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. (مِم  ْك وأصول اللُح اإلسالم : )كتاب علي عبد الزاسق هذا البحث يبحث في—خالصت

. أطٛي ثٌذىُ، ثٌششن :ثٌىٍّجس ثالفضضجد١ز

 

I. ثٌّمذِز 

 

ج دؼذ أخٟ  ِّ ثٌذّذ هلل ٚثٌّظالر ٚثٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذذٗ ِٚٓ ٚثالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسدّزٌ ِٕٗ ٚدشوجس، ِٚشدذجً ده فٟ عٍغٍز ثٌذُّسٚط سر  ثٌطَّجٌخ، عال ثٌّمشَّ

ّٟ غضٚ ثٌفىشٞثي ػ١ٍه فٟ إؽجس ِجدَّر ضؼز ، ، ٌٙزث ثٌفظً ثٌذِّسثع ُّ ًّ ثٌ َٓ أْ صجَذ ف١ٙج و آ١ٍِ

. (َِ نْ ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌخُ : )وضجح ػٍٟ ػذذ ثٌشثصقفٟ ٘زث ثٌذسط ٔضؼشف ػٍٝ ٚ ٚثٌفجةذر،

 

II. ثٌّمجٌز ِٛػٛع  

: (َِ نْ ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌخُ : )وضجح ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق

ُٚػؼش فٟ ٘زٖ ثٌّشح وضجح : صجغ١ًذث ٌٍفىش ثالعضششثلٟ-ٌز ٚوجْ ِٓ أخطش ثٌىضخ ثٌضٟ 

(.  ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌذىُ: )ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق ٚ٘ٛ

ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق ٘زث وجْ ٠ؼًّ لجػ١ًج ششػ١ًّج، فأٌّف وضجدٗ ػٓ ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌُذىُ، 

أػٍٓ فٟ . ١ٌُؼٍٓ ف١ٗ ِج دشص ثٌّغضششلْٛ ػٍٝ صٛو١ذٖ ٚصشع١خٗ فٟ أر٘جْ ثٌّغ١ٍّٓ

ّْ ثإلعال: ٘زث ثٌىضجح َ د٠ٓ ال دٌٚز، ػم١ذر ال شش٠ؼز، ْٚدٟ ال دعضٛس؛ ١ٌٚظ فٟ ثإلعالَ أ

. ٔظجَ ٌغ١جعز ثٌذٌٚز إؽاللًج

ٌٗ إٌٝ آِخشٖ ٠َؼشع ث٢سثء ثٌضٟ ثعضمج٘ج ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق ِٓ وضجدجس  ّٚ ٚثٌىضجح ِٓ أ

ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ ػاللز إؽاللًج دجٌذ٠ٓ ثإلعالِٟ، ٌُٚ  ، ثٌز٠ٓثٌّغضششل١ٓ ػٓ ثٌذ٠ِّٓ ثٌّغ١ذٟ

ٖٚ، ٌُٚ ٠ؼشفٛث ِج ف١ٗ ِٓ أٔظّز ثٌُذىُ، ٌُٚ ٠ؼشفٛث ِج ف١ٗ ِٓ ِذجدا صَذىُ دشوز ٠ؼشف

سُ٘  ّٛ س ثٌزٞ أخزٖٚ فٟ وضجدجصُٙ ٘ٛ صظ ّٛ ثٌّجضّغ طغ١ش٘ج ٚوذ١ش٘ج، ٚإّٔج وجْ ثٌضّظ

. ٌٛثلغ ثٌى١ٕغز فٟ ثٌؼظٛس ثٌٛعطٝ

٠ٓ ثإلعالِٟ، صذّٕٝ ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق ٘زٖ ثافىجس، ٚأسثد أْ ٠غذذٙج أٚ ٠طذِّمٙج ػٍٝ ثٌذِّ 

. ٚأػٍٓ فٟ ٘زث ثٌىضجح ػشٚسر فظً ثٌذ٠ِّٓ ػٓ ثٌذٌٚز

ز، ػٓ ثٌذٌٚز، َٚػغ ٌٙج لٛث١ٔٓ، : ِٓ ثٌّؼٍَٛ ِّ ّْ ثإلعالَ فٟ دذ٠غٗ ػٓ ثٌجّجػز، ػٓ ثا أ

َٚػغ ٌٙج ِذجدا؛ ٌىٓ ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق أخز صذذ٠ذ ثٌفىش ثٌغشدٟ ٌٍذٌٚز ِٓ ٚثلغ ػاللز 

