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القرن يف يف الفكر التربوي اإلسالمى  العلمية ابدئ بعض امل
الثدنى الهجري وحدجة العلمدء واملؤسسدت العلمية املعدصرة 

 إلى ممدرستهد
 

 مقدمة:

تعٝـ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ يف َععِ فتُعاتٗا يف ايعكط اؿانط ؽًؿّا عًُّٝا ؾطض 

ٖٚصا ايتدًـ ايعًُٞ  قا١ُ٥ اجملتُعات ا٭قٌ منّٛا ٚا٭نجط ؾكطّا،عًٝٗا إٔ تبك٢ يف 

َٚٔ امل٪نس إٔ أ١ٜ ضغب١ يف ايٓٗٛض ٚايتدًل  نٌ َٓاسٞ اؿٝا٠، ؽًؿا يفاْعهؼ 

إٔ تتٛؾط مج١ً َٔ زٕٚ ترتدِ ع٢ً أضض ايٛاقع  ميهٔ إٔ ١ ٫تدًؿَٔ ٖصٙ ايٛنع١ٝ امل

ضغب١ ا٭١َ، ٚإىل داْب تٛؾط  املطايب املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ اييت تعٌُ ع٢ً ؼكٝل

اٱَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٫بس َٔ تٛؾط اٱضاز٠ ايكازق١ يس٣ نٌ َٔ ٜعِٓٝٗ ا٭َط 

ع٢ً اؾُٝع إٔ ٜػاِٖ يف إسساخ ٖصٙ  بس٤ّ َٔ ضأؽ ايسٚي١ ٚاْتٗا٤ باملٛاطٔ ايبػٝط،

 ايعًِ،ٖتُاّ اؾاز ٚايكازم با٫ايٓك١ً ٖٚصا اٱق٬ع اؿهاضٟ ايصٟ ٜ٪نس بايؿعٌ 

 ٚدعً٘ َٓطًكّا يًٓٗٛض يف ناؾ١ اجملا٫ت.

ؾإٕ أَطّا آخط  اٱَهاْات املُه١ٓ،َعٗا اٱضاز٠ يف ايٓٗٛض ٚتٛؾطت  ٛؾطتٚإشا َا ت

ٜكٌ أ١ُٖٝ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ سانطّا َٚتشككّا ٚإٔ ٜهٕٛ غًٛنّا عًُّٝا  ٫

١ُٝ ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ترتغذ ايكِٝ ٚاملباز٨ ٚاملعاٜري ٚايهٛابط ايعًَؿاٖسّا شيو ٖٛ 

ٚايبشح ايعًُٞ ٚٚنعُٗا يف املهإ ايصٟ ًٜٝل بُٗا، ٚضؾع َا خيكل  اسرتاّ ايعًِ

يًتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ َٔ ايسخٌ ايكَٛٞ َٔ أدٌ إٔ ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ بسٚضٙ يف 

ٚايعٌُ ع٢ً  ٚايباسجني ٚتكسٜط زٚضِٖ، ٚضؾع َها١ْ ايعًُا٤ ايٓٗٛض ٚايتكسّ،

يع١ًُٝ ٚايٓأٟ بٗا عٔ ايتسخ٬ت ٚايكطاعات ٚاملٓانؿات اغتك٬ي١ٝ امل٪غػات ا

; يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝٚاؿط١ٜ ا٭نازمي١ٝ ْٚؿط ايطٚح ايع١ًُٝ  ،ايػٝاغ١ٝ

 ايب١٦ٝبعٝسّا عٔ َتدًؿا عسّ اسرتاَٗا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿطض ٚاقعّا  ٭ٕ يف عسّ ٚدٛزٖا أٚ

آزاب قِٝ ٚاؿٝا٠ ايع١ًُٝ َٔ  َا تتطًب١ٝ٘ اييت جيب إٔ تهٕٛ َٓػذ١ُ َع ايعًُ
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ٜؿطن٘ ايعًِ ع٢ً اجملتُع َٔ  َع َا غري َتٛاؾك١ٚ أق١ًٝ تًٝل بايعًِ ٚساًَٝ٘، َباز٨ٚ

 .اسرتاّ ٚتكسٜط يًعًِ ٚايعًُا٤

َٚٔ أدٌ تطغٝذ ايكِٝ ٚاٯزاب اييت ميًٝٗا اٱغ٬ّ ع٢ً أبٓا٥٘ ٜٚؿطنٗا ع٢ً ايعًُا٤ 

ايع١ًُٝ ايطاغد١  ٨زباَط ٜتطًب ايٛقٛف ع٢ً املٚط٬ب ايعًِ ٚع٢ً أبٓا٤ اجملتُع ؾإٕ ا٭

َٚا أناؾ٘ ايعًُا٤ عرب عكٛض اٱغ٬ّ  ٚاٯزاب ايطؾٝع١ اييت ٚضزت يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ،

َٚٓٗا  ايكطٕٚ اهلذط١ٜ ايج٬ث١ ا٭ٚىل اييت ٖٞ خري ايكطٕٚ،َع ايرتنٝع ع٢ً  ،املدتًؿ١

َه٦ّٝا ٜػتؿاز َٓ٘ يف اؿٝا٠ يتهٕٛ ْرباغّا  ،ايكطٕ ايجاْٞ ايصٟ ٖٛ َٛنٛع ايبشح

 ايع١ًُٝ يف امل٪غػات ايع١ًُٝ املعاقط٠ يتػري ع٢ً َٓٗر اٱغ٬ّ يف نٌ أَٛض اؿٝا٠،

 َٚٓٗا اؿٝا٠ ايع١ًُٝ.

اؿٝا٠ ايع١ًُٝ اييت عسز َٔ املباز٨ ايع١ًُٝ اييت متٝعت بٗا ع٢ً طنع ٖصا ايبشح ٜٚ

دسا َٔ َباز٨ ٚآضا٤ تطب١ٜٛ ٖٚٞ ْعض ٜػري  َاضغٗا ايػًـ يف إطاض اجملتُع املػًِ

 ًٛناغنجري٠ دسا عاد١ إىل ايٛقٛف عًٝٗا بٗسف ا٭خص بايٓاؾع ٚاملؿٝس َٓٗا ٚدعًٗا 

ايع١ًُٝ إٔ تهٕٛ ايب١٦ٝ َع َطاعا٠  ،ا عٓس اـًـ يف اؿٝا٠ املعاقط٠مماضغ

١ْٝ اَطاعا٠ ايتػريات ايعَ ٚنصا ١ُ٥٬َ ٚايؿهط ْكٞ قاف،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ 

 .ٚايعطٚف ٚا٭سٛاٍ ٚاملكطًشات ١ٝٚاملهاْ

ٞ بني ٛغط ايعًُايع١ًُٝ عسٜس٠ يف  ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ َباز٨ يف تطغدت يكس

بهٌ ؾ٦ات٘  ع٢ً اجملتُعباز٨ ايع١ًُٝ صٙ املاسرتاَِٗ ٚمماضغتِٗ هل ٚاْعهؼ ،ايعًُا٤

ايعًِ  ؾهٌأٚي٦و ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ ٚنإ اْعهاغٗا بؿهٌ أعُل بني  ،ٚنٌ َ٪غػات٘

ْٚعطّا ٚناْٛا غايب١ٝ اجملتُع، . غٛا٤ ناْٛا َٔ اـاق١ أَٚٔ ايعا١َ ايعًُا١،٤ َهاْٚ

هٌ َ٪غػات٘ ٚؾ٦ات٘ ع٢ً اجملتُع بتعٛز بايٓؿع ايع١ًُٝ َٔ أ١ُٖٝ  باز٨ملا هلصٙ امل

بٗا ٚشيو  غتشهاضٖا بككس ايتأغ٫ٞيف ايعكط اؿانط اد١ َاغ١ ٕ اؿٚ٭ ،املدتًؿ١

بايعًُا٤ ا٫قتسا٤ بتؿعًٝٗا ٚدعًٗا غًٛنا َطبكا يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ َٔ أدٌ إٔ حيكٌ 

أ٫ٚ، َٚٔ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ ثاْٝا، ٚيٝسضى اؾُٝع َا جيب إٔ  طًب١ ايعًَِٔ 

حيع٢ ب٘ ايعًِ ٚايعًُا٤ َٔ َها١ْ ٚتكسٜط، ٚبٗسف قاٚي١ ايٛقٍٛ إىل ؼكٝل شيو 

باز٨ اييت ٖٞ دع٤ ٜػري َٔ َٓع١َٛ ٚاغع١ يبشح يٝعطض مج١ً َٔ تًو املٜأتٞ ٖصا ا

ست٢ قاضت مبجاب١ ايكٛاْني اييت ت يف شيو ايعكط تطغداٯزاب ٚايكِٝ ايع١ًُٝ اييت َٔ 
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ؼرتّ ٫ٚ ميهٔ ػاٚظٖا أٚ كايؿتٗا ٫ َٔ قبٌ ايعًُا٤ ٫ٚ َٔ قبٌ ط٬ب ايعًِ، ٫ٚ 

١ُٝ، ٫ٚ َٔ قبٌ اؿهاّ ٫ٚ َٔ قبٌ اـاق١ ٫ٚ َٔ قبٌ املػ٦ٛيني عٔ امل٪غػات ايعً

 .ايعا١َ

ٜٚأتٞ اؿسٜح عٔ ٖصٙ املباز٨ ايع١ًُٝ يف ظٌ ايٛاقع ايعًُٞ املًُٛؽ يف اجملتُع 

املػًِ عا١َ ػاٙ ايعًِ ٚأًٖ٘ َٚ٪غػات٘ ٚايٓعط٠ إيٝ٘ َٔ قٝط٘ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف 

ٚع٢ً اجملتُع ٜ٪نس إٔ  ٚايػٝاغٞ، ٚنصا َٔ سٝح ايعا٥س ا٫قتكازٟ ع٢ً ايعامل

٫ٚ ْط٣  ٖصا ايٛاقع غ٧ٝ ؾ٬ ْط٣ اٖتُاَا دازا بايعًِ َٚعطؾ١ قازق١ بؿهً٘ ٚقُٝت٘،

تهطميا يًعًُا٤ ٚتبذًِٝٗ َٚعطؾ١ َهاْتِٗ ٚتكسٜط َا ٜكسَْٛ٘ يًُذتُع، ٫ٚ ؾو إٔ 

ٖصا ايٛاقع ايػ٧ٝ قس ؾاضى ٚغاِٖ يف ايٛقٍٛ إيٝ٘ ايعًُا٤ أْؿػِٗ بعسّ اسرتاَِٗ 

ٚتكسٜطِٖ ملػ٪ٚي١ٝ محً٘ ٚدػا١َ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ ٚخطٛضتٗا، ٚنصا عسّ  يًعًِ

ٖصا بسٚضٙ أز٣ إىل عسّ اسرتاّ  اسرتاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚتػاقِٗ َع إخٛاِْٗ ايعًُا٤،

اٯخطٜٔ يًعًِ ٚايعًُا٤ غٛا٤ اؿهاّ، أٚ امل٪غػات اؿه١َٝٛ، أٚ أبٓا٤ اجملتُع 

املػت٣ٛ املعٝؿٞ يًعًُا٤ ْتٝذ١ تسْٞ َا ٖٚصا ايٛاقع ٜعس غببا ض٥ٝػا يف تسْٞ  عا١َ،

مما زؾع  ٜتكانْٛ٘ َٔ ضاتب يف أٟ َ٪غػ١ ع١ًُٝ أٚ د١ٗ سه١َٝٛ ٜعًُٕٛ ؾٝٗا،

ايهجري َٔ ايعًُا٤ إىل ايبشح عٔ اؿٝا٠ ايهطمي١ خاضز ايٛطٔ يف بًسإ أدٓب١ٝ 

ٚبعهِٗ يف بًسإ عطب١ٝ ؾٝٗادطٕٚ إىل تًو ا٭ٚطإ ٚحيطَٕٛ بًساِْٗ َٔ خري نجري 

ؾه٬  َٚٔ عا٥س اقتكازٟ نبري ٜكسَْٛ٘ باجملإ يتًو ايبًسإ اييت ٜٗادطٕٚ إيٝٗا،

 عُا تػبب٘ ٖذط٠ ٖصٙ ايعكٍٛ َٔ ؽًـ ٚتأخط ٚخػاض٠ اقتكاز١ٜ ؾازس١ دسا.

ٚخطٛض٠ ٖذط٠ ايعًُا٤ َٔ أٚطاِْٗ أنشت َػ١ًُ َٔ َػًُات ايعكط اؿسٜح 

عٞ تعزاز يتكٌ إىل أعساز ٚامل٪غـ أْٗا بؿعٌ اؿطٚب ٚعسّ ا٫غتكطاض ٚنعـ ايٛ

َٗٛي١ مما ٜعٜس َٔ آثاضٖا ايهاض٠ ايػايب١ ع٢ً تًو اجملتُعات اييت تؿتكس تًو ايعكٍٛ 

 اييت نًؿتٗا أَٛا٫ طا١ً٥ يتتٓاظٍ عٓٗا يػريٖا باجملإ.

إٕ ؽطز آ٫ف بعس آ٫ف َٔ ا٭طبا٤ ٚاملٗٓسغني ٚاملعًُني ٚا٭نازميٝني 

تدككات َٔ أبٓا٤ تًو ايبًسإ اييت تكٓـ ع٢ً ٚاملتدككني يف ؾٕٓٛ َتعسز٠ َٔ اي

أْٗا َٔ زٍٚ ايعامل ايٓاَٞ، ٚايصٟ نإ اهلسف َٔ تعًُِٝٗ إٔ ٜػسٚا ساد١ فتُعاتِٗ 

نك٣ٛ بؿط١ٜ َٓتذ١ شات نؿا٠٤ عاي١ٝ، ٚعٓسَا ْبؼ بعض ايعًُا٤ َٔ أبٓا٤ ٖصٙ 
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زضٕٚ بًساِْٗ ايب٬ز، ٚبسا أْ٘ ميهٔ قطـ ايجُاض َٔ أعُاهلِ إشا بعسز نبري َِٓٗ ٜػا

إىل بعض زٍٚ ايعامل املتكسّ، أٚ ٜبكٕٛ ؾٝٗا بعس اْتٗا٤ زضاغاتِٗ يًعٌُ بٗا، ٚايتُتع مبا 

ؾٝٗا َٔ ؾطم اؿٝا٠ ايٛاغع١ ٚايعطٜه١، أٚ ٜصٖب بعهِٗ إىل زٍٚ حيكًٕٛ َٓٗا ع٢ً 

ْٚتٝذ١ يصيو تتعجط خطط ايت١ُٝٓ ٚخطط ايتعًِٝ دع٤ َٓٗا ٭ْٗا  أدٛض َاز١ٜ عاي١ٝ،

ؿه١ً ْكل ايهٛازض ايعاي١ٝ َٔ أقشاب ايهؿا٤ات ايٓازض٠ اييت تؿهٌ تٛاد٘ َ

ناضث١ يف ايعامل  قُس عبس ايعًِٝ، قّٛضا أغاغّٝا َُٚٗا َٔ قاٚض ايت١ُٝٓ )َطغٞ،

، 1اٱغ٬َٞ َأغا٠ ايٓعٜـ ايبؿطٟ ٖٚذط٠ ايعكٍٛ، ايكاٖط٠: زاض ايكش٠ٛ يًٓؿط، ط

 ( بتكطف.36-35،م 1986ٖـ/1407

٠ تٓعهؼ غًبا ع٢ً "املطزٚز ا٫قتكازٟ ايصٟ اْتعطٙ املدططٕٛ ٚآثاض تًو اهلذط

ايرتبٜٕٛٛ َٔ عًُٝات ايرتب١ٝ ٚكطداتٗا ايصٟ ٜأتٞ كٝبا ٯَاٍ نجري َٔ ؾعٛب 

ايعامل اٱغ٬َٞ بػبب ا٫غتُطاض يف خطٚز تًو ايؿ١٦ َٔ أبٓا٥ٗا ٚتطنٗا يب٬زٖا زٕٚ 

ٕ ٬َٜني َٔ أؾطاز ٖصٙ ايؿعٛب إٔ ت٪زٟ َا عًٝٗا َٔ ٚادبات جملتُعاتٗا، َٚعًّٛ أ

ست٢  -ٚأسٝاْا بعسٙ-ست٢ غطٚبٗا -ٚأسٝاْا قبً٘-ٜعًُٕٛ َٔ ؾطٚم ايؿُؼ 

ٜػتطٝعٛا تٛؾري املباْٞ ٚا٭دٗع٠ ٚاملعسات ٚاملعاٌَ ٚاملهتبات ٚإعساز ٦ٖٝات ايتسضٜؼ، 

ٚتٛؾري ا٭َٛاٍ اييت متهٔ أبٓا٤ٖا إٔ ٜتعًُٛا ايعًّٛ اييت حيتاز إيٝٗا أبٓا٤ تًو 

 َطغٞ، ثِ ػس يف ايٓٗا١ٜ إٔ اؿك١ًٝ تهاز تػاٟٚ ايكؿط أٚ تكرتب َٓ٘" تُعات،اجمل

 بتكطف ٜػري. 37-36املطدع ايػابل، م

"إٕ ا٭١َ املػ١ًُ متتًو ايتذطب١ اؿهاض١ٜ ايتاضخي١ٝ ايعامل١ٝ اييت ؾاضنت ؾٝٗا 

ذا٤ت بؿطم َتهاؾ١٦ نٌ ا٭يٛإ ٚا٭دٓاؽ ٚا٭قٛاّ ٚايؿعٛب ٚاملٓاطل اؾػطاؾ١ٝ، ؾ

سهاض٠ إْػا١ْٝ غاِٖ يف بٓا٥ٗا اؾُٝع...ٖصا ٜهاف إىل َا متتًه٘ ا٭١َ املػ١ًُ ايّٝٛ 

َٔ ايطقٝس ايبؿطٟ ٚايطاقات ايطٚس١ٝ، ٚاـاَات املاز١ٜ، ٚاملٛقع اؾػطايف، يصيو 

ٜبك٢ ايػ٪اٍ ايهبري املططٚح: َا اٱؾهاي١ٝ اييت ؼٍٛ زٕٚ اغرتزاز ايسٚض ايػا٥ب ؟ 

ٚنٝـ ميهٔ يٮ١َ إٔ تػرتز زٚضٖا يف ايؿٗٛز اؿهاضٟ، ٚتكسّ  ٚأٜٔ َٛطٔ اـًٌ؟

يًٓاؽ ض٩ٜتٗا اؿهاض١ٜ َكط١ْٚ بايُٓاشز ايع١ًُٝ ٚايت٬ظّ بني ايؿهط ٚايؿعٌ نُا أضاز 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  اهلل تعاىل هلا: ڤ  ڤ  
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")سػ١ٓ، عُط عبٝس، َكس١َ نتاب ا٭١َ :ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬  (341آية  لبقرة،)ا ژ ڄ

ٖـ، ايػ١ٓ ايجايج١ 1434، قطّ 153ٚاملػأي١ اؿهاض١ٜ عبس اهلل قُس ا٭َني، ايعسز

 ،بتكطف ٜػري.10م  ٚايج٬ثٕٛ، ٚظاض٠ ا٭ٚقاف زٚي١ قطط،

"ٚاؿكا٥ل اييت ٫ َٗطب َٔ ا٫عرتاف بٗا ٖٞ إٔ ا٭١َ املػ١ًُ متتًو ايٓب٠ٛ 

ـامت١، ٚايكِٝ ايكشٝش١ اـايس٠ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚمتتًو ػػٝسٖا يف أمنٛشز ا

ٚمتتًو ايطاقات ايبؿط١ٜ ٚايطٚس١ٝ،  ا٫قتسا٤، ٚمتتًو ايتذطب١ ايتاضخي١ٝ اؿهاض١ٜ،

ٚتػٝب عٓٗا ًَه١  ٚاـاَات املاز١ٜ، َٚع شيو تؿتكس ا٭١ًٖٝ ٚايؿاع١ًٝ ٚايبكري٠،

اعٌ َع ٖصٙ اؿكا٥ل، ٚتعاْٞ َٔ ايتدًـ ٚايرتادع ايؿطقإ، اييت متهٓٗا َٔ ايتؿ

اؿهاضٟ ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ايهذٝر ٚايعذٝر ٚايسعٛات ٚا٫زعا٤ات بايتُٝع 

 (.11ٚا٫لاظ اييت قس ٜٛغٗا ايٛاقع يف نجري َٔ املٛاقع" )املطدع ايػابل، م

٨ زاببعض املتطبٝل ٚتؿعٌٝ  شؿٝع ٚاؿح ٚايسؾع إىلايت سف ٖصا ايبشح ٖٖٛإٕ 

ْعطا  ٖصٙ امل٪غػاتبني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايع١ًُٝ يف ْطام امل٪غػات ايع١ًُٝ ٚ

َٔ آثاض إجياب١ٝ تٓعهؼ ع٢ً ا٭ؾطاز ٚع٢ً اجملتُع ٚع٢ً تًو  ا ٚايعٌُ بٗاملا يتطبٝكٗ

ْعطا ملا ؼتً٘ ٖصٙ امل٪غػات َٔ َها١ْ  عًُٞيف ايٛاقع اي اامل٪غػات املع١ٝٓ بتطبٝكٗ

ل اجملتُع عًٝٗا ايهجري َٔ اٯَاٍ ٚايطُٛسات يف ايٓٗٛض ب٘ يف يف اجملتُع سٝح ٜعً

يف ٖصٙ امل٪غػات  ١ َٚرتغد١َطبك ٨زااملب ٖٙص ت َجٌؾإشا ناْ ناؾ١ ؾ٦ٕٛ اؿٝا٠،

يف باقٞ  اتطبٝكٗإَها١ْٝ ع٢ً  اإجيابٝ اَ٪ؾط إٕ شيو ٜعسؾٚبني املٓتُني إيٝٗا ايع١ًُٝ 

 ػات ايع١ًُٝ ؾٗٛ َ٪ؾط غًيب ع٢ً عسّطبل يف امل٪غتٚإشا مل  ١ٝ،تُعامل٪غػات اجمل

 ١ٝ ا٭خط٣.تُعيف امل٪غػات اجمل اتطبٝكٗ إَها١ْٝ

ٕ تطبٝل أٟ َبسأ عًُٞ يف امل٪غػات ايع١ًُٝ قبٌ غريٖا َٔ َٚٔ امل٪نس أ

َ٪غػات اجملتُع عاد١ إىل تطغٝذ ٚتطبٝل َٓع١َٛ َٔ ايكِٝ اـًك١ٝ ٚا٭غؼ 

يتعاّ بٗا ٚ م تؿعًٝٗا ٚتطبٝكٗا ْكا ٚضٚسا ٚاملباز٨ ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ اييت إٕ سكٌ ا٫

 ع٢ً ا٭ؾطاز ٚامل٪غػات ؾإٕ شيو غٝهٕٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف ايططٜل ايكشٝح،

َٚعطؾ١ قسضِٖ  ٚغٝهٕٛ شيو زي٬ّٝ َٚ٪ؾطّا ع٢ً َها١ْ ايعًِ ٚع٢ً اسرتاّ ايعًُا٤،

َٚهاْتِٗ بايؿعٌ ٚاملُاضغ١ ٚايتطبٝل ٚيٝؼ بايه٬ّ ؾكط، نُا ٜعس تطغٝدٗا 
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ا تتطًب٘ ات تػري ٚؾكا ملامل٪غػ ٖصٙتؿعًٝٗا يف ايٛاقع ايعًُٞ َ٪ؾطّا ع٢ً إٔ ٚ

ٚتٛؾط  ايعامل١ٝ َٔ تٛؾط املعاٜري ا٭نازمي١ٝ يف أٟ َ٪غػ١ ع١ًُٝ، امل٪غػات ايع١ًُٝ

نٌ َا ي٘ ق١ً بأزا٤ َٗاَٗا يف ٚ مل٪غػات،اصٙ ٖ ايعاًَني يفاملعاٜري ٚايؿطٚط يف 

َع املتطًبات ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ  ٫ بس إٔ ٜٓػذِ نٌ شيو َٚسخ٬تٗا ٚكطداتٗاٚٚظا٥ؿٗا 

ٚع٢ً شيو ؾإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ املباز٨  يف ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚاؾٛز٠ ايؿا١ًَ،

ٚغريٖا بتطبٝل َا ٜتٓاغب َٓٗا َع ايٛنع ايطأٖ َٚع املعاٜري املطًٛب١ ايّٝٛ، ٖٚصا 

ت ؽطٛ خطٛات ٚاثك١ ٚقشٝش١ ع٢ً إٔ امل٪غػات ايع١ًُٝ بسأ غٝهٕٛ َ٪ؾطا إجيابٝا

 مٛ ايتكسّ ٚاؿهاض٠ .

