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 هذذذا هذذَق اًمٗمْمذذكُم شمِمذذٝمُد ومْمذذَٚمفُ 

 ٚمٍؿ واومذذذرٍ ذٓزاَل يذتذحذذٗمٝمذذذذ٤م سمٕمذذذ

 ويذذذذُب قمذذذـ نِل اًمٜمٌذذذل  سمٗمٙمذذذرةٍ 

 ٤م ـم٤معمذذذ٤موخيذذذُط ًماضمٞمذذذ٤مِل  ًجذذذ
 

 ذ٤م وُمٕمذذذ٤مهدُ ذذذطمذذقزاُت ذٍع راَده  

 يرىمك ًمُف اًمٜمذ٤ميل ويًذٛمق اًم٘مذذ٤م دُ    

 يٙمٌذذذق ًمقصمٌتٝمذذذ٤م اًمٜمٗمذذذ٤مُ  اعمذذذ٤مردُ    

 ضمٝمذذدت ًمتٕمتٛمذذف روًى وُم٘م٤م ذذدُ    
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 تـقـذيـن

; 
 .قمغم ظمػم ظمٚم٘مف إُملم وأهؾ سمٞمتف اًمٓم٤مهريـ وؾمالمٌ  ،اًمٕم٤معملم احلٛمد هلل رّب 

 :وسمٕمد

٦م اًمقاًمد قمـ ؾمامطمذم إ ؾ يمٛمٚمػ شمٕمريٗمل ٙمت٤مب يمٜم٧م ىمد أقمددت هذا اًم

 - اًم٘م٤مرة)سم اًمٚمجٜم٦م اًمديٜمٞم٦م سمٓمٚم٥م ُمـ  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم  - ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقم

اًمتل ىم٤مُم٧م سمٓمٌٕمف ذم ـمٌٕم٦م ظم٤م ٦م ووزقمتف ذم طمٗمؾ شمٙمريؿ اًمِمٞمخ وٛمـ  (إطم٤ًمء

 .ه1429أٟمِمٓمتٝم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اطمتٗم٤مل اعمقًمد اًمٜمٌقي اًمنميػ ًمٕم٤مم 

سمحقث وُم٘م٤مٓت ُمٜمِمقرة ًمٕمدٍد ُمـ دراؾم٤مت وقم٤ٌمرة قمـ خمت٤مرات ُمـ  واًمٙمت٤مب

سمٕمض ُمـ طمٞم٤مة اًمٗمْمكم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٜمْم٤مًمٞم٦م ووُم٘متٓمٗم٤مت اًمٙمّت٤مب شمٜم٤موًمقا ومٞمٝم٤م ضمقاٟم٥م 

 .ٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل٘مراءات ذم ومٙمره واًم

ٕظمرى اعمٝمٛم٦م سمٕمد سمٕمض اًمدراؾم٤مت ا ايمشقخ ايمػضقمت٧ٌم قمـ يمُ  ىمدوطمٞم٨م 

 .هٜم٤م ُمع سمٕمض اًمتٕمديالت ذم اًمتٌقي٥م إو٤مومتٝم٤مٛمراضمٕمتف و، ىمٛم٧م سم دور ذًمؽ اعمٚمػ

ُمـ احلقارات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أضمري٧م ُمع ؾمامطمتف اعمٜمِمقرة  اوأوٗم٧م يمذًمؽ قمددً 

الت، عم٤م شمٚم٘مل هذه احلقارات ُمـ أوقاء قمغم ضمقاٟم٥م ذم اًمدوري٤مت ُمـ  حػ وجم

 .أد  وأوؾمع ُمـ روى وومٙمر ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ
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يمام أوٗم٧م ومٝم٤مرس عم١مًمٗم٤مت وسمحقث وُم٘م٤مٓت اًمٗمْمكم أقمده٤م إخ إؾمت٤مذ 

 .طمًلم اًمِمٞمخ وٛمـ ضمٝمقده اًمٗمٕم٤مًم٦م واعمِمٙمقرة ذم جلٜم٦م ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم

ٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم قمدٌد يمٌػم ُمـ وؿمجٕمٜمل قمغم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمٙمت٤مب وإقمداده ًمٚم

جٞمؾ سمٛم١مًمٗم٤مشمف وحم٤مرضاشمف ًمٚم ٤مُمرسمٞمً  ايمشقخ ايمػضقمقمرومقا  إظمقة اًمٙمرام اًمذيـ

 ذم ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف اعمختٚمٗم٦مقمرومقه  ...واطمتْم٤مٟمف ًمٚمحريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٜمْم٤مًمٞم٦م

اًمتل اسمتدأت ذم اًمٕمرا  سمحقارضه اًمٜمجػ إذف واًمٌٍمة وسمٖمداد، وُمـ صمؿ ذم 

اؾمت٘مراره ذم ُمقـمٜمف إم سمنمىمٝم٤م طمٞم٨م واطمت٤مه٤م  ازيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وأظمػمً احلج٤مز همرب اجل

 .اخل٤مًمدشم٤من إطم٤ًمء واًم٘مٓمٞمػ

وُمـ اًمٗمرايد اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمتل يتّمػ هب٤م اًمِمٞمخ أٟمف ُمتٕمدد آٟمتامءات اجلٖمراومٞم٦م، 

ومٜمرى أن يمؾ جمتٛمع أىم٤مم ومٞمف حيًٌف ُمٜمف ويٕمده ُمـ رضم٤مًمف وؿمخّمٞم٤مشمف، ومٝمق إطم٤ًميل، 

واًمٜمجٗمل،  ، واًمٌٍمي،(واًم٘مٓمٞمػ واًمٌحريـ ٤م إطم٤ًمءسمٛمثٚمثٝم)واًمٌحراين 

ويالطمظ ذًمؽ ذم شمرمجتف ذم شمراضمؿ ...  (اًمًٕمقدي)، واحلج٤مزي، و(اًمٕمراىمل)و

اًمرضم٤مل وُمٕم٤مضمؿ اًمٙمت٤ّمب واعم١مًمٗملم واًمٕمٚمامء وإدسم٤مء ذم هذه اعمجتٛمٕم٤مت، وؾمٞمالطمٔمف 

ثٚم٦م ذًمؽ وُمـ أُم. اًم٘م٤مرئ ذم قمٜم٤مويـ هذا اًمٙمت٤مب وُمقاده وذًمؽ طم٥ًم اٟمتامء اًمٙم٤مشم٥م

إذ اٟمتٛمك و»: ُم٤م أؿم٤مر ًمف اًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل ذم ُم٘م٤مًمف قمـ وم٘م٤مه٦م اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم سم٘مقًمف

 -طم٤ًمء، شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمزاظمرة سم٤مًمٕمٚمامء وإدسم٤مء، وم٢مٟمف يٜمتٛمل عمٜمٓم٘م٦م إ ايمشقخ ايمػضقم

 .شإمم ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ إذف، وهق اسمـ اًمٕمرا  وٓدة وٟمِم٠مة - ٤مأيًْم 

ب هذه آٟمتامءات إًمٞمف وم٠مضم٤مب سم٠مٟمف يٕمتز هب٤م قمـ أىمر ٤موىمد ؾم٠مًم٧م اًمِمٞمخ يقُمً 

وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمجػ إذف هل إىمرب إًمٞمف، وطملم ظمّمّم٧م اًم١ًمال أيمثر  ٤ممجٞمٕمً 

 قمـ اعمجتٛمع اًمذي يِمٕمر سم٤مٟٓمتامء احل٘مٞم٘مل إًمٞمف ومٙمرر اجلقاب سم٠مٟمف اًمٜمجػ إذف،

وـمـ  وىمد ؾمٛمٕمتف أيمثر ُمـ ُمرة ي٘مقل إٟمف يِمت٤م  إًمٞمٝم٤م وحيـ إمم شمراهب٤م يمقـمـ وأيمثر ُمـ

سمٛمٕمٜم٤مه اًمت٘مٚمٞمدي، وي٘مقل قمـ اقمت٘م٤مد وي٘ملم إن اًمٜمجػ ٓ شمِمٌٝمٝم٤م ُمديٜم٦م وٓ يِمٌٝمٝم٤م 

جمتٛمع ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمـ ٟمقاٍح يمثػمة، ومٝمل سمٞمئ٦م زاظمرة سم٤مًمٕمٚمؿ وإدب واًمديـ 
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واًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمح٦ٌٌم واًمٓم٤ٌميع اًمٕمرسمٞم٦م اعمتالىمح٦م ُمع ؿمٕمقب وطمْم٤مرات 

٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م وذم يمؾ ، وهل اعمديٜم٦م إؿمٌف سم٤مجل..ُمتٕمددة

أوىم٤مهت٤م، دمٛمع ُمدارس قمٚمقم اًمٗم٘مف وقمٚمقم اًم٘مرنن وقمٚمقم احلدي٨م وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

، واعمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٚمٞمٚمٞم٦م قمؼم جم٤مًمس اًمٕمٚمامء .. اواعمٕم٤مرف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م  ٤مرً 

٤مي٦م، ورسمام ٓ أظمٗمل أٟمٜمل وطمديثف قمـ اًمٜمجػ سمال  ..  واًمٜمقادي إدسمٞم٦م، وومٞمٝم٤م وومٞمٝم٤م

سم٤مؾمتامقمل إًمٞمف يتحدث قمـ اًمٜمجػ أحتن أٟمٜمل مل ي٘مدر زم أن أٟمِم٠م ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م 

 زرقمف أُمػم اعم١مُمٜملم  اومم٤م ؾمٛمٕمتف ي٘مقل إن خلٚمقد اًمٜمجػ ّه ... اًمٓم٤مهرة اًمٙمريٛم٦م

 .ُمٜمذ اظمت٤مره٤م قم٤م ٛم٦م ًمدوًمتف وأؾمس ومٞمٝم٤م ُمديٜمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ًمٚمٜمجػ، ومٝمل إو٤موم٦م ًمٚمج٤مٟم٥م اًمروطمل وأوٞمػ أٟمف ٓ قمج٥م سم٤مٟمتامء اًمٗمْمكم

اًمذي ذيمره ومٝمل سمٞمئ٦م اًمّم٤ٌم واًمِم٤ٌمب اًمتل ٟمِم٠م وشمٕمّٚمؿ وشمرسّمك وشمٙمّقن ومٞمٝم٤م، وهل اًمتل 

 .. ومٞمٝم٤م أظمالوه وأقمز أ دىم٤ميف، وأؾم٤مشمذشمف وزُمالوه وشمالُمذشمف

 -يمام ؾمٞمالطمظ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ، وم٢من ُم٤مدة اًمٙمت٤مب ًمٙمق ٤م ُمـ أىمالم خمتٚمٗم٦م و

 ايمشقخ ايمػضقمة ُمـ طمٞم٤م تٕمددةوإو٤مءات ُم ا قرً  وٛم٧م -طمقزوي٦م وأيم٤مديٛمٞم٦م 

وشمراصمف اًمٕمٚمٛمل، وهل وإن يم٤مٟم٧م ذم جمٛمٚمٝم٤م جمرد إو٤مءات ؿمٛمقًمٞم٦م قم٤مُم٦م ٓ ٦م اًمٗمٙمري

 الً شمتّمػ سم٤مًمٕمٛمؼ ومٞمام قمدا سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م، وم٢م ٤م يٛمٙمـ أن متثؾ ُمدظم

 .ًمٌحقث حتٚمٞمٚمٞم٦م أقمٛمؼ وأطمٙمؿ ٤موُمٜمٓمٚم٘مً 

ُمـ سمٕمض اًمرؾم٤ميؾ زة ُم٘مت٦ًٌم يمٚمامت ُمقضمِمٝم٤مدات وسم وىمد اسمتدأت اًمٙمت٤مب

 .قمالمإٕمٚمامء وواعم٘م٤مٓت سم٠مىمالم سمٕمض اًم

 ٤مسمحثً ( 27)وسمٚمغ قمدد اعمقاد اًمتل اظمؽمهت٤م ووٛمٛمتٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب ؾمٌٕم٦م وقمنمون 

 :، سمقسمتٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزماوطمقارً  ٤موومٝمرؾمتً  ًٓ وُم٘م٤م
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 هاسط ادلُجضاخالصح انزكشَاخ وفخ :انمغى األول

 .ؾمػمة اًمٗمْمكم، سم٘مٚمؿ وم١ماد اًمٗمْمكم .1

 .سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ طمًلم ُمٜمّمقر اًمِمٞمخ ومٝمرؾم٧م اعم١مًمٗم٤مت، .2

 .ومٝمرؾم٧م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت، سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ طمًلم ُمٜمّمقر اًمِمٞمخ .3

 .ومٝمرؾم٧م اًمٙمت٥م اًمتل ىمدم هل٤م اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم، سم٘مٚمؿ جلٜم٦م ُم١مًمٗم٤مت اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم .4

 ساعاخ حىل ادلُهج انؼهًٍ وانتشتىٌد :انمغى انخاين

 .، سم٘مٚمؿ اًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل٤ماًمِمٞمخ اًمٗمْمكم وم٘مٞمٝمً  .1

، (ٚمٛمرأةُمٜمٔمقره اًمٗم٘مٝمل ًم)ف اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم اعمقؾمققمل اعمجدد، ٟمٔمرات ذم وم٘م .2

 .ًمٚمًٞمد إدريس ه٤مين

حترير اًمٕم٘مؾ ُمـ ٟمٗمًف، ىمراءة ذم ُمقىمػ اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم ُمـ ضمدل إٟمامط، ًمٚمًٞمد  .3

 .طمًـ ظمٚمٞمٗم٦م

 .ُمٜمٝمجٞم٦م اًمديمتقر اًمٗمْمكم ذم  ٜم٤مقم٦م اًمت٘مريظ، سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٞمقؾمػ .4

 .اًمٖمٜمل اًمٕمروم٤مت ومـ وُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم، ًماؾمت٤مذ قمٌد .5

ىمراءة ذم حم٤موٓت اًمتجديد ذم اعمٜم٤مه٩م احلقزوي٦م سملم اًمًٞمد اًمّمدر واًمديمتقر  .6

 .اًمٗمْمكم، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمٛمػم

اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم قم٤ممل اًمٚمٖم٦م واًمٜمحقي اًمًٕمقدي، سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ قمٌد  .7

 .اإلًمف  ٤مًمح

 ادلُاهج انذساعُح جتذَذششوع يلشاءاخ يف  :انمغى انخانج

 .، سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ ضمقاد اًمٙم٤ًمر(ٞم٦مدروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُم)ىمراءة ذم يمت٤مب  .1

 .، ًمٚمِمٞمخ قمٌد اجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل(أ قل اًمٌح٨م)ىمراءة ذم يمت٤مب  .2

دروس ذم وم٘مف )روي٦م ضمديدة ًمٚمخٓم٤مب اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل، ىمراءة ذم يمت٤مب  .3

 .، سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م نل مجٞمع(اإلُم٤مُمٞم٦م
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( دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م)ويمت٤مب ( ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٗم٘مف)دمرسم٦م اعمٜمٝمج٦م ذم يمت٤مب  .4

 .ٞمخ اًمٗمْمكم، سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمِم٤مظمقريًمٚمِم

 هاداخ وسؤي حىل انتجشتحش: انمغى انشاتغ

 .اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم وأومؼ اإل الح اًمث٘م٤مذم، ًماؾمت٤مذ حمٛمد حمٗمقظ .1

 .اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم، ُمنموع إ الح وشمٖمٞمػم، ًمٚمًٞمد طمًـ اًمٜمٛمر .2

ُمٜمٝم٩م اًمت٠مًمٞمػ إ قزم قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، ًماؾمت٤مذ قمكم  .3

 .اعمحٛمد قمكم

ر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٕمرسمٞم٦م وومخر ًمٚمٜمحقيلم اًمًٕمقديلم اًمديمتق .4

 .اعمٕم٤مسيـ، ًمٚمديمتقر حمٛمد ظمي قمريػ

 .اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ طمًلم سم٤موم٘مٞمف: أؾمامء قمرسمٞم٦م .5

ورىم٦م ًمٚمت٤مريخ، اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم اًمٜمحقي إيم٤مديٛمل، سم٘مٚمؿ إؾمت٤مذ  .6

 .ضمٕمٗمر قمٛمران

 .يم٤مشمرة، ًماؾمت٤مذ طمٌٞم٥م حمٛمقدقمروض اًمد .7

 َاتهسشًَثا يٍ انفعهٍ يف حىال: انمغى اخلايظ

طمقار طمقل اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس ذم جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، أضمرى احلقار  .1

 .إؾمت٤مذ حمٛمد حمٗمقظ

 .ضمريدة اًمقؾمط، أضمرى احلقار إؾمت٤مذ قمكم اعمقؾمك ااًمٗمْمكم حم٤مورً  .2

 .ي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسةُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م، طمقار ُمع اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم ذم جمٚم٦م ىمْم٤م .3

طمقار ُمع اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم طمقل حتدي٨م ٟمٔم٤مم اًمدراؾم٦م  .4

 .اًمديٜمٞم٦م، ًماؾمت٤مذ طمًلم ُمٜمّمقر اًمِمٞمخ

طمقار ُمٗمتقح قمغم يمؾ آدم٤مه٤مت ُمع ؾمامطم٦م اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي طمقار ذم اًمٕمٛمؼ،  .5

 .، أقمده وأضمراه إؾمت٤مذ سم٤مىمر رؾمتؿاًمٗمْمكم
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، ايمعالمي ايمػضقمٙمت٤مب  قرة شمٕمريٗمٞم٦م ُمقضمزة قمـ ، ٟمرضمق أن ي٘مدم اًمودم اخلتوم

ًمؽماصمف اًمٕمٚمٛمل احل٤مومؾ يم٠مطمد إقمالم اًمٓمٚمٞمٕمٞملم اعمٕم٤مسيـ ذم قم٤معمٜم٤م  ٤موشمقصمٞم٘مً 

 .اإلؾمالُمل

 همماد فمبد اهلودي ايمػضقم

 ه4432/ اظمحّرم/ 25
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 شهاداخ

ُمـ رضم٤مٍل قمرومقا متثؾ ؿمٝم٤مدات ٟم٘متٌس هٜم٤م ُمـ ُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م سمٕمَض يمٚمامٍت 

 :وإظمقة هبؿ قمالىم٦م اًمٗمٙمر واًمرؾم٤مًم٦ماًمٗمْمكم ورسمٓمتف 

 انكهًح األوىل

٦م قمغم قمٔمٛم٦م ُمـ إرىم٤مم احلٞمّ  ويِمٙمؾ رىماًم  ٤مأُمث٤مًمٙمؿ ممـ يرومع اًمرأس قم٤مًمٞمً ... ]

هذه احلقزة اًمتل شمتٞمح رهمؿ يمؾ شمٌٕمثره٤م أن يٜمٛمق اًمٓم٤مًم٥م ذم داظمٚمٝم٤م سمجٝمده اخل٤مص إمم 

أي طم٤مل ؾمقاء اسمتٕمدت وصم٘م٤موم٦م، وقمغم  ٤موأدسمً  الً أن يّمؾ إمم هذا اعمًتقى اعمرُمق  ومْم

[...أو ىمرسم٧م وم٠مٟم٧م ُمـ نُم٤مل احلقزة وُمٗم٤مظمره٤م ٤مقمـ احلقزة ُمٙم٤مٟمً 
(1)

. 

 اظمرصمع ايمشفقد حمؿد زموومر ايمصدر

 انكهًح انخاَُح

ايمسقد حمؿد ُمع ؾمامطم٦م احلج٦م إخ  ه1382اعمحرم  12أُمْمٞم٧م هذا اًمٞمقم ...] 

د ومٞمٛمـ أصمٜمك ، وذه٥م سمٜم٤م احلدي٨م إمم اًمٜمجػ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم، وم٠مصمٜمك اًمًٞمزموومر ايمصدر

قمٚمٞمٙمؿ وأٟمٙمؿ ُمقوع إُمؾ، ومِمٕمرت سم٤مًمٖمٌٓم٦م هلذه اًمٌنمى، وشمذيمرت هديتٙمؿ 

[... شُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر»اًم٘مٞمٛم٦م 
(2)

. 

 ايمشقخ حمؿد صمقاد مغـقي
                                                                                                               

 .رؾم٤مًم٦م ُمـ اًمِمٝمٞمد اًمّمدر إمم اًمٗمْمكم (1)

 .ُمٖمٜمٞم٦م إمم اًمٗمْمكم رؾم٤مًم٦م ُمـ اًمِمٞمخ (2)
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 انكهًح انخانخح

قمغم  ٤مذم قم٘مٚمف ُمٜمٗمتحً  ٤مطمريمٞمً  ٤مإؾمالُمٞمً  ٤مقم٤معمً  ايمشقخ ايمػضقمإٟمٜم٤م ٟمرى ذم ؾمامطم٦م . ..]

اضمتٝم٤مداشمف مم٤م ضمٕمٚمف ُمـ اًمرُمقز اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  اذم صم٘م٤مومتف جمتٝمدً  ٤مقمٍمه صمريّ 

اعمث٘مٗم٦م اًمتل أقمٓم٧م ًماُم٦م اًمٙمثػم وهل ُم١مهٚم٦م ًمتٛمٜمح اإلؾمالم واعمًٚمٛملم اًمٙمثػم ُمّد اهلل 

[ذم قمٛمره وٟمٗمع اعمًٚمٛملم سمٕمٚمٛمف إٟمف ىمري٥م جمٞم٥م
(1)

. 

 اظمرصمع ايمسقد حمؿد ضمسكم همضؾ اهلل

 انكهًح انشاتؼح

ايمدىمتقر فمبد اهلودي ( ظػر وايمصدراظم)وًمٙمـ شمٚمٛمٞمذ هذيـ اًمرايديـ ... ] 

طم٤مول أن يقايم٥م اعمح٤موٓت اًمتحديثٞم٦م ذم ُمٜم٤مه٩م احلقزة، اًمتل أرؾمك أؾمًٝم٤م  ايمػضقم

ُمـ ىمٌؾ أؾمت٤مذاه، وم٤مٟمؼمى ًمتٜمٗمٞمذ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ذًمؽ اعمنموع اًمٓمٛمقح، يمام أعمح 

ب ًمذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف هذا اًمذي ٟمح٤مول ُمراضمٕمتف أن، سم٠مٟمف ُمٜمِمٖمؾ ذم إقمداد يمت٤م

...[ واًمدرس اًمٕم٤مزم اجل٤مُمٕمل -وم٘مٝمل يٛمٝمد حلْمقر اًمٌح٨م اخل٤مرج احلقزوي 
(2)

. 