ؽٝ، ٚثعضؼجْ دٙزث ثٌفُٙ ػٍٝ ثإلعالَ، ٚػٍٝ صأ٠ًٚ ثٌغٍطز دجٌى١ٕغز فٟ ثٌؼظٛس ثٌٛط

ثإلعالَ فٟ ػٛء ثٌفُٙ ٌٍى١ٕغز، ٌٚؼاللز ثٌى١ٕغز دجٌغٍطز فٟ ثٌؼظٛس ثٌٛعطٝ؛ ٚدٙزث 

س ػً-وجْ ثٌذ٠ٓ  ّٛ س ثٌغشد١ِّ١ٓ ِٓ ججٔخ، ٚفٟ صظ ّٛ  -ػذذ ثٌشثصق ِٓ ججٔخ آخشٞ فٟ صظ

ٚوزث ِٓ ثٌذجي ثٌضٟ # ٘ج ػ١غٝ وجْ ِشضمًّج ِٓ ؽجدغ ثٌشعجٌز ثٌشٚد١ز ثٌذذضز ثٌضٟ ججء ح

ثٔضٙٝ إ١ٌٙج ثٌظشثع ثٌذثةش د١ٓ ثٌى١ٕغز ٚثٌغٍطز فٟ ثٌؼظٛس ثٌٛعطٝ، ٚأطذخ ثٌّؼٕٝ 

فٟ ٔظش ػٍٟ ػذذ -ثٌشٚدٟ أٚ ثٌذػٛر إٌٝ س٠جػز ثٌٕفظ ٚطفجةٙج ٘ٛ ثٌضجغ١ذ ثٌؼٍّٟ 

ٝ دٕظجَ ثٌذٌٚز -ثٌشثصق، ٚفٟ ٔظش ثٌّغضششل١ٓ ّّ ج ٠ّىٓ أْ ٠ُغ ّّ . ػ

٘ٛ وجْ ِٛجًٛدث فٟ أٚسدج فٟ ثٌؼظٛس . ال ِىجْ ٌٗ فٟ ثإلعالَ -٠ٙج ثإلخٛرأ-٘زث ثٌٕظجَ 

وّج لذ -ثٌٛعطٝ، ٚصغٍّطش ثٌى١ٕغز ػٍٝ ثٌجّٙٛس ٚػٍٝ ثٌشؼٛح فٟ ثٌؼظٛس ثٌٛعطٝ 

د٘ج ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ أٚ  -ٔضؼشع ٌزٌه ف١ّج دؼذ ز ٠ذذِّ ِّ ج فٟ ثإلعالَ فئْ شخظ١ز ثا ِّ أ

، ٚثٌزٞ ٠َذىُ دشوضٙج أفشثًدث ٚجّجػجس فٟ ػاللضٙج ثٌذعضٛس ثٌزٞ لجِش ػ١ٍٗ ٘زٖ ثٌجّجػز

ػم١ذر، : فٟٙ. دجهلل، ٚفٟ ػاللز ثإلٔغجْ دجإلٔغجْ، ٚفٟ ػاللز ثإلٔغجْ دجٌىْٛ ِٚج ف١ٗ

ٍٖ . ػذجدثس، ِؼجِالس ٘زٖ ثٌٕٛثدٟ ثٌغالط ٔظّّٙج ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ فٟ طٛسر أٚثِش ٚٔٛث

ز، أٚ  ِّ ّْ ثإلعالَ صغضم١ُ دّمضؼج٘ج أِٛس ثٌجّجػز، أٚ أِٛس ثا أِٛس ثٌذٌٚز؛ ٌٚزٌه فئ

. ِؼشٚف ػٕٗ أٔٗ ػم١ذر ٚشش٠ؼز

ًْ  } :لجي صؼجٌٝ ث لُ ْٛ ًُ  صََؼجٌَ ج أَْص َِ  ََ ُْ  َدشَّ ُْ  َسدُُّى ِٗ  صُْشِشُوٛث أاَلَّ  َػ١ٍَُْى ِٓ  َش١ْتًج دِ ثٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ دِج اَل  إِْدَغجًٔج َٚ َٚ 

ُْ  صَْمضٍُُٛث اَلَدُو ْٚ ْٓ  أَ اَلقٍ  ِِ ِْ ُٓ  إِ ُْ  َْٔذ ُْ  َْٔشُصلُُى إ٠َِّجُ٘ اَل  َٚ ثِد َ  صَْمَشدُٛث َٚ َٛ ٌْفَ ج ث َٙشَ  َِ َٙج  َ ْٕ ج ِِ َِ َٚ  َٓ  دَطَ

