاTإ� 
Wض  آ
c�

�ع �;�]Rوح ا�;]�و��� و ا
� 
<�C�ا��را[� وا�����IBا� fط�� و �5;�DIY�l< � 
�<��5Cت ��U�CM 
9�ھ  A ،  
�I���
وWت  آ�
  A ا!F ز>�رة ا�;:;�P[ھ� ا�

 ����IBي (ا����lو)11، ص 2009ا� ، �D��;! ف�Dت ��ا�Tإ�  T5S �9U�ا�;:
�ر>� ��ت ا�]����Y ا�:Mا�;7رو�<
M@وا ����IBوا� ��e�Iووا� ، A  �
ھk��S FE

�در ا�;��ه ا�;�����l   ة���� �BW fUت و����ت�ت و7�Yا��ت وط�7ر و�Iو�




#ا"�                    ��$ ��%
�'ت ا�  وا,+ ا�*���� ا���(�� �) ا�
  

  

987                                                                                ��� ا�
	�ء 

 �e�I��� �C�U�5 ر �K �Y��] f5W T5S F;�7دي (ا�;�ى تI�ر>�، ص ا��28��ون ت(، 

��A ا�]���Y أن إذ �	m�درا[� ا� A  ف�Dھ7 و ا� �e�Iو[��5  أنا� �Y�ت�7ن ا�]�
�e�Iء ا��C� T5S ظ�P:5�،  �CB�;ا� �U �e�Iت ا���7�  A  ھ� ��Y���;7ارد ا�]�U

�7ط�5 (
W2000 إذن ،)43، ص  �Y�
ا ا�]�W�  �;��
زت T5S ا�l��� ا��� �CU
�د>�ت ا��ول وا��� ت;��ز �7Cة !aب l�	R ��[�d
�ت ا� �Sا�� �YNE ��e�Iا�

���Uو  :�I ا]R�mBعCا�� �9� T5S ا�;4ا>U�:  F<7ء @ � ط�B�5� X��5��	 

 ا��e�Iوk��S j  �17��ون ت�ر>�، ص ا�mgد (  �7از�(.  

�ت دول ا�����  ا�ط�رو�U ھaا  �أIk:� ا�]���Y ا��C  �U  ��e�I � اِھ�;
 ��Y��ل وا@��Bh ا�]�;S@ا �U �<��5C�ت ا���دة ا��9
 �U ا@[� وا@و�7>S�

 �e�Iوا� �U�Cا�� 
��در (ا��� >;�A أن تُCا� �IS TPBl 2000 58، ص( .  
 ��< � ��S �e�Iا� �<�;Y �U رًزا�� ًm �S �Y��4d أن ت�7ن ا�]�gا� A و
�  j ا��e�I ا�;:��5 وا�;g�j; ا�;:�5، وذ�   mW Aل ا�����B وا�دارة DPت���
�ر>�  ��
ة ��ل ط�I�� وتg  ذات �e��
 ھaا ��S و!7د U7�<ا�]�5;�، و


ة وھ7اء ��C وU7ا��� وا�Yت�� و�I� ة��Yم، و��mِ� T5S �Sھ�;[ُ< ��ء ��9¡،  ; 
 A  ��;ا@ھ �U ��Y��وى A  FE ا�����B وا���;�� ا�]�[�< �;E ،ح�اِ!�aاب ا�]�

�  �CB�;� �S�;�!Rِوا �U�Cوا�� ���IBاث ا�
�>� ا��;Y F!1999  :;� ����،( أ ،

  . )31ص 
 ��] a�  � �C�;ا��ول ا� �U £����ِھ�;�م � �Y� 1930و	� ��9Y ا�]�

(Mesplier 2000,P43)،  دول �U ر��ع 	� ��أ �U اRِزدھBCا ا�aأن ھ 
��
 ��Iت ��ب، وا�
c;ت��7 وا� �U �k�W ت�
>� ا�]���hS a�  ��

ب ا��c;ا�
�د>� l�	Rِ;�� ا��4ًا �5P:  ًm �S �Y���] إراد>� ط��S7 تg�A  F ا��[�]

���g;��9 ا���ا �5
ًl�Sو ��S�;�!Rِوا.  

d4اgا� �U �Y��[5� �I[���� �� إذا ت�  ،أ ًP��V 4ال< R ط�hا ا��aن ھ¥U

 �P� A  ى
Wدول أ j   �aEى و
W@د>� ا�l�	Rِت ا�S�BCا� ��CI� X�ر��C 
 
d4اgا� �D�5S :7ذ�ت] ��ا� ��Y��ت ا�]������P ا� � T9:ت R ��رة ا��Cا�

ب c;ح وا���ل ا�]�IC�]ِا ¦�Y A  ��C<
Uإ �U ����E���7 ا��� ت:�F ا�;
ت�I ا��

Iت
;���
ةWN�  §ات
  �U \�
�زا�� ت�;U 
d4اgا� ��ن ( � ا������، أ I�� A�
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 ت� U�\  ،)56، ص 2010d4اg��� ��e�Iا� �Y�و A أ!F ت:f�C ا���;�� �5]�
� F ا��
اب ا�7ط�� ا �م ا�7D;gر E T5S ا�;7!7دة 
h�ا�7ط��� ا� 
d�ا�:9

X�U
  . ا����5و �5�
�e�Iا� �<��درھ� ا�:�9
ةو وت�
ف ا�;�9;� ا��و��� �:;l  : �D�N� إ	��5

9�م ا>�7�7!��� 4�;�< j]�K ت�� و�I� تm��hفت��kوأ  j	7ا���، و 7ا�Y
�ل !�7�7!���Kوأ ��Uا
c!، �;5�ل ا��g;ا� �U �k�W ��;أھ �D� إذا��را[� و 


  ��ان 7�Yي ��F ا��را[�ت I��ت)(UICN 1994, p03.  

BCا� �e�D�5� �5�]ا�7ط��� و 
d�
 ا�:9I��ت �;E�<و ، A  �]�ا��Dف ا@[

�Dd�h7�7!� إ��I7ع ا���ا� T5S �9U��>�  ��5¡ ا@�9;� ا���e�I ،ھ7 ا�;:;Yو 
  .ا��
اث ا��IB��و

 T5S ظ�P:ا� F!أ A   ا�7ط��� 
d��ء ا�:9h�¥� 
d4اg;� ا��اھ �	و
����IBو ا�;7ارد ا��D� 
W4ت ��وات ا�:�7ا��� ا�
أ�kرت @!F ذ�  ، وا��


[7م  458- 83  �U 7ال  12ا�;�رخK1403ل  ـھ fU1983!7>��5   23ا�;7ا 
 � 45�� ا�:�9
ة ا�7ط��� D��� A  ا�7ط��� 
d��ء �Sد  A ا�:9hت� ا� X� و

)(Bessah 2005,p87 .  
 ً��Rً درا[�g  ��ھ�
�Wِا ��45 � ا��و�U ھaا ا�ط�ر ��g ا�:�9
ة ا�7ط��� 

A  ة�<
U �5d��ت [����Y ھ��� T5S ا�;]�7ى  �aDا ا�I:¦ ت��]§ إ �DS7�
 �P5��  ����Iت ط�e�� j;g< ل�g  �D�@ ،ا��و�� T�Y��5، (ا�7ط�� وD] ،��5I!


او>� :k XIK (...�<
M@ر>��� وا���U إ�T ا@ �AE ا��V��� �D��� �;�U �5 ��� ، 
 ��Y�� د�5gS jU ا���;�� ا�]�D�NK A  ���5 وا�c�[  
�ت ����� إ �D5E وھ�

�� ¬ ا�;g�j; ا�;:�U �5 ھaه ا���e�I إذا  � ت� ا� �ً��mCS �D�mc�]ِ�� �D� ��B��
 . ا��;��5

 : ا�S?��E $��%��4ة ا��ط��1 $	#�� - 1
  : ��,+ ا�%��4ة - 1-1


ض : ا��,+ ا�F	G) -أS ت�
dدا A�� � 45�' 55"  53تjC ا�:�9
ة ا�7ط��� 
40 º 46' 37"  35و º R�;K،  ط7ل �BW5' 55"  10و º 6' 10"  45و º 

�	
K،  ي
d4اgل ا��;h5� �	
h4ء ا�gا� �U jCإذن ھ� ت. 
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ا�:�9
ة ا�7ط��� �45 � ت�U jC ا����5 ا�45I� ��5Ig �  :ا��,+ ا�
�9ا�) -ب

يd4اgق ا�
hا� �U ل ا@وراس�I! A  ��
cف ا�
Bا� �U �!7ت ��ا�،  
I��وت

�ل;hا� A  �5 ا@وراس�E �<ا���ول !�7ب �
ب  ،B�  ق�B� AS رة�IS وھ�
�ت��� ��<�  A  ب
C���
ق K ل�;K.  

�� : ا��,+ ا�داري -ج
cل ا��;hا� �U � 45�تjC ا�:�9
ة ا�7ط��� 
 �5< �;E ��وت�  وت:�ھP�  ت�Y�[;� 
dت ودوا�<�5� ����;M F;hت�� وت�� �<R7�:  

�ت��  -�
ة dدا :�<�[U �<�5��ت�� ،�  �7�gب وادي ا�h�A   �I ا ،

ة  
وا��  -dوا��: دا
  �<�5���  ،وادي ا�;�ء ،
cل ا��;hا�  A  �]و��Y  
-  ���<

ة [dدا :�	
hل ا��;hا� A  ���<
] �<�5�
ة ا�;�aر   -  ،d�5>� : دا�

�	
h7ب ا��gا� A  � 
!،  �D� �B�:;وأھ� ا�;�ن ا� :  
-  ��� T5S ل�;hا� A  ���B�[	 ��<� 119  �5E،- ¡�B] ��<�   ل�;hا� A 

 ��� T5S ��
c�5 130ا�E، -  ��<� 
 ��� T5S 7ب�gا� A  ة
�[�123 

  �5E- T5S ق
hا� A  �5h�W ��<� 
 ���103  �5E.  

  
  
  
  

1-2 - ���*  : ا�����X ا�%���� وا�
  326 - 84ا�:�9
ة ا�7ط��� أ�Nhت  mW Aل ا�;
[7م : ا�����X ا�%���� -أ 

�م S �U ھ  1405ا�;�رخ fU503ا�;7ا 
I;U7�1984 �U ط�h���� 13و ��أت 
 
I;U7�1986 �lW �<ت إدار�Pk 7 �� ذات;S �[]�  AS رة�IS وھ� ،

 �YmPوزارة ا� �<�kت:� إدارة وو ��Vوو ،������l�h  ���� وا[�mCل  
�ت��c5� � �
>�ة ا�
[;�� ( وا���;�� ا�
>��P وا�;�>
>� ا��g31، ص 1984ا�( .  

� ت�Cر �: ا�*��� -بD�Y�ھ���ر وت;�F إ	��5 ذو ھ��e  26.250 ـ ]
�ه !�7ب �
بg�5  ذو ات�B�[ ، ق
K ل�;K )Laabed 1999,p61(.  
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2- �����Yا� C"�ZDو ا���#	%��4ة ا��ط��1 $	ا���8?� � :  
2-1 - �����Yا� C"�ZDا� : �Y��T5S �9U ا��IB�� وتj�gh ا�]�:;5�

�ت ا�7[� ا��IB�� و���e ا�:�9
ة ا�7ط��� Pkو id�lW ف
>g§ أن ��
� 45��ط�ت ا�]��ن ،h� T5S 
�MNت X� �]7ا ا�aن ھR و �U �d�T5S أي F;S إ�;


 ا�7[� إ�T ا@Y]A أو ��cت �U �]�� أن أي ت�FW ھ7 ا��� F ا�:;E  �CB�;ا�
�  §5B�<  �a� رو�7!��ا@[7أ��Dا� ��Uا
�7IB7ا�§ ا�gا� �U
، ��!7�7�gا�، 

�ت� Iء ا���Bcوا� ��
  . ا�;����W وا��
���� ا��7ا��d  إن: و[�ة   @\�ر?] -أ AS �gت�� � 45��ل I! 7ع;g 

�� ، �7از���:  ���M AS رة�IS ه [5]�5 ا@ط�5  ،وھ��gات �P� aWNت

اوي:lا�، �	
hل ا��;h7 ا�:� ��
c7ب ا��gا� A  ة ا�7ط��� و ،أي
ا�:�9

�ه ا���م gتRا �P� �Dل و��Igه ا�a7ع ھ;g  A  �	
h4ء ا�gا� Fch45 � ت�
� 45��ل Ig� ) ¯�hc 201045 �) (22، ص��ل Ig� �<ر��
>�B ا��W �[g  
  .)ا�9

  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ا�:�9
ة ت;��  إن:  ��/����/ ��1$�	�E?� -بD�U �;� � 45��ل I! F;g 
����[� ،ا��5�س(T5S أرا�V ا�A 4 ا���<
�ل ذات ) ا�7gرا[�  ا��Igه ا�aDU

�ه ا�]5]�5 ا@ط5]��  ،���� ا��7ا  ��d��Cةgات aWNق: ت
K ل�;K-  ب
!�7ب �

 ا@>7[���l�ا� T7د ا����7 >�ت� �cV AS �gت��ر>�  ،وھ� ��� ت�� 
D9��

�� أدى 
cل ا��;hا� A  �c�� ��� أ>DV
 إ�F�K T5ST ط��ت  �7از>�  وت�
� ا�;�F�K T5S �CB ط��  ��5d وھaا  � ا�Bkام ا��� 
D9�� �D� ����;h�5 ا���
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 ��7�gح ا���gا� T5S Xت��� ا�aي ت5c§ ت�7>�
cا� ���;hح ا���gا� X:V7<
�	
hا� )Abdessamed1981,p64 (.     

��ر>� ا�;��CB و�Kة ا�:�ارھ��ع تP7رة وارتSھ� و��>A  ،ت]Iت j 
�D� و�C  �!وت در�Pوت �Ph��;ا� �<
�lا� �Dتm��hت id�lW،  ��hت� �U

�<
���� 7Sا F ا����U،  اف
gا� �U ��]�� m أ[S ة
�W@ه اaھ F�hت ¦�Y
�D��
��� ت�ھ7ر ا�7[� ،ت������U  ،و�E ھ7ر��ا ا�aھ �����U �U ¡��< �و ;

�ت� ھ7 أھ� Iء ا���Bcا� �<�;Y  �a� ت��Iء ا���Bcت�ھ7ر ا�7[�ا� j�;� F �S 
(Hamchi 2004,p16)  .  

���d و��
  :@�1ع $����/) ھ�م -ج�Yإ F 7اS �!7�7�<Rم ا�>F�h ا��9
��d��Yإ،  ��� F�hت ��<�I�  ��d��;�Eو ��d�<4�U A7ا��	 fUو �;D��� FWا��7ن ا��<


ا �U ت7ازن M�  m �S ي
hIا� §��gا� F�h<و �P5��  ت���Iو� ���أ�9;� ت
ا
 �����  �U F�;�< ���g<Rا §��gن ا��U �;:  ل�g  ة
� أن ا�:�9;��ل  وg;ا�

 
�MN�ا� �:U��ل وا�;:�T5S �9U ت7از�X و �g;7ر ا�Bت A�B�:;ن ا���[5� �I5[ا�
��� د	�5S �C;�� و �د>� وت�FW آ�� ��ل ت:��ج �;�g;7�7!�� ا��IU  ة
�9:���

X�5S �9U�:;5� ¬ 
I و f	� ،  ب�BC�]m� م�
 ھl�S �!7�7�I7ع ا���ن ا�@
�CB�;5� ح�  .  ا�]�

�ت�  :ا�a�G8Eت ا���1@�� -1Iء ا���Bc��� ���� � 45�ا�:�9
ة ا�7ط��� 
�ا�aي ھ7 ا���Dط��س ���7ع أو[،  �lYأ ¦�Y510  �D�  ت��I� 7�11ع ��;: ، 

 
�h� أن A�;<وTإ�  ��
 تd4اgا� �U ت��تIء  ،�7ع 3129أن ا���Bcا� 
D9<و
�ع PرتRا �U فm�WRا §I[�  ���7�gوا� ����;hا� A��D!ا�7ا A�� A<�I�  ت��Iا��

��
�ف و )�IS ا�;7lCر ��ون ت�ر>�( وا�;��خ وا���k@ا �g������ت�� ا��Iا��: 
��Y ت�Cر  :ا��وج واb[�8ب -[  T5S ��;ت I1112.9  ر أي� A % 4.25ھ��

 A  �	mBا ا�aوھ �]��ت أ[S�PرتRا Fchة ت
Y�T م  1100 ]��Y ا�:�9
� ا@�7اع ا����Ih، و>5S §5cم2100D� و��IBت ا���تIا�� �k7lW.  


�[� اbرز -� : � 45� �5�E ت��Pت
  ���Sأ �U ة
���ا@رز ا@ط7;�< �[5 
�;Cا� T5S �k�W،  ج�
ط7�� ا������ إ�Tوھ7 >:���E 7ه;�� �k�W وف
 ،ظ

��P��;ارة ا�

ودة ا��h>�ة و< R�F;:  ،ودر!� ا�:I5� X� و�C;� 4�;�< X�@
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����
XV وت�ھ7ره ،ا�:
ارة ا��  �U §I[��5 تk7ا�ف ا�;�Pgات ا�
�PU،  اaوھ
 �5	N�ت R �D�@ ى
W@ا@�7اع ا §�cت A�Y �U �;Cا� �U اد �;7ه
Pا� 
[P< � 

��]�Cوف ا�
��Y ت�Cر ب  ،وا�9[  ¡�lا ا�aھ Fch<ھ5.697.30و  �أي  
�دل �<21.64%،  ���Cت §[Y2002  ت���c5:� ا�l  ف
 –ا�aي أ�A  4g ط

�ت��� )03Plan gestion 2006,p (.  

�[� ا��1Z$�?�ت -� :jV7;�ت  �B�:;ا� fط�� �U"��h ا�;�Dة " ا�
�9:5�


و]�E 7حP]، ¡5<7�
 ا��� ت;� �:;�5 و���اد ،�gh�ت ا���5;Sو،  �D�Y�[ 
 Flر 615.7ت�  . ھ��

��U وا�:�رة  A ا�:�9
ة وھaه gا� fط��7!7دھ� �U ا�;� �]�وت;�4 أ[
5;��ه ت�T5S jV7 ا��
ب ا��5]��� �Dظ�P�Y���ت�ت ت;��ز Iه  ،ا��aھ j  �!7ا�وت

�]�� أ[D�  4�;� �S7;g  �:ت�� ت�Iت ا���S7;g;ا� :) ،
�W@75ط اIا�
�V��ر ا�:;S
             ).ا���Cول ا��E7h ،ا�F�5E ،ا��


�[� ا��bاش -� : �Y�[  F�h16844.50ت  fط���U �k ا�;�W ر�ھ��
 ��h �Dو" ا�
]�E، � 
!،  �I�h7ق " وواد ا�U 7;رة وت��Y fط��  F;hت

�� ��gھ� F�K T5S أد��لP��;ت ا��S�PرتRا �U �<7lY ��[5E ب
  .ت
�ع PرتRا �B]7�  ة
gK AS رة�IS 7ي ھaا� 
�W@75ط اIا� A  F�h�ت

 A�� � Dahmani 243(م 30 إ�TتFl  م و��درا  �20 إ��Y10 T¦ ت�
اوح  

1997 ,p(،  n��
 ا@:I7ض ا�Y �U ��;را وأھ�h�ا� 
�E@ر ا�gK@ا A  وھ�
�رS
�  A ا���  .ا�[P�f -ا�;�7[� وت�F�h أ>

 ��
E7ع ا�:�7ي ذ��5� �I[����
 �U  ا@�7اع�IE ر�h����ا��� ت�;�4 
 A  �<��ا� ��EN����� ا�;��CB ا@�7اعا�:�9
ة و>7!� D��ت�� ا��� ت�;�4 Iا��، 

�ت�ت ا��ا��Iواقو ا��
Iا[�7م وا�
�  F�  ت�<
BP7تو ا���� 
BU...  ت��تIا��
\�hو وا�
�
ور وا�S4ا� F�  ��IBا�.  