 فمبد اجلبور ايمرهموفملايمشقخ إؽمتوذ 

 انكهًح اخلايغح

ىمٚمٞمؾ هؿ اًمٕمٚمامء إقمالم اًمذيـ ىمدر هلؿ أن خيقوقا اعمٕمؽمك اًمٕمٚمٛمل، وشمٌ٘مك .. .]

اًمذي يٛمتٚمؽ إمم إوًمقي٦م قمٜمدهؿ ًمٖمزارة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اعمتٛمٞمز واعمتٕمدد إسمٕم٤مد، 

ضم٤مٟم٥م اًمٕمٛمؼ اًمٕمٚمٛمل، اعمٜمٝمجٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م، واًمتٜم٤مول اعمٕم٤مس سمٚمٖم٦م ُمٕم٤مسة، ٟمحـ 

هذا ُم٤م ٟمجده سمقوقح ذم اًمًػمة   .أطمقج ُم٤م ٟمٙمقن إًمٞمٝمام ذم جم٤مل اًمتٕمريػ سم٤مإلؾمالم

، ومٝمق ُمـ هذه اًمثٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ذم اًمٓمٚمٞمٕم٦م، إن مل ايمشقخ ايمػضقماًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمًامطم٦م ُمقٟٓم٤م 

[...ُمٜمٝمؿيٙمـ سم٘مٞم٦م اًمًٞمػ 
(3)

. 

 ايمشقخ ضمسكم ايمؽقراين ايمعومقم

                                                                                                               

 .وصم٤ميؼ ُمقىمع اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم (1)

 .ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 281ص : ٟمٔمرا (2)

 .ُمقىمع اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم وصم٤ميؼ (3)



 طهادات  | 
 

17 

 

 انكهًح انغادعح

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ  ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمذًمؽ سمٕمض ُم٤م أحتػ سمف . ..]

ذًمؽ قمدا ُم٤م .. اًم٘مٚمٞمؾ  ُم١مًمٗم٤مت وإٟمت٤مج قم٘مكم ًمٖمقي صمّر، و ُمقوققم٤مت مل ي١مًمػ ومٞمٝم٤م إّٓ 

  .ٓف اًمٓمالب قمٜمف ُمـ قمٚمقم يمثػمةنأظمذه 

اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م وُمٗمخرة ُمـ ُمٗم٤مظمره٤م وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمامء  إٟمف قمٚمؿ ُمـ أقمالم

[ضمديرون سم٠من ي٘مدر طم٘مٝمؿ وومْمٚمٝمؿ وطم٘مٞم٘مقن سمٙمؾ اًمتٙمريؿ واًمٕمروم٤من
(1)

. 

 ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػ

 انكهًح انغاتؼح

وًمٙمـ شمٔمؾ شمٚمؽ اًمتجرسم٦م، شمٚمؽ اعمٕم٤ميٜم٦م ُمٚمحٛم٦م ُمـ ُمالطمؿ احل٥م واًمت٘مدير ..]

ؽ إؾمت٤مذ اًمذي أطمًٌٜمل همػم ُم٤ٌمًمغ ًمق قمددشمف اًمٓمالب وأؾمت٤مذهؿ، ذًم واًمقوم٤مء ُم٤م سملم

وسمالهم٦م  اٟمحقً )ُمـ اعمِمتٖمٚملم سمف  ٤موصمٞم٘مً  ًٓ سم٤مًمؽماث واعمتّمٚملم سمف اشمّم٤م أطمد أيمثر اًمٕم٤مروملم

 (..٤موأ قل وم٘مف وُمٜمٓم٘مً 

إمم حم٤مرضاشمف ذم اًمٜمحق اًمٕمريب، واًمتل اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالهل٤م  ايمٜم٧م أضمدين ُمِمدودً  

 سمٙمؾ ؿمقاهده، ًٓ ُم٘مٌق ٤مي٦م، دمٕمٚمف ؾم٤ميٖمً ي٘مدم ًمٜم٤م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٕمتٞمد سمٓمري٘م٦م قمٍم أن

 وشمٗمريٕم٤مشمف اعمٕمٝمقدة، وهق حيٛمؾ ذم طم٘مٞمٌتف ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًم٘مديؿ اًمٓمٌع، أوراىمف ُمتٝم٤مًمٙم٦م

أن ىمدُمف ه ظمٚمقده، ٓ أدري ُم٤م قمٛمر شمٚمؽ اًمٓمٌٕم٦م ُمـ  سمحٙمؿ سوف اًمدهر، إّٓ 

 تد إمم قمٛمرإًمٗمٞم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م أؾمت٤مذٟم٤م، وًمٙمـ اًمذي يٛمٙمـ زم ختٛمٞمٜمف أ ٤م مت ذح

[..ـم٤ٌمقمل يْمٛمـ هل٤م أن شمٙمقن صمروة ممت٤مزة ُمـ يمت٤مب شمراصمل سم٤مًمغ اًم٘مدم
(2)

. 

 إديى إؽمتوذ ضمسكم زموهمؼقف

                                                                                                               

 .ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 326ص : ٟمٔمرا (1)

 .ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 328ص : ٟمٔمرا (2)
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 انكهًح انخايُح

ذم يمتٌف اًمتل أ دره٤م ذم هذا اعمْمامر أٟمف سمّمدد  اومل يدع أسمدً  ايمػضقممل يزقمؿ .. .]

ٚمٝم٤م مه٤م اًمٚمذان ُمنموع دمديدي ضم٤مُمع وُم٤مٟمع، سمؾ ىمراءة نصم٤مره ذم هذا اًمًٞم٤م  وشم٠مُم

ضمٕمالٟم٤م أن ٟمْمٕمٝم٤م ذم ُمّم٤مف ُمنموع ومردي ؿم٤مُمؾ يٜمٓمٚمؼ ُمـ روي٦م وي٘مقم قمغم ظمٓم٦م، 

 .وسم٤مًمت٤مزم يتج٤موز طمدود اعم٤ٌمدرات اجلزيٞم٦م

شمٓمقير احلقزات )ي١مُمـ سمذ همويمػضقموسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مْمٞم٦م احلقزة سمِمٙمؾ قم٤مم ... 

رس ، وومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٓمقير اًمد(اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ ُمتٓمٚم٤ٌمت طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسة

إمم ومتح اعمٚمػ قمغم ُمٍماقمٞمف سمحٞم٨م  ايمػضقماحلقزوي اًمذي ٟمحـ سمّمدده، يذه٥م 

يِمٛمؾ اًمتجديد ُم٘مررات اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؿ واًمٙمٞمػ وسمقاقم٨م هذا 

سم٤مًمتٓمقر اًمٙمٌػم اًمذي يِمٝمده اًمٕم٤ممل اًمٞمقم، وسمتٖمٞمػم وشمٙمثر )اًمٕمٛمؾ شمرشمٌط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

سم٤مًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛمقاد اًمدراؾمٞم٦م )٤مٟمٞم٦م يمام يتٛمثؾ ُمـ ضمٝم٦م صم( ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة

[...(اعم٘مررة ذم احلقزات
(1)

. 

 صمقاد ايمؽسورإؽمتوذ 

                                                                                                               

 .ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 254ص : ٟمٔمرا (1)
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 إول ايمؼسؿ

 ضاخانزكشَاخ وفهاسط ادلُجالصح خ

 وم١ماد قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم ................ اظمسغمة وايمرىمى.. ايمػضقم  -

د مميمػوت ايمعالّمي ايمػضقم -  طمًلم ُمٜمّمقر اًمِمٞمخ ............... َمْنَ

 طمًلم ُمٜمّمقر اًمِمٞمخ ................. د احلقارات وايمدراؽموتَمْنَ  -

د سمؼديامت -  جلٜم٦م ُم١مًمٗم٤مت اًمٕماّلُم٦م اًمٗمْمكم ....... ايمعالّمي ايمػضقم َمْنَ
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 املسريج والركة .. الفضلي

همماد ايمػضقم: زمؼؾؿ
(1)

 

 انؼظًاء وراكشج األيح

هؾ يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يًػم ذم ـمريؼ واطمدة ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف ًمٞمّمؾ إمم هدٍف رؾمٛمف 

سم٢مسار قمغم اعميض ذم  -إي٤مم واًمًٜملم  -ومؽماه ي٘مٓمع ُمدي٤مت احلٞم٤مة  ًمٜمٗمًف ذم ـمٗمقًمتف؟

ظمط ؾمػمه ٓ حيٞمد قمٜمف، ويّم٤مرع ظمالل هذا اعمًػم اًمٓمقيؾ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م اًمتل 

 .٤موإجي٤مسمً  ٤مشمت٠مصمر سمت٘مٚم٤ٌمت احلٞم٤مة ؾمٚمًٌ 

 ايمعالمي ايمػضقمُمـ أهار ٟمٌقغ اعمٕمروم٦م قمٜمد  اسمدأت هبذا اًم١ًمال ٕؾمت٘مرئ ّه 

ُمـ رضم٤مٍل وؾمٕم٧م طمٞم٤مهتؿ شم٤مريخ إُم٦م، و ٜمٕم٧م ضمٝمقدهؿ طم٤مرضه٤م،  وأىمراٟمف

 .وؾمتٌٜمل ُمًت٘مٌٚمٝم٤م

ضمديديـ سمام  ورؾماًم  اوروم٤مىمف ممـ وهٌقا حل٤مرض إُم٦م جمدً  ايمػضقموٕؿمػم أن 

، جي٥م أن ٟم٘مرأهؿ ىمراءات شمتٜم٤مؾم٥م وإسمداقم٤مهتؿ، هذه ًٓ وأومٕم٤م ًٓ دّوٟمقه وؾمٓمروه أىمقا

، اؾمتٓم٤مقم٧م أن شمْمٞمػ حلْم٤مرهت٤م ٟمقرً اإلسمداقم٤مت اًمتل سمٜمٞم٧م سمٙمٗم٤مح و ؼم وأؾمك ا

 .إًمخ...ًٓ وٟمْم٤م ٤مواظمؽماقمً  اوومٙمرً  وأؾمٝمٛم٧م ذم قمٚمق ُمٙم٤م ٤م قمٚماًم 

وُم٤م ُي٘مرأ سمف إسمداع اعمٗمٙمر اًمرايد خيتٚمػ قمام ُي٘مرأ سمف إسمداع اعمخؽمع اعمٌتٙمر أو 

سمام حيقيف ُمـ  -اإلسمداقمل ُمٜمف  -اعمٜم٤موؾ اًم٘م٤ميد، وم٤معمٗمٙمر ي٘مرأ ُمـ ظمالل ٟمت٤مضمف اًمٗمٙمري 
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، ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م يٙمت٥م وي٘م٤مل هق الً أو يّمٜمع ُمًت٘مٌ ٤مأو خيٚمؼ واىمٕمً  ٤مجيدد شمراصمً ومٙمر ضمديد 

 .إسمداع

ًمرضم٤مٍل ُمـ اعمٌدقملم اعمٕم٤مسيـ  اوشم٘مديرً  ٤مإقمج٤مسمً  ايمشقخ ايمػضقمؾمٛمٕم٧م ُمـ 

اًمذيـ يٕمتؼمهؿ ُمـ قمٔمامء إُم٦م رهمؿ أن إُم٦م مل شمٜمّمٗمٝمؿ ذم طمٞم٤مهتؿ ومل شمًٕمٝمؿ 

هل أن أُمتٜم٤م ذم  -ومٞمام إظم٤مل  -هؾ واًم٥ًٌم ذم هذا اًمتج٤م.  ذايمرهت٤م سمٕمد رطمٞمٚمٝمؿ

طم٤مرضه٤م مل خترج سمٕمُد ُمـ يمق ٤م أُم٦م ذات صم٘م٤موم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م شمٕمٚمٛم٧م وشمٕمّقدت أن حتٗمظ وأن 

سمٕمض شمٙمرر ُم٤م شمًٛمع، ٓ أن شم٘مرأ وشمٕمل ُم٤م شم٘مرأ، وًمذًمؽ ٓ همراسم٦م أن شمٖمٗمؾ وشمٜمًك 

 .قمٔمامءه٤م

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم اًمٕمٔمامء اًمذيـ مل شمٜمّمٗمٝمؿ أُمتٜم٤م يذيمر اًمٗمْمكم ومٞمام يمت٥م
(1)

وذم  

اظمرصمع ايمشقخ حمؿد احلسكم ىموؾمػ ايمغطوء وايمشقخ آنموزمزرك : سمٕمض حم٤مرضاشمف

ونظمريـ، وأرى أن  ايمطفراين وايمشقخ حمؿد روو اظمظػر وايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ

 .أوٞمػ اؾمٛمف إمم ه١مٓء اعمٗمٙمريـ اعمٌدقملم ومٝمق ذم ذات اًمريم٥م واعمًػم

إُم٦م حيٗمظ إسمداقم٤مهتؿ ذم وىمد قمّٚمٛمٜم٤م ذم جمٚمًف وحم٤مرضاشمف أن اًمٙمت٤مسم٦م قمـ رضم٤مل 

وضمدان اًمِمٕمقب وشم٤مرخيٝم٤م وييضء اًمدرب ًمٜم٤م عمقا ٚم٦م اخلٓمك، ومام أسمدقمف ه١مٓء 

 ٓ سمدّ إؾم٤مشمذة ٓ يٕمدو إٓ ًَمٌِٜم٤مت ذم سمٜم٤مء جمد إُم٦م أو شمّمحٞمح ًمٕم٘م٤ٌمت ذم هذا اًمٌٜم٤مء، 

 .٤موُمتامؾمٙمً  اوظم٤مًمدً  ٤مأن شَمْتٌََٕمف ظمٓمقات أيمؼم ًمٞمٌ٘مك اًمٌٜم٤مء ؿم٤مخمً 

ٓ يٕمدو أن يٙمقن حم٤موًم٦م أرضمق أن أوومؼ ُمـ ظمالهل٤م ًمٕمرض  -ٜم٤م ه -وُم٤م ؾم٠مدوٟمف 

اعمٗمٙمر وإؾمت٤مذ، وؾم٠مقمتٛمد ذم يمت٤مسم٦م ؾمػمة اًمٗمْمكم ـمري٘م٦م  ايمػضقمضمقاٟم٥م ُمـ طمٞم٤مة 

قاٟم٥م ٤مجلاإلعم٤مم سم ًٓ اًمرواي٦م قمام رواه ًمٜم٤م سمٜمٗمًف ومم٤م أذيمره قمـ أطمداصمٝم٤م وشمٗم٤م ٞمٚمٝم٤م، حم٤مو

 .ظمؾ وٛمـ احلدي٨م قمـ هذه اجلقاٟم٥مقمام ٓ يد اُمٌتٕمدً وؾمػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اعمٝمٛم٦م 

                                                                                                               

سمجزأيف، اًمّم٤مدر قمـ دار اعمرشم٣م سمٌػموت، واًمذي أًم٘مك ومٞمف اًمْمقء  شهٙمذا ىمرأهتؿ»ُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف  (1)

 .اوٟم٤مىمدً  الً وحمٚم ٤مقمغم ؿمخّمٞم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م وُمٕم٤مسة سم٤مطمثً 
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 يشتغ انطفىنح وتذاَح ادلغري: انثصشج

 6) ه1354ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م  ايمػضقميم٤مٟم٧م وٓدة 

سمّمٌخ٦م اًمٕمرب ُمـ  احلجي ايمشقخ اظمحسـ ايمػضقمذم سمٞم٧م واًمده ( م1935ديًٛمؼم 

 .ىمرى اًمٌٍمة

ايمسقدة فمؼقؾي قاًمدشمف ىمّم٦م سمدايتف ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، ومٞمذيمر أن ًم ايمػضقمويروي 

اًمٗمْمؾ إول ذم ذًمؽ، وم٘مد سمدأت ذم شمرسمٞمتف اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمٜمذ  ذ رمحٝم٤م اهللذ  ايمبطوط

 -ومٌدأت سم٢مدظم٤مًمف ىمٌؾ ؾمـ اعمدرؾم٦م : سمقايمػمه إومم، ويم٠م ٤م شمًت٘مرئ ُمًت٘مٌؾ وًمٞمده٤م

ذم درس شمٕمّٚمؿ ىمراءة اًم٘مرنن قمٜمد اعمالي٦م -يمام هل قم٤مدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم شمٚمؽ إي٤مم 
(1)

 

ذم حمٚم٦م اخلٚمٞمٚمٞم٦م سم٤مًمٌٍمة، صمؿ ذم اعمدرؾم٦م إُمػمي٦م آسمتدايٞم٦م سمّمٌخ٦م ( وؿمؿي زمق صمبورةهم)

 .ُمـ اًم٘مرنن ااًمٕمرب، طمٞم٨م شمّؿ شمًجٞمٚمف ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤ٌمذة ٕٟمف حيٗمظ ؾمقرً 

ذم   ٕمغم اظمممـكميمام سمرز اًمدور إيمؼم ًمقاًمدشمف يقم أظمذشمف ُمٕمٝم٤م ذم زي٤مرة 

( أضمروُمٞم٦م)ي٘مع ذم أول ؾمق  اًمٕمامرة يمت٤مب اًمٜمجػ إذف، وم٤مؿمؽمت ُمـ ديم٤من 

ذم اًمٜمحق سمخٛم٦ًم ومٚمقس، وسمٕمد قمقدهت٤م إمم اًمٌٍمة ـمٚم٧ٌم ُمـ واًمده شمدريًف 

ويم٤من ىمد أيمٛمؾ اًمّمػ اًمراسمع آسمتدايل يقم سمدأ أومم ظمٓمقاشمف ذم اًمدرس ... اًمٙمت٤مب

هذه اًمذيمري٤مت قمـ واًمدشمف ويذيمر أ ٤م يم٤مٟم٧م شم٠مظمذه سمٜمٗمًٝم٤م  ايمػضقميروي .  احلقزوي

يمام حيدث ُمع  إمم اعمدرؾم٦م آسمتدايٞم٦م طمتك يًتٛمر ذم اًمدراؾم٦م ومال يٖمٞم٥م أو يٜم٘مٓمع ٤مٞمً يقُم

 .أيمثر اًمٓمالب ذم شمٚمؽ اًمًٜملم

طمٞم٨م أن اًمّمػ اًمراسمع هق أقمغم ُمرطمٚم٦م ذم ُمدرؾم٦م  ٌخ٦م اًمٕمرب آسمتدايٞم٦م و

اٟمت٘مؾ ًمدراؾم٦م اًمّمػ اخل٤مُمس واًم٤ًمدس اإلسمتدايل إمم ُمدرؾم٦م قم٤م ؿ سمـ طمٞمٜمٝم٤م، 

. ايمشوفمر وإديى ؽمومل فمؾقان اجلؾبل٤من ُمدير اعمدرؾم٦م ذم طمٞمٜمٝم٤م ُدًمػ ذم اًمٌٍمة، ويم

                                                                                                               

اعمالي٦م هق آؾمؿ اًمذي يٓمٚمؼ قمغم ُمـ شمتّمّدى ُمـ اًمٜم٤ًمء ًمتٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مء احلل اًم٘مرنن اًمٙمريؿ  (1)

 .وُم٤ٌمدئ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م
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ذ ذم هذه اعمدرؾم٦م وهق ذم هذه اًمًـ اعمٌٙمرة ذ أومم حم٤موٓشمف اًمٜمثري٦م واًمِمٕمري٦م،  وىمد سمدأ

، وىمد ٟمنمت ذم ضمداري٦م (اًمِمٕمر ومـ مجٞمؾ)ويذيمر أن أول يمٚمٛم٦م يمتٌٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٕمٜمقان 

حر اهلزج، ويم٤من ُمٓمٚمٕمٝم٤مصم٤مٟمقي٦م اًمٌٍمة، وأول حم٤موًم٦م ؿمٕمري٦م يم٤مٟم٧م ُمـ سم
(1)

: 

                      ف أظمذذال  وندابإذا اإلٟمًذذ٤من مل شمرومٕمذذ

 ٤مبومٚمذذذـ شمٜمٗمٕمذذذف نسمذذذ٤مء وأضمذذذداد وأٟمًذذذ                    
 

 ... احلسكمسمٙمٚمٛم٦م قمـ  اظموزينوأول إًم٘م٤مء ظمٓم٤ميب يم٤من ذم دار 

وذم هذه اًمًـ سمدأ رطمٚمتف ذم اًمدراؾم٦م اًمديٜمٞم٦م سمدراؾم٦م اعم٘مدُم٤مت إوًمٞم٦م ذم 

ظمري٩م  ايمشقخ حمسـ ايمػضقم وايمشقخ صموؽمؿ ايمبصغم احلجياًمٌٍمة ًمدى واًمده 

(اعمتقؾمٓم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٌٍمة)
(2)

ٓسمـ  (ذح أصمرومقي): ، وم٘مرأ قمغم واًمده 

 (مغـل ايمؾبقى)ٓسمـ اًمٜم٤مفمؿ و (ذح إيمػقي)ٓسمـ هِم٤مم و (ذح ايمؼطر)نضمروم و

ًمٚمتٗمت٤مزاين  (اظمطقل)ًمِم٤مومٞم٦م، وقمغم ا (ذح ايمـظوم)ٓسمـ هِم٤مم ذم اًمٜمحق، وذم اًمٍمف 

ذم اعمٜمٓمؼ، وىمرأ قمغم  (ضموؾمقي مال فمبد اهلل فمعم متـ ايمتفذيى)ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م، و

 (صمقاهر ايمبالنمي)ذم اًمٜمحق، و (ذح ازمـ فمؼقؾ فمعم إيمػقي): اًمِمٞمخ اًمٌّمػم 

ذم  (هدايي اظمستػقد)و (حتػي إؿمػول)ذم اًمٕمروض واًم٘مقاذم، و (ايمؽودم)ًمٚمٝم٤مؿمٛمل، و

 .ذم اًمٍمف (اظمؼصقد)و (مراح إرواح)د، واًمتجقي

وقمـ طمٞم٤مشمف اًمٌٍمي٦م ذم ومؽمة  ٤ٌمه هذه، وظمالل إضم٤مزاشمف اًمدراؾمٞم٦م سمٕمد رطمٞمٚمف 

إن اًمٌٍمة سمحٙمؿ »: ومٞم٘مقل ايمػضقمحيدصمٜم٤م طمٞم٨م يم٤من ي٘مْمٞمٝم٤م ذم اًمٌٍمة ًمٚمٜمجػ 

سملم اًمٕمرا  وإيران واخلٚمٞم٩م وم٢من أهٚمٝم٤م يٛمت٤مزون سم٤مًم٤ًٌمـم٦م  ٤مُمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل وؾمٓمً 

حلٞم٤مشمٞم٦م واًمٓم٤ٌمع اًمقادقم٦م، وىمد طم٤مومٔم٧م قمغم إرصمٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م احلْم٤مري ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م ا

                                                                                                               

ذم إطمدى  ٤ممل يتذيمر اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم إّٓ اًمٌٞم٧م إول ُمٜمف، وىمد وضمدت اًمٌٞم٧م اًمث٤مين ُمدوٟمً  (1)

 .ُمٗمٙمراشمف اًمٞمقُمٞم٦م اخل٤م ٦م

٦م ُمـ ُمٜمِمآت ُمديري٦م إوىم٤مف ًمتخري٩م ُم٘مريلم وأيٛم٦م ُم٤ًمضمد وومؼ اعمذه٥م اعمتقؾمٓم٤مت اًمرمح٤مٟمٞم (2)

 .وًمٙمٜمف اًمتحؼ هب٤م ًمٞمٙمقن ُمـ ُم٘مريل اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ٤ماًمًٜمل، واًمِمٞمخ اعمذيمقر يم٤من ؿمٞمٕمٞمً 
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ٝم٤م اًمتل ت، ومٗمل يمؾ أزُمٜمايمػرزدق واجلوضمظ وزمشور واخلؾقؾوُمٜمذ رضم٤مهل٤م إوايؾ 

ذم اجلقاٟم٥م اًمٚمٖمقي٦م  ٤مشمٕم٤مىم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمٚمٌٍمة طمريمتٝم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م وظمّمقً  

شٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤موإدسمٞم٦م طمتك يٛمٙمـ شمًٛمٞمتٝم٤م ُمديٜم٦م اًم
(1)

. 

