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انوُٕآٌ :ى انًٔذعخ ،شبسم انًوهى ،انًغزًن نهًُشٕساد ،انـجٔخ األٔنٗ ،انٕاؽذ
طُذّٔ انجشٚذ / ٖ7ٔ4٘/٘٘7 :انٓبرَ ٖ74ٖ٘ٓ3ٓ :ـ رهِكظ)+ 34()ٕ٘( ٖ74ٖ٘ٓ3ٔ :
انغٕال:

ٓ3ٕٖٔٔ٘44ٓ4

Site: www.sababook.com

ٖٗٔ

انفٓشط
انًمذيخ

3

ٖٕ
رعشٚف انًٕعٛمٗ
انغزٔس انزبسٚخٛخ نجؾش انٌُبء ُ ٙكزت انِٔٓبء
ٕٖ
رعشٚف انغُبء
ٕٖ
أـ انٌُبء نٌخ :
ٖ7
ة) انٌُبء ُ ٙكهًبد انِٔٓبء
ؽكى انغُبء ٗ7
ٗ4
األطم انوًه ُٙ ٙانًغؤنخ
ٗ3
أدنخ انٔبئه ٍٛثبنؾشيخ انزارٛخ نهٌُبء
ٓ٘
ٔـ انؤم
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انًصبدس

انًمذيخ
ّ انغًبل».
ٌّللا عًٛم ٚؾت
عبء ُ ٙانؾذٚش« :اّ

1

ثش ًُٛب ٚؾٛؾ ثّ
نٔذ دهبّللا عجؾبَّ ٔروبنٗ اإلَغبٌ انٗ انزذّ
ٌ يُشؤ ْزا اإلثذام
يٍ ثذٚن انخهْ ٔعًٛم انظُن .رنک أّ
ّٔعم ُٕٓ ،روبنٗ يلٓش
ٔانغًبل ْٔزا انظُن ٔانُلى ّْٕللا هض
انغًبل ٔطبؽت انغًبل ثم رارّ.
ٍّٛ
ٌ انًٕٛل انغبيٛخ يٍ ٔعٓخ َلش انًخزظ
اّ

1

ّم ٔاكٓبس انُوًخ ،ػ ٔ؛ٔعبئم انشٛوخ،
 .انكبُ ،ٙط ،ٙص ،ٖٗ4ثبة :انزغً
ّم ،ػ ٕ.
ط٘ ،ص٘ ،ثبة :اعزؾجبة انزغً

ٔانخجشاء ُ ٙههى انُِظ ،ههٗ أسثوخ إَٔامٔ :انُٕم انضبَٙ
ّ انغًبلُ .بإلَغبٌ ثـجوّ ُٔـشرّ ُٚغزة
يُٓب ،هجبسح هٍ :ؽت
ّ يب ْٕ عًٛمُٛ ،ؾذس
ّ هبؿِزّ إلدساک كم
انٗ انغًبلٔ ،رٓزض
نذ ّٚاَششاػ ٔاثزٓبط خبصّ ثزؤصٛش يٍ شوٕسِ ثبنغًبل .كًب
ٌ ؽت
رضجذ انزُٔٛجبد األصشٚخ انزٓ ٙبو ثٓب ههًبء اٜصبس أّ
ّ
انغًبل نذٖ اإلَغبٌ ػبسة ثغزٔسِ ُ ٙأهًبّ انزبسٚخٔ ،يب ٓجم
انزبسٚخ أٚؼآ.
ٕٔٚل األعزبر انشٓٛذ يشرؼٗ انًـٓش٘ :
ِؼ أكضش يٍ أّ٘ شٙء آخش ْٕ ،يب
يه
«اّ
ٌ انز٘ ٚؾزبط انٗ ثؾش ُ
ُوذ انشاثن يٍ ٔعٕد اإلَغبٌ،
ّ ثبنج
ارا كبٌ اإلعالو ٓذ اْزى
ّّ نهٍِ ٔاَغزاثّ
َٔوُ ٙثزنک اعزوذاد اإلَغبٌ انِـش٘ ٔؽج
ٌ
نهغًبل ،أو ال؟ ُْبک يٍ ٚزْت ثّ انزظٕ
ّس انٗ االهزٔبد ثؤّ
اإلعالو عبٍ ٔشذٚذ انغًٕد ٔانزخشّت يٍ ْزِ انُبؽٛخٔ ،ثوجبسح
ًٛٚذ انزائٔخٔٚٔ ،زم انشوٕس! ٔثـجٛوخ
أخشٖ :اّ
ٌ اإلعالو ُ
ّس انٗ اطذاس يضم ْزِ
ٌ يغزُذ انزٚ ٍٚزْت ثٓى انزظٕ
انؾبل ُبّ
انذهٕٖ،

ٌ اإلعالو نى ٚزِبهم ين انًٕعٔ ،ٗٔٛيُن يٍ رٕك َٛاألَضٗ
ْٕ أّ
ٔانوُظش انُغٕ٘ ٔانشٓض ٔانُؾذ ٔيب انٗ رنک.
ثٛذ أٌ اطذاس األؽكبو ههٗ ْزِ انشبكهخ ال ٚجذٔ طبئجآ.
ذْب
ٔههُٛب أٌ َذْٓ انُلش ُ ٙاأليٕس انز َٓٔ ٙاإلعالو ػّ
ٔؽبسثٓب ،نُشٖ يب ارا كبٌ يَٕٓ اإلعالو انغهج ٙيُٓب ٚوٕد
انٗ عًبنٓب ،أٔ الٓزشآَب ثؤيٕس أخشٖ رخبنَ انِـشح انِشدٚخ
أٔ االعزًبهٛخ نإلَغبٌ؟ ٔنُشٖ أٚؼآ يب ارا كبٌ اإلعالو ـ ُٙ
ًٛش ْزِ انًٕاسد ـ ٓذ هبسع أٔ ؽبسة ُُآ يٍ انٌُِٕ األخشٖ؟

2

ٔٓبل ُ ٙيٕػن آخش :
ّ انغًبلُ .بإلَغبٌ
ّ يُجضْ هٍ ُـشح اإلَغبٌ ُ ٙؽت
ٌ انٍِ
«اّ
يُغزة ثـجوّ َؾٕ انغًبل ،عٕاء ههٗ يغزٕٖ االَغزاة ُٔؾ ،أٔ
انوًم ههٗ اثذام انغًبل انز٘ َـهْ هه ّٛرغًٛخ (انٍِ)».

3

 .روهٛى ٔرشثٛذ دس اعالو (انزشثٛخ ٔانزوهٛى ُ ٙاإلعالو) ،صٓ.7
ُ .ـشد (انِـشح) ،صٓ.4

2
3

ٌ انزوبنٛى انغًبٔٚخ رزالءو ين انخظبئض انغغذٚخ ٔانشٔؽٛخ
اّ
ذ ٔاؽذآ
ٌ ؽت
نإلَغبٌٔ ،اّ
ّ انغًبل ـجشٓبدح ههًبء انُِظ ـ ٚوّ
ٔللا انز٘ ْٕ
يٍ األثوبد انشٔؽٛخ األسثوخ انًٕدهخ ُ ٙاإلَغبٌّ .
ّ يب ْٕ عًٛمٓ ،ذ
ّ انغًبل ْٕٔ .انخبنْ نكم
يلٓش انغًبل ٚؾت
ل ثّ ههٓ .ّٛبل عجؾبَّ
أٔدم ُٔ ٙعٕدَب ؽت
ّ انغًبل نُغزذّ
ُٔؽِ.) ٙ
ْ س
ٍِ
ِ ي
ِّٛ
ُ ُ
َخْذ
ََِ
ٔروبنٗٔ ( :
ٚشبْذ انغًبل

4

ٔههُٔ ّٛذ كبٌ اإلَغبٌ

دح ُوم
ٔٚالؽق ؽت
ّ ْزا انغًبل يُز ثذء انخهٔٛخٔ ،كبٌ ٚجذ٘ سّ
رهٔبئٛخ ثًب ٚزُبعت ٔانغًبل انز٘ ًٚضم أيبيّ ُ ٙأّ٘ يكبٌ
ّ انغًبل ٔيوشُزّ
ٌ ؽت
أٔ صيبٌ أٔ يٕػٕمٔ .ثـجٛوخ انؾبل ُبّ
يٍ انًشبهش انِـشٚخ انز ٙال رٔجم اإلَكبس ْٙٔ ،انز ٙأٔدهٓب
ّ ٙهُذِ انشوٕس ثبنُضٔم انٗ
ّللا ُٔ ٙعٕد اإلَغبٌ كًُٚ ٙ
انزكبيم.
ذ االْزًبو انخبص انز٘ ٕٚن ّٛأثُبء انجشش رغبِ
يٍ ُْبٚ ،وّ
انغًبل ،ثًب ٚزُبعت ٔؿجٛوزٓى انِـشٚخٔ ،رٕكِٓٛى نهغًبل
ذ يٍ االؽزٛبعبد األٔنٛخ
ٚوّ
ثٕطِّ يلٓشآ يٍ يلبْش عًبلّللاُ ..
ٔانِـشٚخ نكم
ّ

 .عٕسح انؾغش ،آالٚخ .ٕ3

4

اَغبٌٔ ،انٓذٍ يُّ اشجبم انشًجخ انٗ انكًبل ْٙٔ ،سًجخ
ّب.
ّ ُشد يُ
ّخ كم
يٕدهخ ُ ٙعجه
ٌ «انٌُبء ٔانًٕعًْ »ٗٔٛب يٍ أثشص يظبد ْٚانغًبل ٔيلبْشِ
اّ
ّ اَغبٌ أٚآ
ٔأكًهًٓب ،ثؾٛش اَک رغذ رؤصٛشًْب انوً ْٛههٗ كم
ّّ ٔصٔبُزّ ٔعُغّ،
كبٌ اَزًبإِ أٔ هٔٛذرّٔ ،أٚآ كبٌ عُ
ٔثشكم ال ًٚكٍ اَكبسِ أٔ رٕط.ِّٛ
ًًُٓب كبٌ انٕػن انًبد٘ نإلَغبٌ ـ صشٚآ أٔ ُٔٛشآ أٔ يٍ
انـجٔخ انًزٕعّـخ ـ ُٕٓ ٚزوبؿٗ ين «انٌُبء ٔانًٕع »ٗٔٛثُؾٕ
ّس انغبئذ)ُ ،بالعزِبدح يًُٓب ًٛش
يٍ األَؾبء (خالُآ نهزظٕ
ئظٕسح ههٗ ؿجٔخ انغالؿٔ ٍٛانًهٕک ٔاأليشاء ٔانخهِبء ُٔؾ،
ٔاٌ كبٌ انًشػ ٔانٔظَ ٔانظخت ٔانًزوخ ٔاالعزِبدح يٍ انٌُبء
ٔانًٕع ٗٔٛرجهي رسٔرٓب ُ ٙاؿبس رؾٔ ْٛأْذاٍ انذٔل
ٔانغالؿ.ٍٛ
َٔلشآ نهٕػن انغبئذ ؽبنٛآ ُ ٙانوبنى انًوبطشٔ ،ين األخز
ثو ٍٛاالهزجبس اإلٓجبل انكجٛش يٍ ٓجم يخزهَ ؿجٔبد
انًغزًوبدٔ ،خبطخ ؿجٔخ انوبيخ ههٗ انٌُبء ٔانًٕع،ٗٔٛ
ّ ٔعبئم اعزضًبس انغهـبد نجهٕى
ذاٌ يٍ أْى
ُبَ
ًّٓب ثبرب ٚوّ
أْذآُب انز ٙرَٔ

َى انضٔبُٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔاالٓزظبدٚخ
ذ يٍ انٔٛ
انٗ انؼّ
ٔانوغكشٚخ.
ذ
ٔانٕٛو ٚزى
ّ اَِبّ انغضء األكجش ـ أٔ عضء كجٛش ُ ٙانؾّ
األدَٗ ـ يٍ انذخم أٔ انٕٓذ ههٗ ْزا انًٕػٕم .كًب روًذ
انذٔل انٗ رخظٛض عضء يٍ َشبؿٓب ٔٔٓزٓب ٔيٛضاَٛزٓب نزؤعٛظ
انًُلًبد ٔانًئعّغبد ُْ ٙزا انغٛبّ ،يٍ أعم انٕطٕل انٗ
أْذآُب انًُشٕدح.
ذؤُ ،ذ كبٌ «انٌُبء ٔانًٕع »ٗٔٛيُزشش ٍٚيُز ثذء
ٔكًب رّٔ
انخهٔٛخ ٔث ٍٛعًٛن انٔجبئم ٔاأليى ثُؾٕ يٍ األَؾبءً ،بٚخ يب
ُْبنک أٌ االخزالٍ ٚكًٍ ُ ٙئذاس رؤصٛشًْبَٔ .ؾٍ ُْ ٙزا
انًٔبل ال َغوٗ انٗ انجؾش هٍ انغزٔس ٔانًغبس انزبسٚخٙ
ٌ ْزا انغبَت ال ٚؾزٕ٘ ههٗ كجٛش أًْٛخ ثبنُغجخ
نًٓب ،كًب أّ
انٗ ثؾضُب.

5

َوى ،روبؿ ٙاإلعالو ـًُز كٕٓسِ

ٔاَزشبسِ ٔثوذ رنک ُ ٙهظش األئًخ انًوظٕي : ٍٛـ ين ْزِ
انًٕٔنخُ ،هّ رؤصٛش كجٛش ُ ٙاعزُجبؽ انؾكى انششه.ٙ

5

 .نًضٚذ يٍ االؿالم ،اَلش :كزبة يٛشاس ُٔٓ( ٔ ٙانزشاس انُِٔٓ ،)ٔٙظم
انٌُبء ٔانًٕع.ٗٔٛ

ٌ هذدآ نٛظ ثبنٔهٛم
أيب انشٔاٚبد انٕاسدح ُ ٙيظبدسَبُ ،بّ
يُٓب ٚؾش ههٗ رالٔح انٔشآٌ ثظٕد ؽغٍ.هجش اإلشبسح انٗ ٓشاءح
انًوظٕي :ٍٛنهٔشآٌ انكشٚى ثظٕد ؽغٍ ٔعًٛم.

6

ٌ ثوغ
ثم اّ

انشٔاٚبد
ُٓٛب ؽش يجبشش نهًغهً ٍٛههٗ ٓشاءح انٔشآٌ ثظٕد عًٛم.

7

ٌ عالؿ ٍٛثُ ٙأيٛخ ٔثُ ٙانوجبط ُٙ
ٔههٗ انشًى يٍ رنکُ ،بّ
هظش األئًخ ٓ ،:ذ هًذٔا انٗ رٕك« َٛانٌُبء ٔانًٕعُٙ »ٗٔٛ
ٌ ْئالء
اؿبسّللأ ٔيغبنظ انخًٕس ٔانِؾشبء ٔانِغبد ٔانٕٖٓ .اّ
انغالؿ ٍٛكبَٕا  ُٙ ٌُِٕٔٚثوغ األؽٛبٌ أيٕاال ؿبئهخ ههٗ
انًٕعٔ ٍٛٛٔٛانًـشثٔ ،ٍٛكبَذ يغبنغٓى ٚظؾجٓب ُ ٙانٌبنت
ششة نهخًٕس ًٔٛش رنک يٍ انًؾشيبد ٔانًٕثٔبدْٔ .زا يب
ٚزكشِ انكضٛش يٍ انًئسخ ُٙ ٍٛكزجٓىٔ ،خبطخ أثٕانِشط
ّآ ثًٕػٕم
ذ كزبثآ خبط
اإلطِٓبَ ُٙ ٙكزبة «األًبَ ،»ٙانز٘ ٚوّ
ّع نهكضٛش يٍ
انٌُبء ٔانوبصُٔ ٍٛانشوش ٔاألدةٓٔ ،ذ روش

6

 .انكبُ ،ٙطٕ ،ص٘ٔ ،ٙثبة :رشرٛم انٔشآٌ ثبنظٕد انؾغٍ،ػٗ ٔ ،ص ،ٙٔٙػ
ٔٔ؛ ٔعبئم انشٛوخ ،ط ،ٙصٕٔٔ ،ثبة  :رؾشًٚبنٌُبء ُ ٙانٔشآٌ ٔاعزؾجبة
رؾغ ٍٛانظٕد ثّ ،ػ ٕ ٔ ٗ.
7
ٔ .عبئم انشٛوخ ،ط ،ٙصٕٔٔ ،ثبة :رؾشٚى انٌُبء ُ ٙانٔشإَٓاعزؾجبة
رؾغ ٍٛانظٕد ثّ ،ػ ٖٔ ٘ ٔ .ٙ

انٔظض انز ٙروكظ ْزِ انؾٔٔٛخ.

8

ٌ ثوغ
ؽزٗ أّ

انشٔاٚبد انٕاسدح هٍ انًوظٕيْ ُٙ ٍٛزا انًغبل رشٛش ثٕػٕػ
ٌ انٌُبء ٔاٌ أعٙء
انٗ ْزِ انًغبنظٔ .ههٗ كم
ّ ؽبل ُبّ
اعزٌالنّ ههٗ ْزا انُؾٕ يٍ ٓجم ْئالء األيشاء ٔانغالؿ ،ٍٛاال
ٌ رٕك ِّٛنى ٚكٍ ئظٕسآ ههٗ ْزا انظَُ يٍ انغالؿْٔ ٍٛزا
أّ
انُٕم يٍ انًغبنظ.
ّ انزوبؿٙ
ُٔ ٙانوظش انشاٍْ ـ كًب ُ ٙانوظٕس انٌبثشح ـ ٚزى
ين ئٕنخ انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء ثًخزهَ األشكبل ٔاألْذاٍ،
ّ هشع ٔاَزبط انكضٛش
ٔثبنزُبعت ين ْزِ األْذاٍ ٔانذٔاُن ٚزى
يٍ إَٔاهًٓبٔ ،رٔذًٓٚب انٗ انًخبؿج.ٍٛ
د٘ أؽٛبَآ انٗ رخذٚش سٔػ اإلَغبٌ
اّ
ٌ ْزِ األَٕام انًخزهِخ رئّ
ٔعًٛن أهؼبئّ ٔعٕاسؽّٔ ،روًم ههٗ رٕكِٓٛب ٔاعزخذايٓب ُٙ
األْٕاء ٔانشٕٓادٔ ،انزشغٛن ههٗ انؤَُ ،انذهٕح انٗ
انوُظشٚخ ٔانكشاْٛخ ٔيب انٗ رنک ،ثًُٛب ٚوًم انجوغ اٜخش
ههٗ انوكظ يٍ رنک رًبيآ ،ؽٛش ٚذهٕ انًخبؿجٍٛ

8

 .يشٔط انزْت ،طٖ ،صٖٔٙ؛ انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ ،طٓٔ ،ص،ٔ44األًبَ ،ٙطٖ،
صٓ٘ ٔ ،طٗ ،صٓ ٔ ،ٕ4ط٘ ،ص .ٔٗ4 ٔ ٔٔ٘ٔ ٖٔٔ ٔ ٗ3

ّ ههٗ انشغبهخ،
انٗ انًؾجخ ٔانزوبؿَ ين اإلَغبَٛخٔ ،انؾش
ٔئبسهخ انلهىَٔ ،ظشح انًلهٕئ ،ٍٛيؾبسثخ انلبنً،ٍٛ
ٔروضٚض سٔػ انزؼؾٛخ ٔاالعزشٓبدٔ ،اإلٚضبس ،ثم ٔانذهٕح انٗ
انزٕؽٛذٔ ،اشبهخ األؽكبو ٔيب انٗ رنک.