وة 7�Yا��� ھ� �: ا��bاع ا�%��ا��� -2M T5S � 45��9
ة Y 7ي�ت: 
 ��] �U �lYأ ¦�Y دة�g� 7ا��  2005وY317  ��] �Uت  و��7ع  A ا�:�7ا�

2008  �lY7ع 395أ�،  j�;! ف
�� R ���@ ��d�D� ��� �	
و��A ھaا ا�
�5 ��9:5
ة �hت ا�;��ا��� ا��U�h��]Rت وا�  .                        ا@�7اع وذ�  ��iC ا��را[
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	�ء 

�ف وXIK رط§ [�ھ� �U ھaا ا���7ع! XIK A�	�B� A�� ،وان ت;jV7 ا�:�9
ة 

ب ا�:�9
ة  	 ¦�Y �5 ا@�7اع ا�:�7ا���	Nر وت�h�ا� �Uاء >];\ و
:lا� A

 �	 ���E ��ف ا���k@ا n���l�7د ��n ا@�7اع و	� [�5g ا�:�9
ة ت7ا!� 
�ءC<وا�4ر �B�;ا� jI���k ا�W FI	 A  �P�Wا  �U وة ا�:�7ا���
وت�;�F ا��

������U � 45 ا@�7اع ا�� :  
�ر>�ت : ا��B�aر?�ت -أCUmأن ا� �� �;��5¡ ا�;
ا!j و!���l:Pل تmW A 


اتh:وھ� ا� �Yوا ¡�l� F�;�ت ���5�5 !�ا وا�	 �D�7Y �]ا��را     .  
� >7!�  :ا�%�8ات���Y178  A�� A  �l:  7�2125ع  �U ة  7!7دة
hY

�D� و ،
d4اgت7ا!�  11 ا� Tإ� 
�h� أن §g<7ى ا�7ط�� و�ا�;] T5S ��;: 
�درة �U ا�����  ]�7ط�� �U ا�;��CB، وھ�  :;�� T5S ا�;]�7ى � �! �Kا
U


ات ا�;7!7دة �U ا�:�9
ة ا�7ط��� ��g� � 45. ا�7ط��h:ا� A�� A 7زه  :وh�

ورS4ا� X�I�
E ،§�

ا�K ا��U ،¡h:ب ا�75ز ،ا���a ، f� ،�<
���ء [P�W

E��طا���C� jI[ذات ا� �	7[Sا�� ،�U7S
 .        §، ا�]
�: ا��BFر?�ت -بD;ة أھ�<�S أ�7اع �U F�;�وت :  

�  :ا���YرD�  �lY7ر أ�Bا� A  ة�<�S 7اع�N��  111ت;��ز ا�:�9
ة D�  7ع�

  :;�� وط��� و�Sدھ� و  :;� 40I��ت ��7ارح ا�gا� �D�  
Ea�22  
d�ط

 �D�  ��ا� 
�U�l�ا� n��  .  :;� T5S ا�;]�7ى ا�7ط�� 13!�رح و
� �U ا�:�9
ة ا�7ط��� �45 � : ا�#وا�S -جD�  �!719ت  �D�  7�04ع 

�S�U@وا ¡Ym[ا� �U �]� .(Righy 2005 , p 27)  :;� وھ� وت�;�F أ[
�دع و�Sدھ� : ا�����"��ت -P�  .أ�7اع 05وت�;��U F ا�
�ك -=b7>�5¡: ا�� 	�5�5 !�ا و��gھ� �U واد D�7Y �]7  ا��را��ر� A �7ع 

�ء (  �U A7ط�وھ7  ]µU37ْ دا ( �D�  ت�<
hCوا�)��a�ه ا��
ط�ن ا�;�].(  

� تF�h : ا�g�?��ت -دD�@ ار>� ا��7ع ا�:�7ا��
� �U ا[�;�]�ت5�§ دورا أ[
� �S ��!7�7�<Rوا �k�W ��!7�7�Iا�]5]�5 ا� A  �;D  �C5Y،  ���� وھ�

 �D�  �lYأ ¦�Y �S7�� 395و  �D�  �!7<  ة ا�7ط���  7�18ع
�7ع �U ا�:�9
 �D�  � 45�10 �;: . 



  ��ر ا�;�ى �7�89/ د 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                 994 

F�  ت��ب ا�;��5  ،ا��jI ا�;��B: و�]7S Fgدة ��n ا�:�7ا�C�لا��Wوإد 
 F�  ت�
ي��n ا�:�7ا�Iل ا��Ig4 ا�� .  

�9
ة ا�7ط���  :ا�C"�ZD ا���8?� - 2-2:��� A�B�:;ن ا��>�S £5Iد [�
392675�7Y � 45ا��   §[Y �;[ت���d�lYءا��>7ان ا�7ط��  إ�lY¶�  ��[�

2008 
dة دوا�S T5S 7نS7ز�ةو >
�9:��� �B�:  ت�<�5�T5S ا��;7م ، و
�S��lع ا��BCام ا����R 7يSر �YmU �D����9
ة �45 � طY ع و�B	 ¡�V

�D! A  ت��ط�ت ا�]��ن ھ� ر�S  ،ا��� h� �9�;Uر�C����ر!�  ا@�Tا@و� 
� وk7lW ل�Ig7اف ا�Y T5S �5�5 ا�;7!7دةCا� ��Sت ا�4را�Y�ا]�mcل ا�;[

 �D� � ��ر>j ا���;7>� ا��� 	h;ا� ���
س  إدارة� j�ghت �U ة
�را�:�9gK@ا 
،�CB�;���5]���Y ر�� و ا�;�;
ة � �I[�����ت���ا���ر>��� ا��� و ا��IB��� ا� �

 � 45��9
ة Y �D�5S 
U7�تRإ �Dأ� �د ت�7ن  � -�Sا ا�4وار ا�;:A��5-�و � ت�
�تB5[م ا��
  إدارةو �]�S §Iم اھ�;d����C ا�:9 ��S �
ھ<7Bت T5S ة
ا�:�9


d4اgا� �U �Y��[5� �;D  �5I	 � .ا��� ��gھ
  

  
  
  

                                               
  
  

  
  
  
�) ا�%��4ة  وا����n ا��Eر?��D إ��ى ��klات اِ'=E�ا�� ا�*����� ا�hiر -3

  :ا��ط��1 $	#��
� 45�
 ا�:�9
ة ا�7ط��� I��ت  T5S ة
�IE ��;أھ �D� �Y� �a! �CBب [�

�Y��ت �5]� 7C  ة�S T5S �
ھU7�� اa7ى ا�7ط�� وھ�7ن  ا�;]���5 [c�]إن ا

�ل ��o)01:(  � 45رة I! �U �S
ا�
���Y :ا�;�lرIا� FI	 A  �BC�5   

ا�]��ن داFW ا�:�9
ة  ):�o)02رة 
���Y :ا�;�lرIا� FI	 A  �BC�5   
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	�ء 

��C<
Uل إ�;K �Uو 
d4اgا� �U ��Y��] �CB�  ة أھ�
�ت  ،ا�:�9 7C;ه ا�aوأھ� ھ
 �5< �   ��Y�  :وا�;7ا	j ا�]�


�ت ا������Y -أE1
ھ� إن ا�:�9
ة ا�7ط��� �5: ا��1ظ� وا�U7��4 � ت�;�4 
 ����Iط 
�ظ�  T5S ��mW �!)ل�Igا� �;	، j5�5hت وا��;���ت ا@رز �U ت���، 

�واتY

وات ط�I���  ���دة ...)  ��CB ا�M5¡ (و��;��ت�ت Iت و��7�Yا�
��U R  ،...)ا@�7اع�U ر>� دورا��و[< R�j�B أن >��5¡ اT5S A��M أن �5�

�ل Ig5·ود>� وا�U ��Y��A��Y ا���;�� ا�]�Iب [7اء ا��BC�]ا �U ��d� �4ة ا[���
 �!7�7�I7ع ا���ا �5
9� ��;5S ث�:�
اء أ!� T�Yو ���ا�; T5S أو �Yا
AS ا�


 ا�aي ت�;�4 �X ا�:�9
ة�Iا��.  
�ر : ا�رث ا��Eر?D) -بM¸ا A  �;�V وة
M T5S 7ي�ت�� ت:�� �CB� 

5S ��dا

ة  A ا�;7ا	j ا��IB��� ا���E اد�Sأ �U ���<ر�T  ]�7ى ا�:�9
ة ا��
�ر ا���ر>��� M¸ه اaوأھ� ھ �DB�:  �U 7صl����   :)2002ا�mgد (ا�7ط��� و


>�  :آ�hر �� ,�t ا��Eر?< -	 A  ب
C��� �<�:�����ع وادي ا�;�ء وB	 �U �و��gھ
 
�)  h�� ز��;�(�5S ا��;  T7د إ��7ف ت:� ا@رض تDE �g� ¦�Y  FI	

�CB�;ا� A�] يaن ا@ول ا��� ا��]D ���[< ن�E �<ر�  . ا��
  A أھ� ا�;7ا	j ا�
و ���� داFW ا�:�9
ة ا�7ط��� �45 �: ا��ا,+ ا��و����� -


و ]�E �U AW��م ا�;��ه ا�;����� ا�
و ��� T5S  ]�7ى ا�;�jI ا�];Y �g�
�ز ا���7I وmSج Dgض ا�

ا>�A و hض ا�
  �g���  �U Xھ��  ��Pي تaوا�

�ع [�Cا� �U �����;ه ا���;5� jI�  ك��;�، وھ�Dز ا��Dgا� FE�h )Elguessaà (
 A�[:وت �e�Dت Tج إ���:< Fc�[  
�� A�� ��;ا@ھ �P� Xو�(Direction de 

l’aménagement 2008 ,p 103)،  j;gة ت
� �CB�  �U ا�:�9�و��g أ>
 ��� T5S jC< يaزو�� ا���ت�� 10ت� A  �5E،  ��<�;ا� j	7  T5S ت��K وھ�

�ز>� I;� �;<�Cا�)Lambaesis (<�� 7� �;k�S ���E ��ا� ����
 ا�
و I��وت �
  �5�;gا� Xت�<7�:;� ��;��S ة
DK Xر و��Mº� ¡:�;E il�  �Y��] 4E
 
 �<�	 ���
>\ ���gي رو V �g� ء��ع وادي ا�;BC� �<ذ�و�CB�  �U زا�� ا�;:
 ¦���ء �U ا�f5�P ا�� �Cن ا��أ	�� �U ا��7lر ا�A  �;<�C ط
ف ا�7�gد ا�
و 
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 ��ر رو ���� �S>�ة  )Augusta(أو�]�M¸ �<�C��ر ا�
و ���� (وM¸7رة اk 
أ�9
�  ) .�U زا�

 
 

  
  
- ��Y�#ا,+ ا�����45 �  :ا� 
l	وا�� و
  �U �
>� ا��g� ��B�4�IھM@ا �<�CIا�

� 45� FD] �U ��B�4�Iا� ��5Cوا� Al:5� ر�Mوھ� آ  T5S ف
h;4ء ا�gا� �Uو
�;<�Cر ا��M¸ا �D�U 
h�ة وت�
وھaه ا�;��طf ا�;:�ذ>� �:�9
ة �45 �  ،واد  ]

�دھ� AS ا[�mcل  7ارد ��� وتF�ch ا�]��ن �D�U �Y�>;�A ت���h ا�]�
  .ا�:�9
ة 

��U »Ym  ��5¡ أ �AE ا�:�9
ة ا�7ط��� ���C : آ�hر ��ب ا�E%�?� ا��ط1) -
���ر  ��V ت�ر>�� Mآ f5��ت ��ا�:�>¦ وا� ��ر>���� � ��ر ھMآ ���� وأ>

 �B�:;ا� �CB�;ا� �U �S�U
� �U  ]�7ى !FI ا�;�]R ا�7ط�� 
<

ب ا��::�
�وhت� FI! �;	 T5Sة و

ب ا�:�9� A ، ت
Cو ،ت�
]�E، �!7ر�وھ��ك  ،و

�ل ��ھ�ة T5S أ�Yاث ا��K F	��رات و �c;7ف وا�Dا�� ���رزة أ>� fط�� 
]Rا �V ح�Pروا���وت]�:f  ،ا�aي ت�7ا!� F;g  T5S أرا�V ا�:�9
ة ،��;

j5�5hوة وا���ل  ]�I!7ح و�Kر أو�cE �D�5S ظ�P:5� ص�W م�� ... اھ�;�وأ>
 FP�:ت ��ر>� ا��Ea�ا� §lا�� A  ة
��E اد�Sأ �CB�;ا� �U ز
I� أن A�;<


ة������ ):01(��رة���   ا��ر�رو���������������زا�����ب�

  ��&�����%��"$�ا#"�!��:ا ��ر
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�ء W

ى ا���ر>� ا�:�>¦ �mIد�� l�E§ ا�
ا�5S �d ا��;
 h  �U�� أم ا�Ea�
�ر ا��Dhاء �CB�  �U ا@وراس وھ7 IE A  
I��< . 


اث : ا��Eاث ا���8) -���� ���cا@وراس ا� �CB�  �U � 45��9
ة Y �!ت7ا ��:�
 ��I�hا� �U�Cل إدراج ا��mW A  اaھ A  ��P�[�] ة
�9:��U د���7ع وا�;��ا�;

�و>�(h75�5ر>� ا�Pا� ����ت ) وا�ilC ا�h���I ،ا@�S��lا� Tإ� �U�Vإ
��5C�ي ا�
�
Iر ا���Pوي وا��hط ا��[Iش وا�
P��E �CB�;ا� �U � �Dا� �<

 ��dرا �[Iوھ� أ� ����hC7س وا��
Iوا� �CB�;ا� �U �!ا��;7ذ ،�c<ز�ا@ 
�دC;��� ن ا�]�7ي�!
D;ا� �U j�I5� �D���و>;�A أن >��B  ،تjV7 وت�
ض 

� �5��;�� وا�]���U �Y ا�:�9
ة ا�7ط�<7	 ��Uا@ورا[� د �I�hاث ا�
�� ا��
�45 � و>I�� ا�]��ن AS ا[�mcل  7ارد ا�:�9
ة .  

  :S�X ا�*���� ا���(�� �) ���4ة $	#��  -4
 
I��ت A�� 
d4اgا� �U ا�7ط��� 
d�
 ا�:�9
ة ا�7ط��� �A  � 45 اھ� ا�:9I��ت


d��ر�� ���CI ا�:9C  ¡�VRا �D�U �Y�  ا��gول ا����� >V7\ ذ� و ا�]�
��4"� ا�8�ل ا��8,) و ا��Bر�� $�w [�د =��ح ���4ة $	#�� - 4-1

  :ا�
#ا"�ي
 n,ول ر�
  2019 اbولا�hag)  - 2014[�د زوار ا�%�4"� ا��ط��1 �) ا��EFة : 01ا�

  /�/�ة  @�زة   $	#��  ,�را?�  ا����B  ا=n ا�%��4ة
�Sد ا�]��ح 

2014 -  �MmM
  2019 أول

197663  703882  151226  426666  3021256  

  4500693                                  ا�/��)ا���د 

  2019ا��?�?� ا����� �	�9$�ت 
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 n,ر (���$ n=ة :  01ر�EFل ا��8,)  �) ا�� 2019- 2014[�د زوار ا�%�4"� ا��ط� ��1	8

  

��� ر	� �Iا� F�hل ا�mW A  »Ym�01 و �	ول ر�gد زوار  01ا��S ان
�ل ;hا� �U ا�7ط��� 
d�
ت�< X��� jP�A  ¡5 ا�:9  � 7;S ي
d4اgا� �	
hا�

�9
ة Y �U ه�g� ة
�IE �I[���ب �R�Dء ا�4وار BC�]ا 
IE�U ى
Wا Tة ا�
�9Y
�لIC�]Rا FE�
 ھ�U7ت §I[� 
d��	� ا�:9� A  
�Eة ا
!
�دقو !�Pو ا� A[Y


d����C ا�:9 A  A[Yا �U����ب ،ا�BC�]Rا F 7اS نR و ��Y��ت ا�]����� Rا
���IBا�
d�
>�و �  7!7دة FE �U ا�:9hIت ا������ Rا �U فm�WRا TCI< 

�9
ة وY F�  ��5I! ة
�9Y 45 � ھ���9
ة Y ان ��
U ل�g;5� �D�mc�]ا A[Y
� �45وار��BC�]ا F	ا �Dا� Rة ا
!

 و !Eaا� ��P5]ا �;5�  j!ا راaھ Tم ا��S

�لIC�]وف ا

 ظU7ت 

X�U و �f5  ��9 ا �AE ا�agب،و  ��[�I �45وار�5� AE��Sم و!7د ا 


Y�� ا��IB�� ا�]D��� 7Sا F ادت ا�7P� Tر ا�4وار AS ا�;��CB ر�� !;D5E 
� وDت�����[§  j ا ���< R F�5	 د زوار�S ���Cة ا�
�9:� �I[���� µhا� �P�


>�ة،Pو ا���9
ة 	7را>Y ة
!
�9
ة !Y ��� �����9
ة و ت�ت� �U ا�;
ت�I ا��Y
��  ��
ت�زة �Sد زوارھ;� ا>I.  

�تر�� : S�X ا�*���� ا���(�� �) ���4ة $	#�� أ=��ب - 4-2��� ا� �
 � 45��9
ة Y �D� 
W4ت ���5 ا�d�Dا�  ��Y�� V���P ���ة  أن إRا�]�D�U �Y�ا�]�

�بI]�5 أ<�  �U �Dl�5�:  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

 �ر�رة 	�ز�� ا�����

 ����2019 اول -�2014دد ا��	�ح 

����  - �2014دد ا����ح 
 2019اول




#ا"�                    ��$ ��%
�'ت ا�  وا,+ ا�*���� ا���(�� �) ا�
  

  

999                                                                                ��� ا�
	�ء 

-  iCت�����
>�  �Y A¦ ا���د ا� �hIد و ا��S ة
�IE ة
�9Y ¡��U A<7��ا�
�ل ا��:]��g  �U �D�Pوز   7ظ�g�< Rj�
  �A��7 أ7SانW;�  أو أر�� 

��D  �	�و�� "F�ch�ا� FI	 �ا�]��ن  أRف>�ط
ون " 7CSد  
  .  ���U i ا�]���Y أي��ھ�  �S ASم و!7د  ا�;:A��5؟؟

-  iCر��DKا�7ط��� ا� 
d�  .�5;7ا	j ا�]���U ��Y ا�:9

و �iC ا�7[�Fd ا����5;�� -d��7Y fdل ا�:9M7ا�.  
�ب -�� ��
��Rام ا���و ا[�<
lIا� ���ا�]; Fd�  .ا�7[
-  A�� 
K�I;ا� Fk7ا�ب ا��  .ا�]��حو ا�]��ن ا�;:A��5و ا�:�9
ة أ7Sان��
�ب  -BC�]Rا fط��  
�د �U ت]��Y iC�)m�  fdا�:�ا(.  
5]��حو V�¡ ا��� �ت ا����5;�� -� � �C;ا� ��D�U
  .ا��
- ����S7���U و�Sد ا�;�75 �ت ا�;A  � �C ط
ف ا�:9E 
�� 
d.  
-  �Y���U A�5S ا�]���U �Y ا�;�7E �CBزارة ا�]�P5¡ ا���  A�� f�[��ا� ¡�V

�e�Iووزارة ا� �U�Cووزارة ا��.  

 ا�7ط��� -d���A ا�:9 f�[��ب ا��
و ��P[ت ا�R�Eو A��ا�;�[]�ت ا�:
��U و 


ة�clا�.  
- �D;9�  �U �:Vوا 
�� �� m��]Rت ا�Y75و ا� �U ھ7رة��  ���Y �U �9� 

�ن�Y@و ا�]�� �و R ت�U �!7 ا�;��طf ا�:]Dا�.  
  ت��C¡ ا�]��حو �Sم و!7د دورات ت�ag� ��;�5ب -
-  ��D�U
�ط�ت ا��hا�� �P�U ابa! 75ب]N����Y !�>�ة �] j<ر�h  م و!7د�S

 a�  ر

 ا�7ط��� ت��d�
ا�; A  � �C	FI ا�:9�E7ات أ�] 
hS A .  

 T5S تj�gh ا�]���U �Y ا�:�9
ة �Sم ت
4�E  ]�و�� -d�ت
4�Eھ� و ا�:9

 �YmPا� T5S
�Eأ.  
�ب ��S �U iCد ا��Pــ�دق -Ih7ت ا����دق ا��Y  �<R7¦ و�U §54 أ�E
ت�

�ت��� �<R7ا� �;k����ب، وIh7ت ا������ 	F�5 !�او �Sد �c7ت ا��Iو ا� 
��
µD ، ت ا�]7اح�!���Yِا �I5ت Rو A��5:  أو §����7ا أ!E 7اء] .  