واحلريم٦م إدسمٞم٦م ذم اًمٌٍمة يقُمٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م اٟمٓمال  وشمقه٩م، وم٘مد ؾمٌؼ ضمٞمؾ 

إؽمتوذ حمؿد اًمٗمْمكم ذم اًمٌٍمة ضمٞمٌؾ ُمـ اًمرواد ذم اًمٚمٖم٦م وإدب، ُمٜمٝمؿ قمٛمٞمد أدهب٤م 

اًمذي أؾمس مجٕمٞم٦م اًمراسمٓم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتل يم٤من هل٤م دور يمٌػم ذم وٓدة  صمقاد صمالل

رايد  ايمشوفمر ايمؽبغم زمدر ؾموىمر ايمسقوبوأدسمٞم٦م إسمداقمٞم٦م ذم اًمٌٍمة، وُمٜمٝمؿ طمريم٦م صم٘م٤مومٞم٦م 

ايمعالمي ايمشقخ : ، وإدسم٤مءاخلطقى ايمشقخ فمبد احلؿقد اهلالرماًمِمٕمر احلدي٨م، وُمٜمٝمؿ 

مفدي احلجور، فمبد ايمروو مال ضمسـ، نمويمى ايمـوهل، ؽمومل فمؾقان اجلؾبل، حمؿد 

 .وهمػمهؿ... ايمؼريـل

يًٛمع  ايمػضقمًمٕم٤مؿم٘م٦م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م ٟمِم٠م أؾمت٤مذٟم٤م ذم هذه إضمقاء اًمٌٍمي٦م ا

وُمٞمقًمف واهتامُم٤مشمف ومٞمام  ايمػضقموي٘مرأ ويٜمٝمؾ، ويم٤من هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٦م 

 .سمٕمد

ًمٚمِمٕمر وإدب اًمٌٍمي يٚمت٘مل ومٞمٝم٤م  اوُمٜمؼمً  ٤مويم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمديٜمٞم٦م ُمنطًم 

ديقًمقضمٞم٦م ومٞمتٜم٤مومًقن ذم اجلٛمٞمع رهمؿ اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ وشمٞم٤مراهتؿ اًمٗمٙمري٦م وإي

، ويم٤من أيمؼم طمٗمؾ ذم هذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ي٘م٤مم ..ُمٞم٤مديـ اًمِمٕمر واإلٟمِم٤مد واخلٓم٤مسم٦م واًم٘مّم٦م

 .ذم صم٤مٟمقي٦م اًمٌٍمة

ذم  ٤موأدسمً  اوُمـ ؿم٤ٌمب اًمٌٍمة ُمـ ضمٞمؾ اًمٗمْمكم اًمذيـ يم٤مٟمقا يت٤ٌمرون ومٙمرً 

ىموـمؿ مؽل ضمسـ وؽمقد فمبوس ؾمػم وضمومد ايمبوزي وؽمقد : سمداي٤مهتؿ يذيمر اًمٗمْمكم

 ...خلؾقػي وزىمل صموزمر ومال حمؿد فمقم اظمظػر وصمعػر اهلالرمىموـمؿ ا

                                                                                                               

 .أن أٟم٘مؾ ٟمص قم٤ٌمرة اًمٗمْمكم يمام ؾمجٚمتٝم٤م ذم طمقاري ُمٕمف -هٜم٤م  -طم٤موًم٧م  (1)
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ويروي ًمٜم٤م اًمٗمْمكم يمذًمؽ أٟمف شمِمٙمٚم٧م ذم اًمٌٍمة يقُمٝم٤م جمٛمققم٤مت ؿم٤ٌمسمٞم٦م، 

 ٤مي٘مقُمقن سم٤مٓؿمؽماك ُم٤مديً  -وقم٤مدة جيٛمٕمٝمؿ شم٘م٤مرب ُم٤م  -ويم٤من أومراد يمؾ جمٛمققم٦م ُمٜمٝم٤م 

يِمٙمؾ ُمع  ايمػضقمٓىمتٜم٤مء وىمراءة اجلديد ُمـ إ دارات اعمجالت واًمٙمت٥م، ويم٤من 

جمٛمققم٦م، ويذيمر أن جمٛمققمتف يم٤مٟم٧م  ايمشقخ صمعػر اهلالرم وايمشقخ فمبد إمغم ايمضػوري

ضمديٌ )و( إيمػ ىمتوب)و( ىمتويب)و( اومرأ)يمت٤مب : ؾمٚمًالت: شمِمؽمي وشم٘مرأ

اعمخت٤مر واعمٕمٚمؿ اجلديد واعم٘متٓمػ واًمرؾم٤مًم٦م واًمث٘م٤موم٦م : ، وُمـ اعمجالت(ايمشفر

 .واًمٙمت٤مب واًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي واهلالل

قمغم  ايم٤من اعمد اًمِمٞمققمل ذم اًمٕمرا  ُمًٞمٓمرً  ُمٕمٚمقم، ومٗمل شمٚمؽ إي٤مم ويمام هق

اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، ويم٤مٟم٧م احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمد اٟمٓمٚم٘م٧م ذم 

، وىمد ؿمٝمدت اًمٌٍمة ًمت٘مػ سمقضمف اًمتحدي اًمِمٞمققمل إذف سمداي٤مهت٤م ذم اًمٜمجػ

٤م اًمٍماع اًمٗمٙمري يقُمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ آطمتٗم٤مٓت واعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م سمرز ومٞمٝم

 .واًمًٞم٤مد سملم اعمد اًمِمٞمققمل واًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م احلريمٞم٦م

 ايمشقخ حمؿد صمقاد ايمسفالينأىم٤مُمف ُمٝمؿ ُمٝمرضم٤مٌن أٟمف قُم٘مد  ايمػضقمويذيمر ًمٜم٤م 

ضم٤موز  اذم حمٚم٦م اجلٛمٝمقري٦م طميه طمِمد يمٌػم ضمدً   اإلموم فمقمسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمقًمد 

 ايمػضقمسم٘مّمٞمدة، أًم٘مك  واهلالرمسمٛمح٤مرضة  ايمػضقماًمٕمنمة نٓف، وؿم٤مرك ذم احلٗمؾ 

وشمٓمر  ومٞمٝم٤م إمم اًمٗمٙمر اًمِمٞمققمل وخم٤مًمٗمتف ًمٚمٕم٘مٞمدة   اإلموم فمقمحم٤مرضشمف قمـ 

قمـ اًمِمٞمققمٞم٦م اًمتل وم٤مضم٠م هب٤م  ايمسقد احلؽقؿواًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل وىمرأ ٟمص ومتقى 

ىمّمٞمدشمف اًمتل شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م ُمقوقع اًمِمٞمققمٞم٦م يمذًمؽ،  ايمشقخ اهلالرماحلْمقر، صمؿ أًم٘مك 

وروم٤مىمف ذم  ايمػضقموىمع وأصمر يمٌػم ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٌٍمي٦م، ٕن وىمد يم٤من هلذا اعمٝمرضم٤من 

سمت٠مؾمٞمس ومٙمٍر وطمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  - ٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمفيمام ؾم -ىمد سمدأوا يم٤مٟمقا اًمٜمجػ 

وشمريد دظمقل اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٘مقة،  ايمسقد احلؽقؿإؾمالُمٞم٦م حتريم٧م ذم فمؾ ُمرضمٕمٞم٦م 

أهؿ ُمدن اًمٕمرا ، ويم٤مٟم٧م هذه اعمح٤مرضة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م اإلقمالن قمـ ذًمؽ ذم إطمدى 

 .هذه ًمٚمتٞم٤مرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إظمرى وومٝمٛمٝم٤م رضم٤مهل٤م ايمػضقموىمد و ٚم٧م رؾم٤مًم٦م 
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ذم يمت٤مسمف اًمًٜمقي اًمذي يم٤من  ايمشقخ مسؾؿ اجلوزمريواعمح٤مرضة واًم٘مّمٞمدة ٟمنممه٤م 

 .جيٛمع ومٞمف ٟمت٤مج اعمٜم٤مؾم٦ٌم يمؾ قم٤مم ويٜمنمه

وىمد يم٤من ًمٚمٗمْمكم اًمٕمديد ُمـ اًمدروس واعمِم٤مريم٤مت ذم ُمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمٌٍمة 

أن  ايمػضقمظمص اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م ي٘ميض هب٤م إضم٤مزاشمف اًمدراؾمٞم٦م، وي٘مقل وسم٤مٕ

 اشمٗم٤مقمؾ أه٤مزم اًمٌٍمة ُمع أـمروطم٤مت اًمٗمٙمر اًمث٘م٤مذم واًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل يم٤من يمٌػمً 

سمحٞم٨م أ ٤م يم٤مٟم٧م اعمٕم٘مؾ إيمؼم ٟٓمتِم٤مر طمزب اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وهقم٦م اؾمتج٤مسم٦م 

٦م واًمتْمحٞم٤مت إومم سمدأت ذم ؿم٤ٌمهب٤م ًمالٟمْمامم إًمٞمف، وسمحٞم٨م أن اعمقاىمػ اًمِمج٤مقم

 .اًمٌٍمة

 ػاصًح انتشُغ يف ػصشها انزهيب.. انُجف

ذم اًمٜمجػ يم٤مٟم٧م طم٤مومٚم٦م سمٕمّم٤مُمٞم٦م اًمٌٜم٤مء ُمـ ضمٝم٦م وومدايٞم٦م اًمٜمْم٤مل  ايمػضقموطمٞم٤مة 

ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، شمٜمّ٘مؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اجل٤مد إمم ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م 

ي ذم قمٍم أؾمامه اًمٙمثػمون اًمٗمٙمري طمتك ُمرطمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي واًمدور اًم٘مٞم٤مد

 .اًمٕمٍم اًمذهٌل ًمٚمٜمجػ، ويٛمٙمـ شمًٛمٞمتف قمٍم اًمثقرة اًمٗمٙمري٦م اًمٜمجٗمٞم٦م

 انذساعح وانتحصُم انؼهًٍ

ُمـ اًمٌٍمة  ٤مإمم اًمٜمجػ إذف ذم ؾمـ اًمراسمٕم٦م قمنمة ىم٤مدُمً  ايمػضقماٟمت٘مؾ 

مـظقمي ): إليمامل دراؾم٦م اعم٘مدُم٤مت واًمًٓمقح، وم٠ميمٛمؾ دراؾم٦م يمت٥م اعم٘مدُم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م

ذح )، ودرس ايمشقخ فمقم زيـ ايمديـذم إ قل قمٜمد  (اظمعومل)ذم اعمٜمٓمؼ و (يازمـ ؾمؾقؾ

 .ايمسقد مجول ايمديـ اخلقئلذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمد  (ايمتجريد

تخّمص ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م ُمرطمٚم٦م اًم)صمؿ أيمٛمؾ دراؾم٦م ُمرطمٚم٦م اًمًٓمقح 

، ودرس ايمشقخ فمقم زيـ ايمديـذم إ قل قمٜمد  (ايمؽػويي)وم٘مرأ  (:اإلؾمالُمٞم٦م

، ايمسقد فمقم ؾمػم وايمشقخ حمؿد صمعػر آل ايمشقخ رايض إ قل ًمدى ذم (ايمرؽموئؾ)
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 ايمشقخ حمؿد فمقم اخلاميزذم اًمٗم٘مف ًمدى  (ذح ايمؾؿعي)ودرس اجلزء إول ُمـ 

اًمذي طمي قمٜمده يمذًمؽ درس  ايمسقد حمؿد ضمسكم احلؽقؿواجلزء اًمث٤مين قمٜمد 

 .اخلقئل ايمسقد مجول ايمديـذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم  (ىمشػ اظمراد)، وىمرأ (اظمؽوؽمى)

ذم اًمٗم٘مف ( اعمرطمٚم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمدراؾم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م)صمؿ طمي أسمح٤مث اخل٤مرج 

ايمسقد وإ قل ًمدى يم٤ٌمر أؾم٤مشمذة وُمراضمع قمٍمه، ومحي دورة أ قل يم٤مُمٚم٦م ًمدى 

ايمسقد حمؿد سمؼل ، وطمي درس أزمق ايمؼوؽمؿ اخلقئل وايمشقخ حمؿد ؿموهر آل رايض

، وطمي ُم٤ٌمطم٨م احلج٩م ًمدى شػؼف اظمؼورنإصقل ايمعومي يمؾ»ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف  احلؽقؿ

 .ايمشقخ حمؿد روو اظمظػر

 .ايمسقد حمسـ احلؽقؿ وايمسقد أزمق ايمؼوؽمؿ اخلقئلأُم٤م ذم اًمٗم٘مف ومحي سمحثل 

٤مرج ذم أن يٌدأ سمدرؾمف اخل ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدرأٟمف اىمؽمح قمغم  ايمػضقمي٘مقل و

يمام  -هق ُم٤م طمّمؾ صمؿ يٜمت٘مؾ إمم اًمدرس اًمٕم٤مم، و درس ظم٤مصسم ًٓ ، وأن يٌدأ أواًمٗم٘مف

اؾمتٛمر درؾمف اخل٤مص اًمذي  ايمشقخ مفدي ايمسامويُمع طمٞم٨م طمي  - ايمػضقميٗمٞمدٟم٤م 

ذم ُمًجد اهلٜمدي أيمٛمؾ ومٞمف اجلزء إول ُمـ يمت٤مب ذح اًمٕمروة  ٤مُمدة قم٤مم شم٘مريًٌ 

 أوم٤موؾ ةاًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم اًمذي طميه شمالُمذ درؾمف ايمصدرصم٘مك، وذًمؽ ىمٌؾ أن يٌدأ اًمق

... وؾمؿل وايمشقخ ايمتسخغمي وايمسقد إؾمؽقرياحلوئري وايمسقد اهل ايمسقد: ُمٜمٝمؿ

 .وسم٤مىمل يمقيم٦ٌم اًمٕمٚمامء اعمج٤مهديـ

ُمع دراؾمتف احلقزوي٦م هذه ذم ُمرطمٚمتل اًمًٓمقح وأسمح٤مث اخل٤مرج اًمٗمْمكم ومجع 

دراؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م طمٞم٨م أيمٛمؾ دراؾم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف وٛمـ اًمدومٕم٦م إومم 

 .داددراؾم٦م اعم٤مضمًتػم ذم ضم٤مُمٕم٦م سمٖمُمـ صمؿ ًمت٠مؾمٞمًٝم٤م، و

 انفعهٍ وأعاتزج اجلُم

سمداي٦م  -وهق يٕمٞمش ؾمٜمقاشمف إومم ذم ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  - ايمػضقم قم٤مس
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اعم١ممل وواىمٕمٝمؿ  سمٕملمٍ اًمٖمٜمل شمراصمٝمؿ  اشمٌٚمقر  ْم٦م صم٘م٤مومٞم٦م ضمديدة قمغم أيدي رضم٤مٍل ىمرأو

سم٤مًمٕملم إظمرى، وسمدأوا ذم شمِمٙمٞمؾ طمريم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذات سمٜم٤مء ومٙمري يٜمٓمٚمؼ 

 .ويرسمط أ قل هذه اعمدرؾم٦م سمقاىمٕمف  ايمبقً أهؾُمـ ُمدرؾم٦م 

اًمٌداي٤مت إومم هلذه اًمٜمٝمْم٦م يم٤مٟم٧م سم٘مٞم٤مدة قمدد ُمـ اعمراضمع واًمٕمٚمامء إضمالء و

ايمشقخ ىموؾمػ ايمغطوء وايمسقد فمبد احلسكم ذف ايمديـ وايمسقد حمسـ احلؽقؿ أُمث٤مل 

 .وايمسقد حمسـ إمكم وايمشقخ آنموزمزرك ايمطفراين

اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم  ايمسقد احلؽقؿًمٜمٝمْم٦م ُمع شمًّٚمؿ ويم٤من آٟمٓمال  احل٘مٞم٘مل هلذه ا

ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ذم  ٤مُمنموقمً  - ايمػضقميمام يّمٗمف  -يم٤من حيٛمؾ  طمٞم٨م ،اًمٜمجػ

اًمٕمرا  وإن مل يٍمح سمف، وىمد قمرومف قمٜمف اًمٕم٤مُمٚمقن ُمـ اعمحٞمٓملم سمف ُمـ أوٓده ونظمريـ 

وهق اعمرضمع  -هذه  ايمسقد احلؽقؿ، وشمزاُمٜم٧م إرادة ايمسقد ايمصدر وايمػضقميم٤من ُمٜمٝمؿ 

ُمع روي٦م وطمريم٦م اًمٕمٚمامء اًمِم٤ٌمب ذم  -إقمغم اعم١ًمول قمـ إدارة احلقزة اًمٜمجٗمٞم٦م 

 ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميضٝم٤م ُمنموقمٞمأسمرز قمؼم  ٞم٦ماًمٜمجٗم ، ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٝمْم٦ماحلقزة

 .يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ومج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء :مه٤م

 -ٞمٚم٦م إمم هذه اعمًػمة ُمٜمذ اٟمٓمالىمٝم٤م، ودظمؾ ظمالل ؾمٜمقات ىمٚم  ايمػضقمواٟمْمؿ 

 .رضم٤مهل٤م اعم١مؾمًلم واًمروادٛمِم٤مرٍك وم٤مقمٍؾ ُمع يم –وهق ُم٤م يزال ذم ُم٘متٌؾ ؿم٤ٌمسمف 

ىم٤مدة ورواد  دهؿيٕمشمتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمؿ وإؾم٤مشمذة اًمذيـ أسمرز ن إ ايمػضقموي٘مقل 

ايمشقخ حمؿد روو اظمظػر وايمسقد حمؿد سمؼل : اًمٜمٝمْم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م ورواد صمقرهت٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م هؿ

روقان اهلل شمٕم٤ممم ) قخ حمؿد أمكم زيـ ايمديـاحلؽقؿ وايمسقد حمؿد زموومر ايمصدر وايمش

 : قمٚمٞمٝمؿ وقمالىمتف ُمع يمؾ ُمٜمٝمؿ ايمػضقم، وًمٜمتحدث قمـ شمٚمٛمذة (قمٚمٞمٝمؿ
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 اظمظػر وايمتؼل احلؽقؿ

يٕمد ُمنموع شم٠مؾمٞمس يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف
(1)

ذم اًمٜمجػ وىمٌٚمٝم٤م ُمٜمتدى اًمٜمنم وُمدارؾمف  

أهؿ ُمنموع قمٚمٛمل ؿمٝمدشمف اًمٜمجػ ذم  ايمشقخ اجلؾقؾ حمؿد روو اظمظػرسمجٝمقد 

ه٤م، ويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل أٟمف أؾمٝمؿ ذم ٟم٘مؾ اًمٜمجػ ُمـ اعم٤ميض إمم احل٤مرض، و ٜمع طم٤مرض

ًمدى قمٚمامء اًمٜمجػ اـمٚمٕمقا ُمـ ظمالًمف قمغم اًمٕمٚمقم احلديث٦م وؿمٕمروا أن  اضمديدً  ٤مواىمٕمً 

اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل سمٕمٛمؼ شمراصمف وأ ٤مًمتف جي٥م أن يٙمت٥م ويٕمرض سمٚمٖم٦م اًمٕمٍم ًمٞمدظمؾ 

 .اليؾاعمٞمدان سم٘مقة، وهق ُم٤م ؿمٝمدٟم٤مه سم٤مًمٗمٕمؾ ظمالل ؾمٜمقات ىم

ٕصقل ايمعومي ا)يمت٤مب ( يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف)وُمـ ضمديد ُم٤م أو٤مومتف »: ايمػضقمي٘مقل 

قمٚمؿ : ًمٚمتخّمص سم٤مًمٗم٘مف، أُمث٤مل ا، وُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م ُم٤م يٕمد ُم٤ًمقمدً (يمؾػؼف اظمؼورن

آضمتامع وقمٚمؿ اًمٜمٗمس وقمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن واًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وإدب اًمٕمريب 

شواًمٗمٚمًٗم٦م احلديث٦م
(2)

. 