9

ٌ ْزا انزشزذ ٔاالخزالٍ ُ ٙاألَٕام انًزكٕسحٚ ،زشک انًكهَ
اّ
دد
ُ ٙؽٛشح يٍ أيشِ .أعم ٚ ..وهى انغًٛن عٛذآ ٔدٌٔ أدَٗ رشّ
ٌ ثوغ إَٔام انٌُبء ٔانًٕع ْٕ ٗٔٛثبنٕعذاٌ يٍ يظبدْٚ
ثؤّ
ّيخ يٍ انُبؽٛخ انششهٛخ ٔانزٙ
«انٌُبء ٔانًٕع »ٗٔٛانًؾش
ّٔ ،نكٍ ُ ٙانٕٓذ َِغّ ُْبک إَٔام
رغزٕعت نزنک عخؾ انشة
أخشٖ يٍ انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء راد ؿبثن يخزهَ رًبو االخزالٍ هٍ
انٔغى األٔل ،ثم آَب راد أْذاٍ ًْ ٙبٚخ ُ ٙانُجم ٔانشُوخ،
ٔهه ّٛالًٚكٍ أٌ رذخم ًُٛب ٕٚعت عخؾ انشبسم انًٔذط ًٔؼجّ.
ٌ انٌُبء ٔانًٕع »ٗٔٛيضم عبئش انًٕٔالد
ذو« :اّ
ؽظٛهخ يب رّٔ
األخشٖ ـ يٍ ٓجٛم :انؾبعت اٜنٔ ،ٙانشادٔ ،ٕٚانزهِبص،
ٔاألًٓبس انظُبهٛخٔ ،شجكخ

9

ٔ .يٍ رنک :انزٕاشٛؼٔ ،االثزٓبالدٔ ،انًذائؼ انُجٕٚخٔ ،األشوبسانذُٛٚخ
ّذ
ُ ٙيذػ انًوظٕئ : ٍٛركش يُبٓجٓىٔ ،كزنک انًشاصٕٛيشاعى انزوضٚخ نغٛ
انشٓذاء ٔ 7عبئش انًوظٕي.ٍٛ

ذدحًُٛ .كٍ
اإلَزشَذ ـ نًٓب أثوبد ٔؽذٔد يخزهِخ ٔيزوّ
ّخٔ ،رغِ ّٛاألؽالو،
رٕكًِٓٛب ُ ٙاؿبس األْذاٍ انٓذايخ ٔانًؼه
ٔاْذاس انـبٓبد انشبثخ ٔانِبههخ ُ ٙانًغزًن ،كًب ًٚكٍ
االعزِبدح يًُٓب ُ ٙثهٕى األْذاٍ انغبيٛخ ،يٍ ٓجٛم :رشٔٚظ
انوهى ٔانِكشٔ ،خهْ انؾٕاُض ٔانذٔاُن انشٔؽٛخ ٔانوبؿِٛخ
ُ ٙانًغبس انظؾٛؼٔ ،انزوش َٚثبنًوظٕئ : ٍٛعغبٚبْى ٔيُبٓجٓى
ٔيكبسو أخالٓٓى.
ّش ُٓٛب أهذاء اإلعالو
ٔٚجذٔ ُْ ٙزِ انهؾلخ انشاُْخ ـ انز ٙشً
هٍ عٕاهذْى يٍ أعم رشٕ ّٚانذ ٍٚاإلعالي ٙانؾُٔ ،َٛاكٓبس
ّذ٘ األطٛم ٔانُبطن ثٕطِّ دُٚآ سعوٛآ ٚخبنَ
اإلعالو انًؾً
ّى االؽزٛبؽ،
ٌ انٕاعت ٚذهَٕب انٗ رٔؾ
يلبْش انغًبل ـ أّ
ٔانُلش انٗ انُظٕص ٔانًظبدس انذُٛٚخ ثشإٚخ عذٚذحٔ ،ثزل
عٕٓد يؼبهِخ ٔدٓٔٛخ العزُجبؽ األؽكبو انششهٛخ انًزُبعجخ
ّت يب ٚغزغهت عخؾ
ّ ُٓٛب رغُ
ٔؽبعخ انًغزًوبد انًوبطشحٚ ،زى
ّللا ههٗ َؾٕ انٔـن ٔانٍٛٔٛ؛ ار يٍ ًٛش انًُـٔ ٙأٌ َذهٕ انٗ
َجز رنک انٔغى يٍ «انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء» انز٘ الٚشزًم ههٗ أّ٘
أصش يٍ انؼالل ٔانِغبد ،ثم رزشرت ههّٛ

أْذاٍ عبيٛخ يٍ ٓجٛم انذهٕح انٗ انظالػٔ ،االثزوبد هٍ
ّد انشک ٔانشجٓخ ُ ٙؽهٛزٓب ٔاثبؽزٓب.
انٔجبئؼ؛ نًغش
ٌ ْزِ ْ ٙانٕعٛهخ انزٚ ٙوًذ أهذاإَب انٗ
ٔاألْى يٍ رنک أّ
ٍّ ههُٛب يؾبسثزٓى ثُِظ انغالػ،
رٕكِٓٛب ػذَبٔ ،ههٚ ّٛزوٛ
د
ٔرٕع ّٛانغبَت اإلٚغبث ٙيُّ انٗ راد انًخبؿجٔ ،ٍٛثزنک َشّ
كٛذ األهذاء انٗ َؾٕسْى.
ٔانٕٛو ،ؽٛش رشرجؾ ؽٛبح عًٛن انُبط ثشكم ال اساد٘ ثبألدٔاد
ٔاألعٓضح انؾذٚضخٔٔ ،عبئم اإلهالو ٔانزٕاطم اسرجبؿآ ٔصٔٛآ،
ذدح يٍ ٓجم انوذٔ ٔانظذٔ ،ْٚثشكم
ُزـشػ رغبإالد ٔشجٓبد يزوّ
ّٔخ
ئظٕد أٔ هِٕ٘ٚ ،غذس ثُب يٍ خالل َلشح ٔاهٛخ ٔيزوً
رزُبعت ٔؽبعخ انوظش ٔانًغزًن أٌ َوًم ههٗ سُن انكضٛش يٍ
انًٌٕعٔ ،انوضٕس ههٗ ؽهٕل عزسٚخ نهًشبكم انذُٛٚخ
انًغزوظٛخ يٍ خالل انشعٕم انٗ انٔشآٌ انكشٚى ٔانغُخ
انششِٚخٔ ،رٔذٚى اعبثبد يُبعجخ ٔٔاػؾخ ٔههًٛخ هٍ ْزا
ّهخ ًُٛب
انُٕم يٍ انزغبإالد ،ثؾٛش رُٔن انًكهِٔ ٍٛانًزشش
ٚزوهْ ثٓزا انُٕم يٍ انشجٓبدٔ .اَُب َغذ ًَبرط يٍ

ْزِ األعئهخ يٍ خالل َلشح هبثشح َهٔٓٛب ههٗ سكبو االعزِزبءاد
انًشُٕهخ انٗ انوهًبء األهالو (ؽِلٓىّللا) ثشؤٌ «انًٕعٗٔٛ
ٔانٌُبء» ْٙٔ .أعئهخ يٍ ٓجٛم :
ٔـ يب ْٕ يِٕٓو انٌُبء؟
ٕـ يب ْٕ يِٕٓو انًٕعٗٔٛ؟
ٖـ يب َْٔ ٙبؽ االشزشاک ٔاالخزالٍ ث ٍٛانًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء؟
ٗـ ْم ًٚكٍ رٕك َٛانٌُبء ُ ٙرغٕٚذ انٔشآٌ انكشٚىٔ ،سصبء
اإليبو

انؾغ7 ٍٛ

ٔعبئش األئًخ يٍ أْم انجٛذ :؟

٘ـ ْم انٌُبء ؽشاو ثٕٔل يـهْ؟
ٙـ ارا نى ٚكٍ انٌُبء ؽشايآ ثٕٔل يـهًُْ ،ب ْ ٙؽذٔد
ّو يُّ؟
انًؾش
7ـ يب ْٕ انؾكى هُذ انشک ُ ٙيظبد ْٚانؾشيخ ٔيٕاسدْب؟
4ـ ارا كبٌ انًالک ُ ٙؽشيخ «انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء» ْٕ
اشزًبنًٓب ههّٗللأ ٔانهوت ٔانؼاللًُ ،ب ْٕ ؽكى انٌُبء انز٘
ال ٚشزًم ههٗ شٙء يٍ رنک؟
3ـ يب ْٕ ؽكى االعزًبم انٗ االثزٓبالد ٔانزٕاشٛؼ

ٔانًشاصٔ ٙانٔظبئذ انغًٛهخ انز ٙرٔبل ُ ٙانزٕؽٛذ ٔيُبٓت
ُٔؼبئم انُج ٙاألكشو ٔأْم ثٛزّ :؟
ٓٔـ يب ْٕ ؽكى انكضٛش يٍ انجشايظ انزوهًٛٛخ ههٗ عًٛن
انًغزٕٚبد ـ األهى يٍ انظٌبس ٔانٛبُؤ ٍٛانشجبةٔ ،ؽزٗ كجبس
انغٍ ـ ؽٛش رذخم «انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء» ُٓٛب ثذاُن سُن
انًغزٕٖ انك ُٙ ِٙٛهًهٛخ انزوهٛى؟
ّ ثضّ يٍ اإلراهخ ٔانزهِضح انًؾغٕثخ ههٗ
ٔٔـ ْم ًٚكٍ نًب ٚزى
انغًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ أٌ ٚكٌٕ يُبؿآ ٔيالكآ نؾهٛخ ٔاثبؽخ ْزا
انُٕم يٍ «انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء» أو ال؟
ٔؽٛش اَُب َغذ اإلعبثخ هٍ انًغبئم انًغزؾذصخ ٔانًشبكم
ّه ،ٍٛيٍ أْى
انًؤذح انز ٙرشٌم ثبل انًزذٔ ٍُٛٚانًزشش
ّ
انٕاعجبد انًهٔبح ههٗ هبرْ انؾٕصح انوهًٛخَ ،غوٗ ُْ ٙزِ
ٔيغزذنخ هٍ ْزِ
انغهغهخ انٗ انوضٕس ههٗ اعبثبد يزُٔخ
ّ
انزغبإالد ٔانشجٓبد انًـشٔؽخ.
ٌ األيش انٕاػؼ انز٘ ال ًٚكٍ اَكبسِ ْٕ
ُْٔ ٙزا اإلؿبسُ ،بّ
انؾبعخ انًبعّخ ُ ٙانشعٕم انٗ يظبدس االعزُجبؽ انِٔٓ ٙيٍ
ٓشح،
انٔشآٌ انكشٚى ٔانغُخ انًـّ

ٔانُلش ُٓٛب َلشح يٌبٚشح هٍ انُلشح انغبثٔخٔ ،انؾظٕل ههٗ
اعزُجبؿبد هظشٚخ يغزُذح انٗ آساء انغهَ انظبنؼ ُ ٙاؿبس
انؾِبف ههٗ انِّٔ انغوِش٘ ٔطٛبَزّ.
يٍ ُْبُ ،بَُب َغوٗ ُْ ٙزا انًٔبل انٗ دساعخ يٕػٕم
«انًٕعٔ ٗٔٛانٌُبء» ثبنُلش انٗ ْزِ انؾبعخٔ ،يٍ صأٚخ
ًّخ نغًبؽخ آٚخّللا انولًٗ انشٛخ ٕٚعَ
اٜساء انِٔٓٛخ انٔٛ
ذكهّ انوبن.)ٙ
انظبَو( ٙيّ
عذٚش ثبنزكش أَُب سًى اهزجبسَب انًجبنٌخ ُ ٙاالؽزٛبؽ
ّّ انؾٔٔ ،ٙٔٛههٗ
ذيخ يُبُٛآ نهزِٔ
ٔانغًٕد ههٗ اٜساء انًزّٔ
د٘
انشًى يٍ ٕٓنُب ثؤّ
ٌ انخشٛخ يٍ انغٓش ثبٜساء انغذٚذح رئّ
انٗ اإلؽجبؽ ٔانلٍ ثوذو ايكبٌ رـج ْٛانذ ٍٚاإلعالي ٙانؾَُٛ
ههٗ عًٛن األصيُخ ٔاأليكُخ ،ال َغوٗ أثذآ انٗ رجشٚش يب ٕٚعت
ٍْٔ انذٔ ٍٚسيٕصِ.
ٔانؾًذّلل سة انوبنًٍٛ

رعشٚف انًٕعٛمٗ
ّع انًٌِٕس نّ «يؾًذ هه ٙرشثٛذ»ـ ُ ٙئبل نّ رؾذ هُٕاٌ
روش
«انًٕعٔ ٗٔٛخجشاء انًٕع ُٙ ٗٔٛاٚشاٌ» 10ـ انٗ ركش يـبنت
ًّخ ثشؤٌ انغزٔس
ٓٛ
انزبسٚخٛخ نهًٕعٔ ،ٗٔٛيوبَٓٛب انهٌٕٚخ ٔانوشُٛخَُٔ ،م
عٕاَت يُٓب ثزهخٛض شذٚذ :
«انًٕع ٗٔٛيظـهؼ يشكت يٍ كهًزًْ ،ٍٛب« :يٕع.»ٗٓ«ٔ ،»ٙ
ٔكهًخ «يٕع ُٙ »ٙانهٌخ انَٕٛبَٛخ روُ ٙانًٌُخ ٔانُشٛذ،
ٔأيب كهًخ «ُٓ »ٙزوُ ٙانًُغغى

 .هُٕاٌ انًٔبل ُ ٙانهٌخ انِبسعٛخ( :يٕعٔ ٗٔٛيٕع ٗٔٛشُبعبَبٚشاٌ).
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ٌ «انًٕعٔٛبٓٛب»
ٔانًٕصٌٔ ٔانًزُبًىُْٔ .بک يٍ ٓبل ثؤّ
هُٕاٌ أؿهّٔ ههًبء اإلًش ْٚههٗ انِهک األهلىَٔ ،غجٕا ٍُ
ّ
ّ يُضنزُّ ،ذهِٕ ة
انٌُى انٗ رنک انِهک نششُّ ٔههٕ
«انًٕعٔٗ»! ٔعبء ُ« ٙيظـهؾبد ثٓبس انوغى» :رـهْ كهًخ
ّ انٌُبء.
انًٕع ُٙ ٗٔٛانهٌخ انغشٚبَٛخ ههٗ ٍُ
ّ انًٕع ٗٔٛػًٍ أٓغبو
ٔٓذ رْت ٓذايٗ انِالعِخ انٗ رظٍُُ َٛ
انشٚبػٛبدٔ ،اهزجشِٔ عضءآ يٍ أعضاء انؾكًخ.
ذ انًٕع ٗٔٛيٍ
ٔثُبء ههٗ روش َٚانًزؤخش ٍٚيٍ انوهًبء ،روّ
انظُبهبد انغًٛهخ ٔانًغزلشُخ ،ثًوُٗ أَٓب يٍ عًهخ انٌُِٕ
انًُغٕثخ انٗ انلشاُخ ٔانهـبُخ ٔانغًبل ٔانز ٙرُغزة
انُِٕط ٔانـجبئن انجششٚخ انٗ عًبهٓب ٔسإٚزٓب.
ّ انًٕعٔ ٗٔٛيجذأ كٕٓسْب ـ
ٌ انٕاػن ٔانًئعّظ انؾٔ ٙٔٛنٍِ
اّ
كغبئش انظُبهبد األخشٖ ـ يغٕٓلُ ،جذاٚزٓب انزبسٚخٛخ ًٛش
ّ أيخ ٔؿبئِخ انٗ َغجخ انًٕع ٗٔٛانٗ أؽذ
يوهٕيخٔ ،روًذ كم
يشبْٛشْب ،يخزهٔخ

نزنک انٔظض ٔاألعبؿٛش.
ٌ انًٕع ٗٔٛيضم انشوش ،طُوخ ٔنذد ثٕالدح َٕم اإلَغبٌ،
اّ
ٔركبيهذ ين ركبيهّ ؽزٗ ٔطهذ انٗ يب ٔطهذ ان ُٙ ّٛانٕٓذ
يئنِخ يٍ األطٕاد
ٌ عًٛن نٌبد انجشش
ّ
انشاٍُْ .كًب أّ
رؤنِذ يٍ االعزًبم
ٌ طُبهخ انٌُبء ٔاألنؾبٌ ٓذ
ّ
انـجٛوٛخُ ،بّ
انٗ أطٕاد انـجٛوخ.
ٔنٛظ نذُٚب ؽٕل ًَؾ انًٕع ٗٔٛاإلٚشاَٛخ ُ ٙهظش يبٓجم اإلعالو
ّخ انٕاسدح
ٔصبئْ ربسٚخٛخ عٕٖ ثوغ انًٔبؿن انًخزظشح ٔانًخه
ُ ٙثوغ رٕاسٚخ انَٕٛبٌ ٔاٚشأٌ ،أعبي ٙثوغ اٜالد ٔانًٌُبد
ذص ٍٛانِشط ٔكزنک
ٔاإلٔٚبهبد ،يًب عبء ُ ٙدٔأ ٍٚانًزؾّ
يبعبء ُ ٙانًوبعى .
ٌ األطٕاد
ٓبل أثٕ َظش انِبساث ُٙ ٙكزبة «انمىسٍقى»« :كًب أّ
انـجٛوٛخ ثًُضنخ األدٔٚخ ٔانؤبٓٛش انز ٙرشِٗ ثغجت عًبهٓب
ٌ األطٕاد انُبشضح ثًُضنخ انغًٕو
أيضعخ انًغزًوُ ،ٍٛبّ
ّثٓى يٍ
ّ آراٌ انغبيؤ ٍٛرٔش
انِزبكخ؛ ار آَب رظى