 دوافع اختيار البحث:

 ٖٓايو مج١ً َٔ ا٭غباب ٚايسٚاؾع دعًت ايباسح خيتاض ٖصا ايبشح َٓٗا:

َا تعٝؿ٘ اجملتُعات املػ١ًُ عَُّٛا ٚايُٝٔ خكٛقا َٔ ٚنع َرتزٟ يف ناؾ١  (1

إٔ ا٭١َ عَُٛا قس َٚٔ أبطظٖا اجملاٍ ايعًُٞ سٝح ٜبسٚ ٚانشا  فا٫ت اؿٝا٠،

تػتُط يف ايرتقٞ ايعًُٞ ٚاؿهاضٟ ايصٟ ٚقٌ إيٝ٘ غًـ تٓهبت ططٜل ايعًِ ؾًِ 

٭ْٗا مل تعس ٖصٙ ا٭١َ، بٌ تٛقؿت عٔ ايتكسّ ٚتطادعت خطٛات نبري٠ إىل اـًـ 

َا ٜتطًب٘ َٔ إَهاْات ٚب٢ٓ ٚايرتقٞ ايعًُٞ ٚاؿهاضٟ  ٚمل ت٧ٝٗ هلصا ايٓٗٛض 

ا أْٗا أغؿًت داْبا َُٗا َٔ دٛاْب ايٓٗٛض ايعًُٞ ٖٚٛ نُ ؼت١ٝ بؿط١ٜ َٚاز١ٜ،

تٛؾري ايب١٦ٝ املٓاغب١ هلصا ايٓٗٛض مبا تتطًب٘ َٔ تطبٝل َباز٨ َٚعاٜري نجري٠  بني 

ٚيف َكس١َ شيو امل٪غػات  ٚيف نٌ َ٪غػات٘ ٚفا٫ت٘، نٌ أؾطاز اجملتُع،

ل بايعاًَني يف ٖصٙ ايع١ًُٝ غٛا٤ يف َتطًبات َاز١ٜ أٚ بؿط١ٜ أٚ نٛابط َٚعاٜري تتعً

َٚا تتطًب٘ ٖصٙ امل٪غػات َٔ  امل٪غػات أٚ يف بطافٗا َٚٓاٖذٗا ٚإَهاْٝاتٗا،

َباز٨ َٚعاٜري شات ق١ً بايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ ٚباؿط١ٜ ايع١ًُٝ اييت جيب إٔ تتٗٝأ 

 يًعامل ٚاملتعًِ ٚيًبشح ايعًُٞ عَُٛا.

ؾهطّا ٚمماضغ١ أنشت  ٕ ا٭غؼ ٚاملباز٨ ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ ايٓابع١ َٔ اٱغ٬ّإ (2

ٚأنشت اؿط١ٜ ايع١ًُٝ  غطٜب١ ع٢ً املػًُني يف ٚاقعِٗ ايصٟ ٜعٝؿْٛ٘ ايّٝٛ،

ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ ٚا٫يتعاّ بأخ٬م ايعًِ ٚايعًُا٤ يف ايتعاٌَ َع ايعًُا٤ أْؿػِٗ َٚع 
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طًب١ ايعًِ َٚع ايط٩غا٤ ٚاملط٩ٚغني َٚع ؾ٦ات اجملتُع ٖصٙ ا٭َٛض أنشت غطٜب١ 

ٚمما ٜ٪نس  ا٫يتعاّ ٚايتطبٝل يس٣ ؾ٦ات نجري٠ َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجني،ٚبعٝس٠ عٔ 

٥ح املٓع١ُ ؾُٝا اشيو عسّ ا٫يتعاّ َٔ قبٌ نجري َٔ ٖ٪٤٫ بتطبٝل ايكٛاْني ٚايًٛ

ٜتعًل با٫يتعاّ ايتاّ بأزا٤ ايٛادبات نا١ًَ غري َٓكٛق١ َجٌ ا٫يتعاّ ايتاّ بايعٌُ 

تُع يف امل٪غػ١ ايع١ًُٝ اييت ٜعٌُ بٗا ايتسضٜػٞ ٚاملهتيب ٚايبشجٞ ٚخس١َ اجمل

ٚغري شيو َٔ املػا٥ٌ اييت أنشت غطٜب١ ٚبعٝس٠ عٔ ايتطبٝل  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ،

ٖٚٛ أَط َععر َٚ٪مل  يف ٚاقع امل٪غػات ايع١ًُٝ اؿه١َٝٛ يف اجملتُع ايُٝين،

 سسٚث٘ يف ٖصٙ امل٪غػات َٚٔ قبٌ َٔ ٜعسِٖ اجملتُع ايٓدب١ املجكؿ١ ٚعًُا٤ ا٭١َ

 ٚعستٗا يف ايٓٗٛض ٜٚعًل عًِٝٗ اٯَاٍ يف إق٬ح أٟ اعٛداز حيسخ يف اجملتُع،

 نُا ٜعًل عًِٝٗ اٯَاٍ يف ا٫ْط٬م ب٘ إىل آؾام ايتطٛض ٚايطقٞ.

إٕ تٛادس أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف نًٝاتِٗ ٚقاعات قانطاتِٗ ٚغطف َهاتبِٗ  (3

ايسٚض١ٜ يطًبتِٗ يف ٚيف اؿًكات ايبشج١ٝ َٚهتبات نًٝاتِٗ  ِٗٚيف َعاًَ

أقبح ٚدٛز ٖصا  يف َطانع أعاثِٗ أٚ َ٪غػاتِٗ ٚداَعاتِٗ،ايسضاغات ايعًٝا، ٚ

ٚأقبح َٔ ًٜتعّ بصيو َٔ ايباسجني ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  أَط ْازض اؿسٚخ،

ٚأقبح ايتعاَِٗ ٖصا َٛنع تٓسض ٚغدط١ٜ َٔ ظ٥٬َِٗ ايصٜٔ ٫  قًًٕٝٛ دسا،

 َٔ شيو. ٤ًٜتعَٕٛ بؿٞ

مل٪غػات ايع١ًُٝ ٚايتكايٝس ٚايٓعِ ٚايجٓا٤ ٚاٱعذاب بااملسح فطز إٕ ٚعًٝ٘ ؾ (4

ٗا أْٗا امل٪غػات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يف ايػطب ٚعًٝٚاملعاٜري ايع١ًُٝ ايطق١ٓٝ اييت 

ايرتٜٚر  سف إىلٗإمنا ٜ ايُٓٛشز ٚايكس٠ٚ يس٣ ْؿط َٔ املؿتْٛني بايػطب ٚسهاضت٘،

ؾِٗ يف ايػايب  ٛا ؾ٦ٝا مما ٜطٚدٕٛ ي٘،ؾكط زٕٚ إٔ ٜطبكيتًو امل٪غػات ايػطب١ٝ 

أنجط ايٓاؽ كايؿ١ يًٓعاّ ٚأنجطِٖ مماضغ١ يًؿٛن٢ ٚقؿعا ع٢ً املعاٜري 

ٚبعض ٖ٪٤٫ ممٔ يسِٜٗ ؾ٤ٞ َٔ ايعًِ ايٓعطٟ تتٓاقض أعُاهلِ َع  ٚايهٛابط،

ٚنُا ٜتٓاقهٕٛ َع  أقٛاهلِ أٚ َع َا ٜطززْٚ٘ َٔ عًّٛ َٚعاضف ْٚعطٜات ٚأؾهاض،

 اقهٕٛ َع فتُعاتِٗ ٚقُٝٗا َٚعتكساتٗا.أْؿػِٗ  ٜتٓ

ٚؾُٝا ٜتعًل باملعاٜري ٚايهٛابط ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ ٚاسرتاّ ايعٌُ امل٪غػٞ ايصٟ تػري 

قبٛهلا أٚ  ٫ٚ ْطؾض ٚدٛزٖا عٓسِٖ ْٓهطؾأَٛض ٫ عًٝ٘ َ٪غػات اجملتُعات ايػطب١ٝ 
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ػطب ٭ٕ اؿه١ُ ناي١ ٭ْ٘ دا٤ َٔ ايقبٍٛ ايٓاؾع املؿٝس َٓٗا يف ٚاقعٓا ٚيف َ٪غػاتٓا 

إ٫ إْ٘ سطٟ باملػًُني إٔ ٜطبكٛا ٖصٙ املعاٜري ٚايهٛابط ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ  ،امل٪َٔ

يف آضا٤ ايعًُا٤ ٚغًٛنِٗ ٚغريٖا اييت ٜأَطِٖ بٗا اٱغ٬ّ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚ

قٛض َه١٦ٝ  صٙ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚايتكايٝسهلٚادتٗازاتِٗ املػتٓبط١ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚ

 تاضٜذ املػًُني ٚيف سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ؾا٭ٚىل ا٫قتسا٤ بٗا َع يف

ٚعا٤ دا٤ َا مل ٜهٔ َٔ أٟ ا٫ْؿتاح املٓهبط ع٢ً نٌ َؿٝس ْٚاؾع َٔ أٟ سهاض٠ أٚ 

أَا ايتٓهط هلصٙ املباز٨ ٚاملعاٜري  َتعاضنا َع قِٝ َٚعتكسات ٚإَهاْات املػًُني،

باظزضا٥ٗا أٚ إُٖاهلا ٚعسّ  ٭ْٗا إغ١َٝ٬ ؾكط غ١َٝ٬ ٚايهٛابط ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ اٱ

اٱؾاض٠ إيٝٗا أٚ ايتكًٌٝ َٔ ؾأْٗا يف َكابٌ ا٫ْبٗاض ٚايتُذٝس ٚايتهدِٝ هلصٙ املباز٨ 

يٝؼ بٗسف تطبٝكٗا يف ب٬ز متاضؽ يف ب٬ز ايػطب أٚ ايؿطم غطب١ٝ ٚٚغٛاٖا ٭ْٗا 

ٜٛدٗٛا أْعاضِٖ ٚأؾهاضِٖ مٛ بٗسف زؾع ايؿباب املػًِ إىل إٔ املػًُني ٚإمنا 

ٖٛ غطبٞ قب١ً  ايػطب يٝذعًٛا َٔ داَعات٘ َٚ٪غػات٘ ايع١ًُٝ َٚٔ عًُا٥٘ َٚٔ نٌ َا

هلِ ٚمنٛشدّا جيب إٔ حيتص٣ يف دٛاْب نجري٠ َٓٗا اؾاْب املتعًل بايتكايٝس ايع١ًُٝ 

 ٚاملباز٨ ٚاملعاٜري.

سٙ ٚٚقت٘ يف بٝإ ْكا٥ل ٖٚٓا ٜٛز ايباسح اٱؾاض٠ إىل أْ٘ ٫ ٜتؿل َع َٔ ٜكطف دٗ

)اٯخط( غري املػًِ; شيو إٔ ا٫غتُطاض يف شيو ٚا٫ْػ٬م ع٢ً شيو زٕٚ ايكسض٠ ع٢ً 

إبكاض نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ٚانتؿاف ا٭زٚات ٚاٯيٝات اييت ميهٔ إٔ ْؿٝس َٓٗا إمنا 

ٖٛ تهٝٝع يًذٗٛز ٚا٭ٚقات ؾاٯخط ٜتكسّ ٚمٔ ْطاٚح يف َهآْا ْٚعزز ؽًؿا ٫ٚ 

، ٚعًُٓا ٖصا غٛف ٫ جيسٟ نجريا ست٢ يف محا١ٜ ايصات ٚا٫عتعاظ بٗا ؾأٜٔ ْتػري

إَها١ْٝ ٚٚغا٥ٌ اغرتزاز ٖصٙ ايصات ايّٝٛ اييت ْكهٞ أعُاضْا يف اَتساسٗا ٚايسؾاع 

عٓٗا، ْٚهتؿٞ بايؿدط ٚايتهدِٝ ملعاؾ١ َطنب ايٓكل ٚأغباب٘؟ أٜٔ عطا٩ٖا، ٚأٜٔ 

ٝات اؿهاض١ٜ ٚاٱؾاز٠ َٓٗا؟ "عُط عبٝس سػ١ٓ، زٚضٖا ٚقسضتٗا ايػا٥ب١ ع٢ً ٖهِ املعط

َكس١َ نتاب ا٭١َ ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ ٚاملػأي١ اؿهاض١ٜ زضاغ١ َكاض١ْ، َطدع غابل، 

 ( بتكطف ٜػري.  14-13م

ٚايٓاظط ٚايساضؽ يتاضٜذ املػًُني ٚعًَِٛٗ ٜسضى عع١ُ اٱغ٬ّ يف إع٥٬٘ َٔ ؾإٔ 

اعٗا َٚٓٗا اؿط١ٜ ايع١ًُٝ ٚؾل نٛابط قسز٠، ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚيف تكطٜطٙ يًشطٜات بأْٛ
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سٝح اغتك٢ ايعًُا٤ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ا٭غؼ ٚاملباز٨، ثِ أناؾٛا عًٝٗا نجريّا َٔ 

ا٭ؾهاض ٚايط٣٩، ٚنًُا دا٤ دٌٝ دسٜس أناف دسٜسا ع٢ً َا خًؿ٘ أغ٬ؾ٘، 

 ٚاغتُط ايرتقٞ يف غًِ اؿهاض٠ إىل إٔ دا٤ت عكٛض ا٫مطاط سٝح انتؿ٢ اـًـ

 بايرتاخ ايؿهطٟ ايصٟ تطن٘ ايػًـ زٕٚ إٔ ٜهٝؿٛا عًٝ٘ ؾ٦ّٝا دسٜسّا إ٫ ؾُٝا ْسض.

َٚع شيو ؾتاضٜذ اٱغ٬ّ يف عكٛضٙ ايعا١ٖٝ ساؾٌ بايكٛض اٱجياب١ٝ ايطا٥ع١ ؾُٝا 

ٜتعًل بإقباٍ املػًُني ع٢ً طًب ايعًِ، ٚقٝاّ ايعًُا٤ بٓؿطٙ ٚتعًُٝ٘ يهٌ ضاغب، ٚضؾع 

ع، ٚتؿذٝع اؿهاّ ع٢ً ايتعًِ ٚايتعًِٝ، َٚؿاضن١ اجملتُع َها١ْ ايعًُا٤ يف اجملتُ

يف ؼٌُ بعض أعبا٤ ْؿط ايعًِ ٚتعًُٝ٘، ٚتطغٝذ َباز٨ ع١ًُٝ نجري٠ َجٌ اؿط١ٜ 

ٚايتعًِ ايصاتٞ،  ٚايتعًِ َس٣ اؿٝا٠، ٚايتعًِ املػتُط، ايع١ًُٝ ٚتهاؾ٪ ايؿطم،

ٚاسرتاّ ايعًِ، ٚضؾع َها١ْ  ٚتٜٓٛع َكازض ايتًكٞ، ٚايتسضز يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ،

ايعًُا٤ ٚتكسٜطِٖ، ٚغري شيو َٔ اؾٛاْب ايع١ًُٝ املؿطق١ اييت ؼتاز َٔ ايباسجني 

املػًُني إٔ ٜعًٜٛا ايرتاب عٓٗا ٚإظاي١ َا مل ٜعس َتٓاغبا َع ايٛاقع ٚايعطٚف اييت 

بعس إٔ ٚإٔ ٜكسَٛا املؿٝس ٚايٓاؾع َٓٗا يًعامل   تعٝؿٗا اجملتُعات يف ايٛقت ايطأٖ،

 ٜػتؿٝسٚا َٓٗا ِٖ أ٫ّٚ قبٌ غريِٖ.

ٚإشا ٚدست ايطغب١ ايكازق١ يف ايٓٗٛض اؿهاضٟ ؾإْ٘ َٔ ايهطٚضٟ ا٫غتؿاز٠ َٔ 

اٱَهاْات ايصات١ٝ يٮ١َ املتُج١ً يف تطاثٗا ايعاخط، ٚنصا ا٫غتؿاز٠ َٔ عًّٛ اٯخطٜٔ 

ايجكاؾ١ٝ اؿان١ٓ ٚسهاضتِٗ، "ٚقبٌ نٌ ؾ٤ٞ ايعٌُ ع٢ً تٛؾري املٓار ٚبٓا٤ ايؿان١ً 

يًٓؿط٠ ايبشج١ٝ، ٚايتشكل بؿعب املعطؾ١ املتٓٛع١ اييت باتت تؿهٌ ايّٝٛ اؿٛاؽ 

ايهطٚض١ٜ املطًٛب١ يًعكٌ اؾُعٞ يٮ١َ، ٚإعاز٠ تطنٝب َ٪غػاتٗا َٔ اـربا٤ 

ٚايعًُا٤ ٚاملتدككني يف قاٚي١ ٱْاط١ املٗاّ ا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚاملعطؾ١ٝ بأًٖٗا 

ٌٖ اؿٌ ٚايعكس، ٚيهٌ قه١ٝ أٚ ؽكل أٌٖ سًٗا ٚعكسٖا عػب ٚخربا٥ٗا َٔ أ

إٜهاٍ  -ؾُٝا ٜعين-ْٛعٝتٗا، ٚايتٛقـ عٔ ا٫غتُطاض يف تهٝٝع ا٭َا١ْ ايصٟ ٜعين 

نُا أخرب ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾهٝاع ا٭َا١ْ َ٪شٕ بػٝاب  ا٭َٛض يػري أًٖٗا،

اع١" )عُط عبٝس سػ١ٓ، َكس١َ اٱلاظ ٚؾػاز ا٭سٛاٍ ٚخطاب ايعُطإ ٚاقرتاب ايػ

نتاب ا٭١َ َٓٗر ايٓعط املعطيف بني أقٍٛ ايؿك٘ ٚايتاضٜذ.. ايؿاطيب ٚابٔ خًسٕٚ 
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ٖـ، ايػ١ٓ اؿاز١ٜ ٚايج٬ثٕٛ، 1423، ضبٝع ا٭ٍٚ 142أمنٛشدا، اؿػإ ايؿٗٝس، ايعسز 

 (.9م

 إٕ ايصٟ حيسخ يف ٚاقع ا٭١َ يف ٖصا اجملاٍ أَط ٜسعٛ إىل ا٭غ٢ عٓسَا ٜٛيٞ

املػًُٕٛ ٚدِٖٛٗ ٚأْعاضِٖ قبٌ ايػطب ٚايؿطم عجا عٔ أغؼ َٚباز٨ ٚتكايٝس ع١ًُٝ 

عٓسِٖ ٚإٔ ٜهٕٛ َكري ا٭غؼ ٚاملباز٨ ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ اييت سؿعٗا ايتاضٜذ 

اٱغ٬َٞ ست٢ تًو اييت سؿعٗا ايكطإٓ ٚايػ١ٓ اٱُٖاٍ ٚايهٝاع، ٚيف أسٝإ نجري٠ 

املباز٨ ٚا٭غؼ ٚايتكايٝس ايع١ًُٝ ايطق١ٓٝ ايتٓهط هلا، بٌ ايتٓهط يهٌ ايكِٝ ٚ

إغ١َٝ٬ ناْت أٚ غطب١ٝ أٚ ؾطق١ٝ، ٜٗٛز١ٜ أٚ ْكطا١ْٝ أٚ بٛش١ٜ أٚ ٖٓسٚغ١ٝ، ؾا٭َٛض 

اٱجياب١ٝ يف َععُٗا ايٓاؾع١ ٚاملؿٝس٠ أنشت غطٜب١ عٔ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬، ٚبعٝس٠ 

 ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ.عٔ ايػًٛى ايعًُٞ ٚعٔ غًٛى ٚمماضغات املٓتُني إىل امل٪غػات 

ٚايصٟ ٜبسٚ يًباسح إٔ اؾتكاز ٖصٙ اجملتُعات يًُُاضغات ايع١ًُٝ ايكشٝش١، َع 

إزضاى أُٖٝتٗا أقٛا٫ّ ٫ أؾعا٫ّ ٚاعتباضٖا فطز ؾعاضات تطؾع يًُعاٜس٠ ؾكط زٕٚ إٔ 

تتعس٣ ايؿعاض إىل ايتطبٝل ٖٛ ايصٟ زؾع بعض ايباسجني إىل ايبشح عٓٗا ْعطٜا ؾكط يف 

يف  -َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاملعٗط ؾكط  -ايع١ًُٝ ايػطب١ٝ، اييت قاضت  امل٪غػات

ْعط ايهجري ايُٓٛشز ايصٟ جيب إٔ حيتص٣، ٚاْعهؼ ٖصا ايػًٛى ٖٚصا اٱعذاب 

ايبعٝس عٔ ايتطبٝل ايػًِٝ ع٢ً فٌُ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ، ؾأقبح املتعًِ أٚ ايباسح ؾػٛؾّا 

ب١ٝ َٔ أدٌ إٔ ٜٓاٍ ضنا ٚإعذاب ٚتٛاقّا ٚسطٜكّا ع٢ً إٔ ٜٓاٍ ؾٗازت٘ َٔ داَع١ غط

ٖٚصا ا٭َط امل٪غـ تطغذ يف اجملتُعات  ايهجرئٜ، ٚإٕ نإ ؾاضغّا َٔ أٟ عًِ،

-غٛا٤ ناْت غ١ًُٝ أٚ َعٜؿ١  -املػ١ًُ يف ظٌ ٚنع عًُٞ ٚادتُاعٞ ايؿٗاز٠ ؾٝ٘ 

ٚقس ٜٓاٍ بٓا٤  باتت مبجاب١ قو غؿطإ ٚتكطٜح َطٚض ًٜر بٗا قاسبٗا ا٭بٛاب املػًك١،

ٗا املطاتب ايعاي١ٝ، ٚتعطٝ٘ َكاَّا ادتُاعّٝا ٚإزاضّٜا ٚغٝاغّٝا ٫ ٜٓاي٘ َٔ ٖٛ يف َجٌ عًٝ

 زضدت٘ إشا مل ٜهٔ َتدطدّا َٔ داَع١ غطب١ٝ.

َا ٜرتزز َٔ ٚقت ٯخط َٔ ن٬ّ ٜكاٍ عٔ ٚدٛز ضغب١ يس٣ اؿه١َٛ يف تطٜٛط  (4

َ٪متطات ٚترتدِ تًو ايطغب١ يف عكس  ايتعًِٝ عا١َ ٚايعايٞ َٓ٘ ع٢ً ٚد٘ خام،

 ٚضقس َبايؼ َاي١ٝ يًتٓؿٝص، ٚيكا٤ات ْٚسٚات ٚٚضف ؽطز بتؿهٌٝ ؾإ يًُتابع١،

إ٫ إٔ ايصٟ ٜتُدض عٔ تًو امل٪متطات ٚايٛضف ٚايٓسٚات ٖٛ شيو ايهذٝر 
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اٱع٬َٞ املتُجٌ يف ايتكطحيات ٚايًكا٤ات ٚسهٛض ا٫ؾتتاح ٚا٫ختتاّ َٔ قبٌ 

ييت تكسّ يف ايٓسٚات ٚامل٪متطات ٚايٛضف إناؾ١ إىل ا٭ٚضام ا َػ٦ٛيني يف ايسٚي١،

ٚنٌ شيو ٜهٕٛ َآي٘ ا٭زضاز يف َهاتب املػ٦ٛيني  َٚا ٜسٚض ؾٝٗا َٔ َٓاقؿات،

مما ٜعين إٔ َععِ شيو ٖٛ ؾكط فطز زعاٜات إع١َٝ٬ ٚتكًٝس  أٚ امل٪غػات،

َعٗطٟ يٰخطٜٔ ٜٚتٛقـ ا٭َط عٓس ايه٬ّ املهتٛب ٚاملػُٛع زٕٚ ايػُاح 

  ايتٓؿٝص ٚايتطبٝل يف ايٛاقع. بتذاٚظ شيو إىل

سطم ايسٚي١ ممج١ً يف ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً تطبٝل املعاٜري ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ يف  (5

امل٪غػات ايع١ًُٝ بهٌ َهْٛاتٗا ٚاملتُج١ً يف َعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚا٫عتُاز 

اٱزاض٠ ؾٗصٙ املعاٜري املطًٛب تٛؾطٖا يف امل٪غػ١ ٚايربْاَر ٚاملعًِ ٚ ا٭نازميٞ،

ٚايتذٗٝعات ٚيف ْٛع١ٝ املدطدات، ٚغريٖا ت٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ايتكِٜٛ ايٓاقس ايصٟ 

ٜٗسف إىل ايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ٚٚاقع ٖصٙ امل٪غػ١ ايع١ًُٝ أٚ تًو ملعاؾ١ 

 ا٫خت٫٬ت ٚدٛاْب ايهعـ ٚتععٜع اؾٛاْب اٱجياب١ٝ يف ساٍ ٚدٛزٖا. 