وهق اعمٓمٚمع قمغم قمٍمه سمام ي٘مرأه ُمـ يمت٥م ودوري٤مت وإ دارات  ضقمايمػويم٤من 

ىمد رؾمؿ ًمٜمٗمًف اًمٓمريؼ، وقمرف ذم ؾمـ ُمٌٙمرة رضورة اجلٛمع سملم أ ٤مًم٦م اًمٗمٙمر 

 .اًمِمٞمٕمل وواىمع اًمٕمٍم اًمذي يٕمٞمِمف

 ًٌ  اوختّرج ذم دومٕمتٝم٤م إومم ُمتزودً  ٤مومٙم٤من أن دظمؾ يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف قمٜمد شم٠مؾمٞمًٝم٤م ـم٤مًم

٤مرضه وُمًت٘مٌٚمف، وشمتٚمٛمذ ظمالل هذه اًمدراؾم٦م قمغم يدي سمٕمٚمقم يم٤من هل٤م دور يمٌػم ذم طم

 .ايمشقخ اظمظػر وايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ: أؾمت٤مذيـ ُمـ أؾم٤مشمذة اجلٞمؾ ذم اًمٜمجػ مه٤م

                                                                                                               

رضم٥م  19ذم اًمٜمجػ إذف ذم يقم اخلٛمٞمس يمت٥م اًمٗمْمكم ذم يقُمٞم٤مشمف قمـ اومتت٤مح يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف  (1)

: عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ دًٓم٦م -هٜم٤م  -م ورأي٧م أن أٟم٘مؾ قم٤ٌمرشمف 1959يم٤مٟمقن اًمث٤مين  29اعمقاومؼ  ه1378

سم٤مؾمؿ اهلل وسم٤مؾمؿ اًمديـ اومتتح٧م يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف، وأًم٘مك اًمٕمٛمٞمد اعمٔمٗمر ظمٓم٤مب آومتت٤مح وضمف ومٞمف »

، وىمد سمدأت اًمدراؾم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يقم شذومفاًمٓمالب إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م مت٤مم اًم٘مٞم٤مم وأ

 .م1959يم٤مٟمقن اًمث٤مين  31اًم٧ًٌم 

 .م2114 -ه 1425اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  35جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد  (2)
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ذم يمثػم ُمـ احلقزات حمؾ ( اظمـطؼ)طمّؾ يمت٤مسمف »: اظمظػري٘مقل قمـ أؾمت٤مذه 

ُمـ يدرس ذم أيمثر ( أصقل ايمػؼف)، يمام أ ٌح يمت٤مسمف (ذح ايمشؿسقي)و( احلوؾمقي)

ويٛمت٤مز هذان اًمٙمت٤مسم٤من سمتقومرمه٤م قمغم قمٜمٍمي اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م ومه٤م .. .طمقزة وُمٕمٝمد

شاًمٕمٜمٍمان اعمٓمٚمقب شمقاومرمه٤م ذم اعم٘مرر اًمدراد
(1)

. 

( إصقل ايمعومي يمؾػؼف اظمؼورن)يٕمد يمت٤مسمف »: ايمتؼل احلؽقؿوي٘مقل قمـ أؾمت٤مذه 

ًم٘م٤مه٤م اعم١مًمػ قمغم أول يمت٤مب ي١مًمػ ذم أ قل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، وهق جمٛمققم٦م حم٤مرضات أ

... .ـمٚم٦ٌم ىمًؿ اًمنمف ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف وقمغم ـمٚم٦ٌم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد

واًمٙمت٤مب ضمدير سم٠من يدّرس ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمتٛمٞمزه سم٤معمٜمٝمجٞم٦م اعمتٗمقىم٦م، واؿمتامًمف 

شقمغم قمٜمٍمي اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م
(2)

. 

 انشُخ صٍَ انذٍَ

يمؾشقخ حمؿد أمكم ٜمجػ ويمٞمػ يم٤من ومم٤م يرويف اًمٗمْمكم قمـ ُمرطمٚم٦م دراؾمتف ذم اًم

دور حمقري ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞمتف، أن سمداي٦م شمٕمّرومف قمٚمٞمف يم٤من ذم اًمٌٍمة سمحٙمؿ  زيـ ايمديـ

، وسمٕمد أن ايمشقخ اظمحسـ ايمػضقم زمويمشقخ زيـ ايمديـاًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م اًمتل شمرسمط واًمده 

ذم ُمدرؾم٦م أظمقٟمد  ايمشقخ زيـ ايمديـذم همروم٦م  ٤مؾمٙمـ ُم١مىمتً  اأّم اًمٜمجػ  ٖمػمً 

ُمـ ُمٙمتٌتف اًمٕم٤مُمرة ذم هذه اًمٖمروم٦م ظمالل ومؽمة  آمك، ويذيمر يمٞمػ أٟمف اؾمتٗم٤مد يمثػمً اًمقؾم

 .ذم اًمٕم٘م٤ميد ذم يقُمل اخلٛمٞمس واجلٛمٕم٦م ٤مظم٤مً   ٤مؾمٙمٜم٤مه، صمؿ طمي قمٜمده درؾًم 

أؾمت٤مذ ُمقهقب، يٛمتٚمؽ ُمـ اًم٘مدرات »أٟمف  ايمشقخ زيـ ايمديـقمـ  ايمػضقموي٘مقل 

، ش٤موقمٚمٛمٞمً  ٤مٞم٤مل ذم اًمٜمجػ أدسمٞمً ُمـ أؾم٤مشمذة إضم ااًمؽمسمقي٦م ُم٤م أّهٚمف ٕن يٙمقن أؾمت٤مذً 

، ٕن جمٚمًف اُمت٤مز شوم٘مٞمف إدسم٤مء وأدي٥م اًمٗم٘مٝم٤مء»وأؾمامه ذم قمٜمقان سمحثف اًمذي يمتٌف قمٜمف 

جيٛمع ؿمٕمراء وأدسم٤مء  ٤مقمـ سم٤مىمل جم٤مًمس اًمٜمجػ أٟمف إو٤موم٦م ًمٚمٕمٚمؿ يم٤من ُمٜمتًدى أدسمٞمً 

                                                                                                               

 .ن. م (1)

 .ن. م (2)
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 .اًمٜمجػ

يـوزمقعف،  : اإلؽمالم)ىمد قم٘مد طمٚم٘م٦م شمدريس ًمٙمت٤مسمف  أٟمف  ايمػضقمويذيمر 

ايمشقخ مفدي ايمساموي وايمسقد مفدي احلؽقؿ وايمشقخ طميه٤م ُمٕمف ( وهجف، نمويوسمفمـ

 ايمشقخ زيـ ايمديـونظمرون شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ ُمـ  حمؿد ضمقدر وايمسقد حمؿد زموومر احلؽقؿ

قمغم يمت٤مسم٦م اعم٘م٤مًم٦م إدسمٞم٦م، وهق أول درس ُمـ  - ٟمٔمرّي٤م وشمٓمٌٞم٘مّٞم٤م -ٗمًف، ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ٟم

 .ٟمققمف ذم اًمٜمجػ

ويرضمع هذا ٕن اًم٤ًمطم٦م يقُمذاك مل »: اًمتجرسم٦م اًمٗمريدةقمـ هذه  ايمػضقمي٘مقل و

ٟمٗمًف،  ايمشقخ زيـ ايمديـ أؾمت٤مذٟم٤ميٙمـ يقضمد ومٞمٝم٤م أدي٥م إؾمالُمل ُمٚمتزم، ؾمقى 

 .ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدروأؾمت٤مذٟم٤م 

ويرضمع هذا، ذم قمقاُمٚمف ودواومٕمف، إمم اٟمتِم٤مر إدب آؿمؽمايمل اعمٚمتزم، ويم٤مٟم٧م 

إؽمتوذ ؽمفقؾ م سمٌػموت 1953 دره٤م قم٤مم متثٚمف سمقوقح وىمّقة جمٚم٦م أداب اًمتل أ

، ويم٤من يٙمت٥م ومٞمٝم٤م أىمٓم٤مب آؿمؽمايمٞم٦م ُمـ إدسم٤مء اًمٕمرب، ويم٤مٟم٧م شمتٜمتنم إدريس

، ويم٤مٟم٧م شمّمؾ إمم اًمٜمجػ إذف، ويم٤من هل٤م ُمٗمٕمقل جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ٤مواؾمٕمً  ااٟمتِم٤مرً 

 .آؾمت٘مٓم٤مب واًمت٠مصمػم

ُمٞم٦م ذم ُمٗم٤مهٞمؿ ، وهق اًمرايد ذم اًمٙمت٤مسم٦م اإلؾمالايمشقخ زيـ ايمديـوأؾمت٤مذٟم٤م 

اإلؾمالم، وُمـ ظمالهل٤م يمٕم٘مٞمدة ؿم٤مُمٚم٦م وٟمٔم٤مم يم٤مُمؾ ًمٚمحٞم٤مة، وهق اعم١مُمـ اًمٖمٞمقر قمغم 

٤ٌّمن أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمجػ يمّت٤مسمً  الً قمٚمٞمف أن يٙمّقن ضمٞم ٤مديٜمف وأُمتف، يم٤من يرى ًمزاُمً   ٤مُمـ ؿم

إؾمالُمٞملم، حيٛمٚمقن اإلؾمالم، يٜمنمون ويداومٕمقن قمٜمف، وي٘مٗمقن أُم٤مم اًمٖمزو 

٤م أراد، وم٘مد اؾمتٓم٤مع أن يٙمّقن ُمـ شمالُمٞمذه ُمـ ىم٤مم سم٤معمٝمٛم٦م وأدى آؿمؽمايمل، ومٙم٤من ًمف ُم

شاًمقفمٞمٗم٦م قمغم ظمػم وضمف
(1)

. 

                                                                                                               

 .327ص  1ىمرأهتؿ، ج هٙمذا ( 1)
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أن مج٤مقم٦م أؾم٧ًم  ايمػضقموُمـ إٟمِمٓم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم اًمٜمجػ، يروي 

ايمسقد مقؽمك زمحر ايمعؾقم وايمشقخ حمؿد روو اظمظػر ينمف قمٚمٞمٝم٤م ( اًمٕمنمة)سم٤مؾمؿ 

، وشم٠مًمٗم٧م اجلامقم٦م ؿد أمكم زيـ ايمديـوايمشقخ حمؿد صمقاد ايمشقخ رايض وايمشقخ حم

 :ُمـ

 اًمًٞمد ضمٕمٗمر اًمًٞمد ُمقؾمك سمحر اًمٕمٚمقم .1

 اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اًمًاموي .2

 اًمِمٞمخ ه٤مدي اًم٘مٛمل .3

 اًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم .4

 اًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ .5

 اًمًٞمد ـم٤مًم٥م اًمروم٤مقمل .6

 اًمِمٞمخ طمٚمٞمؿ اًمزيـ .7

 اًمًٞمد ُمػم طمًـ أسمقـمٌٞمخ .8

 اًمًٞمد ُمٝمدي احلٙمٞمؿ .9

  ٤مد  اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر .11

 ٝمؿويم٤من اهلدف ُمـ اجلامقم٦م شمٕمٚمٞمؿ أقمْم٤ميٝم٤م وشمدريٌٝمؿ قمغم يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م وشمٙمقيٜم

يٙمتٌقن ويٜمنمون إسمح٤مث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمجالت ٟمجٗمٞملم إؾمالُمٞملم  ٙمّت٤مٍب يم

١مدون هذا اًمدور ٕن اًمٜمجػ يقُمٝم٤م ٓ يقضمد هب٤م يمت٤ّمٌب ي ،واًمدوري٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م

إمم اعمث٘مٗملم واعمتٕمٚمٛملم قمؼم وؾم٤ميؾ  أهؾ ايمبقً ويًٝمٛمقن ذم إيّم٤مل ومٙمر ُمذه٥م

 .اإلقمالم وُمٜم٤مسمر إدب واًمث٘م٤موم٦م

ويم٤من ٟمِم٤مـمٝم٤م ي٘مقم قمغم حتديد ُمقوقع ًمٚمٙمت٤مسم٦م، وي٘مقم يمؾ قمْمق ُمـ إقمْم٤مء 

سمٙمت٤مسم٦م سمح٨م ذم اعمقوقع اعمحدد يٚم٘مٞمف ذم آضمتامع إؾمٌققمل سمحْمقر أقمْم٤مء جلٜم٦م 

ء قمغم ضمقاٟم٥م اًم٘مقة واًمْمٕمػ اإلذاف اًمذيـ ي٘مّٞمٛمقن اًمٌحقث ويًٚمٓمقن اًمْمق

 .ومٞمٝم٤م، وشمدور طمٚم٘م٦م ٟم٘م٤مش يِم٤مرك هب٤م احلْمقر، واؾمتٛمرت هذه اجلامقم٦م ٕيمثر ُمـ قم٤مم
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 ايمشفقد ايمصدر

يم٤من »: ومٞم٘مقل اًمٗمْمكم قمام أو٤مومف ذم اجلقاٟم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ايمشفقد ايمصدرأُم٤م أؾمت٤مذه 

 ل يٜمٓمٚمؼ ذم إو٤موم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمثٛمرة ُمـ ٟمٔمرشمف حل٤مرض احلقزة وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ُمـ ظمال

 .واىمع رؾم٤مًمتٝم٤م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم وحت٘مٞمؼ أهداومٝم٤م ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ

ًمتٓمقر  ٤موطمٞم٨م أن احلٞم٤مة شمٓمقرت ذم أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ووؾم٤ميٚمٝم٤م وخمتٚمػ صم٘م٤موم٤مهت٤م شمٌٕمً 

طمْم٤مراهت٤م طمتك أ ٌح اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس أسمٕمد ُم٤م ذم ٟمٔمرشمف ًمٚمٛمًت٘مٌؾ وأوؾمع 

ٌّٚم غ اإلؾمالُمل إّٓ أن يتٓمقر ذم ؿمٛمقًمٞم٦م ذم اؾمت٘مٓم٤مسمف عم٤م يدور طمقًمف مل يٕمد أُم٤مم اعم

 .إؾمٚمقب واًمقؾمٞمٚمذ٦م ًمٞمٙمقن سمٛمًتقى ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕم٤مسة ُمـ دمديد وؾمقاه

هلذا حيٛمؾ هّؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهّؿ اًمٓم٤مًم٥م اًمديٜمل  ايمصدروىمد يم٤من ؾمٞمدٟم٤م 

 .اًمٙمثػم اًمٙمثػم ُمـ شمٗمٙمػمه ذم دراؾم٦م اعمِمٙمٚم٦م وووع احلٚمقل هل٤م ءويٍمف اًمٌم

 :٤م ذم هذا اعمج٤ملوُمـ سمٕمض إقمامل اًمتل ىم٤مم هب

قمـ شم٤مريخ قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف،  ااًمذي وٛمٜمف خمتًٍم ( اظمعومل اجلديدة)شم٠مًمٞمػ يمت٤مب  -

ؾم٤مرت  ودراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؿ ُم٤م ي٘مرره اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م، وهق مم٤م

 . ٤م إلو٤موم٦م رايدة وُمقوم٘م٦مقمٚمٞمف اًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، وإ

اعمٕمروف ذم إوؾم٤مط ( دروس دم فمؾؿ إصقل)شم٠مًمٞمٗمف ُمقؾمققمتف إ قًمٞم٦م  -

اًمذي ـمّقر ومٞمف اًمتٌقي٥م، وذم اعم٤مدة سم٢مو٤موم٦م أطمدث ُم٤م ( احلٚم٘م٤مت)سم احلقزوي٦م 

اٟمتٝم٧م إًمٞمف ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ احلديث٦م ُمـ ٟمٔمري٤مت ضمديدة ذم هذا اًمٕمٚمؿ، وىمد أصمٌت٧م 

 .دم٤مرب شمدريًف ذم احلقزشملم اًمٙمٌػمشملم سم٤مًمٜمجػ وىمؿ ٟمج٤مطمف يمٛم٘مرر دراد

ىمد أذت إمم أ ام أظمْمٕم٤م ًمٚمتجرسم٦م سمتدريًٝمام ذم ، و(اومتصودكو)و( همؾسػتـو)شم٠مًمٞمٗمف  -

، وذم اًمدورات اعمقؾمٛمٞم٦م ًمٓمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمراىمٞم٦م، وعمًٜم٤م ايمسقد احلؽقؿدورة 
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ش٤موأدسمٞمً  ٤مقمٛمؼ شم٠مصمػممه٤م قمٚمٛمٞمً 
(1)

. 

اظمظػر وزيـ ايمديـ وايمتؼل احلؽقؿ )قمغم ه١مٓء إؾم٤مشمذة  ايمػضقمويم٤مٟم٧م شمٚمٛمذة 

ٚمٙمٚمٛم٦م وإٟمام يم٤مٟم٧م وطمدة قمْمقي٦م محٚم٧م ًمٞم٧ًم شمٚمٛمذة سم٤معمٕمٜمك احلرذم ًم( وايمصدر

 :٤موهدومً  ااًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٙمرً 

ذم ُمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم، وأ ٌح وسمٕمد  اأؾمت٤مذً  ايمػضقموم٘مد ؿم٤مرك 

ومٞمٝم٤م، صمؿ اٟمْمؿ إمم أؾم٤مشمذة اًمٙمٚمٞم٦م يِم٤مرك أؾم٤مشمذشمف ذم دقمؿ  اخترضمف ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ُمٕمٞمدً 

 .ُمًػمة اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م

 ايمػضقماًمٗمْمؾ ذم ظمٓمقات ؾمػم  زيـ ايمديـ وايمتؼل احلؽقؿف وىمد يم٤من ٕؾمت٤مذي

 .ذم ـمريؼ اًمت٠مًمٞمػ وشمِمّٙمؾ ىمٚمٛمف وأؾمٚمقسمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م وُمٜمٝمجف ذم اًمٌح٨م

 -يمام ؾمٞم٠ميت  -ذم  ٜمع احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ايمصدروىمد ؿم٤مرك أؾمت٤مذه 

 . اوضمٝم٤مدً  وشمٕمٚمٞماًم  اشمٜمٔمػمً 

 إؽمتوذان إزمراهقؿ ايمسومرائل ومصطػك صمقاد

راؾمتف اعم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م سمٖمداد وظمالل اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م إومم ىمٌؾ اًمتٗمرغ ذم د

 :ًمٚمرؾم٤مًم٦م، درس اعمقاد اًمت٤مًمٞم٦م

 إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرايل. د  وم٘مف اًمٚمٖم٦م -

 ُمّمٓمٗمك ضمقاد. د حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت -

 ايم٤من يقُمٝم٤م وزيرً : قمٌد اًمرزا  حمٞمل اًمديـ. د  اًمٌالهم٦م -

 أدي٥م وحم٘مؼ:  ٗم٤مء ظمٚمقيص. د  إُمث٤مل -

 يمامل إسمراهٞمؿ. أ  اًمٜمحق -

                                                                                                               

 .35جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٕمدد  (1)
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سمح٨م : يم٤مٟم٧م ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ أؾم٤مشمذة سمٕمض هذه اعمقاد، ُمٜمٝم٤م ٤مويمت٥م سمحقصمً 

وهق خمٓمقط ش معوين احلروف»ذم ُم٤مدة إُمث٤مل، وحت٘مٞمؼ ش إمثول دم هنٍ ايمبالنمي»

 .ُمٜمًقب ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد ذم ُم٤مدة اًمٜمحق

وذم هذه اًمدراؾم٦م، شمقومر ًمٚمٗمْمكم ومر ٦م اًمتٚمٛمذة قمغم يدي أؾمت٤مذيـ يمٌػميـ ذم 

، يم٤من ايمدىمتقر إزمراهقؿ ايمسومرائل وايمدىمتقر مصطػك صمقاداًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م مه٤م  قمٚمقم

قمالىم٦م ـمقيٚم٦م  زمويمػضقمورسمٓمتف  ،إول ُمٜمٝمام اعمنمف ومٞمام سمٕمد قمغم رؾم٤مًمتف اعم٤مضمًتػم

 .ويمت٤مسم٦م الً اؾمتٛمرت ذم اًمٕمرا  وسمٕمد ظمروضمٝمام ُمٜمف شمقا 

قي وإديب ذم اعمج٤مل اًمٚمٖم ايمسومرائل: أ ام سمحران ُمـ اًمٕمٚمؿ ايمػضقموي٘مقل 

اًمت٤مريخ وإدب وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، وهلام أؾمٚمقب ذم اًمٚمٖم٦م وذم جم٤مل  ومصطػك صمقاد

٥ٌّم ضمدً  ًمٚمتالُمٞمذ يِمّد اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ سمٓمري٘م٦م شمرسمقي٦م قم٤مًمٞم٦م، وىمد ختّرج ُمـ  ااًمتدريس حم

 .ُمدرؾمتٝمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ إؾم٤مشمذة اًمٙم٤ٌمر واعمٗمٙمريـ

ؿ ٟم٘مقٓت شم٤مرخيٞم٦م وأدسمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يم٤من يٜم٘مؾ هل ايمدىمتقر مصطػك صمقادوي٘مقل أن 

أصقل »أؾمامه  ٤مُمـ خمٓمقـم٤مت ٟم٤مدرة مجٕمٝم٤م ظمالل ؾمٜملم ـمقيٚم٦م طمتك ؿمٙمّٚم٧م ًمديف يمت٤مسمً 