ؽزُٕٓى ،يٍ ٓجٛم أطٕاد عالعم انًظشٔ ،ٍٛٚثوغ آالد انشٔي،ٍٛٛ
ّرخ نذٖ اإلٚشاَ ٍٛانز ٙال
يٍ ٓجٛم  :األسًٌُٕٔ ،اٜالد انًظٕ
11
رغزوًم اال ُ ٙانؾشٔة ُٔؾ».
ّ روش َٚانًٕع ٗٔٛثزوبثٛش يٍ ٓجٛم  :ههى
ْزآٔ ،ذ رى
األطٕاد ،أٔ األطٕاد انًشزًهخ ههٗ اإلٔٚبم ٔانهؾٍ أٔ انٌُى.
ٌ انًٕع ٗٔٛروشٚت نكهًخ ( ُٙ )Mousikeانهٌخ انَٕٛبَٛخ،
اّ
ٔٚوبدنٓب ُ ٙانهٌخ اإلَغهٛضٚخ ( .)Musicكًب ٚوبدنٓب ُ ٙانهٌخ
انِبسعٛخ يظـهؼ (آُْگ) .
ّة يظـهؼ انًٕع ٗٔٛانٗ انهٌخ انوشثٛخ ثوذ رؤعٛظ
ٔٓذ رغش
ّذ
«ثٛذ انؾكًخ» ُ ٙانوظش انوجبعٔ ٙارغبم سٓوخ انزشعًخُ ،ؾه
ّ كهًخ انٌُبء ُ ٙانهٌخ انوشثٛخ .كًب عبء انزوجٛش
يؾم
يئنِبد انِبساثٔ ٙاثٍ عُٛب ٔانخٕاسصيٙ
ثًظـهؼ انًٕعُٙ ٗٔٛ
ّ
ٔسعبئم اخٕاٌ انظِبُٛٔ ،م« :انًٕع ٗٔٛيوُبِ رؤن َٛاألنؾبٌ
ٔانهٌخ انَٕٛبَٛخ»ٔ .انزؤن ْٕ َٛانزشكٛت (ٔ ،)Compositionاألنؾبٌ
ٌ
ٌ انًٕع ْٙ ٗٔٛانٌُبء»ٔ .اّ
عًن نؾٍ (ٛٓٔ .)Melodyم أٚؼآ« :اّ
يظـهؼ انٌُبء

 .يٛشاس ُٔٓ( ٔ ٙانزشاس انِٔٓ ،)ٔ ٙانٌُبء ٔانًٕع ،ٗٔٛصٓ٘.
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ُ ٙانوشثٛخ ٚوُ ٙانًِٕٓو انِوهٔ )Sing( ٙاإلعً )Song( ٙانُبكش
ًّخ.
انٗ انًٕع ٗٔٛانًٌُ
«ُٔ ٙانوظش انشاٍْٚ ،ـهْ يظـهؼ انًٕع ٗٔٛههٗ األطٕاد
انظبدسح هٍ اٜالد انًٕعٛٔٛخٚٔ ،ـهْ انٌُبء ههٗ اإلَشبد
ّخ يٍ انًٕعٗٔٛ
انًظؾٕة ثبنًٕعٔ .ٗٔٛيٍ ث ٍٛانكهًبد انًشزٔ
 :انًٕعٕٔٛس ٔانًٕعٔٛبس ،انز ٙاهزجشْب انخٕاسصي« ٙعًّٙ
ٍّ .كًب رْت
انًـشة ٔيئنَ األنؾبٌ» أ٘ انًٕعٔ )Musician( ٗٔٛانًهؾ
اخٕاٌ انظِب ُ ٙسعبئهٓى انٗ روش َٚأدٔاد انًٕعٔ ٗٔٛآالرٓب
ثـ«انًٕعٔٛبد ْ ٙآنخ انٌُبء».
ٔٓٛم ُ ٙروش َٚانًٕع ٗٔٛأٔ انهؾٍ :
«رـهْ انًٕع ٗٔٛههٗ يغًٕهخ يٍ انًٌُبد انًزالؽٔخ
ٔانًزوبٓجخ ثشكم يُزلىٔ ،رـهْ أؽٛبَآ ههٗ يغًٕهخ يٍ
انُٕؿبد انًٕاصٚخ نهؾشٍٔ ٔاألنِبف ٔانكهًبد انشوشٚخ
ٌ انًؾُٔٔٙ ٍٛ
ّ
انًئنِخ نٌبٚخ ثٛبٌ يِٕٓو ٔيوُٗ خبص .ثٛذ أّ

ٚـهٌٕٔ يظـهؼ انًٕع ٗٔٛههٗ طٕد اٜالد،
انٕٓذ انشاٍْ ُ
ٔانٌُبء ههٗ اإلَشبد انًٔزشٌ ثبنهؾٍٔ .اإلٔٚبم ٔانؼشة ْٕ يب
ٚوجش هُّ ُ ٙانهٌخ اإلَغهٛضٚخ ثـ (ًٚٔ .)Rhythmكٍ اهزجبس
ُ
انًٕع ٗٔٛههٗ أَٓب يضٚظ يٍ األنؾبٌ ٔانًٌُبد ٔانُٕؿبد
انًشزًهخ ههٗ اإلٔٚبم انًٕصٌٔ ٔانًُغغى.
ٌ انوُظش انشئٛظ ُ ٙانًٕع ْٕ ٗٔٛانظٕد ٔيب ٚشزًم ههّٛ
اّ
ذ ْٕٔ ،يب ٚلٓش ثِوم
انظٕد يٍ انؾشكبد ٔانغكُبد ٔؽشٍٔ انًّ
ٌ عًٛن ٕٓاهذ انًٕعٗٔٛ
انُغت انشٚبػٛخٔ .يٍ عٓخ أخشٖ ُبّ
رشرجؾ ثزّٔ ٔٓشٚؾخ انًٕعٔٛبس أٚؼآٔ ،يٍ ُْب ٚـهْ ههٗ
ّ».
انًٕع ٗٔٛهُٕاٌ انٍِ
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انغزٔس انزبسٚخٛخ نجؾش انغُبء ف ٙكزت انفمٓبء

يخ،
ٌ يغؤنخ انٌُبء روزجش يٍ أْى
سًى أّ
ّ انِشٔم انِٔٓٛخ انٓبّ
ٔنكُٓب ؽزٗ انٔشٌ انؾبد٘ هشش نهٓغشح ،أ٘ َُٓ ٙبٚخ انًشؽهخ
انظِٕٚخ ،كبَذ رزكش ثٕطِٓب ُشهآ
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 .عغزبسٖ دسثبسِ يٕعٔ ٗٔٛيوٛبسْبٖ آٌ دس اعالوُ ،ظهٛخ ُْ:شْب٘
صٚجب ،انوذد.ٖٔ :

ٍَّ ههٗ ْبيش عبئش انجؾٕس انِٔٓٛخ ثشكم
ًٛش يجزهٗ ثّٔ ،رجٛ
ّبد ثؾٕس ثٛن ٔششاء آالد انهٕٓ ٔ
ًٛش يغزٔمُ ،زوشع يضال ُ ٙؿٛ
ٔانهوتٔ ،انغبسٚخ انًٌُٛخ ،أٔ ُ ٙثبة انًكبعت انًؾشيخ ،أٔ
ُ ٙكزبة انشٓبداد ٔ ،كزبة انؾذٔدٔ ،كزبة انُكبػ.

ٔنكٍ
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ٚجذٔ أَّ يُز رنک انؾ ٍٛؽٛش شبهذ صٔبُخ انظُٕٛخٔ ،اَزشبس
أدثٛبرٓى ٔيِشدارٓىٔ ،يُٓب يغؤنخ انغًبم ٔانٌُبء يٍ عٓخ،
ٔكٕٓس انُلشٚبد انًوشُٔخ نهِٛغ انكبشبَٔ ٙانًؾْٔ
انغجضٔاس٘ ُْ ٙزا انجبة يٍ عٓخ أخشُٖ ،زؼ انجبة أيبو
ّخ ُْ ٙزا االرغبِ.
رذٔ ٍٚانوذٚذ يٍ انشعبئم انًغزٔه
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 .أَلش يضال :كزبة انًُٔن نهشٛخ انظذّٔٔ ،انُٓبٚخ ٔانخالُههشٛخ
انـٕعٔ ،ٙانًُٔوخ نهشٛخ انًِٛذٔ ،انٌُٛخ الثٍ صْشحٔ،انغشائش الثٍ
ادسٚظٔ ،ششائن اإلعالو نهًؾْٔ انؾه.ٙ
14
 .يٍ ثبة انًضبل أنَ انشٛخ انؾش انوبيه ٙسعبنخ ثوُٕاٌ (سعبنخُٙ
انٌُبء)ٔ ،انغٛذ يؾًذ ْبد٘ اثٍ انغٛذ يؾًذ انًٛشنٕؽٛشعبنخ ثوُٕاٌ
(اهالو األؽجبء)ٔ ،انًٛشصا انًٔ ٙسعبنخ ثوُٕاٌ(سعبنخ ُ ٙرؾٔ ْٛانٌُبء
يٕػٕهآ ٔؽكًآ)ٔ ،انغٛذ يٓذٚبنًٕعٕ٘ انُغِ ٙانكشًٛش٘ سعبنخ ثوُٕاٌ
(سعبنخ يغؤنخانٌُبء)ٔ ،انشش َٚانكبشبَ ٙسعبنخ ثوُٕاٌ (رسٚوخ
االعزٌُبء)ٔ،انشٛخ يؾًذ سػب انُغِ ٙاإلطِٓبَ ٙسعبنخ ثوُٕاٌ
ٌ
(انشٔػخانٌُبء ُ ٙرؾٔ ْٛيوُٗ انٌُبء) ُْ ٙزا انًٕػٕم .عذٚش ثبنزكشأّ
ّ عًوٓب ٔؿجوٓب ػًًُٕعٕهخ يٍ أسثوخ
عًٛن ْزِ انشعبئم ًٔٛشْب ٓذ رى
يغهذاد رؾذ هُٕاٌ (انزشاس انِٔٓ :ٙانٌُبءٔانًٕعٓٔ .)ٗٔٛذ هًذ انغٛذ
ّيخ ،طٔ ،صٕٖٓ ،انٗ ركش خالطخ
اإليبو(عالوّللا هه ُٙ )ّٛكزبثبنًكبعت انًؾش
نشعبنخانشٛخ يؾًذ سػب انُغِ ٙاإلطِٓبَ ٔ ٙانز ٙرؾًم هُٕاٌ(انشٔػخ
ّ ههْ
انٌُبء ُ ٙرؾٔ ْٛيوُٗ انٌُبء) ٔٓذ ٔطِٓب ثؤَٓب (سعبنخنـِٛخ) ،صى
ههٗ يب َٔهّ يُٓب ٓبئالٔ« :اًَب َٔهُبِ ثزِظٛم،أداء نجوغ ؽّٕٔٓ أؽغٍ
يب ٓٛم ُ ٙانجبةٔ ،أٓشة ثبطبثخانٕآنٔ ،اٌ كبٌ ُ ٙثوغ يب أُبدِ يغبل
انًُبٓشخ».

كًب هًذ ثوغ انِٔٓبء انكجبس انٗ يوبنغخ ْزا انًٕػٕم ثشإٚخ
ّخ ُ ٙكزجٓى انٗ عبَت انًغبئم األخشٖ ٔثشكم رِظٛه،ٙ
يغزٔه
ٔيٍ ثْ ٍٛئالء انِٔٓبء ًٚكٍ نُب أٌ َزكش انشٛخ انُشآُٙ ٙ
كزبثّ «يغزُذ انشٛوخ»ٔ ،انغٛذ عٕاد انوبيه ُٙ ٙكزبثّ
«يِزبػ انكشايخ»ٔ ،انغٛذ هه ٙانـجبؿجبئ ُٙ ٙكزبثّ «سٚبع
انًغبئم»ٔ ،انشٛخ يؾًذ ؽغٍ انُغِ ُٙ ٙكزبثّ «عٕاْش انكالو
ُ ٙششػ ششائن اإلعالو»ٔ ،انشٛخ األَظبس٘ ُ ٙكزبة «انًكبعت».
ّ انكجٛش يٍ
ّم يٍ خالل انشعٕم انٗ ْزا انكى
ٔين رنک ال َزٕط
انكزبثبد ٔانشعبئم انٗ يِٕٓو ٔاػؼ نهٌُبء؛ ار نى ٚزِْ
عًٛن ههًبء انهٌخ ٔانِٔٓبء ههٗ يوُٗ ٔاؽذ ٔاػؼ ٔيهًٕط
ثشؤٌ يِٕٓو انٌُبءٔ ،ثزنک كبٌ «يِٕٓو انٌُبء» أؽذ أثشص
يظبد ْٚانًِبْٛى انًغًهخ.

ًُٔٛب ٚه ٙعٍٕ َوًذ انٗ اعزوشاع ثوغ روشِٚبد انٌُبء
انًُٕٔنخ هٍ انهٌٕٔ ٍٛٚكزنک ثوغ كجبس انِٔٓبء ،نَٔٛ
انٔبسة ثُِغّ ههٗ اإلعًبل ٔانًٌٕع ُْ ٙزا انشؤٌ :

رعشٚف انغُبء
أـ انغُبء نغخ :

َشٖ يٍ انًُبعت ُْب أٌ َزكش روش َٚثوغ يشبْٛش انهٌٍٕٛٚ
أٔال ،نُوًذ ثوذ رنک انٗ انجؾش ُٓٛب.
ٓبل ُخش انذ ٍٚانـشٚؾ« ُٙ ٙيغًن انجؾش: »ٍٚ
«انٌُبء ككغبء :انظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن عٕاء كبٌ ُٙ
شوش أٔ ٓشآٌ أٔ ًٛشًْب».

15

 .يغًن انجؾش ،ٍٚطٔ ،صٕٖٔ.

15

ٔٓبل انخهٛم ثٍ أؽًذ انِشاْٛذ٘ :
«انٌُبء :يًذٔد ُ ٙانظٕد».

16

ٔعبء ُ ٙروجٛش انِٕٛي« ُٙ ٙانًظجبػ انًُٛش» :
«انٌُبء يضم كزبة :انظٕدٛٓٔ ،بعّ انؼى؛ ألَّ طٕد».

17

ٌ انٔٛبط
]أ٘ أَّ ؿجٔآ نٕٔاهذ انظشٍ يؼًٕو انًٌ( ٍٛ
ُُبء)؛ ألّ
ٔانٔبهذح ُ ٙأعًبء انظٕد أٌ رؤر ٙههٗ ٔصٌ ُوبل [.
ٔٓبل انضثٛذ٘ ُ« ٙربط انوشٔط»ٔ ،انِٛشٔص آثبد٘ ُٙ
«انٔبيٕط انًؾٛؾ» :
«ًُبء ككغبء :يٍ انظٕد يب ؿشة ثّ».

18

ٔٓبل انغْٕش٘ ُ« ٙانظؾبػ»:
«انٌُبء ثبنكغش يٍ انغًبم».

19

ٔٓبل األصْش٘ ُ« ٙرٓزٚت انهٌخ» ُ ٙيبدح (ى )٘ .ٌ.ههٗ ْبيش
انؾذٚش انُجٕ٘ انشش َٚانز٘ أرٌ

 .انو ،ٍٛطٗ ،صٓ٘ٗ ،يبدح (ى.ٌ .
 .انًظجبػ انًُٛش ،طٕ ،ص ٘٘ٗ ،يبدح (ى.ٌ .
 .ربط انوشٔط ،طٓٔ ،ص ٕٖ7؛ ٔانٔبيٕط انًؾٛؾ،ص  ،ٔٔ47يبدح (ى.
 .انظؾبػ ،ط ٕ ،ص  ،ٔ773يبدح (ى.ٌ .

16

٘).
ٌ).
18
ٌ.
٘).
19
٘).
17

ُ ّٛثبنزٌُ ُٙ ٙانٔشآٌ انكشٚى ،هٍ أث ٙانوجبط أَّ ٓبل :
«انزٌُُْ ٙب ههٗ يوُ :ٍٛٛاألٔل  :االعزٌُبء ٔهذو االُزٔبس،
ّ أػبٍ ٓبئال ًٍُ :رْت ثّ انٗ
ٔانضبَ :ٙانٌُبء ٔانـشة ..صى
االعزٌُبء ُٕٓ ،يٍ انٌُٗ ئظٕسٔ ،يٍ رْت ثّ انٗ انزـشٚت
ُٕٓ يٍ انٌُبء ،انظٕد انًًذٔد».

20

ٔٓبل اثٍ األصٛش ُ« ٙانُٓبٚخ» :
«ٓبل انشبُو :ٙيوُبِ رؾغ ٍٛانٔشاءح ٔرشٓٓٔٛبٚٔ ،شٓذ نّ
ّ يٍ سُن طٕرّ
ُٕٚا انٔشآٌ ثؤطٕاركى»ٔ ،كم
انؾذٚش اٜخش « :صّ
ٔٔاالِ ُظٕرّ هُذ انوشة ًُبء».

21

ٔٓبل اثٍ ُبسط ُ« ٙيوغى ئبٛٚظ انهٌخ»:
«انٌُبء يٍ انظٕد».

22

ٔعبء ُ« ٙأٓشة انًٕاسد» ثوذ َٔهّ هجبسح «انًظجبػ انًُٛش»:

20

 .رٓزٚت انهٌخ ،ط  ،7ص ٘ ،ٔ7يبدح (ى.)٘ .ٌ .
 .انُٓبٚخ ،ط ٖ ،ص ٔ ،ٖ3يبدح (ى .ٌ .ا).
22
 .يوغى ئبٛٚظ انهٌخ ،ط ٗ ،ص  ،ٖ34يبدح (ى.)٘ .ٌ .
21

«ٔٓبل ُ ٙانكهٛبد :انٌُبء ثبنؼى ٔانًذ  :انزٌُٔ ،ٙال ٚزؾْٔ
رنک اال ثكٌٕ األنؾبٌ يٍ انشوش ٔاَؼًبو انزظِ ْٛنٓب ُٕٓ ،يٍ
إَٔام انهوت».

23

ْٔكزا انؾبل ًُٛب ركشِ اثٍ يُلٕس األُش« ُٙ ٙٔٚنغبٌ
ذي ٙانهٌٍٕٛٚ؛ ؽٛش ركش هجبسح
انوشة»ُ ،بَ
ّّ ه ٍٛهجبساد يزّٔ
األصْش٘ ٔانغْٕش٘ ٔاثٍ األصٛشَٔٔ ،م كالو األطًو ٙثبنٕاعـخ،
ّم انٗ يِٕٓو ٔيوُٗ ٔاػؼ يٍ يغًٕم ْزِ
ٔكؤَّ نى ٚزٕط
انكهًبد ٔانُٕٔل نًِشدح انٌُبءٔ ،نكٍ ٚؾزًم أَّ ٕٚاُْ يب
رْت ان ّٛانغْٕش٘ ُ ٙانظؾبػٔ ،رنک ؽٛش ٚشٔ٘ هٍ األطًوٙ
ٓبئال:
«انٌُبء ثبنكغش يٍ انغًبم».

24

يٍ يغًٕم يب ركش هٍ أهًذح انهٌخ ٔأعبؿُٓٛبٚ ،زؼؼ نهًزؤيم
هذو ثٛبٌ يوُٗ ٔاؽذ نٓزِ انكهًخٔ .يٍ انُبدس اٌ َٕاعّ
ذو نٓب انهٌْٕ ٌٕٚزا انٔذس يٍ
يِشدح كٓزِ انًِشدح ّٓ
ٌ أكضش ْزِ
ذدح ًٛش انًزؾذح ٔثبالنزِبد انٗ أّ
انزوبس َٚانًزوّ
انزوشِٚبد رزكش

 .أٓشة انًٕاسد ،ط ٕ ،ص ٓ ،43يبدح (ى.)ٌ .ٌ .
 .نغبٌ انوشة ،ط ٓٔ ،ص ٖ٘ٔ ،يبدح (ى .ٌ .ا).