تٗا اؾاَعات يف أَؼ اؿاد١ إىل إٕ امل٪غػات ايع١ًُٝ ايكا١ُ٥ سايّٝا ٚيف َكسَ

ٚقؿ١ داز٠ ٚقازق١ تسعُٗا إضاز٠ ق١ٜٛ ٚقاض١َ، ٚإزاض٠ سسٜج١ ْادش١، ٚحيسْٚا ا٭ٌَ 

يف ٖصٙ ايعطٚف اييت تعٝؿٗا ايُٝٔ بعس اْط٬م َا مسٞ بايجٛضات أٚ ا٫ْتؿانات أٚ 

اؿطنات نس ايعًِ ٚا٫غتبساز ٚايؿٛن٢ ٚايؿػاز ايصٟ أنش٢ ثكاؾ١ بؿعٌ تػٍٛ 

ؿػسٜٔ ٚبؿعٌ ايك٠ٛ ٚايػط٠ٛ ٚا٫ْتؿاض ايٛاغع يًؿػاز ٚاملؿػسٜٔ يتبسأ ايػري يف امل

ايططٜل ايكشٝح يف ناؾ١ فا٫ت اؿٝا٠ َٚٓٗا اجملاٍ ايعًُٞ ايصٟ ٜعس إق٬س٘ 

 أغاغا َُٗا ٱق٬ح اجملا٫ت ا٭خط٣.

 البحث: ؤالس

 ٞ:تاٯ ٍاحياٍٚ ٖصا ايبشح إٔ جيٝب عٔ ايػ٪

 ؟ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟيف ايٛغط ايعًُٞ ٚا٫دتُاعٞ يف  تطغدتايع١ًُٝ اييت  باز٨َا امل
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 حدود البحث:

 ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ،نُا ٜكتكط ع٢ً بعض ع٢ًظَاْٝا  ٜكتكط ٖصا ايبشح

نُا عًُا٤ ايصٜٔ عاؾٛا نٌ سٝاتِٗ أٚ دع٤ َٓٗا َٚاتٛا يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ، اي

 .يع١ًُٝا باز٨ع٢ً بعض املَٛنٛعٝا ٜكتكط 

 منهج البحث:

يف نتب ايرتادِ ٚايػري سٝح ٜكّٛ بايبشح  ٜتبع ايباسح يف عج٘ املٓٗر ايتاضخيٞ،

غٛا٤ َٔ نتب ايكطٕ ايجاْٞ  ايتاضخي١ٝ اييت تتشسخ عٔ عًُا٤  عٔ ايٓكٛم ٚايطٚاٜات

ٚايػري اييت تطمجت هلِ ٚؼسثت عٔ دٛاْب ٚايطبكات تاضخي١ٝ أٚ َٔ نتب ايرتادِ 

 ١ ظٛاْب ايبشح.قًاغتد٬م َاي٘ ٚ َٔ سٝاتِٗ،

 العلمية: مبادئلالتعريف اإلجرائي ل

ٜعطف ايباسح املباز٨ ايع١ًُٝ تعطٜؿا إدطا٥ٝا بأْٗا: َا قسض عٔ ايعًُا٤ أٚ َا قسض 

عٔ اؿهاّ أٚ ا٭َطا٤ أٚ ايكاز٠ أٚ ايكها٠ أٚ ايؿدكٝات ا٫دتُاع١ٝ َٔ َٛاقـ 

يًسضاغ١ ٖصٙ ا٭قٛاٍ أٚ ايكؿات ايع١ًُٝ شات  ٚأقٛاٍ عٔ ايعًُا٤ يف إطاض ايؿرت٠ ايع١َٝٓ

ق١ً بايعًِ ٚايعًُا٤ اتكـ بٗا أٚي٦و ايعًُا٤ ٚطبكٖٛا عًُٝا باملُاضغ١ يف اؿٝا٠ 

ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚناْت قٌ تكسٜط ٚاسرتاّ َٔ نٌ ؾ٦ات اجملتُع ست٢ قاضت 

 َباز٨ ع١ًُٝ ضاغد١.

 نته:معرفتهم ملكاللعلم و علماءالمبدأ تقدير  -أواًل

ٓعط٠ َباز٨ ع١ًُٝ َتعًك١ باييكس غاز ايٛغط ايعًُٞ ٚا٫دتُاعٞ يف تًو ايؿرت٠ 

ًٝسّا كيًعًِ َبسّأ ضاغدّا ٚتٚايتكسٜط  ست٢ قاض ا٫سرتاّ جياب١ٝ يًعًِ ٚايعًُا٤،اٱ

ايع١ًُٝ اٱغ١َٝ٬ ايطاغد١ اييت  باز٨ايعًُٞ َٔ أِٖ امل بسأبٌ قاض ٖصا امل قرتَّا،

ٚطا٥ؿ١ نبري٠ َٔ أبٓا٤  غازت يف شيو ايعكط يف أٚغاط ايعًُا٤ ٚط٬ب ايعًِ،

َٚ٪ؾط إجيابٞ  اجملتُع،عٓس أبٓا٤ ايٛعٞ َػت٣ٛ ٖٚٛ َ٪ؾط ؾُٝا ٜعٗط ع٢ً  اجملتُع،

تًو  يًعًِ  املتكسّ ايصٟ نإ ميٝع تًو ايؿرت٠ مما دعٌاملعطيفاملػت٣ٛ ٚانح ع٢ً 

َٔ تكسٜط  اجملتُع نً٘ بهٌ ؾ٦ات٘ ٚاْعهؼ ع٢ً ايعًُا٤ أْؿػِٗ مبا ْاهلِها١ْ يف امل

 َها١ْ يف ايٛغط ايعًُٞ ٚايٛغط ا٫دتُاعٞ.َا سعٛا ب٘ َٔ ٚ
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قس تطغذ يف تًو ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ايعًُٞ نإ  بسأٖصا امل َٔ أدٌ ايتأنٝس ع٢ً إٔٚ

يكطٕ ايجاْٞ بعض عًُا٤ اي ٜٛضز ايباسح بعض ايٓكٛم اييت تتشسخ عٔ ايػًٛى ايعًُٞ

ؾُٝا ٜتعًل بتكسٜطِٖ يًعًِ ايصٟ حيًُْٛ٘،ٖٚصا ايتكسٜط ٚايتبذٌٝ َٔ ايعًُا٤ يًعًِ ٚأًٖ٘ 

٫ ؾو أْ٘ قس نإ ي٘ اْعهاؽ إجيابٞ نبري يس٣ ؾ٦ات اجملتُع دعًت اؾُٝع ٜكسض 

 ٚحيرتّ ٜٚطؾع َها١ْ ايعًِ ٚايعًُا٤.

ؾؿُٝا ٜتعًل بتكسٜط ايعًُا٤ أْؿػِٗ يًعًِ َٚعطؾتِٗ ملهاْت٘ يف اجملتُع ؾإٕ ٖصا 

ٚضز عٔ عُطٚ بٔ اؿاضخ ايتكسٜط ٜعٗط َٔ خ٬ٍ بعض املٛاقـ يبعض ايعًُا٤ َٓٗا َا 

 ؾطف ايعًِ ٚؾطف ايػًطإ، :"ايؿطف ؾطؾإ:ٜكٍٛسٝح  ٖـ(148)ت/ بٔ ٜعكٛب

 .576م 21،زتٗصٜب ايهُاٍ ٚؾطف ايعًِ أؾطؾُٗا"املعٟ،

يف ْؿٛؽ ٚسٝا٠ أٚي٦و ايعًُا٤ ٜكٍٛ َػعط بٔ  تأنٝسا ع٢ً َها١ْ ايعًِ ٚأُٖٝت٘ٚ

ٖـ("ايعًِ ؾطف ا٭سػاب،ٜطؾع اـػٝؼ يف ْػب٘،َٚٔ قعس ب٘ سػب٘ 155نساّ)ت/

 .214م7ْٗض ب٘ أزب٘"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

مل:"َٔ ٖـ(يف ؾإٔ َػ٪ٚي١ٝ ايعًِ املرتتب١ ع٢ً ايعا162ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ أزِٖ)ت/

ٖٚٛ ٖٓا ٜؿري إىل .27م8محٌ ؾإٔ ايعًُا٤ محٌ ؾطّا نبريا"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

املػ٪ٚي١ٝ ايعع١ُٝ اييت تكع ع٢ً ايعًُا٤ ٚيصيو مساٖا ؾطا ـطٛض٠ ٚععِ ٖصٙ 

املػ٪ٚي١ٝ َٔ أدٌ إٔ ٜععِ ٜٚكسض ايعامل ايعًِ ايصٟ حيًُ٘ ٜٚ٪زٟ ايٛادب ايصٟ محٌ 

يعامل ٚعسّ تكسٜطٙ ملا حيًُ٘ َٔ عًِ ٜؿػس نجري َٔ أبٓا٤ اهلل ايعًُا٤ إٜاٙ ٭ْ٘ بؿػاز ا

 اجملتُع ٜٚتذطأ ايهجري ع٢ً ايعًِ ٚايعًُا٤.

ٚيهٔ أنطٙ إٔ  َا ميٓعين َٔ طًب ايعًِ أْٞ ٫ أعًِ َا ؾٝ٘ َٔ ايؿهٌ، ٚقاٍ:

 املهإ ْؿػ٘. "املكسض ايػابل، سك٘ ٫ ٜعطفأطًب٘ َع َٔ 

ظ٤٬َ ايتعًِ سٝح ٜبت٢ً بعض املتعًُني َا ٜٓطبل ع٢ً بعض ٖٚٛ بصيو ٜؿري إىل 

دس يف طًب ايعًِ  عٓسِٖ ٫ٚ ٫ ١ُٖهلِ َٚٔ  ٫ ضغب١اؿطٜكني ع٢ً ايؿا٥س٠ ببعض َٔ 

 ؼكًِٝٗ ايعًُٞ.مما ٜ٪ثط غًبّا ع٢ً 
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يهٔ إٕ سسخ إٔ ٚدس ظ٤٬َ غري سطٜكني ع٢ً ايتعًِ  ؾإْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜجين 

ايعًِ َع اؿطم ع٢ً اْتكا٤ ظ٤٬َ ايتعًِ  طايب ايعًِ اجملتٗس يف ا٫غتُطاض يف طًب

 اؾازٜٔ.

ؾُعًّٛ َا يًعًُا٤ َٔ ؾهٌ نبري ع٢ً  إٔ ٜرتى ايعًِ يصيو ايػبب، ؾ٬ ٜٓبػٞ عاٍ

 عٌُ ب٘.ع٢ً اي ٚادتٗسٚا يف طًب٘ ٚسطقٛا سك٘ ٙغريِٖ إشا عطؾٛا قسض ايعًِ ٚأعطٛ

بؿطا٥ش٘  ٢ اجملتُعٜٚؿطض عً ٖصا ايػًٛى ايعًُٞ ٜطؾع َٔ ؾإٔ ايعًِ ٚايعًُا٤،إٕ 

٫غُٝا إشا  يعًِ،ايعًُا٤ ٖٚٛ اسرتاّ ْابع َٔ َعطؾتِٗ ملها١ْ ٚؾهٌ ااسرتاّ  املدتًؿ١

ٞ َطابكّا دتُاعغًٛنِٗ ايعًُٞ ٚا٫ ٚنإ سرتاّ،نإ ايعًُا٤ أ٬ّٖ هلصا ا٫

 ًِ.ٜسعِٖٛ إيٝ٘ ايع ّا َع َاٛاؾكَٚتَٚٓػذُا 

ُنِتَب عٓ٘ ٚيٛ سطؾّا  َع َٓ٘ أُِٜٚؿٌُ نٌ عامل ُغٚا٫سرتاّ عٓسِٖ ٚنإ ايتكسٜط 

قاٍ  ٖـ(قاٍ حيٞ بٔ غعٝس:160ٚاسسّا نُا ٜعٗط شيو يف ن٬ّ ؾعب١ بٔ اؿذاز)ت/

ُّ َٔ نتبت عٓ٘ سسٜجّا ؾأْا ي٘ عبس" يٞ ؾعب١:  .270م2عًٞ بٔ اؾعس،املػٓس،ز "ن

 َٚا مسعت َٔ ٚأْا عبسٙ ست٢ ميٛت، "َا أسس عٓسٙ ث٬ث١ أسازٜح إ٫ّ ٚقاٍ ؾعب١:

 اؾاَع، ايبػسازٟ، اـطٝب مسعت َٓ٘"ًؿت إيٝ٘ أنجط مماأسس ؾ٦ٝا إ٫ اخت

 .191م2ز

نإ ٖصا اسرتاّ املتعًِ ٚتكسٜطٙ يؿٝد٘ ٚأغتاشٙ ايصٟ تعًِ َٓ٘ ٚيٛ  بنيٖٚصا ٜ

َٚٔ امل٪نس إٔ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ َٔ باب املبايػ١  ،سطؾّا ٚاسسّاايتعًِ ؾ٦ٝا ٜػريا، ٚيٛ 

 اّ ٚتكسٜط ايعامل ٭ْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜعًِ ايعامل سطؾا ٚاسسا،احملُٛز٠ ٚاملطًٛب١ يف اسرت

 . أٚ ٜتعًِ املتعًِ َٔ ؾٝد٘ سطؾا ٚاسسا

نرب يف ضؾع  ؾإٔ ايعًِ ٚيف تكسٜط اجملتُع  يًعًِ ا٭سٚض اييكس نإ يًعًُا٤ أْؿػِٗ 

قاٍ محسإ  َع نٌ َٔ سٛهلِ، ايَٝٛٞ ٚايعًُا٤ َٔ خ٬ٍ غًٛنِٗ ٚتعاًَِٗ اؿٝاتٞ

ٖـ( ٚأتاٙ بعض ٚيس املٗسٟ  ؾاغتٓس إىل 177"نٓت عٓس ؾطٜو ايٓدعٞ)ت/ ٞ:ا٭قبٗاْ

 ؾكاٍ: ثِ أعاز ؾعاز مبجٌ شيو، اؿا٥ط ؾػأي٘ عٔ سسٜح ؾًِ ًٜتؿت إيٝ٘ ٚأقبٌ عًٝٓا،

َّ بأ٫ٚز اـ٬ؾ١،-ٜعين يؿطٜو ٫ ٚيهٔ ايعًِ أظٜٔ عٓس أًٖ٘ َٔ  قاٍ: نأْو تػتد
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ٖهصا ٜطًب ايعًِ"عًٞ  ؾكاٍ ؾطٜو: غأي٘،ؾذجا ع٢ً ضنبتٝ٘ ثِ  قاٍ: إٔ ٜهٝعٛٙ،

 .207م8،ٚاْعط:غري أع٬ّ ايٓب٤٬ يًصٖيب،ز893م2بٔ  اؾعس،املػٓس،ز

ٖصا ٜطؾع ايعًُا٤ َٔ ؾإٔ ايعًِ ِٖٚ بػًٛنِٗ اؿاظّ  بٗصا ايػًٛى ٖٚصا املٛقـٚ

٫ إٔ ٜكّٛ  ٚنٝـ حيرتّ ايعامل ٜٚبذٌ، نٝـ ٜكسض ايعًِ ٚجيٌ، تُع نًٜ٘عًُٕٛ اجمل

بٛقٛؾ٘ ع٢ً أبٛاب ايٛظضا٤ ٚا٭َطا٤ ٚايسٜٔ بايتعيـ ٚاملٗاز١ْ ٚايٓؿام ٚإٖا١ْ ايعًِ بعهِٗ 

 ،اؿكٍٛ ع٢ً سؿ١ٓ َٔ املاٍ ١ أٚكًشؼكٝل َ يني َكابٌ اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ أ٦ٚٛٚاملػ

 ظا١ً٥. أٚ ؼكٝل أٟ ؾ٠ٛٗ ز١ْٜٛٝ

َطتبط مما ي٘ ق١ً ٚثٝك١ بتكسٜط ايعًُا٤ يًعًِ تأنٝسِٖ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايعًِ ٚ

ـًُُل سطقا َِٓٗ ع٢ً إٔ ٜهتػب املتعًُٕٛ ايػًٛى اؿػٔ ٚاـًل ايؿانٌ قبٌ  با

محاز ٖٚٓاى َٛاقـ يبعض ايعًُا٤ يف ٖصا ايؿإٔ َٓٗا َا شنطٙ  انتػابِٗ املعطؾ١،

ٜكٍٛ ٚقس أؾطف ع٢ً أقشاب اؿسٜح ؾطأ٣ ابٔ غعس "مسعت ايًٝح  :قاٍ بٔ قتٝب١

اـطٝب  ا٭زب أسٛز َٓهِ إىل نجري َٔ ايعًِ" أْتِ إىل ٜػري َٔ َِٓٗ ؾ٦ّٝا،ؾكاٍ:

 .405م1ايبػسازٟ،اؾاَع،ز

نطٚض٠ ٜ٪نس ع٢ً ٚ ٚأ١ُٖٝ ايػًٛى اؿػٔ، اـًك١ٝ ٖٓا ٜٛنح أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ ٖٚٛ

نس ع٢ً إٔ اتكاف ايعامل ٜ٪ نُا إٔ ٜطتبط ايعًِ باـًل ايهطِٜ ٚا٭زب ايطؾٝع،

٘ بايعًِ ايٓعطٟ اجملطز ٚسسٙ زٕٚ باـًل اؿػٔ أنجط أ١ُٖٝ َٔ اتكاؾٚطايب ايعًِ 

ٜؿري به٬َ٘ ٖصا إىل أ١ُٖٝ إٔ ٜتش٢ً ط٬ب ايعًِ بآزاب ايتعًِ قبٌ  ٖٚٛ ،اـًل

 .ايؿطٚع يف ايتعًِ

ٜػًو ٖصا ايػًٛى ٜٚتش٢ً بأخ٬م ايعًِ ٚايعًُا٤ ؾٝعطف قسض إٕ ايعامل ايصٟ 

اسرتاّ ايعًِ ٚضؾع ٜكٛز ايٓاؽ بػًٛن٘ إىل ٚجيً٘ ؾإْ٘ حيرتّ ايعًِ َٚها١ْ ايعًِ ٚ

 قاٍ أبٛ َكعب:ٖـ(،179نُا ٜعٗط يف غًٛى َايو بٔ أْؼ)ت َها١ْ ايعًُا٤،

ٚنٓا  "ناْٛا ٜعزمحٕٛ ع٢ً باب َايو بٔ أْؼ ؾٝكتتًٕٛ ع٢ً ايباب َٔ ايعساّ،

ٚايٓاؽ قا٥ًٕٛ بط٩ٚغِٗ  ٫ٚ ًٜتؿت شا إىل شا، ْهٕٛ عٓس َايو ؾ٬ ٜهًِ شا شا،

 ٚنإ ٜكٍٛ يف َػأي١: ِ قا٥ًٕٛ َػتُعٕٛ،ٚناْت ايػ٬طني تٗاب٘ ٖٚ ٖهصا،

 .26تكس١َ اؾطح،م ايطاظٟ، َٔ أٜٔ قًت شا" ٫ٚ ٜكاٍ ي٘: ٫،أْٚعِ،
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ٖصٙ املها١ْ ٖٚصا ايتكسٜط ٖٚصا ا٫سرتاّ ٖٚصٙ املٗاب١ يًعامل عٓس املتعًِ مل تأت َٔ 

بٌ دا٤ت َٔ غًٛى ٚمماضغ١ ٚاسرتاّ يًعًِ ٚقٕٛ يًٓؿؼ، ٚمتجٌ يكِٝ خًك١ٝ  ؾطاؽ،

 َٚع ايعًُا٤، ع١ًُٝ ٚمماضغتٗا عًُٝا َٔ إَاّ زاض اهلذط٠ َايو بٔ أْؼ َع ايعا١َ،ٚ

َع ايتػًب ع٢ً سعٛظ ايٓؿؼ ٚضغباتٗا يف  َٚع اؿهاّ ٚا٭َطا٤، َٚع ط٬ب ايعًِ،

 أٚ ٌْٚٝ اؿع٠ٛ عٓسِٖ، ٚاؿكٍٛ ع٢ً عطاٜاِٖ، ايكطب َٔ اؿهاّ ٌْٚٝ ضناِٖ،

ٚاؿكٍٛ ع٢ً املًصات  ًٛؽ املٓاقب ايطؾٝع١،ٚب اغتػ٬ٍ شيو يًرتؾع ع٢ً ا٭قطإ،

ٚيف  ايس١ْٜٛٝ ايعا١ً٥ اييت ٫ ميهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا إ٫ ع٢ً سػاب ايسٜٔ ٚاـًل ٚايعًِ،

ٖصا اٱطاض ٚتأنٝسا ع٢ً غًٛى َايو َع اؿانِ ايػًٛى ايصٟ ؾٝ٘ تكسٜط يًعًِ َٔ 

ٜا أَري  ؾكًت: ث٘،"ٚد٘ إيٞ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ٜػأيين إٔ أسسِّ َايو:ايعامل أ٫ٚ، ٜكٍٛ 

 ؾكًت: ؾكاض إىل َٓعيٞ ؾاغتٓس َعٞ إىل اؾساض، قاٍ: امل٪َٓني إٕ ايعًِ ٜ٪ت٢ ٫ٚ ٜأتٞ،

 قاٍ: ؾذًؼ بني ٜسٟ، قاٍ: ٜا أَري امل٪َٓني إٕ َٔ إد٬ٍ اهلل إد٬ٍ شٟ ايؿٝب١ املػًِ،

ٚتٛانع يٓا عًِ غؿٝإ  ٜا أبا عبس اهلل تٛانعٓا يعًُو ؾاْتؿعٓا ب٘، ؾكاٍ يٞ بعس َس٠:

 .84اؿح ع٢ً طًب ايعًِ،م اهل٬ٍ ايعػهطٟ، أبٛ بٔ ع١ٓٝٝ ؾًِ ْٓتؿع ب٘"

إش  يًعامل ايعاٌَ بعًُ٘ املتشًٞ بأخ٬م ايعًِ زٚض إجيابٞ نبري يف اجملتُع،ٚ

اؿانِ  ٓكحإٔ َٜٚا محً٘ اهلل َٔ أَا١ْ ايٓكٝش١ ٞ َٔ سه١ُ ٚتٜػتطٝع مبا أ

ٚإٔ جيعٌ  ٚإٔ ٜٛدٗ٘ إىل اـري بأغًٛب سهِٝ، ٭١َ،ٜٚطؾسٙ إىل َا ؾٝ٘ َكًش١ ا

 ؾٝػعس ب٘ فتُع٘ ٚأَت٘، ،، َٚع أَت٘ ٫ نسٖااؿانِ يف قـ ايعًُا٤ ٫نسِٖ

بػًٛن٘ ٖصا قس أز٣ ١َُٗ ايعامل  ٜٚهٕٛ  ٚحيع٢ بطنا٤ ضب٘ ٚايٓاؽ َٔ سٛي٘،

 دٌٚ ٚزٕٚ إٔ ٜػهب خايك٘ عع زٕٚ إٔ ٜصٍ ْؿػ٘ ٚعًُ٘، خس١َ د١ًًٝ،قسّ عع١ُٝ ٚ

 .بتككريٙ أٚ إُٖاي٘ يف أزا٤ ٚادب٘

"مسعت َايو  َٚٔ غًٛى َايو يف ٖصا اؾاْب َا شنطٙ ابٔ عبس اؿهِ قاٍ:

 ٚحيٌُ ايٓاؽ ع٢ً يف إٔ ٜعًل املٛطأ يف ايهعب١، ؾاٚضْٞ ٖاضٕٚ يف ث٬خ: ٜكٍٛ:

ٚيف إٔ ٜٓكض َٓرب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚجيعً٘ َٔ دٖٛط  َاؾٝ٘،

١،ٚيف إٔ ٜكسّ ْاؾع بٔ أبٞ ْعِٝ إَاَّا ٜكًٞ يف َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً ٚشٖب ٚؾه

َّا تعًٝل املٛطأ يف ايهعب١ ؾإٕ أقشاب  ٜاأَري امل٪َٓني: ؾكًت: اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، أ

ٌْ عٓس  ٚتؿطقٛا يف اٯؾام، ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اختًؿٛا يف ايؿطٚع، ٚن
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ٚأَا ْكض َٓرب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاؽاشى إٜاٙ َٔ  ْؿػ٘ َكٝب،

ٚأَا  ٚشٖب ٚؾه١ ؾ٬ أض٣ إٔ ؼطّ ايٓاؽ أثط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، دٖٛط

تكسَتو ْاؾعّا إَاَّا ٜكًٞ بايٓاؽ يف َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٕ 

ٚؾكو  قاٍ: سض َٓ٘ ْازض٠ يف احملطاب ؾتشؿغ عًٝ٘.ْاؾعّا إَاّ يف ايكطا٠٤ ٫ ٜ٪َٔ إٔ تٓ

.،ٚضٚا١ٜ أخط٣ قطٜب١ َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ 332م6ٜا أباعبساهلل"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز اهلل

 ٚيهٔ َع املٓكٛض.