اَل  ََ  ثٌَّضِٟ ثٌَّْٕفظَ  صَْمضٍُُٛث َٚ ُ  َدشَّ ٌَْذكِّ  إاِلَّ  ّللاَّ ُْ  دِج ُْ  َرٌُِى جُو طَّ َٚ  ِٗ ُْ  دِ َْ  ٌََؼٍَُّى اَل  (151) صَْؼمٍُِٛ  صَْمَشدُٛث َٚ

جيَ  َِ  ُِ ١ٌَْض١ِ َٟ  دِجٌَّضِٟ إاِلَّ  ث ُٓ أَ  ِ٘ ُٖ  ٠َْذٍُ َ  َدضَّٝ ْدَغ فُٛث أَُشذَّ ْٚ أَ َٚ  ًَ ٌَْى١ْ َْ  ث ١َضث ِّ ٌْ ث ٌْمِْغؾِ  َٚ  َْٔفًغج َُٔىٍِّفُ  اَل  دِج

َٙج إاِلَّ  ْعَؼ إَِرث ُٚ َٚ  ُْ ٍْضُ ْٛ  فَجْػِذٌُٛث لُ ٌَ َٚ  َْ ذِ  لُْشدَٝ َرث َوج ْٙ دَِؼ َٚ  ِ فُٛث ّللاَّ ْٚ ُْ  أَ ُْ  َرٌُِى جُو طَّ َٚ  ِٗ ُْ  دِ  ٌََؼٍَُّى

 َْ  :عُ ٠خضُ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٘زٖ ثاٚثِش ٚثٌٕٛثٟ٘ دمٌٛٗ[. 152، 151: ٔؼجَثا]{ صََزوَُّشٚ

{ َّْ أَ ج ِطَشثِؽٟ ََ٘زث َٚ ًّ ْغضَم١ِ اَل  فَجصَّذِؼُُٖٛ  ُِ ًَ  صَضَّذِؼُٛث َٚ ذُ قَ  ثٌغُّ ُْ  فَضَفَشَّ ْٓ  دُِى ِٗ  َػ ُْ  َعذ١ٍِِ ُْ  َرٌُِى جُو طَّ َٚ  ِٗ  دِ

 ُْ َْ  ٌََؼٍَُّى ّْ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ لذ جّغ د١ٓ : ٠جس ثٌىش٠ّز ٔجذفٟ ٘زٖ ث٢[. 153: ثأؼجَ]{ صَضَّمُٛ أ

. عالعز أٔٛثع ِٓ ثاعظ ثٌضٟ ال دذ ِٕٙج ٌم١جَ ثٌّجضّغ

. دؼؼٙج ٠ضؼٍّك دؼم١ذر ثٌفشد، فذّشَ ػ١ٍٗ ثٌششن دجهلل، ٚؽٍخ ِٕٗ ثٌضٛد١ذ ثٌخجٌض هلل 

ٌىْٛ ِج ٠ضؼٍك دغٍٛن ثٌفشد ثاخاللٟ، عٍٛوٗ ِغ ثٌجّجػز، عٍٛوٗ ِغ ٔفغٗ، ِغ ث: ثٌغجٟٔ

ِٚج ف١ٗ؛ فأٚطجٖ دجإلدغجْ إٌٝ ثٌٛثٌذ٠ْٓ، ٚػذَ لضً ثاٚالد ٚثٌضؼًٍ فٟ رٌه دجٌفمش أٚ 

َْٙش ػٕٗ . خش١ز ثٌفمش، إٌٝ آخش ِج أِشس دٗ ث٠٢جس ٚٔ

ج ثٌٕٛع ثٌغجٌظ ِّ فٙٛ ِج ٠ضظً دجٌّؼجِالس د١ٓ ثافشثد؛ فطٍخ ػذَ ثٌّغجط دّجي ث١ٌض١ُ إال : أ

دضذم١ك ثٌضؼجدي فٟ ثٌّؼجِالس د١ٓ : ٞ ثٌى١ً ٚث١ٌّضثْ، أٞدّج ٠ؼٛد ػ١ٍٗ دجٌٕفغ، ٚدجٌٛفجء ف

ٝ . ثٌٕجط، ٚثٌمؼجء دجٌؼذي، ٚثٌٛفجء دجٌؼٙذ ّّ ٘زٖ ثٌّؼجٟٔ وٍُّٙج ٠ّىٓ أْ صٕذسػ صذش ِج ٠غ