- ��e�Iا� �Y��دي واِ!�;�< �S��f ا�]�l�	ِل ا�g  A;V ��e�� ����Iة ط
�9Y.  
 � 45��ت ا�:�9
ة ا�7ط��� <�5I� Aط����Cا� A��P<
ا��]F�;ُ<  �I ا�]��ن ا�


IE@ا  
I��وت ،�D����� ا�;7ا�S A "�Kد [�
��S " ت;�!Rِط ا�hا��
�م �5]�Dدي ا��l�	Rِط7ل وا T5S اش
Y@وا ���c��� �D�]ر��ن ا�
>A��P وت��  ;

�9
ة ا�]�� وھaا:��� ���cء ا��Bcا� 
CDCت T5S 4ا>�ا�ا  
BW F�h< و�������. 
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  ا�%	�ل ا��YE� ���EB?� ا�*���� ا���(�� �) ���4ة $	#�� -5
 A;��� أن >� mU ،� 45I� ة ا�7ط���
�ًء T5S ا��iC ا�aي ت����  �X ا�:�9��

��e�Iا� �Y��ط Y�� T�A  A�; تg]�� ت�;�� �5]�Cُا�� A  دا�S �DB�Bت�،  F��
�D;أھ :  

- � ����Y !�>�ة �U ا�:�9
ة  إ	�] j<ر�h  

ات و ]�رات داFW ا�:�9
ة -;  
�B[ت . 
- �<�;Y اج
�����e وأ �I	ا
�ط  C� A���ت. 
- A<�U5]7اح ا�7ا� � ��ز  ��;�ت إ	gإ� .  
�ت�� -� �<R7� ��e�Iا� �Y�  .د ¬ ا�;g�j; ا�;:�U �5 ت�;�� ا�]�

  : وت
ت�I ھaه ا��;��5 �ـ
-  j�;! �U �Ddرا¾� aW@��د ¬ ا�]��ن ا�;:�U A��5 ت���B ا�:�9
ة وذ�  

��e�Iا� �Y�� �B�  A;V ت�;�� ا�]�D�g 
��ر>j ا�]����Y ا�;
اد h;ا�، 
�رة !;���ت ا�;:�T5S �9U ا��
اث و!;��h�]ِوا �e�Iا� T5S �9U��ت ا�;:

�I���;�5>� ا�Iا� ���g;ا� �U ن�  . و ;�A�5 ا�]�
- �Y�
 ا�agب ا�]�k��S �YNE A��5:;ن ا����n ا�]� Fھ�Nت�ر>§ وت .  
-  ����IBا� Ad�;E A  ��رھI�Sِ��
ة �U ا�:�9
ة U7�;ا� ��IBت ا���تIل ا��mc�]ِا

���� ا�;��CB و!aب ا�]7ّ Cدات وت�S ¦�� �D��K A  ��احا�.  
-  A  دة�P�]mِ� ا���
�ل ا�]7ّاح A;V ا�;
ا4E ا��;IC�]ِ7ت ا�� 
�U7ت T5S F;�ا�

�D�
ة U7�;ور>� ا�
�  . ا��� �ت ا�
- ��Y��] ��e��  . إ	� �  4ارع 
- \d�
ة إ	� � ا�]�U F�Bأن ت �D��� ¥��ت ا�T�I ا��:��� وا�7P	�� ا���  �W 
�U7ت.  
- ��e�Iا� �Y���U ا�]�CM 
h� T5S F;�ا ��ى ا�]7ّاح  ا�aEو A�5:;ن ا����ى ا�]�

A<�Uا�7ا    .  
  �  ا�Dـ�@ـ

 �U 7ع��اء وا�
�تر�� ا�������U و ا��IB��� ا� �Cر>�� وا���ا�رث ا��
� 45��9:5
ة ا�7ط��� � ��dورا ���U7رة رk �B�<  يaوراس ا�·�  �D� �B�<و

�9:5
ة أن ت]�Fc ھaه � ��Rو �CB�;وت�;�� ا� �Y�
 ا�]�<7B�� � �ر��kا ھ
 �U�Cش ا����ء وإ���Y� ¬ ��
� f�IB�����U وأن ت7Cم Cر>��� وا����ت ا�����ا� �
�ل ا�]7اح IC�]R �<ور
��FE ا��Dوا� fUا
��U إ�T ت�e�D ا�;Vا@ورا[� إ APوا�

 �Dت������U وا��]��
 ا�;:�� � �Cا�� ¦���دة Sإ F!أ A  درة�ا�]����Y ا��
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��ل و ا@ورا[�� �CB�;ا� �U ��5:;;�� ا���ا� f�C:وت ���IBا� T5S �9U�ا�;:
����Y X�U ¯��ي تaل ا��وھaا ا�ھ;�ل وا���ھ7ر �U  7ارد ا�:�9
ة [XII  ،ا�ھ;

�P��;ا� �<
hIت ا���طhا�� �[�d
 ت�mWتX ا�T5S ���mCSm ا�7[� ا��IB��و ا�

 �;7ارد ا�:�9
ة ا�7ط��� �45 � 	� ت�7ن و�IE 
CDCة وت�<�S ر�BWأ �P5W ��ا�

�د 75Yل g<� ت���U ا�;]�7>E T5S F!�S FWك  ت��� �� >�� ھ�  �D�U ��!ر R
�aD� ��dا ا���ھ7رD�.  

�9:5
ة ا�7ط��� �45 �  إذن� 
�IE 
�MN7!� ت< R Xأ� Xl5��[� أن A�;< � 
 j;�g;ا� �U ت���� �<R7� �S�] �	 �ا�;:A  �5 ا�����Y ا�]����Y، ر�� أن و!7دھ

،�<R7ا� �U وا�:�7ي ���IB7ّع ا���ا� T5S �9U�
ا �U ا�;:��E انو §I[� ھaا 
 F�Bأن ت A�;< ��ا� ��	7Pوا� ���:�ا� ���Iت ا�� �W A  
���5� 
C�Pة ت
ا�:�9
 A  �<��ا� T5S 7ي�7ص ت:lا�� X!و T5S ة

ة إ	� � ا�]�d\، وأن ا�:�9�U

>� ا�;�ھ�5 hIرات ا��
  ]��5C� �5c ا�ط�� �Dو��� �Y�
 ا�agب ا�]�k��S

 �e�Iا� \d�[��� �C5��;ا� �U�Cب ا���  . وا�;�ر�� و��
 T5S �S��د �5�PE FI] تُ[g<إ T5S F;�ورة ا�
V A  ��R  ذ� T5S ًء���و
�د>ً�  A و!7د ا�:�9
ة ا�7ط��� �45I � واِ[��;�ر l�	ِا�;:�5 ا j;�g;دة ا��P�]ِا

 ا�agب k��S لmc�]ِوا �DB�Bت� �U �Y�� ا���e�I وا��IB��� ا�;�Dت� 7C 

�Wِ�mف�
 ا��� �ت �U7وت ،�D�� أن  ا�]���Y ا�;7!7دة D�NK A  ��وا� �DSأ�7ا
 �Y�
 ا�agب ا�]�k��S A  �<��ل ا�mc�]ِا j  \d�
ة إ	� � ا�]�U F�Bُت


ةU7�;ا�  .  
� ا��ا/+"�,:  

yEGا�   
-1 ،�;Yد، أmgر>�(ا����ون ت( ،"f�IB�وا� �<
��A ا��9 �e�Iوا� �Y�، دار "ا�����B ا�]�

�ھ
ةCا� ،j<7ز�وا� 
h�5� §�ا�� ���S . 
�ھ
ة1ا�]���Y ا�;�7ا�5k ا���e�I، ط (2002) ، ، أY;�ا�mgد 2-C§، ا��ا�� ���S ،. 
-3  A<ح ا��mk ،�57ط�
W)2000(��، [7ر>Vا �، دار ر��ا�;] �Y� . ،ا�]�
-4  ،A[Y م�lS ،ي���l2009(ا�( ،"�	��Pوا� �Y�، ا�IB�� "ا��]f<7 وا��
و>¬ ا�]�

 ،j<7ز�وا� 
h�5� �<ا
 . ا@ردنا@و�T، دار ا�
 -5  ،
��، ا�IB�� ا@و�T، دار )��ون ت�ر>�(ا��7Iدي، ز>�  ��
، ا�]���U �Y ا�7طA ا��

 .ا�
ا>�، ا@ردن



  ��ر ا�;�ى �7�89/ د 
 

  

2020 ����� -27: ا��دد                                                                 1002 

�در  6- Cا� �IS ،TPBl )2000( ،"�Y�، ا�IB�� ا@و�T، "دور ا�mSن �U ا��]f<7 ا�]�

وت�� ،j<7ز�وا� 
hت وا���� ��� ��5را[gا�;�[]� ا�. 

-7 � ،������ن، و[�� ;�S ،���� �;:  ،F�I)1999( ،" ��Bت� F�I] �U �Y�ا�����B ا�]�
F �� F و ��K ����ن" �;S ،j<7ز�وا� 
h�5� ء�Pk دار ،Tا@و� ��IBا� ،  . 

� ا�:�7>�، درا[� ا>�7�7!��، دار )��ون ت�ر>�(ز>A ا��>�IS A ا�;7lCر  8-�Uا
cgأ[� ا� ،
 .ا�[���ر>�ا�;��رف، 

   ا��ور?�ت وا�	��BEت
�ن، �Uاد  -1I�� A�)2010( ،" ،
d4اgا� �U ��Y���>� F�g]�� ا���;�� ا�]� ��e�Iا� �Y�ا�]�

�����، ا���د "درا[� تT5S ��C�IB و�S �<Rـ

ا�U ا��cg25، ا�fh د ، . 

[7م ر	�  - 2 84-326  �U 03ا�;�رخ  
I;U7�1984 د��ا� ��;]

>�ة ا�g1871م، ا�. 
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D;	   :ا�
�ت أ�ABت م> 	?< م=�"�� م> ا;:9�ص �$�� �(�D�( �����E ا��=�
 ا�?�$F

� م� ت&�J AB إط�ر ?��K ت��$�
%�،  وھMه ا�=�Bم ��P	 >�)��T ت�Sف إ�Q ا�$�< م> أ
�ت ذات �$��،  وم> )�> ھMه ا�=Sط�B� ار
��V� ة��Xم$�> م> ا� Y�� �S� 
J"ت �F
PZ
 ��DX?ا� �	ه ا�"رMت]?" ھ \�Z �Vه ا��راMھ �SJ�S� ت ��ء ا���Z;ن ا�ا�_�)E ا��_"�� �=
�و��> Xم ،�F
PXا� �T�?ا� �F��Z �J `ت��$���E ا����� م> bcل �=�إ�Q إ)
از دور ا�

���?` ا�$#�� )f�M تX#�< ا�	 �J ع"h"�� وت#� `���j�i"< إ�Q وEh ا�F
k� ع"h"
l�X[ا�.  

����&7�ت ا�	F؛  :ا������E ا��=�
�F؛  �=�ن ا��Xا�PXا� �T�?؛  ا��F
PX؛ ا��T�?ا�.  

Abstract:  
Civil society is considered one of the most widespread expressions 

at the present time, and the reality is that its spread is linked to 
profound transformations that the world witnessed during this period. 
This expansion in its use and popularity has also been linked to other 
concepts that we almost assert are close to it, because of the strong 
organic ties between them, whether in terms of their intellectual 
reference frameworks, or in terms of the interrelationships between 
them in actual practice. The multiplicity of civil society structures 
allows great freedom for the emergence of many organizations and 
associations defending the public interest, and neighborhood 
committees are one of the sub-structures that form the entity of civil 

                                                           
1- >V
� . ا��~�{ ا�
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society and are one of the means and mechanisms that were produced 
within the framework of the urban environment to organize and 
develop society, and it also works to preserve this The environment, 
its protection, and its development and prosperity, which is what this 
research paper seeks to take into account and to know the hidden links 
between the urban environment and civil society represented in the 
role played by neighborhood committees. 

���ّC� :  
  
?�$F   ،
h�Xا� �	ا�" �J را�B�ا� 
D%;ا 
�(��E ا����� أ�Z ا��$�=�ا�
E	ة و ا�"ا
�jه ا�Mھ �J ����ره م
ت?( Y�X"�ت ����� :�Sھ� ا�$B�أن ا� . ��%

 ���[� �Sد �=�م أ��
ى ��cھ�� أ�j���` و :�"�` )�$�Vا �J EV"�ا ا�Mھ Y?ارت
 ��$�
�� م> ارت?�ط�ت � �F"P	V �F""اء م> �Z\ أط
ھ� ا��S&�( ��� `(

�Vر���� �J ا�S&�( ��ا� >cا��ت ا��	b� \�Z <أو م  ،�F
�jا� ��#$jا� . l��Fو
 �F�$ر ا�"Sk� ة
�?% �F
Z �����E ا��=��Q#� >i م �"ى ھ��%< ا�X$�د ا��ا�

�ت ا���اJ$� �> ا�]��l ا�$�م، و�=�ن �$��ت وا�=��k&�ءم> ا���Zا�  �Zا
 >��V"م> ا� �#�Vوت$� و �����E ا��=��ن ا���� �#�B�
��� ا�jق ا��ا�� 

����م�ت����E وت وا��=�
� �F���k& ا�PXا� �T�?ر ا��ط�
ه ، Aا��� أ��=� �J إط
�F��Zو �T�?ه ا�Mھ  Q#� �kJ�X�� وت$�< %Q#� f�M ا�S���� وا�$�< �#Q ت&S

��ط� إ�Qت $Q ھMه ا�"ر	� ا�?��DX  ، وھ" م�وازدھ�رھZا�  �F�?c �J
)` وم$
�#D��E ا����� م��=�
�F وا�PXا� �T�?دة )�> ا�"�"��J ا��ور ا�Mي  ا�$b	� ا�

�ءت#$?` �=�ن �Z;ا. 
    �J �Vه ا��راMأھ�اف ھ >D�  : وت�
� �����E ا��=�
�F وا�PXا� �T�?ا� <�( �	b$ط?�$� ا� <� }Bا��. 
�ن  �=� >�� <�( �	b$ءا���Z;ا  `����$J �J ���ھ �
ات ا��$��� و%Mا ا���A�وا�

�F
PXا� �T�?ا� >cدا. 
�  �T�?ا� 
��Aم�ى ت �J
�E ا�$�< �#Q م$�=�
اد ا�Jك أ"#V Q#� �F
PXا�

���� .ا�

ى �cت أ�Vرا�� �Fي، ت�"ن ��_� )�ا
PXع ا����� .ت���F درا�J �V �#� ا�
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�J �Vه ا��راMھ ���� ت $Q  أھ���ت&?E : وت��D< أھS�"% �J �Vا��راQء إ�� إ��
 �#D���
ي وا�PXل ا��=����� داc< ا�����ة ا��Xم> ا� �Sم ���� Q#� ء"Pا�

 fF
Bا� �J �Vول ا��را�Xت \�Z ،�����E ا��=� إ)
ازا�"Y�V  �# #_� وھ" ا�
� م> bcل ذراع م> اذرع  أھ�Sت�F"� م E��=( ����#�� ا��&� �J ھ��
 م [&�

�ء�=�ن  -ھMا ا����ن �Z;ا- �F
PXا� �T�?ا� >cدوره دا �iور.  
%�&  : ا�Q2R ا�

 �Sم �S&إذ أ�` م �ji"ا� �S&��ت �J ھMه ا��را�V ت� إت?�ع ا�Vا��را �J
���� �#Q تX#�< ا��"h"ع تb�#X م$���� Fو ��ji"ا�.  

�ت ا�FS	� ����R ا��را=� -أو:	Fا�  
م]_#l ا�?��T �` ��ة ت$�ر�Z }F\ �=� أن %<  إن: ��27م ا���#� -1

 }Fر��$< ت&"ع �J ا��$ �
 �MSا ا��]_#l م> زاو�F م$�&� وھMا مk� \Z�(
�� مS&�( <م 
%Mو� �#F" : �S�A( �T�?ف ا�
���ت$��
وف ا�9�ر��� ا���  إkا�

`���ة ا����> ا��X و��"ه و)��Z �J 

وف ، ت~�$�ا�?��T ا�_?�$��  أنوم> ا�
�ء �
 ر�� �� وھ� ا�S"اء وا�i�وت$�?
 م>  وا;رضت$��� �#b� Qث �&

�ت�V�Vة أ��X1"ا�.  
��% " \F�Xا� 

 مSj"م ا�?��J �T ا�$]�BFQإ� �$��� �Sت��"��: ا�_?�$� )

�ت ا���X  ا�� �ن&��
ىوا��c;ت�� ،ا�� �J  أي ... ،ا��X"ا��� وا�&?&( Y�XF �%< م
�ل ا��X"ي ��رض م> ھ"اء وم�ء =�� وم� �J E�F ا�&�"Z <اه م
� �ا�_?�$� وم

��Z ت�&��  .2"وت
اب و%

  �����#� ا�$�دات وا���� >�BF �������رو�#?��T :� ا�J;وا ���ة ا� 
�ر �JA% E��=��ه ا�&?�F ��  أووا�$���� و%< مS( 
� F ف
  .أم"رها�

��?��T ھ� �?�رة �> م=�ل %#� م� � J `�#و�Qإ� <���  : م=
�ن م> : م=�ل ط?�$� ا<ول ���( Y�XF ���J >D %< م�Fء��ء  أ:����ط?�$�� %

  ....وا�S"اء وا��
اب
$��Uوا� �������ل ا�=���J >D %<  :ھ" ا��Fرو��J;ات  ا���$� وأV#"بوا�

��ة و%< م�Xا� ���������� �#Q ا�&���Z ا�V "ھ.  
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��� ا��� ت&=� �> ت
%� ه: ا�"!� � -2�����< ا�j�وا� �J��Dذج ا���ي �
 
، وت$�� ت� �� ا�$�< ا��$�� م> ا� ��ن �J م&�ط� م�Xودة � ?����د %?�

�	"j���ت ا���&"�"��� ا�F"� 3وم.  
 Q#� �F
PXا� }F
��> ت$Fو�Sة  أ������ة ا��Xا� ��F
ا���ن  ;ھ<ط

�ا�F <FM�?$"ن ��دة ("#Vوھ"  أو وأ �Sت��Z �J <�$م �_��
�� #"ك  أم( �#$�F
�ھ
 ھMا ا����{ ھ" ا��"م�kم �Zوا �&F��� مE م�_#?�ت ا�� j� ن"j���F س�&��J ،

<�F
PXم> ا� �S	�Jك ر"# � ��(�  .4ا�Mي �$< �S%"#V م_
�ع %���� م"V"�� �#� ا�SJ
� ت$�
  أن�BF �F
PXم ا�"SjمQط إ��� أ�

 ���$F ��ا� ��������ة ا��Xا��Sوھ�  أ� ،�F
PXط� ا��&�م���ة � ��ن ا�
 ��������ت ا�	b$ا� �J ��$را�Mا� "��> م �"ى ��ل م> ت� �� ا�$�<  و�P�ت

�J �F$�د�ت ا�_"��� وا���k&��ت ا��
ا)�� و��" ا�	b$ا� }$hو  
�F�$�ا�
��� وت$�ظ� ����دة ا�]
اع ا�Fوز ������<  ا�ت]�ل  أھ���وا��X"ل ا�$#Vو

�ھ�
ي�  .5ا�=
��� )ا��$���(ھ� إ�Zى و�"ه ا�?��T ا����Bة  :ا���#� ا�"!� �Vو ،

� �> ا�?��T ا�
��jF وت$&�S� ا����
�F تPXا� �T�?���"دة '' )"��ت ا�	b$ا� �Vدرا
�?%
�، تSداc< ا���F&� )�> م 
�K أو �F"�Z ��$�?ط 
�K ط?�$�� أو ���V"اء أ%

�ور Xم E(أر �PF �SDX( ل�
ھ� �#Q ا�� �ن وا��X"ان، وم=��Aوت  ،�F"�Z
��V�Vأ: 


ي -PXي ا�"�Xا� Y�X�  .ا�

 ا��#"ث �#Q ا -��Aت=��E ا�� ��� وا�&?�ت���.  
- �F"�Xا� 
�K >ا�$"ام 
��Aة( ت��B��=�#Q ا) ا�?��T ا������ت ا�� $���.  
- �F
PXا� ���
ي و ا���Sرو�"PXخ ا��  .6"م&

 �Jا
���< ا��
��S�J وا�V"ا�&�< وا� >��Vر و"_�( ���
�F ت�PXا� �T�?��J `&وم
  .ا�$�م� وتX �> م �"ى ا��9م�ت ا����م�

�ت م]_&$� "Z � ھ�ر�J و%�V�#� ھ� �����#� ا�"!� �  إذاT�(�Sم� أ	
�ق ھMه  ،7"ا�&�س_� �J �Sو��&�&V ��ا� �F
PXا� �T�?ن ا��J اMق م> ھb_وا�

 �J �[ت ��DX?ا� �	را�"ر�
ادا�$b	�  ا�����B#� )�>  إطJأ  >cدا  �#Xم E�م=�
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 �S#�: \�Z <ط� م� ?���ز )��
ا��� ت�� �T�( <�hم$�> و �Jا
�� ��Z
����ت ا�	b$ا� ��Z��V �i"اء م> ا�&c �J��� ��"F ����� اوم> ا���F��j م


ا����  . ا�&���Z ا�$
 3 - $��% ا�&
�E ا����� �#Q أ�`: ا��=��ل " :F$� م]_#l ا�$J E�م=�

�< ا�� ~و��� Xت �J ك
�BFو ��V��ة ا� ��Xا� �J `�&م> م"اط 
�رك ��ء %?�BF
�م>P�ا� ��#��رس ��F8"و.  