23
24

كهًبد يٍ ٓجٛم «انـشة» «ٔ ،انزشعٛن»ٚ ،غذس ثُب اٚؼبػ
ْبر ٍٛانًِشدر ٍٛأٚؼآ.
ٓبل انغْٕش٘ ثشؤٌ «انـشة»:
ذح ؽضٌ أٔ عشٔس».
«خِ
ّخ رظٛت اإلَغبٌ نشّ

25

ّ اعزـشد ٓبئال:
صى
26
ذِ ٔرؾغ.»ُّٛ
«انزـشٚت ُ ٙانظٕد :يّ
ٔٓبل أٚؼآ ثشؤٌ انزشعٛن :
«رشعٛن انظٕد :رشدٚذِ ُ ٙانؾهْ».

27

ّ ٔاؽذ يُٓى ُٙ
ٌ أْم انهٌخ ٔانِٔٓبء ٓذ رًغّک كم
ٚجذٔ أّ
ّخٓٔ ،ذ عوٗ انغًٛن انٗ
روش َٚانٌُبء ثوجبساد أٔ كهًبد خبط
ثٛبٌ يوُٗ ٔاؽذ ٔٔاػؼ نزهک انكهًخٔ ،اال ُبَٓب ثؤعًوٓب
رؾك ٙهٍ ؽبنخ ٔاؽذح ُ ٙانشخض انًكهَ ،كًب انزِذ انٗ رنک
ّْ انغجضٔاس٘
انًؾٔ

28

ّذ.
ٔأشبس ان ّٛثشكم عٛ

 .انظؾبػ ،ط ٔ ،ص

25

ٗ ،ٔ4يبدح( :ؽ .س .ة).
 .انًظذس أهالِ.
27
ٗٗ( ،3يبدح :س .ط .م).
28
يٛشاس ُٔٓ(ٔ ٙانزشاس
انٌُبء ٔانًٕع ،ٗٔٛصٓٗ.
26

 .انظؾبػ ،ط ٕ ،ص
 .سعبنخ ُ ٙرؾشٚى انٌُبء ،يـجٕهخ ػًٍ كزبة:
انِٔٓ،)ٔ ٙ

ة) انغُبء ف ٙكهًبد انفمٓبء

ٓبل انواليخ انؾه ُٙ ٙروش َٚانٌُبء:
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن انًـشةٔ ،اٌ كبٌ ُٙ
«ْٕٔ يّ
29
انٔشآٌ».
ٔركش شجْ ّٛزِ انوجبسح ُ ٙكزبة «انزؾشٚش».

30

ٔٓبل ُ ٙكزبة «انٕٔاهذ» :
ذِ».
«ٔانٌُبء ؽشاو ِٚغْ ُبههّ ْٕٔ ،رشعٛن انظٕد ٔيّ

31

ٔأيب انِبػم انًٔذادُٔ ،بل:
ذ انظٕد
«انًشاد ثبنٌُبء يب عً
ّ ُٙ ٙانوشٍ ًُبءٛٓٔ ،م ْٕ :يّ
32
ّل أٔنٗ».
انًشزًم ههٗ انزشعٛن ين اإلؿشاةٔ ،األٔ
ٔٓبل انشٓٛذ انضبَ: ٙ
ُّٙ ٙ
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن انًـشة أٔ يب عً
«ْٕٔ يّ
انوشٍ ًُبءٔ ،اٌ

29

 .اسشبد األرْبٌ ،طٕ ،ص.ٔ٘7
 .رؾشٚش األؽكبو انششهٛخ ،طٕ ،ص.ٕٓ3
31
ٕٓ .اهذ األؽكبو ،طٗ ،صٖٕٕ.
32
 .انزُٔٛؼ انشائن نًخزظش انششائن ،طٕ ،صٔٔ.
30

ٚـشة؛ عٕاء كبٌ ُ ٙشوش أو ٓشآٌ أٔ ًٛشًْب».
نى ُ

33

ٔٓذ ركش ْزِ انوجبسح هُٓٛب يٍ دٌٔ «أٔ ًٛشًْب» ُ ٙكزبثّ
«ًبٚخ انًشاد»

34

أٚؼآ.

ٔاعزوشع انًؾْٔ انؾه ُٙ ٙكزبة «انشٓبداد»

35

يب ٚشجّ ْزا

انزوش ُٙ َٚيوشع
روذادِ انزَٕة انزٚ ٙشركجٓب انِبعْ.
ٔٓذ اسرؼٗ انًؾْٔ انكشك« ُٙ ٙعبين انًٔبطذ» روش َٚانشٓٛذ
األٔل ُ« ٙانذسٔط انششهٛخ»ٔ ،هًذ انٗ ثٛبَّ ههٗ انُؾٕ
اٜر:ٙ
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ
«ٔانًشاد ثّ ههٗ يب ُ ٙانذسٔط :يّ
36
انزشعٛن انًـشة».
ٔٓبل انغٛذ هه ٙانـجبؿجبئ« ُٙ ٙسٚبع انًغبئم» :
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن
«ْٕٔ يّ

33

 .انشٔػخ انجٓٛخ ،طٖ ،صٕٓٔ.
ً .بٚخ انًشاو ،طٗ ،ص.ٔٓ3
35
 .ششائن اإلعالو ،طٗ ،ص.ٔٔٙ
36
 .عبين انًٔبطذ ،طٗ ،صٖٕ.
34

ٚـشة ،عٕاء كبٌ
ٚغً
ّٗ ُ ٙانوشٍ ًُبء ٔاٌ نى ُ
انًـشة ،أٔ يب ُ
37
ُ ٙشوش أٔ ٓشآٌ أٔ ًٛشًْب».
ْٕٔ راد انزوش َٚانز٘ أٔسدِ انشٓٛذ انضبَ.ٙ
ٔٓذ هًذ انًؾْٔ انجؾشاَ ُٙ ٙروش َٚانٌُبء انؾشاو انٗ َٔم
انكالو اٜر ٙانز٘ اخزبسِ ثوذ َغجزّ انٗ انشٓٛذ انضبَُٙ ٙ
«انًغبنک»:
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ
«انٌُبء ثبنًذ ككغبءٛٓ ،م ْٕ :يّ
انزشعٛن انًـشةُ ،ال ٚؾشو ثذٌٔانٕطِ ،ٍٛأهُ :ٙانزشعٛن
ٔاإلؿشاة».

38

ٔٓبل طبؽت انغٕاْش ثوذ َٔم كهًبد انهٌٕٔ ٍٛٚثوغ األطؾبة ُٙ
روش َٚانٌُبء:
ّخ يُٓب يٕكٕنخ انٗ انوشٍ ،كًب
«ُٛوهى كٌٕ انًشاد كِٛٛخ خبط
ْ ٙانوبدح ُ ٙثٛبٌ يضبل رنک».

39

ٔٓبل اإليبو انخً( ُٙٛعالوّللا هه« ُٙ )ّٛرؾشٚش انٕعٛهخ»:

37

 .سٚبع انًغبئم ،ط ،4ص٘٘ٔ.
 .انؾذائْ انُبػشح ،ط ،ٔ4صٔٓٔ.
39
 .عٕاْش انكالو ،طٕٕ ،ص.ٗٙ
38

ذِ ٔرشعٛوّ ثكِٛٛخ
«ٔنٛظ ْٕ يغش
ّد رؾغ ٍٛانظٕد ،ثم ْٕ يّ
ّٕٓ ٔيؾبُم انـشة ٔآالدّللأ
ّخ يـشثخ رُبعت يغبنظ انه
خبط
ٔانًالْٔ ،ٙال ُشّ ث ٍٛاعزوًبنّ ُ ٙكالو ؽْ؛ يٍ ٓشاءح انٔشآٌ
ٔانذهبء ٔانًشصٛخًٛٔ ،شِ يٍ شوش أٔ َضش ،ثم ٚزؼبهَ هٔبثّ
ٚـبم ثّّللا روبنٗ».
نٕ اعزوًهّ ًُٛب ُ

40

ّيخ» أٚؼآ:
ٔٓبل ُ« ٙانًكبعت انًؾش
ّخ ٔؽغٍ
«ُبألٔنٗ روش َٚانٌُبء ثؤَّ طٕد اإلَغبٌ انز٘ نّ سٓ
رارٔ ،ٙنٕ ُ ٙانغًهخٔ ،نّ شؤَٛخ اٚغبد انـشة ثزُبعجّ
نًزوبسٍ انُبط».

41

صى أشكم ههٗ روش َٚانًشٕٓس ٓبئال :
ذ انًُغٕة انٗ انًشٕٓس،
«ٔثًب ركشَبِ رلٓش انخذشخ ُ ٙانؾّ
ٌ انٌُبء ال
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن انًـشةُ ،بّ
ْٕٔ يّ
ذ ٔال انزشعٛنُِٙ ،
ٚزٕٔ
ّو ثبنًّ

 .رؾشٚش انٕعٛهخ ،طٔ ،ص.ٗ37
ّيخ ،طٔ ،صٖ٘ٓ.
 .انًكبعت انًؾش

40
41

ذ ٔال رشعٛن».
كضٛش يٍ أٓغبيّ ال ٚكٌٕ يّ

42

ٔٓبل انغٛذ انخٕئ: ٙ
ّ ثوؼٓب
ٌ انًغزِبد يٍ يغًٕم انشٔاٚبد ـ ثوذ ػى
«ٔانزؾٔ ْٛأّ
َّ يٍ ؽٛش انكجشٖٔ .رٕػٛؼ رنک:
انٗ ثوغ ـ ْٕ يب ركشِ انًظُ
ّن ُ ّٛههٗ عجٛم
ّو هجبسح هٍ انظٕد انًشع
ٌ انٌُبء انًؾش
اّ
ّْ ُ ٙكالو ثبؿم أو
ّٕٓ ٔانجبؿم ٔاإلػالل هٍ انؾْ ،عٕاء رؾٔ
انه
ّش هُّ ُ ٙنٌخ
ّبِ ُ ٙانظؾبػ ثبنغًبمٚٔ ،وج
ّٔ ،عً
ُ ٙكالو ؽْ
انِشط ثكهًخ ثـ(دٔ ثٛذٔ ،عشٔدٔ ،پغزّٔ ،آٔاص خٕاَذٌ)».
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ٔٓبل انشٛخ انُشآ ُٙ ٙكزبة «يغزُذ انشٛوخ»:
ٌ كهًبد انوهًبء يٍ انهٌٕٔ ٍٛٚاألدثبء ٔانِٔٓبء يخزهِخ
«اّ
ُ ٙرِغٛش انٌُبءُِ .غّشِ

42

ّيخ ،طٔ ،ص.ٖٓٙ
 .انًكبعت انًؾش
 .يظجبػ انِٔبْخ ،طٔ ،صٖٔٔ .سًى أَُب نى َِٓى انًوُٖٕانًِٕٓو يٍ
انوجبسح انِبسعٛخ انز ٙخزى ثٓب انغٛذ انخٕئ ٙكاليٓجشكم ٔاػؼٔ ،نى َغذ
يب ٚئكذْب ُ ٙأ٘ يٍ انًوبعى انهٌٕٚخانِبسعٛخ ٔأيضبنٓبٔ ،نكُُب
َزكشْب سهبٚخ نأليبَخ ُٔؾ.
43

ثوؼٓى ثبنظٕد انًـشةٔ ،آخش ثبنظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن،
ٔصبنش ثبنظٕد انًشزًم ههٗ انزشعٛن ٔاإلؿشاة يوآٔ ،ساثن
ثبنزشعٛنٔ ،خبيظ ثبنزـشٚتٔ ،عبدط ثبنزشعٛن ين انزـشٚت،
ذ انظٕدٔ ،ربعن
ٔعبثن ثشُن انظٕد ين انزشعٛنٔ ،صبيٍ ثًّ
ذِ ين أؽذ انٕطِ ٍٛأٔ كهًٓٛبٔ ،هبشش ثزؾغ ٍٛانظٕد،
ثًّ
ٔؽبد٘ هشش ثًذ انظٕد ٔيٕاالرّٔ ،صبَ ٙهشش ـْٕٕ انٌضان ٙـ
ّک نهٔهتٔ .ال دنٛم ربيآ ههٗ
ثبنظٕد انًٕصٌٔ انًِٓى انًؾش
رو ٍٛٛأؽذ ْزِ انًوبَ ٙأطالَ .وىٚ ،كٌٕ انٔذس انًز ٍٔٛيٍ
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ
انغًٛن انًزِْ هه ُٙ ّٛانظذّ ـ ْٕٔ :يّ
ّ ٔانًؾضٌ انًِٓى نًوُٗ ـ
انزشعٛن انًـشة األهى يٍ انغبس
ًُبء ٓـوآ هُذ عًٛن أسثبة ْزِ األٕٓالُ ،هٕ نى ٚكٍ ُْب ٕٓل
آخش ٚكٌٕ ْزا انٔذس انًزِْ ههًُ ّٛبء ٓـوآ».
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أيب انًؾْٔ انغجضٔاس٘ ُ« ٙكِبٚخ األؽكبو»ُٔ ،ذ هًذ ـ كًب
طُن انشٛخ انُشآ ٙـ انٗ اعزوشاع

 .يغزُذ انشٛوخ ،طٗٔ ،صٕٗٔ.
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انزوشِٚبد انًخزهِخ انز ٙركشْب انوهًبء ثشؤٌ يِٕٓو
انٌُبء.

45

ّب رٔذو ٔركشَبِ يٍ روشِٚبد انِٔٓبء ثشؤٌ يِٕٓو انٌُبء،
يً
ذدٔ .نكٍ ًٚكٍ
ٚضجذ هذو ايكبٌ رو ٍٛٛيِٕٓو انٌُبء ثشكم يؾّ
َّخ نّ هُذ انِٔٓبء ،هجبسح هٍ:
ٌ هُبطشِ انًكٕ
انٕٔل ثؤّ
ّى ٔانغًٛم،
انظٕدٔ ،انظٕد انًًذٔدٔ ،انكالو انًٕصٌٔ ٔانًٌُ
ّٕٓ انًٔزشٌ ثبنجبؿم
ٔانكالو انًـشةٔ ،انًُبعت نًغبنظ انه
ّيبد األخشٖٔ ،يب ٚوزجشِ انوشٍ يٍ انٌُبء.
ٔانًؾش
ثٛذ أَّ يٍ خالل انزذٓ ُٙ ْٛانزوشِٚبد انًـشٔؽخ يٍ ٓجم
انِٔٓبءًٚ ،كٍ انٕٔل ثؤَٓى أَغًٕا ُ ٙروش َٚيِٕٓو انٌُبء
انٗ ٓغًًْ ،ٍٛب :
ٔـ انًغًٕهخ انز ٙرذخم أؽذ خظبئض انظٕد ُ ٙروش َٚانٌُبء
ذٔ ،رذٔٚشِ ُ ٙانؾهْ ين ركش ٓٛذ انزشعٛن
(يٍ ٓجٛم :انًّ
ٔاإلؿشاة) ،يٍ أيضبل :انًؾْٔ انؾه ُٙ ٙانششائنٔ ،انواليخ
انؾه ُٙ ٙاسشبد األرْبٌ ٔانزؾشٚشٔ ،انشٓٛذ األٔل ُ ٙانذسٔط،
ٔانًؾْٔ انكشك ُٙ ٙعبين انًٔبطذ.
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ٕـ انًغًٕهخ انز ٙرشكذ رؾذٚذ يظذاّ انٌُبء ٔروش ِّٚانٗ
انوشٍ ،يٍ أيضبل :انشٓٛذ انضبَ ُٙ ٙيغبنک األُٓبو ُٙٔ ،ششػ
انهًوخٔ ،انشٛخ يؾًذ ؽغٍ انُغِ ُٙ ٙعٕاْش انكالؤ ،انِبػم
انًٔذاد ُ ٙانزُٔٛؼ انشائنٔ ،انغٛذ هه ٙانـجبؿجبئُٙ ٙ
انشٚبع.
ٌ انٌُبء كبْشح هشُٛخ ٔاعزًبهٛخ ثبنكبيم ـ ٔٚؾزًم
ٔؽٛش اّ
ٌ ْزا ْٕ انغجت ُ ٙهذو رظشٚؼ انشٔاٚبد ثزوش ِّٚـ
ٕٓٚآ أّ
ٌ ؽكًّ ٚخزهَ ثبخزالٍ انششائؾ ٔانلشٍٔٔ ،يٍ ثُٓٛب
ٚجذٔ أّ
انضيبٌ ٔانًكبٌ.
يٍ ُْبًٚ ،كٍ نُب أٌ َذسک ثٕػٕػ عجت هذو ايكبٌ انوضٕس ههٗ
ّهٌٕ انًظذس
روش َٚيغًن هه ّٛيٍ ٓجم انهٌٕ ٍٛٚانزٚ ٍٚشك
انشئٛظ نكهًبد انِٔٓبء ُ ٙروش َٚانٌُبءٔ .نٓزا انغجت أٚؼآ
َغذ ثوغ انِٔٓبء ُ ٙروش َٚانٌُبء ٓذ أػبٍ اإلؽبنخ انٗ
ّؽٕا ثبإلؽبنخ انٗ انوشٍ،
انوشٍٔ ،ؽزٗ أٔنئک انز ٍٚنى ٚظش
كبَٕا ثظذد روش َٚانٌُبء هشُٛآْٔ ،زا ْٕ انغجت انشئٛظ ُٙ
سعٕهٓى انٗ انهٌٕٔ ٍٛٚاالخزالٍ ُْ ٙزِ انزوشِٚبد.