. دئ٠ظجي ثٌذمٛق إٌٝ أطذجدٙج، ٚثٌذفج  ػٍٝ ثاِجٔجس

ٜ، ٕ٘جن ٚػٓ ػاللز ثٌّجضّغ دغ١شٖ ِٓ ثٌّجضّؼجس ثاخش. ٘زٖ ٟ٘ ُػّذ ل١جَ ثٌّجضّغ

١ٗ ث٢ْ دجٌؼاللجس ثٌذ١ٌٚز؛ ٌٚزٌه ثٌز٠ٓ صىٍّٛث ػٓ فْظً  ّّ آ٠جس وغ١شر صذ١ِّٓ ِج ٠ُّىٓ أْ ٔغ

ثٌذ٠ِّٓ ػٓ ثٌذٌٚز ١ٌظ ٌُٙ ِٓ ثٌؼٍُ دّج فٟ ثإلعالَ ِٓ ٔظجَ ثٌذٌٚز شٟء، ٚإّٔج أسدٚث أْ 

. ٠َطذِّمٛث دػٜٛ ثٌّغضششل١ٓ ػٍٝ ثٌّغ١ذ١ز فٟ أٚسدج، أسثدٚث أْ ٠طذمٛ٘ج ػٍٝ ثإلعال

٠ذًّ ٘زٖ ثٌّؼجٟٔ فٟ ِذجٌٚز صطذ١م١ز ( ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌذىُ: )ِٚٓ ٕ٘ج، ٚجْذٔج وضجح

ٚلذ ل١ً إٔٗ سجغ ػٓ ٘زث ثٌىضجح ف١ّج . ػٍٝ ثٌفىش ثإلعالِٟ، ِغ أْ ٘زث ثٌشجً وجْ لجػ١ًج

ُّ ِٓ ٘زث ٓ صأعّش: دؼذ؛ ٌٚىٓ ثا٘ َِ ٚسّد ػ١ٍٗ جٌّٙٛس . أْ ثٌىضجح ُػشف، ٚلُشا، ٚصأعّش دٗ 

ّٓ ثٌفضٕز لذ عجسس، ٚأخز ثٌذؼغ ٠مضٕض أٚ ٠مضذظ ِٓ  وذ١ش ِٓ ػٍّجء ثاص٘ش ثٌشش٠ف، ٌى

ثٌىضجح دؼغ ثٌٕظٛص ثٌضٟ ٠ُؼٍٕٙج فٟ ثٌظذف، ٠ٕٚجدٜ دٙج فٟ ِٕضذ٠جس ِٚؤصّشثس 

ّْ ِج  -أوغش ِٓ ِشر-عمجف١ز؛ اْ ثٌّؤٌف لذ ٔجدٜ فٟ ٘زث ثٌىضجح  ّْ ثإلعالَ ِد٠ٓ فمؾ، ٚأ أ

ِؤ١ِٕٓ ٘ٛ ٚدذر ِد١ٕ٠ز ١ٌٚظ ٚدذر ع١جع١ز، ٚدذر ػم١ذر ٠ذػٛ إ١ٌٗ ِٓ ٚدذر د١ٓ ثي

. ١ٌٚظ ٚدذر دٌٚز

 ٓ ِِ ُِغ١طشر ػٍٝ ثٌىضجح وٍِّٗ  ٚفىشر ثإلعالَ د٠ٓ ال دٌٚز ثٌضٟ ٔجدٜ دٙج ٘زث ثٌشجً ٔجذ٘ج 

ٌٗ إٌٝ آِخشٖ ّٚ ج صأعّش دٗ أوغش ٚأوغش أٔٗ ٠مٛي. أ ّّ # ٌمذ وجْ ػ١غٝ ثدٓ ِش٠ُ : "ٌٚؼً ِ

صػ١ُ ثٌّغ١ذ١١ٓ، ٚوجْ ِغ ٘زث ٠ذػٛ إٌٝ ثإلرػجْ ٌم١ظش سعٛي ثٌذػٛر ثٌّغ١ذ١ز ٚ

أَػطٛث ِج ٌم١ظش : "٠ٚؤِٓ دغٍطجٔٗ، ٚ٘ٛ ثٌزٞ أسعً د١ٓ أصذجػٗ صٍه ثٌىٍّز ثٌذجٌغز

". ٌم١ظش، ِٚج هلل هلل

إٌٝ ٘زث ثٌذذ وجْ صأعّش ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق دىالَ ثٌّغضششل١ٓ ػٓ ثٌّغ١ذ١ز، ٚأسثد أْ ٠طذِّمٗ 