ملا سر املٓكٛض زعاْٞ ؾسخًت عًٝ٘  "مسعت َايهّا ٜكٍٛ: قاٍ قُس بٔ عُط:

ؾتٓػذ -ٜعين املٛطأ-صٙععَت إٔ آَط بهتبو ٖ ؾكاٍ: ؾشازثت٘ ٚغأيين ؾأدبت٘،

 ْػدّا ثِ أبعح إىل نٌ َكط َٔ أَكاض املػًُني بٓػد١ ٚآَطِٖ إٔ ٜعًُٛا مبا ؾٝٗا،

ؾإْٞ ضأٜت أقٌ ايعًِ ضٚا١ٜ أٌٖ املس١ٜٓ  ٜٚسعٛا َا غ٣ٛ شيو َٔ ايعًِ احملسخ،

تؿعٌ ؾإٕ ايٓاؽ قس غٝكت إيِٝٗ أقاٌٜٚ ٚمسعٛا  ٫ أَري امل٪َٓني: ؾكًت: ٜا ٚعًُِٗ،

ٚعًُٛا ب٘ ٚزاْٛا ب٘ َٔ اخت٬ف  ٚأخص نٌ قّٛ مبا غٝل إيِٝٗ، ضٚٚا ضٚاٜات،أسازٜح ٚ

ٚإٕ ضزِٖ عُا اعتكسٚٙ ؾسٜس  أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغريِٖ،

يعُطٟ يٛ طاٚعتين  ؾكاٍ: ؾسع ايٓاؽ َٚا ِٖ عًٝ٘ َٚا اختاض أٌٖ نٌ بًس ٭ْؿػِٗ،

 .78م8،زغري أع٬ّ ايٓب٤٬ ايصٖيب، ٭َطت بصيو"

ٖهصا ٜهٕٛ زٚض ايعامل يف اجملتُع زٚض إجيابٞ ٜٛد٘ اؿهاّ ٚاحملهَٛني إىل 

إٔ ٜتكسّ ٚيف  ايؿٗط٠ حيكط َُٗت٘ يف ٫ٚ ٚحيصضِٖ َٔ ايٛقٛع يف املٗايو، ايكٛاب،

إٔ حيع٢ مبها١ْ يس٣ اؿانِ ٚإٕ دا٤ت ع٢ً سػاب عًُ٘ ٚزٜٓ٘ يف ٚ ،ع٢ً أقطاْ٘

 ٚأبٓا٤ فتُع٘.

ٖٚٛ َا جري َٔ ايعًُا٤ يف تكسٜطِٖ يًعًِ ٚضؾعِٗ يؿأْ٘ ن غًٛىٖٚهصا نإ 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ غًٛى ايعامل املػًِ يف نٌ ظَإ َٚهإ.

ٚمما ٜسخٌ يف ٖصا املبسأ ايعًُٞ ايصٟ قاض غًٛنا عًُٝا يعًُا٤ شيو ايعكط ٖٚٛ 

غًٛى ٜسٍ ز٫ي١ ٚانش١ ٚأنٝس٠ ع٢ً اسرتاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ملا حيًُْٛ٘ َٔ عًِ 

َا ٜرتتب ع٢ً ٚ َٚعطؾتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ مبا ٜؿطن٘ ايعًِ ع٢ً ساًَٝ٘ َٔ َػ٦ٛي١ٝ

 أًٖ٘ قاٍ أمحس بٔ أبٞ اؿٛاضٟ: ٖصا ايػًٛى َٔ تكسٜط ٚإع٤٬ ملها١ْ ايعًِ َٚها١ْ
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ٚنإ ٚايٝا -دا٤ عبس اهلل بٔ أبٞ ايعباؽ ايططغٛغٞ "سسثين بعض أقشابٓا قاٍ:

ٖـ(بايًٌٝ َٚع٘ ناتب٘ ٚايسٚا٠ ٚايكططاؽ 181إىل َٓعٍ عبس اهلل بٔ املباضى)ت/-مبطٚ

اطٛ  ؾكاٍ يهاتب٘:-ث٬خ َطات-ؾػأي٘ عٔ سسٜح ؾأب٢ إٔ حيسث٘ َع٘،قاٍ:

ؾًُا قاّ ٜطنب َؿ٢ َع٘ ابٔ  عبس ايطمحٔ ٜطاْا أ٬ّٖ إٔ حيسثٓا، قططاغو َا أض٣ أبا

ِِ تطاْا أ٬ّٖ إٔ ؼسثٓا، ٍ ي٘:املباضى إىل باب ايساض ؾكا َِ يـ ٚمتؿٞ  ٜا أبا عبس ايطمحٔ يـ

٫ٚأشٍ يو سسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  إْٞ أسببت إٔ ُأشٍ يو بسْٞ، ؾكاٍ: َعٓا؟

َا  ؾشسثت ب٘ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ ابٔ أخت ابٔ املباضى ؾكاٍ: ٚآي٘ ٚغًِ،قاٍ أمحس:

ٚقاّ خايٞ إىل قاع١ ايساض  نب،سؿغ ايصٟ سسثو،مل ميـ َع٘،إمنا قاّ شيو يري

 .336م1،ٚاْعط:اؾاَع يًدطٝب ايبػسازٟ،ز169م8يٝبٍٛ"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

ٜ٪نس ٚ ايعًُا٤ يًعًِ ايصٟ حيًُْٛ٘، أٚي٦و تكسٜط أ٫ ٜسٍ ٖصا ايػًٛى ع٢ً

ٚاسرتاّ  َٚعطؾ١ قسضٙ، تطغٝذ َباز٨ ٚتكايٝس ع١ًُٝ يف اسرتاّ ايعًِ، سطقِٗ ع٢ً

 ؾِٗ ٜطدٕٛ ا٭دط َٔ اهلل، ؿاتِٗ يرتغٝب اؿهاّ أٚ تطٖٝبِٗ هلِ،زٕٚ ايت ايعًُا٤،

 ٚخياؾٕٛ عكاب٘ إٕ ِٖ خايؿٛا أٚاَطٙ ٚخايؿٛا َاعًُٛٙ َٔ عًِ. ٜٚطاقبْٛ٘ ٚسسٙ،

 غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ َٚٔ املباز٨ ايع١ًُٝ اييت تسخٌ نُٔ تكسٜط ايعًُا٤ يًعًِ َا شنطٙ

يًذاٌٖ غبعٕٛ شْبّا َامل ٜػؿط  ٜػؿط ٖـ( ٜكٍٛ:187مسعت ايؿهٌٝ بٔ عٝاض)ت/ :قاٍ

 .100م8يًعامل شْب ٚاسس"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

ٚبٝإ يجكٌ ٚخطٛض٠ ا٭َا١ْ  ٚخطٛض٠ محً٘، ٖٚصا تكسٜط َٔ ايعامل ملها١ْ ايعًِ،

 اييت حيًُٗا ايعًُا٤.

أْا ُأدٌ سسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً  قاٍ: "مل ٫ؼسخ دعؿط بٔ حيٞ؟ ٚقٌٝ يًؿهٌٝ:

 .336م1اـطٝب ايبػسازٟ،اؾاَع،ز إٔ ُأسسِّخ ب٘ دعؿط بٔ حيٞ"اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚاملككٛز ب٘ دعؿط بٔ حيٞ ايربَهٞ ٜٚعٗط أْ٘ مل ٜهٔ عاز٫ يف سهُ٘ ٫ٚ 

 سػٔ ايػري٠ يف سٝات٘ ست٢ ميتٓع ايؿهٞ عٔ ضٚا١ٜ اؿسٜح ي٘.

بصي٘ ملٔ َٚعطؾ١ قُٝت٘ َٚٔ ثِ  ًعًِ ايعامل ي تكسٜط ٖصا املٛقـ ٜسخٌ يف بابٚ

 ايعامل عٔ ٓعتُؾٝ َٚٓع٘ عُٔ ٫ ٜػتشك٘ َٚٔ يٝؼ أ٬ّٖ ي٘، ٜػتشك٘ َٚٔ ٖٛ أٌٖ ي٘،

 تعًِٝ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜهٕٛ يف تعًُِٝٗ إٖا١ْ يًعًِ ٚإش٫ّ٫ يًعًُا٤.
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عبس  َٚٔ املٛاقـ اييت تؿري إىل تكسٜط ايعًُا٤ يًعًِ َٚعطؾتِٗ ملهاْت٘ َا شنطٙ

ٖـ( إش دا٤ٙ ا٭َري ٚعًٝ٘ 195اط )ت/"نٓت عٓس ٜٛغـ بٔ أغب :قاٍ اهلل بٔ خبٝل

ٜؿيت َٔ ع٢ً ضأغ٘  إٕ أغتاشٟ غؿٝإ نإ ٫ قًٓػ٠ٛ ؾاغ١ٝ ؾػأي٘ عٔ َػأي١ ؾكاٍ:

 .244م8ؾٛنع٘ ع٢ً ا٭ضض ؾأؾتاٙ"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز َجٌ ٖصا،قاٍ:

 ٛي٦١ٝيعًُا٤ ايصٜٔ ٜكسضٕٚ ايعًِ ٜٚعطؾٕٛ سذِ املػَٔ إ ٖصا ايتكسٜط إمنا ٜهٕٛ  إ

قاٍ أمحس بٔ  ٜتدًكٕٛ بأخ٬م ايعًِ،ايعًُا٤ ايصٜٔ  ،ٗا ايعًِ ع٢ً ساًَٝ٘اييت ٜؿطن

ُٜ يف فًػ٘، ُخسََّشَتٖـ( 197ُٜ٫"نإ ٚنٝع ابٔ اؾطاح)ت/ غٓإ:  ٫ٚ رب٣ قًِ،٫ٚ 

ُّ ،ُِػََّبَُٜت ؾإٕ أْهط َِٓٗ  ناْٛا يف فًػ٘ نأِْٗ يف ق٠٬، قا٥ُّا، أسْس ٫ٚ ٜكٛ

 .232تكس١َ اؾطح،م ايطاظٟ، ؾ٦ّٝا اْتعٌ ٚزخٌ"

إٕ ايعًُا٤ َٚ٪غػات َٚطانع ايعًِ يف اجملتُعات املػ١ًُ املعاقط٠ ٖٞ يف ساد١ 

َاغ١ ٭ٕ تؿعٌ ٖصا ايػًٛى ٚتطغٞ ٖصا املبسأ ٚتؿطن٘ ع٢ً  نٌ َٔ ٜٓتػب إىل ايعًِ 

ٚايعًُا٤ ٚشيو بإٔ ػعً٘ َعٝاضا َٔ َعاٜري ايكبٍٛ ٚؾططا َٔ ايؿطٚط ا٭غاغ١ٝ اييت ٫ 

عٝح ٜهٕٛ غًٛى  ؾطٖا يف َٔ ٜكبٌ أٚ ٜٓتُٞ إىل ٖصٙ امل٪غػات ايع١ًُٝ،بس َٔ تٛ

ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ يف اجملتُع ٖٛ ايصٟ ٜؿطض ع٢ً ايعا١َ ٚاـاق١ اسرتاّ ايعًِ ٚضؾع 

 َهاْت٘ ٚٚنع٘ يف املكاّ ايصٟ ًٜٝل ب٘.

 :بعضهملالعلماء  تقدير مبدأ -ًاثاني

 :ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟعًُا٤  ايع١ًُٝ اييت ناْت غا٥س٠ يف أٚغاط باز٨َٔ امل

ٚاييت ناْت تٓطًل َٔ ا٫سرتاّ املتبازٍ  ايع٬ق١ اييت ناْت تطبط ايعًُا٤ ببعهِٗ،

 ٚشنط احملاغٔ ٚاملككٛز بايجٓا٤ ٖٛ: شنط بعهِٗ يبعض باـري، ٚايجٓا٤ ٚايتكسٜط،

بعٝسا عٔ ايتعيـ أٚ  ،ٚتبذٌٝ بعهِٗ يبعض ،ٚايتػانٞ عٔ ايػًبٝات أٚ املػا٨ٚ

ايعًُا٤ اييت ٜؿرتط تٛؾطٖا يف كؿات ايٜسخٌ يف باب املبسأ  ٖٚصا ،م ٚايهصبايٓؿا

ٖٚٞ قؿات ٚأخ٬م  متٝع بٗا ايعًُا٤ ع٢ً ساًَٝ٘، ايعًِ ٖٞ قؿات نطٚض١ٜ ٜؿطنٗاٚ

 ٚاملتعًُٕٛ يف شيو ايعكط َٚا غبك٘ َٚات٬ٙ َٔ عكٛض ظا١ٖٝ يًشهاض٠ اٱغ١َٝ٬.

َٔ ايعًُا٤ ع٢ً بعهِٗ مل ٜهٔ ثٓا٤ْابعا َٔ ؾطاؽ ٫ٚ ٜسخٌ يف باب ٖٚصا ايجٓا٤ 

سكا٥ل ًَُٛغ١ َتُج١ً يف متٝع أٚي٦و  قازقُٓطًل َٔ ٖٛ ثٓا٤ايٓؿام ٚاجملا١ًَ،ٚإمنا 
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َٚٔ قسض عٓ٘ شيو ايجٓا٤ مل ٜهٔ ٜككس َٓ٘ ايتعيـ ٚاؿكٍٛ  ايعًُا٤ عًُّا ٚخًكّا،

ٚقؿّا يٛاقع اؿاٍ اييت نإ عًٝٗا ٚإمنا نإ  ع٢ً َٓؿع١ ؾدك١ٝ عاد١ً أٚآد١ً،

 أٚي٦و ايعًُا٤ .

َباز٨ ع١ًُٝ تطغدت يف  ايصٜٔ عاؾٛا يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟٚيبعض ايعًُا٤ 

 ٚايتبذٌٝايكازم ايجٓا٤ يف ٚ غًٛن١ٝ ع١ًُٝ يف شنط بعهِٗ يبعض باـري، اضغاتمم

املبسأ ايعًُٞ  ٖصٙ املُاضغات اييت تسخٌ نُٔ ٖصاٚؾُٝا ًٜٞ بعض  ،املػتشل ٱخٛاِْٗ

 :ايصٟ غاز يف شيو ايعكط

ٖـ( عًُت 150ت/نٓت إشا ضأٜت ابٔ دطٜر) :بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ" قاٍ عبس ايطظام 

تاضٜذ  َٚاضأٜت َكًّٝا قط َجً٘ "اـطٝب ايبػسازٟ، :قاٍ أْ٘ خيؿ٢ اهلل،

 .403م10بػساز،ز

ٜٚعٗط إٔ بعض ايعًُا٤ نإ ٜتكـ بكؿات ٜربظ ؾٝٗا أنجط َٔ غريٖا،نُا 

تهح يف ٚقـ عبس ايطظام يػًٛى ابٔ دطٜر يف اـؿ١ٝ َٔ اهلل تعاىل ٚيف سػٔ أزا٥٘ ٜ

 يًك٠٬ أٚ إنجاضٙ َٓٗا.

ٖٚٝب بٔ  أضبع١ ضؾعِٗ اهلل بطٝب املطعِ: "قاٍ بؿط بٔ اؿاضخ: ٚ

ٚغامل  ٜٚٛغـ بٔ أغباط، ٖـ(،ٚإبطا ِٖٝ بٔ أزِٖ،153ايٛضز)ت/

 ..140م8اـٛام"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

ٖٚ٪٤٫ نُا ٜعٗط َٔ ايٛقـ ناْٛا ٜتُٝعٕٚ بايٛضع ايصٟ ٖٛ اؿطم ايؿسٜس 

ٖٚٛ غًٛى  ،ؾُٝا ٜتعًل باؿٌ ٚاؿط١َ ٚايؿب١ٗ ع٢ً َعطؾ١ َاٜتٓاٚيْٛ٘ َٔ طعاّ،

ؾكٗٞ أقٌٝ قٌ أٚ ْسض ايٛقٛف ع٢ً ؾ٤ٞ َٓ٘ يف عكطْا يس٣ ايعًُا٤ َع أُٖٝت٘ 

 ايؿسٜس٠ يًعًُا٤ أ٫ٚ ٚيًُػًِ بؿهٌ عاّ.

 إٕ َعُطّا بٔ ضاؾس ابٔ دطٜر عٔ ؾ٤ٞ َٔ ايتؿػري ؾأدا ب، ؾكٌٝ ي٘:"ٚغ٦ٌ 

 ؾكاٍ: إٕ َعُطّا ؾطب َٔ ايعًِ بأْكع "ابٔ َٓعٛض، ٚنصا، ٖـ( قاٍ: نصا153)ت/

 .142م25،زكتكط تاضٜذ زَؿل

ٜٚكسَ٘ ع٢ً ْؿػ٘ اعرتاؾّا بعًُ٘ َٚهاْت٘  ٖٚٛ ٖٓا ٜكـ َعُطّا بايتبشط يف ايعًِ،

 ًشكٝك١.ٚإْكاؾّا ي٘ ٚق٫ّٛ ي
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َعُط  َٚٔ تطبٝكات ٚمماضغات ٖصا املبسأ ايعًُٞ َا شنطٙ بعض ايعًُا٤ َٔ ثٓا٤ يف

ؾطَِّؾٓا  قاٍ يٞ ابٔ أبٞ عطٚب١: ابٔ ع١ٓٝٝ: ؾُٔ شيو َا شنطٙ ٖـ(153بٔ ضاؾس)ت/

 "ابٔ َٓعٛض، َُ٘ؾؾطَّ اهلُل ؟َُ٘تِؾؾطَّ أَْت :قًُت ،قاٍ:)قػري(ْخَسضٜٚٓا عٓ٘ ٖٚٛ َس َعُطّا،

 .املهإ ْؿػ٘ ،يػابلاملكسض ا

ؾإْ٘ مل ٜبل َٔ أٌٖ ظَاْ٘ -ٜعين َعُطا-"عًٝهِ بٗصا ايطدٌ ٚقاٍ ابٔ دطٜر:

 املهإ ْؿػ٘. املطدع ايػابل، أعًِ َٓ٘"

 قٝسٚٙ، :هلِ ضدٌؾكاٍ  ٚملا زخٌ َعُط قٓعا٤ نطٖٛا إٔ خيطز َٔ بني أظٗطِٖ،

 .143م25ْؿػ٘،ز كسض"امل ؾعٚدٛٙ قاٍ:

َٚاٜؿطن٘ ايعامل  َاٜعطٝ٘ ايعًِ ؿاًَٝ٘ َٔ َها١ْ،زيٌٝ ع٢ً  ايػًٛى ٚيف ٖصا

أّ َٔ  َٔ اسرتاّ اٯخطٜٔ ي٘ غٛا٤ ناْٛا َٔ اؿهاّ أّ َٔ ايعا١َايعاٌَ بعًُ٘ 

 .إخٛاْ٘ ايعًُا٤

َٚا  َٚٔ مماضغات ٖصا املبسأ ايعًُٞ َا شنطٙ غؿٝإ ايجٛضٟ يف َػعط بٔ نساّ،

"قاٍ  شنطٙ ايجٛضٟ يف ا٭ٚظاعَٞٚا  شنطٙ بعض ايعًُا٤ َٔ ثٓا٤ يف غؿٝإ ايجٛضٟ،

بٞ أقاٍ ابٔ  ٖـ(َٔ َعازٕ ايكسم،155غؿٝإ ايجٛضٟ: ٚنإ َػعط ابٔ نساّ)ت/

 .86م2ٚنإ غؿٝإ َٔ َعازٕ ايكسم "اـطٝب ايبػسازٟ،اؾاَع،ز :عُط

َا ضأٜت غؿٝإ ٜكطأ نتاب أسس ممٔ ٜسؾع إيٝ٘ ٜهع٘ غاع١  ٚقاٍ  قبٝك١:

غأيين  ٘ ٜطز عًٝ٘ نتاب ا٭ٚظاعٞ ؾكطأ ثِ تبػِ ؾكاٍ:ؾإْ إ٫َّنتاب ا٭ٚظاعٞ  ٚٚضقا٤،

 ٜعين ايع١َ٬ ايهجري ايعًِ..207تكس١َ اؾطح،م ايطاظٟ، ايٓك١ً،غأيين ايٓك١ً"

أٜٔ  قًت ٭١َٝ بٔ ٜعٜس بٔ أبٞ عجُإ: قاٍ أبٛؾعٝب:َٔ ثٓا٤ ايعًُا٤ يف ا٭ٚظاعٞ :ٚ

إٕ َهش٫ّٛ قس  ي٘:ؾكًت  ا٭ٚظاعٞ َٔ َهشٍٛ ؟ؾكاٍ :ٖٛ عٓسْا أضؾع َٔ َهشٍٛ،

ضأ٣ أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.قاٍ:ٚإٕ نإ قس ضآِٖ،ؾأٜٔ ؾهٌ 

 كسضَ ابٔ َٓعٛض، ٚقس مجع ايعباز٠ ٚايٛضع ٚايعًِ ٚايكٍٛ باؿل" ا٭ٚظاعٞ يف ْؿػ٘؟

 .317م14غابل،ز

شنط عٔ ايًٝح بٔ  َا ٚثٓا٥ِٗ ع٢ً بعهِٗٚمما ٜسخٌ يف تكسٜط ايعًُا٤ 

"قًت يًٝح :ٜا أبا  قاٍ عُطٚ بٔ خايس اؿطاْٞ:  ثٓا٥٘ ع٢ً ايعٖطٟ،يف ٖـ(175غعس)ت/
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َّا غري شيو ؾ٬ ٚاهلل َا  يًعًِ، قاٍ: اؿاضخ بًػين أْو أخصت بطناب ايعٖطٟ؟ ؾأ

 .248م21كتكط تاضٜذ زَؿل،ز ابٔ َٓعٛض، أخصت بطناب ٚايسٟ ايصٟ ٚيسْٞ"

ّْ ٚشنط ا٭ٚظاعٞ ع "ٚقس أث٢ٓ َايو بٔ أْؼ ع٢ً ا٭ٚظاعٞ ٓس َايو ؾكاٍ :شاى إَا

 .112م7.ٚاْعط:غريأع٬ّ ايٓب٤٬ يًصٖيب،ز318م14املكسض ايػابل،ز ٜكتس٣ ب٘"

"د٦ت َّٜٛا إىل َٓعٍ َايو بٔ أْؼ ؾٛدست غؿٝإ  ٚقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ ايكاغِ:

ؾسخًت إىل َايو ؾكًت  ايجٛضٟ ٚعبس ايطمحٔ بٔ عُطٚ ا٭ٚظاعٞ خاضدني َٔ عٓسٙ،

َّا  ؾكاٍ يٞ: ايػاع١ ا٭ٚظاعٞ ٚايجٛضٟ خاضدني َٔ عٓسى، يكٝت ي٘:أباعبساهلل، أ

املكسض  ابٔ َٓعٛض، ٜطٜس عبس ايطمحٔ ا٭ٚظاعٞ" أسسُٖا ؾُٔ ايطاغدني يف ايعًِ،

 .318م14ايػابل،ز

َّا ا٭ٚظاعٞ  ا٭ٚظاعٞ ٚايجٛضٟ، َا ضأٜت َجٌ ضدًني: "ٚقاٍ أبٛ إغشام ايؿعاضٟ: ؾأ

َّا ايجٛضٟ  ؾهإ ضدٌ عا١َ، ٚيٛ خريت هلصٙ ا٭١َ ٫خرتت  ؾهإ ضدٌ خاق١ ْؿػ٘،ٚأ

يٛخريت هلصٙ ا٭١َ اخرتت هلا أبا  :قاٍ عًٞ بٔ بهاض :ؾكًت يف ْؿػٞ هلا ا٭ٚظاعٞ،

 .319م14املكسض ايػابل،ز إغشام ايؿعاضٟ"

يٛ إٔ ا٭١َ أقابتٗا ؾس٠ ٚا٭ٚظاعٞ ؾِٝٗ يطأٜت  "ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ قُس ايؿعاضٟ:

 .320م14املكسض ْؿػ٘،ز "هلِ إٔ ٜؿععٛا إيٝ٘

إغشام بٔ عباز  َٚٔ ايجٓا٤ ايصٟ قسض عٔ بعض ايعًُا٤ يف ا٭ٚظاعٞ َا شنطٙ

سذذت يف بعض ايػٓني ؾطأٜت ؾٝٛخا أسسِٖ ضانب  "سسثين أبٞ قاٍ: اـتًٞ:

َٚٔ  َٔ ايطانب؟ ؾكًت: أٚغعٛا يًؿٝذ، أٚغعٛا يًؿٝذ، ٜكٛيٕٛ: ٚاٯخط ٜكٛز ب٘،

 ايطانب                                                              : ا:ؾكايٛ َٚٔ ايػا٥ل؟ ايكا٥س؟

ؾكًت: ي٫ٛ أِْٗ ضأٚا أْ٘ أؾهًِٗ َا  قاٍ: ايجٛضٟ، ٚايػا٥ل: َايو، ٚايكا٥س: ا٭ٚظاعٞ،

 .317م14كتكط تاضٜذ زَؿل،ز ابٔ َٓعٛض، ؾعًٛا ب٘ شيو"

ؾًُا  ست٢ يكٝ٘ بصٟ ط٣ٛ،ٚقس بًؼ غؿٝإ ايجٛضٟ ٖٚٛ مبه١ َكسّ ا٭ٚظاعٞ ؾدطز 

َّ ضغٔ ايبعري َٔ  ايكطاض ؾٛنع٘ ع٢ً ضقبت٘ ؾذعٌ ٜتدًٌ ب٘ ؾإشا َطَّ ظُاع١  يكٝ٘ س

 املهإ ْؿػ٘. ايػابل، كسضامل ايططٜل يًؿٝذ" قاٍ:
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 ٚؾٝدّا ٜكٛزٙ، "ضأٜت ؾٝدّا بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ع٢ً ْاق١، ٚقاٍ عجُإ بٔ عاقِ:

ٜا َعؿط ايؿباب ُنـؿُّٛا  ٝذ ايصٟ ٜكٛزٙ ٜكٍٛ:ٚادتُع أقشاب اؿسٜح عًٝ٘ ؾذعٌ ايؿ

َٔ ٖصا  ؾكًت: ٖصاا٭ٚظاعٞ، ؾكايٛا: َٔ ٖصاايطانب؟ ؾكًت: ست٢ ْػأٍ ايؿٝذ،

 املهإ ْؿػ٘. ْؿػ٘، كسضامل ٖصا غؿٝإ ايجٛضٟ" قايٛا: ايصٟ ٜكٛزٙ؟

 أَطٙ أععُّ عٓسِٖ َٔ أَط ايػًطإ، ٚنإ ا٭ٚظاعٞ يف ايؿاّ َععُّا َهطَّا،

زع٘ عٓو ؾٛ اهلل يٛ أَط أٌٖ ايؿاّ إٔ  ؾكاٍ ي٘ أقشاب٘: ٘ بعض اي٠٫ٛ َط٠،ٚقس ِٖ ب

اهلل  ضمحو اهلل ؾٛ دًؼ ع٢ً قربٙ بعض اي٠٫ٛ ؾكاٍ:ا٭ٚظاعٞ ٚملا َات  ٜكتًٛى يكتًٛى.

 "ابٔ نجري،-ٜعين املٓكٛض-يكس نٓت أخاف َٓو أنجط مما أخاف َٔ ايصٟ ٫ْٚٞ

 .122م10ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،ز

يعًُا٤ ع٢ً بعهِٗ ٖٚٛ ثٓا٤ ٜسٍ ع٢ً تكسٜط ٚاسرتاّ َٚعطؾ١ يكسض املجين َٔ ثٓا٤ اٚ

ضز عٔ أمحس َا ٚ نُا ٜسٍ ع٢ً أخ٬م ٚقسم ٚعًِ َٔ ٚضز عٓ٘ ايجٓا٤، عًٝ٘ ٚؾهً٘،

"نإ ابٔ  قٛي٘: يف ثٓا٥٘ ع٢ً أسس ايعًُا٤ ايعاًَني بعًُِٗ ٖٚٛ ابٔ أبٞ ش٥ب بٔ سٓبٌ

 ٚنإ ٜؿبَّ٘ بػعٝس بٔ املػٝب، باملعطٚف،ٖـ( ضد٬ّ قاؿّا ٜأَط 159أبٞ ش٥ب)ت/

نإ ابٔ أبٞ ش٥ب  ٚقاٍ أمحس: ٫ٚ،٫ بػريٖا"، قاٍ: َجً٘ بب٬زٙ؟ ـَخَّ ٚقٌٝ ٭محس:

ابٔ أبٞ  إ٫ إٕ َايها أؾسَّ تٓك١ٝ يًطداٍ َٓ٘، ثك١ قسٚقّا أؾهٌ َٔ َايو بٔ أْؼ،

 .320م14،زغابل َكسض ابٔ َٓعٛض، ٜبايٞ عُٔ حيسخ" ش٥ب ٫

ٓا٤ ايٛاضز يف سل َٔ ٜػتشك٘ َا شنطت٘ املكازض يف ايجٓا٤ ع٢ً ؾعب١ بٔ َٚٔ ايج

إشا مسع اؿسٜح َٔ ؾعب١ ابٔ نإ " حيٞ بٔ غعٝس ايكطإ اؿذاز سٝح شنطت إٔ 

 .270م2عًٞ بٔ اؾعس،املػٓس،ز ٖـ( مل ٜباٍ إٔ ٫ٜػُع٘ َٔ غريٙ"160اؿذاز)ت/

ٝس احملسثني،ٚنإ ؾعب١ إشا "غ أَا غًُٝإ بٔ املػري٠ ؾهإ إشا شنط ؾعب١ قاٍ:

ٖٚٛ َٔ  .298م2ز تاضٜذ بػساز اـطٝب ايبػسازٟ، شنط غًُٝإ قاٍ:غٝس ايعًُا٤"

 ايجٓا٤ املتبازٍ ايكازم ايبعٝس عٔ اجملا١ًَ. 

"َا ضأٜت أعكٌ  ٚقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ َٗسٟ َتشسثّا عٔ بعض ظ٥٬َ٘ َٔ ايعًُا٤:

 ٫ٚأْكح يٮ١َ َٔ عبس اهلل بٔ املباضى" أؾسَّ تكؿؿّا َٔ ؾعب١، ٫ٚ َٔ َايو بٔ أْؼ،

 .86م2اـطٝب ايبػسازٟ،اؾاَع،ز
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سسثين ايهَّدِ عٔ  "ٚنإ ٜعكٛب بٔ إغشام اؿهطَٞ إشا سسَّخ يف اجملًؼ ٜكٍٛ:

 .264م9تاضٜذ بػساز،ز اـطٝب ايبػسازٟ، ؾعب١ اـري أبٛ بػطاّ" ايهدَّاّ،

"سسثين غٝس ايؿكٗا٤  ؾعب١ َتشسثُا عٔ أٜٛب ايػدتٝاْٞ: ٘قائَ ايجٓا٤ ايكازم َا ٚ

 .153م7أٜٛب"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

حيٞ بٔ  ٘قايمما ٚضز َٔ ثٓا٤ ٚشنط سػٔ عٔ بعض ايعًُا٤ يف غؿٝإ ايجٛضٟ َا ٚ

أقبًت عًٝ٘ ايسْٝا ؾكطف  "َا ضأٜت َجٌ غؿٝإ ايجٛضٟ ٫ٚ ضأ٣ غؿٝإ َجً٘، ميإ:

 .740م2ػٓس،زعًٞ بٔ اؾعس،امل ٚدٗ٘ عٓٗا"،

 .739م2املكسض ايػابل،ز أتعب غؿٝإ ايكطا٤ بعسٙ"" ٚقاٍ:

 املكسض ْؿػ٘، "نٓا ْتعع٣ مبذًؼ غؿٝإ عٔ ايسْٝا" ٚقاٍ سؿل بٔ غٝاخ:

 املهإ ْؿػ٘.

نإ ايٓاؽ ث٬ث١ بعس  "مسعت غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ غري َط٠ ٜكٍٛ: ٚقاٍ عبس ايطظام:

 ٚايؿعيب يف ظَاْ٘، ابٔ عباؽ يف ظَاْ٘، أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:

 تٗصٜب ايهُاٍ يًُعٟ، ٚاْعط: املهإ ْؿػ٘، املكسض ْؿػ٘، ٚايجٛضٟ يف ظَاْ٘"

 .166م11ز

 عًٞ بٔ اؾعس، يكٝت ايجٛضٟ مل أغتٛسـ إىل أسس" "نٓت إشا ٚقاٍ عبس ايطظام:

 .742م2ز املػٓس،

تصنط زضٚغّا َٔ ايعًِ "بًػين نتابو  ٚنتب ا٭ٚظاعٞ إىل عبس اهلل بٔ ٜعٜس:

ٚإٕ نٓت مل تعطف شٖاب ايعًُا٤ إ٫َّ يف عاَو ٖصا ؾكس أغؿًت ايٓعط  ٚشٖاب ايعًُا٤،

ؾًِ ٜبل  ؾإْ٘ قس أغطع بِٗ َٓص سني ٚشٖب بكاٜاِٖ َٓص أعٛاّ َٔ نٌ دٓس ُٚأُؾل،

َِٓٗ ضدٌ ٚاسس جيتُع عًٝ٘ ايعا١َ بايطنا ٚايكش١ إ٫َّ َا نإ َٔ ضدٌ ٚاسس 

 .55تكس١َ اؾطح،م ايطاظٟ، ايجٛضٟ" ٜعين-بايهٛؾ١

 "َا ضأٜت ضد٬ أعًِ باؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َٔ غؿٝإ ايجٛضٟ" ٚقاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ:

ضض أعًِ ع٢ً ٚد٘ ا٭ ٫ ٚقاٍ عبس اهلل بٔ املباضى:" املهإ ْؿػ٘، املكسض ايػابل،

 .56املكسض ايػابل،م أعًِ َٔ غؿٝإ ايجٛضٟ"
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اـطٝب  ري امل٪َٓني يف اؿسٜح""سسثٓا غؿٝإ أَ ٚنإ ٚنٝع ٜكٍٛ:

 "إٕ غؿٝإ غاز ايٓاؽ بايٛضع ٚايعًِ"املعٟ، .،ٚقاٍ ؾعب86:١م2ايبػسازٟ،اؾاَع،ز

 .167م11تٗصٜب ايهُاٍ،ز

إٕ إبطا ِٖٝ بٔ  ايجٛضٟ: ٘قايَا "ٚمما ٚضز َٔ ثٓا٤ يف إبطاِٖٝ بٔ أزِٖ 

ايٓيب ق٢ً ٚيٛ نإ يف أقشاب  ٖـ( نإ ٜؿب٘ إبطاِٖٝ خًٌٝ ايطمحٔ،162أزِٖ)ت/

 .22م4َكسض غابل،ز ابٔ َٓعٛض، اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يهإ ضد٬ ؾان٬"

ملا َات زاٚز  "قاٍ إغشام بٔ َٓكٛض:قس أث٢ٓ بعض ايعًُا٤ ع٢ً زاٚز ايطا٥ٞ ٚ

ٜا زاٚز نٓت  ؾًُا زؾٔ قاّ ابٔ ايػُاى ؾكاٍ: ٖـ( ؾَّع ايٓاؽ دٓاظت٘،162ايطا٥ٞ)ت/

 إشا ايٓاُؽ ٚنٓت تطبُح قسقت، ايكّٛ مجٝعا:ؾكاٍ  ٜٓإَٛ، إشا ايٓاُؽ َويًَٝ تػُٗط

قاٍ ايٓاؽ  إشا ايٓاؽ خيٛنٕٛ، ُِٚنٓت تػًَ قسقت، ؾكاٍ ايٓاؽ مجٝعا: خيػطٕٚ،

ؾًُا ؾطؽ قاّ أبٛ بهط ايٓٗؿًٞ ؾشُس اهلل  ست٢ عسَّز ؾها٥ً٘ نًٗا، قسقت، مجٝعا:

ي٘ بطمحتو ٫ٚ ايًِٗ اغؿط  إٕ ايٓاؽ قس قايٛا َا عٓسِٖ َبًؼ َا عًُٛا، ضب:ٜا ثِ قاٍ:

 .339م7تهً٘ إىل عًُ٘"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

إ٫  عػب غًٛن٘ يف اؿٝا٠، ٚبايطغِ َٔ إٔ ابٔ ايػُاى قس عسَّز ؾها٥ٌ زاٚز،

ٚيصيو ؾكس نإ ن٬ّ أبٛبهط ايٓٗؿًٞ  إٕ شيو ٫ٜعين تعن١ٝ يتًو ا٭عُاٍ،

ٚيهٔ  ٘،سٝح أؾاض إىل إٔ َا قٌٝ يف زاٚز نإ سػب َا عًُ٘ ايٓاؽ َٓ َٛؾكّا،

ٚأِٖ َٓ٘ ٖٛ إٔ ٜطًب اٱْػإ املػؿط٠ َٔ اهلل ٫ٜٚتَِّهٌ ع٢ً  ا٭ِٖ َا بٝٓ٘ ٚبني اهلل،

 عًُ٘ نا٥ّٓا َٔ نإ ٚبايػّا شيو ايعٌُ َا بًؼ.

عبس ايطمحٔ بٔ  ٘قايمما ٚضز َٔ ثٓا٤ َٔ بعض ايعًُا٤ يف َايو بٔ أْؼ َا ٚ

ٚغًُٝإ بٔ ايكاغِ يف  عًُ٘، َايو بٔ أْؼ يف قتسٟ يف زٜين بطدًني:أايكاغِ:" إمنا 

 .321م6املكسض ايػابل،ز ا٭قبٗاْٞ، ٚضع٘"

ضسِ اهلل  "نٓا عٓس محاز بٔ ظٜس ٚدا٤ٙ ْعٞ َايو بٔ أْؼ ؾكاٍ: ٚقاٍ ايكٛاضٜطٟ:

 املهإ ْؿػ٘. املكسض ايػابل، أبا عبس اهلل نإ َٔ ايسٜٔ مبهإ"

بًػ٘ َٛت َايو بٔ  ؾكٌٝ: ١ٓ ؾٛدست٘ سعّٜٓا،ٝٚقاٍ ايكعٓيب:"أتٝت غؿٝإ بٔ عٝ

 املهإ ْؿػ٘. ْؿػ٘، َا تطى ع٢ً ا٭ضض َجً٘" أْؼ،ثِ قاٍ غؿٝإ:
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املهإ  "َا أقسِّّ ع٢ً َايو يف ظَاْ٘ أسسا"ْؿػ٘، ٚقاٍ حيٞ بٔ غعٝس ايكطإ:

 ْؿػ٘.

،٫ٚ أ مَّ  "َا ضأت عٝٓاٟ أسسّا أٖٝب َٔ ٖٝب١ َايو ٚقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ َٗسٟ:

 ،تطتٝب املساضى، عٝاض ايٝشكيب أٚؾط زَاغّا َٔ َايو" ٫ٚ ٫ٚ أؾسَّ تك٣ٛ، عك٬ّ،

 .117م1ز

"ٚشنط  أبٛ خايس ا٭محط: ٘قائَ ايجٓا٤ ايٛاضز عٔ بعض ايعًُا٤ يف ابٔ املباضى َا ٚ

 ايطاظٟ، َا ٖست ا٭ضض َٓص َات غؿٝإ ٖستٗا ملٛت ابٔ املباضى" ؾكاٍ: ابٔ املباضى،

 .276تكس١َ اؾطح،م

بٔ املباضى يف أقشاب اؿسٜح َجٌ أَري امل٪َٓني يف ايٓاؽ" "نإ ا ٚقاٍ أبٛ أغا١َ:

 .  156م10تاضٜذ بػساز،ز اـطٝب ايبػسازٟ،

 ٫، قًت: ضأٜت ابٔ املباضى؟ "قاٍ ا٭ٚظاعٞ: ٚقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ ٜعٜس اؾٗهُٞ:

 .157م10املكسض ايػابل،ز يٛ ضأٜت٘ يكطت عٝٓو" قاٍ:

٫ٚ أعًِ إٔ  ض َجٌ عبس اهلل بٔ املباضى،ض"َا ع٢ً ٚد٘ ا٭ ٚقاٍ إمساعٌٝ بٔ عٝاف:

ٚيكس سسثين أقشابٞ  اهلل خًل خك١ًّ َٔ اـري إ٫َّ ٚقس دعًٗا يف عبس اهلل بٔ املباضى،

أِْٗ قشبٛٙ َٔ َكط إىل َه١ ؾهإ ٜطعُِٗ اـبٝل ٖٚٛ ايسٖط قا٥ِ "املكسض 

 املهإ ْؿػ٘.  ْؿػ٘،

 إ٫َّ غت١ ْؿط َِٓٗ عبس اهلل بٔ املباضى""َا ضأٜت أسسّا حيسِّخ هلل  ٚقاٍ حيٞ بٔ َعني:

 .160م10املكسض ايػابل،ز

 ٚمحاز بٔ ظٜس، َٚايو بٔ أْؼ، غؿٝإ ايجٛضٟ، "ا٭١ُ٥ أضبع١: ٚقاٍ ابٔ َٗسٟ:

 "َا ضأٜت ضد٬ أعًِ باؿسٜح َٔ غؿٝإ ايجٛضٟ، ٚقاٍ ابٔ َٗسٟ: ٚابٔ املباضى"،

كح هلصٙ ا٭١َ َٔ عبس اهلل بٔ أْ ٫ٚ أقؿـ َٔ ؾعب١، ٫ٚ ٫ٚأسػٔ عك٬ّ َٔ َايو،

 املهإ ْؿػ٘. املكسض ايػابل، املباضى"

"دا٤ ضدٌ ؾػأٍ غؿٝإ ايجٛضٟ عٔ َػأي١ ؾكاٍ  ٚقاٍ عُطإ بٔ َٛغ٢ ايططغٛغٞ:

 قاٍ: أٚيٝؼ عٓسنِ أعًِ أٌٖ املؿطم؟ قاٍ: َٔ أٌٖ املؿطم، ؾكاٍ: َٔ أٜٔ أْت؟ ي٘:
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ْعِ  قاٍ: ٖٚٛ أعًِ أٌٖ املؿطم؟ اضى،قاٍ:عبس اهلل بٔ املب قاٍ: َٚٔ ٖٛ ٜا أبا عبساهلل؟

 .161م10املكسض ايػابل،ز ٚأٌٖ املػطب"

"نإ ؾهٌٝ ٚغؿٝإ َٚؿٝد١ دًٛغّا يف املػذس اؿطاّ  ٚقاٍ أمحس بٔ عبس٠:

ٖصا  ؾكاٍ ؾهٌٝ: ٖصا ضدٌ أٌٖ املؿطم، ؾكاٍ غؿٝإ: ؾطًع ابٔ املباضى َٔ ايج١ٝٓ،

"ابٔ املباضى إَاّ  ٍ أبٛ إغشام ايؿعاضٟ:ٚقا ضدٌ أٌٖ املؿطم ٚاملػطب َٚا بُٝٓٗا"،

 املهإ ْؿػ٘. املكسض ْؿػ٘، املػًُني أمجعني"

ؾُا ضأٜت هلِ عًٝ٘  "ْعطت يف أَط ايكشاب١ ٚأَط ابٔ املباضى، ٚقاٍ ابٔ ع١ٓٝٝ:

املكسض  ؾه٬ إ٫ بكشبتِٗ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغعِٖٚ َع٘"

 .163م10ايػابل،ز

ؾأَا أؾك٘  "ضأٜت أؾك٘ ايٓاؽ ٚأٚضع ايٓاؽ ٚأسؿغ ايٓاؽ، ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ مشاؽ:

ٚأَا أسؿغ ايٓاؽ ؾٛنٝع بٔ  ٚأَا أٚضع ايٓاؽ ؾؿهٌٝ بٔ عٝاض، ايٓاؽ ؾابٔ املباضى،

 .164م10اؾطاح"ْؿػ٘،ز

 ٚمما ٚضز َٔ ثٓا٤ بعض ايعًُا٤ يف بعهِٗ َٔ تكسٜط ٚتبذٌٝ يًُعاؾ٢ بٔ عُطإ،

ٜعين -سسثين شيو ايطدٌ ايكاحل  اضى ٜكٍٛ:"نإ ابٔ املب عٔ بؿط بٔ اؿاضخ قاٍ:

أْت  نإ غؿٝإ ايجٛضٟ ٜكٍٛ يًُعاؾ٢: ٚقاٍ بؿط: ٖـ(185)ت/-املعاؾ٢ بٔ عُطإ

 تاضٜذ بػساز، "اـطٝب ايبػسازٟ، ٚنإ ٜػُٝ٘ ايٝاقٛت١ َعاؾ٢ نامسو،

 .228م13ز

قًت َٔ  ممٔ أْت؟ :ؾكاٍ يٞ "نٓت عٓس عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ باؿسخ، ٚقاٍ ابٔ عُاض:

 قاٍ: قًت:ْعِ! مسعت َٓ٘؟ ْعِ،قاٍ: ضأٜت املعاؾ٢ بٔ عُطإ؟قًت: قاٍ: ٌ املٛقٌ،أٖ

 . 229م13املكسض ايػابل،ز َا أسػب أسسّا ضأ٣ املعاؾ٢ مسع َٔ غريٙ ٜطٜس اهلل بعًُ٘"

"تٛيف أبٛ  أبٛ زاٚز ايطٝايػٞ: ٘قايَٚٔ ايجٓا٤ ايٛاضز يف أبٞ إغشام ايؿعاضٟ َا 

غري  ضض أسس أؾهٌ َٓ٘"ايصٖيب،ٚيٝؼ ع٢ً ٚد٘ ا٭ٖـ( 186إغشام ايؿعاضٟ)ت/

 .542م8ز أع٬ّ ايٓب٤٬،

ٚقاٍ  "ٚاهلل َا ضأٜت أسسّا أقسَ٘ ع٢ً أبٞ إغشام ايؿعاضٟ"، ٚقاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ:

ؾكاٍ  نٓت عٓس ا٭ٚظاعٞ ؾأضاز إٔ ٜهتب إىل أبٞ إغشام ايؿعاضٟ، عطا٤ اـؿاف:"
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"ضأٜت ابٔ عٕٛ ؾُٔ  ٚقاٍ عًٞ بٔ بهاض ايعاٖس: ابسأ ب٘ ؾإْ٘ ٚاهلل خري َين"، يهاتب٘:

 املهإ ْؿػ٘. املكسض ايػابل، بعسٙ َا ضأٜت ؾِٝٗ أؾك٘ َٔ أبٞ إغشام ايؿعاضٟ"