ٌ يب ركشِ
ٓبل انغٛذ عٕاد انوبيه ُٙ ٙيِزبػ انكشايخ :اّ
ذ انظٕد انًشزًم ههٗ
انِٔٓبء ُ ٙروش َٚانٌُبء ثـ (يّ
ٌ انوشٍ
انزشعٛن انًـشة) اًَب ْٕ يٍ ثبة انزوش َٚانوشُٙ؛ ألّ
ٌ انزوش َٚاألٔل ٚوٕد
ال ِٓٚى يٍ انٌُبء اال رنکٔ .ههُ ّٛبّ
انٗ ْزا انزوش َٚانضبَ ٙانز٘ ركشِ انشٓٛذ انضبَٔ ٙانِبػم
ٌ أُؼم ؿش ْٚنزوش َٚانٌُبء ٔرؾذٚذِ ْٕ
انًٔذاد ْٕٔ ،أّ
انشعٕم انٗ انوشٍٔ ،يب ُوهّ اٜخشٌٔ يٍ رؾذٚذْى نهٌُبء،
اًَب ُوهٕا رنک يٍ ثبة ثٛبٌ انًظذاّ انوشُُٓ ،ٙى نى
ٕٔٚيٕا ُ ٙانؾٔٔٛخ عٕٖ ثزوش َٚانٌُبء هُذ انوشٍ .
ٔاالؽبنخ انٗ انوشٍ كـ انِبػم انًٔذاد ٔانشٓٛذ انضبَ ،ٙثم
ٌ انًوُٗ انًشٕٓس ٚؾكى انوشٍ ثغٕاِٚٔ ،ششذ انٗ
ٓذ َٕٔل :اّ
ُّّ كبنًؾْٔ ُ ٙشٓبداد انششائن ٔانًظَُ
ٍّ هش
ٌ عًبهخ يً
رنک أّ
ُ ٙانكزبة ٔانزؾشٚش ٔاإلسشبد نى ٚزكشٔا نّ اال انًوُٗ
انًشٕٓسٔ ،يب رنک اال ألَّ ْٕ انز٘ ٚؾكى ثّ انوشٍ. ...
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ؽكى انغُبء
ُٔٚغى انِٔٓبء ُْ ٙزا انًغبل انٗ ٓغًًْ ،ٍٛب :
ٔـ انغًبهخ انز ٙرْجذ انٗ رؾشٚى انٌُبء ثٕٔل يـهْ ،يٍ
ٓجٛم :انشٓٛذ انضبَٔ ،ٙانًؾْٔ انكشك .ٙار روزٔذ ْزِ
ٌ انؾكى ٔآن ههٗ
ٌ عًٛن إَٔام انٌُبء ؽشاؤ ،أّ
انًغًٕهخ أّ
انٌُبء َُِ ٙغّ ،عٕاء آزشٌ ثشٙء آخش أٔ كبٌ ههٗ كِٛٛخ
دهٙ
خبط
ّخ أو الْٔ .زا ْٕ انٕٔل انًوشٍٔ ٔانًشٕٓس ،ثم اّ
االعًبم هه.ّٛ
يب انًغًٕهخ األُخشٖ يٍ أيضبل انًؾْٔ انغجضٔاس٘ ٔانِٛغ
ٕـ أّ
انكبشبَُٔ ،ٙذ رْجذ انٗ انٕٔل ثبنزِظٛم ،هجش رؾشٚى ٓغى
ئُّ ،اثبؽخ ٓغى آخش.

ٔنى رزْت ْزِ انًغًٕهخ انٗ انٕٔو ثؾشيخ انٌُبء نزارّ،
ٌ ؿشٔٚخ أداء انٌُبء
ٔاًَب أليش هبسع هه .ّٛيوزٔذح أّ
د٘ انٗ ؽشيزّ.
ٔآزشاَّ ثبنًؾش
ّيبد ْ ٙانز ٙرئّ
ّو أٔ اشزًم
يٍ ُْب ،ارا آزشٌ انٌُبء ثًب ْٕ ُ ٙيؼًَّٕ يؾش
ههٗ ؽشاو كبٌ ؽشايآ ،دٌٔ أٌ ركٌٕ ؽشيزّ رارٛخٔ .ثبهزٔبدَب
ٌ انظُبهخ انِٔٓٛخ رٔزؼ ٙانؾشيخ انًؼًَٕٛخ دٌٔ انزارٛخ.
ُبّ
األصم انعًه ٙف ٙانًغأنخ

أدنخ انؾشيخ انزارٛخ نهٌُبء (انزٙ
ثبالنزِبد انٗ ٓظٕس
ّ
عُخٕع ُ ٙثؾضٓب) ُبَُب ُ ٙيٕاسد انشک ُ ٙانٌُبء انز٘ ال
ٌ
ٚؾزٕ٘ ههٗ يؼًٌٕ يؾشؤ ،نى ٔٚزشٌ ثًب ْٕ يؾشوَ ،شٖ أّ
ٌ انٔذس انًز ٍٔٛيٍ دالنخ أدنخ
األطم ٔٚزؼ ٙانٕٔل ثبثبؽزّ؛ ألّ
انؾشيخ ْٕ أٌ ٔٚزشٌ ثِوم يؾشو ،أٔ أٌ ٚكٌٕ يؼًَّٕ ؽشايآ؛
ّخْٕ ،
ألٌ ئزؼٗ األدنخ انؤهٛخ ،ثم اإلعًبم ٔانكزبة ٔانغُ
أطم انجشاءح ُ ٙيٕاسد انشجٓبد انؾكًٛخْ ُٙٔ .زا انًٕسد
أٚؼآ ـ كًب عُزكش ـ َغذ األدنخ انز ٙرغبّ نجٛبٌ ؽشيخ أطم
انٌُبء ًٛش ربيخٔ ،ههٚ ّٛؾكى ثبنجشاءح ُٙ

انًٕاسد انز ٙال ٔٚزشٌ ُٓٛب انٌُبء ثِوم يؾشو.
َّ انٌُبء
ٔههٗ ْزا األعبط انز٘ اخزشَبِ ،نٕ يبسط انًكه
ّيًْ ،ٍٛبٔ :ـ
ّوٚ ،كٌٕ ُ ٙانٕآن ٓذ أرٗ ثِوه ٍٛيؾش
انًؾش
انٌُبءٕ ٔ .ـ انِوم انؾشاو انز٘ آزشٌ ثبنٌُبء.
أدنخ انـشُ ،ٍٛيٍ انؼشٔس٘ انززكٛش
ٔٓجم انذخٕل ُ ٙثٛبٌ
ّ
أدنخ انٕٔل انًخزبس (هذو ؽشيخ
ٌ
ّ
ثٓزِ انًغؤنخ ْٙٔ ،أّ
أدنخ
دَب ههٗ
انٌُبء نزارّ) عٍٕ رزذخم رهٔبئٛ
ّ
ّب ُ ٙعٛبّ سّ
انٕٔل األٔل (انؾشيخ انزارٛخ).
أدنخ انمبئه ٍٛثبنؾشيخ انزارٛخ نهغُبء

دهبئٓى انٗ
اعزُذ انٔبئهٌٕ ثؾشيخ انٌُبء نزارّ ُ ٙاصجبد اّ
انٔشآٌ انكشٚىٔ ،انشٔاٚبد انششِٚخٔ ،اإلعًبمٔ ،انؤم،
ّ ٔاؽذ يٍ ْزِ انًظبدس األسثوخ.
راكش ٍٚدنٛال يٍ كم
ّع انٗ ْزِ األدنخٔ ،ؿشٔٚخ االعزذالل ثٓب،
ًُٔٛب ٚهَ ٙزوش
ٍّ كِٛٛخ دالنخ ْزِ
ذهٗٔ ،يٍ صى َجٛ
ٔٓظٕسْب هٍ اصجبد انًّ
األدنخ ههٗ انٕٔل انًخزبس.
ّ
7ـ انعقم

ًٚكذ رٔشٚش دنٛم انؤم ههٗ انشكم انزبن: ٙ

ّ يب ٚغزٕعت
ّيخ ٓـوآ ،نزنک ُكم
ؽٛش كبٌ انِغْ يٍ األيٕس انًؾش
ذيخ انؾشاو.
انِغْ ٚكٌٕ ؽشايآ يٍ ثبة ؽشيخ ئّ
مىاقشة االسحدالل

ذيخ ُْب ْٕ (انِغْ
ٌ ْزا االعزذالل ًٛش ربو؛ ألّ
اّ
ٌ را انًّٔ
ذيخ نكَٕٓب ئذيخ؛
ؽشاو)ٔ ،نٛظ نذُٚب دنٛم ههٗ ؽشيخ انًّٔ
ّ ُوم ؽشاو
ّ ؽشاو ؽشايآ ،نكبٌ يشركت كم
ذيخ كم
ار نٕ كبَذ ئّ
ٌ
يغزؾٔآ نهؤبة ثًٔذاس عًٛن ئذيبد رنک انِوم ُٙ ،ؽ ٍٛأّ
األيش نٛظ كزنک أثذآ.
ٓبل انًؾْٔ انخشاعبَْ ُٙ ٙزا انشؤٌ:
«ٔأيب ئذيخ انؾشاو ٔانًكشُِٔ ،ال ركبد رزظَ ثبنؾشيخ أٔ
ٍّ يوّ يٍ رشک انؾشاو أٔ انًكشِٔ
انكشاْخ؛ ار يُٓب يب ٚزًك
ُّآ ٓجهُّ ،ال دخم نّ أطال ُ ٙؽظٕل يب
اخزٛبسآ ،كًب كبٌ يزًك
ْٕ انًـهٕة يٍ رشک انؾشاو أٔ انًكشُِٔ ،هى ٚزششّؼ يٍ ؿهجّ
ذيزًٓب».
ؿهت رشک ئّ
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2ـ اإلجماع

ركش طبؽت انغٕاْش

48

ٌ اإلعًبم ثٔغًّٛ
أّ

ل ههٗ ؽشيخ انٌُبء.
(انًُٕٔل ٔانًؾظ
ّم) ٚذّ
مىاقشة االسحدالل تاإلجماع

ال ًٚكٍ اهزجبس اإلعًبم ُْب دنٛال كبُٛآ أٚؼآٔ ،رنک نكٌٕ
ّآ نالعزٓبد ٔاخزالٍ اٜساءَ ،وى ٓذ ٚكٌٕ ُٙ
انًغؤنخ يظج
انغًهخ ُٔ ٙأؽغٍ انؾبالد ـ أ٘ ُ ٙانٔذس انًز ٍٔٛيٍ انٌُبء
ٌ ْزا اإلعًبم يذسكٙ؛
ـ ٓبثال نالهزًبدٔ .هالٔح ههٗ رنک ُبّ
ُّ ْٕ ْزِ اٜٚبد ٔانشٔاٚبد يٕسد انجؾش،
الؽزًبل أٌ ٚكٌٕ يذسك
ْٔزا االؽزًبل ٚجذٔ ٓشٚجآ ـ ثبنشعٕم انٗ كزت انِٔٓبء ـ
نكَٕٓى ٓذ اعزذنٕا ثبنشٔاٚبد أٚؼآ انٗ عبَت ركش ْزا
اإلعًبمٔ .يٍ ثبة انًضبل َغذ طبؽت انغٕاْش ٕٔٚل:
ّو َُِ ٙغّ».
«انشاثن :يب ْٕ يؾش
صى ٚغزـشد ٓبئال:
ذ ،ككغبء ،ثال خالٍ أعذِ ُ ،ّٛثم اإلعًبم
«انٌُبء ثبنكغش ٔانًّ
ثٔغً ّٛهه،ّٛ

 .عٕاْش انكالو ،طٕٕ ،صٗٗ.
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ّٕٓ ٔانهٌٕ
ل ههٗ أَّ يٍ انه
ٔانغُ
ّخ يزٕارشح ُُٓٛٔ ،ّٛب يب دّ
ٔانضٔس انًُٓ ّٙهُٓب ُ ٙكزبةّللا».
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ٌ اإلعًبم اًَب
ٔههُٓ ،ّٛزا االعًبم ال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ؽغ
ّخ؛ ألّ
ّخ ُ ٙيٕسد «نٛظ نهُٔم ُ ّٛدنٛمٔ ،ال نهؤم انّٛ
ٚكٌٕ ؽغ
عجٛم».
7ـ اٌَات انكرٌمة

اعزُذ انٔبئهٌٕ ثبنؾشيخ ُ ٙثٛبٌ ؽكى انًغؤنخ انٗ آٚبد
ٌ انشٔاٚبد انزِغٛشٚخ ُْ ٙزِ اٜٚبد
انكزبة انكشٚىٔ .ؽٛش اّ
ّ دساعزٓب ٔيُبٓشزٓب أكضش يٍ يُبٓشخ اٜٚبد
ْ ٙانز ٙرزى
ّع نهجؾش ُ ٙاٜٚبد ٔكِٛٛخ االعزذالل
َِغٓبُ ،بَُب عٍٕ َزوش
ل ثٓب.
ثٓب ػًٍ انجؾش هٍ انشٔاٚبد انًغزذّ
4ـ انرواٌات انشرٌفة

ذح أٓغبو :
رُٔغى انشٔاٚبد ثذٔسْب انٗ هّ
7ـ4ـ انرواٌات انحفسٍرٌة

ل ثٓب ههٗ ؽشيخ انٌُبء
ٔسدد انشٔاٚبد انزِغٛشٚخ انز ٙاعزذّ
نزارّ ُ ٙعٛبّ آٚبد صالصخ يٍ آٚبد

 .عٕاْش انكالو ،طٕٕ ،صٗٗ.
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انٔشآٌ انكشٚى: ْٙٔ ،
ِ
ثّ
ذ س
ُِ
ُ ع
نّ
ٕٓ
يبدِّهللا ف
َظِّىْ ؽُش
ٚع
يٍ
ِکَ ٔ
َن
أ) ٕٓنّ روبنٗ ( :ر
َ خَْٛش َ
َْ
َِّ
ْ ُ
َُ
ََ
َُ
ْص
ْ األَٔ
ٍِ
ِّعْظَ ي
ِجُٕا انش
َُ
َبعْز
َْٛكُىْ ف
َه
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ْه
ٚز
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َّذ
ُؽِه
َأ
ٔ
نكُىْ األَْ
َبٌِ
ْ َ
يب ُ
ِالَّ َ
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ُّٔسِ).
َ انض
ْل
ِجُٕا َلٕ
َُ
َاعْز
ٔ

َٔٔزظش ـ يٍ ث ٍٛانشٔاٚبد انزٔ ٙسدد ُ ٙرِغٛش ْزِ اٜٚخ ـ
ههٗ صالس سٔاٚبد؛ الهزجبسْب يٍ انُبؽٛخ انغُذٚخ: ْٙٔ ،
ّٔعم
أثبهجذللا 7هٍ ٕٓلّللا هض
ّ
ّبوٓ ،بل« :عؤنذ
ٔـ طؾٛؾخ صٚذ انشؾ
ُّٔسِ )؛ ُٔبل:
َ انض
ْل
ِجُٕا َلٕ
َُ
َاعْز
َبٌِ ٔ
ْص
ْ األَٔ
ٍِ
ِّعْظَ ي
ِجُٕا انش
َُ
َبعْز
( :ف
«انشعظ يٍ األٔصبٌ  :انشـشَظٕٓٔ ،ل انضٔس :انٌُبء».
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ّٔعم:
هجذللا 7هٍ ٕٓلّللا هض
ّ
ٕـ يٕصٔخ أث ٙثظٛش ٓ :بل عؤنذ أثب

(

ُّٔسِ )؛ ُٔبل:
َ انض
ْل
ِجُٕا َلٕ
َُ
َاعْز
َبٌِ ٔ
ْص
ْ األَٔ
ٍِ
ِّعْظَ ي
ِجُٕا انش
َُ
َبعْز
ف
52
«انٌُبء».
ٖـ يشعهخ اثٍ أث ٙهًٛش :هٍ أثٙ

50

 .عٕسح انؾظ ،اٜٚخ.ٖٓ :
 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖ٘ٗ ،ثبة انضٔس ٔانشـشَظ ،ػ ٕ؛ ٔعبئالنشٛوخ ،ط،ٔ7
ص ،ٖٔ4ثبة رؾشٚى انهوت  ،...ػ ٔ.
52
 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖٔٗ ،ثبة انٌُبء  ،...ػ ٔ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
صٖ٘ٓ ،ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ .3
51

ْص
ْ األَٔ
ٍِ
ِّعْظَ ي
ِجُٕا انش
َُ
َبعْز
هجذللإٓ ُٙ 7لّللا رجبسک ٔروبنٗ ( :ف
ّ
َبٌِ
ُّٔسِ )؛ ٓبل« :انشعظ يٍ األٔصبٌ ْٕ انشـشَظ،
َ انض
ْل
ِجُٕا َلٕ
َُ
َاعْز
ٔ

ٕٔٓل انضٔس :انٌُبء».
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كٍفٍة االسحدالل

درّ ْٔٛئزّ ـ ههٗ ٔعٕة
اّ
ٌ انزوجٛش ثـ «اعزُجٕا» ٚذّ
ل ـ ثًبّ
ّ رِغٛشِ ثبنٌُبء ثشكم
ٌ «ٕٓل انضٔس» ٓذ رى
االعزُبةٔ ،اّ
طشٚؼ.
مىاقشة االسحدالل

ال شک ُٔ ٙػٕػ ٔطشاؽخ دالنخ ْزِ انشٔاٚبد ههٗ ؽشيخ انٌُبء،
ًُم ههْ ّٛزا انؾكى
ّ انًشكهخ ركًٍ ُ ٙانًظذاّ انز٘ ؽ
ٔنكٍ
ٌ يٕػٕم ْزا انؾكى ًٛش
انظشٚؼ ٔانٕاػؼ .ثوجبسح أخشٖ :اّ
ٚشٛش انٗ يٕاسد
ٔاػؼُٓ .م انًشاد يُّ يـهْ انٌُبء؟ أو ْٕ ُ
ّخ؟
خبط
ٌ
ثبالنزِبد انٗ أّ

اإليبو 7

ّ ٔاؽذح يٍ ْزِ انشٔاٚبد
كبٌ ُ ٙكم

انضالصخ ُ ٙئبو اإلعبثخ هٍ عئال انغبئمٔ ،كبٌ «انٌُبء» ُٙ
ّٗ
عًٛن ْزِ انًٕاسد يؾه
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 .انكبُ ،ٙط ،ٙص ،ٖٗٙثبة انضٔس ٔانشـشَظ ،ػ 7؛ ٔعبئالنشٛوخ ،ط،ٔ7
صٖٓٔ ،ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ .ٕٙ

ثـ «أل»ٚ ،ؾزًم أٌ ٚكٌٕ يوُبِ ٔيِٕٓيّ ٔاػؾآ ؽزٗ نهغبئم
َِغّٔ ،انذنٛم انز٘ ًٚكٍ اُزشاػّ ْٕ سٔاط رنک انُٕم
انٕؽٛذ ٔانًزوبسٍ نهٌُبء ُُ ٙشع انغئال ٔانز٘ كبٌ يزذأال
ُ ٙنغبٌ انشٔاٚبد ُ ٙهظش طذٔسْب .يٍ ُْب كبٌ اإليبو ٚغزوًم
انٌُبء يوشُآ ثـ «أل»ٚٔ ،ؾزًم أٌ ٚكٌٕ انًشاد يٍ «أل» ُٙ
ْزِ انًٕاسد ْ ٙيب ٚغزوًم نهوٓذ انزُْ ٙأٔ انوٓذ انخبسع،ٙ
ٔههٚ ّٛكٌٕ انًشاد ْٕ رنک انُٕم يٍ انٌُبء انًوٕٓد ُ ٙرٍْ
انغبئم.
ٌ انٌُبء انز٘ كبٌ شبئوآ ُ ٙصيٍ طذٔس
ٔٓذ عجْ أٌ ركشَب أّ
ّٕٓ ٔانهوت ًُٔبء
ْزِ انشٔاٚبد ْٕ ،آبيخ يغبنظ انششة ٔانه
ذح أليضبل ْزِ األيٕس،
انغٕاس٘ ٔيب انٗ رنکٔ ،األيبكٍ انًوّ
ُزكٌٕ «أل» انوٓذٚخ َبكشح انٗ ْزا انُٕم يٍ انًغبنظ
ٔانٌُبء انغبئذ ُ ٙرنک انؾٔ ،ٍٛهه ّٛال ٚكٌٕ نّ اؿالّ ٚشًم
ّّ ؽزٗ ارا
ًٛش ْزا انُٕم يٍ انٌُبء .هالٔح ههٗ رنک أَ
ٌ
اهزجشَب انًشاد يٍ «أل» ْٕ اعزٌشاّ انغُظًٚ ،كٍ انٕٔل :اّ
ْزِ انشٔاٚبد كبَذ روُْ ٙزا انُٕم يٍ انٌُبء أٚؼآٔ ،ههّٛ
ّد هٍ عبئش
ُبَٓب رُظشٍ اَظشاُآ كبيال هٍ انٌُبء انًغش
ّيبد.
انًؾش