ًسث فٟ رٌه دجإلعالَ، ٚإّٔج ٘ٛ صأعّش دّج فٟ ر٘ٓ ثٌّغضششل١ٓ ػٓ ػٍٝ ثإلعالَ، ١ٌٚظ ِضأط

صىٍُّ : "عُ ٠ٛػخ غشػٗ فٟ ل١جط ثإلعالَ ػٍٝ ثٌّغ١ذ١ز أوغش ٚأوغش ف١مٛي. ثٌّغ١ذ١ز

ش أْ ٠ؼطٝ ِج ٌم١ظش ٌم١ظش؛ فّج وجْ ٘زث # دٓ ِش٠ُ ثػ١غٝ  َِ ػٓ دىِٛز ثٌم١جطشر، ٚأ

ج ٠ؼضشف دٗ د٠ٓ دأْ ثٌذىِٛز ثٌم١ظش٠ز َ# ثػضشثفًج ِٓ ػ١غٝ  ّّ ْ شش٠ؼز ّللا، ٚال ِ

ٓ ٠فُٙ ٌغز ثٌذشش فٟ صخجؽذُٙ أْ ٠ضّخز ِٓ وٍّز ػ١غٝ دجز ٌٗ  ّّ ثٌّغ١ذ١ز، ٚال وجْ ِ

ًّ ِج جشٜ فٟ أدجد٠ظ ثٌٕذٟ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِٓ رْوش ػٓ ثإلِجِز  ػٍٝ رٌه، ٚو

ج دي ػ١ٍٗ ثٌّغ١خ د١ّٕج رن ّّ س دؼغ ثادىجَ ٚثٌخالفز ٚثٌذ١ْؼز ال ٠ذّي ػٍٝ شٟء أوغش ِ

". ثٌششػ١ز ػٓ دىِٛز ل١ظش

ذ د١ٓ ثٌّغ١ذ١ز ٚثإلعالَ فٟ فظً ثٌذ٠ِّٓ ػٓ  إٌٝ ٘زث ثٌذّذ ٠ش٠ذ ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق أْ ٠ٛدِّ

ٌُ ٠ذك أِجِه دؼذ ثٌزٞ عذك إال ِز٘خ ٚثدذ، : "ٚأوغش ِٓ ٘زث ٠ظشح دمٌٛٗ. ثٌذٌٚز

ّْ ِذًّذث طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِج وجْ إال : ٚػغٝ أْ صجذٖ ِز٘ذًج ٚثػًذج؛ رٌه ٘ٛ ثٌمٛي دأ

ٍْه ٚال دىِٛز، ٚأٔٗ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌُ  ُِ سعٛاًل ٌذػٛر د١ٕ٠ز خجٌظز ال صشٛدٙج ٔضػز 



ٍِىز دجٌّؼٕٝ ثٌزٞ ٠ُفُٙ ع١جع١ًّج ث٢ْ ِٓ ٘زٖ ثٌىٍّز، ِٚج وجْ إال سعٛاًل ٠َمُ دضأع١ظ َ

ٍْه ُِ ". وئخٛثٔٗ ثٌخجٌذ٠ٓ ِٓ ثٌّشعً، ِٚج وجْ ًٍِِىج، ٚال ِؤعِّظ دٌٚز، ٚال دثػ١ًج إٌٝ 

١ٌٕجدٞ، ١ٌٚؼٍٓ أِجَ ( ثإلعالَ ٚأطٛي ثٌذىُ)٘زث ِج ثٔضٙٝ إ١ٌٗ ػٍٟ ػذذ ثٌشثصق فٟ وضجدٗ 

ٚ٘زث ثٌّؼٕٝ ثٌزٞ أعجسٖ فٟ ٘زث ثٌىضجح لذ صشّدد فٟ . ثٌذ٠ٓ ػٓ ثٌذٌٚز ثٌٕجط دؼشٚسر فظً

ذٖ فٟ أػّجي دسث١ِز أد١جًٔج، ٚفٟ أػّجي  وضجدجس وغ١شر، ٚأ٠ًؼج صٍمّفْضٗ دؼغ ثالالَ ٌضجغِّ

ِغشد١ز أد١جًٔج أخشٜ، ٌضخجؽخ دٗ ثٌؼٛثَ ِٓ ثٌٕجط ٌىٟ صَْغِشٞ ٘زٖ ثٌؼذٜٚ فٟ ثٌشجسع 

إٌٝ ٘زث ثٌذّذ دٍ  ثاعش . ث ػٍٝ ثٌّفىَّش٠ٓ ٚوضجدجس ثٌّفىِّش٠ٓ فمؾثٌّغٍُ دذاًل ِٓ ثلضظجسٖ