شم٤مرخيٞم٦م وأدسمٞم٦م ُمٝمٛم٦م وٟم٤مدرة،  ٤مطمقى ٟمّمقً   ارسمام ضم٤موز اًمًتلم جمٚمدً ش ايمتوريخ وإدب

مل ي٘مّدر ًمف أن يٓمٌع، ورسمام يٙمقن أن قمٜمد أطمد  ٤موًمٙمـ ًماؾمػ سم٘مل يمت٤مسمف خمٓمقـمً 

 .أن ي٘مقُمقا سمٓم٤ٌمقمتف ايمػضقمسمٜم٤ميف، ويتٛمٜمك أ

أؽمامء إهمعول )ًمٚمامضمًتػم ومٙم٤من ُمقوققمٝم٤م وقمٜمقا ٤م  ايمػضقموأُم٤م رؾم٤مًم٦م 

ايمشقخ فمبد ، وُمٜم٤مىمِم٦م ايمدىمتقر إزمراهقؿ ايمسومرائلسم٢مذاف ( وإصقات، دراؽمي وكؼد

ىمامل إزمراهقؿ وايمدىمتقر مفدي سم٤معمراؾمٚم٦م، وإؾمت٤مذ  ٤مظم٤مرضمٞمً  ٤مممتحٜمً  اظمفدي مطر

 .خزوملاظم
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ُّ  حح انغُاعُّادلذ انشُىػٍ وتأعُظ احلشكح اإلعالي

إن أطمد إؾم٤ٌمب اعمٝمٛم٦م ذم اٟمٓمال  احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م سمجٛمٞمع أسمٕم٤مده٤م 

اعمد اًمِمٞمققمل ذم اًمٕمرا ، واًمتحدي اٟمتِم٤مر اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإدسمٞم٦م يم٤من 

ديقًمقضمل ىم٤ميؿ قمغم ُم٤ٌمدئ اًمذي ظمٚم٘مف اًمٗمٙمر اًمِمٞمققمل اجلديد سمام يٛمٚمٙمف ُمـ ومٙمر أي

وٟمٔمري٤مت وهم٤مي٤مت، وًمف دم٤مرب ٟم٤مضمح٦م ذم صمقرات اًمِمٕمقب، وإهؿ ُمـ ذًمؽ أن 

 .٤مقم٤مًمٞمً  ٤مقم٤معمٞمً  طمريمتف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ُمتٛمثٚم٦م سم٤محلزب اًمِمٞمققمل متٚمؽ شمٜمٔمٞماًم 

 م1958ويم٤مٟم٧م اًمٌداي٤مت اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م ًمٚمحريم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمٌؾ اٟم٘مالب 

شمٚمؽ إي٤مم ومٞمذيمر أن اًم٤ًمطم٦م  ايمػضقمؾمٜملم، يروي ًمٜم٤م  وىمٞم٤مم اًمٜمٔم٤مم اجلٛمٝمقري سمٌْمع

طمريم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمتل يم٤مٟم٧م : اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يم٤من هب٤م طمزسم٤من إؾمالُمٞم٤من ؾمٜمّٞم٤من مه٤م

، شاحلزب اإلؾمالُمل»هي٦م ذم اًمٌداي٦م، واٟمٌثؼ ُمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٞم٤مم اًمٜمٔم٤مم اجلٛمٝمقري 

 .ظم٤مرج اًمٕمرا اًمني، ويمالمه٤م يم٤مٟم٧م ُمرضمٕمٞمتف ش طمزب اًمتحرير»واحلزب أظمر هق 

وذم وىم٧م ُمت٘م٤مرب ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًمٜمٔم٤مم اجلٛمٝمقري سمٌْمع ؾمٜملم، سمدأ حتريّم٤من ذم احلٞم٤مة 

 .إول ذم اًمٜمجػ وأظمر سمٌٖمداد: اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

ُمنموقمف  -يمام أذٟم٤م  -حيٛمؾ  ايمسقد حمسـ احلؽقؿومٗمل اًمٜمجػ يم٤من اعمرضمع 

اًمِم٤ٌمب يقُمٝم٤م  اًمًٞم٤مد ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمرا ، ويم٤من قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء

يتٗم٤مقمٚمقن ُمع ُم٤م جيري قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمراىمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م ويرون وضمقب اًمتحرك اًمًٞم٤مد 

ًمٞمٙمقن ًمإلؾمالم يمٚمٛمتف ذم اًم٤ًمطم٦م، ومٙم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م إومم ذم اًمٜمجػ قمؼم شم٠مؾمٞمس 

م، وشم٠مًمٗم٧م ُمـ اًمٕمٚمامء 1959ذم قم٤مم  ايمسقد احلؽقؿمج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء اًمتل ينمف قمٚمٞمٝم٤م 

 :اًمت٤مًمٞم٦م أؾماموهؿ

 .٦موريٞمس اًمٚمجٜم٦م اًمتقضمٞمٝمٞمّ  اُمٕمتٛمدً ، ًمِمٞمخ ُمرشم٣م نل يسا .1

 .٦مقمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمتقضمٞمٝمٞمّ اًمِمٞمخ طمًلم اهلٛمداين،  .2

 .٦مقمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمتقضمٞمٝمٞمّ  ،اًمًٞمد حمٛمد شم٘مل سمحر اًمٕمٚمقم .3
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 .اًمًٞمد قمكم اخلٚمخ٤مزم .4

 .اًمًٞمد ُمرشم٣م اخلٚمخ٤مزم .5

 .اًمِمٞمخ حمٛمد ـم٤مهر اًمِمٞمخ رايض .6

 .اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد اًمِمٞمخ رايض .7

 .ىمر اًمِمخصاًمًٞمد حمٛمد سم٤م .8

 .اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر .9

 .اًمِمٞمخ ظمي اًمدضمٞمكم .11

 .اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ اجلقاهري .11

 .اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل إيرواين .12

 .اًمًٞمد ُمقؾمك سمحر اًمٕمٚمقم .13

اًمًٞمد إؾمامقمٞمؾ اًمّمدر .14
(1)

. 

ايمسقد ايمشفقد يٙمت٥م اومتت٤مطمٞمتٝم٤م  (إوقاء)ويم٤مٟم٧م اجلامقم٦م شمّمدر ٟمنمة سم٤مؾمؿ 

حمؿد مفدي ؾمؿس ايمديـ وايمسقد حمؿد  ايمػضقم وايمشقخ، وشمْمؿ هٞمئ٦م حتريره٤م ايمصدر

، وشمٙمت٥م اجلامقم٦م ضمسكم همضؾ اهلل وايمشقخ ىموـمؿ احلؾػل وايمشقخ حمؿد روو اجلعػري

يرؾمؾ جلٛمٞمع أٟمح٤مء اًمٕمرا  وي٘مرأ ذم اإلذاقم٦م ايمسقد ايمصدر يٙمتٌف  ٤مأؾمٌققمٞمً  اُمٜمِمقرً 

 .اًمٕمراىمٞم٦م

ذم وأؾم٤مشمذشمف و حٌف  يمؾشقخ ايمػضقموهذه احلريم٦م يم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي 

اًم٤ًمطم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م، وىمد ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمٗمْمكم ُمِم٤مريم٦م وم٤مقمٚم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ 

 .واعمٜمؼم واعمٞمدان

أُم٤م ذم سمٖمداد ومٙم٤من اًمٙمثػم ُمـ ؿم٤ٌمب اًمِمٞمٕم٦م اعمث٘مػ يرى وي٘مرأ قمـ إطمزاب 

اإلؾمالُمٞم٦م وأـمروطم٤مهت٤م، ومتحرك مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ واٟمْمٛمقا ذم اًمٌداي٦م إمم طمزب اًمتحرير 

اظمفـدس حمؿد مفدي وايمشقخ وأظمقه  دس حمؿد هودي ايمسبقتلاظمفـ: ويم٤من ُمٜمٝمؿ

                                                                                                               

 .م٦1959م ًمٕم٤مم ُمٗمٙمرة اًمٗمْمكم اًمٞمقُمٞمّ ( 1)
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 فمورف ايمبٌمي وايمدىمتقر صموزمر ايمعطو وايمشقخ ؽمفقؾ كجؿ وايمسقد ؿمويمى ايمرهموفمل

 اويم٤مٟمقا يقُمٝم٤م ُمث٘مٗملم ُم١مُمٜملم ـمٛمقطملم يٌحثقن قمـ شمٖمٞمػم واىمٕمٝمؿ وحيٛمٚمقن ومٙمرً 

ًٛمع، ومل يٙمـ سمام ي٘مرأ وي اًمتحدي٤مت اًمقاىمع وُمت٠مصمرً  ٤مًمٚمٛمرطمٚم٦م وُمدريمً  ٤مواقمٞمً  ٤مؿمٞمٕمٞمً 

 .طمزب اًمتحرير يقُمئذ ئمٝمر شمٕمّمٌف وـم٤ميٗمٞمتف

ذم  ايمسقد احلؽقؿوًمٙمٜمٝمؿ وسمٕمد أن أفمٝمر احلزب شمٕمّمٌف ود اًمِمٞمٕم٦م، اؾمتٗمتقا 

أن  ايمشقخ حمؿد أمكم زيـ ايمديـُمـ   ايمسقد احلؽقؿطمٙمؿ آٟمْمامم إًمٞمف، ومٓمٚم٥م 

سمام  حلؽقؿايمسقد اـمٚمع أُم١مؾمس احلزب، وسمٕمد أن  ايمشقخ سمؼل ايمديـ ايمـبفويني٘مرأ يمت٥م 

 .طمقشمف، أ در ومتقاه سمحرُم٦م آٟمتامء حلزب اًمتحرير

اظمفـدس حمؿد هودي ايمسبقتل وايمشقخ فمورف ذم إصمر ذًمؽ، حتّدث يمؾ ُمـ 

وـمرطمقا قمٚمٞمف رضورة  ايمسقد مفدي احلؽقؿُمع  ايمبٌمي وايمسقد ؿمويمى ايمرهموفمل

ذم ذًمؽ،  ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدروضمقد طمزب إؾمالُمل ؿمٞمٕمل، وسمٕمد اًمتداول وم٤محتقا 

 .ايمسقد احلؽقؿ وايمشقخ مرسمه آل يسوم٠ميد اًمٗمٙمرة وًمٙمٜمف ـمٚم٥م ُمقاوم٘م٦م 

إؽمس ذ سمٕمد أظمذ ُمقاوم٘م٦م وشم٠ميٞمد اعمرضمٕمٞم٦م ذ سمقوع ويمت٤مسم٦م  ايمصدروسمدأ 

ايمسقد اًمتل يرى أن احلزب واًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جي٥م أن شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ دقم٤م  اإلؽمالمقي

ًماؾمس اإلؾمالُمٞم٦م،  ايمسقد ايمصدرجمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء حلْمقر درس  مفدي احلؽقؿ

: شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ سمٕمٜم٤مي٦م، ُمٜمٝمؿ ٤مقم٤معمً ( 15)طمٞم٨م سمٚمغ قمدد اًمذيـ طميوا طمٚم٘م٦م اًمدرس 

ايمسقد مفدي احلؽقؿ، ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقم، ايمسقد ؿمويمى ايمرهموفمل، ايمشقخ 

وٓ يٛمٙمـ ... مفدي ايمساموي، احلوج حمؿد صويمح إديى، ايمشقخ فمورف ايمبٌمي

إومم ذم احلزب يمام شمقهؿ ذًمؽ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم، وإٟمام  اقمت٤ٌمر طمٚم٘م٦م اًمدرس هذه اخلٚمٞم٦م

 .هل شم٠م ٞمؾ ًماؾم٤مس اًمٗمٙمري اًمذي ؾمٞم٘مقم قمٚمٞمف احلزب

إن طمٚم٘م٦م اًمدرس اؾمتٛمرت أيمثر ُمـ ؾمٜم٦م وسمٚمغ قمدد : ايمعاّلمي ايمػضقمي٘مقل 

وم٘مط وٓ يٕمٚمؿ إن يم٤من اًم٤ٌمىمل ( 11)٤م ، واعمٜمِمقر ُمٜمٝم٤م طم٤مًمٞمّ (28)إؾمس يم٤مُمٚم٦م 

أو قمٜمد نظمريـ، وىمد شمٕمج٧ٌُم ُمـ وٞم٤مقمٝم٤م وهل  د ايمصدرايمسققمٜمد أهؾ سمٞم٧م  اُمقضمقدً 
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أيـ  ايمػضقمإؾمس اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م طمزب قمٛمره أيمثر ُمـ مخًلم قم٤مًُم٤م، وم٠ًمًم٧م 

اًم٘م٤ميٛمقن قمٚمٞمف قمـ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م وطمٗمظ أهؿ شمراٍث ًمدهيؿ؟، ويم٤من ضمقاسمف أ ٤م مل شمٙمت٥م 

قل وشمٜمنم ذم ُمرطمٚم٦م شم٠مؾمٞمس احلزب إومم ٕ ٤م يم٤مٟم٧م حت٤مط سمني٦م ؿمديدة، وي٘م

ىم٤مم سمنمطمٝم٤م وطم٤مرضٟم٤م  يمام أشمذيمر أٟمف »: ذم ُم٘م٤مل يمتٌف قمـ هذه إؾمس ايمػضقم

 .سم٠موايؾ ذوطمٝم٤م

وٓ أقمٚمؿ ُمّمػم هذا اعمخٓمقط سمٕمد أن أومرهم٧م آُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ضم٤مم طم٘مده٤م 

شايمسقد ايمصدرقمغم اًمٜمجػ واًمِمٞمٕم٦م وُمرضمٕمٝم٤م اًم٘م٤ميد 
(1)

. 

ـَ اًمٕمٚمامء ذم هذه  ايمػضقمويِمػم  احلٚم٘م٦م يم٤من دورهؿ ذم احلزب ذم إمم أٟمف وروم٤مىمف ُِم

اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م عمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس اجل٤مٟم٥َم اًمٗمٙمري واعمتٛمثؾ ذم شمدريس هذه إؾمس 

اظمدرؽمي : ايمصدرخلالي٤م احلزب اخل٤م ٦م، ويمذًمؽ قم٘مد طمٚم٘م٤مت شمدريس قم٤مُم٦م ًمٙمت٥م 

، ويمت٥م أظمرى همػمه٤م، ويمذًمؽ دور اًمٙمت٤مسم٦م واًمٜمنم ذم اإلؽمالمقي وهمؾسػتـو واومتصودكو

 .اخل٤م ٦م وجمٚم٦م إوقاء اًمتل شمّمدره٤م مج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء جمٚم٦م احلزب

ايمسقد وأُم٤م اًمدور اًمتٜمٔمٞمٛمل واإلداري ومٙم٤مٟم٧م ذم سمداي٦م اًمت٠مؾمٞمس ُم١ًموًمٞم٦م 

واٟمت٘مٚم٧م ومٞمام سمٕمد هذه اعم١ًموًمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م إمم سمٖمداد وُمدن اًمٕمرا   مفدي احلؽقؿ

 وروم٤مىمف، ويم٤مٟم٧م قمالىمتٝمؿ سمٛمرضمٕمٞم٦م اًمٜمجػ وقمٚماميٝم٤م قمؼم ايمسبقتلإظمرى سم٘مٞم٤مدة 

 .ىمويمسقد مرسمه ايمعسؽرياًمٕمٚمامء اعم٘مٞمٛملم ذم سمٖمداد 

ايمسقد وسمٕمد ايمتامل اجلزء اًمٜمٔمري ًمٚمحزب اجلديد قمؼم إؾمس اًمتل ووٕمٝم٤م 

، شمؿ آشمٗم٤م  قمغم شم٠مؾمٞمس احلزب، ويم٤من آضمتامع اًمت٠مؾمٞمز ذم يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م ايمصدر

ٞملم وىم٤مدة احلزب اًمتٜمٔمٞمٛم ايمسقد مرسمه ايمعسؽريوطميه إمم ضم٤مٟم٥م قمٚمامء اًمٜمجػ 

ونظمرون،  اظمفـدس حمؿد هودي ايمسبقتل وفمبد ايمصوضمى دطمقؾإوايؾ وُمٜمٝمؿ 

طمزب اًمدقمقة )ىمٌؾ أن يتؿ شمٖمٞمػمه ومٞمام سمٕمد إمم ( احلزب اإلؾمالُمل)وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اؾمؿ 

                                                                                                               

 .221ص  2رأهتؿ جهٙمذا ىم (1)
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طمٞم٨م ىم٤مُم٧م مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم سمت٘مديؿ ـمٚم٥م  ٤مسمٕمد ؾمٜم٦م شم٘مريًٌ ( اإلؾمالُمٞم٦م

٧م اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف ُمـ احلٙمقُم٦م ومت( احلزب اإلؾمالُمل)رؾمٛمل ًمت٠مؾمٞمس طمزب سم٤مؾمؿ 

 .وُم١مؾمز احلزب اإلؾمالُمل اًمِمٞمٕمل إمم شمٖمٞمػم اؾمٛمف ايمصدراًمٕمراىمٞم٦م وهق ُم٤م دقم٤م 

أن طمريم٦م طمزب اًمدقمقة ذم سمدايتٝم٤م ٓىم٧م  ٕمقسم٦م داظمؾ  ايمشقخ ايمػضقمويروي 

 :اًمٓم٤ميٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وسمطء ذم آٟمتامء إًمٞمف، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم صمالصم٦م قمقاُمؾ هل

 شمٚمؽ اًمٗمؽمة دمرسم٦م ضمديدة قمغم اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل مل شمًٌ٘مٝم٤م دم٤مرب أ ٤م ُم٤م زاًم٧م ذم

 .أظمرى

أن احلزب ؾمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمني٦م ذم ٟمٔم٤مُمف سمّمقرة ُمِم٤مهب٦م ٕؾمٚمقب : واًمث٤مين

قمٛمؾ احلزب اًمِمٞمققمل، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن اًمٕمٛمؾ اًمني ذم سمدايتف شمٙمقن طمريمتف سمٓمٞمئ٦م 

 .ًمٚمٗمِمؾ واًميسم٤مت طمتك ي٘مقى ويِمتد ٤مدمٜمًٌ 

أن اًمِمٞمٕم٦م ٟمتٞمج٦م ًٓمتزاُمٝمؿ اًمديٜمل ٓ ي٘مدُمقن قمغم ُمثؾ هذا : واًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مًم٨م

سمٗمتقى سحي٦م وُمٙمتقسم٦م ُمـ اعمرضمٕمٞم٦م، وهق أُمر يم٤من ذ وذم فمؾ  ااًمٕمٛمؾ ُم٤م مل يٙمـ ُم١مّيدً 

 .٤مفمروف ذًمؽ اًمزُمـ ذ ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف يمت٤مسمٞمً 

وًمٙمـ سمٕمد زُمـ ىمّمػم وسمٗمْمؾ يمث٤موم٦م إٟمِمٓم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕمدد اًمٙمٌػم 

تٗم٤مٓت واعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم مجٞمع ُمدن اًمٕمرا  واًمتل يم٤من يرؾمٛمٝم٤م ُمـ آطم

 -وروم٤مىمف  ايمشقخ ايمػضقموذم ُم٘مدُمٝمؿ  -ويٌٕم٨م شمالُمذشمف إلطمٞم٤ميٝم٤م  ايمسقد ايمصدر

 ايمٌػمً  ًٓ ، سمدأ آٟمْمامم حلزب اًمدقمقة يِمٝمد إىم٤ٌمايمسقد احلؽقؿوشمتحرك ذم فمؾ ُمرضمٕمٞم٦م 

 .وٓؾمٞمام ذم طمقارض اًمٕمرا 

شمتّم٤مقمد ذم   اإلموم اخلؿقـلذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يم٤مٟم٧م طمريم٦م  أٟمف ايمػضقمويروي 

إيران، وسمٕمد أن ؾمٛمع قمـ أـمروطم٤مشمف اإلؾمالُمٞم٦م واًمثقري٦م ذم ىمؿ اعم٘مدؾم٦م ود ٟمٔم٤مم 

اإلموم سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع أؾمت٤مذه اًمّمدر ومج٤مقم٦م اًمدقمقة، إمم زي٤مرة  ايمػضقماًمِم٤مه، سم٤مدر 
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ايمشقخ اًمزي٤مرة  وراوم٘مف ذم هذه -ذم ُمٜمتّمػ ؾمتٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ  - اخلؿقـل

 .ٕٟمف يٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ومٞم٤ًمقمد اًمٗمْمكم ذم اًمؽممج٦م فمقسك اخلووموين

وقمٜمد و قًمف
(1)

يم٤من يٚم٘مل سمحثف اخل٤مرج  ايمسقد اخلؿقـلًم٘مؿ اعم٘مدؾم٦م  ٤مدف أن  

اًمّمالة ذم )ذًمؽ اًمٞمقم، ويذيمر أن ُمقوققمف يم٤من  ايمػضقمذم سمٞمتف ومحيه ؿمٞمخٜم٤م 

أهداه اًمٗمْمكم يمت٤مسمف  ايمسقد اخلؿقـل ، وسمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمدرس واًمًالم قمغم(اًمٓم٤ميرة

هؾ هل ًماقمٚمؿ  أم عمٓمٚمؼ : وؾم٠مًمف قمـ رأيف ذم احلٙمقُم٦م( ضمضورسمـو دم مقدان ايمٌماع)

دم )اًمٗم٘مٞمف؟ ويم٤من ضمقاسمف عمٓمٚمؼ اًمٗم٘مٞمف، ومٜم٤مىمِمف اًمٗمْمكم ذم اعم٠ًمًم٦م سمٜم٤مء قمغم رأيف ذم يمت٤مسمف 

ل قمـ دًمٞمٚمف سم١ًما اإلموم اخلؿقـلطمٞم٨م يرى طمٙمقُم٦م إقمٚمؿ، ومرّد ( اكتظور اإلموم

اإلموم ضمٚم٦ًم ظم٤م ٦م ُمع  ايمشقخ فمقسك اخلووموينوم٠مضم٤مسمف أٟمف اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، صمؿ ـمٚم٥م 