�ر%� B�
اده �#Q ا�Jرة أ�	 Q#� ����	 E��E ا����� ھ" م=��=���J
�م> وا��$�ونP�وا� ��V�  .ا� �

 ��
ف %$F" �Fد��ت ا� ����V وا�	�] V~��#� ا�� `�A( �����E ا��=�ا�
�ت ����Z�ت#?�� ا >�� ا��9��j# م> أS&Fد����J ا��� ت$�< �J م��Dوا� �������وا�

�ت ا��X#�� و$��=�#� �X#�
 ا���Aا��و�� و�> ت �_#V <� �? � لb��Vا �J
��K ا��
ارات �i �J ھ�� F \�Z ،ص��ت �J ا��_�ع ا�9%
Bا� �����Vرأ
 �Fد�� ا�	�]SX���ع �> م]J���% ��(��ت ��F�K �Sو� ��V��ت ا� � V~��رج ا�c
 ��J�
اض ��Kأ �S&وم ،�S��Pأ� l���ع )� �"ى ا��S&� وا��$?�
 �> م]jرت�وا

�دXات �J ������ ا��� %������J وا;���F ا��Dت ا���$�ات ا;د)�ء وا���j�D> وا�=
��$��م� ا�=�
( <�h م"V
� ھ" م�� ً��Jا�"�� و 
B� Qف إ��S9"ت.  

�E ا����� ھ"�=���J `&اد : وم
J;ا �STB&F ��ت ا�� V~��#� م> ا��ھ" 
��J����V و���V ،�Fد�����، ا	�]����ط$�ت م9��j#،  ا	 �J ...<م>  م >�أ�< ا�$

�%
�Bأھ�اف م >�  .أ
�ور مj�"ح �=��E  إن": �
�ن ا�"$ -4B�ش وا���=&� ا��X ھ� م��ن �#&�

 �J >��`،  ت$�k&وت `&F"ت� �J >م��د ا� ���V ا���Xم ا�
�XF  ،�Xن ا���V
�واة وا;c"ة �
�F وا�Xا� ��	ام 
�Zا Eم� م�  .�c"10م� ا��]#�X ا�$

������ ت��"ن م> ��د م>  %�����"ن  ا;:9�صت$� �=&� ا��X و�Zة ا	 �Jو
 �J ك
�Bأنت &` ا��و��، ت  �Jا
��
%�، وم=�ل �Bم l���م�ت وم]�� اھ�S�

�%< ا��X  إ�Q، ت $Q ھMه ا�#=&� )ا��X(م$�> Bم >Zل�[Fوإ  �Sت���Bا�
�ت_# #�.  
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����W- % ا���$ �$ ا�&�ر @ ا����X$ا�&
  
 \�Z Q�F
K�ا ���
 ا��"��jا� �J ة
�E ا����� ;ول م�=�
 مSj"م ا�Sظ

�ره ?���( "_Vر إ��` أر����V تEP9 �#�"ا��>"أ:�V ��"�أي أ�` �� �F>  "م=
 �Fا;ورو)� ا��� �V�
 ا� ���j�ا� �J و�����J  ،�����E ا��=���� )�> ا��و�� وا�F

�ؤه ھ�Pأ� ��V��V �$��D< ت=F م��� E��=�
J"ن  �F]� ا��$F <FMاط&"ن ا�"�ا�
�S� ��Jن و"J
[�Fا��> ا��و�� و"�(.  

�ت ا����ج 	b� ت?#"ر Eم  
B� <م�Dن ا�
ت_"ر ا��Sj"م )$� ذ��J f ا��
�����E ا��=����� �Z\ )�أ ا������ )�> ا��و�� وا��Vأ

 �Z	��P  ..ا�_J

�ع J�#� �Z;ھ� ا�& � ا �F"$�
%� ا�=Xوأن ا� ��V�
%� ا� #_� ا� ���h ت
�V�  .م9�ط
 ا�V�?�اد ا� �


ورة h �(

 ا� ���V ا���jا� �J �% 
B� <م�Dن ا�
وQJ )�ا�F ا��

 )&j ` أم"ره F�F أن �=F يMا� �����E ا��=�ت�#�� ھ��&� ا��و�� �]��l ا�

 �Zث ا��X"ل B� EV�
ك �#�X"م� إ� ا��#�< وQJ ا��
ن ا���F � ات�� وأنMا�

���E ا��=���� �J مSj"م ا�Dا� �����E ا��=��رل م�ر%� أن ا�% 
�� �Z\ ا��?
��Z ا�]
اع ا�_?��V "ھ . E��=�
ا مQB م ��A ا��
F> ط
ح B$ن ا�
وQJ ا��

 �Z�V ��� �����E ا��=�
%��F ھ� أن ا��
ت` ا��J �F��ا����� �J إط�ر مSj"م 
 <�( �����Q م&_#�� م> ا��"�"F�F�ا �J�&�#� �Z�V >( دي���J ا�	�]&�#�

���ا� �_
ة "�"F�F;ا �&��Sوا� ��V�  .11"ا� �
��  إذا� �J �(ر�h �����E ا��=��ھ
ة ا�k� �9Fر��ق ا��� ��J����، ا�� 

 �jVbJ Eم 
B� E(��E  ا;�"ارو�� � و���ة ا��
ن ا� 
F <FMا��Sإ��  �J >Pjا�

ا�`)#"رة ا��Sj"م c_"ر  وإ�ة ا������، ط?$� مE م
ا�Xا� `���i �J ���$#�

��
�F وا���j #j ا���  ا��
و�"�"�jورة ا�
و	�م�`   �#Q ا��Sj"م ط
أتوا�]�
��?` ا�F�X\ ا��"م	 �J �&� .  

�U��W- $��% ا�&
  أھ�� وأدوار ا�

�F ا��"م PXت ا��$��=�م�$�دة م> ا�$�< ا��_"��،   أ�"ا��ت�SB ا�

 �J >��S�
�J ��و�� ات=�ه ا�$�< ا�=�$"ي ا�� \�Zر�
ر  إطX�وا�  ،�k&م
���� ا���#���F  ا;ط
ا���رF=� م> ����ت ا�ر���  أوا�$��=���( Q� F �- م
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ة�B$ا��?�#�، ا�-  ����� م> ا����ام ا�j#�9م �_��E ا����� -و:�#� ��=� -ا�
Q&$F يMوا�:  

- %&
 :����b ا��8\% ا�&��[�ي �	�و�� و�A `�aازن ا��^[� \�] ا��و�� وا�
��> ا��"م ا�?��ء ���
 ا��و�� ا��و�� "F �و ،�F�	�ا��V�"ر�F ھ� ا��و�� ا��$


 رواد k� ��ا��V�"ر�F ا��� ت= � ا���ام� م�?�د� )�> ا�B$� وا��X"م� %
 ����i <��F �م ا�?�$�، و"Sjم �J مbVأ%� ا� ����� و%���
�F ا�$�� ا�k�

�Pت ��ا� �����E ا��=��ت ا�$�
ار ھMا ا��$�	� إ� )���م ت=��V�ا <
E��=�
ار �#�$�	� )�> ا��و�� وا���V�12"وا.  

 �F�	���F ا�$b	� ا��$�Zو ����i �J �����E ا��=�#� ���وھ&� ت��D< أول أھ
 E���ا bJ دو�� دون م=��E و� م=� ��Sم �	b$ه ا�Mن ھ� E��=�)�> ا��و�� وا�

�	b$ه ا�Mھ ��XF �����E ا��=�  .دون دو�� وا�
�E ا����� م�ارس  :���3 وا���X=��ا�&SR#� ا:(& -�=��ت ا��k&م 
ت$�?

�ھ� )��ر � )Aس )` م> Pت�ود أ� �SJ اط��؛
��Fا�� Q#� ��V��#�&�TB ا� �
�رات وا�j&"نS�
اط�� ا���Fا��  �V���� ا� ��k&�ت&_"ي �#�` ا� �، ��X?J م

�ر ا����دات��c� � J�&��ت وا�X"ار وا������
�J ��? � �F ت&��k ا�Z <م 
��J ا� ����V  ا��� �Dرا م> ا��	ن "Vر��Fن و"�#�F ت���k&�ه ا�Mء ھ�Pن أ� J

>�
ة  أو ا���ر�V أو ا�$V;ق ا�_� �J دة�  .� ت��ح �
 \�Z  �� j&ا� `���Z �J 
�~F  �&�$م ����� �F"P� Qد إ�
jم ا���P��J

 `$=BFدة،  و�X#� م��م  �F"ھ �S&م ��� F ��ا� �����ء  �#=�����
ه )$BF fذ�
�S#cدا  <F
c¡ا Eر%�  م�B�  .Q#�13 ا�

 ��������< �#Q ا��&�TB ا� ����V وا�$F �����E ا��=�وم&` J ن ا�
 �S	"�X( �S�#$F اM%ى و
c;ت ا����
اد )��j�% �S? �F \�X ا��$�م< مE ا�=J��

�Sت�?�  .ووا
- ��3�
�D<  ا��=�: c�dRA ا�&���� 3] ا��أي ا���م وا��Sر.� ا��7د � وا�F E�

  ،�V��ل ا� �=��ل  ا�$�م و�J ا�=��ر�J �F ا���c�ر%� ا�B��ة �#&	 ����ا�

ة �> ?$�
د�F ا�jدرة ا��?��E ا����� أداة �#�=��ت ا��$���ت و�k&ت$� م ��%
�)�� ا�"ا��� ا�&�)$� م> ا��_"ع، و��� ا��?$�� =F�ر%� ا�B�
ة وا�Xا�رادة ا�
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�� ا��و�� �#Q ا�Sh
jت ��ا� ، �Fر�?��ھ�
�F  ا��=��( E�����( 
�ھk�#� E��=
�?$Bا� ��FA�14وا�.  

 �J ��#��jا� ���Xوت �Sأرا� ��k&�( اد
J�� �����E ا��=��l ا� F `&وم
�����
د�F وا�=jا� �Sت��ر%Bم .  

�#F�� مPFك أ��E ا����� ا��� ت� ذ%
ھ� ھ&�=���J إ�Q أھ��� وأدوار ا�h��(:  
�ري أ�&�ء -PXا� #"ك ا� ¢�V
  .�Zوث ا�c�bف ت
�م -S(�X ب ا��و�� أو ا���K ���Z �J اغ
jء ا�>.  
- <����X�
 ا��9م�ت وم ���ة ا��J"ت.  
�م#� -Bا� ���  .ت���X ا��&

 ��#� 
SkF �����E ا��=�� ا�Sم��F ��ل ا;دوار ا�bc <�J `&وم`��� أھ
�ت ��k&���J ،ت�$��=�
اد وا�J;"ى ا�م  Q#ت و�� V~م >% �Jو �&F���J ا�
�E وا�]��l ا�$�م �=�� �c �Jم� ا�S j� رMت �� م?��K �����E ا��=�#� �#�B�ا�

�S���F� ���  .ا��ور ا��F <FM"م"ن )` )Aھ
�U��W- >ن ا�
�$��% ا�&
  ���ء .�e� أدوات ا�

" Q#� �&=#ف ا�
�ت$Sم>  أ� ��"�
ادم=J;أوت$�>  ا  \X?� �9�&ت
�ل  أووإ�iار 	
ارات Xت ��ت ا���"h"��ت �J ا��i"ت�Sإ��  fذ� }	"�Fو ،
� تX�"ي �#Q#�. Q �"ع ا�#=&�S&و�� ���=� 
�ت ت$�?T�Sم> ا� 
�D%ءو��Vأ 

�j#�915"م،  <�h ت&�رج ��ت ا���� ��$�� ا��X م> )�> ھ�ت` ا�� 
وت$�?
  .مSj"م ا�#=�ن

 
�رھ�وت$�??���( ��"�"�V" ا� �=$��ت " ا�=�$�� �J ا���k&�ا� f#ت
 ���&F ��ا��Sإ��  ��?��K�S��Pأ� - Q#�>	;ا-  �
 و�"دھ?�$F ��وا� �F
X(


ورة م_#��h ،E��=��ة ا��X� �Fور
h"16.  
�ن =#Jء��Z;ا  
�E ا����� وت$�?�=��ت ا��k&ھ� ذراع م> اذرع م

�$��  مMS� �#�Bا ا����ن %��
ھ� م> )��ت، %�;�Zاب�	� ا��b��Bت (�، وا�&�
�داتXت وات����� ت��"ن م> ��د م> ....ورا)_���
اد، وھ� و�Zة اJ;د  ا" F

 �S&�( Y(
��� وت�����< ا�j�ع م> ا�"� �S#c"ا��>  أھ�افدا	و �%
�Bم
�S#��Sو ت �  . ت~ط
ھ
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�ت �$�=����"ن  ا�9�ص )�#�  `	

ع ا�=�ا�
ي م> bcل ت_B�و�XFد ا�
12/06 `�A(: " E��س�#Q  >م$&"�F أو/ط?�$��> و أ:9�صت=Vة  أ��ت$�	�ي �


 م�Xدة أوم�Xدة �K.  ء�ك ھ~
�BFصو���#�S  ا;:9Vوو �SJر��J ت �9
 م$
 ��	

 م
)l م> ا�< ت�K ض
� �J  ا;�B_�ت_"�� و����V �و ،�S$�=Bوت

�F
��J وا��Dي وا�"(
��� وا�$#�� وا��F&� وا������ل ا��S&� وا�=��h ا�
   .17"وا�� ���وا�?��T وا��9
ي 


h` �]< إ�Q ا����ت � �?V ��ء وھ� ا¡ت��وم> bcل م�Z;ن ا�=#�:  
�دھ� �#Q ا�$�< ا�=�$"ي %&�Y م>  -�
دا���، وا��jا� Q#� �S���ط��م ات�� أ�

 ��$��=��ر%� ا�B��ا�SV�VAJ ���� .ا�
�� � ھ" ا�=
-  �=Fل  أن"Z ق�jك ات��  أV �وا��"ا��> ا���  ا;ھ�اف�F"ن ھ&S#�م> ا

 <�( ��$�
ادا�=Jأ �S#cم�� دا�&Fم وا����ء �"ع م> ا�� =jh� اMوھ ،���� .ا�=
-  �=Fأن  <�h ��$���Sف  أيت_"��،  إط�رF&�رج ا�$�< ا�Mي ت�"م )` ا�=

 �X(ر 
�K�� .��9م� ا�]��l ا�$�م وإ�
��E ا����� �#Q ا����=��ء %�ZA أدوات ا��Z;ن ا�=� >�� F#�ت$�  :م )

 ��	 ��$�� >% Q#� ا��و�� `h
jت ��ت ا���$�م> bcل 	��"ن ا�=
 �F�Xت ��VA�ل  ا;ھ�افا�bc <م �S���Xاد ت
��ءا�Bو��<  إ� ،��$�ھMه ا�=

 ��$���  أھ�افSت ت��م�
ادو�cمJ�� �S&�( <م� وم�� �j[( E��=�  :وا�
- ��3��م  إن :SRA#� ا(&�P��يا;  �������� ا%"#V د
jت� � ا� ��$��


ام �Z_"�� وا�ا� >��ھ�� �J ا�$ �
وت$#�` ا�c;د  ا
jا� ¥?[F ������و)
E��=�
دا م~�
ا �J ا�J `&ت=$< م �������  .)�F"S ا

- $3��ت  :g�C"A ا����ة وا�&f3�7 ا:(&�$��م ��D< ھMه ا�=�P��ا �$F
�م> P�وت= ��ا ���� ا� ��������، J"�� ت"ط��ا �#
وح ا�=���وا����J< ا�


ادJ;ذ  ا��ر%� ا� #_�ت �J ات9Bة وم���
ورة ا�$�< ا�=�$"ي وم P(
�ب أھ�ا��
ارات  م> ?Vأ  �V���
 م> ا��Dا�� ���Xوت �F"��ح ا�$�#�� ا��&=�

  .18م> ا�< ا�]��l ا�$�م
- $3����  :g�C"A ا:�!��ط ا:(&���& ?� �#�"ا��> ا��� ت�?&�ھ� ا�=( �أم

����
ات، �J ا������ �#Q م=�"�� م> ا�S�$�?ط \�Z <م ����� �SJ ت$�
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 Q#� f�M% ���ره و��دات` وت�����ه وت$��Jوأ 
�E ا��?��=��م ا�kو� ��	 �S�م��م
 Q#و� ،���������� وت&TB��S ا���ء ا�=P�; ���?_وا� �������ا���j#9 ا�

�م ��#�S وم$_��ت�S ا�Mات�� وSوم �Fر�PXوا� ��T�?ا� �SJو
�ت ا��� ظF�X�ا�
 ��(���� � ت�"ن ��� أن 	�� ا�=�% ،��#�[j�ا��"م�� ا� �Sت��Z �J �S� ن"h
$�F

�م���� �#Q م
 ا��م>&Fت�"ن د �	ة )< 
�ن . 19وم ��=� Q$ ا تMSءو���Z;ا 
Qت  إ������Zت وا���Bا� Q#� ف

ادا��$J;ا  <��وم> �� ت"��Z ا�=S"د �#�

��� �J  إ�Qم> ا�"i"ل $jوا� �$��م&�k وم&Y?P و)$��ا �>  إط�را�X#"ل ا�&
�ج=�Z�وا ��Bا�. 

  أھ�اف �
�ن ا�"$ -را\��
�ت MFرون  إن�$�ا�$�<  إط�ر�J  أ��S jا��&�J <F"P � � ا�=

�S� ��F
�ة %�Z >�?V �J �S$��=�� ،ا��_"�� �cم� ����Fا�&?�#�  وإ �����( �S&م
S�#� ض
jت ��وا� �S�#� ا"#?�
اد� م� �F ا�$"ن ا��� J;  E��=��	�  أوا�?�

 �������
ىا�"�Zات ا�c;ا  �S$��ھ�� �J ت&��� م=� �� )� �#��S م> ا�

ورة . وا�$�< �#Q ر	�` وازدھ�رهP( �XF ة��Xا� >?��Vي اM��Jء��ة  إ�_�Xا�

 �J �?Sا� �J ل��)` م��% �J ل م"س�Vر�ا��F�S ھ� ا�Z  أنو�J م&k"ر م
 �F
B?ت ا��J�B�%ا �S���(ا ��ھ#� ا�M��ت ت?�دل  وإ	�م�، �#�"اi< ا�� �نا�	b�

 <�(
J;داا �S&�( ��
ص ا��$�F¦ ا� #J �F�$ت وت����
 . وا�=k&F ع"_����J
Qة  أن إ���X`ا��أ�_  ��ا� 
� وو�� �#�` م> bcل 	�� ا��9Fا�Sم> ا� �F�$ا�

 �S�#� �:أن  �J ھ�� F_"��  أن�ا� >�
د ا��F�S م> bcل ا�$F�ZA% ت�رد  آ��
>��  .ا�=

���  أن_�
ة ا�D%و ���������l ا�[��ت وا�	b$ة وا���Xت$�� ا�
�ت و�=�ن �$�
ض ا�=J <اھ
�$� �J ا�"	� ا��=���ت �J ا� ��ق ا��B��وا

�ء�Z;ا >�?V �J l#م E	ا"% ����#�� ا��&�.  �? &��( >�J�&"ع م=��ت ا�$
�م�  م> bcل � �j[( ت��$�� ت$_� ا���  ا;ھ�اف�#=S���X�� Q$ وت �ت _
ھ

�ل Xھ" ا� ��% ،�Sت��X( ��#$���ر%� �#�"اط&�> E&i �J ا��
ارات ا�B�
�i ا�J
 Q&$ت ��ا� �Xا� ��$�� Eم"رمA(  ��ة ا� �&�� ا��Z"ا� >cدا �&%���ت ا� �Bوا�

�"ن �&F�Sإ��  ��
اد�SJ ت$_� م=J;  ة��Xا� �J ���$jا� ���ھ �ا��J �X ا�
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����ر%�� ا������ وا�B�اط�� ا�
��Fت���� ا�� �J ھ������، وم> �� �SJ ت 
�ءVوإر ��#X��م� ا��Xا�.  