 .ثٌغ١ِّب ٌىضجدجس ثٌّغضششل١ٓ فٟ طفٛف ثٌّغمّف١ٓ ثٌؼشح، ٚدؼغ ثٌُىضجح ثٌّغ١ٍّٓ

: ثٌؼًّ ػٍٝ إدالي ثٌؼج١ِز ِىجْ ثٌٍغز ثٌفظذٝ

ٚعجؽ أٔضمً ِٓ ٘زث إٌٝ لؼ١ز أخشٜ ِج أسث٘ج إال صىٍّز ٢عجس ثٌفىش ثالعضششثلٟ فٟ أ

ج دػج  ّّ ثٌّغمّف١ٓ ثٌؼشح، ٚثٌّغمّف١ٓ ثٌّغ١ٍّٓ فٟ ِظش، ٚفٟ دالد ثٌشجَ دظفز خجطز، ِ

. ثٌؼًّ ػٍٝ إدالي ثٌؼج١ِز ِىجْ ثٌٍغز ثٌفظذٝ: إ١ٌٗ ثٌّغضششلْٛ

٘زٖ ثٌمؼ١ز صشصذؾ دجٌمشآْ ثٌىش٠ُ ِٓ ججٔخ، ٚصشصذؾ دشِض ٚدذر ثٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ لٍخ سجً 

فَْظُ ُػشٜ ٘زٖ ثٌٛدذر؛ إر ِٓ : ثٌّغضششل١ٓ ٚوجْ ِٓ أ٘ذثف. ٚثدذ ِٓ ججٔخ آَخش

 ًٓ ّْ ثٌٍغز صّغًِّ دجٌٕغذز ٌٍّغ١ٍّٓ ِد٠ ٚأٙج سِض  ؛ث ٚػم١ذر؛ أٙج ٌغز ثٌمشآْ ثٌىش٠ُثٌّؼٍَٛ أ

ٔجس ثٌُٗ  رٚأٙج صّغًِّ اٞ ؛ٚدذر ثٌّغ١ٍّٓ ِّٛ ز ِٓ ثاُِ سوًٕج أعجع١ًّج ِٓ ِى ِّ ٠ٚز ثٌغمجف١ز أ

ر أٞ فىشر عمجف١ز، ِج ٌُ صىٓ فٟ عٛح ٌغٛٞ ِضؼجسف ػ١ٍٗ فضذثٚي أٞ فىشر ػٍّٟ. ا٠ز أِز

ّْٙٙج، ٚوزٌه ثٌذمجةك ثٌذ١ٕ٠ز ز، ال ٠ّىٓ ف ِّ . د١ٓ أفشثد ثا

١ٌغش ثٌؼشد١ز : ))ِٚٓ ٕ٘ج ٚجْذٔج ثٌشعٛي طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ٛطٟ دٍغز ثٌؼشح ٠ٚمٛي

؛ ٚإّٔج ٟ٘ ثٌذ٠ٓ ٚثٌٍغجْ َّ ِٚٓ دثْ  فّٓ ٔطك ثٌؼشد١ز فٙٛ ػشدٟ،. ِٓ أدذوُ دأح ٚأ

دجٌٍغز  "فجصذز ثٌىضجح"ٚوً ِغٍُ ال صُمذً طالصٗ إال إرث لشأ ((. دجإلعالَ فٙٛ ػشدٟ

ّٟ -ٚوً ِغٍُ ِطجٌَخ ِٕٗ . ثٌؼشد١ز أْ ٠ذفظ لذًسث ِٓ ثٌمشآْ : ػٍٝ عذ١ً ثٌفشع ثٌؼ١ٕ

٠ٗ فٟ طالصٗ، ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ػٍٝ عذ١ً ثٌفشع ثٌؼ١ٕٟ، فّطٍٛح ِٕٗ ػٍٝ عذ١ً ثٌفشع  ٠ؤدِّ

. ٠ذفظ لذًسث ِٓ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ دجٌٍغز ثٌؼشد١ز ػٍٝ لْذس ثالعضطجػزأْ : ثٌىفجةٟ

ّْ ثٌٍغز صّغً سًِضث ٌٛدذر ثٌّغ١ٍّٓ، وجٔش صّغً ٌالعضؼّجس فٟ ٔفظ ثٌٛلش  ٚإرث ػٍّٕج أ