ويم٤مٟم٧م داظمٚمٞم٦م  ٤م ٤ٌمطًم ( م12/8/1964إرسمٕم٤مء )ومٙم٤مٟم٧م ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم  اخلؿقـل

 :، وشمٜم٤موًم٧م اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦ماإلمومذم سمٞم٧م 

ًمٕمرا ، طمريم٦م طمزب اًمدقمقة ذم ا اإلمومقمغم  ايمشقخ ايمػضقمذم اًمٌداي٦م قمَرَض 

وذيمر ظمالل احلدي٨م أ ؿ ذم اًمٌداي٦م يم٤مٟمقا يتداوًمقن ومٙمرة اًمِمقرى اًمتل ـمرطمٝم٤م 

أن رأيف اًمذي يراه هق وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ودار  اإلموم اخلؿقـل ٤مطم٥م اعمٞمزان، ويم٤من شمٕمٚمٞمؼ 

 ٟم٘م٤مش قمٚمٛمل طمقل اًمٜمٔمري٦م،

قمـ داومع صمقرشمف إول، وم٠مضم٤مسمف سم٠من اًمِم٤مه طم٤ميمؿ  ايمشقخ ايمػضقمسمٕمد ذًمؽ ؾم٠مًمف 

 .ودم٥م اًمثقرة قمٚمٞمف.. ير ًمِمٕمٌف وظم٤من اًمٌالدفم٤ممل ضم٤م

ُمـ  اضمديدً  ٤مإمم أ ٤م شمٕمتٛمد ٟمققمً  اقمـ طمريمتف ُمِمػمً  ايمشقخ ايمػضقمصمؿ ؾم٠مًمف 

ي٘مقم قمغم ـمري٘م٦م اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ ـمري٘م٦م طمٞم٨م  ،اًمثقرات ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ ؾم٤مسمؼ

احلزسمٞم٦م، وم٤مًمثقرات اًم٤ًمسم٘م٦م طمتك اًمِمٕمٌٞم٦م ُمٜمٝم٤م سمدأت سمحريم٤مت وأطمزاب هي٦م، 

                                                                                                               

قمـ ُمٗمٙمرة اًمٗمْمكم  الً ، ٟم٘مه1384رسمٞمع أظمر  2م اعمقاومؼ 1964نب  11و ٚمٝم٤م يقم اًمثالصم٤مء  (1)

 .م1964اًمٞمقُمٞم٦م ًمًٜم٦م 
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سمتحٚمٞمٚمف، وأو٤مف أ ٤م طمريم٦م مج٤مهػمي٦م قمٚمٜمٞم٦م وًمٞم٧ًم هّي٦م  اإلموم اخلؿقـلقمج٥م وم٠مُ 

 .هتدف إمم اًمتٖمٞمػم سمدون اؾمتخدام اًمًالح

هؾ ومّٙمرَت سمٕمد ٟمج٤مطمؽ ذم اإلـم٤مطم٦م سم٤مًمِم٤مه ُم٤مذا ؾمتّمٜمع؟، : اًمِمٞمخصمؿ ؾم٠مًمف 

 .اعمٝمؿ أن هق ٟمج٤مح اًمثقرة وؾم٘مقط ٟمٔم٤مم اًمِم٤مه اًمٔم٤ممل: وم٠مضم٤مسمف

ًمٚمٜمجػ طمٞم٨م دارت ٟم٘م٤مؿم٤مت  ايمشقخ ايمػضقمسمٕمد قمقدة  ويم٤من هلذا اًمٚم٘م٤مء أصمره

 .شمٌٜم٧م اًمدقمقة قمغم إصمره٤م ٟمٔمري٦م وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ايمشفقد ايمصدرُمع 

ُّ اوسائًذ اانفعهٍ أعتاًر ُّيف انخىسج انخماف  حح انُجف

ًم٘مد يم٤من ًمٚمٛمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل خترج ُمٜمٝم٤م اًمٗمْمكم وٟمتٞمج٦م شم٠مصمره 

 ٤مطم٥م ىمٚمؿ ُمت٠مًمؼ، وهل اعمٞمزة  -ىم٧م ُمٌٙمر ذم و -سم٠مؾم٤مشمذشمف أصمرمه٤م ذم أن يّمٌح 

ًمف ذم  إهؿ ذم ؿمخّمٞمتف واًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م أؾم٤مشمذشمف وزُمالوه وـمالسمف و ٤مرت ُمٕمٚماًم 

 .طمٞم٤مشمف اًمٜمجٗمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م

يمام  -ّمدره٤م مج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء اًمتل شم ٟمنمة إوقاءوىمد ؿم٤مرك ذم إ دار وحترير 

سقد فمدكون ايمبؽوء وايمشقخ ايم، وجمٚم٦م اًمٜمجػ اًمتل شمّمدره٤م يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ُمع -ذيمرٟم٤م 

ايمشقخ ذم مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم سمٓمٚم٥م ُمـ أؾمت٤مذه  ا، ويم٤من قمْمقً حمؿد مفدي أصػل

 .عمجٚمس يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف اذم اًمراسمٓم٦م إدسمٞم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م، وؾمٙمرشمػمً  ا، وقمْمقً اظمظػر

ذم اًمٜمجػ يم٤مٟم٧م ذم ؾمٜمتف اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد  يمؾػضقمأن أول ُم٘م٤مًم٦م  -هٜم٤م  -وٟمِمػم  

ٟمنمه٤م ذم جمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م اعمٍمي٦م،   ايمـبلقمـ ( ضمبقى اهلل)ىمدوُمٝم٤م إًمٞمٝم٤م سمٕمٜمقان 

ـمٌع ذم ـمٌٕمتف إومم وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات ( مشؽؾي ايمػؼر)وأول يمت٤مب ًمف يم٤من 

ذم جمٚمتف  ايمسقد صدر ايمديـ ذف ايمديـإوقاء اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اًمٕمٚمامء، ويمت٥م قمٜمف 

 .اًمٜمٝم٩م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م

ٕن اعم٘م٤مٓت يمثػمة ٓ شمتقومر ًمدى صمؿ شمقاًم٧م ُم٘م٤مٓشمف وسمحقصمف ويمتٌف ذم اًمٜمجػ، و
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ًماؾمػ ٟمًٌخ ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م سم٘مٞم٧م ٟمًخ اعمجالت واًمدوري٤مت ذم سمٞمتف اًمٜمجٗمل  ايمػضقم

يقم شمرك اًمٜمجػ ذم فمروف  ٕم٦ٌم وووع ظمٓمػم، وأذيمر أن ؾمّٚمؿ سمٞمتٜم٤م هٜم٤مك اًمذي 

يق ؾ إمم ُمٙمتٌتف ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي يم٤من قم٤ٌمرة قمـ أيمقام ُمـ اعمجالت واجلرايد 

رضم٦م ُمٜمف، واعمٙمت٦ٌم ًمٞم٧ًم سم٠مطمًـ طم٤مل ومٚمْمٞمؼ اعم٤ًمطم٦م يم٤مٟم٧م ُمؽما ٦م ومق  يمؾ د

أن  -ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ  ايمذًمؽ قم٤ٌمرة قمـ أيمقام ُمتٕم٤مُمدة ُمـ اعمجالت واًمٙمت٥م، وٟمٔمرً 

ٕهمٚم٥م ُم٘م٤مٓشمف وسمحقصمف اًمٜمجٗمٞم٦م، ؾمٜمٙمتٗمل سمذيمر سمٕمض قمٜم٤مويٜمٝم٤م اًمتل يقضمد  ٤مٟمًخً  -

ذم يمت٤مب سمٕمٜمقان  ٤مطم٥م دار اًمزهراء  ايمسقد مفدي زمحر ايمعؾقممم٤م مجٕمف ٟمًخ ُمٜمٝم٤م 

 .ُمـ قمٜم٤مويـ أظمرى، صمؿ ٟمذيمر يمتٌف اًمٜمجٗمٞم٦م ايمػضقمأو مم٤م يتذيمره ( ومضويو وآراء)

 إزمحوث اظمـشقرة

 ٟمنمة إوقاء    ُمـ اًمٌٕمث٦م إمم اًمدوًم٦م .1

 جمٚم٦م اإليامن    ُمّمٓمٚمح٤من أؾم٤مؾمٞم٤من .2

 جمٚم٦م اإليامن   ٟمحق يمت٤مسم٦م دؾمتقر إؾمالُمل .3

 جػجمٚم٦م اًمٜم  صمقرة احلًلم وأصمره٤م ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب .4

 رؾم٤مًم٦م اإلؾمالمجمٚم٦م     إُمث٤مل ذم  ٩م اًمٌالهم٦م .5

 جمٚم٦م اًمٜمجػ  ٚمؿ اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمِم٠مشمف وشمٓمقرهقم .6

 جمٚم٦م اًمٜمجػ   ُمٌدأ آؿمت٘م٤م  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .7

 جمٚم٦م اًمٜمجػ  ىمٌؾ ؾم٘مراط اعمٌدأ إول ذم اًمٗمٙمر اًمٞمقٟم٤مين .8

 ُم٘مدُم٦م ديقان اًمدُمًت٤مين   اًمدُمًت٤مين ُمـ أقمالم اخلٚمٞم٩م .9

 ة اعمٕم٤مرف اًمِمٞمٕمٞم٦مداير     إطم٤ًمء .11

 جمٚم٦م اًمٜمجػ    اًمِمٞمخ اًمٓمقد .11

 جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم   اًمرىم٤مسم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اإلؾمالم .12

 جمٚم٦م اًمٜمجػ     اعمْم٤مرسم٦م .13

 اعمٖمرب ،جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب     شمٜم٘مؾ إًمٗم٤مظ .14

 أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ .15
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 اعم٘مٞم٤مس اًمٜمحقي سملم اًم٘مرنن ويمالم اًمٕمرب .16

 جمٚم٦م اإليامن   طمقل اعم١مًمٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م .17

 ٟمنمة إوقاء    شمٕمٌػم ؿم٤ميع طمقل .18

ضمريدة اًمًٞم٤مؾم٦م ، ُمقطمد ُمًتقطمك ُمـ اًمنميٕم٦م اًمًٜمٝمقري يدقمق إمم ىم٤مٟمقن قمريب .19

 اًمٙمقيتٞم٦م

 اعمٖمرب ،جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب   إؾمامء اًمثٜم٤ميٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .21

ًمٕمدد ُمـ اًمٙمت٥م وٟمنمه٤م ذم دوري٤مت  اوىمد يمت٥م يمذًمؽ ُم٘م٤مٓت شمٕمريػ وٟم٘مدً 

 .خمتٚمٗم٦م

 يمميمػوسمف ايمـجػقّ 

 ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر .1

 .ُمـ ظمالل ٟمّمق ٝم٤م صمقرة احلًلم  .2

ٕٟمف ىمّرر ًمٚمتدريس ذم  :ـمٌع أيمثر ُمـ مخس ـمٌٕم٤مت ذم طمٞمٜمف: ظمال ٦م اعمٜمٓمؼ .3

 .احلقزة وذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف

ـمٌع مخس ـمٌٕم٤مت ُمتًٚمًٚم٦م،  ،يمت٤مب ذم أ قل اًمٕم٘مٞمدة اإلُم٤مُمٞم٦م: اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م .4

ذم احلقزات واًمدورات ر ًمٚمتدريس ر  وىمُ  ،إومم سمتقضمٞمف ُمـ اًمًٞمد احلٙمٞمؿ وٟمٗم٘متف

 .٦م ًمٚمًٞمد احلٙمٞمؿ سم٠مُمر ُمٜمف يمذًمؽع ُمع اًمرؾم٤مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞمّ ز  ، وىمد وُ ٦م سم٠مُمر ُمٜمفاًمّمٞمٗمٞمّ 

ٔصم٤مر اًمٜمجػ اًم٘مديٛم٦م  وُمٞمداٟمّٞم٤م ٤مشم٤مرخيٞمّ  ٤ميتٜم٤مول و ٗمً : دًمٞمؾ اًمٜمجػ إذف .5

 .وُمٕم٤معمف احلديث٦م

ذم ر ًمٚمتدريس ذم احلقزة واًمٙمٚمٞم٦م، وـمٌع صمالث ـمٌٕم٤مت ر  ىمُ : ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف .6

 .طمٞمٜمف

 .يٕم٤مًم٩م ىمْمٞم٦م اإلُم٤مم اعمٜمتٔمر وُم٠ًمًم٦م احلٙمؿ اإلؾمالُمل: ذم اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم .7

 .خمٓمقط ،(رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم)أؾمامء إومٕم٤مل وإ قات  .8

 .ٟمحق أدب إؾمالُمل .9
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 .عم٤مدة اًمٜمحق ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ًراأًّمٗمف ُم٘مرّ : خمتٍم اًمٜمحق .11

 عم٤مذا اًمٞم٠مس؟ .11

 .طمْم٤مرشمٜم٤م ذم ُمٞمدان اًمٍماع .12

 .(حت٘مٞمؼ) حّ٘مؼ اًمٙمريمل،، ًمٚمٛمـمريؼ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم .13

سمٕمٜمقان  ٓطمً٘م٤م ـمٌٕم٤م وىمد(: ااإلؾمالم ُمٌدءً )و( اًمديـ ذم اًمٚمٖم٦م واًم٘مرنن) .14

 .(ُمّمٓمٚمح٤من أؾم٤مؾمٞم٤من)

 .(خمتٍم اًمٍمف)سمٕمٜمقان  ٓطمً٘م٤م ـمٌع وىمد: ُمقضمز اًمتٍميػ .15

ذم ؿم٤ٌمسمف اًمٜمجٗمل واًمرؾم٤مًم٦م اًمتل  ايمػضقموُمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ، ٟم٘مرأ ُم٘مدار ُم٤م ىمّدُمف 

 : أّن أهؿ ُم٤ًممه٤مشمف يم٤مٟم٧ماوٜم٤م هل٤م أن ٟمخٚمص إممأّداه٤م، ويٛمٙمـ ُمـ اؾمتٕمر

ري٤مدشمف ذم سمٕمض هذه اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م نٟمذاك ضمديدة قمغم اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -

وسمحثف ش كحق ىمتوزمي دؽمتقر إؽمالمل»سمِمٙمؾ قم٤مم واًمٜمجٗمٞم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص، يمٛم٘م٤مًمف 

 .شمـ ايمبعثي إلم ايمدويمي»

ش دئ أصقل ايمػؼفمبو»وش طمالصي اظمـطؼ» يمذ: دمديده ذم سمٕمض ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م -

 .شايمؼمزمقي ايمديـقي»و شمقصمز ايمتٌميػ»وش خمتٌم ايمـحق»و

ضمضورسمـو دم » يمذ: ويمت٤مسم٤مت صم٤مًمث٦م ؾم٤ممه٧م ذم شم٠م ٞمؾ وقمٍمٟم٦م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -

 .شظموذا ايمقلس؟»وش أً اإلؽمالم مبد»وش مقدان ايمٌماع

شمقرة »وش ديمقؾ ايمـجػ» يمذ :إمم اًمت٠مًمٞمػ احلقزوي اضمديدً  ٤موراسمٕم٦م أو٤موم٧م ٟمققمً  -

 .شكحق أدب إؽمالمل»وش مـ طمالل كصقصفو سكم احل

ذم اًمٙمت٤مسم٦م طمقهل٤م، يمام ذم يمت٤مسمتف قمـ اًمٜمٔم٤مم  اومٞمٝم٤م رايدً  ايمػضقموظم٤مُم٦ًم يم٤من  -

اًمذي ؾمٌؼ سمف ُم٤م ش دم اكتظور اإلموم»اًمًٞم٤مد وٟمٔمري٦م احلٙمؿ ذم اإلؾمالم ذم يمت٤مسمف 

 . (1) ايمشفقد ايمصدر وايمسقد اإلموم اخلؿقـليمتٌف اًمرايدان أؾمت٤مذه 
                                                                                                               

وىمّدُمف ًمالؾمتج٤مزة ( م1964) ه1/5/1384ذم ( ذم اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم)أشمؿ اًمٗمْمكم شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف  (1)

ّمقل قمغم إضم٤مزة ـمٌٕمف ُمدة أرسمع سمٓمٌٕمف ُمـ ىمٌؾ اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد ومُرومض، وسم٘مل حي٤مول احل

طمٞم٨م ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن  ،م1968ؾمٜمقات ومل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م إّٓ سمٕمد شمٖمٞمػم اًمقزارة ذم قم٤مم 

= 
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 سف دم ايمـجػسمدري

اًمدرس  ذم اًمٜمجػ، ويم٤من ىمد شمقزع سملم ايمشقخ ايمػضقمسم٘مل أن ٟمِمػم إمم شمدريس 

 .احلقزوي واًمدرس إيم٤مديٛمل

 :ومٗمل جم٤مل اًمدرس إيم٤مديٛمل دّرس

ُم٘مررات قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م ذم اًمٍمف واًمٜمحق واًمٌالهم٦م واًمٜم٘مد وشم٤مريخ  -

 .إدب ذم ُمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم

 .حق واًمٍمف ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مفُم٤مديت اًمٜم -

 :وذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٜمجػ، دّرس اعمٜم٤مه٩م اًمت٤مًمٞم٦م

 ذم اًمٜمحق  ذح ىمٓمر اًمٜمدى  .1

 ذم اًمٜمحق ذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ اًمٜم٤مفمؿ .2

 ذم اًمٜمحق ذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ قم٘مٞمؾ  .3

 ذم اًمٜمحق   ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م .4

 ذم اًمٍمف   ذح اًمٜمٔم٤مم .5

 ذم اعمٜمٓمؼ   طم٤مؿمٞم٦م ُمالّ قمٌد اهلل .6

  اعمٜمٓمؼذم   ذح اًمِمٛمًٞم٦م .7

 اعمٔمٗمرًمٚمِمٞمخ ٜمٓمؼ اعم .8

 ظمال ٦م اعمٜمٓمؼ .9

 ذم اًمٌالهم٦م  خمتٍم اعمٕم٤مين  .11

 ذم اًمٌالهم٦م    اعمٓمقل .11

 ضمقاهر اًمٌالهم٦م .12

                                                                                                               

 .سم٤مًمٜمجػ
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 قمٚمقم اًمٌالهم٦م .13

 ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف .14

 ذم إ قل    اعمٕم٤ممل .15

 أ قل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٞمخ اعمٔمٗمر .16

 ذم إ قل    اًمٙمٗم٤مي٦م .17

 ذم اًمٗم٘مف   ذح اًمٚمٛمٕم٦م .18

 انشُخ انفعهٍ يا تؼذ انُجف

سم٥ًٌم اًمٔمرف اًمًٞم٤مد اًمّمٕم٥م  ه1391اًمٜمجػ قم٤مم  قخ ايمػضقمايمشهم٤مدر 

طمٞم٨م  ٤مويروي ًمٜم٤م أن ظمروضمف يم٤من ُمٗم٤مضمئً  اًمذي ُمّر سم٤مًمٕمرا  سمٕمد هٞمٛمٜم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٌٕمثل،

و ٚمٝمؿ سم٤مقمت٘م٤مًمف  ٤ٌمح  الً قم٤مضم اأن هٜم٤مك أُمرً  الً أسمٚمٖمف أطمد اًمٕم٤مُمٚملم ذم أُمـ اًمٜمجػ ًمٞم

 .ٜم٤مكاًمٖمد وٟم٘مٚمف ُم٤ٌمذة إمم سمٖمداد طمٞم٨م يٜمتٔمره طمٙمؿ ضم٤مهز ه

ٟمحق ُم٤ٌمذة وشمقضمف ومٖم٤مدر ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م إمم اًمٌٍمة طمٞم٨م وّدع واًمده هٜم٤مك 

 اًمذي أو ٚمف إمم احلدود اًمٙمقيتٞم٦م، احلوج ضمسكم اظموزينوؾم٤مقمده ذم اخلروج  اًمٙمقي٧م

ُمديٜم٦م ، صمؿ إمم ًٓ أو سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مُمديٜم٦م اخلؼم هم٤مدر إمم اًمٙمقي٧م  صمؿ ُمـ

ويم٤من ُمدير اجل٤مُمٕم٦م يقُمٝم٤م  ،ٚمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمري٤مضوومٞمٝم٤م ىمدم أوراىمف ًم..  اًمري٤مض

اًمذي طمّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمخ ٟم٘م٤مش طم٤مد سم٥ًٌم ُمقىمٗمف  ايمدىمتقر فمبد ايمعزيز اخلقيطر

اًمٓم٤ميٗمل وحم٤موًمتف قمدم ىمٌقل اًمِمٞمخ سمِمتك إقمذار، وًمٙمـ اًمِمٞمخ طم٤مضمجف سم٤مًمٜمٔم٤مم 

اعمقىمػ اًمذي  هلذا اوأن ًمٞمس ًمف احلؼ ذم شمٓمٌٞمؼ هقاه طمتك أىمر ًمف وىمٌؾ شمًجٞمٚمف، وٟمٔمرً 

 ٤م إٟمّمحف أطمد اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مجل٤مُمٕم٦م أن يذه٥م إمم ضم٤مُمٕم٦م ضمدة طمٞم٨م  ،ٓىم٤مه ُمـ اعمدير

 .ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمت٘مدير واعمٕم٤مُمٚم٦م ٤مأومْمؾ ُمٙم٤مٟمً 

ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد )شمؿ اًمؽمطمٞم٥م سمف ذم طمٞم٨م  ،وسم٤مًمٗمٕمؾ و ؾ اًمِمٞمخ إمم ضمدة

ٌتٕم٨م ىمٌؾ أن يس اًمتدري ذم اؾمتٛمر قم٤مُملمو ،عم٤مدة إدب اًمٕمريب ٤مقملّم ُمدرؾًم و( اًمٕمزيز

، واعم٘مّرر ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه ُمـ ىمٌؾ اجل٤مُمٕم٦م إمم يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة
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 شصمديدة دم إدب ايمعريب ومقؿ»اًمذي يم٤من يدّرؾمف ظمالل ه٤مشملم اًمًٜمتلم يمت٤مب 