ؾهٌٝ بٔ عٝاض  أُٜٗا أؾهٌ: "قًت ٭بٞ أغا١َ: ٚقاٍ إبطاِٖٝ بٔ غعٝس اؾٖٛطٟ:

ٚنإ أبٛ إغشام ضدٌ  نإ ؾهٌٝ ضدٌ ْؿػ٘، ؾكاٍ: أٚ أبٛ إغشام ايؿعاضٟ؟

 .١َ543"ْؿػ٘،معا

 عبس اهلل بٔ املباضى: ٘قايمما ٚضز َٔ ثٓا٤ بعض ايعًُا٤ يف غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ َا ٚ

 ٜكٍٛ: شاى أسس ا٭سسٜٔ، ٖـ( ؾكاٍ:196)ت/ "غ٦ٌ غؿٝإ ايجٛضٟ عٔ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ

٫أعًِ أسسا أعًِ بتؿػري ايكطإٓ َٔ غؿٝإ بٔ  "ٚقاٍ عبس اهلل بٔ ٖٚب: يٝؼ ي٘ ْعري"،

َٚا ضأٜت أسسا  نإ ابٔ ع١ٓٝٝ َٔ أعًِ ايٓاؽ بايكطإٓ، ْعِٝ بٔ محاز: ع١ٓٝٝ"،ٚقاٍ

 .33تكس١َ اؾطح،م أمجع ملتؿطم َٔ ابٔ ع١ٓٝٝ"ايطاظٟ،

"أؾٗس ع٢ً  أمحس بٔ أبٞ اؿٛاضٟ: ٘قايَٚٔ ايجٓا٤ ايٛاضز يف ٚنٝع بٔ اؾطاح َا 

ٖـ(،ٚحيٞ بٔ 197اؾطاح)ت/ايجبت عٓسْا بايعطام ٚنٝع بٔ  أمحس بٔ سٓبٌ أْ٘ قاٍ:

 .231املكسض ايػابل،م ٚعبس ايطمحٔ بٔ َٗسٟ" غعٝس،

إٕ ٖصا ايطقاؾٞ  ْٚعط إىل ٚنٝع بٔ اؾطاح: "قاٍ ايجٛضٟ: ٚقاٍ حيٞ بٔ ميإ:

ؾصٖب غؿٝإ ٚقعس ٚنٝع  ٫ميٛت ست٢ ٜهٕٛ ي٘ ؾإٔ،

 .369م8َهاْ٘"ا٭قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،ز

َٚا ضأٜت ضد٬  حيسُِّخ هلل غري ٚنٝع، "ٚاهلل َا ضأٜت أسس ّا ٚقاٍ حيٞ بٔ َعني:

 .370،م8،زاملكسض ايػابل ٚنٝع يف ظَاْ٘ نا٭ٚظاعٞ يف ظَاْ٘" أسؿغ َٔ ٚنٝع،

ٜا أبا عبس ايطمحٔ َٔ خًؿت  "قسّ ابٔ املباضى ؾكًت ي٘: ٚقاٍ دطٜط ايطاظٟ:

 .371م،8زاملكسض ْؿػ٘، ثِ ٚنٝع" قاٍ: ثِ َٔ؟ قًت: قاٍ ٚنٝع، بايعطام؟

ؾازع٢ عًٝ٘ َا١٥ أيـ  "أخربت عٔ ؾطٜو إٔ ضد٬ّ قسَّّ إيٝ٘ ضد٬، اض:ٚقاٍ أبٛ عُ

أْ٘ أْهط مل أقبٌ عًٝ٘ ؾٗاز٠ أسس  يٛ أَا ؾكاٍ ؾطٜو: قاٍ: ؾأقطَّ ب٘، قاٍ: زٜٓاض،

تاضٜذ  "اـطٝب ايبػسازٟ، بايهٛؾ١ إ٫ ؾٗاز٠ ٚنٝع بٔ اؾطاح ٚعبس اهلل بٔ منري

 .294،م26َكسض غابل،ز ،ابٔ َٓعٛض،469م13بػساز،ز
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"َا ضأٜت ضد٬ قط َجٌ ٚنٝع يف ايعًِ ٚاؿؿغ ٚاٱغٓاز  ٚقاٍ أمحس بٔ سٓبٌ:

 حيؿغ اؿسٜح دٝسا، َا ضأت عٝين َجً٘ قط، ٚقاٍ: َع خؿٛع ٚٚضع"، ٚا٭بٛاب،

َكسض  تاضٜذ بػساز،" ٫ٚ ٜتهًِ يف أسس َع ٚضع ٚادتٗاز، ٜٚصانط بايؿك٘ ؾٝشػٔ،

 .474م13ز غابل،

 كطٕ ايجاْٞبعض عًُا٤ ائَ  املُاضغات ايع١ًُٝ هلصا املبسأ ايعًُٞتًو ناْت بعض 

ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ ب ٖٚٛ غًٛى ٜتُٝع بإخٛاِْٗ ايعًُا٤، ع٬قتِٗ ايع١ًُٝؾُٝا ٜتعًل ب

ُاضغات ايع١ًُٝ ٚاـًك١ٝ يًعًُا٤ عطض تًو امل ٜأتٞٚ ٚايجٓا٤ ٚايصنط اؿػٔ هلِ،

يف ايعكط  ٚايسعا٠ ٚط٬ب ايعًِ نيا٤ ٚاملعًُايعًَُٔ قبٌ ٗا ب ا٫قتسا٤ ٚايتأغٞ بٗسف

ايعًُا٤  إخٛاِْٗ اٜصنطٚإش ٜٓبػٞ عًِٝٗ إٔ  ؾٛا٥س تطب١ٜٛ نجري٠،اؿانط ملا ؾٝٗا َٔ 

ِْٚٗ إٔ ٜكسضٚ ِٗ َٚؿاخيِٗ باـري،٥عًُاؾه٬ عٔ شنطِٖ ي َٔ أقطاِْٗ

ى ٚغًٛ غطغ٘ يف ْؿٛؽ ٚتػع٢ إىلٖٚصا َا ؼطم ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ٚحيرتَِْٛٗ،

خاق١ ايعًُا٤ ٚايباسجني يف امل٪غػات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ٚنٌ  ايٓاؾ١٦ٚ ايهباض

 ٚاغتك٬ي١ٝ ايطأٟ، تطبٝتِٗ ع٢ً سط١ٜ ايتؿهري، اؿطم ع٢ً َع َ٪غػات ايتعًِٝ،

اٱَع١ٝ يف ايتكسٜؼ يًعًُا٤ ٚ ٚايبعس عٔ ٚايػًٛى ايٓاقس ايكازم، ٚايكطا٠٤ ايٓاقس٠،

نٌ  ٚعسّ اْتكاقِٗ ٚايتكًٌٝ َٔ ؾأِْٗ، ،سكٛقِٗخطٜٔ ٚعسّ غُط اٯ نٌ ؾ٧ٝ،

 َع تطبٝتِٗ ع٢ً سب ايعًُا٤،تِ ايتأنٝس ع٢ً أُٖٝت٘ ٚنطٚض٠ غطغ٘ ؾِٝٗ شيو ٜ

 ٚا٫عرتاف بؿهًِٗ. ٚطاعتِٗ، ٚايتٛانع هلِ، ٚتكسٜطِٖ،

يف امل٪غػات  َٚطبكّا ٜهٕٛ ٖصا ايػًٛى غا٥سّا عٓسَا سػٓأ غٝهٕٛ ا٭َطٚنِ 

َٔ اسرتاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يبعهِٗ  يف ٖصا ايعكط ٱغ١َٝ٬ايع١ًُٝ يف ايبًسإ ا

ٚايبعس عٔ اؿػس ٚايػري٠ املؿطط١ اييت ت٪زٟ إىل ايهطا١ٖٝ ٚعسّ سب اـري يٰخطٜٔ 

ٚا٫ْتكام َِٓٗ ٚغُطِٗ سكٛقِٗ ٚغري شيو َٔ ايػًبٝات ٚا٭َطاض اييت تٓتؿط يف 

عا١َ يف اؾاَعات ٚاملطانع  ٚبني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعًُا٤ ايع١ًُٝ ٚغاطا٭

ٚتٓعهؼ ع٢ً طًب١ ايعًِ ٚع٢ً اجملتُع ؾ٬ ْط٣ يًعًُا٤  ايع١ًُٝ ٚايهًٝات ٚاملساضؽ،

مل ٜعطؾٛا يًعًِ قسضّا بٌ أٖاْٛا ايعًِ  ايعًُا٤ أْؿػِٗ َها١ْ ٚتكسٜطّا يف اجملتُع ٭ٕ

عطف هلِ ٚأٖاْتِٗ امل٪غػات اؿه١َٝٛ ؾًِ ت ؾأٖاِْٗ اجملتُع ٚمل ٜعطف هلِ قسضِٖ،

 قسضِٖ.
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 : تقدير اجملتمع للعلماء مبدأ-ثالثًا

ؾطا٥ح اجملتُع  ايعًُا٤ َٔ قبٌٚتكسٜط اسرتاّ  إٕ املباز٨ ايع١ًُٝ اييت ت٪نس

املدتًؿ١ اـاق١ َٓٗا ٚايعا١َ نجري٠ َتعسز٠ َٚٓٗا َبسأ تكسٜط ٚاسرتاّ اجملتُع بهٌ 

ؾ٦ات٘ يًعًُا٤ ٖٚٛ تكسٜط ٚاسرتاّ ْابع َٔ ثكاؾ١ فتُع١ٝ َٓتؿط٠ َٚعطؾ١ سكٝك١ٝ بكسض 

ٚنصا ٜأتٞ ٖصا ايتكسٜط َٔ اجملتُع َٔ َعطؾ١ يػًٛى ايعًُا٤  َٚها١ْ ٚؾهٌ ايعًِ،

ِ ـطٛض٠ امل١ُٗ اييت حيًُٕٛ ٖٚٞ محٌ ايعًِ ؾعطؾٛا شيو ٚاغتؿعطٚا ٚتكسٜطٖ

املػ٪ٚي١ٝ اييت تكع ع٢ً ايعًُا٤ ؾكسضٖٚا سل قسضٖا ؾاْعهؼ شيو ع٢ً اجملتُع ايصٟ 

ٖٚصا عاّ يف اجملتُع نً٘  ؾعطف هلِ ايؿهٌ ٚسؿغ هلِ املها١ْ، ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘،

اؿهاّ  سٜط اـاق١ َٔؾُٔ ا٭َج١ً ع٢ً تك سهاَ٘ َٚػ٪ٚيٝ٘ ٚعا١َ اجملتُع،

َا شنطٙ أبٛ ظْبٛض ايؿٝذ ايصٟ ٜٓػب إىل  ٚايٛدٗا٤ ٚا٭عٝإ يًعًُا٤: ٚايكها٠ٚا٭َطا٤ 

 ٖـ( بايطٟ يف غه١ ايعبري بٔ عسٟ،161:ضأٜت غؿٝإ ايجٛضٟ)ت/قاٍ  غه١ أبٞ ظْبٛض

 ٚايعبري ٜػتؿيت ايجٛضٟ يف قهاٜا تطز عًٝ٘ ٜٚؿتٝ٘ ايجٛضٟ ٜٚكهٞ ٚايعبري ع٢ً ايكها٤،

 .83تكس١َ اؾطح ٚايتعسٌٜ،م ب٘"ايطاظٟ،

 ايعامل ٚقسض ها١ْٖٚصا ٜسخٌ يف باب َعطؾ١ اؿانِ أٚ ايكانٞ أٚ ا٭َري مل

ٜؿري ايعًِ ؾٝكٛزٙ شيو إىل تكسمي٘ ٚتكسٜطٙ ٚاغتؿاضت٘ ٚاغتؿتا٥٘ ٚايعٌُ  مبا  َٚها١ْ

 .تكسٜطا يًعًِ ٚايعًُا٤ ٜؿيت ب٘عًٝ٘ ٚمبا 

ًُا٤ املدًكني ايعاًَني َٔ تكسٜط ٚاسرتاّ َٔ قبٌ مما ٜ٪نس ع٢ً َا حيع٢ ب٘ ايعٚ

 )املٓكٛض("زخًت ع٢ً أبٞ دعؿط :بٔ نساّ سٝح قاٍَػعط اؿهاّ َا ٚضز عٔ 

ؾكاٍ:يٛ نإ ايٓاؽ نًِٗ َجًو ـطدت ؾُؿٝت بني 

 .214،م7قبٗاْٞ،اؿ١ًٝ،زأظٗطِٖ"ا٭

عًِ َٔ َها١ْ ٚمما ٜسخٌ يف تكسٜط ا٭َطا٤ يًعًُا٤ ٖٚٛ تكسٜط ْابع عٔ َعطؾ١ مبا يً

 غعا َع قتٝب١ بٔ َػًِ،أْ٘  ٖـ(122قُس بٔ ٚاغع)ت/ َا شنط عٔ عٓسِٖ،

ؾُطًب ؾٛدسٚٙ  اْعطٚا قُس بٔ ٚاغع; ؾأقابتِٗ ؾس٠ ست٢ خاؾٛا اهل٬ى،ؾكاٍ قتٝب١:

 قتٝب١: ؾأخرب قتٝب١ بصيو ؾكاٍ: يف قشطا٤ قا٥ُّا ع٢ً ضنبتٝ٘ ٜسعٛ ٜٚؿري بأقبع٘،

"ابٔ َٓعٛض،كتكط  ٫ٜهٝع دٝؿّا ؾِٝٗ قُس بٔ ٚاغع..امحًٛا ع٢ً ايكّٛ ؾإٕ اهلل 

 .286م23تاضٜذ زَؿل،ز
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ٖٚصا ايػًٛى َٔ قتٝب١ زيٌٝ ع٢ً َها١ْ ايعًِ ٚايعًُا٤ يف ْؿٛؽ ايكاز٠ ٚأَطا٤ 

ٜٚكسضٕٚ اؾاْب  ناْٛا ٜكسضٕٚ ايعًِ ٚايعًُا٤، ٖٚٛ غًٛى ٜبني نٝـ اؾٝٛف،

 ع٢ً ايعسٚ. نعاٌَ ٖاّ َٔ عٛاٌَ ايٓكط ين ٚايتسٜٔ ايكازم ٚايكشٝحٜساي

يٝتِٗ أَاّ ٦ٛٚإشا اسرتّ ايعامل ْؿػ٘ ٚاسرتّ عًُ٘ ٚعطف َها١ْ ايعًِ ٚساًَٝ٘ َٚػ

بٌ إٕ اؿانِ ٚيٛ مل ٜهٔ  اهلل ٚايٓاؽ ؾإْ٘ بصيو ٜؿطض اسرتاَ٘ ع٢ً ايٓاؽ ؾطنّا،

ٜتٓاظٍ  ِ أْ٘ ٫ؾإْ٘ حيرتَ٘ ٜٚكسضٙ ٭ْ٘ عطف أْ٘ أٌٖ ٭ٕ حيرتّ ٜٚكسض ٚعً َتؿكّا َع٘،

تػطٙ اٱغطا٤ات املاز١ٜ  ٫ٚ عٔ َباز٥٘ ٚعٔ َٛاقؿ٘ املٓطًك١ َٔ إخ٬ق٘ هلل ضب ايعاملني،

 َطؾٛع ايطأؽ، بٌ ٜطؾهٗا ٜٚطن٢ إٔ ٜعٝـ ؾكريّا َعسَّا، ايعا١ً٥ َُٗا ٜهٔ سذُٗا،

 ٫ٚ ٜطن٢ يٓؿػ٘ إٔ ٜهٕٛ قس٠ٚ غ١٦ٝ يًٓاؽ يف فتُع٘، ٫ ٜتٓاظٍ عٔ َباز٥٘ ٚقُٝ٘،

 َاٍ ظا٥ٌ. بٌ َٓكب أَٚكا

إٔ ايعامل ايصٟ حيرتّ عًُ٘ ٫ٚ ٜبٝع٘ أٚ ٜٗٝٓ٘ َٔ أدٌ ٚيف ٖصا املٛقـ َا ٜؿري إىل 

ست٢ يٛ مل  اؿانِ عطض َٔ ايسْٝا، ٫ٚ ٜكبٌ إٔ ٜػ٧ٝ إىل زٜٓ٘، ؾإْ٘ حيع٢ باسرتاّ

ٖٚٛ َا دعً٘  ٜهٔ ضانٝا عٓ٘ ٭ْ٘ اغتكاّ ع٢ً زٜٓ٘ ٚأخًل هلل يف تسٜٓ٘ ٚيف عًُ٘،

ض إٔ ٜهٕٛ أيعٛب١ بٝس اؿانِ ٜػتػً٘ ٜٚٛدٗ٘ يتشكٝل أغطاض تتٓاؾ٢ َع ايسٜٔ ٜطؾ

"ملا َات ابٔ  قاٍ عبس ايٖٛاب بٔ عبس اؿهِ: ،ايصٟ ٜٓتػب إيٝ٘ ٚايعًِ ايصٟ حيًُ٘

تاضٜذ  "اـطٝب ايبػسازٟ، َات غٝس ايعًُا٤ املباضى بًػين إٔ ٖاضٕٚ أَري امل٪َٓني قاٍ:

 .163م10بػساز،ز

قاٍ عبس  ض ا٭َطا٤ ٚاؿهاّ ٜعطؾٕٛ يًعًُا٤ قسضِٖ َٚهاْتِٗ،ٚيكس نإ بع

ٖٚٛ -ٖـ( ع٢ً َٛغ٢ بٔ عٝػ193٢زخٌ أبٛ بهط بٔ عٝاف)ت/ ايطمحٔ بٔ قاحل:

 ٚأزْاٙ َٛغ٢ ٚزعا ي٘ بتها٤، ٚعٓسٙ عبس اهلل بٔ َكعب ايعبريٟ،-ع٢ً ايهٛؾ١

ثِ اتهأت٘  َٔ ٖصا ايصٟ زخٌ ٚمل ٜػتأشٕ ي٘، ؾكاٍ ايعبريٟ: ؾاتهأ ٚبػط ضدًٝ٘،

قاٍ  أبٛ بهط بٔ عٝاف، ٖصا ؾكٝ٘ ايؿكٗا٤ ٚايطأؽ عٓس أٌٖ املكط: قاٍ: ٚبػطت٘؟

ٜا أٜٗا  ؾكاٍ أبٛ بهط: ؾ٬ نجري ٫ٚ طٝب ٫ٚ َػتشل يهٌ َا ؾعًت٘ ب٘، ايعبريٟ:

 ؾٓػب٘ ي٘،ؾكاٍ: َٔ ٖصا ايصٟ ٜػأٍ عين ثِ تتابع يف دًٗ٘ بػ٤ٛ قٍٛ ٚؾعٌ، ا٭َري:

ُّٓا، ُغِسَض ببٝعتٓا،اغهت َػهتّا ؾبأبٝو  ََِت  ٚبكٍٛ ايعٚض خطدت ُأ ُٖس ٚبابٓ٘ 

ؾهشو َٛغ٢ ست٢ ؾشل بطدًٝ٘  ٚبو أسط٣ إٔ خيطز ايسداٍ ؾٝٓا،قاٍ: نعبتٓا،
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ّْ ع٢ً آبا٥و" أْا ٚاهلل أعًِ أْ٘ حيٛط أًٖو ٚأباى ٜٚت٫ٛٙ، ٚقاٍ يًعبريٟ:  ٚيهٓو َؿ٦ٛ

 .375م14تاضٜذ بػساز،ز اـطٝب ايبػسازٟ،

أبٛ  اييت تؿري إىل اسرتاّ اؿهاّ يًعًُا٤ ٚتكسٜط َهاْتِٗ َا شنطَٙٔ املٛاقـ ٚ

َّ  :قاٍٖـ(195َعا١ٜٚ ايهطٜط)ت/ "أنًت َع ايطؾٝس ٖاضٕٚ طعاَّا َّٜٛا ؾكب ع٢ً ٜس

ٌْ ٫ أعطؾ٘،  ٫، قًت: ٜا أبا َعا١ٜٚ ٌٖ تسضٟ َٔ ٜكب ع٢ً ٜسٜو؟ ؾكاٍ ايطؾٝس: ضد

 غابل،كسضَ ابٔ َٓعٛض، ْعِ إد٫ّ٬ يًعًِ" قاٍ: أْت ٜا أَري امل٪َٓني، قًت: أْا، قاٍ:

 .13م27ز

 َٚعطؾتِٗ قسضٙ ٚقسض َٔ حيًُ٘، ٖٚصا َٔ تكسٜط اؿهاّ يًعًُا٤ ٚإد٬هلِ يًعًِ،

ٚعًِ بؿهٌ َعطؾ١ ؾإْ٘ ْابع َٔ ٖٚصا اٱد٬ٍ يًعًِ  ٚيٛ سكٌ ٖصا ايتكسٜط يًعًُا٤،

ٚ٭ٕ اؿهاّ يف شيو ايعكط  ععِ املػ٪ٚي١ٝ اييت حيًُٕٛ،بكسض ايعًُا٤ ٚٚق١ُٝ ايعًِ ٚ

ناْٛا ع٢ً زضد١ َٔ ايعًِ ٚاملعطؾ١ ؾإٕ ايهجري َِٓٗ مل ٜهٔ ٜكطب ايعًُا٤ يتشكٝل 

بككس اغتُاي١ ايعامل ٚاغتسضاد٘ يٝؿيت ع٢ً ٣ٖٛ  َكًش١ ز١ْٜٛٝ، أٚ غطض شاتٞ أٚ

،بٌ نإ اهلسف ٖٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ أٚي٦و ايعًُا٤ ٚا٫غتعا١ْ اؿانِ ٜٚػري يف ضناب٘،

ٚيٛ سكٌ إٔ اتؿل   تٛيٞ أَٛض ايكها٤ ٚأعُاٍ ع١ًُٝ ٚادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ أخط٣،بِٗ يف

يٛ سسخ شيو ؿكٌ خرْي ايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ع٢ً اـري ٚؼكٝل ايعسٍ ٚإسكام اؿل 

ُّ خريٙ ا٭١َ نًٗا ٭ٕ ضنٓإ ٖاَإ ُٖا ايػٝـ ٚميجً٘ اؿانِ  نجري ٜعٛز ْؿع٘ ٜٚع

 اْٚا ع٢ً اـري ٚبتآيؿُٗا ٚتعاُْٚٗا ٜكًح اجملتُع .ٚايكًِ ٚميجً٘ ايعامل قس تآيؿا ٚتع

ٕ يف نٌ ظَإ َٚهإ  حيعٕٛ بتكسٜط ٕٛ املدًكٛايعًُا٤ ايعاًََٚٔ امل٪نس إٔ 

ايصٟ قاض  َٚٔ املٛاقـ اييت تؿري إىل ٖصا ايتكسٜط ايٓاؽ هلِ ٚتععُِٝٗ ٚقبتِٗ،

ٖاضٕٚ ايطؾٝس  قسّ َا شنطٙ ؾعٝب بٔ ؾعب١ املكٝكٞ قاٍ: ،َبسأ ضاغدا يف اجملتُع

ٚاضتؿعت  ٚتكطعت ايٓعاٍ، أَري امل٪َٓني ايطق١ ؾالؿٌ ايٓاؽ خًـ عبس اهلل بٔ املباضى،

ؾًُا ضأت ايٓاؽ  ؾأؾطؾت أّ ٚيس ٭َري امل٪َٓني َٔ بطز َٔ قكط اـؿب، ايػرب٠،

 قس ّ ايطق١ ٜكاٍ ي٘ :عبس اهلل بٔ املباضى، عامل َٔ أٌٖ خطاغإ، قايٛا: َاٖصا؟ قايت:

املكسض  جيُع ايٓاؽ إ٫َّ بؿطط ٚأعٛإ" ٫ ًَو ٖاضٕٚ ايصٟ ٫ ٖصا ٚاهلل املًو، ؾكايت:

 .184م10ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجري،ز ٚاْعط: املهإ ْؿػ٘، ايػابل،
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ايعامل عٓس ايٓاؽ تأتٞ َٔ َهاْت٘ عٓس اهلل ٚعٓس اييت حيع٢ بٗا ها١ْ ٖٚصٙ امل

 ٛي١ٝ اييت تكع ع٦ًِٗٝصٜٔ ٜكسضٕٚ املػايايطباْٝني ٖصا إشا نإ َٔ ايعًُا٤  ٥٬َهت٘،

 دطا٤ محًِٗ يًعًِ.