ج ال دذ ِٓ ثٌمؼجء ػ١ٍٗ ًّّ ٚدذ٠غٕج ػٓ أ١ّ٘ز ثٌٍغز ال ٠ذضجػ إٌٝ صفظ١ً، ٚال إٌٝ . ػجِاًل ِٙ

ًِّ ِغمّف، ٌىٓ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز دجٌزثس أخزس ِٓ ِض٠ذ ِٓ ثٌذغؾ؛ أٙج ٚثػخ ر فٟ ر٘ٓ و

ثٌّغضششل١ٓ لذًسث ٘جةاًل ِٓ ثال٘ضّجَ ٚثٌذذظ ػٓ ثٌّذثخً ثٌضٟ ٠شىِّىْٛ فٟ ل١ّضٙج، ٚفٟ 

ٍُْ، دزٌٛث فٟ رٌه شأًٔج وذ١ًشث، ٚأسثدٚث أْ  ِمذسصٙج ػٍٝ ِغج٠شر ثٌؼظش، ٚثعض١ؼجدٙج ٌٍغز ثٌؼ

ٍز ٠ٕمٍٛث ٔفظ ٘زٖ ثٌفىشر ػٓ ثٌٍغز  َّ ثٌؼشد١ز إٌٝ وغ١ش ِٓ ثٌٕجؽم١ٓ دجٌٍغز ثٌؼشد١ز، ِٚٓ َد

ضٕج ثٌؼشد١ز ٚثإلعال١ِز ِّ . ثالالَ فٟ أ

أْ ثٌشؼٛح ثإلعال١ِز ِج دثِش ػٍٝ طٍز ٚع١مز دجٌٍغز ثٌؼشد١ز، : ٌمذ أدسن ثٌّغضششلْٛ

ًّ ِشصذطز دجإلعالَ ِٓ ججٔخ وؼم١ذر ٚشش٠ؼز، ٚدجٌمشآْ ثٌىش٠ُ ِٓ ججٔخ  فئٔٙج عٛف صظ

ًّ ِغٍُ فٟ ششق ثٌؼجٌَُ ٚغْشدٗآخش ن ِٚٓ أْجً رٌه أخز . ِظذس ْٚٚدٟ إٌٟٙ ٠ؤِٓ دٗ و

ْٙٛ ِخضٍف ثٌٛعجةً، ٠ٚضجدؼْٛ أٌٛثْ ثٌجٙٛد، ٠ٚضّخزْٚ شضّٝ ثٌٛعجةً  ثٌّغضششلْٛ ٠ٛجِّ

ثٌّضجدز ٌظّذ ثٌشؼٛح ثإلعال١ِز ٚطْشفُٙ ػٓ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ثٌفظذٝ، ٚصغز٠ز ثٌٍٙججس 

 ًّ . ِذً ٘زٖ ثٌفظذٝ ثٌّذ١ٍز ٚثإلل١ّ١ٍز؛ ٌضذ

ّْ ثٌّغضششل١ٓ دذءٚث ٠ؼؼْٛ ثٌخطؾ العضتظجي شأفز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز فٟ  ٌٚزٌه ٚجْذٔج أ

ُّ ٘زٖ ثٌٛعجةً ثٌضٟ . ثٌذالد ثإلعال١ِز ِٓ ججٔخ، ٚثٌذالد ثٌؼشد١ز دظفز خجطز ٚوجْ ِٓ أ٘

:  دجسدٛث دٙج ثٌٍغز ثٌؼشد١ز

خالي دؼغ ثاػّجي ثادد١ز ِذجٌٚز ثعضٙججْ ٘زٖ ثٌٍغز، ٚثعضٙججْ ثٌٕجؽم١ٓ دٙج، ِٓ 

ُّشج٘ذ أٚ ثٌمجسا أٚ ثٌّغضّغ ِٓ ِؼٍُِّ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٌٚؼٍّىُ سأ٠ضُ دؼغ . ثٌضٟ صُٕفِّش ثٌ

ُّشج٘ذ، ٠ّٚغًّ ف١ٙج ِذسط ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ِٚذّسط ثٌذ٠ِّٓ  ثٌّغشد١جس ثٌضٟ صؼشع ػٍٝ ثٌ

ْضٍس ِٕفِّش، ٠ذػٛ إٌٝ ثٌغخش٠ز، دضٝ إٔٗ إرث صىٍُّ فئّٔج ٠ضه ُِ ٌُّ دٍغز ِمّؼشر ال ٠فّٙٙج دشىً 