 .ذم هٞمئ٦م حترير جمٚم٦م أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م ا، ويم٤من قمْمقً يمؾدىمتقرة زمـً ايمشوؿمئ

اًمٗمؽمة طمٞم٨م اًمٕم٤ميٚم٦م ُم٤م شمزال شمٕمٞمش سم٤مًمٕمرا ، وم٘مد ظمالل هذه  اوٕٟمف قم٤مش وطمٞمدً 

اؾمتٖمؾ وىمتف سمجقٓت ُمٞمداٟمٞم٦م سمًٞم٤مرشمف اًمٗمقًمٙمس ذم ُمٕم٤ممل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م يًّجؾ ويّمّقر 

ُم٤م يِم٤مهده، ويٙمقن ىمٌٚمٝم٤م ىمد دّون ُم٤م ىمرأه قمـ إُم٤ميمـ اًمتل ي٘مّمده٤م ذم يمت٥م اًمت٤مريخ 

ـّ ٟمف يم٤من حيٛمؾ ومراؿمف ُمٕمف سم٤مًمًٞم٤مرة، ومإ :واًمٗم٘مف واًمرطمالت، وي٘مقل ٞمٜم٤مم ُمتك ُم٤م ضم

 .قمٚمٞمف اًمٚمٞمؾ

واؾمتٛمرت ِ الشمف سم٤مًمٜمجػ قمؼم اعمراؾمٚم٦م ُمع اًمِمٝمٞمد اًمّمدر وسم٤مىمل اًمّمح٥م 

 .اًمٙمرام

يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، وخترج  ذمدراؾم٦م اًمديمتقراه وأيمٛمؾ سمٕمد ذًمؽ 

سمدرضم٦م ديمتقراه ذم اًمٜمحق واًمٍمف واًمٕمروض سمت٘مدير اُمتٞم٤مز ُمع  ه1396ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 

ومراءة ازمـ ىمثغم وأشمرهو دم ايمدراؽموت )ن ُمقوقع وقمٜمقان رؾم٤مًمتف ُمرشم٦ٌم اًمنمف، ويم٤م

 ايمدىمتقر ايمشقخ إزمراهقؿ كجووُمٜم٤مىمِم٦م  ايمدىمتقر أمكم فمقم ايمسقدسم٢مذاف ( ايمـحقيي

إؾمت٤مذ همػم اعمتٗمرغ سمدار اًمٕمٚمقم  وإؽمتوذ فمعم ايمـجدي كوصػويمٞمؾ ضم٤مُمٕم٦م إزهر 

 .وقمْمق جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة

 :ُمٜمٝمؿ ،زُمالءه وروم٤مىمف اًمٜمجٗمٞملم يم٤مٟمقا يدرؾمقن ذم ُمٍم و ٤مدف أن قمدًدا ُمـ

صويمح ايمظوظمل  ايمدىمتقرايمسقد مصطػك مجول ايمديـ و ايمدىمتقرايمقائقم و ايمدىمتقرايمشقخ 

ايمسقد فمبد اهلودي زمـ ايمسقد حمسـ احلؽقؿ  ايمدىمتقرزهغم نموزي زاهد و ايمدىمتقرو

٤مٟم٧م ًمف ُمٕمٝمؿ ويم..  ؿمويمى ايمرهموفمل ايمدىمتقرايمسقد حمؿد زمحر ايمعؾقم و ايمدىمتقرو

 .ًم٘م٤مءات واضمتامقم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وأدسمٞم٦م

وسمٕمد طمّمقًمف قمغم اًمديمتقراه، قم٤مد إمم ضمدة وقملّم قمغم وفمٞمٗم٦م ُمدرس ذم ضم٤مُمٕم٦م 

ذم شمدريس اًمٜمحق واًمٍمف واًمٕمروض  ، واؾمتٛمره9/8/1396اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ذم 
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 :ٟمِم٤مـم٤مشمف اجل٤مُمٕمٞم٦مأهؿ ، وُمـ ه1419ذم اعمٌٙمر سم٤مجل٤مُمٕم٦م طمتك شم٘م٤مقمده 

ًً  أؾّمس ىمًؿ اًمٚمٖم٦م -  .ًمف ًمٗمؽمشملم ُمتت٤مًمٞمتلم ٤ماًمٕمرسمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب وقُملّم ريٞم

ؿم٤مرك ذم ُمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اًمرؾم٤ميؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ويم٤من ًمف اإلذاف  -

 .جلٛمٚم٦م ُمـ أسمح٤مث اًمؽمىمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م حمّٙماًم  ٤مقمغم سمٕمْمٝم٤م، واظمتػم أيًْم 

 (.أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م)ذم هٞمئ٦م حترير ٟمنمة  ايم٤من قمْمقً  -

٤م ود ايم٤من قمْمقً  - ًً  .اياًم ذم جلٜم٦م اعمخٓمقـم٤مت سمٛمٙمت٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م اعمريمزي٦مُم١مؾم

 .سمجدة( اًمٜم٤مدي اًمث٘م٤مذم إديب)ذم  ايم٤من قمْمقً  -

اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم )ذم  ا، اظمتػم أؾمت٤مذً ه1419وسمٕمد شم٘م٤مقمده ذم 

اعمٜمٓمؼ وأ قل اًمٌح٨م وأ قل قمٚمؿ يمتٌف ُمذيمرة سمٚمٜمدن، دّرس ومٞمٝم٤م  (اإلؾمالُمٞم٦م

م سم٤مإلذاف قمغم ٤ماًمتنميع اإلؾمالُمل، وىمقمٚمؿ اًمٙمالم وشم٤مريخ ظمال ٦م احلدي٨م و

 .سمٕمض ـمٚم٦ٌم اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه ومٞمٝم٤م

 انشُخ انفعهٍ تؼذ انتفّشؽ انىظُفٍ

اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُمقـمٜمف إم وسمٕمد شم٘م٤مقمده وؾمٙمٜم٤مه ذم 

سمدأ سمٛمنموع ه٤مدئ هيدف إمم إطمداث ٟم٘مٚم٦م صم٘م٤مومٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ ظمالل اًمٕمٛمَٚملْم 

 :ٝمٛملم اًمت٤مًمٞملماعم

شم٠مؾمٞمس وإىم٤مُم٦م ُمٝمرضم٤مٟم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م قمديدة يٚم٘مل ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء وإؾم٤مشمذة : إول

اعمح٤مرضات ويِم٤مريمقن ذم طمقارات وٟمدوات قمٚمٛمٞم٦م ؾم٤ممه٧م سمِمٙمؾ يمٌػم ذم ظمٚمؼ 

 .وشمرسمٞم٦م ضمٞمؾ ضمديد ُمـ اعمث٘مٗملم

إطمٞم٤مء وشمِمجٞمع طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ ذم اعمٜمٓم٘م٦م وذًمؽ سمؽمسمٞم٦م قمدد ُمـ اعمث٘مٗملم : وايمثوين

 .جٞمٕمٝمؿ قمغم اًمٌح٨م واًمٙمت٤مسم٦م وُمراضمٕم٦م يمت٤مسم٤مهتؿ واًمت٘مديؿ هل٤موشمِم

أُم٤م ُمنموقمف إيمؼم ًمتجديد ُمٜم٤مه٩م وُم٘مررات اًمدرس احلقزوي، وم٘مد اؾمتٛمر ومٞمف 
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 طمتك أشمؿ -يمام أذٟم٤م  -هذه اًمًٜملم مل يٜم٘مٓمع قمٜمف ُمٜمذ سمدأه ذم اًمٜمجػ إذف ظمالل 

 :وهل ،ُمراطمٚمف اًمثالث

ُم٤م يٕمرف )احلقزوي عمقاده اًمدراؾمٞم٦م  ًمدرسإقم٤مدة يمت٤مسم٦م ُم٘مررات ا: اظمرضمؾي إولم -

سمٚمٖم٦م ُمٞمنة وأؾمٚمقب شمرسمقي ضمديد يتٜم٤مؾم٥م  (ذم احلقزات اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤معم٘مدُم٤مت

ٕمنمات ًموًمٖم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم، وظمْمع سمٕمض ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف هذه ًمٚمتجرسم٦م 

، (ايمؼمزمقي ايمديـقي)و( مبودئ أصقل ايمػؼف)و( طمالصي اظمـطؼ)اًمًٜملم يمٙمتٌف 

خمتٌم : )د إيمؼم ُمـ سم٘مٞم٦م اعم١مًمٗم٤مت وُمٜمٝم٤مويدظمؾ وٛمـ هذا اجلزء اًمٕمد

طمالصي )، (سمؾخقص ايمعروض)، (خمتٌم ايمـحق)، (سمؾخقص ايمبالنمي)، (ايمٌمف

، (سم٠مضمزايف اًمثالصم٦م -مبودئ فمؾؿ ايمػؼف )، (مذهى اإلمومقي)، (فمؾؿ ايمؽالم

 (..ايمؼراءات ايمؼرآكقي)، (آصمتفود)، (ايمتؼؾقد)

 ذم اًمدرس احلقزوي ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اؾمتٙمامل اعم٘مررات اًمٜم٤مىمّم٦م: اظمرضمؾي ايمثوكقي -

ٕمالىم٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اًم ذات٦م وإدظم٤مل ُم٘مررات ًمٌٕمض اًمٕمٚمقم احلديث٦م اعمٝمٛمّ 

سموريخ ) :ذه اعم١مًمٗم٤مت، ومم٤م أٟمجزه ُمٜمٝم٤م يمتٌفووٕمف هلذم  ااإلؾمالُمٞم٦م، ويم٤من رايدً 

ايمدويمي )و( أصقل فمؾؿ ايمرصمول)و( أصقل ايمبحٌ)و( ايمتمميع اإلؽمالمل

 (.أصقل احلديٌ)و (ايمؼماثأصقل حتؼقؼ )و( اإلؽمالمقي

ُمرطمٚم٦م اًمدرس اًمٕم٤مزم ذم )سمحقث اؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف وإ قل : اظمرضمؾي ايمثويمثي -

ُمٜمٝم٩م ضمديد ووٕمف وسمٜمك قمٚمٞمف يم٤موم٦م ُم٤ًميؾ وٟمٔمري٤مت اًمٕمٚمؿ ، وىمد يم٤من ًمف (احلقزة

دروس : )وُم١مًّمَٗمٞمف ذم هذا اًم٤ٌمب مه٤م ،(اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي آضمتامقمل)وهق ُم٤م أؾمامه 

 (.أضمزاء 4 - دروس دم همؼف اإلمومقي)و( يـأضمز - مومقيدم أصقل همؼف اإل

ايمشقخ فمبد اهلودي وذم ظمت٤مم هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م ذم ذيمري٤مت أؾمت٤مذٟم٤م اًمٕماّلُم٦م 

إذف  واؾمتٕمراوٜم٤م ٕهؿ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشمف اًمتل رسمام ختتزل طم٤مرض اًمٜمجػ ايمػضقم

ٓ شمْمٞمػ  إؿم٤مرات وؿمقاهد ىمد ن هذه اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤م هل إّٓ وُمدارؾمف اعمٕم٤مسة، ٟم٘مقل إ

ًمٚم٘مراءة واعمٕمروم٦م واًمدراؾم٦م ٕؾم٤مشمذة اجلٞمؾ اًمذهٌل  ٤ماًمٙمثػم ًمٚم٤ٌمطمثلم، وًمٙمٜمٝم٤م شمٗمتح سم٤مسمً 

 .ذم اًمٜمجػ إذف
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 َهِسَرد هإَلفاخ العاّلهح الفضلي

ضمسكم مـصقر ايمشقخ: إفمداد
(1)

 

 جمًىػح ػهىو انمشآٌ  :اًلأو

قيٛمل اًمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًمٚم، حتؼقؼ ـزمدايي اهلدايي دم فمؾؿ ايمتجقيد . 4

ه 1411، 1، طذ سمػموت ١مؾم٦ًم أهؾ اًمٌٞم٧م ، ُم(ه 1251ت طمدود )إطم٤ًميل 

أطمٙم٤مُمف وُم٤ًميٚمف، ذم وقء ُمٜمٝم٩م : شمٌح٨م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم قمٚمؿ اًمتجقيد: م1991

 .دراؾم٦م وآؾمتٜمت٤مجوم٘مٝمل اؾمتدٓزم، يٕمتٛمد ـمري٘م٦م آضمتٝم٤مد وأ قًمف أؾم٤مؾًم٤م ذم اًم

ت )ىم٤مؾمؿ اعمرادي اًمٜمحقي  اسمـ أم، ذح ايمقاوحي دم جتقيد ايمػوحتي ـ حتؼقؼ. 2

يت٠مًمػ اًمٙمت٤مب ُمـ ُمتـ : سمدون شم٤مريخ، سمػموت –دار اًم٘مٚمؿ ، (اهلجري٦م اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م

ٟمٔمؿ اًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ  ُمـ( اًمقاوح٦م ذم دمقيد اًمٗم٤محت٦م: )سمٕمٜمقان: وذح، ومٛمتٜمف

قمـ أطمٙم٤مم دمقيد يمٚمامت  ومٞمف تحدثيسمـ قمٛمر اجلٕمؼمي اعم٘مرئ اًمٜمحقي، إسمراهٞمؿ 

ومٝمق ًمٚمحًـ سمـ ىم٤مؾمؿ اعمرادي اًمٜمحقي اعمٕمروف سم٤مسمـ أم : ُم٤م اًمنمحأ. ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م

 . ىم٤مؾمؿ

/ ه1431، 4، طذ سمػموت ، ُمريمز اًمٖمديرسموريخ وسمعريػ: ايمؼراءات ايمؼرآكقي. 3

ُمـ أوايؾ اًمٙمت٥م اًمتل شمٜم٤موًم٧م سمح٨م اًم٘مراءات اًم٘مرنٟمٞم٦م سم٤مًمتٕمريػ واًمت٠مريخ : م2119

ٟمِم٠مة اًم٘مراءات : ًمت٤مزمسمتقؾمع وؿمٛمقًمٞم٦م، شمقزقم٧م ومّمقل اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜمحق اهل٤م 

وشمٓمقره٤م، اًمتٕمريػ سم٤مًم٘مراءات، ُمّم٤مدر اًم٘مراءات، اظمتالف اًم٘مراءات وأؾم٤ٌمسمف، 

                                                                                                               

 .، قمْمق جلٜم٦م ُم١مًّمٗم٤مت اًمٕماّلُم٦م اًمٗمْمكمُمـ اًم٘مٓمٞمػ٤مشم٥م يم (1)
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 .آظمتٞم٤مر ذم اًم٘مراءات، اعم٘مٞم٤مس اًم٘مرايل، اًم٘مراءات واًمتجقيد

، ضم٤مُمٕم٦م ذ رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ومراءة ازمـ ىمثغم وأشمرهو دم ايمدراؽموت ايمـحقيي. 4

 اًمتٛمٝمٞمد :ًم٦م ُمـ متٝمٞمد وصمالصم٦م أسمقابشمتٙمقن هذه اًمرؾم٤م: ، خمٓمقط(م 1975) اًم٘م٤مهرة

 اًم٤ٌمب اًمث٤مينسمٞمٜمام اًم٘مراءات اًم٘مرنٟمٞم٦م،  طمقل اًم٤ٌمب إولطمقل اًمتٕمريػ سم٤مسمـ يمثػم، و

ة اسمـ يمثػم ذم اًمدراؾم٤مت أصمر ىمراءطمقل  اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨ميم٤من قمـ  ىمراءة اسمـ يمثػم، و

 .اًمٜمحقي٦م

: م2119/ ه1431، 1، طذ سمػموت ، ُمريمز اًمٖمديرفمؾؿ ايمتجقيداظمقصمز دم . 5

 .ُمـ ىمقاقمده ووقاسمٓمف قمغم اعمٝمؿّ  خمتٍم اىمتٍم يمت٤مب دراد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد

ٙمامل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمٕمت٤مي٘مل احلكم ، ًم(حتؼقؼ)ايمـوؽمخ واظمـسقخ . 6

/ ه1412، 2، طذ سمػموت  ُم١مؾم٦ًم أهؾ اًمٌٞم٧م، (ت اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة)

يمؾ ؾمقرة إمم قمدد أي٤مت اًمٙمت٤مب يٕمرض ًمًقر اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ويِمػم ذم : م1982

اًمٜم٤مؾمخ٦م أو اعمٜمًقظم٦م ومٞمٝم٤م، صمؿ يثٌتٝم٤م ُمع اإلؿم٤مرة ذم يمؾ ني٦م ُمٜمًقظم٦م إمم أي٦م اًمتل 

 .ٟمًختٝم٤م، ُمٌتدًي٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م وُمٜمتٝمًٞم٤م سمًقرة اًمٜم٤مس

ًُا  جمًىػح ػهىو احلذَج : حاَ

رشّم٥م : م2119/ ه1431، 2سمػموت، طذ  ، ُمريمز اًمٖمديرأصقل احلديٌ. 7

ُم٘مدُم٦م قمٚمؿ أ قل احلدي٨م، شم٤مريخ أ قل : سم٤مًمِمٙمؾ اًمت٤مزم باًمٙمت٤م اعم١مًمػ ومّمقل

احلدي٨م، اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٤مُّم٦م ذم أ قل احلدي٨م، ُمّم٤مدر احلدي٨م، قمٜم٤مس احلدي٨م، 

أىم٤ًمم احلدي٨م، أهٚمٞم٦م اًمراوي ًمٚمرواي٦م، اًمتّمحٞمح٤مت اًمٕم٤مُّم٦م، يمٞمٗمٞم٦م حتّٛمؾ احلدي٨م 

تف حمٛمد ُمٝمدي ىم٤مم سمؽممج: اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦مإمم شمرضمؿ وـمٌع اًمٙمت٤مب ىمد و .وـمر  ٟم٘مٚمف

طم٘مل وإسمراهٞمؿ إىم٤ٌمل وٟمنمشمف ذيم٦م چ٤مپ وٟمنم سملم اعمٚمؾ سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُم١مؾم٦ًم 

وشمرضمؿ يمذًمؽ إمم اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وـمٌع . ه 1384اٟمتِم٤مرات أُمػم يمٌػم سمت٤مريخ 

ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ( دراي٦م احلدي٨م)يمت٤مب وُمٕمف ( Introduction to Hadith: )سمٕمٜمقان
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 Islamic College for)ـمٌع ُمـ ىمٌؾ  و( Nazmina Virjee)وىم٤مم سمؽممجتف 

Advanced Studies Press )م2112سمريٓم٤مٟمٞم٤م وشمقزيع دار اًم٤ًمىمل ؾمٜم٦م -سمٚمٜمدن. 

: م2119/ ه1431،  2سمػموت، طذ  ، ُمريمز اًمٖمديرأصقل فمؾؿ ايمرصمول. 8

ُم٘مدُم٦م قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م، شم٤مريخ قمٚمؿ اًمرضم٤مل، : وؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م

اًمرضم٤مًمٞم٦م، إيْم٤مطم٤مت أؾم٤مٟمٞمد اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م، أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مقاقمد اًمرضم٤مًمٞم٦م، اًمٗمقايد 

 .ومٝمرؾم٧م اًمٓمقد واًمٜمج٤مر، آظمتّم٤مرات واًمرُمقز ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل

 انؼمهُح وادلؼاسفجمًىػح انؼمُذج : حانًخا

اًمٙمت٤مب : م2111/ ه1431، 2، دار اًمراومديـ ذ سمػموت، طأً اإلؽمالم مبد. 9

، يدرس شمٓمقر ه٤مشملم (اإلؾمالم)و( ديـاًم)ًمقًٟم٤م ضمديًدا ُمـ اًمدراؾم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٚمٛم٦م  دُ يٕم

اًمٙمٚمٛمتلم ُمـ ُمٕمٜم٤ممه٤م اًمٚمٖمقي إمم ُمٕمٜم٤ممه٤م آ ٓمالطمل، ووضمف اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ًمٞمّمؾ 

: اًمديـ ُمٗمٝمقًُم٤م: عمٕمٜمك اإلؾمالم يمٛمٌدأ وُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة، وذًمؽ وٛمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م

٘مرنن اإلؾمالم ذم اًمٚمٖم٦م، ذم اًم: اإلؾمالم ُمٗمٝمقًُم٤م. اًمديـ ذم اًمٚمٖم٦م، ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ

 .اًمٕم٘مٞمدة، اًمٜمٔم٤مم: أً اإلؾمالم ُمٌد. اًمٙمريؿ

ذ ، ُمريمز اًمٖمدير دراؽمي مـفجقي ٕصقل ايمعؼقدة اإلؽمالمقي: ايمؼمزمقي ايمديـقي. 40

اًمتٕمريػ سم٤مٕ قل : اطمتقى اًمٙمت٤مب قمغم: م2117/ ه1428، 5، طسمػموت

اإلؾمالُمٞم٦م إؾم٤مس، وشمٗمًػم سمٕمض ؾمقر اًم٘مرنن، واًمتٕمريػ سمٜمٝم٩م اًمٌالهم٦م ًمإلُم٤مم قمكم 

، ورؾم٤مًم٦م احل٘مق  واًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م ًمإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ   ـم٤مًم٥م سمـ أيب

 .إيٛم٦م آصمٜمل قمنم  ًمًػموخمتٍم 

: م2117/ ه1428، 1، طذ سمػموت، ُمريمز اًمٖمدير الصي احلؽؿي اإلهلقيطُم . 44

قم٤مُمؾ : ؿمٛمؾ اًمٙمت٤مب ُم٘مدُم٦م شمٕمريٗمٞم٦م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اؾمتٕمرض ومٞمٝم٤م ذ إو٤موم٦م ًمتٕمريٗمٝم٤م ذ

، شمٕمريٗمٝم٤م: اإلهلٞم٦ماحلٙمٛم٦م ًمٗمٚمًٗمل، شم٤مرخيٝم٤م، صمّؿ قمرض ًمٌح٨م ٤م، ُمّمدر اًمٗمٙمر اٟمِم٠مهت

اإلؾمالُمٞم٦م وشمرمج٤مت ٕهؿ ت٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م ، وسمٕمد ذًمؽ شمٕمّرض ًمُمّمدره٤م، ُمقوققمٝم٤م
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صمؿ اًم٤ٌمب ومٞمام شمٜم٤مول اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُم٘مدُم٤مت احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م،  .أقمالم اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم

 .اًمراسمع شمٜم٤مول ُم٤ٌمطم٨م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م

: م2117/ ه1428، 3، طذ سمػموت، ُمريمز اًمٖمدير ايمؽالمالصي فمؾؿ طُم . 42

شم٤مريخ قمٚمؿ اًمٙمالم، ُم٘مدُم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، اعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم : إسمقاب اًمت٤مًمٞم٦م اًمٙمت٤مب وؿّ 

 .ُم٤ٌمطم٨م قمٚمؿ اًمٙمالمدراؾم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم، 

اًمٙمت٤مب : م2117/ ه1428، 3، طذ سمػموت، ُمريمز اًمٖمدير الصي اظمـطؼطُم . 43

ُم٘مدُم٦م قمٚمؿ : ومّمقًمف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم اعم١مًّمػ اد عم٤مدة قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ رشّم٥مُم٘مرر در

همػم اعم٤ٌمذ : اعمٜمٓمؼ، اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٤مُم٦م، اًمتٕمريػ، اًمت٘مًٞمؿ واًمتّمٜمٞمػ، آؾمتدٓل

 .واعم٤ٌمذ، اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م، ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

، 1، دار اًمراومديـ ذ سمػموت، طدراؽمي معجؿقي ديـقي ظمصطؾح أهؾ ايمبقً. 44

ُمـ ظمالل ( أهؾ اًمٌٞم٧م)ذم هذه اًمدراؾم٦م سمح٨م اعم١مًمػ ُمّمٓمٚمح : م2111/ ه1431

 .حتديد ُمٕمٜم٤مه آ ٓمالطمل اًمذي طمددشمف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مرنن واًمًٜم٦م

ُمريمز اًمٖمدير ، زمحٌ دم ايمـشلة وأصقل ايمعؼقدة وايمتمميع: مذهى اإلمومقي. 45

شمٕمريػ : اًمت٤مًمٞم٦م قمغم اًمٕمٜم٤مويـاًمٙمت٤مب اطمتقى : م1996 /ه1417، 1، طذ سمػموت

ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م، ٟمِم٠مشمف، طمجٞمتف، قم٘م٤ميده، شمنميٕم٤مشمف، ُمقىمػ اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمٗمر  

وىمد شمرضمؿ اًمٙمت٤مب إمم اًمٚمٖم٦م  .اإلؾمالُمٞم٦م، ُمقىمػ اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م

 THE IMAMIYA): م سمٕمٜمقان1997اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمـ ىمٌؾ ُمريمز اًمٖمدير وـمٌع ؾمٜم٦م 

SECT: A Study Of Its Origin, Beliefs and Laws.) 