ملبسأ ايعًُٞ  َٔ غًٛى بعض ااملٛاقـ اييت تؿري إىل تطبٝل شيو تًو ناْت بعض 

َٔ ايجٓا٤ ٚا٫سرتاّ ٚايتكسٜط يًعًُا٤  اؿهاّ ٚا٭َطا٤ ٚايٛدٗا٤ ٚعُّٛ أبٓا٤ اجملتُع

ٗا مما ٫ ٜتعاضض َع ايعكط إضغا٤ ٚتطغٝذ بعه اهلسف َٔ غطزٖا ٖٓا ٖٛ ايعٌُ ع٢ً

ٚمما مٔ يف ساد١ َاغ١ إيٝ٘ يف َٝسإ ايؿعٌ ٚايتطبٝل ٚاملُاضغ١ يف  ايصٟ ْعٝؿ٘

 بٌ ٚيف ثكاؾ١ اجملتُع املعاقط ست٢ امل٪غػات ايع١ًُٝ ٚيف أٚغاط ايعًُا٤ ٚط٬ب ايعًِ،

يف  ًَنيضؾع  َها١ْ ايعًُا٤ ايعاعٌُ ع٢ً ٚت ،بؿعاي١ٝ يف تكسّ ايعًِ ٖصٙ املُاضغ١ تػِٗ

ٚملا  ملا نإ يًعًِ َٔ َها١ْ ٚضؾع١، سكٝك١ٝتطغِ قٛض٠ َباز٨ ع١ًُٝ ٖٚٞ  ،اجملتُع

مما  ٢ ب٘ ايعًُا٤ َٔ تكسٜط ٚسب ٚاسرتاّ ٚتععِٝ يف ْؿٛؽ ايعا١َ ٚاـاق١،عنإ حي

 يف تكسٜط ايعًُا٤ ايعاًَني املدًكني، إىل ا٫قتسا٤ بِٗ، ؾع املػًُني ايّٜٝٛسٜٓبػٞ إٔ 

 امل٪غػات ايع١ًُٝ ٚيف تعاٌَٚ ٚغاطا٭إٕ ؼكل يف  بسأ٭ٕ ٖصا امل عًِ،ٚيف تكسٜط اي

ؾإٕ شيو ايػًٛى غٝٓعهؼ إجيابا ع٢ً َها١ْ ايعًُا٤ َع بعهِٗ َٚع غريِٖ  ايعًُا٤

 غٝهٕٛ يف شيو خري نجري ٜعِ ْؿع٘ اجملتُع نً٘.يس٣ ايعا١َ ٚاـاق١ ٚ

 :للغة العربيةواهتمامهم با مبدأ تقدير العلماء-رابعًا

تعٗط املها١ْ اييت ناْت ؼع٢ بٗا ايًػ١ ايعطب١ٝ يف سطم ايعًُا٤ ع٢ً ػٓب 

 ،أٚ ايًشٔ يف اؿسٜح ايٓبٟٛايًػ١ أٚ ايًشٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ  اـطأ ٚايًشٔ يف

أٚيف  غٛا٤ يف ضٚا١ٜ اؿسٜح، َعّا، ُٖا أٚ ايٓشٟٛ، اـطأ ايًػٟٛ أٚ ٚاملككٛز بايًشٔ:

 ايه٬ّ عا١َ.

أغاغ١ٝ يًػات عا١َ َٔ ٖصٙ ايٛظا٥ـ أْٗا: أزا٠ ايتؿهري ٚٚغ١ًٝ ٖٓاى ٚظا٥ـ 

ٚاـعا١ْ اييت ؼؿغ يٮ١َ عكا٥سٖا ايس١ٜٝٓ ٚتطاثٗا  ٚأزا٠ ايتعًِ ٚايتعًِٝ، ايتعبري،

ٖٚٞ ا٭زا٠ اييت  ٚمتجٌ إسس٣ ايطٚابط بني ايٓاطكني بٗا، ْٚؿاطاتٗا ايع١ًُٝ، ايجكايف،

َٔ إبطاظ َٛاٖبِٗ ٚبسا٥عِٗ يٝهْٛٛا قاز٠ ا٭١َ متهٔ املٖٛٛبني ٚايعباقط٠ يف نٌ قّٛ 

م  خكا٥ل ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا، ْاٜـ َعطٚف، َٚؿهطٜٗا ٚعًُا٥ٗا.

 .بتكطف.32



 
 

 
 
 

82  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

القرن الثدنى الهجري وحدجة يف يف الفكر التربوي اإلسالمى  العلمية ابدئ بعض امل
 احمد احمد االنسي  |                    دالعلمدء واملؤسسدت العلمية املعدصرة إلى ممدرسته

ISSN : 2410-1818 

 م2015 أكتىبر ( 12( المجلد )8العدد )

ؾإٕ يًػ١ ايعطب١ٝ ؾأْا آخط  "إشا ناْت ٖصٙ ٖٞ ايٛظا٥ـ ا٭غاغ١ٝ يًػات عا١َ،

ٜس ايصٟ ٚجيعٌ ا٫ٖتُاّ بٗا أَطا ٜؿطن٘ ٖصا املٛقع ايؿط ٜعٜسٖا أ١ُٖٝ ٚخطٛض٠،

ؾٗٞ ايًػ١ اييت اختاضٖا ضب ايعاملني يتهٕٛ يػ١  متٝعت ب٘ عٔ غا٥ط ايًػات ا٭خط٣،

َٚٔ ٖٓا نإ ع٢ً نٌ َػًِ يف َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا  ايٛسٞ ٭ٌٖ ا٭ضض مجٝعا.

ٚإٔ ٜعتع بٗا ٜٚؿهًٗا ع٢ً  إٔ ٜٗتِ بٗا اٖتُاَ٘ بعكٝست٘ اٱغ١َٝ٬ اييت حيطم عًٝٗا،

ٚنإ ع٢ً املػًُني ايعطب غاق١ إٔ  ا ؾٝٗا يػت٘ ايك١َٝٛ.يػات ا٭ضض ا٭خط٣ مب

بٌ  ٫ يهْٛٗا إسس٣ َكَٛات ايعطب ٚٚدٛزِٖ ؾشػب، حيًٖٛا َهاْتٗا اي٥٬ك١ بٗا،

ہ  ھ  ھ  ھ    ژ سني قاٍ دٌ ثٓا٩ٙ: ٭ٕ اهلل ؾطؾٗا ٚخًسٖا غًٛز نتاب٘ ايععٜع،

 بِٓٝٗ ٚؾك٘ عًُا٥ِٗ،نُا أْٗا ؼٌُ يف أسؿا٥ٗا غ١ٓ  .(2آية )يوسف:    ژھ  ے

خكا٥ل  ْاٜـ َعطٚف، ٚسهاض٠ أَتِٗ ٚتاضخيٗا ٚثكاؾتٗا ٭ضبع١ عؿط قطْا خًت"

 .  33-32،م  ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا

ٚاؿطم ع٢ً إداز٠  يبعض ايعًُا٤ أقٛاٍ يف اؿح ع٢ً ػٓب ايًشٔ يف ايه٬ّ،

ا ًٜٞ أقٛاٍ ٚؾُٝ ايًػ١ يط٬ب ايعًِ عا١َ ٚيط٬ب عًِ اؿسٜح ع٢ً ٚد٘ اـكٛم،

 بعض ايعًُا٤:

"إٕ أخٛف َا أخاف ع٢ً طايب ايعًِ إشا مل ٜعطف ايٓشٛ إٔ ٜسخٌ يف  قاٍ ا٭قُعٞ:

َّ َتعُس مج١ً قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  ؾًٝتبٛأ َكعسٙ َٔ ايٓاض" ّا"َٔ نصب عً

 إثِ َٔ نصب ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، باب:1ز )َع ؾتح ايباضٟ( ايبداضٟ

ؾُُٗا ضٜٚت عٓ٘  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜهٔ ًٜشٔ، .،٭ْ٘ ق267٢ًم107ضقِ سسٜح

 .217عًّٛ اؿسٜح،م ابٔ ايك٬ح، ٚؿٓت ؾٝ٘ نصبت عًٝ٘"

ٜػتعإ ب٘ ع٢ً ؾِٗ اؿسٜح ٚقبٌ شيو ع٢ً  ٖـ(إٔ "مما463ٜٚط٣ ابٔ عبس ايرب)ت/

ا ٚفاظٖا ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ايعًِ بًػإ ايعطب َٚٛاقع ن٬َٗا ٚغع١ يػتٗا ٚأؾعاضٖ

ٜػتػ٢ٓ عٓ٘  ؾ٤ٞ ٫ َصاٖبٗا ملٔ قسض ؾٗٛ ٚعُّٛ يؿغ كاطبتٗا ٚخكٛق٘ ٚغا٥ط

ٜعين -إٔ ٜتعًُٛا ايػ١ٓ ٚايؿطا٥ض ٚايًشٔ :ٚنإ عُط بٔ اـطاب ٜهتب إىل اٯؾام

 .1132م2داَع بٝإ ايعًِ،ز نُا ٜتعًِ ايكطإٓ"-ايٓشٛ
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ح إٔ ٜتعًِ َٔ ايٓشٛ "سْل ع٢ً طايب اؿسٜ ؾري٣ أْ٘: ٖـ(642أَا ابٔ ايك٬ح)ت/

 .218-217عًّٛ اؿسٜح،م ٚايًػ١ َاٜتدًل ب٘ َٔ ؾني ايًشٔ ٚايتشطٜـ َٚعطتُٗا"

َٛاقـ ٚغًٛى يف َػأي١ ايًشٔ  عاؾٛا يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ ٔممٚيبعض ايعًُا٤ 

 ،ست٢ قاض شيو ايػًٛى َبسأ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف اؿسٜح ايؿطٜـ أٚيف ايًػ١ عا١َ

 :تطبٝكات شيو املبسأ عٓس بعض ايعًُا٤ يف شيو ايعكطٚؾُٝا ًٜٞ بعض 

ٍّ َط٠ّ ؾػُع٘ ًٜشٔ،101شنط إٔ عُط بٔ عبس ايععٜع)ت/ ؾكاٍ  ٖـ( ق٢ً خًـ إَا

 "ايؿعطاْٞ، تكطأ ايعطب١ٝ ع٢ً ايعًُا٤؟ قًُٝت خًؿَو مل ٫ "ي٫ٛ ؾهٌ اؾُاع١ َا ي٘:

 .106تٓبٝ٘ املػرتٜٔ،م

ًٜشٔ يف قطا٠٤  إٔ حيطم ع٢ً إٔ ٫يًك٠٬ ٚيف ٖصا تٛدٝ٘ ملٔ ٜتكسّ ٜ٪ّ ايٓاؽ 

ٚيٝسع َٔ ٖٛ أنجط إتكاّْا يكطا٠٤  ٜتكسّ يٝ٪ّ ايٓاؽ، ؾإٕ نإ َككطّا ؾ٬ ايكطإٓ،

 ايكطإٓ َٓ٘.

عٓس أٜٛب  ايػًٛن١ٝ َا شنطٙ  محاز بٔ ظٜس قاٍ : نٓاايع١ًُٝ  ُاضغاتَٚٔ امل

 ؾكاٍ أٜٛب: ٘ اـًٌٝ،ايػدتٝاْٞ ؾشسَّثٓا ؾًشٔ ٚعٓسٙ اـًٌٝ بٔ أمحس ؾٓعط إىل ٚدٗ

 .525احملسخ ايؿاقٌ،م ايطاَٗطَعٟ، "اغتػؿط اهلل"

 تباضعاعٓسِٖ ٚاغتؿعاعِٗ يًدطأ ؾٝٗا إىل زضد١  ٖٚصا ٜؿري إىل َها١ْ ايًػ١

 شْبّا ٜٛدب ا٫غتػؿاض.أٚ ايًشٔ يف ايًػ١ اـطأ 

ٜط اييت تؿري إىل تععِٝ ايًػ١ ٚتكسٚ بسأ ايعًُٞ عٓس ايعًُا٤تطبٝكات ٖصا امل َٚٔ

"إشا غطَّى إٔ تععِ يف  ٖـ( قاٍ:144)ت/ َا شنطٙ عبس اهلل ابٔ ؾرب١َ ايهيب ساًَٗا،

عني َٔ نٓت يف عٝٓ٘ قػريّا ٜٚكػط يف عٝٓو َٔ نإ يف عٝٓو ععُّٝا ؾتعَِّ ايعطب١ٝ 

 .157م5عٕٝٛ ا٭خباض،ز "ابٔ قتٝب١، ؾإْٗا ػطٜو ع٢ً املٓطل ٚتسْٝو َٔ ايػًطإ

ؾٝعٝسٕٚ  ،ٖصٙ املها١ْ يًػتِٗٚاملتدككٕٛ ؾٝٗا خاق١ عا١َ ؾٌٗ ٜعٞ أٌٖ ايًػ١ 

 .إيٝٗا ا٫عتباض ٚاملها١ْ اييت ؾكستٗا بػبب إُٖاهلِ ٚتككريِٖ يف سكٗا قبٌ غريِٖ

 "أعطبٛا اؿسٜح ؾإٕ ايكّٛ ناْٛا عطبا" ٚقاٍ ا٭ٚظاعٞ ساثا طًب١ عًِ اؿسٜح:

٫بٔ عبس داَع بٝإ ايعًِ  ٚاْعط: ،524م املكسض ايػابل، ايطاَٗطَعٟ،

 .323م14ز ٚكتكط تاضٜذ زَؿل ٫بٔ َٓعٛض، ،339م1ايرب،ز
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ٚابٔ  "ايطاَٗطَعٟ،املهإ ْؿػ٘، "٫بأؽ بإق٬ح اـطأ ٚايًشٔ يف اؿسٜح ٚقاٍ:

 .339م1داَع بٝإ ايعًِ ٫بٔ عبس ايرب،ز ٚاْعط: َٓعٛض،املهإ ْؿػ٘،

 .323م14ابل،ز"ابٔ َٓعٛض،املكسض ايػ ًٜشٔ ٚقاٍ أبٛ َػٗط:" نإ ا٭ٚظاعٞ ٫

ٜا أباعُطٚ ايطدٌ ٜػُع اؿسٜح عٔ  :غ٦ٌ ا٭ٚظاعٞ ؾكٌٝ ؿط بٔ أبٞ بهط:ٚقاٍ ب

ْعِ،إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  قاٍ: ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٝ٘ ؿٔ أٜكُٝ٘ ع٢ً عطبٝت٘؟

 املهإ ْؿػ٘. املكسض ايػابل، اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٫ٜتهًِ إ٫ بعطبٞ"

احملسخ ٫ٜعطف ايٓشٛ ؾٗٛ ناؿُاض ٜهٕٛ "إشا نإ  ٚقاٍ ؾعب١ ابٔ اؿذاز:

 .260م2ؾعب اٱميإ،ز ايبٝٗكٞ، ع٢ً ضأغ٘ ك٠٬ يٝؼ ؾٝٗا ؾعري"

ابٔ عبس  ضأؽ ي٘" ٜتعًِ ايٓشٛ َجٌ ايربْؼ ٫ "َجٌ ايصٟ ٜتعًِ اؿسٜح ٫ٚ ٚقاٍ:

ٚاؾاَع  ،1133م2ز ايعًِ، بٝإ داَع ٚاْعط: ،64م1ز اجملايؼ، بٗذ١ ايرب،

 .218،ٚعًّٛ اؿسٜح ٫بٔ ايك٬ح،م26م2يًدطٝب،ز

"َا  ٚقاٍ: ٖـ(:"َٔ ؿٔ يف سسٜح ؾًٝؼ حيسخ عين"167قاٍ محاز ابٔ غ١ًُ)ت/

ايطاَٗطَعٟ،املكسض  ؾإٕ قتاز٠ نإ ٫ًٜشٔ" ٚدس م يف نتابٞ عٔ قتاز٠ ؿّٓا ؾعطبٛٙ،

 .525ايػابل،م

 .245م3با٤،زَعذِ ا٭ز اؿُٟٛ، "َٔ ؿٔ يف سسٜجٞ ؾكس نصب عًٞ" ٚقاٍ:

ٚقاٍ "َجٌ ايصٟ ٜطًب اؿسٜح ٫ٚ ٜعطف ايٓشٛ َجٌ اؿُاض عًٝ٘ ك٠٬ ٫ؾعري 

،ٚاْعط:اؾاَع 364م1إْباٙ ايطٚا٠ ع٢ً أْباٙ ايٓشا٠،ز ايكؿطٞ، ؾٝٗا"

 .218،ٚعًّٛ اؿسٜح ٫بٔ ايك٬ح،م27م2يًدطٝب،ز

 د٘. يف ايٛايًشٔ يف ايه٬ّ أقبح َٔ آثاض اؾسضٟ  ٚقاٍ عبس اهلل ابٔ املباضى:" 

ْعِ،٭ٕ  قاٍ: ٜهٕٛ يف اؿسٜح ؿٔ أقَٛ٘؟ قًت ٫بٔ املباضى: ٚقاٍ عًٞ بٔ اؿػٔ:

 .351م1داَع بٝإ ايعًِ،ز "ابٔ عبس ايرب، ايكّٛ مل ٜهْٛٛا ًٜشٕٓٛ، ايًشٔ ََّا

 ؾكاٍ ابٔ إزضٜؼ ملا ضآٙ ًٜشٔ: ٚغأٍ ضدٌ عبس اهلل بٔ إزضٜؼ ؾًشٔ ؾُٝا غأي٘،

ٚاهلل إٕ  ثِ قاٍ:"٫   09مريم آية  ژۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۆژ

ٚنإ ابٔ إزضٜؼ إشا ؿٔ ايطدٌ عٓسٙ يف ن٬َ٘ مل  سسثتهِ ايّٝٛ عسٜح،

ٚشاى أْٞ نٓت  قاٍ: ٚقاٍ:"يٝؼ عٓسنِ باملٛقٌ َٔ ٜتشسخ بايعطب١ٝ؟ حيسث٘، قاٍ:
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 ؾبك٢،-قاسب عطب١ٝٚنإ -زعين ست٢ أغأٍ أْا ؾكاٍ يٞ عًٞ بٔ املعاؾ٢: أغأٍ،

ؾأَػو ابٔ إزضٜؼ عٔ اؿسٜح ٚسًـ أ٫  ؾأٍٚ َا أخص ٜػأٍ أخطأ خطّأ ؾاسؿّا،

 .419م9تاضٜذ بػساز،ز اـطٝب ايبػسازٟ، حيسثٓا شيو ايّٝٛ ؾًِ حيسثٓا"

 ؿٓت، ٚنٓت ضمبا عُـ أمسع َٓ٘ اؿسٜح،"أتٝت ا٭ ٚقاٍ ٚنٝع ابٔ اؾطاح:

ٜا أبا قُس،ٚأٟ  ىل بو َٔ اؿسٜح،ؾكًت:ٜا أبا غؿٝإ،تطنت َا ٖٛ أٚ ؾكاٍ يٞ:

ثِ أ٢ًَ عًٞ  ؾأ٢ًَ عًٞ ا٭عُـ ايٓشٛ، ايٓشٛ، ؾكاٍ: ؾ٤ٞ أٚىل َٔ اؿسٜح؟

 .26م2اـطٝب ايبػسازٟ،اؾاَع،ز اؿسٜح"

ملكسض ا اـطٝب ايبػسازٟ، "٫تػريٚا ا٭يؿاظ إشا نإ املع٢ٓ ٚاسسا" ٚقاٍ ٚنٝع:

 . 33م2ايػابل،ز

يف تععِٝ ايًػ١ ٚاؿطم ع٢ً عسّ  ايعًُٞ  يبعض ايعًُا٤َٔ شيو ايػًٛى ايعًُٞ 

أٚ ضٚا١ٜ اؿسٜح، أٚ ايه٬ّ ايعازٟ ايصٟ جيطٟ  ايًشٔ ؾٝٗا غٛا٤ يف قطا٠٤ ايكطإٓ،

اٖتُاّ ايػًـ  عٗط َٔ خ٬هلا بعضغٝض َٔ ؾٝض ٜصٙ ا٭َج١ً إمنا ٖٞ ٖٚ ،بني ايٓاؽ

ٚاْتكاقِٗ ملٔ ٫حيػٓٗا  ٚسطقِٗ ع٢ً إدازتٗا ٚإتكاْٗا، ٚاعتعاظِٖ بٗا، بايعطب١ٝ،

ٚسطقِٗ نصيو ع٢ً عسّ ايًشٔ يف اؿسٜح  َٔ ط٬ب ايعًِ ؾه٬ّ عٔ ايعًُا٤،

ٚتأتٞ تًو ايؿس٠ َٔ  ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً َها١ْ يػ١ ايكطإٓ يف ْؿٛغِٗ ٚسٝاتِٗ، ايؿطٜـ،

 بعهِٗ ػاٙ َٔ ًٜشٔ يف ن٬َ٘ يت٪نس ايػًٛى ايعًُٞ ايٛانح يف سبِٗ يًػتِٗ،

ٚإٔ ايتػاٌٖ يف ٖصا  ععٜع٠ عٓس أًٖٗا، ٢ غ١ًُٝ َٔ ايتشطٜـ،ٚسطقِٗ ع٢ً إٔ تبك

َٚعٜس َٔ ايتٗإٚ بٗا ٚتُٗٝؿٗا َٚٔ  َعٜس َٔ ايعبح بايًػ١، ؿهٞ إىلا٭َط ٖٛ ايصٟ ٜ

 ثِ إُٖاهلا.

يف نٌ فا٫ت ايعًّٛ َٚ٪غػات ايعًِ املدتًؿ١ يف اجملتُعات إٕ طايب ايعًِ املػًِ 

ل نًٝات ٚأقػاّ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايؿطٜع١ املػ١ًُ يف ايعكط اؿانط ٚبٛد٘ أخ

ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٜٓبػٞ إٔ تٛيٞ ايًػ١ اٖتُاَا خاقا، ٚتٛيٞ املتعًُني 

ٚاملتدككني يف ٖصٙ ايتدككات أ١ُٖٝ يف إٔ ٜهْٛٛا َتُهٓني َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ 

طايب ايعطب١ٝ ٚايعًّٛ ايؿطع١ٝ أنجط ط٬ب ايعًِ ساد١ يكًتٗا ايٛثٝك١ بتدككاتِٗ، ؾ

يٝتػ٢ٓ هلِ ؾِٗ  ن٬ّ اهلل ٚسسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  إىل إداز٠ ايًػ١،
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يف أَؼ ؾٗ٪٤٫ ِٖ  أنجط َٔ غريِٖ  ،َٚٔ باب أٚىل طايب عًّٛ ايكطإٓ ؾُٗا غًُٝا،

ٚاؿطم ع٢ً ايتشسخ بٗا يف قانطاتِٗ  تعًِ ايعطب١ٝ ٚإدازتٗا إتكإ  اؿاد١ إىل

ؼطم ٚإٔ  املها١ْ اي٥٬ك١ بٗا، ١يًػ ١ٝ ٖٚصا مما ٜعٝس ٚزضٚغِٗ، بٌ ٚيف سٝاتِٗ ايَٝٛ

اجملاَع ايًػ١ٜٛ يف ايعامل ايعطبٞ ع٢ً َتابع١ نٌ دسٜس يتٛانب ايعطب١ٝ املػتذسات 

ٚتعطٜـ نٌ املكطًشات ا٭دٓب١ٝ اؾسٜس٠ اييت تكصف بٗا ايؿطنات ٚاملكاْع 

 .ٚاملٓتذات ٚاملدرتعات

ٚإٔ  بايًػ١، ٛا ا٫ٖتُاّ اي٥٬لإٔ ٜٗتُ ِأٚىل بٗ ثِ ِؾأٚىل بٗ ا٤ ايًػ١ ايعطب١ٝأَا عًُ

 .ِ ٚأبٓا٤ فتُعِٗا٭غ٠ٛ اؿػ١ٓ يط٬بٗ ٛاٜهْٛ

ؾًٝشطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ دسٜطّا  أَا طايب ايعطب١ٝ ايّٝٛ ؾا٭ْعاض َٛد١ٗ إيٝ٘،ٚ

ؾإْ٘ ٜتشٌُ  ٚإٕ نإ اؾُٝع تكع عًِٝٗ املػ٪ٚي١ٝ، عٌُ َػ٪ٚي١ٝ ا٫ٖتُاّ بايًػ١،

 سػ١ٓ يػريٙ. ؾعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ أغ٠ٛ ٗا،َٓ ايكػط ا٭نرب

ٚجيب إٔ ميتس ا٫ٖتُاّ بايًػ١ إىل َ٪غػات ايجكاؾ١ ٚاٱع٬ّ ْعطا ٫تػاعٗا ٚاتػاع 

ٚيف  ٚعًٝٗا إٔ تٛيٞ ايًػ١ اٖتُاَا يف بطافٗا اْتؿاضٖا ٚخطٛض٠ تأثريٖا يف اجملتُعات،

ي٦و ايصٜٔ ٜتكسضٕٚ ايؿطٚط ٚاملعاٜري اييت تهعٗا يف اختٝاض املٓتػبني إيٝٗا خاق١ أٚ

ٚنصا نتاب  ايرباَر اٱخباض١ٜ ٚاؿٛاض١ٜ يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ٚاحمل١ًٝ ٚاٱشاعات،

 ايكشاؾ١ ٚغريِٖ.