 <�� ت��%����ت  أھ�$���ء�Z;ن  -  ا��ء�=�Z;ات  -ا
�� �V �J
 ��#�� �S�#� >S F ��رھ� �J %< و�Zة �V&�� مB�ا� >Pj( م��ا� ����V ا�$


ة:�
��F م?_( �SS���X. 20ا��$�م< مE ا��b�Bت ا��� ت"اJ&%� #� �? &��( � �
�ة ا�$�م� و�Xي ا�"�XF ء�PJ "ھ <�( ��������ت ا�	b$ت وا��F~ط
 ا� #"%

�� ��
 �> ا�?$� ا��"م� �#�"اط&�، وم&` ت �?$F ��� F$� م=�$�� ا��"اط&�> %
� )��X م��ة ا�="ارSت"	 �Xا�.  


اط�� ا���J ��#X ا�?#�ان ا�&�م�� وات �ع ا�S"ة )�>  أزم��jJ ظ< ��Fا��
�م ا��"اط> )��B~ون ا��X#��،  ت�"م �ا��&�9?�> ا��X#��> وا��&�9?�> وت
ا�E اھ�

�ء�=�ن �Z;ا  EF"&ل تbc <ن م���J ا��ول ا��
)�� )�ور م�J �S ت&��� ا�
����Vاط�� ا� أ
��Fوا�� ، ��#X��م� ا��Xر%� وت���� ا��B��ر%�� وت$��F ا�B�

�ط�ت ا��"اط&��B&ار وا�"Xا� 
J#=&� ا��X ھ� i"ت ا��"اط> ��ى . 21اط
 �Xا�"�� وا� 
B&( ��&� ا� �#X���� وا����� ا�j$#� داc< ا�V
�ت ا�T�Sا�

 �Z <م> م�P�ك )��� ا�
�B�
ا�c¡ ،ع�?: J  ت���Zاد
J;ا  �S��� <م �F�F
 �SDXFو
D%ون أ�  .Q#�22 ا��$

�ن =#J `�#و�Z;ءا��  >D�F ��
J � &%���
ة داc< ا��&k"م�  أھ�?%
 ��رھ?���
اط�� )��Fأداةا��  >D������ ا������J >D ا�?$� ا��F <��Sم <F�$( ذو

��& ?� �#�و�� داc< ا�?&�ء ( �F"�i �J"ت ا�B$�، و%Mا ت= �� م9__�ت ا��&
������  .ا�

�X�وا���#� ا�"!� � -خ� $��% ا�&
  ا�
 �T�?ر ا���E ا����� إ�Q ا����م )=�#� م> ا;دوار �J إط�=�F~دي ا�

�#F ���J �S[9#� �F
PXا� :  
�  >% �J �F
Xا� �F
PXا� �T�?#� �����E ا��=�
�F ا��=���F \�Z Eم ا�Z

>�% E��=�
اد ا�Jأ <�( 

�F ا��$?�Z لbc <م �Sت� V~م. 
�  >D�
�F ت�PXا� �T�?ا� �J �����E ا��=�
ار أ)
ز أدوار ا���V�ا ���Xت �J

������ .ا�
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� �F
PXا� �T�?��( �	
���� وا������F وا��&��� ا��

ام� ا�( �Fت��. 
�  E��=��ت ا��$�� >$j( #"ث�م> ا� �F
PXا� �T�?ا� �F��Z �J ���ھ �ا�

�ء�Z;ن ا�=� >�$% ���� .ا�
� �F
PXا� �T�?ا� �J �F
�رEF ا�]��X وا��9B� .ت���� ا�
� l J  �S�#� `�#��ط�S و�J م� تB� �Vر���� �F
PXا� �T�?اد ا�
Jم أ��ل أم=�ا�

����������ھ� وأ�
ا�SJ وت�����ھ� ا���. 
� �F
PXا� �T�?��( �	
�ت ا�?&�ءة �#Zا
 .ت���F ا�	�
�E ا����� م> 	�� ��=��ع،  ا��$�ون،  : م> bcل م� Q&?F �#�` ا�J���ا


�F مPXا� �T�?ا� �F��Z ��X�F ��XP�ا� E��=�
اد ا�Jأ >% >��jل تbc <
 .ا����� و��#MS( �Sه ا����

�  �T�?ا� ��XF ��#�
 ا�"�� وم> bcل ھMه ا�$B&( �����E ا��=��F"م ا�
�
ادھJى أ�� l?[F يMا�"�� ا� >$j( �F
PXا�. 

�  ��XF �����E ا��=�� ا�S( م"�F ��ا� ���م> bcل ا��ورات ا���"F&�� وا��$#�
��� �J ا����
�Fا��"اi< ا�PXا� �T�?. 

��F م"ارد  ��Z >��د�F وھMا م> أ���F ا��"ارد ا�_?�$�� وا��Z Q#� >�ا�$
�F
PXا� �T�?ا�. 

�  l� F ��( �F
PXا� �T�?ل ا�"Z ت��E ا����� �#Q ت"��� ا��$#"م�=��< ا�$F
������ �J ا�Mا%
ة ا�=S�F��Z �J. 

��� ا�"$  -=�د=�) fSح و��
� f��3ا  
 �SBFي أي"$�� >��ت  إط�رJ  �J$< و��$� إ�Qا��_"ع داc< ا�=

 �Xت ��ت ا��F�X�ت وا����$�
%�`، و�J  أوا�$��F م> ا�Z >:ط` و�B� <م l?ت�
 f���)< ھ&���ا�PFط  أ�B&ا ا�Mھ >�$jت �J ھ��ا�$��F م> ا�$"ام< ا��� ت 

 �S$Jود ��������م���� ا�&Fا�� �FMه وت���jXوتQر إ��B���وا EV"�ا�.  

�ح �
�ن -� f�ح  :ا�"$ �3ا��< داc< ا�=�$�� �#Q �"ام<  أي�F"م �=�

 �V��� �#Q م�ى ا� =�م وت&���ذات�� 	S��Pم��  أ��&Fد �jPF �� )�&�S  م��J
Mھ >cا�& �،  ادا�J�h��( Qإ�  ���"h"ى�"ام< م
cق   أ�ت ��Sف ا� �

`�J YB&ي تMا� Y�X�  .ا�$�م و ط?�$� ا�
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 � �� �
 ا��� V&�"م ) 
دھi�
�F و�$< ھMه ا�$&[Z���ب  وإ�( Q�?F
�د �#�$
ف �#Q �"ام< S��
ىا�cأ  �Z"�jمم�ا�?��J <�DZ ا��X<  أم

�"�"�V" تا���$�  .� وم=�ل ا�$�< ا�=�$"ي وا�=
�ءت_"��� �����Z ��ى  إرادةم�ى و�"د  -Pأ� ��$����_"ع F$� م> ا�=J ،


ار�F ا�=�$��ا�$"ا��Vb� ة��� �ا���_"��> وت"ظ�{ 	�راتJ  �S دارة، م< ا�
�S������&�S م>  ا;م�%>�J ا	
ب  وإم�F �Xا� >cاثدا�Zأ 
��A�ا� 
 .وا�����

-  ���#V >�� ��=S&وم ��$��"h"ع ا�Mي ت&�J YB` ا�=��( ������ة �#	 
J"ت
 �Fات�=��ورؤ
�Vإ  �S( �i�c ��#?�� روم�� و)��طS#� .  ا�$�م �$

-  �J
��?�  ا�ط�رم$_�#� ��"���ل م>  أيا��P&#� �Z���م$
�J ا� ?< ا����"��� ا�
 .23ا�< ا��Sف ا��&B"د

 <� ��$�� � F=� ��ل ا�=�
ي ا�Mي ت&���  ا�ط�ر%PXا� ��"�"�F�ا
�E ا�����  إ��`�=��ت ا��k&ون م�$�J ،`&م �S"ت	و �
ى�SJ ت ��� و�"دھc;ا 


ادو%Mا ت$�ون Jت  أ��E وا� #_�=�� ا�دار�Fا��
 ا��_�ء ا��J"ي وت"&$�دي وا�
 �S&��F ��ت ا���=�
ك �F�� �J ا�X�ا� �F
X( �S� l� F ��$��  أن�#=Sت��م

 ،�Xا� >cدا�J�h��( Qار  إ�
�ر%�� �J ات9�ذ ا��B�ا� ��#��ھ�� �J ا�$ �ا�

ات�=��ت ا��&��� )&�< i"ت ا��"اط&�> �# #_�ت�Vا �Vور    .  


�ن ا�"$ -� fS� f�ت  :�3ا��$�
ار )�	� ا�=K Q#و� �Xا� ��$�� ���ت$
cدا �S�%
Zو �S�F
Zة ت$��  و
�D% >م> �"ام �Sم�Sم �FدAت �J � &ا� >

`�J YB&ي تMا� ��������F ا��"ارد ا�j% م�� >�Bدي ت�، Q#$J ا�� �"ى ا�	�]
 �� م?��Kت، و��$�� اK#� ا�=S&م ����"ھ
�F ت$ }$h �_�� �Fد������ وا��ا�

�ءت$� ا:�
ا%�ت Pأ� �م]�را م ��$���� . 24=�دا �#��"F<ا�=�� ��� ت"�%
�ء %
Bة ا����
F>م�$#�� )��ى م c¡ىوم"اط&�>،  رةاإدم>  ا
cوأ  �#D�م�

 ��k&�"ى ا��م  Q#وا;داء� �S#cدا .  
�ت  -�$��م ا����"�� ا�Mي ��XF ا�=k&ا� <� ����� �����: �F�$ا� ���$F \�Z

�ت م> ��� �#Q ا�� �"ى �$���م  إ�Q،  وF$�و ھMا ا�P${ ا�داريم> ا�=
 �J
�ءم$Pأ�  ���X�� �Z�����< ا����"��� ا�V"��( ��$��ا�=SJأھ�ا 
J"و��م ت ،
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 <F"��ى  ا�داريا����
ادھJأ  ��?���J اط��
��Fا�� �Vر����ب ا��K اM%و
�Fد
jت ا���م��#� EP9ت ت��$� .  ا�=

�ر%� وا�X]"ل �#Q ا��$#"م�ت م>  -B�اK#� ت$��� : ا�دارةi$")� ا�
��X]"ل �#Q ا��$#"م�ت J  ،تb�S �ب ا���Kاط�� و
�ت م> ا�?�
و	�$�ا�=

�  أيا��� ت ���  ا;م"رم> S__c Ehو Q#� ��$���ءVوإر �Sط�B� ��� .م$

اد��ى  ا;داءم �"ى  -Jأ  ��$�� ھ" م�$�رف �#�` ��ى ا���9]]�> : ا�=�%

"$F ��k&ح اي ت��ن �=J ���k&�ا� 
�k&�ا� �J و <������� ا;و�Qد )���ر�� ا�
Qإ�  ¨$?J ، ��X��ط وا��Y�_9 ا�?P��وا ��k&�ة ا�"	 >D���ا�$�م< ا��اc#� ا�

�ت �$���ء�Z;ا  �� وت"ا��ھS��	وم]�ا �Sم�� وا� =S��k&ت ��و���=� ��ر
���V
�ت ا��k&��ت ا�$�م� وا�T�Sا� `?Bرت ت�i  ان�����( 
�� �و��> م� . ا�

�ت ا��X ھ" ��� ا���$�� Q#� ب�$F �
ا م�D% ����، وان دورھ�k&�ءة ا��j
 ���V
��ت ا�j�Z�ت وا�?V�&�
ن �#Q ا���Fد� .ا�"ط&�� وا;��

�ب ����J ا��_"ع -�K : ����� f�M% >�BF �F
B?ارد ا�"��ب ا���Jم��ت،  أم�$�ا�=
 >���?�� ا���_"��> �F"م"ن )���_"ع %$�J�J�hت  إ��$�و�MSا و�� �#Q ا�=

��J ا��_"ع�� �F�$25ت\�Z ،  ��$�� >cا دا
���J دورا %?��Dت#$� ا���� ا�
�< 	�� ا��_"ع وا��$�د وا�� �مl ا��� XF ان ��$�=#� � �&�ا�bJ ،�X)� م> ا�
 ،������
ات` وم$�ر�c �J `Jم� ا��&��k وا�?&�ء ا�?c >% }ت"ظ� `� l��ت

د دوره ا��&"ط J >% Q#� ض
jF يMوا� ��$�XJ��J Q و�"د 	��"ن داc< ا�=

 `��J `( دام�
ا مi�	 Q�?�Vء�Pأ�  >��#"ن 	�� تQ#� E=B ا�$XF � ��$�ا�=
 �J ا�=� ������ .  ا�����
 إ�Zاثوا��_"ع و)

- ��#?�� �
ات�=��ت ا��Y�_9 وا�
ؤى ا��Vب ا��K :Mھ E�
Fم<  او��سا�$V;�( 
Qإ�  �&	
�ءة وا���رات ا�� ��
�F  إ��`م� ت_jا�� }$h <� ��(�V�Fوا�دار 

�ءP�;  <� >$J ى �> ردات"V �&F � ت��$��ط�ت ا�=B� ��?���J ، ��$�ا�=
 ��ب تY�_9 وت]"ر م ��?#�  ا�دارةم>  AFت�م�K >ظ �J ���V
�ت ا�T�Sوا�

 �Sت��طBو� ��$��< ا�=$( �SjF
�ا��
ض م&` ت$?�T ا� �%&� وت$SJب . وأھ�ا���J
 EPF �Xhوا �_c ��$��ت�� و أم�ا�=?V�&���� ا��Z ���V"��ط�ت  -ا�B�

���V"ت�� وم�?V��  -م&S�J �%ر�B��E �> ا��=�� أم
ام� F=$< ��وف ا����Z. 



� � ا���#� ا�"!� �               � $� $��% ا�&
  دور ا�
  

  

1017                                                                                ��� ا�
	�ء 

- �����E ا��=��ت ا�Tھ� �	��#�� ا��"اi< وا��& ��  إن: h${ ا��& �� )�> )�
� �J ا� �)� F$� م> )�> �"ام< �=�ح �
� ذ%��ت %�$��$�� وان  أي)�> ا�=�

�< ا�=�$��  أو�J >#c`  أي$( >9F �	 `&ر م"[	�Sوأدا� >Dات  :م
?c ب�ا%� 
�ت ��k&ىم> ت
cأ  ،���k&�ى ا�"� ��#Q م �"ى ت"ا��ھ� �#Q  أو�#Q ا�

�S$& �� م�وا� >i"ا�وا� �S( ك���Z�ا ��#�MSJه ا�$b	� . ا����ان م> bcل �
�د S��� �$h�c ���� &�ءا��Pأ�  �J ��$��دا�==Fإ  �S�bc <م <��F ء�%
:

�ت_"ر ت���X  أنSJفوأھ�ا أھ�ا  �Fة ا�="ار�Z"ا� �&%�Vا� �&�� أو . 
� ت=�ر ��ت )�9�#{  إ��` ا�:�رةوم�$�ھ" ��م وEh 	_�$� )�> ا�=

�Sأ�"ا�  �F��� ر�K تSتb��Bوت�SJأھ�ا،  �S#���"ظ��j ا������X ا��� 	�م� م> اJ
 �S�bc <م Q$ م#�� ت��ت ھ� وظ��j ت��$�
ار�F  إ�QھMه ا�=��Vوا fV��ت


اط����Fوا�� lم���J ا��_"ع وا�� �� �F~ت ��ا���� ا� 
Bو�  ������  . 26ا�?&�ء ا�
% ا���$ �$ g�C"A أدواره �$ ا���#� ا�"!� � -�=�\�&

��ت ا��Aإ=&�ا:  

�E ا����� أداء �=�� ا�S�bc <م ��XF ت�
ات�=��V�م> ا �#��ھ&�ك 
�S&أدواره م:  

-  Y��V"ا� Eون م��ت رادF" وت#F�j"ن م=��$Q وا��$_Xك مb�م��امbا�� 

ىc;ا.  

�ء -Bا�$&�?"ت�� إ� ��?Bا� Q#� 
�F"ك وت"( ��J E	م"ا >�$jوت.   
-  ��$��=�
 ا�(�&�����  )دور ا�$?�دة(اV��bل ا�����ت ا�$�
احوا��=J;ا 

  .وا;ت
اح
- Y��Xا� }Xiات و
B&ا� ��$��=���J ا�X[ا�.  
- Q$��=�
ح ا� �  .ا�

د -jا� 
:�?��� يا�ت]�ل ا���ھ�
�F( �وا�=��bت ا��"��� ا�=Z.(  

ات وا�&�وات -h�X�  . ا�
�ھ�  -&�  . ا��$#���� ا�]��j وا���jib وا;�B_�ا�
- ���V"���ت ا�j�Z�ت وا��(� �  .ا�
-  ����رات  �Jا���وة  أوا�&�"ذ$Bا� M�j&دة وا;ھ�افت"[��  . ا�
�س م �"ى ا�$_�ء  -�	������  .ور�iه ا�
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- �� V~��$�� وا��=�
ا%� ا�B27"ا�.  
�Aخ�:  


اد J;م> ا �#���ء Bت م> إ���$���ت أو  V~م �����E ا��=�
 ا�?�$F
  ،E��=�
ار �J ا���V�ار وا
��V�ا ��Xت �%
�Bأھ�اف م ���Xت Q#� >�ت$

�F وذ�f م> bcل ا;دوار PXا� �T�?ا� �F��Z �J ل�$J دور �����E ا��=�##J

���� �J إط����< �#Q ت�"�F ا�
وا)Y ا�$F "SJ ،�Sم��F ��ا� �F
PXا� �T�?ر ا��
 � ���"دة �J إط�ر ھMه ا�?��T، وم"�
ا�J ا���< ا�� �F�$ت Q#� >�و%Mا ا�$

�ن �#=�ن J `�J f:ء��Z;زا��ور  ا
� م>  ا;)	b_ا� �F
PXا� �T�?ا� �F��Z �J
 �&$�� ا�S�"%�V�V;ل  اb��Vوا ،`�J YB&ي تMي ا�
PXل ا��=�)��X( f�M ا�

� م> ا� �%&� وم> ا� #_S(
�ت ا��MSJ ،��#Xه ا��"��� ت��> �=&� ا��X م> 	
�د=Fت  إ�Z"��:Q وط�
�F ت�PZ �T�( �#c �J ھ���ر%�� وت Bت �j[( ل"#Xا�

  . ا��"اط&�>
�ت ا¡ت��Zا
�#�  ا�	��  :وم> bcل ھMه ا�"ر	� ا�?��DX ���م 

�E ا����� م> أ�< ت���X أدواره ��=��< ا�� �F�$ت Q#� >�
ورة ا�$h. 
�  �����E ا��=�
ورة ا�$�< �#Q إزا�� ا�$
ا	�< وا�]$")�ت ا��� ت"ا�` ا�h


 أداءه�� F ��� �i�c �j[( �Xو�=&� ا�. 
�   ،�F
PXا� �T�?ا� �F��Z �J �����E ا��=��ر%� ا�Bود�� و م 
F"_ورة ت
h

�J��	]� �$�م و�"د ا���� ا��� �Sأ� �` إ�ر%�Bم �Kإذ أ�` ور. 
�  E��=��ت ا� V~ر%� %< م�Bم 
B� ��#��E ا����� م> ��=��J م� �F"م )` ا�

�J��Dوا� ��"#�. 
�ن  �=� <�( >i"ا�ورة ا�
hء��Z;ا  �� &�#� �����E ا��=��ت ا���k&ت �	�و)

�F
PXا� �T�?ا� �F��Z >�� م> اS&�( ���J. 
�  ���Xت >��E ا����� م> أ�=��ت ا� V~م� أن ت�"م )��� م"�Xا� Q#� �=F

`Jأدواره وأھ�ا. 
�  Q#� �=F�����E ا��=��ط ا�B� ار
��V� �J���� ا��� .ا��ول ت���F ا���� ا�
�  >��E ا����� م> أ�=��ت ا� V~?< م	م>  
�� �
ورة ا��Y�_9 ا�h

 .ت���X ا��&��� ا�� ��ام�



� � ا���#� ا�"!� �               � $� $��% ا�&
  دور ا�
  

  

1019                                                                                ��� ا�
	�ء 

� �����E ا��=��< ا�� �F�$�� اد
J;ت ا��
  .تE�=B ت?
 