ٌ ْزِ
ثوجبسح أخشُْٖ :بک دنٛالٌ ههٗ انذهٕٖ انٔبئهخ ثؤّ
انشٔاٚبد ُ ٙئبو ثٛبٌ ؽشيخ َٕم خبص يٍ انٌُبءًْٔ ،ب :
ٌ نِق «انٌُبء» َبكش انٗ َٕم خبص ْٕٔ ،انٌُبء انًٔشٌٔ
ٔـ اّ
ّيبد األخشٖ.
ثبنًؾش
ّد هٍ
ٌ نِق «انٌُبء» يُظشٍ هٍ َٕم خبص يٍ انٌُبء انًغش
ٕـ اّ
ّيبد.
عبئش انًؾش
ّ ٙهٍ ْزا االؽزًبلٔ ،هذو اهزجبسِ ٕٓٚآ أٔ
كًٚ َٛكُک انزخه
ٌّٕٔ انكجبس يٍ
ّع نّ انًؾٔ
يلَُٕآ ٔكبْشآ هشُآٓٔ ُٙ ،ذ روش
أيضبل انغجضٔاس٘ ٔانِٛغ انكبشبَ ُٙ ٙكزجٓى ههٗ أؽغٍ ٔعّ؟!
ٓبل انًؾْٔ

انغجضٔاس٘ 1

ُْ ٙزا انشؤٌ:

ٍّ ثبنالو ال
«انًزكٕس ُ ٙرهک األخجبس انٌُبءٔ ،انًِشد انًوش
ٚذل ههٗ انوًٕو نٌخٔ ،هًٕيّ اًَب ٚغزُجؾ يٍ ؽٛش اَّ ال
ٓشُٚخ ههٗ اسادح انخبصٔ ،اسادح ثوغ األُشاد يٍ ًٛش روٍٛٛ
ذ يٍ ؽًهّ ههٗ
ُٚبًُ ٙشع اإلُبدح ٔعٛبّ انجٛبٌ ٔانؾكًخُ ،الثّ
ٌ انشبئن ُ ٙرنک
االعزٌشاّ ٔانوًٕوُْٓٔ .ب نٛظ كزنک؛ ألّ
انضيبٌ

ّ ُ ٙيغبنظ
ّٛبد ًٔٛشٍْ
ء ههٗ عجٛمّللأ ،يٍ انغٕاس٘ انًٌُ
انٌُبُ
ّى ثبنجبؿم،
انِغٕس ٔانخًٕسٔ ،انوًم ثبنًالْٔ ،ٙانزكه
ّ انشعبلًٛٔ ،شْبُ ،ؾًم انًِشد ههٗ رهک األُشاد
ٔاعًبهٍٓ
انشبئوخ ُ ٙرنک انضيبٌ ًٛش ثوٛذ».
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ٌ اعزِبدح
ّ كاليّ ٔعْٕشِ ْٕ أَ
ّ ؽبلُ ،هت
ٔههٗ كم
ّّ ؽٛش اّ
ّٗ ثـ «أل» نى ٚكٍ يٍ خالل انلٕٓس
انوًٕو يٍ انهِق انًؾه
ٌ اؽذٖ رهک انًٔذيبد
ذيبد انؾكًخٔ ،اّ
انهِلٔ ،ٙاًَب يٍ ئّ
هذو ٔعٕد ٓشُٚخ ههٗ هذو اسادح ثوغ األُشاد ُٙٔ .يٕػٕم
ٌ شٕٛم ٓغى ُٔشد خبص يٍ انٌُبء ـ أ٘ انٌُبء
ثؾضُبُ ،بّ
ّم ٓشُٚخ ؽبنٛخ ههٗ هذو انوًٕو ُٔ ،ّٛاخزظبطّ
ّٕٖٓ ـ ٚشك
انه
ثبنِشد انشبئن ٔانغبئذ ثغجت االَظشاٍ.
ٔٓبل انِٛغ انكبشبَ ُٙ ٙانٕاُ:ٙ
«ٔانز٘ ٚلٓش يٍ يغًٕم األخجبس انٕاسدح ُ ّٛاخزظبص ؽشيخ
انٌُبء ٔيب ٚزوّ
هْ ثّ يٍ األعش ٔانزوهٛى ٔاالعزًبم ٔانجٛن
ّٓب ثًب كبٌ ههٗ انُؾٕ انًوٕٓد
ٔانششاء كه

 .كِبٚخ األؽكبو ،طٔ ،صٕٖٗ.
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انًزوبسٍ ُ ٙصيٍ ثُ ٙأيٛخ ٔثُ ٙانوجبط يٍ دخٕل انشعبل
ّ ثبنًالْ ٙيٍ انوٛذاٌ
ًٍّٓ ثبألثبؿٛم ٔنوجٍٓ
ّ ٔركه
ههٍٓٛ
ٔانٔؼٛت ًٔٛشًْب ،دٌٔ يب عٕٖ رنک ،كًب ٚشوش ثّ ٕٓنّ  :7نٛظ
ثبنزٚ ٙذخم ههٓٛب انشعبل».
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ّ اعزـشد ثوذ َٔم كالو انشٛخ ٔرِغٛشِ ٓبئال :
صى
ُّخ ركش
ّ ٙثبألشوبس انًزؼً
«ٔههٗ ْزاُ ،ال ثؤط ثغًبم انزٌُ
انغُخ ٔانُبسٔ ،انزشٕ ْٚانٗ داس انٔشاسٔٔ ،طَ َوىّللا انًهک
انغجبسٔ ،ركش انوجبداد ٔانزشًٛت ُ ٙانخٛشاد ٔانضْذ ُٙ
انِبَٛبد َٔؾٕ رنک».
ْٕٔ شج ّٛثًب ركشِ ُ« ٙيِبرٛؼ انششائن»،
ّخ انجٛؼبء»
ٔ«انًؾغ

57

56

أٚؼآ.

ٔٓذ اخزبس انغٛذ يٓذ٘

انكشًٛش٘ 1

سأَ٘ انِٛغ انكبشبَ،ٙ

ٌ أؽذ األدنخ
ٚبِ أُؼم األٕٓال ُ ٙانًغؤنخٓ ،بئال :اّ
يوزجشآ اّ
ههٗ رنک ْٕ اَظشاٍ انشٔاٚبد انٗ انٌُبء انًوٕٓد ُ ٙصيٍ
عالؿ ٍٛانغٕس،

55

 .انٕاُ ،ٙط ،ٔ7صٕ٘ٓ.
 .يِبرٛؼ انششائن ،طٕ ،صٕٓ.
57
ّخ انجٛؼبء ،ط٘ ،ص.ٕٕٙ
 .انًؾغ
56

ٔانٛک َضّ كاليّ :
أدنخ انٌُبء انٗ يب كبٌ يزوبسُآ ُ ٙصيٍ خهِبء
«الَظشاٍ
ّ
انغٕس ،يٍ كَّٕ يشزًال ههٗ انًالْٔ ،ٙئزشَآ ثبنًوبط.ٙ
ذسٔ ،يٍ عبّ يغبّٓ ُٙ
ٔانلبْش أّ
ٌ ْزا ْٕ يُشؤ نزِظٛم انًؾّ
ْزِ انًغؤنخ ،ث ٍٛأُشاد انٌُبء..
ْٕٔ ٚؼ َٛثؤٌ كم يٍ رؤيم ُْ ٙزا انكالو ثوذ رِشٚي رُّْ يٍ
ّم انٗ هذو ؽشيخ انٌُبء ثشكم يـهْ ٔيٍ
انشجٓبد ُغٍٕ ٚزٕط
ٌ انؾشيخ اًَب ْ ٙنًب
ؽٛش ْٕ (انؾشيخ انزارٛخ)ٔ ،عٛشٖ أّ
ٔٚبسَّ يٍ انًؾشيبد األخشٖ انز ٙرضجذ ؽشيزٓب يغزٔال ٔارؾذد
ُ ٙانخبسط ين يظذاّ انٌُبء .صى ٕٔٚل :يوزشٍ ثوذو دالنخ
دنٛم ههٗ ؽشيخ انٌُبء ههٗ اؿالّٓ ٔيٍ ؽٛش ْٕ ،ثم يٍ ؽٛش
ّخ انخبسعٛخ ،يزؾذ يوّ
ّو يٍ انًؾشيبد انًغزٔه
هُٕاٌ آخش يؾش
58
ُ ٙيظذآّ انخبسع.»ٙ
ُْٔبک يٍ انٔبئه ٍٛثوذو انؾشيخ انزارٛخ نهٌُبء ،يٍ

 .يٛشاس ُٔٓ( ٕ ٙانزشاس انِٔٓ ،)ٕ ٙانٌُبء ٔانًٕع ،ٗٔٛصٓ.43

58

ل ههٗ ٔعٕد ؽٔٔٛخ هشُٛخ نهٌُبء ُ ٙصيٍ انشٔاٚبد ،أ٘
اعزذّ
ّٕٖٓ ُ ٙرنک انضيٍ ههٗ شكم
ذهٌٕ شٕٛم انٌُبء انه
أَٓى ّٚ
ؽٔٔٛخ هشُٛخ ،ثؾٛش ٚكٌٕ نهُٓ ٙانٕاسد ُ ٙانشٔاٚبد كٕٓس ُٙ
ّ انُٓ ٙهُّ ُٙ
رهک انؾٔٔٛخ انوشُٛخٔ .يوّ ُال ٚكٌٕ يب رى
ّٕٖٓ انز٘
َ انٌُبء ،ثم خظٕص انٌُبء انه
ْزِ انشٔاٚبد يـهْ
ّل انٗ ؽٔٔٛخ هشُٛخ.
رؾٕ
ٓبل انغٛذ يبعذ

انجؾشاَ1 ٙ

ُْ ٙزا انشؤٌ :

ذآ ؽزٗ
ّ ٙثبنًهٓٛ
«ٔثبنغًهخ ،شٕٛم انزٌُ
ّبد يٍ األطٕاد ثهي ؽّ
طبس اؿالّ انٌُبء ههٗ ْزا انِشد ؽٔٔٛخ هشُٛخْٔ .زا ٚلٓش
ّن انزٕاسٚخ ٔانغٛشُ .بنًشاد يٍ انٌُبء ُ ٙاألؽبدٚش
نًٍ رزج
يّ ،اًَب ْٕ انٌُبء انوشُ ،ٙأهُ : ٙاألطٕاد
انزٔ ٙسدد ُ ٙرّ
ُٓٚب ػشة آالدّللأ ٔانزظذٚخ ٔانشٓض».
انًهٓٛخ انزٚ ٙضّ
ّّ
اَ

1

59

ٚغوٗ ُْب ُ ٙانؾٔٔٛخ انٗ نِذ اَزجبِ يخبنِ ّٛانٗ

ّيبد ُ ٙهظش
ٌ انٌُبء انًٔزشٌ ثغبئش انًؾش
ْزِ انُٔـخ ْٙٔ ،أّ
ّل انٗ ؽٔٔٛخ
األئًخ ٓ :ذ رؾٕ

 .يٛشاس ُٔٓ( ٔ ٙانزشاس انِٔٓ ،)ٔ ٙانٌُبء ٔانًٕع ،ٗٔٛص.٘ٔٙ

59

ًّب ْٕ ُْ ٙزا
ٌ كٕٓس انشٔاٚبد اَ
ذه ٙأّ
هشُٛخٔ ،ثزنک ُٕٓ ّٚ
انُٕم يٍ انٌُبء ْٕٔ .ثوذ طِؾبد يٍ رنک ٚزكش أيشآ ُٙ
ذيخ ،األيش انز٘ ٚوكظ هًْ اْزًبيّ
رؤٛٚذ ْزِ انوجبسح انًزّٔ
ذهبِ ٔيجُبِ انز٘ ْٕ اخزظبص انؾشيخ ـ يٍ ثبة
انكجٛش ثًّ
ّٕٖٓ.
انؾٔٔٛخ انضبَٕٚخ (انوشُٛخ) ـ ثبنٌُبء انه
ٌ
ذه ٙأّ
«َؾٍ يوبشش انٔبئه ٍٛثبنزِظٛم ُْ ٙزا انٌُبءَّ ،
ذاْب
انٌُبء انًُٓ ّٙهُّ ْٕ األطٕاد انًهٓٛخ انز ٙرزظّ
ُٓٚب ػشة انذٍُٕ ٔانوٛذاٌ،
انِزٛبدُٔ ،غّبّ انشعبلٚٔ ،ضّ
ٔنكضشح اؿالّ انٌُبء ههٗ ْزا انِشد األخض ،طبسد ؽٔٔٛخ هشُٛخ
ُ.»ّٛ

60

ٌ انشٛخ يؾًذ ؽغ ٍٛكبشَ انٌـبء يٍ انٔبئه ٍٛثُِ ٙانؾشيخ
اّ
ٌ أؽكبو انٌُبء ههٗ صالصخ أٓغبوًُُّ ،
انزارٛخ ،ثم ْٕ ٚشٖ أّ
ّ أٚؼآُ ،بنؾشاو يُّ ْٕ
ّؤ ،يُّ انًجبػٔ ،يُّ انًغزؾت
انًؾش
ّش هُّ انششم ُ ٙثوغ انُظٕص ثـ «أنؾبٌ أْم انِغْ
يب هج
ٔانكجبئش»ٓ ،بل :
ذ انظٕد ٔرؾغُّٛ
«ٔانخالطخ ،أّ
ٌ يّ

 .انًظذس أهالِ ،صٕٓ٘.

60

ٔرشعٛوّ ْٕ انٌُبء يـهٔآٔ ،نكٍ ٓغى يُّ ؽشاو ْٕٔ ،يب ٕٚعت
ّخ ٔانـٛش ُٔٔذ انزٕاصٌ انؤهٔ ،ٙان ّٛاإلشبسح ُ ٙانششم
انخِ
ثـ «نؾٌٕ أْم انِغْ ٔانكجبئش»ٓٔ .غى يجبػ أٔ يغزؾتْٕٔ ،
ّ يب نى ٚجهي رهک انًشرجخٔ ،اٌ أٔعت عشٔسآ ٔاسرٛبؽآ ،أٔ
كم
ًّب ُٙ
عهت ؽضَآ ٔثكبء ٔيٕهلخ ٔهجشحُ ،بَّ يغزؾغٍ يـهٔآ ،عٛ
ّ ئبو ثؾغت يب ُٚبعجّ.
انٔشآٌ ٔانذهبء ٔانشوش ،كم
هجذللا ثٍ سٔاؽخ ههٗ
ّل يب ٔسد يٍ رٔشٚش انُجّ 8 ٙ
ُٚض
ٔههٗ ْزا ُ
انؾذاءٔ ،كبٌ ؽغٍ انظٕدٔ ،يب ٔسد يٍ عٕاص ًُبء انًٌُٛبد
ُ ٙاألهشاط ٔاألُشاػٔ ،ال ٚكٌٕ يٍ ثبة االعزضُبء يٍ ؽشيخ
انٌُبء ،كًب ركشِ انِٔٓبءٔ .انًشكٕک أَّ يٍ انؾشاو أٔ
انًجبػ ،رغش٘ ُ ّٛأطبنخ اإلثبؽخ».
ة ) ٕٓنّ روبنٗ:
َايب ).
ِش
ُّٔا ك
يش
َ

(

61

ُّٔا ث َّ
ْٕ
ِبنهٌ
يش
ِر
َا
َ ٔ
ُّٔس
ٌ انض
ٍِٚ
انز
َ َّ
ٔ
ذَٔ
ُٓ
َا َ
ٚشَْ
َ الَ َ
ِ

62

 .يٛشاس ُٔٓ( ٖ ٙانزشاس انِٔٓ ،)ٖ ٙانٌُبء ٔانًٕع،ٗٔٛصٓ.ٔ47
 .انِشٓبٌ.7ٕ :

61
62

طرٌقة االسحدالل

ههٗ انشًى يٍ أَٓى ٓذ ركشٔا انوذٚذ يٍ انًوبَ ٙنكهًخ
«انضٔس» ،يٍ ٓجٛم :انكزةٔ ،انششکٔ ،أهٛبد أْم انزيخ،
ٔنكٍ ُْبک يٍ انًِغّش ٍٚـ يٍ أيضبل
65
أث ٙانِؼم انـجشعٔ 64ٙانواليخ انـجبؿجبئٙ

63

ـ يٍ

ٌ يٍ
ٌ يوُٗ «انضٔس» ْٕ يغبنظ انجبؿمٔ ،أّ
رْت انٗ انٕٔل ثؤّ
ث ٍٛيظبد ْٚانجبؿم يغبنظ انٌُبءٓٔ ،ذ عبء ُ ٙسٔاٚخ طؾٛؾخ
انغُذ رِغٛش «انضٔس» ثبنٌُبء.
ُوٍ يؾًذ ثٍ يغهى ٔأث ٙانظجبػ انكُبَ ،ٙهٍ أثٙ
ّٔعم:
ٕٓلّللا هض
انٌُبء».