 :النتائج 

 يف ختاّ ايبشح تٛقٌ ايباسح إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ْتٝذ١ ايػًٛى ايعًُٞ اؾاز َٔ قبٌ ايعًُا٤ يف شيو ايعكط تطغدت يف سٝاتِٗ 

مج١ً َٔ ايتكايٝس ايع١ًُٝ اييت قاضت بؿعٌ املُاضغ١ َباز٨ ع١ًُٝ ٫ميهٔ ػاٚظٖا أٚ 

 غض ايططف عٓٗا َٚٔ ٖصٙ املباز٨:

اييت َبسأ تكسٜط ايعًُا٤ يًعًِ اْط٬قا َٔ َعطؾتِٗ يكسض َٚها١ْ ايعًِ ٚاملػ٪ٚي١ٝ  (1

ٖٚٛ َا دعٌ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايعًُا٤ يف شيو ايعكط  ٜؿطنٗا ايعًِ ع٢ً ساًَٝ٘،

 ٜؿطنٕٛ ٖصٙ املها١ْ ٖٚصا ايتكسٜط يًعًِ َٔ خ٬ٍ غًٛنِٗ ايعًُٞ يف اجملتُع.
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اْط٬قا َٔ َعطؾتِٗ بكسض َٚها١ْ َٚػ٪ٚي١ٝ ايعًِ دا٤ َبسأ تكسٜط ايعًُا٤ يبعهِٗ  (2

ٚثٓا٤ بعهِٗ  ػإ ايعٔ َٔ بعهِٗ يبعض،َٔ سؿغ َها١ْ بعهِٗ يبعض ٚإس

 مما اْعهؼ ٖصا ايتكسٜط َٔ ايعًُا٤ يبعهِٗ ع٢ً تكسٜط اجملتُع هلِ. ع٢ً بعض،

ْعطا يًٛعٞ ايصٟ نإ َٓتؿطا ٚايعًِ ايصٟ نإ سانطا َٚكسضا يف أٚغاط  (3

ٚاْط٬قا َٔ اسرتاّ ايعًُا٤ يًعًِ أ٫ٚ ٚيبعهِٗ ثاْٝا دا٤ تكسٜط اجملتُع  اجملتُع،

ٚنإ ٖصا ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ عاَا  ؾأع٢ً َكاَِٗ ْٚعط إيِٝٗ باسرتاّ ٚتكسٜط،هلِ 

 َٔ قبٌ اؿهاّ ٚا٭َطا٤ ٚاـاق١ ٚايعا١َ.

ْعطا يًعًِ ايصٟ نإ حيًُ٘ ايعًُا٤ يف تًو ايؿرت٠ اْعهؼ ٖصا ع٢ً اٖتُاَِٗ  (4

ٚاسرتاَِٗ ٚسطقِٗ ع٢ً نٌ ايعًّٛ ٚيف َكسَتٗا عًّٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ يػ١ ايكطإٓ 

ايهطِٜ ؾعطف أٚي٦و ايعًُا٤ قسض َٚها١ْ ايًػ١ ؾاٖتُٛا بٗا اٖتُاَِٗ بعًّٛ 

ايؿطٜع١ ؾأتكٖٓٛا ٚعًُٛا ع٢ً تعًُٝٗا يط٬ب ايعًِ ٚمل ٜهْٛٛا ٜػُشٕٛ بايًشٔ 

ؾٝٗا يف أٟ ؾطع َٔ ؾطٚع ايعًِ ِٖٚ بػًٛنِٗ ٖصا دعًٛا اجملتُع نً٘ حيرتّ 

 ٜٚكٕٛ ايًػ١ عٔ ا٫بتصاٍ ٚا٫ُٖاٍ ٚايتُٗٝـ.

 :لتىصياتا

 يف ن٤ٛ َا خًل ايبشح إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر تٛقٌ ايباسح إىل ايتٛقٝات اٯت١ٝ:

ٜٛقٞ ايباسح امل٪غػات ايع١ًُٝ يف ايُٝٔ ٚيف َكسَتٗا اؾاَعات َٚطانع  (1

ا٭عاخ إٔ تطبل بكطا١َ املعاٜري ايع١ًُٝ يف اختٝاض ٚقبٍٛ ا٭غاتص٠ ٚايباسجني 

١ ٚايع١ًُٝ ٚاـًك١ٝ ٚا٫غتعسازات ٚاملعٝسٜٔ عٝح تتٛؾط ؾِٝٗ ايكؿات ايؿدكٝ

ٚايكسضات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ َٚا جيب إٔ ٜتٛؾط يف ايعامل َٔ َعاٜري ٚقؿات ٭ٕ شيو 

ٜٓعهؼ غًبا أٚ إجيابا ع٢ً مسع١ اؾاَع١ أٚ امل٪غػ١ أٚ َطنع ايبشح أٚ اؾ١ٗ 

ت٣ٛ ٫ٜٚتٛقـ ٖصا ايتأثري ٖٚصٙ ايػُع١ ع٢ً املػ ايع١ًُٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايباسح،

 احملًٞ بٌ ٚا٫قًُٝٞ ٚايعاملٞ.

ٜٛقٞ ايباسح مجٝع َ٪غػات ٦ٖٝٚات ايسٚي١ ٚيف َكسَتٗا امل٪غػات ايع١ًُٝ  (2

ٚايبشج١ٝ بإٔ تعًٞ َٔ ؾإٔ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚإٔ تعٌُ داٖس٠ َٔ خ٬ٍ َ٪غػاتٗا 

اٱع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً إؾاع١ ثكاؾ١ احملب١ ٚايتعاضف ٚايتعإٚ ٚايتػاَح ٚايتؿاضى 
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ايعًُا٤ ٭ٕ َٔ ؾإٔ شيو إٔ ٜٓعهؼ إجيابا ع٢ً مسع١ َٚها١ْ ايعًُا٤ يف بني 

 ا٭ٚغاط ا٫دتُاع١ٝ.

ٜٛقٞ ايباسح امل٪غػات اٱع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ َٚٓعُات اجملتُع ا٭ًٖٞ مبا ؾٝٗا  (3

ايٓكابات ٚاؾُعٝات إٔ تٛيٞ ايعًِ ٚايعًُا٤ اٖتُاَا ٥٫كا ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؽكٝل 

تٗا ٚأْؿطتٗا املدتًؿ١ يؿطحي١ ايعًُا٤ ٚايباسجني دع٤ َٔ ْسٚاتٗا ٚقانطا

ٚايرتنٝع ع٢ً ا٭زٚاض ٚاملػ٪ٚيٝات امل١ُٗ اييت ٜتشًُٗا ايعًُا٤  ٚتعٌٜٛ اجملتُع ع٢ً 

َٚٔ ثِ ؾاجملتُع ٜهٔ يًعًُا٤ نٌ  ايعًُا٤ يف تػٝري ساٍ اجملتُع إىل ا٭سػٔ،

 ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ ٚاحملب١.

ٚايتع١ًُٝٝ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ٚخاق١ ٜٛقٞ ايباسح امل٪غػات ايع١ًُٝ  (4

املع١ٝٓ َٓٗا بتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف اؾاَعات ٚاملساضؽ ٚاملطانع ايع١ًُٝ إٔ ٜٛيٛا 

ايًػ١ ايعطب١ٝ ا٫ٖتُاّ اي٥٬ل هلا ٚإٔ حيطقٛا ع٢ً ايتشسخ بايؿكش٢ يف 

نُا ٜٛقٞ امل٪غػات ايجكاؾ١ٝ  قانطاتِٗ ٚزضٚغِٗ ٚتعاًَِٗ َع اٯخطٜٔ،

١َٝ٬ إٔ تػاِٖ بسٚضٖا يف اؿؿاظ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاسرتاَٗا َٔ خ٬ٍ ٚاٱع

اؿطم ع٢ً إتكإ أزا٥ٗا يف تًو امل٪غػات اٱع١َٝ٬ يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ 

ٚإٔ ٜهٕٛ املعٝاض ا٭ٍٚ يكبٍٛ املتكسَني يًعٌُ يف ٖصٙ  ٚاٱشاعات ٚيف ايكشاؾ١،

هؼ ٖصا ع٢ً بك١ٝ امل٪غػات يٝٓع امل٪غػات ٖٛ إتكإ املتكسّ يًػ١ ايعطب١ٝ،

 اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ يف اجملتُع نً٘.

 ومراجع البحث:مصادر 

ــبٗاْٞ، (1 ــس اهلل     ا٭قـ ــٔ عبـ ــس بـ ــِٝ أمحـ ــٛ ْعـ ــات   430)ت/ أبـ ــا٤ ٚطبكـ ـــ(س١ًٝ ا٭ٚيٝـ ٖـ

 ّ.1980ٖـ/1400،بريٚت:زاض ايهتاب ايعطبٞ،3،ط 6،7،8ا٭قؿٝا٤،ز

ــني، (2 ــس،  ا٭َــ ــأي١ اؿ   عبــــس اهلل قُــ نتــــاب   هــــاض١ٜ، ايط٩ٜــــ١ اٱغــــ١َٝ٬ ٚاملػــ

 ٖـ،ايػ١ٓ ايجايج١ ٚايج٬ثٕٛ،ٚظاض٠ ا٭ٚقاف زٚي١ قطط.1434،قطّ 153ا٭١َ،ايعسز

ــٌ    ،ايبدــاضٟ (3 ــٔ إمساعٝ ــاضٟ( قُــس ب ــٔ سذــط ايعػــك٬ْٞ،ز   )ؾــتح ايب ،طبعــ١  ٫1ب

دسٜس٠ َٓكش١ عٔ ايطبع١ ايـيت سكـل أقـًٗا عبـس ايععٜـع بـٔ عبـس اهلل بـٔ بـاظ ٚضقـِ           

ــ٪   ــس ؾــ ــا قُــ ــا ٚأسازٜجٗــ ــا ٚأبٛابٗــ ــاقٞ، نتبٗــ ــس ايبــ ــب  بــــريٚت: از عبــ زاض ايهتــ

 ّ.1989ٖـ/1،1410ايع١ًُٝ،ط
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أبـٞ ٖـادط قُـس     ؼكٝـل:  ٖــ(ؾعب اٱميـإ،  458أمحس بـٔ اؿػـني)ت/   ايبٝٗكٞ، (4

 ّ.1988ٖـ/1410،بريٚت:زاض ايهتب ايع1،١ًُٝايػعٝس بٔ بػْٝٛٞ ظغًٍٛ،ط

ــس اؾـــٖٛطٟ،  (5 ــٛ اؿػـــٔ عًـــٞ)ت/  ابـــٔ اؾعـ ــس 2ٖــــ(املػٓس،ز230أبـ ،ؼكٝل:ز.عبـ

 ٟ ،ايهٜٛت:َهتبــــــــ١ 1ط  بــــــــٔ عبــــــــس ايكــــــــازض بـــــــٔ عبــــــــس اهلــــــــازٟ،  املٗـــــــس

 ّ.1985ٖـ/1405ايؿ٬ح،

ــ١،  (6 ــعس اهلل ابـــٔ مجاعـ ـــ(733)ت/ غـ ــامل    ٖـ ــاَع ٚاملـــتهًِ يف أزب ايعـ تـــصنط٠ ايػـ

 زٕٚ تاضٜذ. زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت: زٕٚ طبع١، ٚاملتعًِ،

ــس اهلل ايطَٚــٞ)ت/      اؿُــٟٛ، (7 ــٔ عب ــاقٛت ب ــس اهلل ٜ ــٛ عب ــا٤ أٚ ٖـــ(َعذِ 626أب ا٭زب

ــب،   ــ١ ا٭زٜـــــــ ــب إىل َعطؾـــــــ ــاز ا٭ضٜـــــــ ــريٚت:1،ط3ز  إضؾـــــــ ــب  ، بـــــــ زاض ايهتـــــــ

 ّ.1991ٖـ/1411ايع١ًُٝ،

ــسازٟ،  (8 ــٔ ثابــــت)ت/    اـطٝــــب ايبػــ ــٞ بــ ــٔ عًــ ــس بــ ــط أمحــ ــٛ بهــ ـــ(تاضٜذ 463أبــ ٖــ

 زٕٚ تاضٜذ. زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت: ،زٕٚ طبع14،١، 2،9،10،13بػساز،ز

،ؼكٝل:قُـٛز  1،2زاب ايػـاَع،ز اؾـاَع ٭خـ٬م ايـطاٟٚ ٚآ    اـطٝب ايبػـسازٟ،  (9

 ّ.1983ٖـ/1403َهتب١ املعاضف، ايطٜاض: زٕٚ طبع١، ايطشإ،

ٖـــ(غري 743أبــٛ عبــس اهلل مشــؼ ايــسٜٔ قُــس بــٔ أمحــس بــٔ عجُــإ)ت/    ايــصٖيب، (10

،بريٚت:َ٪غػـــــ١ 9ط  ،ؼكٝل:فُٛعـــــ١ َــــٔ ايعًُــــا٤،  8، 7ز  أعــــ٬ّ ايٓــــب٤٬،  

 ّ.1993ٖـ/1413ايطغاي١،

محٔ بٔ أبٞ سا م قُـس بـٔ إزضٜـؼ بـٔ املٓـصض ايتُُٝـٞ       أبٛ قُس عبس ايط ايطاظٟ، (11

،بــــريٚت:زاض إسٝــــا٤ ايــــرتاخ 1ط  ٖـــــ(تكس١َ اؾــــطح ٚايتعــــسٌٜ،327اؿٓعًــــٞ)ت/

 ّ.1983ٖـ/1371ايعطبٞ،

ــطمحٔ)ت/   ايطاَٗطَــعٟ، (12 ــطاٟٚ   360اؿػــٔ بــٔ عبــس اي ٖـــ(احملسخ ايؿاقــٌ بــني اي

زاض  ،زٕٚ بًـــــــــــس،3قُـــــــــــس عذـــــــــــاز اـطٝـــــــــــب،ط ؼكٝـــــــــــل: ٚايــــــــــٛاعٞ، 

 ّ.1984ٖـ/1404ايؿهط،

ــاؾعٞ     ايؿـــــــعطاْٞ، (13 ــٔ عًـــــــٞ ا٭ْكـــــــاضٟ ايؿـــــ ــاب بـــــــٔ أمحـــــــس بـــــ عبـــــــس ايٖٛـــــ

ٖـ(تٓبٝ٘ املػرتٜٔ أٚاخـط ايكـطٕ ايعاؾـط عًـ٢ َـا خـايؿٛا ؾٝـ٘ غـًؿِٗ         973املكطٟ)ت/

 زٕٚ تاضٜذ. زاض أغا١َ، زَؿل: زٕٚ طبع١، ايطاٖط،
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َـٓٗر ايٓعـط املعـطيف بـني أقـٍٛ ايؿكـ٘ ٚايتـاضٜذ ايؿـاطيب ٚابـٔ           اؿػـإ،  ايؿـٗٝس،  (14

ــع ا٭ٍٚ 142ايعــسز  خًــسٕٚ أمنٛشدــا، نتــاب ا٭َــ١،   ــ١  1423،ضبٝ ٖـــ،ايػ١ٓ اؿازٜ

 ٚايج٬ثٕٛ.

ــٔ ايكــ٬ح،  (15 ٟ      اب ــطمحٔ ايؿــٗطظٚض ــس اي ــٔ عب ــٛ عُــطٚ عجُــإ ب ٖـــ(عًّٛ 643)ت/ أب

زاض  زَؿـــــــل: زٕٚ طبعـــــــ١، ْـــــــٛض ايـــــــسٜٔ عـــــــرت، ؼكٝـــــــل ٚؾـــــــطح: اؿـــــــسٜح،

 ّ.1986ٖـ/1406ايؿهط،تكٜٛط،

ٖــ(بٗذ١ اجملـايؼ ٚأْــؼ   463ٜٛغـــ بـٔ عُـط ايُٓـطٟ ايكــططيب)ت/    ابـٔ عبـس ايـرب،    (16

 ، بــريٚت:2قُــس َطغـٞ اــٛيٞ،ط   ؼكٝـل:  اجملـايؼ ٚؾـشص ايــصأٖ ٚاهلـادؼ،   

 ّ.1982ٖـ/1402زاض ايهتب ايع١ًُٝ،

أبــــــٞ ا٭ؾـــــــباٍ   ؼكٝـــــــل: دـــــــاَع بٝــــــإ ايعًـــــــِ ٚؾهــــــً٘،   ابــــــٔ عبـــــــس ايــــــرب،   (17

 ّ.1994ٖـ/1414ايسَاّ:ايػعٛز١ٜ،زاض ابٔ اؾٛظٟ،،1ايعٖريٟ،ط

ــٛ اهلــ٬ٍ،  ايعػــهطٟ، (18 ــاز يف مجعــ٘،     أب ــِ ٚا٫دتٗ ــب ايعً ــ٢ طً ــل: اؿــح عً  ؼكٝ

 ّ.1981ٖـ/1371،بريٚت:زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ،1ز.َطٚإ قباْٞ،ط

ــٔ قتٝبـــــ١ ايـــــسٜٓٛضٟ،   (19 ــٔ َػـــــًِ)ت/     ابـــ ــٛ قُـــــس عبـــــس اهلل بـــ ٖــــــ(عٕٝٛ  276أبـــ

٪غػــ١ املكــط١ٜ ايعاَــ١ يًتــأيٝـ ٚايرتمجــ١  امل َهــإ:زٕٚ  ،زٕٚ طبعــ5،١ا٭خبــاض،ز

 زٕٚ تاضٜذ. ٚايٓؿط،

َ٪غػــــــــــــ١  ،بــــــــــــريٚت:5ايطغــــــــــــٍٛ ٚايعًــــــــــــِ،ط ٜٛغـــــــــــــ، ايكطنــــــــــــاٟٚ، (20

 ّ.1995ٖـ/1411ايطغاي١،

ٖـ(إْباٙ ايطٚا٠ عًـ٢ أْبـاٙ   624مجاٍ ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ)ت/ ايكؿطٞ، (21

 زاض ايؿهـط ايعطبـٞ،   ، ايكـاٖط٠: 1،ؼكٝل:قُس أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ،ط1ايٓشا٠،ز

 ّ.1986ٖـ/1406َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت:

ٖــــــــــ(ايبسا١ٜ 774أبـــــــــٛ ايؿـــــــــسا٤ إمساعٝـــــــــٌ بـــــــــٔ عُـــــــــط)ت/  ابـــــــــٔ نـــــــــجري، (22

ــطٕٚ،ط  10ٚايٓٗاٜـــــ١، ــِ ٚآخـــ ــٛ ًَشـــ ــس أبـــ زاض ايهتـــــب  ، بـــــريٚت:1،ؼكٝل:أمحـــ

 ّ.1985ٖـ/1405ايع١ًُٝ،

ايبؿــطٟ ناضثــ١ يف ايعـامل اٱغــ٬َٞ َأغــا٠ ايٓعٜـــ   قُــس عبــس ايعًــِٝ، َطغـٞ،  (23

 .1986ٖـ/1،1407زاض ايكش٠ٛ يًٓؿط،ط ايكاٖط٠: ٖٚذط٠ ايعكٍٛ،
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، 11تٗـصٜب ايهُـاٍ يف أمسـا٤ ايطدـاٍ،ز     مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اؿذاز ٜٛغــ،  املعٟ، (24

ــ٘ ز.   21 ــل عًٝ ،بريٚت:َ٪غػــ١ 2ؿــاض عــٛاز َعــطٚف،ط  ب ،سككــ٘ ٚنــبط ْكــ٘ ٚعً

 ّ.1987ٖـ/1408ايطغاي١،

ــٔ َٓعـــٛض،  (25 تـــاضٜذ زَؿـــل ٫بـــٔ     كتكـــط  مجـــاٍ ايـــسٜٔ قُـــس بـــٔ َهـــطّ،      ابـ

ــ٘:   4عػـــــانط،ز ــٛض ٚعٓـــــ٢ بتشكٝكـــ ــ٢ ْٗـــــر ابـــــٔ َٓعـــ ــطٙ عًـــ ــطاِٖٝ  ،اختكـــ إبـــ

 ّ.1987ٖـ/1408زاض ايؿهط، ،زٕٚ بًس ْؿط،1قاحل،ط

ــاضٜذ زَؿــل،ز  ابــٔ َٓعــٛض،  (26 ــس 1،ؼكٝل:ضٚسٝــ١ ايٓشــاؽ،ط 14كتكــط ت ، زٕٚ بً

 ّ.1988ٖـ/1408زاض ايؿهط، ْؿط،

غــه١ٓٝ  ،اختكــطٙ عًــ٢ ْٗــر ابــٔ َٓعــٛض:21تــاضٜذ زَؿــل،ز ابــٔ َٓعٛض،كتكــط (27

 ّ.1990ٖـ/1410زاض ايؿهط، ،زٕٚ بًس ْؿط،1ايؿٗابٞ،ط

،زٕٚ 1إبـطاِٖٝ قـاحل،ط   ،عـين بتشكٝكـ٘:  23كتكط تاضٜذ زَؿـل،ز  ابٔ َٓعٛض، (28

 ّ.1989ٖـ/1409زاض ايؿهط، بًس ْؿط،

ًـس  ، زٕٚ ب1،ؼكٝل:َإَٔٛ ايكاغطدٞ،ط25كتكط تاضٜذ زَؿل،ز ابٔ َٓعٛض، (29

 ّ.1989ٖـ/1409ْؿط،زاض ايؿهط،

أمحــس ضاٜــت محــٛف ٚقُــس    ، ؼكٝــل:26ز  ابــٔ َٓعٛض،كتكــط تــاضٜذ زَؿــل،   (30

 ّ.1989ٖـ/1409زاض ايؿهط، ،زٕٚ بًس ْؿط،1ْادٞ ايعُط،ط

 زاض ايٓؿــــا٥ؼ، بــــريٚت: خكــــا٥ل ايعطبٝــــ١ ٚططا٥ــــل تسضٜػــــٗا، ْــــاٜـ َعــــطٚف، (31

 ّ.1991ٖـ/4،1412ط

ــٟٛٚ، (32 ــٔ      ايٓـــ ــٞ ايـــــسٜٔ بـــ ــٛ ظنطٜـــــا قـــ ـــ(اجملُٛع ؾـــــطح  676ؾـــــطف)ت/ أبـــ ٖـــ

 زٕٚ تاضٜذ. زاض ايؿهط، زٕٚ بًس ْؿط، ،زٕٚ طبع1،١املٗصب،ز

،ؼكٝل:أمحـس بهـري   1ز  ٖـ(تطتٝب املساضى،544عٝاض بٔ َٛغ٢)ت/ ايٝشكيب، (33

زاض َٚهتبـــــ١  طــــطابًؼ:  زاض َٚهتبــــ١ اؿٝــــا٠،   بــــريٚت:  زٕٚ طبعــــ١،  قُــــٛز، 

 ّ.1967ٖـ/1378ايؿهط،
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