� ا��ا(%l�]:  
�� ز%� -1Zن، ط ا�����، م��?� �?&�ن، �?&����ت ا�$#"م ا�X#_[2)�وي، م$=� م ، 

  .71، ص1993
�ر،  -2�
��F ا�?��T،   ا�� ��Z �J �&F���ن ا�� � ��?$Bر%� ا��B�م��م� �&�<  أط
و�Zا�

�ت&�( 
P9� ج�Xم$� ا��� ،>��ع ت&��k و�����دة ا��%�"راه �#"م �J �#� ا�S:1 ،2015-
2016.  

3- ���K ��"�ا� ،���
�#� ��(
�� ا�$k&��� ا��
��F ا�]?�غ، تJ ���
�ع، ت����، �#� ا�
2005، )�
وت، �?&�ن، 4ط.  

�،  م"	P� E"ب ا��"ارد،   أF"ب -4S�j #Jو �T�?ا� �#�  ،�Fدت،  ا;ردنا)"د  ،
Ayoub101@hotmail.com  

�S"ر�F ا�=�ا�
�F، ا�]�درة �J، ا�=
�Fة ا�
12/06ا����"ن  -5=#� ���V 12/01/2012.  

 وا��"زEF، وھ
ان،  -5B&#� ب
��F ا�?��T، دار ا���Zو �����E ا��=�  .2004و��س �XF، ا�
6- 
�E ا����� وا�$�ا��، ت�=�
،  ا�F�
�F : ت"م�س م[�
ون،  ا��T�S ا�cر وا�B&را��ا ا�

 .2010ا�$�م� �#���ب، ا���ھ
ة، 
�وش -7: 
�E ا����� �J ا�=�ا��=��ت �J  :إc"ان ���Sة، وا	E ا��$�درا�V م��ا��� �=

��  ا�� ����، %#�� ا�$#"م )د%�"راه() �
ة، Xم$� م���ع،  �������،  	 � �#� ا����وا�

ة، � ( ،
P�c2014/2015. 

8-  ،�T�?ا� �F��Z �J �����E ا��=��د، دور ا��� 
�م�)
�V�ا�$#"م ، 	 � ا��X"ق،  %#�� )م
�م$� م"�ي ا�_�ھ
، V$��ة،  � ،�Fد�  .2014/2015ا� ����V وا�	�]

�م$�  -9� ،��$��=��E ا����� �J ا��"��� ا��=��ت ا��k&أ)" دوم،  دور م ��Zن أ��Z
�?� ا�
  .21/22، ص ص2005ا�9
ط"م، ا� "دان، 

10-  �F�P	 ، ي
PXع ا������ت�?� ا�
ؤوف ا�]?¥، �#� ا�����ء ����� ، دار وإ:�J"ا�
 ،
B&وا� ���  .2003ا�_?

�ءات ا�?��T وا�_�	� �J ا�$
اق،  وزارة  -11[Zا E	وا ،�F
J ء���:  ،>�#c رد�_�

%�ي ��ز ا�S=ا�  ،Y�_9�ءا��[Zª� ،اق
�S"ر�F ا�$� ،2013.  

12- ����ع، دار م��� �#_?����ت �#� ا�X#_[م"س م��روق م�اس، 	J.  
13-  >cم� �F
c"( زي"JQإ� V"V ،ت��$�� ا�=��"�"����F
Jق، ط إ
Bا��ار 1ا� ،


ب، ���ء، ا�P�?2013ا�.  
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14-  �J �#م�Bا� ����E ا����� �J ت���X ا��&�=��وي م
�F، دور ا��XF  ،د"�Xم �Fز
	

�ت وا����?Dا� <�( 

�F ،)م��ل( ،ا�=�ا�F

%� ا�=�م$� )
ج )"���م$� ) �
ة   ،ا��

  . دت
�ص، دور �=�ن  -15[� Q&?ء���Zم� ا� ،
، 01، ع�J03 ا��&��� ا���J ��#X ا�=�ا�

2019.  
16-  ���
ا��� ا�$���� وا��&�
�F داc< ا;� =� ا�$PXا� �T�?ا� ،l��i �?F
$�  

��� 	 &_�&�"ا�� ��ام� Z" ،)
�� ���م$� ا�� �#�، )م� ،�F
PXت ا��، م$�S ت ��
 ا���&�
2008/2009. 


�J> ودور ا��9م�  -17X&���� ور���F ا����
اف ا�X��ري، ا�?K ��Xم� مbV ��Xم
 ،����Dا�_?$� ا� ،\F�Xم$� ا������ م$�S، ا����� ا�=���  .2002ا�

�F<، دور �=�ن  -18V ���#ءم��Zا�  �Vر����م� ا���J ��#X ا�=�ا�
 )�> ا��Xا� �F
�J ت�
��V ا�$�م�وا�9_�ب، � #� �F
   .2015، 6ع ،ا��=#� ا�=�ا�

19- ���V �Jد�� ا���F&� ھ��"�"�V"V ،ط��
ي، م= وأ�PXا� ������#� ا�$#"م ا��&��k ا�
 �������  .2014 ،17، ا�$�د وا�� ����ا�

20
 -charte des comites de quartier; envoye en prefecture le 

18_12_2014, recu en prefecture le 18-12-2014.  

  
  

m�ا��2ا: 
                                                           

1- �T�?ءات ا��[Zإ E	وا ،�F
J ء���:  ،>�#c رد�_�   ،Y�_9�اق، وزارة ا�
وا�_�	� �J ا�$
�S"ر�F ا�$
اق، ��ء، [Zª� ي�%
��ز ا�S=02، ص2013ا�. 

�، م"	P� E"ب ا��"ارد، ا;ردن، د -2S�j #Jو �T�?ا� �#� ،�Fب ا)"د"F06ت، ص.أ  ،
Ayoub101@hotmail.com 

�ت �# -3X#_[م"س م��روق م�اس، 	Jص ،����ع، دار م��� �#_?���  .�111 ا�
4-  ����ء ����� ا�_?J"ت، دار ا������ وإ:�F�P	 ،ي
PXع ا������?� ا�
ؤوف ا�]?¥، �#� ا�

 ،
B&65، ص2003وا�.  

ي، م=#� ا�$#"م  -5PXا� �������ط ا��&��k ا��� ا���F&� وأ���"�"�V"V ،���V �Jد�ھ

���� وا�� ����، ا�$�د ���  .174ص ،2014، 17ا�

ا��� ا�$���� وا��&��� ا�� ��ام�  -6�
�F داc< ا;� =� ا�$PXا� �T�?ا�  ،l��i �?F
$�" ���Z

�&�_& 	" ،)
�� ���م$� ا�� �#�، )م� ،�F
PXت ا��، 2008/2009، م$�S ت ��
 ا���&�
 .25ص



� � ا���#� ا�"!� �               � $� $��% ا�&
  دور ا�
  

  

1021                                                                                ��� ا�
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7- ،���
�#� ��(
�� ا�$k&��� ا��
��F ا�]?�غ، تJ ���
�ع، ت��� ا��"�� ����K، �#� ا�

602، 2005، )�
وت، �?&�ن، 4ط.  
8 - 
�E ا����� وا�$�ا��، ت�=�
، ا�F�
�F : ت"م�س م[�
ون، ا��T�S ا�cر وآ�B&را��ا ا�

 .60، ص2010ا�$�م� �#���ب، ا���ھ
ة، 
9 _ �J �#م�Bا� ����E ا����� �J ت���X ا��&�=��وي م
�F، دور ا��XF  ،د"�Xم �Fز
	

 ،
�ت وا����?Dا� <�( 
�م$� ) �
ة، )م��ل(ا�=�ا�� ،�F
F

%� ا�=�م$� )
ج )"��، ا�
 . 02دت،  ص

10- charte des comites de quartier ; envoyé en préfecture le 
18_12_2014, reçu en préfecture le 18_12_2014 ; p1. 

11-  ،�T�?ا� �F��Z �J �����E ا��=��د،  دور ا��� 
�م�)
�V�،  	 � ا��X"ق، %#�� ا�$#"م )م
�م$� م"�ي ا�_�ھ
، V$��ة، � ،�Fد� .16، ص2014/2015ا� ����V وا�	�]

12- 
�E ا����� �J ا�=�ا��=��وش إc"ان ���Sة،  وا	E ا�:: �J ت��$�درا�V م��ا��� �=
�� )د%�"راه() �
ة، Xم$� م���ع، �������،  	 � �#� ا����،  %#�� ا�$#"م ا�� ���� وا�


ة، � ( ،
P�c2014/201574، ص. 
�j� E `، ص  -13
� .75ا�
�E ا� �)�، ص -14
��وش أc"ان ���Sة، ا�:76. 
����، م��?� �?&�ن، �?&�ن، ط -15����ت ا�$#"م ا�X#_[ز%� )�وي، م$=� م ��Z2ا ،

  .71، ص1993

ق، ط -16Bا� ���F
Jت، إ��$�� ا�=��"�"�V"V Qإ� >cم� �F
c"( زي"J1 ،ء�P�?ا��ار ا� ،


ب، �� 37، ص2013ا�
�S"ر�F ا�=�ا�
�F، ا�]�درة �J 06/12 ا����"ن -17=#� ���V
  .12/01/2012، ا�=
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/�� #3����(�� !!"�(!����/���������/�"(! ��������0� �(��������!�#��
��!!��� ��� "� #��/�� �(� /�"(! � !"� �!� �$ �(& �(! ��� ���!��� #�� ���
(�!���)���

8�#����� ('' ���� 0��� ��-�� ��/!���� ��# �( ���� 0� � /��! ���� #��
/,��/,���#(�� ��� �����0�$ �� � !� #��0�� �#������ ��� 1� (�� ��� (�
�( ��� /��!��� ��� ���'������ /� ! 0��� �!� "/� �( �� 0� � �� � # ��!�
0��� �(� � !!"�(!���� ����(���� 0���#$����������� ���0�$����� �$��� &���
0������#"��� �)��$ ���$(�( !��(��( �����(���/!������( !�/��#(��"��
1� # �(�(°!��� 1� ��3��� "/,"(�/���� 58�#������ 
���	� ��6)� 2�� 0� �
/��' ���� 0��� ��� �7��� ���"� �(�� ��� "/� !� � !!"�( ��� (� '��!����!� "!"�
 �'����/"� �(�� �$(�3�����!� #�� /��!( �� /���(�!� 0� � #" &���
�$"/� �( ��/�����������!���(�����#��(��/ "!"��!�#��(�/��!���)�

-��!�(#�/!����1����!�����!������!�/��'���!"�1�#�� !�(! ���
� �&� ! 0����!�/��!������� !�3�#"� /(!���0�(�#��$"/� �( ��#�� !�.!��
� !!"�( ��� #"/ #�� #�� '( ��� (����� 1� ��� &"� �� �!� (� /�"(! � !"� �����
#"'��#�������/(���������������"��!��� ����� �!�#������� �1�� �
#�� ��(! 0��� ��� #�� �,"���3��� ������� (�� /��!�.!�� �/ (�� �!�
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(//���� ���(�������!�(#�/! ����$ ���!��� ����#��# ����������0�$ ��
��!�(!!� �!����������/! '���!������0�� ª�5�-�'����������
	���6)�

-(� �"����� 1� /�� 0��! ��� �&&3��� �$ ��� /(! ��� #��
�"/ (� !�� #�� �(� !�(#�/! ��� � !!"�( ���� (�(�!� #�� �.�"� ��/�� #��
���&���(��"��#(���$ #��! ' /(! ���#���(����!��/ �/��!�����0� �
��& ��!� �!�����!� �"&�� 3�����!�#�������3���  �&�� ��� �!�#��
 !�(! ���!�(#�/! ���!�3���, ! 0�"�)�����

���!�(#� (�!��(�� !!"�(!��������� �!��(/! ��������' �����!������
(/!���� � �(�!9� #$���� �(�!�� ��� �(/���� ��(�.� #�� /��!�.!�� 5���
��� �� #(�� �(� /��!���� / ���� #�� !,3��� (���#"� �!� #�� &�����
"��/! ���"6�� ��� � ��(��  �!���"# ( ��� #�� �$"# !���� �!� ��� (�!���
(/!���� #�� #��( ��� � !!"�( ��� 5/�� 0�$ �� �� ��!� /����� ��/�(! '� �!�
���!(���6)�����

�!�#$(�!����(�!� ���� /���� ��(�.�#�� �(� !�(#�/! ��� 5/�����!�
��� !�.!�� #$(�� �"�� ��'�3!�� !� �� ��� ������ �/ (��6�� ����� "!(���� /��
#��� ����� �!�� ����(��! ���#�������������!��� ���������(�"��/! ���
#�� !�.!�� 1� !�(#� ��� ���� (!!��! �����!� �( � (� � ��� /,� .�
� ��! ��.� #�� !�(!"& �� (��� 0�"�� #(�� ��� ���/��� #�� �(�
!�(#�/! ��5�����
����	���6)��

-�� /,� .� #�� !�(!"& �� �$�!� ��� � 1� (�/���� /��# ! ���
��"(�(�����/(���(�!�(#�/! ����!�/�������!�����©�(���# !���(�©����
 �����&�������!�/��(����!��/�� ���0���/,(0��� !�(! ���!�(#�/! ���(�
����������"/ ' / !")�
�������!�#������������«����¬�0� �('' ����0���«!�(��(! ��� ���!�
����� (� � �&� ! /� (/!��  !�  � (��� (�� (/!� �'� /����� /(! ��� (/���
/��!���)� �®���� !�(��(! ���� !,���'�������!������ !©���(�&�(&����!�
(���!©��/��!���� ��(� (����/���� �!��/��!(/!)����!, ������ !,����
!�(��(! ���  � (� '���� �'�  �!��/��!��(�� /����� /(! ��)� ����� (�#�
(����� ��/�&� + �&� !,��  ����!(�/�� �'� !,�� �(�&��� �(/���/��!��(��
'�(��©����� ,�©������ !,�� !�(��(!��� ��!� �'� /����� (��� /�� #���
!,������� ���# (!��§/��!�.!��'� !�(! ��¬)��
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!��/!���� �!� #�� ������� 1� !�(���� �$(#(�!(! ��� #�� !�.!�� !�(#� !�
(��/� ��� !�.!�� 1� !�(#� ���� /��(� ��0� ��!� (� � �$(//��!(! ��� #��
�"/��!���� #�� �(� !�(#�/! ��� /�� 0� � �"/� !�� ���� /���( (�/��
�(�'( !�� #�� �$, !� ��� � !!"�( ��� �!� /��!������� #�� #��.� �(�&���
���©�(��������	��6)�

-��!�(#�/!����#� !�(/!�(� �����/���"!��/��  �!��/��!�������
(�������! !���0���/��'(/��!"�� �&� ! 0�����!�/��������'( ���'(/��1�
#�� ���"���0� ��"��!��!�#���(���(! 0���#���(�!�(#�/! ���� !!"�( ����
�(�'��/! ����!,"! 0���0�$���(����! ���"��(��(�(�(�!��  ���������
(�"� ��(! ��� ����(���!�� �!� ��� ���'�/! �������!�  �# ���(���� ���
������� /�� "��0� �� !������!��������'( �����(  �)��-����(&��#(��
�(��(�&���#$(�� �"���!�/��!(����!�/���(�"�1�/��� ��.�� �"�#(��
�(��(�&������/���(' ��#$�.(� �����(�/�������#(�/���!��$�.(/! !�#��
#��!�(�'��!��(�&(& ���5����! ��
���	��
�6)��

-�� !�(#�/!���� � !!"�( ���� ��! �"� �(�� ���� ��� ! 0��� "!, 0��� #��
# ''"���/���!��!��#���������������(! ���(��/����/��!����"!�(�&3����
 �� �(� ����� ��0�$1� �"� ��� �!� #"��������� ��� �(����� �!� ���
 �! !�! ��� ��/(������ !�(#�/!���� /,��/,�� 1� /����"!��� �!� 1�
/�������� ����  !�(! ��� /��!������� �(�! /�� 3��� �(�0�(�!�� 0� �
/���( !� ���� '( ���� #(�� �(� �(�&��� �!� �(� � !!"�(!���� 5����! �� � 
���	�
���6)��

-�� '�!���� "!�#�� � �#�� �(� !�(#�/! ���/�����!� ��� � 0���#�����
�(� �!��� ���#�/! ���  � ����� �� '�/(� ��!� �� 0�����!� ��� ���
!�/,� 0��� #�� �(� !�(#�/! ��� (�� #"!� ���!� #�� (�!��� /(!"&�� �� ��
�!� /�( ��0�$���� "!�#��#���(!���� �/ �, !�� 0����!� ��� ����������
����� $(�����0�$����(�(���� !�(#�/! ������!�� �� '�� !)�-�� ��/ �
��� �" #�� �(� #(�� �(� /�������#(�/�� �!� �$"0� �(���/�� ��!��� ���
��!���( �����0�� �����!���!� ��/,�  �#���(# !���(� 3��ª����
$(& !�#�� /�� #"�(! ��� �/ (���� � !!"�( ����  #"���& 0����0� ���!�
/��#� !� ��� !�(#�/!���� 1� !�(#� ��� #�� �(� ��!�)� /�� 0�$ �� ��,( !��!�
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�$ �!����"!(! ��� #�� ��� ��!��! ��� (� � � ��� 0�$1� �$ �!����"!(! ���
#������.�� / !��5�� �!������	��
���6)�

4$(�!��� /,��/,���¦!�(#�/!���� �� ��!� ���/,"� (� � ���
�$(����!�#��'(/!�����/ �/��!�����1��(�/����",�� ����!��$(�(����
#�/� �! ���#���$(/! � !"�!�(#�/! ���1�(�� ��9���&����� #(�0� ��(����
#�� §����������������� ��� ��	� ���	��������� �������������$� ������
�(�� /�� ���&� ��� !��!�� #�� #"' � �� � §�	��  ��	�	����

����������������	��	���������������5����6)��
��� '(�!� (� � 0�$��� / !�� �$ �!"��!� �"/ (�� (//��#"� �(�� /��!( ��

��(�/�� /(�(# ��� � ����� �$"!�#�� �/ ���& 0��� #�� �(� !�(#�/! ���
� !!"�( ��� '��&�(�!� � ���� ���(! ��� ��!��� �$ ����� #�� %�� �� �� �!��
!�����������	�	��������������5����6�(��/�/��� �"/� !��(��¢�(���(�/�
¥��(�� /� �!�  �! !��"� � !��������	� 	� ��� ���������� 5����6)� � ���
/��!(!��0������"!�#��#�/� �! ���#���(�!�(#�/! �����(�/"��#3����
(��"�� ����� ��!� #(�� ����� /��� �(!���� ��� /�� #"�(! ���
/��!�.!������/�����������������(�!�#��/������#����!�#$"!�# ���
�(�!�(#�/! ����/�!!��#"�(�/,���/ �/��!�������#���(�!�(#�/! ����. !��
#��� ����0������(��5����£��,�� �&��£��¢�!!�(���¨��
���	�
6)�

-�� � �(&�� �/ (�� 0� � �(�0��� (�����#$,� � ��� "!�#�� ���
!�(#�/! ���(��� �������( �#��� �(&��/��!�����(���/"� ����(�� �&!�(��
1� �(� '(����� #�� ,���!,3�� #$�����¤�,(��� 8������ -�'�������
-(����!��!�� ���#$(�!���5¥��!�(���
���	����6)�

-(�!�(#�/! ������!�#"���( ��!���/�� #"�"������/���������
��! !�! ��� #$����  ����� � !!"�( ��� #$���� �(�&��� 1� ���� (�!���� �( �
(� �����(#(�!(! ���#���(�����/��!�������#$�����(�&���#(������
(�!��)���

��!�����©�(���#"/� !� ��� !�(#�/!���� � !!"�( ��� /�����"!(�!� ���
'(/!���� ��� ����  ����!(�!� ��� !�(#�/! ��� � !!"�( ���� /�� #��� ��� ���!��
����(!!��! ����(�! /�� 3���1��$"/� !����� &�"���������(�!����/���!��
��� �"/ ' / !"� � �&� ! 0���� ��!(. 0��� �!� "�(�! 0��� �!� #�� �(�
�(�&���/ �����#(�����(���!����/�"(!� /�)����� ���(������#�/! ���#��



������
����������
��
�����������������
�����
�U�
�

�

����������	
������������������������������������������������������������������������������������������>HO\����

8������ ��� ��� � �(&�� /��!����� #(�� ��� "!�#�� #�� �(� !�(#�/! ���� �(�
!��  3��� 1� "!"� '�����"�� ��� $(����(�!� ��� �$(����!� #�� "!�#��
�/ (��� �!� ��/,���& 0��)� ��� �!� �! ��� #�� �(������� 0��� /��
(����/,�� ��� ��!� �(� !������� /������ ����� �� � �(� ���� �����
�����!� � ����� �� /����"!��� �(�'� �� /(�� ��� "�"���!� � �&� ! 0���
��!������!�������"������!�(���!!��������(&��/��!���������!�
/,(�&")�

-(� !�(#�/! ��� � !!"�( ��� (� "!"� !,"�� "�� #(�� �$,�� +���
���! # / �� �( ��� #�� �(� � !!"�(!���� /���(�"�)� �(� ���"�� (� � � �
�$"����! ���#�� !,"�� ��#�� �(� � !!"�(!����� !�3� !7!��(�0�"���(��#��
# / �� ��� /����� �$, !� ���� �(� �, ����, ��� �$(�!,������& �� ��� �(�
�/ ���& ���0� ���!�'( !�(�(�/����(��"'��. �������(���(/��#��/��!�����
�!�#���/ (��#(��������#�/! ���# /�� ���5¢����£��� �!��
���	�
���6)��

-(�!�(#�/! ���0� �/�� !��(���! !�"����!�.!��"/� !��(�����/�#��
� �&� ! 0��� (����"� �(�&��� ���/�� ���� ���� �����(�� !��� !� ���
�(�&(& ���(����"��(�&���/ �����(��/ !"������(&���#$ �!����&(! ���
/��/���(�!�(����(! ���(��/��(�/��!�����

�����!�� �/�� �� !� 0�$� ���� �!� ���! ��� #$"!�# ��� �(� '��/! ���
0�$�.��/������ !�(#�/! ���#(�� �(� /��!���� #$(�� �"�)��( �� ��� /�!�
(�&�����(�!�(#�/! ���#�� ��!���������3��� �!�����1��$, !� ���#��/�!!��
/��!���� �!� ��� �����3��� � �&� ! 0��� �!� /��!����� ��"� �(��
�$�� & �(��#�� �����!�0�(�! !"��"&� &�(�����5�)��2���
���	�
��6)�

-$"/���� #�� 8��� %� ��� 0� �  �#� !� �(� !,"�� �� #�/� �! ��� ���
!�(#�/! �����!�0� �����#�/������"'"���/���$�����(! ���(����'��# ��
#���,"���3����/ �/��!������!������ ��(/!�����(�!�(#�/! ��)�2�!�
(� � � ��!� (������� ��� /��!(!� '( !� �(�� �����¤�,(�� �!� ¥�#����
8�����0� �/�� #3���!� �(�/��!����/�������� � ���/����/! '�0� �� !��!�
/�����.�� �!� # ��� ' "� 0�$ �� � !��  ����� �� ������� /� !3��� #��
���! ���/�� �!� /���"�(! �����!�� �� �" !(�/�� �!� �� /������ 1�
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4$(��3� �� ���9� ����� ����������	� 
	��� ������� �����	��	��
������	��	�
����������������	��	����	�������	���������	�	��	����

��	���������������	������������������	��	�������	��	�����	�	��


���	�� ���� �	����	��	�
	���	�� 	�� �	��	� ��	�� 	�� ��

����� ���

���	��	�����	�����	������������	������	���	������	���	�����	��

	� ������	�� ���	�� 	�� ����	�� 
��� 	�� 
	�������	�� �������� ���� ��	�

�������	�������
��������������	��	��������	��������	��������	��	��	���

�����������	���5�� �����
���	������6)�
�� �,(�����! ���0������������������	�	��������������	��������	�

��� ��	� ������	���	�� ��� ��������������� 	�� ��

����� �������� �	�

���������	��	��������	��������	��	������	��	��
����������	���	��

������	�����5����,(������
�	�
��6)�
-$"/� �( �� �$�!� 0�$��� (/!���� �/ (��� 0� �  �!��(& !� (��/� ���

��!���(&���!�0� ���'�3!���(��  ���#��(�/�����(�!")�
�-(�/����",�� ��� �#�� '(/!�����/ �/��!����� �!�#��/�� '( !�

����/��# ! ���� ���0�(�����������$( � �(! ���#�����#$���!�.!��
� !!"�( ����!�#��/,� .�'������ �!��#� !��(���$(�!���)�2��/,� .���!�
�����!� �.�� 0�"��(�� ��� �''�!� #�� /�� '(/!���� �!� �����  �!��(/! ���
(��/� �(� �"!(/�&� ! ��� #�� �$"/� �( �)� ��� �''�!�� �(� /����",�� ���
#$���� �����#"���#�#�� �$�(&��#$��� /�#��#�� ��/!����� /�� /�#�� �!�
'���� ��(����!���/��!�������� �(�'�����#$����!3���#���"'"���/���

5�(�����
���	���6)�
��� '(�!� (� �  � !��� ��� ��� �7��� 0��� ���!� ������ ���

/���( (�/�� #�� /��!�.!�� �/ �/��!����� #(�� �$�� ' /(! ��� #��
��/!����� ���  �!����"!(! ��� 0� � ��!� �("�� ��� ���� "!�#��
�/ �/��!�������#$�������(&��(����!�����#���� �!�#��/�����&��/��
0������(�(����0� � &�����!�/�!�"�"���!�/��'�#��/����",�� ��)�
V������[���������
��
��������������������
�E�

-$, !� ��� �"/��!�� #�� �(� !�(#�/! ��� �� /(�(/!"� �� �(�� !�� �
(����/,�� �� �/ �(���9� �(� ���� 3��� �!� �"�� #(�� ��� �(���(!� ���
� �&� ! 0�����(� #��. 3��� �!� /������ ��� ��� ���� #�� ¡2��!��(��
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#(�����!�.!�)����$(& !�#��"�"���!��/ �/��!�����0� � �'����/��!�1�
�(�'� ��$"/� �( ���!����!�(#�/!�������
�������[���������
��
�����������������������E�

-�� /��!����� �� #"' � !� �����!� ��� '��/! ��� #�� �(� �/ "!"� 0� �
�$(�� !������/��!(!������# ''"���/��(�"�"����!���/��0��������(��( �
��!��#��!��(�����!������!�/��0������%�&����(.���������!�# ������
�����(�!�#���$(#��/! ')��

�����#����(��( �� �(� /��!���� ���!��#� �$(�!�� �(� � !!"�(!����� �(�
�� 0����/��������!"�� &���!����/���"!��/��#��� � !3���#���(�
2��!����������!,3���!�( !"�1��$����2���������#���(�/ ��/�9����
��!� (�&�( � �/��!����� ��� ���(�/,�� ����� �� 1� #�� "�"���!� (� �
# ���� 0��� /��!����� ����� !����� ��!����!�� ��&����!�� �������
!�(# ! ���5-�#����������	��

6)�

-����!��/ �/��!�����#" &���#��/�9�!��!�/��0� ��(����!��1����
&������ ,��( �� �!� 1� (� /��!����� �(� � !!"�(!���� �!� ���� '�����
#$�.��� ��� 0� � !��!�� #�� #"�� ���� �(� �/ "!"� �!� 1� �.�� ���� ��
�(������(����(��)��

-$�''�!�#��/��!�����#�����#��!�(# ! �����!� �/��!�!(�������
�(� ���#�/! ��� � !!"�( ���� �(� �/ "!"�  �'����/�� �$"/� �( �� �!� (� ���/��! ���
#�����#���#��� ����&!�����# �����/ � � (! �������!���� ��#��/��
������ �����  �/� ��� ����� /��!���� �!� ( � � ����� �(� !�(���!!��)� 2$�!� 1�
!�(�����(�&��3���(���.������0�$������!�/���( !�������(!���(!� �� ���
/��!����� #�� ������� �"������ #�� ����� 0��� �(� ��!,���& �� &��/0��� 0� �
"��0��� �$(�! 0� !"� ��� ���!�(�!� �(� '(���� #��!� /�� ������� /��/��( !� ���
���#��#�� /�� '( !�� ��� !�.!�� � !!"�( ��� �!� ��� "�"���!�  �!"&�(! '� �!�
 #��! !( ��� #�� /��!���� (�!��� ( � � 0�$��� ������ ����� (���",��#��� �(�
# ��� ���/��!�������#$�����(�&���5��� �����
���	����6)�

����� 0�$��� /��������� ��� !�.!�� � !!"�( ���� �$ #��! ' /(! ��� #��
����� �!�� �!��!�.!�������!�(� ���/���(�#"���/(��/�����/ �( #��
1� !�������!�.!��#(����# ��� �����!(. 0����!�"�(�! 0��)����
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��-��&�������"! 0����

�-��&������(��(! '��
��-��&�����!,"�!�(��
��-��&�����(�&����!(! '��
2,(0���&�����/��! ��!����&������#�����&����)���

-�� &����� ��"! 0��� /�����!�� �(� ���������� ��� ���(���
�$(�!�� �&�(�, �� �!� ��� /��!�)� ����� ��� &����� �(��(! '��  �� �", /���� �(�
�(�����!��$"���"�)�-��!,"�!�(����&�������(�/��"# ����(�!�(&"# ���!����
#�(��� ���(�! 0��� !(�# � 0��� �$�( �� ��� !�( !"�� ��� # (��&���� ���
�(��,��!��!����������$��&(� ��!�(�!����#��&�����(�&����!(! ')�
��� '(�!� ��� &���� 0��� ��� &����� /,�  � �(�� �$"/� �( �� #"���#� #��
����/! '��!�#����! '�0� ���!� �/ !"��$(�!����1�"/� �����( �(� �#��
/��!( ���/��!�( �!��(�.0������ ��#� !���" �)������

���'(�!�(� ��(�������0����$(/! � !"�#���$ �!����"!(! ����"����
#��.����/"#"�/�&� ! '�0� ������#� ��!�/,�+����!�(#�/!���)�

-�� ���� ��� /��/����� �(� /����",�� ��� #�� ����� �� # ��� #��
�$(�!���� #(�� �(� �(�&��� #�� #"�(�!�� /(�� /��(� �(�  �'����/��� (��
�$������#$(�/���#��!��������/���#���(�!�(#�/! ��)�
-�� #��. 3��� "��0��� �$( � �(! ��� '( !�� �(�� ��� ��/!���� #�� !�.!��
!�(#� !� 0� � �� ,���!�� '�"0������!� (�.� /��/��!� '���� �!� 1�
�$(�� &��!"�0� ��"��!��!�#��!�(�'��!��(�&(& ����!��(�!�(�'���(! ���
!�� ! 0��)��
������Z
��������
����W����������������E��

����� /������#��� ��� !�.!�� � !!"�( ��� 0� � (� ����� ��/(! ���
�� �/ �(��� �(��(� '�!(! ��� �!,"! 0��� #�� "�"���!� ��!(. 0��� �!�
"�(�! 0���� ��'(�!� !�������!�.!��#(�����/��!�.!���� & �(���/$�!�
1�# ��� �� ���� &���� ��� �$"��0��� �!� ��� / �/��!(�/�� /��!��������
, !�� 0���� �/ (��� 0��� � �( ��!� �$(�!���)� �$ �'����/�� #�� /��
/��# ! ����!���"���#"�(�!��������!����#���$"/� !��������/,� .�#��
!,3��� �!� ��� ����� �� # ��� �.�� �"�  ��� / !����!� ��� �.�� / !����!�
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>�����W���������������E��
-�� !�.!�� � !!"�( ��� �(�� #"' � ! ��� �!�9� ��� �������� /�,"���!�

#$"���/"�0� � '����������� !"� #�� ��� �!� 0� � ����� �� ��� !����#��
�(�&(&��0� ���" !�1�#����"�//��(! ����!,"! 0��)�%' ��#��/(�!���
�$ �!"��!� #�� ��/!���)� -$(�!���� #�� !�.!�� � !!"�( ��� /,��/,�� ��� ��!�
(������ "� ����� �.�� ���� ��  #"�� (��/� � �� �!� ��(�!"� !��!� ���
� �(�!����/��!( ���������#��/� !3���(��� ��(��#��!���)����

-�� !�.!�� � !!"�( ��� �!� /��! !�"� #$"�"���!� &"�&�(�, 0����
, !�� 0����"/���� 0����!��/ (�.)�����!�����"��!(�!�#���(��  ���
#�� ��� (�!����� �( � (� � #�� �(� �  ��� #�� ���#�� 1� �(�! �� #$���
/��!�.!��, !�� 0���� "/���� 0���� �/ (�� �!���� ! 0�������(�! /�� ��)�
����!�� ���!��"�"�(!����1��(�'� �#$����"��0����#$�����/ "!"��#$����
�(�&����#$����/��!�����#$����/��/ ��/���52�����(� �������	�
�6)�

�(�� � ��� /(�(/!"� ! 0��� ���! ����� #�� /�� !���� #�� !�.!���
���� !������� �(� ����"� ��� /$�!� ��� '( !� #$(�� �� ���� ���������
 &� ' /(! ��������/,(0�����/!�����!����������������/!������ �����)���

��(# ���! ���0������!�.!��� !!"�( ���(#��!���� ������/!�����!�
 �!����"!(! ��)� -$�''�!� #�� ��� ���#� !� �(�� ��� ��������!� #��
��!��!�����������������!�����"!����5��(# �������	����6)�

����!�1���!���0����(���/,���& ��#���$(�!�����!�/�����#����/!����
(''�/!�� �����!� �(� �(� 3��� #(�� �(0������ �$ �!����"!(! ��� #�� !�.!��
� !!"�( ��� �!� ���/"#"�)� ����#� � (� /,�  � /��!( �� !�(�(�.� � !!"�( ���
����� ��! ' ��� (� !,"�� �� #�� �$ �/��/ ��/�� ��� �� �((�!� ��� ���
# ''"���!�� ��/!���� �!� �(� ��/,(�(���� #�� !��#(�/�� #�� (�!����
�������������(���"��/��#���������! ���!����������'���"�#(��
���������(&��5��( ����
���	���6)��
J��X�����������������E��

�-�� &����� ����"��!�� ��� �������� #�� !�.!�� (�(�!� #��
/(�(/!"� ! 0��� /������� 0� � �� ��&������!� ��� ���� �����
/(!"&�� �	���
-��0�(!���&������� �/ �(�.���!9�
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���
�����
��
-(� !�(#�/! ��� (� "!"� /�� #"�"�� ����� ���&!���� /����� ����

(/! � !"� �(�& �(���� /��!( �� /,��/,���� /�����/��!� 1� $ �!����&���
��� (� �(!���� �!� ��� �(����!� 0� � ������!� ��& �� ��!��� �(� �(! 3���
!�(#� !�� �!� ��� ���!� !�(#�/!���)� -��  �!��(/! ��� (��/� ��� �"/��!����
/��! !���!������(� �����/,(���#$ ���! &(! ���'��! ���������$"!�#��
#�� /�!!�� (/! � !")� ��� '( !�� ��� !�(#�/!���� �!� �����!� �� � ��!��� ���
�(�!�(��#�� !�.!�� #��#"�(�!� �!� �$��/�����#�� �$,�� +���#$(!!��!�� #��
�"/��!���)�2��'(/!���� �'����/��!��!�/��!�7���!����#"��������!�#��
���/��� 0� � �� # � �� ��� 0�(!��� "!(���9� �(� /����",�� ���� �(�
#"����(� (! �����(��"#(/! ����!��(���'�����(! ��)�

2��!( �� !�(#�/!���� ��!�  � !"� ��� �(� ��"��/��#�� "�"���!�
�/ �/��!����� #�� # ''"���!� !���� #�� !�.!��� ��!(����!� ��� !�.!��
� !!"�( ���� 0� � ���'����� �����!� ���� # ��� ��� /����!(! ��� �!�
����"� 0��)���

-�� ��!�� ��� �.��� ���� ��� �((&��� 0��� /������#� /��
!���� #�� !�.!�� '��!� �$����!� #$����  �!����"!(! ��� # ''"���!�� /,�+�
/,(0��� ��/!����� �� /���� � /��.� 0� � ��� � ��!� ����� ���� ' �(� !"�
!�(#�/! ��)�-(� '��/! ��� �!,"! 0���#�� !�.!�� � !!"�( ��� ! ����� 0��� ���
'��#��!��(�'�������/���������!�(' ��#��� ��.�����"��!����������� ��
# ��� #�� �$(�!����� ,"�(�� ��� !�(#�/!���� �� !������ /� �/"� ��!��� ���
��!� /! ���  ���"�� �(�� ��� ��� !�#�� #�� !�.!�� 1� !�(#� ��� �!� ���
��! ���# ��� ��������#���(��"#(/! ���#��!�.!��!�(#� !)�
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C�����	��
-�� !�.!�� � !!"�( ��� �� # ! �&��� �(�� #�� /(�(/!"� ! 0��� � "�� �����!� 1�

�$����� � �!,"! 0��� #�� �(� �(�&���� /�!� ����� � ���(� '�!�� #(�� �(� '����� �!�
(� � #(�� ��� '��#)�2�� 0� � ��&��#��� ��� �����3��� ���� #�� ����� !�(#�/! ���
#(���(��(�&���/ ����

4(�� �(� ��"��!�� "!�#��� ���� (����� # /�!��� /��!( ���� �!� ���(! '� 1� �(�
���� 3��� "!(��� 5�(� /����",�� ��6� 0� � $(�3��� /��/ (��� ����� 0��� ���
!�(#�/! ���#��!�.!��� !!"�( ���� !���!���� ��#(������� �������/��# ! �����!�
����� 0��� ��� ���#� !� �"��!(�!� #�� /�!!�� (/! � !"� �"���#�� (�.� ��� �� #��
��/!���� �"/��!���� #�� �(� !�(#�/! ��)� ���� (����� '�/(� ��� (� � ��� ���
'(/!�����/ �/��!������!������(����!�#(���!��(�/����",�� ����!����!�(�'��!�
�(�&(& �����!������#��.��(�&��)�%��(�' �������"��0�������(�0��! ���#���(�
!�(#�/! ���#���(�� !!"�(!������&(&"���!�����7���#���(�/���( (�/��#��"�"���!�
�/ �/��!�����#(���(�!�(#�/! ���#��/��&������ !!"�( ��)��
@
��������	�8�(#�/! ��9�8�.!��� !!"�( ��9���/ �/��!����9��(�&���/ ���)�

��&L�� !�	��
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!����'%�)���0$�!�.��!/�1� ! �&�, ��+� �!! �&�"����%�1����%),��
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���)����!������ ��!'��.���������!��#�%����%�&�%&��, ���� ��!' �
!�."�1����) # )%��"�.�%�!�1 !'�!'��!�%)' �&��#�!'��1� ! �&�, ��+�
0�!����!�. ��)%�����)%�� �.���!�%���!� !'������#�)����!���  ��
!�%)' �&� �!'��� , ��� 1'���� !'�� #�)�� )%�� ��� ��� !'�� !�.��!/�
�������#���! �%! ����%!! !�.���%�5 �!"��%�!����"����!)��%�.�!'��
�##�)!��#� !'��  �������!%! ����#�%�& ����)����!����#!1%���)%��
'%������!'��.���������!��#�!'��!�.��!/�, ��+��0��!'���!�. ��
)%�� ���  ���! &%!�.� �%�.� ��� %� )�����!��"� . ##����!� ���%�)'�
.� &���)'�%�%���5��� ���!%��!�."�%�) %!�.�1 !'�!'������#�
�!'��� .%!%� )����)! ��� !���� �)'� %�  �!��� �1� )%�� ��%.� !��
. ##����!�# �. �&�#���!'����%���%�1%"������ � !%! ���!��!'�����
�#�!'��3��! ���% ��+�������"�#�1�1��.��!'��# �. �&��#�����!�."�
%���� � !�.�%�.�)%���!����&����%� ��.+�2))��. �&�"�������!�. ��
)%�� ��� )��.�)!�.� ��.��� . ##����!� )��. ! ��� %�.� �%"� ����%��
. ##����!�����!+�
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-'���&'��!� !' � !�."� %�.� !'�� %�%�" � �#� !'�� !�%)'��/�
3��! ���% ����1��1����%����!��)����!��!'��)��)�� ���!'%!���!'�
!�%)'���%�.�!�.��!�! ���#%)��. ## )��! ��1 !'�!'��1� ! �&�, ��+�
-�%)'���%���.� �&�!'����!��#�!'�������!�� �������!'��=� ! �&�
, ��� �#� !'�� !�.��!� %�.� !'�� !�.��!� %��� !��&&� �&�  �� ��.��� !��
)�������1 !'�%�&��.�%�.�%))��!%����� �)���#�1� ! �&+�-'��, �.�
�#� . ## )��! �� !'%!� %���%��  �� !�.��!/� 1� ! �&/� %��� ��!� ���"� %!�
!'�� ������ �#� !'�� ��!��)�� !��)!����� ��!� %!� !'�� ������ �#� !'��
�%�%&�%�'� %�.� !'�� �%"� %� 1���+� 6��������� !'��&'� !�%)'���
% &�� 1� !!��� '���� 1��,�� !�.��!� ���.� ����� ��%)! )�� !��
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!'�� !�.��!/� 1� ! �&� ���#���%�)�� 1' )'� ��!� �#� !'�� ! ��� �%),�
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4��%�!���!��#���&� '�%!�$%&'��%!��� ��� !"+�

VV����  ����
���
������������������

:!'��� !�. ��  �� !'�� #�!���� )%�� ��� )��.�)!�.� 1 !'� !�.��!�
���"� ��� ��!'� !�.��!� %�.� !�%)'��� %� ,�� !�� ��� 1'%!� !'� ��
���)��! ���%��+�0��!'��������!'��&'�1��!� �.�!��'�.������ &'!�
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)����!���  �� 0$� )�%������ !�%)'��� '�1�.� &��%!�  �!���!�  ��
 �!�&�%! �&�!'���%�!'�"�%���!'��&'!�!'�"�)%��������"�'���#��+�-'��
!�%)'��� ���� !�� %&���� !'%!� !'�� ��� �#� )����!��� )%�� �% ��
!�.��!/� ������ �#� ��! �%! ��� %�.� �%,�� !'�� !�%)' �&���%�� �&�
%!���'���� ����� )��� � %�+� � � -'�� )����!��� )%�� �� �&�
 ����%! ��� !�� !'�� !�%. ! ��%�� )�%����� %�.� )%�� %��� '����
!�%)'���%�1����%�!�.��!�&% �� ! ��+�-�%)'�������!��  &�����
��)'� %���!� !'�� )����!��� �#!1%��� !'%!� )%�� ��� ��.� !�� !�%)'�
1� ! �&� 1 !'� !'�� �5)��! ��� �#� ���"� !1�� !�%)'���  �)�� ���� �#�
!'���'%�%���%."�!� �.�!�����!'��)����!��� ��'���)�%�����%�.�
 !������.����"��##�)! ���1 !'�'���!�.��!+�

-�%)'���%..�.�!'%!�� �&�!'��)����!���)%��������"��##�)! ���
%�.� '���#���  �� ��'%�) �&� !'�� !�.��!/� 1� ! �&� , ��+� -'��
)����!��� )%�������#���1 !'� ����1� ! �&� )�����! ��� �)'� %�
)'�), �&� &�%��%��� ���� �&�� ���)!�%! ��� ��!)+� � �!� %��� '����
!�.��!� . ! �&� '� !'�� !%&�� �#� !'�� 1� ! �&� ���)�� ��#����
)�� �&� 1 !'� !'�� # �%�� ��� ��� �#� !'� �� 1� ! �&� ���.�)!+�
�����!'����� !�%)'��� )����% ��.� %���!� !'�� %))� � � !"� !��
)����!��� ��!'��4��%�!���!��#���&� '+�

$%!� ��!� ��!� ��%!�� %���!� %��� !�%)'��� .�)�%��.� !'�"� %���
1 �� �&� !�� ��� )����!���  �� !'� �� #�!���� � ��� %�.� !'%!� !'�"�
��)�����.� !'%!� �!'��� !�%)'���  �� !'�� .��%�!���!� !%�!� � �&�
!'��+� -�%)'��/� )�����!� 1���� ���"� �� ! ��� 1 !'� ����)!� !��
!' �3��! ���%�!'�"�%����� �!�.���!�!'%!�1��%���� � �&� ��%�1���.�
1'��� ��!'������#�!�)'����&"�'%���)����%���)� !"�%�.������
!�%)'������.�!��)����1 !'�!'���)'%�&�+�

�
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\N��
������
���������� �

-'�� �����%! ��� �#� !' � !�."� )�� !� �#� ��� !�%)'��� %!� !'��
.��%�!���!��#���&� '�� �)��. �&���!�%)'���1'��%��� ��)'%�&���#�
!�%)' �&� 1� !!��� �5��� ��+� ��� ��.��� !�� )����)!� !'��  �#���%! ���
���.�.� #��� !' � !�."�� %� 3��! ���% ��� 1%� %.� � !���.� !�� %�
��������#�!1�����!�%)'�����
��1'��'%���%���%."�!%�&'!�1� !!���
�5��� ��� ��#����� %���&� !'��� # ��� ���� !�%)'���  �� )'%�&�� �#�
!�%)' �&� 1� !!��� �5��� ��� %!� !'�� 4��%�!���!� �#� ��&� '� %!�
$%&'��%!��� ��� !"+��

g��S����i������ ��

��X�����h�����
�����

2�!'�����)! ���3��! ���% ���  � %.� � !���.� !�� !'�� !�%)'���
 �� ��.��� !�� )����)!� !'�� ��)�%�"�  �#���%! ��+� -'�� !"��� �#�
3��! ����� �&�%,�.�%����#�%�� 5�.��%!����� +�+�����! ����)'� )��
3��! ���� $ ,��!� )%��� 3��! ��� !'���&'� 1' )'� �%�! ) �%�!�
1���� %,�.� !�� )'���� !'�� ��!� %�1��� %))��. �&� !�� !'� ��
�� � ��+� ����� �"�/� ���/� 3��! ��+� -'���� %��� %��� 3��! ���
!'%!���3� ��� !�%)'��� !��& ���%�#�����5��%�%! ����#� !'� ��%!! !�.��
%�.����)��! ��+�

_��S����Q���������������������
�

-'�� # �. �&� �#� !'�� !�."� %## ���.� !'%!� %����5 �%!��"� %���
!�%)'���%�����!�%! # �.�1 !'�!'� ��!�.��!/��������#�1� ! �&�%�.�
!'%!� �%�"� !�.��!� ���� !�� ��)���!��� . ## )��! �� 1'���
)���� �&+�-�%)'���%..�.�!'%!�!�.��!�%���!��&&� �&�!��1� !��
 ����&� '+� ��� !' ������ !�%)'��/�%�1��� ����%��.� !'%!���%��"�
%���!� %��� �#� !'� �� !�.��!� ��&%�.� 1� ! �&� , ��� %� !'�� ��!�
. ## )��!� ���� )���%��.� !�� !'�� �!'��� , ��+� 0��!'�������� 1 !'�
��&%�.� !�� !'�� 3��! ��� �#� '�1� !�%)'��� .�� ���)� ��� !'�� ��� �#�
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�� ='%!� %��� !'�� !�%)'��/� ���)��! ��� �#� '�� ��� )����!����
)����!����#!1%��� ��!�%)' �&�!'��1� !!����5��� ��¢�

a��O��
�������

-'��'"��!'����!�!��!' �!�."�%��	�

�+�-'�� ��� �#� )����!��� %�.���� ���� )����!��� �#!1%���
)���.� ��� '���#���  �� ����)�� �&� ���� �#� !'�� !�.��!/� 1� ! �&�
. ## )��! ��%�.�)%����'%�)��!'� ��1� ! �&�, ��+�

]N�6�!� !�%)'��� '��.� �� ! ��� �� �!� �#� � �1� %���!�
)����!��� ���  �� 0$� )�%�����  �� &����%�� %�.�  !� ��� #���
!�%)' �&� !'��1� ! �&� , ���  �� �%�! )��%�� %�.� %���� !'���1 �� �&� !��
���!'��� ��!'��#�!���+�

Y��Q����
������������

-'�������!� !�."� %!!���!� !��  ���! &%!��1'�!'��� !'�� ���
�#� )����!��� �%"�'����  �� &�!! �&� ����� �����#� !'�� . ## )��! ��
#%)�.� �"� !�.��!� 1'��� 1� ! �&�  �� ��&� '+� �!� %��� ��,� !��  #�
)����!��� )%�� ��'%�)�� !'�� !�.��!/�1� ! �&����#���%�)�+� �!�  �
%�����%�!�!���� �&������&&�! ���%�.�&� .%�)��#���!�%)'���
%� 1���� %� !�.��!� %� !�� !'�� ��!� %������ %!�� 1%"� �#� � �&�
!�)'����&"� ��!'��0$�)�%����+�

e��M���
�
�
 ��

=����!�.�#���!'��.�)� �! ������%�)'�.� &�� �)��!'���%!����
�#�����!�."���3� ���. ��)!�)��!%)!�1 !'�%�.������%! ����#�����
�����.��!+�;��1 �&�%���!�!'��!�%)'��/����)��! ����#�!'�����
�#� )����!��� !�)'����&"�  �� !'�� 1� !!��� �5��� ��� )����� )%��
���"����.�%�!�1 !'�� �&�%�.�)� �! �����!'�.+��



�6�+��%� %�78�902:�����4�+��%. ��;2:�$��
�

�

�����X�]\��T
W��`���][][�����������������������������������������������������������������������V[^[�

^�����������
��������
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*� �&� %� !�%)'��� %!� !'�� .��%�!���!� �#���&� '� %!�$%&'��%!�
�� ��� !"�  �� )'%�&�� �#� !�%)' �&� 1� !!��� �5��� ��� #��� %���!�
!'���� "�%�� �% �.� �"� %!!��! ��� � !�1%�.� ����%��  ��� !'%!�
!�%)'��� ��&����%��%�.��1� !!����5��� ���!�%)'��� ���%�! )��%���
1���� ��!� %1%��� �#+� ='������� %� ���! �&�  � '��.� ��!1����
!�%)'�������) %��"�%#!����5%��!��. )��!'����������#%)�.��"�
!�.��!�� !'�� !�%)'��� ���� !�� %&���� !'%!� ��!� !�.��!� . .� ��
�%.�"� ���5%��.���!��!'� �������1� ! �&�, ��+�2���&�!'���!'���
�� �!� 1' )'� 1���� %!� !'�� )���� �#� !'��� . )� ��� 1%� !'%!�
!�%)'����#�%���!'����.�������!����"�1� !!����5��� ����#��!�� !"�
#��� ���� !�.��!� 1'�� '�1� &��%!� %� � ! ��  �� ��%�� �5��� ����
1'�� %�1%"� �%�! ) �%!��  �� )�%�� '%��� �� ��� �������� 1'���
1� ! �&+�-'��1� ! �&�, �������!�����!'����!�. ## )��!�, ��+�

4�� !�� !'�� %�% �%� � !"� �#� )����!���  �� !'�� ��&� '�
4��%�!���!� �%���%!�� �� %!� $%&'��%!� �� ��� !"�� !'�"� %��� ���"�
��.� !�� !�%)'� � !�� �&� )�����'�� ��� %�.� ���! ��� ��%��
�5��� ��+�������#�!'��!�%)'��������!� �.�!�����!'��� ��1� !!���
�5��� ��� )����+� �� '%��� ����� 1 !���.� !�%)'��� '%�. �&�  ��
!'� �� !�.��!� ���� )�� �� !�� .�� ���� !%,� 1' )'� )���.� '%���
�����.�������!'��)����!���)�������)'��% �"�%�.� ��%�'��!���
! ��+��

�����%��3��! ���)%������% �.�1 !'���&%�.�!��!' �!�� )+�-'��
#����1 �&�!1��3��! �������!�����!'����!����� ���!����	��

��� ='%!� %��� !'�� !�%)'��/� ���)��! ��� �#� !'��  �!�&�%! ��� �#�
)����!��� �!��0$�)�%����� ��&����%�¢�
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!�)'����& )%�������)��%�.�!'����!����!�'%.������#��!�%! �&�#���
��!'�!�%)'���%�.�!�.��!�%� ,�+�8�1������%�.�%))��. �&�!��� ��
�
������'%� �&����%))��!��)����!���%�.�!'����!����!� ���!�!'��
���"� . %.�%�!%&�� #��� !'���� %��� !�%)'��� 1'�� ���� !�� �%),�
!�% � �&�%�.������!�#����!'��)'���+�

-'���#����� %�&��.�  �!�&�%! ����#� )����!���  �!�� !'�� !�%)' �&�
���)�� ���)�%�"�!��)���!���!'���. %.�%�!%&�+�-'���� ����
�!'�����! ���#���!'��!�.��!�!��,��1�'�1�!�����!'��)����!��� #�
'�� ��� '�� �%),� �## ) ��!� !�% � �&+� 8�1������  �)�� !�%)'���
!'������� �%),� !�% � �&�� !'�"� %��� �#!��� ��%���� !�� &� .�� !'� ��
!�.��!� ��%�)�%�1'����!'��)����!��� ��� �&���.�%�%���%��
�#� .� �&� . ##����!� !%,+� 2� %� )���3���)��� !'�� ����# !� �#�
)����!��� !�)'����&"� #��� !'��� !�.��!� 1'�� %��� ��!� #%� � %��
1 !'�)����!���%��� ��5 !��!��9���"����
����+�

��� ����  !� '���.� ��� !%!�.� !'%!� %�!'��&'� !'�� %��� )%! ��� �#�
)����!��� !�)'����&"�  � ! ��� ��&%�.�.� %� ���!' �&� ��1�  �� !'��
# ��.��#�0$�!�%)' �&��!'������#�!�)'����&"�'%���!'�%.�%�!%&��
%�.�. %.�%�!%&��#����%�&�%&����%�� �&�%�.�!�%)' �&+�8�1������
!'��)����!��/�%.�%�!%&�� ���� !����������  &� # )%�!� !'%��  !�
.�%1�%),+�2���##�)! �������#�72$$�.����.����'�1���)'�!'��
!�%)'���%���1 �� �&�!�����!'���%�.����1'�!'��������!�!'�"�'%���
�� ! ��� %!! !�.�� !�1%�.� !'� �� ���  ��0$� )�%����+�-�%)'���
'���.���!����1��� �.�%���!�!'������#�)����!��� ��!'� ��)�%��
��)%��� !'�"� %��� ��!� ��%�!� !�� ����%)�� !'���� ��!� % !� !'���  ��
!'� �� !%,+� -'���#����� !�%)'��� '���.� !�"� !�� %���"� 72$$�
���&�%����  �� ��.��� !��  ������� !'�� !�.��!/� ��%�� �&� ���)��
%�.�&�!��%5 ��������# !�#����!�)'����&"+�

�
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��%. �&� , ��+� 8�� �� �!�.� ��!� !'%!� !'���&'� � �&� )����!���
!�.��!� )%�����. ##����!� ��%. �&� !�)'� 3��� �)'� %� )%�� �&��
, �� �&�� ��)�&� � �&�.�!% ����% ��  .�%�� !�� )� ��!��)��� %�.�
���. )! �&�1'%!�1 ���)������5!+��

6��������� 9%� )'%�.�%��� �
����� �+� �
����� !%!�.� !'%!� !'��
����#�72$$�)%���% ��!�.��!/���! �%! ���%�.��%,��!'��������
 �!���!�.�  �� !'�����)���#� ��%�� �&�%�0$� ���  !����� .�� !'���
1 !'� �����!"+� $�%�� �&� !'�� �%�&�%&��� !'��� ��)���� �����
 �!���! �&�� ����� %!!�%)! ��� %� �%�&�%&��  � �����!�.� !'���&'�
&%���� %� �%!�.� &�%�' )� %�.� ����������� �&� !�)'� 3��+�
6%�"� �!'��� !�. �� 1' )'� '%��� ����� )��.�)!�.� %���!� !'��
%.�%�!%&���#�)����!��� ���%�&�%&����%�� �&�����%��.�!'%!�� �&�
!'��)����!��� �)��%��!'��!�.��!/���! �%! ����4��,���������+�
�!�.��!/� �������#���! �%! ��� �)��%�.�%� !'�"�1����  �!��.�)�.�
!�� !'�� ��� �#� #��� %�.� &%��� 1' )'� 1���� ����&'!�  �!�� !'��
)�%������$����
����+��

����!'����� )����!��� '%��� ���� . %.�%�!%&�� !'%!�
!�%)'��� %�.�  �!��)!��� ���.� !�� ��� 1���� %1%��� �#�  ��.����
�
����<�!'��' &'�)�!��#�'%�.1%���%�.�)����!����3� ����!� �����
�#� !'��� . %.�%�!%&�� �% ��"� ��1���.&�!� )'���+� �  �� �!� %�+�

���<� $% � ¡� ;� !�� � 
����+�   ��� 4 6%!! %�� ¡�   ��� �
������
��� ���.� !'%!� !'�� �%.�  .�� �#� )����!��� %�.� )����!���% !�.�
�%�&�%&�� ��%�� �&����&�%����  � !'%!� !'�"�  �)��%���.�)%! ��%��
)�!� %�.� '%��� �.�)%! ��+� ��� �!'��� 1��.��  #� )'���� %�.����
!�.��!� )%���!� %##��.� )����!��� !' � 1 ��� ��%.� !�� ��#% ��
�.�)%! ��%�� )��. ! ��� ���) %��"� !'%!� ���� )����!��� �#!1%���
%�.�'%�.1%���%��� !����5��� ��+�0��� !'%!� ��%����6 ,��� ��������
!%!�.� !'%!� '%� �&� ��� ��� ��� �����!�� ! �� �#� &�!! �&� %))�� !��
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���� .�.� %� &��.� ��! # )%! ��� �#� 1'"� �.�)%!��� %�1%"� # �.�  !�
'%�.�!��%))��!���1�)'%�&�� ���.�)%! ��%���!! �&+��'��% .�!'%!�
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1-The journal publishes scientific and academic researches which fulfill 

the requirements and the rules of a scientific Customary research. 

2-The journal encourages the submission of original previously 

unpublished works, and not under consideration for publication 

elsewhere or a contribution in seminar or symposium. Articles should be 

of interest and relevance to the faculty and its scientific specializations. 

3-The length of the manuscript should not be ²more than 15 pages and 

not less than 10 pages or equivalent to six thousand (6000) words). 

 4-Papers taken into consideration should be written on the computer, 

Printed of 3 copies, attached with a copy on CD according to word 

program, written in Arabic Simplified size 14 concerning the text and 12 

concerning the margins. 
5 - The paper should contain a summary in Arabic language and another 

one translated in either French or English.  

6 – The work should not be plagiarized from any academic dissertation.  

7-All submissions will therefore undergo a blind reviewed refereeing 

process before the publication and researchers will be informed by 

members of the Editorial Advisory Panel with the final results.  

8- The responsibility for any statement or opinion in the articles is purely 

of the authors and editorial board disclaims legal responsibility for any 

assertion, opinion or interpretation of the author. 

 9 – If your contribution is published, you will receive two gratis copies 

of the issue in which it appears. 

10- The editorial board reserves the right of the first examination of the 

manuscripts, the decision of its eligibility and has the right to make 

editorial changes in any manuscript accepted for publication to 

enhance style or clarity.  

11- In each issue, manuscripts would be arranged according to technical 

considerations unrelated to the name of the researcher nor his scientific 

rank. 

12- The manuscript should be attached with the Complete name(s) of 

author(s), CV, active e-mail(s) and phone number, and institutional 

affiliation(s), respectively. 
13- The link to submit articles to the magazine is: 

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/92 

Contact: Phone: +21333253396  Fax: +21333253395 
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