ج جؼً ِىجٔز ِؼٍُ ثٌٍغز ِٚؼٍُ ثٌذ٠َّٓ ثالجضّجػ١ز صضذّٔٝ إٌٝ أدٔٝ ثٌّغض٠ٛجس  ّّ ُّشج٘ذ، ِ ثٌ

ز؛ ٚ٘زث شٟء ِمظٛد ِٚطٍٛح ًِٚٛطٝ ػ١ٍٗ ِّ ط ثٌٍغز : ثالجضّجػ١ز فٟ ثا أْ ٠ظٙش ِذسِّ

ط ثٌذ٠ِّٓ دٙزث ثٌّظٙش ثٌغ١ِّب . ِٚذسِّ

ج صشصّخ ػٍٝ رٌه ّّ ث دضذس٠ظ ثٌٍغز ثإلٔج١ٍض٠ز أٚ ثٌفشٔغ١ز أْ : ٚوجْ ِ ْٛ ثٌّغضششل١ٓ أَٚط

وٍغز إجذجس٠ز فٟ ثٌّذثسط ثاٌٚٝ ِٕز ثٌّشدٍز ثالدضذثة١ز دضٝ ثٌّشدٍز ثٌججِؼ١ز، ٚثػضذجس 

٘زٖ ثٌٍغز ٟ٘ ثٌٍغز ثاٌٚٝ فٟ وغ١ش ِٓ ثٌذالد، ِغ إّ٘جي ثٌٍغز ثٌؼشد١ز دذػٜٛ أٔٙج ٌغز 

ُٚ٘ ٠خٍطْٛ فٟ ٘زث ثٌىالَ د١ٓ ثٌٍغز . ػغ ثٌذالدٚؽ١ٕز ال صذضجػ إٌٝ صؼ١ٍُ ٚثعغ فٟ ح

ثٌؼج١ِز ثٌّٕضششر، ٚد١ٓ ٌغز ثٌمشآْ ثٌفظذٝ أٚ ٌغز ثٌؼٍَٛ ثٌؼشد١ز ػٍٝ ثخضالفٙج، ٌضٕطٍٟ 

أٔىُ صضىٍّّْٛ ثٌؼشد١ز صٍمجة١ًّج؛ فال دثػٟ ٌضؼ١ٍُ ثٌٍغز : دّؼٕٝ. ثٌذ١ٍز ػٍٝ أفشثد ثٌشؼخ

 ًّٟ ِٚجرث ػٓ ثٌؼشد١ز . ث وجإلٔج١ٍض٠ز ٚثٌفشٔغ١زثٌؼشد١ز، ٚإّٔج صؼٍّّٛث ٌغز صٕفؼىُ ػٍّ

. ال، إٔىُ صضىٍّّْٛ ثٌؼشد١ز فال ٠ٛجذ دثع ٌضؼ١ٍّٙج: ثٌفظذٝ؟ ٠مٌْٛٛ

عٛثء وجْ ثالعضؼّجس إٔج١ٍض٠ًّج فٟ -عُ صٛثٌش دؼذ رٌه ثٌضٛط١جس دأْ صىْٛ ٌغز ثالعضؼّجس 

دٚثةش ثٌذىِٛز، ٟ٘ ٌغز  -ثٌذالد ثٌضٟ ٠غضؼّش٘ج، أٚ فشٔغ١ًّج فٟ ثٌذالد ثٌضٟ ٠غضؼّش٘ج

ٚ٘زٖ ثٌظٛسر ٌْٛ ِٓ أٌٛثْ ثٌمٙش ٌٍشؼٛح؛ دذ١ظ ٠ٕغخ . ٚثٌذٚث٠ٚٓ ثٌشع١ّز فٟ ثٌذٌٚز

ثٌّضذذط دجٌٍغز ثإلٔج١ٍض٠ز إٌٝ ثٌغمجفز ثإلٔج١ٍض٠ز، ٚثٌّضذذط دجٌٍغز ثٌفشٔغ١ز إٌٝ ثٌغمجفز 

 .ثٌفشٔغ١ز
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 .و1975
 .و1978، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسىٍَخ)، أدًذ عجذ انغفىر ،عطب -17
. و1982، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسىٍَخ) ،يذًذ صفىد ،انسقب -18
دورهب فً  انفكزٌخ انًعبصزح انًذاهت، غبنت ثٍ عهً، انعىاجً -19

 .و2006، انًكتجخ انعصزٌخ انذهجٍخ، (يُهبانًجتًعبد، ويىقف انًسهى 
 

 