(

هجذللا 7
ّ

ُٙ

َ )ٓ ،بلْٕ« :
ُّٔس
ٌ انض
ٍِٚ
انز
َ َّ
ٔ
ذَٔ
ُٓ
ٚشَْ
َ الَ َ

66

ٔههًُ ،ّٛن األخز ثو ٍٛاالهزجبس انًوُ ٍٛٛاألخٛش ٍٚنكهًخ
«انضٔس»ًٚ ،كٍ اعزُجبؽ ؽشيخ

63

 .يغًن انجٛبٌ ،ط ،7صٖٕ4ـٖٖٕ٘ٓٓ3 ،و.
 .انًظذس أهالِ.
65
 .انًٛضاٌ ،ط٘ٔ ،صٕٕٗ.
66
 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖٖٗ ،ثبة انٌُبء  ،...ػ ٖٔ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
صٖٗٓ ،ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ ٖ ُٙٔ .عُذ آخشٚشٔ٘ ْزا انؾذٚش يؾًذ
ثٍ يغهى هٍ أث ٙانظجبػ هٍ اإليبيبنظبدّ .7
64

انٌُبء يٍ ْزِ اٜٚخ.
مىاقشة االسحدالل

ٌ دالنخ ْزِ انشٔاٚخ انًوزجشح ههٗ ؽشيخ انٌُبء رجذٔ
سًى أّ
ٓـوٛخ ،نكٍ رشد ههٓٛب َِظ انٕعِٕ انزٔ ٙسدد ههٗ اٜٚخ
ُّٔسِ ).
َ انض
ْل
ِجُٕا َلٕ
َُ
َاعْز
انغبثٔخٔ ( :
ٌ ْزِ اٜٚخ ُ ٙئبو ثٛبٌ طِبد انًئيٍُٛ
هالٔح ههٗ رنک ُبّ
67

ّٗ انًئيٌُٕ ثظِبد يغزؾجخ ال
ذ أٌ ٚزؾه
(ٔهجبد انشؽًٍ)ٔ ،ال ثّ
رشٓٗ انٗ انٕعٕةٔ ،هه ّٛال ًٚكٍ نُب أٌ َغزِٛذ انٕعٕة يٍ
ْزِ اٜٚخ ثبنُغجخ انٗ يٕسد خبصّ يٍ ْزِ انًٕاسد.
ٍَ
َّ ع
ِم
ُِٛع
ِٚشِ ن
نؾَذ
ٕٓ
َش
ٚشْز
يٍ
ْ انُ
ٍِ
َي
ط ) ٕٓنّ روبنٗ ٔ ( :
َ اْ
ِ٘ َ
ْ
ْ َ
نْ
َّبطِ َ
ِ.) ٍٛ
يٓ
َز
ٓىْ ع
نئ
ُٔا أ
ْض
َّخِز
ٚز
ْى ٔ
ِه
ِ ع
َْٛش
ِغ
ِّهللا ث
عَجِٛم
ِک َ
َُٔ
ََ
ََ
َاة ُ
نُ
ْب ُ

68

ٔٓذ عبء ُ ٙثوغ انشٔاٚبد رِغٛش «نٕٓ انؾذٚش» ثبنٌُبء :
ُوٍ يؾًذ ثٍ يغهى ،هٍ أث ٙعوِش ٓ ،7بل :عًوزّ ٕٔٚل:
ّٔعم هه ّٛانُبس»ٔ ،رال ْزِ اٜٚخ:
ّب ٔهذّللا هض
«انٌُبء يً

(

 .عٕسح انؾظ ،اٜٚخ.ٖٓ :
 .نًٔبٌ.ٙ :

67
68

ٕٓ
َش
ٚشْز
يٍ
ْ انُ
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َي
ٔ
ِ٘ َ
ْ َ
نْ
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نئ
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ْض
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ٚز
ٔ
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َُٔ
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ٓىْ
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نُ
ْب ُ

ْى
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ِ ع
َْٛش
ِغ
ِّهللا ث
ْ عَجِٛم
ٍَ
َّ ع
ِم
ُِٛع
ِٚشِ ن
نؾَذ
اْ
70
ِ.» 69) ٍٛ
يٓ
َز
ع
َاة ُ

كٍفٍة االسحدالل ومىاقشحه

َلشآ الشزًبل اٜٚخ ههٗ انٕهٛذ ثبنوزاة نًٍ ٚشركت نٕٓ
ٌ ْزِ اٜٚخ ُٓٛب
انؾذٚشُ ،بَٓب رذل ههٗ ؽشيخ انٌُبءًٛ ،ش أّ
ْ عَجِٛم
ٍَ
َّ ع
ِم
ُِٛع
ذهٔ ،ّٛرنک ؽٛش رٕٔل ...( :ن
ِ
دالنخ طشٚؾخ ههٗ يب َّ
ٌ انوهخ ٔانغجت انؾٔٙٔٛ
ِه
ِ ع
َْٛش
ِغ
ّهللا ث
ْىُٓ ،)...زِ انغًهخ رضجذ أّ

ٌ ؽشيخ انٌُبء نٛغذ
نؾشيخ انٌُبء ْٕ اإلػالل هٍ عجٛم
ّللأ ،أّ
رارٛخُ ،زكٌٕ ْزِ انشٔاٚخ انًِغّشح ُ ٙئبو ثٛبٌ يظبدْٚ
عجٛمللا ٔيٕاسدِ ْٕٔ ،انٌُبء انًوشٍٔ ُٙ
ّ
ّ هٍ
ٚؼم
انٌُبء انز٘ ُ
صيٍ انًوظٕي.: ٍٛ
ٌ
ٔاإلشكبل اٜخش انز٘ ٚشد ههٗ دالنخ ْزِ اٜٚبد انضالس ْٕ أّ
«انٌُبء» يٍ ئٕنخ انظٕدًُٛ ،ب «انضٔس» ٔ«نٕٓ انؾذٚش» يٍ
ئٕنخ انكالو.

69

 .نًٔبٌ.ٙ :
 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖٔٗ ،ثبة انٌُبء  ،...ػ ٗ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
صٖٗٓ ،ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ .ٙ
70

4ـ2ـ رواٌات مجانس انغىاء

ل ُْب ثغًهخ سٔاٚبد ههٗ انؾشيخ انزارٛخ نهٌُبء: ْٙٔ ،
اعزذّ
ٍّ ركشِ ،هٍ أثٙ
أ) هٍ عٓم ،هٍ اثشاْٛى ثٍ يؾًذ انًذ ،ُٙٚهً
هجذللا ٓ ،7بل :عُئم هٍ انٌُبء ٔأَب ؽبػشُٔ ،بل « :ال رذخهٕا
ّ
ثٕٛرآّللا يوشع هُٓب».

71

ة ) عبء ُ ٙكزبة يغبئم هه ٙثٍ عوِش  :عؤنزّ هٍ انشعم
ٚغهظ انّٛ؟ ٓبل« :ال».
ٚزوً
ّذ انٌُبءُ ،

72

هجذللا « :7ثٛذ انٌُبء ال رئيٍ
ّ
ط ) طؾٛؾخ صٚذ انشؾبوٓ :بل أثٕ
ُ ّٛانِغٛوخٔ ،ال رغبة ُ ّٛانذهٕحٔ ،ال ٚذخهّ انًَ
هک».

73

طرٌقة االسحدالل

ٌ اهشاعّللا عجؾبَّ ٔروبنٗ ُ ٙيشعهخ اثشاْٛى
اّ

71

 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖٗٗ ،ثبة انٌُبء  ،...ػ ٔ4؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
ص ،ٖٓٙثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ ٕٔ.
72
 .يغبئم هه ٙثٍ عوِش ،ص ،ٔٗ4ػ ٔ4ٙ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط ،ٔ7صٕٖٔ ،ثبة
رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ ٕٖ.
73
 .انكبُ ،ٙط ،ٙصٖٖٗ ،ثبة انٌُبء  ،...ػ ٘ٔ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
صٖٖٓ ،ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ ٔ.

ثٍ يؾًذ دنٛم ههٗ ؽشيخ انٌُبءْٔ ،كزا األيش ثبنُغجخ انٗ
ل ههٗ
انوجبساد انُبُٛخ ُ ٙانشٔاٚز ٍٛاألخٛشرٍٛ؛ ُبَٓب رذّ
ؽشيخ انٌُبء ؽشيخ رارٛخ.
مىاقشة االسحدالل

ٌ كهًخ «ثٛذ انٌُبء» رشكٛت يشبثّ ل «ثٛذ انًبل»،
ٚجذٔ أّ
ٔ«ثٛذ األؽضاٌ» ٔأيضبنًٓبٔ ،أَّ ٚغزوًم ُ ٙيٕػن ٔيكبٌ
نهًؼبٍ انٔ .ّٛههُ ّٛبنًشاد ُْب ْٕ انًكبٌ ٔانًٕػن انز٘
ٌ ْزِ
خظ
ّض نٓزِ انٌبٚخٔ ،نٛظ كم يٕػنٔ .ثـجٛوخ انؾبل ُبّ
ل ههٗ
ٌُٚ
انشٔاٚخ ؽزٗ ارا كبٌ يشادْب كم
ّٗ ُ ،ّٛال رذّ
ّ ثٛذ ُ
ٚغزِبد يُٓب انؾشيخًُِٛ .ب ٚزوهْ
أكضش يٍ انكشاْخٔ ،ال ُ
ثبنشٔاٚخ األٔنٗ (يشعهخ اثشاْٛى ثٍ يؾًذ) نٛظ ُ ٙاهشاعّللا
ّزّ ٔ(كشاْزّ)ًُٛٔ .ب
أّ٘ كٕٓس ُ ٙؽشيخ انٌُبء ،عٕٖ يشعٕؽٛ
ّْ ثبنشٔاٚخ انضبَٛخ ٔانضبنضخ انهزٔ ٍٛسد ًُٓٛب ؽكى
ٚزوه
انًغؤنخ ثؤعٕثخ خجشٚخ َبُٛخ ،ال ًٚكٍ أٌ َغزِٛذ أكضش يٍ
ٌ كٕٓس انغًهخ انخجشٚخ انُبُٛخ ُ ٙئبو اإلَشبء،
انكشاْخ؛ ألّ
ُ ٙانؾشيخ يٕػن ثؾش ٔاشكبلٔ ،انًؾْٔ انُشآ ٙيٍ ثٍٛ
ًُم انخجشٚخ ال كٕٓس
ٌ انغ
انكجبس انز ٍٚرْجٕا انٗ انٕٔل ثؤّ
نٓب ُ ٙانٕعٕة ٔانؾشيخٔ ،ال ًٚكٍ

نُب أٌ َغزِٛذ ًٛش االعزؾجبة يٍ انًٕعجخ يُٓبًٛٔ ،ش
انكشاْخ يٍ انغبنجخ كزنکَ ،بٓال انزظشٚؼ ثٓزا انًوُٗ هٍ
ذط األسدثٛهٔ ،ٙطبؽت انًذاسکٔ ،انواليخ انًغهغُٙ ٙ
انًّٔ
ثؾبساألَٕاس.

74

7ـ4ـ رواٌات انجىاري انمغىٍات (أجرجههّ  ،وشراؤههّ وتٍعههّ ) :
طرٌقة االسحدالل ومىاقشحها

ٌ ْزِ انـبئِخ يٍ انشٔاٚبد يُوذ يٍ ششاء ٔثٛن انغٕاس٘
اّ
ٌ أطم ششاء
انًٌُٛبدٔ ،اهزجشد صًٍُٓ ؽشايآ ٔعُؾزآٔ .ؽٛش اّ
ّ عبئض ثال اشكبل ،نى ٚكٍ نٓزِ انؾشيخ يٍ عجت
انغٕاس٘ ٔثٛوٍٓ
آخش ًٛش انٌُبءٔ ،ههٚ ّٛغت أٌ ٚكٌٕ انٌُبء ؽشايآ ؽزٗ ٕٚعت
ؽشيخ ْزِ انًوبيهخ.
انشػب 7

هٍ

أ) انؾغٍ ثٍ هه ٙانٕشبءٓ ،بل :عُئم أثٕ انؾغٍ
ّٛخُٔ ،بل ٓ« :ذ ركٌٕ نهشعم انغبسٚخ رهٓٔ ،ّٛيب
ششاء انًٌُ
صًُٓب اال صًٍ كهتٔ ،صًٍ انكهت عؾذٔ ،انغؾذ ُ ٙانُبس».
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 .يغزُذ انشٛوخ ،طٕ ،ص.ٕٔ7
 .انكبُ ،ٙط٘ ،صٕٓٔ ،ثبة انًٌُٛخ ٔ  ،...ػ ٗ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط،ٔ7
صٕٗٔ ،ثبة رؾشٚى ثٛن انًٌُٛخ ،ػ .ٙ
75

هجذللا ،7
ّ
ة ) يٕصٔخ عوٛذ ثٍ يؾًذ انـبؿش٘ ،هٍ أث ،ّٛهٍ أثٙ
ٓبل :عؤنّ سعم هٍ ثٛن انغٕاس٘ انًٌُٛبدُٔ ،بل « :ششاإٍْ
ّ َِبّ».
ّ كِشٔ ،اعزًبهٍٓ
ٔثٛوٍٓ ؽشاؤ ،روهًٍٓٛ
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ط ) سٔاٚخ يوًش ثٍ أث ٙخالد ،هٍ أث ٙانؾغٍ انشػب ٓ ،7بل:
«خشعذ ٔأَب أسٚذ دأد ثٍ هٛغٗ ثٍ ههٔ ٙكبٌ ُٚضل ثئش
ئ ،ًٌٕٛهه ّٙصٕثبٌ ًهٛلبٌُ ،شأٚذ ايشأح هغٕصآ ٔيوٓب
عبسٚزبٌ؛ ُٔهذٚ :ب هغٕصآ ،أرجبم ْبربٌ انغبسٚزبٌ؟ ُٔبنذ :
َوىٔ ،نكٍ ال ٚشزشًٓٚب يضهکٓ .هذِٔ :
ٌ اؽذاًْب
نى
َ؟ ٓبنذ :ألّ
77
يٌُٛخٔ ،األخشٖ صايشح».
ٌ ْزِ انشٔاٚخ اًَب ركٌٕ دنٛال ههٗ انؾشيخ ،ارا
ٔؿجوآُ ،بّ
ًّذ ثٓزا انكالو هبنًخ ثؾشيخ هًم
كبَذ انوغٕص انجبئوخ ٓذ ركه
انغٕاس٘ انًٌُٛبدٔ ،اال
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 .انكبُ ،ٙط٘ ،صٕٓٔ ،ثبة انٌُبء ،ػ ٙ؛ ٔعبئم انشٛوخ ،ط،ٔ7صٕٗٔ،
ثبة رؾشٚى ثٛن انًٌُٛخ  ،...ػ .7
77
 .انكبُ ،ٙط ،ٙص ،ٗ74ثبة انُٕادس ،ػ ٗ؛ ٔعبئم انشٛوخ،ط ،ٔ7صٖٗٓ،
ثبة رؾشٚى انٌُبء  ،...ػ ٗ.

ّ شؤٌ اإليبو ٔيُضنزّ
ُهٕ كبٌ ْزا انكالو يُٓب َبكشآ انٗ ههٕ
ل ههٗ
ٔرشُ
ّوّ هٍ يضم ْزِ األيٕس ،نًب كبٌ ُ ٙكاليٓب يب ٚذّ
انؾشيخ.
ٌ يٕنٗ نک
د) هٍ اثشاْٛى ثٍ أث ٙانجالدٓ ،بلُٔ.. :هذ نّ :اّ
ٔٚبل نّ اعؾبّ ثٍ هًشٓ ،ذ أٔطٗ هُذ يٕرّ ثجٛن عٕاس نّ
ّْٔ ،زا انضًٍ صالصًئخ
يٌُٛبدٔ ،ؽًم انضًٍ انٛکٓٔ ،ذ ثوزٍٓ
أنَ دسْى،

ُٔبل 7

ٌ ْزا عُؾذٔ ،روهًٍٓٛ
ّ
« :الؽبعخ ن ،ُّٛ ٙاّ

ّ عُؾذ».
ّ َِبّٔ ،صًٍُٓ
كِشٔ ،االعزًبم يٍُٓ

78

ٌ ْزِ انشٔاٚخ ٔاٌ اشزًهذ ههٗ ؽكى طشٚؼ ٔٔاػؼ ثشؤٌ ؽشيخ
اّ
ٌ يٕػٕم انٌُبء ٔيظذآّ ُٓٛب
ٌ اإلَظبٍ ٔٚزؼ ٙأّ
انٌُبء ،اال أّ
ٌ يب ركشَبِ ُ ٙعبئش انشٔاٚبد ٚشد ُْب
ًٛش ٔاػؼ أثذآٔ ،أّ
أٚؼآ.
ٌ أعهٕة يٕاعٓخ األئًخ  :نٓزِ انًغؤنخ (ششاء
هالٔح ههٗ رنکُ ،بّ
ٔثٛن انغٕاس٘ انًٌُٛبد) ٔانًٕاعٓخ ٔانظشاؽخ ٔانٕػٕػ،
ٔاشزٓبسْى ُٙ

78

 .انكبُ ،ٙط٘ ،صٕٓٔ ،ثبة كغت انًٌُٛخ ٔششائٓب ،ػ 7؛ٔعبئم انشٛوخ،
ط ،ٔ7صٖٕٔ ،ثبة رؾشٚى ثٛن انًٌُٛخ  ،...ػ ٘.

انُٓ ٙهٍ ْزِ انًوبيهخٔ ،رشج ّٛصًٍ انًٌُٛبد ثضًٍ انكهت،
ّ كِشآٚ ،ؾك ٙثؤعًوّ هٍ َٕم يٍ انًٕاعٓخ
ٔاهزجبس روهًٍٓٛ
انًزكبُئخ يٍ ٓجهٓى نًب كبٌ عبئذآ ُ ٙهظشْى ْٕٔ ،انشٙء
انز٘ كبٌ ثُٕ انوجبط ثظذد انزشٔٚظ نّ ٔاشبهزّ يٍ عٛبعخ
ّم ٔانِغْ ٔانِغٕس ٔيب انٗ رنک.
انزؾه
انذانخ ههٗ
ُّ ،بَُب ارا أخزَب ثبؿالّ انشٔاٚبد
ٔيٍ صى
ّ
انؾشيخ ،عٔٛن انزوبسع ثُٓٛب ٔث ٍٛانشٔاٚبد انذانخ ههٗ
ّ ٔاإلثبؽخٔ .ههٚ ّٛغت انغًن ثًُٓٛبٔ ،خٛش ؿشٔٚخ نهغًن
انؾم
ثْ ٍٛبر ٍٛانـبئِز ٍٛيٍ انشٔاٚبد ْٕ يب ركشَبِ يٍ ؽًم
ثبللٔ
انشٔاٚبد انُبْٛخ هٍ انٌُبء ٔانًٕع ٗٔٛانًٔزشَخ ّ
ٔانشٕٓح ٔعبئش انًؾشيبدٔ ،أيب انـبئِخ األخشٖ ُزؾًم ههٗ
انًظبد ْٚاألخشٖ يًُٓبٔ ،ال ٚؾكى ثؾشيزٓب.
ٌ انشٔاٚبد انٕاسدح ُ ٙثبة «انٌُبء» أكضش
عذٚش ثبنزكش أّ
يًب ركشٔ ،نكُُب آزظشَب ههٗ إٔٓاْب يٍ َبؽٛخ انغُذ
ٌ انشٔاٚبد انز ٙنى َشش انٓٛب ايب ػوِٛخ يٍ ؽٛش
ٔانذالنخ؛ ألّ
ذدح .
انغُذ أٔ أٌ دالنزٓب ههٗ انؾشيخ روبَ ٙيٍ يشبكم يزوّ

االعزضُبءاد
أدنخ
ّهُب ان ّٛيٍ انشٔاٚبد ،أ٘ :اَظشاٍ
ؿجٔآ نًب رٕط
ّ
انؾشيخ انٗ َٕم خبص يٍ إَٔام انٌُبء ،أٔ انٌُبء انًٔشٌٔ
ّيبد ،ال ٚجٔٗ ُْبک يوُٗ ٔيِٕٓيآ نالعزضُبء ُٙ
ثغبئش انًؾش
ٌ يب ركش يٍ يظبد ْٚانًغزضُٛبد ُْ ٙزا انجبة ،يٍ
انٌُبء؛ ألّ
انؾذاءٔ ،انٌُبء ُ ٙاألهشاطٔ ،عبؽبد انٔزبلٔ ،انوٛذ،ٍٚ
ٔرالٔح انٔشآٌ ٔرغٕٚذِ ،أٔ انشصبء انؾغ ،ُٙٛايب أٌ ٚكٌٕ
ّيبد أٔ ال ُٙٔ ،كهزب انظٕسرٚ ٍٛكٌٕ انؾكى
ئشَٔآ ثبنًؾش
ٔاػؾآ.
ٔنًضٚذ يٍ االؿالم ههٗ يٕاسد االعزضُبء ُ ٙثبة «انٌُبء» َؾٛم
ّع
ّ ُٔ ّٛروش
انٔبسة انكشٚى انٗ انًٕعٕهبد انِٔٓٛخُ ،كم
79
ذس هٍ يغزضُٛبرّ أٚؼآ.
نًغؤنخ انٌُبء ،رؾّ
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 .يٍ ثبة انًضبل ساعن :عٕاْش انكالو ،طٕٕ ،صٔ٘؛ ٔيغبنکبألُٓبو ،طٔ،
صٖٓٗ ـ ٗٓٗ؛ ٔيغزُذ انشٛوخ ،طٕ ،صٖٓٗ ـٗٓٗ؛ ٔعبين انًٔبطذ ،طٗ ،صٖٕ؛
ٔيغًن انِبئذح ٔانجشْبٌ،ط ،4صٔ.ٙ

انُزٛغخ
ّ انغًبل».
ٌّللا عًٛم ٚؾت
عبء ُ ٙانؾذٚش انشش« :َٚاّ
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ُٔذ اْزى

اإلعالو ثًٕػٕم انغًبل
ٌ اإلعالو نى ٔٚزم انزائٔخ
اْزًبيآ كجٛشآ ،يٍ ُْب ُبّ
ثش ُ ٙيؾبسثخ اإلعالو نهٌُبء ثشكم
انغًبنٛخٔ ،ههٚ ّٛغت انزذّ
دُٓٓ .ْٛم كبَذ يخبنِخ انُظٕص انذُٛٚخ اإلعاليٛخ نًٕٔنخ
انٌُبء يٍ َبؽٛزّ انغًبنٛخ ،أو الشزًبنّ ههٗ أيٕس أخشٖ
رٔزم انـبٓبد انِشدٚخ ٔاالعزًبهٛخ ُ ٙاإلَغبٌ؟
ٌ «يِٕٓو انٌُبء» أؽذ أثشص يظبد ْٚانًِبْٛى
اّ
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ّم ٔاكٓبس انُوًخ ،ػ ٔ؛
 .انكبُ ،ٙط ،ٙص ،ٖٗ4ثبة :انزغً
ّم ،ػ ٕ.
ّانوبيهٔ ،ٙعبئم انشٛوخ ،ط٘ ،ص٘ ،ثبة :اعزؾجبة انزغً
انؾش

انًغًهخ ُ ٙانِّٔ اإلعاليُ .ٙبَُب يٍ خالل انشعٕم انٗ ههًبء
ّم انٗ
انهٌخٔ ،انزوشِٚبد انز ٙأثذاْب انِٔٓبء ،ال َزٕط
ٌ ثوغ انِٔٓبء
روشٔ َٚاػؼ ٔؽبعى ُْ ٙزا انشؤٌ .ثٛذ أّ
ٌ انِٔٓبء اًَب
انكجبس أؽبل ُ ٙروش َٚانٌُبء انٗ انوشٍٔ ،أّ
ٚشاعوٌٕ أطؾبة انهٌخ ـ نِٓى يب ٚشٚذِ انوشٍ ـ ثبهزجبسْى
انهٌٕ ٍٛٚيٍ أْم انوشٍ أٚؼآ.
ٔيٍ ث ٍٛانًظبدس األسثوخ انًزكٕسح العزُجبؽ انؾكى انششهٙ
ّخ ٔاإلعًبم ٔانؤم) الًٚكٍ االعزُبد ُٙ
(أ٘ :انكزبة ٔانغُ
ٌ يبْٛخ
اعزُجبؽ ؽكى يغؤنخ انٌُبء نٌٛش انغُ
ّخ ٔانشٔاٚبد؛ ألّ
ُ ُ ٙانًغؤنخ
انٌُبء الرجٔ ٙيغبال نهشعٕم انٗ انؤمٔ .اإلعًبم
ٌ
ل اال ههٗ انٔذس انًزٔ ،ٍٔٛرنک ألّ
ْٕ ُ ٙأُؼم ؽبالرّ ال ٚذّ
ّ َضام ٔاخزالٍ ث ٍٛانًغزٓذْ ،ٍٚزا ُؼال هٍ كَّٕ
انًغؤنخ يؾم
يذسكٛآ .أيب انٔشآٌ انكشٚى ُبنجؾش ُ ُٙ ّٛانؾٔٔٛخ ثؾش ُٙ
انذانخ ههٗ ؽكى انٌُبءٔ ،ههّٛ
انشٔاٚبد انًِغّشح نالٚبد
ّ
ٚوٕد انجؾش ثشؤَٓب انٗ انشٔاٚبد أٚؼآ.
ٔٓذ أَغى انِٔٓبء ُ ٙاعزُجبؽ انؾكى ثؾشيخ انٌُبء يٍ ْزِ
انشٔاٚبد انٗ ؿبئِزًُُٓ ،ٍٛى يٍ رْت

انٗ انٕٔل ثؾشيخ يـهْ انٌُبء ،ثًُٛب رْت آخشٌٔ انٗ
ّٕٖٓ ٔانشٕٓ٘
انزِظٛم ٔانٕٔل ثؾشيخ خظٕص انٌُبء انه
ّيبد.
ٔانًٔزشٌ ثغبئش انًؾش
ٌ عًٛن ْزِ انشٔاٚبد ـ هالٔح ههٗ اإلشكبالد انز ٙرشد
ٔٚجذٔ أّ
ّ ٔاؽذح يُٓب ُ ٙئبو اعزُجبؽ انؾشيخ انزارٛخ ـ
ههٗ كم
يُظشُخ انٗ َٕم خبص يٍ انٌُبء انشائظ ُ ٙصيٍ طذٔس
ٌ انًُبرط انًٕعٕدح ُ ٙانكزت انزبسٚخٛخ ٔكزت
انشٔاٚبدٔ .أّ
ٌ انشٔاٚبد انذانخ ههٗ
انغّٛ
َش رشٓذ ههٗ ْزِ انؾٔٔٛخٔ .أّ
اعزضُبء ثوغ يظبد ْٚانٌُبء يٍ ٓجٛم :انٌُبء ُ ٙاألهشاط،
ل
ٔانؾذاءٔ ،انوٛذ( ٍٚانِـش ٔاألػؾٗ)ٓٔ ،شاءح انٔشآٌ ،رذّ
ّو
ّو نزارّ ٔثٕٔل يـهْٔ ،اًَب انًؾش
ٌ انٌُبء نى ٚؾش
ههٗ أّ
ّيخ أخشٖ.
يُّ خظٕص َٕم خبصٔ ،رنک الٓزشاَّ ثؤيٕس يؾش
ّ يٍ انًؾْٔ انغجضٔاس٘ٔ ،انِٛغ انكبشبَٔ ،ٙانغٛذ
ٔٓذ رْت كم
ٌ
يبعذ انجؾشأَ ،ٙانغٛذ يٓذ٘ انكشًٛش٘ ..انٗ انٕٔل ثؤّ
انذانخ ههٗ انؾشيخ ،رشٛش انٗ َٕم خبص يٍ انٌُبء
انشٔاٚبد
ّ
كبٌ عبئذآ ُ ٙصيٍ طذٔس انشٔاٚبدٔ ،كبٌ انٌشع يُّ اشبهخ
انِغبد ٔانِؾشبء ٔانزٓزک ،أ٘ انٌُبءّللأ٘ انًٔشٌٔ

ّٕٖٓ.
ّيبد انه
ثبنًؾش
ّو يظذآآ ل
كًب ًٚكٍ أٌ َزٕطم ـ يٍ خالل ٕٔٓم انٌُبء انًؾش
«انضٔس»ٕٓ«ٔ ،ل انضٔس»«ٔ ،نٕٓ انؾذٚش» ُ ٙثوغ انشٔاٚبد ـ
انٗ انٕٔل ثبعزُجبؽ ؽشيخ انٌُبء ارا آزشٌ ثٓزِ األيٕس،
ٔرنک هٍ ؿش ْٚانزٕعّن ُ ٙرُٔٛؼ انًُبؽٔ ،رٕعٛن دائشح
انًالكبد.

انًصبدس
ـ

انمشآٌ انكشٚى.

 .إسشبد األرْبٌ إنٗ أؽكبو اإلًٚبٌ ،انواليخ انؾه ،ٙانؾغٍ ثٍ
ٓش ،يئعغخ َشش اعاليٓ ،ٙى.
ٕٚعَ ثٍ انًـّ
 .األغبَ ،ٙأثٕانِشط اإلطِٓبَ ،ٙداس اؽٛبء انزشاس انوشث،ٙ
ثٛشٔدْٔٗٔ٘ ،ـ .ّ.
 .ألشة انًٕاسد ف ٙفصٛؼ انعشثٛخ ٔانشٕاسد ،انًوهى عوٛذ
انخٕس٘ انششرَٕ ٙانهجُبَ ،ٙاَزشبساد يكزجخ آٚخّللا انًشهشٙ
انُغِٓ ،ٙى.
 .انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ ،أثٕانِذاء اعًبهٛم ثٍ هًش ثٍ كضٛش
انذيشٔ ،ٙثٛشٔد ،داسانِكش.
ّ انذ ٍٚأثٕ
 .ربط انعشٔط يٍ عٕاْش انمبيٕط ،يؾت

ُٛغ انغٛذ يؾًذ يشرؼٗ انؾغ ُٙٛانٕاعـ ٙانضثٛذ٘ انؾُِ،ٙ
داسانِكش ،ؿجن هبو ٗٔ33و ْٔٗٔٗ/ـ  ،ّ.ثٛشٔد ،نجُبٌ.
 .رؾشٚش األؽكبو انششعٛخ عهٗ يزْت اإليبيٛخ ،انواليخ انؾه،ٙ
ٓش ،يئعغخ اإليبو انظبدّ ٓ ،7ى.
انؾغٍ ثٍ ٕٚعَ ثٍ انًـّ
ّللا انًٕعٕ٘،
 .رؾشٚش انٕعٛهخ ،اإليبو انخً ،ُٙٛانغٛذ سٔػ
يئعغخ داسانوهى.
 .رعهٛى ٔرشثٛذ دس اعالو ،انشٓٛذ يشرؼٗ انًـٓش٘  ،1اَزشبساد
طذسا.
 .انزُمٛؼ انشائع نًخزصش انششائع ،عًبل انذ ٍٚانًٔذاد ثٍ
هجذللا انغٕٛس٘ انؾهَ ،ٙشش يكزجخ آٚخّللا انولًٗ انًشهشٙ
ّ
انُغِْٔٗٓٗ ،ٙـ .ّ.
 .رٓزٚت انهغخ ،ألث ٙيُظٕس يؾًذ ثٍ أؽًذ األصْش٘ ،داس اؽٛبء
انزشاس انوشث ،ٙثٛشٔد ،نجُبٌ.
 .عبيع انًمبصذ ف ٙششػ انمٕاعذ ،انًؾْٔ انضبَ ،ٙهه ٙثٍ
انؾغ ٍٛانكشك ،ٙيئعغخ آل انجٛذْٔٗٔٗ ،ـ  ،ّ.انـجوخ
انضبَٛخ.
 .عغزبس٘ دسثبسِ يٕعٛمٗ ٔيعٛبسْبٖ آٌ دس اعالو ،انذكزٕس أؽًذ
ٌُِٕس يٌشثَ( ،ٙض ْزِ انًٔبنخ يٕعٕد ُُ ٙظهٛخ انٌُِٕ
انغًٛهخ «ُْشْبٖ

صٚجب» ،انوذدٔ ،ٖٔ :نألعَ انشذٚذ نى َوضش ههٗ َغخزٓب
انًـجٕهخ).
 .عٕاْش انكالو ف ٙششػ ششائع اإلعالو ،انشٛخ يؾًذ ؽغٍانُغِ،ٙ
داساؽٛبء انزشاس انوشث ،ٙثٛشٔد.
 .انؾذائك انُبظشح ف ٙأؽكبو انعزشح انطبْشح ،انشٛخ ٕٚعَ
انجؾشاَ ،ٙيكزت انُشش اإلعالي ٙانزبثن نغبيوخ انًذسع ٍٛثٔى.
 .انشٔظخ انجٓٛخ ف ٙششػ انهًعخ انذيشمٛخ ،انشٓٛذ انضبَ ،ٙصٍٚ
انذ ٍٚثٍ هه ،ٙداس اؽٛبء انزشاس ،انـجوخ انضبَٛخ.
 .سٚبض انًغبئم ف ٙرؾمٛك األؽكبو ثبنذالئم ،انغٛذ ههٙ
انـجبؿجبئ ،ٙيئعغخ آل انجٛذ ٓ ،:ى.
 .ششائع اإلعالو ف ٙيغبئم انؾالل ٔانؾشاو ،انًؾْٔ انؾهَ ،ٙغى
انذ ٍٚعوِش ثٍ انؾغٍ ،يئعغخ اعًبهٛهٛبٌ ،ربسٚخ انـجن:
ْٔٗٓ4ـ .ّ.
ّٗ ثـ «ربط انهٌخ ٔطؾبػ انوشثٛخ» ،ألثَ ٙظش
 .انصؾبػ ،انًغً
اعًبهٛم ثٍ ؽًبد انغْٕش٘ ،داسانِكش ،ثٛشٔد ـ نجُبٌ.
 .انع ،ٍٛانخهٛم ثٍ أؽًذ انِشاْٛذ٘ ،يُشٕساد انٓغشح،
ْٓٔٗٔـ ٓ ،ّ.ى.
 .غبٚخ انًشاد ف ٙششػ َكذ اإلسشبد ،انشٓٛذ انضبَ،ٙ

ص ٍٚانذ ٍٚثٍ هه ،ٙيكزت اإلهالو اإلعالي.ٙ
.فطشد،انشٓٛذيشرؼٗانًـٓش٘ ،1اَزشبساد طذسا.
 .انمبيٕط انًؾٛط ،يغذانذ ٍٚيؾًذ ثٍ ٚؤٕة انِٛشٔص آثبد٘،
داسانِكش ،ثٛشٔد ـ نجُبٌ.
ٓش،
 .لٕاعذ األؽكبو ،انواليخ انؾه ،ٙانؾغٍ ثٍ ٕٚعَ ثٍ انًـّ
انًـجٕم ػًٍ اٚؼبػ انِٕائذ ُ ٙششػ اشكبالد انٕٔاهذ ،انـجوخ
األٔنٗ.
 .انكبف ،ٙصٔخ اإلعالو أثٕ عوِش يؾًذ ثٍ ٚؤٕة ثٍ اعؾبّ
انكه ،ُٙٛداسانكزت اإلعاليٛخ ،ؿٓشاٌ.
 .كفبٚخ األؽكبو ،انًؾْٔ انغجضٔاس٘ ،يئعغخ انُشش اإلعالي،ٙ
عبيوخ انًذسع ٍٛثٔى.
 .كفبٚخ األصٕل ،اٜخَٕذ انخشاعبَ ،ٙانشٛخ يؾًذ كبكى ،يئعغخ
آل انجٛذ.
 .نغبٌ انعشة ،اثٍ يُلٕس ،داس اؽٛبء انزشاس انوشثٔ ،ٙيئعغخ
انزبسٚخ انوشث ،ٙثٛشٔد.
 .يغًع انجؾشُ ،ٍٚخش انذ ٍٚانـشٚؾ ،ٙداس اؽٛبء انزشاس
انوشث.ٙ
 .يغًع انجٛبٌ ف ٙرفغٛش انمشآٌ ،انشٛخ أثٕ هه ٙانِؼم ثٍ
انؾغٍ انـجشع ،ٙداس انًوشُخ نهـجبهخ ٔانُشش.
 .يغًع انفبئذح ٔانجشْبٌ ف ٙششػ إسشبداألرْبٌ،

ذط أؽًذ األسدثٛه ،ٙيئعغخ انُشش اإلعاليٓ ،ٙى.
انًّٔ
 .انًؾغّخ انجٛعبء ف ٙرٓزٚت اإلؽٛبء ،انِٛغ انكبشبَ ،ٙيكزت
انُشش اإلعالي ٙانزبثن نغبيوخ انًذسعٓ ،ٍٛى.
 .يشٔط انزْت ٔيعبدٌ انغْٕش ،أثٕانؾغٍ هه ٙثٍ انؾغ ٍٛثٍ ههٙ
انًغوٕد٘ ،داسانٓغشح.
 .يغبئم عه ٙثٍ ععفش ،هه ٙثٍ عوِش ،يئعغخ آل انجٛذ .:
 .يغبنک األفٓبو إنٗ رُمٛؼ ششائع اإلعالو ،انشٓٛذ انضبَ ،ٙصٍٚ
انذ ٍٚثٍ هه ٙثٍ أؽًذ ،يئعغخ انًوبسٍ اإلعاليٛخ.
 .يغزُذ انشٛعخ ف ٙأؽكبو انششٚعخ ،انُشآ ،ٙأؽًذ ثٍ يؾًذ
يٓذ٘،يئعغخ آلانجٛذ :إلؽٛبء انزشاس.
 .يصجبػ انفمبْخ ،انغٛذ أثٕانٔبعى انخٕئ.ٙ
 .انًصجبػ انًُٛش ف ٙغشٚت انششػ انكجٛش ،نهشاُو ،ٙأؽًذ ثٍ
يؾًذ ثٍ هه ٙانًٔش٘ انِٕٛي ،ٙداسانٓغشح.
 .يعغى يمبٛٚظ انهغخ ،أؽًذ ثٍ ُبسط ثٍ صكشٚب ،انذاس
اإلعاليٛخ.
 .يفبرٛؼ انششائع ،انِٛغ انكبشبََ ،ٙشش يغًن

انزخبئش اإلعاليٛخٓ ،ى.
 .يفزبػ انكشايخ ف ٙششػ لٕاعذ انعاليخ ،انوبيه( ٙيؾًذ عٕاد)،
عٕاد ثٍ يؾًذ انؾغ ،ُٙٛيكزت انُشش اإلعاليٓ ،ٙى.
 .انًكبعت انًؾشيخ ،اإليبو انخً ،ُٙٛانغٛذ سٔػّللا انًٕعٕ٘،
يئعغخ رُلٛى َٔشش آصبس اإليبو انخً.ُٙٛ
 .يٛشاس فمٓ( ٙانزشاس انفمٓ ،)ٙانغضء األٔل ٔانضبَٔ ٙانضبنش،
انٌُبء ٔانًٕع ،ٗٔٛيكزت اإلهالو ُ ٙانؾٕصح انوهًٛخ ثٔى،
ْٔٗٔ3ـ  ،ّ.يئعغخ اعًبهٛهٛبٌ.
 .انُٓبٚخ ف ٙغشٚت انؾذٚش ٔاألصش ،يغذانذ ٍٚأث ٙانغوبداد
انًجبسک ثٍ يؾًذ انغضس٘ اثٍ األصٛش ،انًكزجخ اإلعاليٛخ.
 .انٕاف ،ٙانِٛغ انكبشبَ ،ٙيكزجخ اإليبو أيٛشانًئيُ ٍٛهه،7 ٙ
ْٔٗٓٙـ  ،ّ.اطِٓبٌ.