وطمدة اًمتٕمٚمٞمؿ سمًٗم٤مرة ، ؼقي دم همؽر ايمدىمتقر حمؿد إومبولؾُ اظمسمويمقي اخُل . 46

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم : م1986/ ه1416، 1، طمجٝمقري٦م سم٤ميمًت٤من اإلؾمالُمٞم٦م ذ اًمري٤مض وضمدة

إطمٞم٤مء ذيمرى اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل ىم٤مُم٧م ؾمٗم٤مرة سم٤ميمًت٤من سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

طمقل اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل، ويم٤مٟم٧م هذه اًمدراؾم٦م سم٢مقمداد جمٛمققم٦م ُمـ اًمدراؾم٤مت 
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 .اًمتل شم٘مّدم هب٤م اعم١مًمػ ذ إطمداه٤ماعمختٍمة ذ 

 جمًىػح ػهى انفمه: ساتًؼا

، 1، طاجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذ ًمٜمدن، سموريخ ايمتمميع اإلؽمالمل. 47

ير د هذا اًمٙمت٤مب شم٤مريخ اًمتنميع اإلؾمالُمل اإلُم٤مُمل، سمدًءا ُمـ : م1993/ ه1414

 .إمم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ًٓ وو ق ل ٝمد اًمرؾمققم

ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمٜمنم ذ ، أضمزاء 4ذ  دروس دم همؼف اإلمومقي. 48

ل آؾمتدٓزم ي٘مع ذم أرسمٕم٦م يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف اإلُم٤مُم: م1995 -ه 1415، 1، طىمؿ

وسمحقث اؾمتدًٓمٞم٦م ذم أضمزاء، ظمّّمص اعم١مًّمػ اجلزء إول ًمٚمٌحقث اًمتٛمٝمٞمدي٦م 

ؿ . ٚمٞم٦م، وذم اجلزء اًمث٤مين سمح٨م اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ىمديٛم٦ًم وطمديث٦مً رة اًمتق اًمٓمٝم٤م ًّ سمٞمٜمام ىم

اعمٕم٤مُمالت : ًؿ اًمث٤ميناًم٘مواعمٕم٤مُمالت اعمتداوًم٦م،  قمـ إول: اجلزء اًمث٤مًم٨م إمم ىمًٛملم

 .اعمًتحدصم٦م، وذم اجلزء اًمراسمع سمح٨م ومٞمف ُمٕم٤مُمالت اًمٌٜمقك اًمتج٤مري٦م

ُمريمز اًمٖمدير ذ ، ؼقؼي واحلؽؿاحل.. ايمغـوء ـ دراؽمي همؼفقي يمظوهرة ايمغـوء . 49

شم٤مريخ اًمٖمٜم٤مء، : ًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦موّٛم٧م اًمدراؾم٦م ا: م1998/ ه1419، 1، طسمػموت

، طمٙمؿ اًمٖمٜم٤مء، ُمًتثٜمٞم٤مت (٤موم٘مٝمٞمّ )ًمٖم٦م وا ٓمالطًم٤م : ريػ اًمٖمٜم٤مءطم٘مٞم٘م٦م اًمٖمٜم٤مء، شمٕم

وىمد شمرضمؿ اًمٙمت٤مب إمم  .اًمٖمٜم٤مء ذم إقمراس، ىمراءة اًم٘مرنن، اعمراصمل احلًٞمٜمٞم٦م: اًمٖمٜم٤مء

( م2116)ش ه  1385وـمٌع وٟمنم ؾمٜم٦م ( جمتٌك إهلل ظمراؾم٤مين)اًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

دومؽم : ُمـ ىمٌؾ هتٞمف وحت٘مٞمؼ( سمرؾمك وم٘مٝمل سمديدة همٜم٤م، ُم٤مهٞم٧م وطمٙمؿ نن)سمٕمٜمقان 

 .ُم١مؾمًف سمقؾمت٤من يمت٤مب: شمٌٚمٞمٖم٤مت إؾمالُمل ؿمٕم٦ٌم ظمراؾم٤من، ٟم٤مذ

 -ه 1431، 2، طسمػموتذ  ُمريمز اًمٖمدير، أضمزاء 3ذ مبودئ فمؾؿ ايمػؼف . 20

وقمٜم٤مويـ سم٤ميَبّ اًمٓمٝم٤مرة ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف، : قمغم إول اجلزءتقى اطم: م2111

اًمّمقم، وآقمتٙم٤مف، : واًمّمالة، سمٞمٜمام اطمتقى اجلزء اًمث٤مين قمغم قمٜم٤مويـ أسمقاب

 .احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة: واجلزء اًمث٤مًم٨م قمغم إسمقاب. واًمزيم٤مة، واًمّمدىم٦م، واخلٛمس
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ـ اًمِمٞمخ حمٛمد طمً، ؼهدايي ايمـوؽمؽكم مـ احلجوج واظمعتؿريـ ـ حتؼق. 24

، 1، طدار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ذ سمػموت، (ه1266ت ) ٤مطم٥م اجلقاهر 

ًدا ًمٚمٛمٜم٤مؾمؽ ٜم٤مؾمؽ احل٩م، ممٝم  ُم: يٌح٨م اعم١مًمػ ذم اًمٙمت٤مب قمـ: م1992/ ه1412

 .سم٤ٌمب قمـ نداب اًمًٗمر، وأىم٤ًمم احل٩م واًمٕمٛمرة و قرمه٤م

 جمًىػح أصىل انفمه: خايًغا

، ايمممفمقكم يمظوهريت ايمتؼؾقد وآصمتفوددراؽمي همؼفقي : ايمتؼؾقد وآصمتفود. 22

: رؾم٤مًمتلم ُمًت٘مٚمتلم اًمٙمت٤مب يتٜم٤مول: م2116/ ه1427، 2، طُمريمز اًمٖمدير ذ سمػموت

ُمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمد، شم٤مريخ : اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م ٧مإومم قمـ فم٤مهرة اًمت٘مٚمٞمد اًمنمقمل، وٛم

٦م قمـ واًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم .وذوـمف، ُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد وُمقارد اًمت٘مٚمٞمد اًمنمقمل، اعم٘مٚم دطمٙمؿ و

أمهٞم٦م آضمتٝم٤مد، شمٕمريٗمف، : اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م وّٛم٧مفم٤مهرة آضمتٝم٤مد اًمنمقمل، 

 .ُمنموقمٞمتف، أهداومف، شم٤مرخيف، شم٘مًٞمٛمف، وؾم٤ميٚمف، جم٤مًمف، ُمقاده

، 2، طُمريمز اًمٖمدير ذ سمػموت، دروس دم أصقل همؼف اإلمومقي ـ صمزآن. 23

 :٘مدُم٦ماعم: ىمًؿ اعم١مًمػ اجلزء إول إمم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م أسمقاب: م2116/ ه1427

واًم٤ٌمب إول ظمّمّمف ًمٚمٌح٨م ذم اعم٘مدُم٦م حتدث ومٞمٝم٤م قمـ ُمقاد اًمٌح٨م إ قزم، 

شمٕمريٗمف، ُمقوققمف، وم٤ميدشمف، طمٙمؿ شمٕمٚمٛمف، قمالىمتف سم٤مًمٕمٚمقم : إومم ًمٕمٚمؿ إ قل

ُمّمدر قمٚمؿ : اًم٤ٌمب اًمث٤مين حتدث ومٞمف قمـ اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٕمٚمؿ إ قل. إظمرى

اًمدًمٞمؾ، : احلٙمؿُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ و: ٨ماًم٤ٌمب اًمث٤مًم. إ قل، وفمٞمٗمتف، شمّمٜمٞمػ ُم٤ٌمطمثف

، (ُم٤ٌمطم٨م دًٓم٦م إًمٗم٤مظ)اًم٤ٌمب اًمراسمع سمٞمٜمام ؿمٛمؾ اجلزء اًمث٤مين . آؾمتدٓل، احلٙمؿ

ُم٤ٌمطم٨م إ قل )اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس، و(ُم٤ٌمطم٨م اعمالزُم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م)اًم٤ٌمب اخل٤مُمس و

 .(ُم٤ٌمطم٨م قمالىم٤مت إدًم٦م)اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع ، و(اًمٕمٛمٚمٞم٦م

٤مزم اًمٙمريمل قمكم سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمٕم، ؿمريؼ اؽمتـبوط إضمؽوم ـ حتؼقؼ. 24

رؾم٤مًم٦م  هل: م1971/ ه1391، 1، طُمٓمٌٕم٦م أداب ذ اًمٜمجػ، (ه941ت )اًمٕم٤مُمكم 

ُمقضمزة ذم اًمتٕمريػ سمٓمر  اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، شمقومر ومٞمٝم٤م 
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 .د ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤ممُم١مًمٗمٝم٤م قمغم ذيمر أدًم٦م إطمٙم٤مم اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م اعمجتٝم

: م2116 /ه1427، ُمريمز اًمٖمدير ذ سمػموت، ط مبودئ أصقل ايمػؼف .25

قم٤مرًو٤م اًمتٕمريػ  إ قًمٞم٦م اىمتٍم اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب قمغم شمدويـ أهؿ ُم٤ًميؾ قمٚمؿ

 .٤م سم٤مإلؿم٤مرة إمم اعم٠ًمًم٦م ودًمٞمٚمٝم٤موذوطمٝم٤م وُمٙمتٗمٞمً 

 ،2، طُمريمز اًمٖمدير ذ سمػموت، ايمقؽمقط دم ومقافمد همفؿ ايمـصقص ايمممفمقي. 26

ىمقاقمد دراؾم٦م اًمٜمص : إمم اًمت٤مزم اًمٙمت٤مب قمٜم٤مويـ اعم١مًّمػ ىمًؿ :م2116/ ه1427

اًمنمقمل، جم٤مل دراؾم٦م اًمٜمص اًمنمقمل، شمٕمٞملم ُمراد اعمنمع ُمـ اًمٜمص، قمالىم٤مت 

 .اًمٜمّمقص

 جمًىػح ػهىو انهغح انؼشتُح وآداهبا: عادًعا

، ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد دراؽمي وكؼد ـ رؽمويمي موصمستغم: أؽمامء إهمعول وإصقات. 27

 ٜمٗمٝم٤م اعم١مًمػ إمم متٝمٞمد وسم٤مسملم، إول ُمٜمٝمام ٕؾمامء إومٕم٤مل، : ، خمٓمقط(م1971)

 ًمٚمتٕمريػ امويمؾ سم٤مب ىمًؿ إمم صمالصم٦م ومّمقل، إول ُمٜمٝم. واًمث٤مين ٕؾمامء إ قات

 .واًمث٤مًم٨م ٕطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤معم٤مدة، واًمث٤مين ٕىم٤ًمُمٝم٤م،

/ ه1416، 1، طُمٙمت٦ٌم دار اًمقوم٤مء ذ ضمدة، أفمراف ايمـحق دم ايمشعر ايمعريب. 28

إسمٞم٤مت اًمتل يتٛمثؾ ومٞمٝم٤م اًمِمٕمراء سمٌٕمض اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب جيٛمع : م1986

مجع ومٞمف اعم١مًمػ . فٟمٗمً اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٜمحقي٦م ويٙمقن هل٤م اعمٕمٜمك آ ٓمالطمل اًمٜمحقي

 .أيمثر ُمـ صمالصمٛمئ٦م سمٞم٧م ؿمٕمري ٕيمثر ُمـ شمًٕملم ؿم٤مقمًرا

: م2111/ ه1431، 1سمػموت، طذ  ، دار اًمراومديـإمثول دم هنٍ ايمبالنمي. 29

: ي٦م أدسمٞم٦م،  ٜمّػ ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ إُمث٤مل اًمقاردة ذم اًمٜمٝم٩م إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، هلدراؾم٦م ًمٖمق

إُمث٤مل اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم ذم يمالُمف وهل ًم٘م٤ميٚملم نظمريـ، وإُمث٤مل اًمتل وٛمـ 

اإلُم٤مم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم يمالُمف، وإُمث٤مل اًمتل ىم٤مهل٤م اإلُم٤مم، وأىمقال اإلُم٤مم اًمتل دمري جمرى 
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إمم أُمث٤مل ٟمثري٦م وأظمرى ؿمٕمري٦م، دارؾًم٤م يمؾ ىمًؿ قمغم  وىمد ىمًؿ إوًملم ُمٜمٝم٤م. اعمثؾ

 .طمدة

اًمٙمت٤مب قم٤ٌمرة قمـ اظمتٞم٤مرات ٟم٘مٚمٝم٤م اعم١مًمػ ُمـ اًمٙمت٥م : ، خمٓمقطزموومي ؾمعر. 30

 .ر  ٖمػمة صمؿ مجٕمٝم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مبواًمدوري٤مت ذم أورا  ُمتٗمرىم٦م ودوم٤مشم

/ ه1431، 1، دار اًمراومديـ ذ سمػموت، طايمتذىمرة دم ايمؾغي ايمعرزمقي وآداهبو. 34

سمٚمٖم٧م قمدة اعمتٜمّققم٦م ذم دوم٤مشمر وأورا ،  ىمراءاشمف ُمـ ُم٤مّدشمف اًمٙمت٤مب مجع اعم١مًمػ: م2119

 .ُمٜم٘مقًم٦م، شمٜمققم٧م ذم ومٜمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م 391اًمٜم٘مقل ومٞمٝم٤م 

اًمٙمت٤مب : سمدون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ذ سمػموت، سمؾخقص ايمبالنمي. 32

: ٛم٘مدُم٦م قمـ قمٚمؿ اًمٌالهم٦مقمرض خمتٍم عم٤مدة قمٚمؿ اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمدأه اعم١مًمػ سم

صمؿ . شمٕمريٗمف، ذح اًمتٕمريػ، أىم٤ًمم اًمٌالهم٦م، قمٜم٤مسه٤م، أىم٤ًمم إؾمٚمقب إديب

 .قمٚمؿ اعمٕم٤مين، قمٚمؿ اًمٌٞم٤من، قمٚمؿ اًمٌديع: قمرض خمتٍم ًمٕمٚمقم اًمٌالهم٦م اًمثالصم٦م

: م1983/ ه1413 1، طدار اًمٌٞم٤من اًمٕمريب ذ ضمدة، سمؾخقص ايمعروض. 33

وومؼ ُمٜمٝم٩م ضمديد اسمتٙمره اعم١مًمػ، طمٞم٨م  اًمٙمت٤مب ُمٚمخص عم٤مدة قمٚمؿ اًمٕمروض، وًمٙمـ

 .ٚمٓم٤مًم٥م وختٚمٞمًّم٤م ًمٚمٕمٚمؿ مم٤م يث٘مٚمفًم الً وضمد ذم هذا اعمٜمٝم٩م شمًٝمٞم

شَمُٚمُؿ : م1984/ ه1415، 1، طهت٤مُم٦م ًمٚمٜمنم ذ ضمدة، دراؽموت دم اإلفمراب. 34

 ٤مهذه اًمدراؾم٦م مجٞمع اعم٤ًميؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلقمراب ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمحثٝم٤م اعم١مًمػ ضم٤مُمٕمً 

طم٘مٞم٘م٦م اإلقمراب، قم٤مُمؾ اإلقمراب، دٓيؾ : ف وومؼ اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزميسمآرا ٤موُمدًمٞمً  اوٟم٤مىمدً 

اإلقمراب، وفمٞمٗم٦م اإلقمراب، جم٤مٓت اإلقمراب، ُم٤مدة اإلقمراب، ـمري٘م٦م اإلقمراب، 

 .شم٘مدير اإلقمراب

: م1982/ ه1412 ،1، طدار اًم٘مٚمؿ ذ سمػموت، دراؽموت دم ايمػعؾ. 35

. شمٕمريػ اًمٗمٕمؾ: اًمت٤مًمٞم٦م ٤م ذم اًمٕمٜم٤مويـمتثٚم٧م ُمقوققم٤مهتطمقل اًمٗمٕمؾ اًمٙمت٤مب دراؾم٦م 
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 .إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ. سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ. شم٘مًٞمؿ اًمٗمٕمؾ. اؿمت٘م٤م  اًمٗمٕمؾ. دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ

 ،1، طذيم٦م اعمّمٓمٗمك ذ اعمٜم٤مُم٦م، ايمدرس ايمؾغقي دم ايمـجػ إذف. 36

ير د اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م : م2115/ ه1426

ُمـ ُم١مؾمس احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م ذم اًمٜمجػ إذف، سمدًءا 

واٟمتٝم٤مًء سمٕمٍمٟم٤م احل٤مرض، طمٞم٨م أطمَم اعم١مًمػ أيمثر ُمـ ( ه461ت )اًمٓمقد اًمِمٞمخ 

 .ُم١مًم ػ ذم جم٤مل اًمدرس اًمٚمٖمقي 211

ديقان ؿمٕمر يْمؿ جمٛمققم٦م ىمّم٤ميد ًمٚمديمتقر : ، خمٓمقطرء مـ ايمشعر. 37

 .اًمٗمْمكم

ٕدزمقي دم ايمـجػ ايمشقخ حمؿد أمكم زيـ ايمديـ ودوره دم إكامء احلرىمي ا. 38

ذم هذا اًمديمتقر اًمٗمْمكم  حتدث: م1999، 1، طدار اجلديد ذ سمػموت، إذف

ؿمخّمٞم٦م اًمِمٞمخ زيـ اًمديـ ، وعمح٦م قمـ شم٤مريخ احلريم٦م إدسمٞم٦م ذم اًمٜمجػ: قمـ اًمٙمت٤مب

ؿم٤مرك اعم١مًمػ ذم يمت٤مسم٦م اًم٘مًؿ إول . دوره ذم إٟمامء احلريم٦م إدسمٞم٦م ذم اًمٜمجػوإدسمٞم٦م 

 .اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ طمًـ اًمّمٗم٤مرن سمٞمٜمام يم٤مُمـ اًمدراؾم٦م، 

سمدون ، داب ذ اًمٜمجػُمٓمٌٕم٦م أ، كشلسمف وسمطقره: فمؾؿ ايمبالنمي ايمعرزمقي. 39

يدرس اعم١مًمػ ذم هذه اًمدراؾم٦م ُمراطمؾ شمٓمقر اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدًءا ُمـ اًمٕمٍم : شم٤مريخ

إمم  ًٓ ًمٕم٤ٌمد و قاجل٤مهكم ُمروًرا سمٕمٍم  در اإلؾمالم صمؿ اًمٕم٤ٌمد وُم٤م سمٕمد اًمٕمٍم ا

 .اًمٕمٍم احلدي٨م

ديقان ؿمٕمر يْمؿ جمٛمققم٦م ىمّم٤ميد ًمٚمديمتقر اًمٗمْمكم : ، خمٓمقطفمقاؿمػ وٓء. 40

 .ٕهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمِمٕمر اًمقٓيل 

، 1، طت٦ٌم اعمٜم٤مر ذ اًمزرىم٤مء، إردن، ُمٙمهمفرؽمً ايمؽتى ايمـحقيي اظمطبقفمي. 44

راذم ًمٚمٛمٓمٌقع اًمٜمحقي زُمٜمًٞم٤م ُمـ هماًمٙمت٤مب قم٤ٌمرة قمـ ُمًح سمٞمٌٚمق: م1986/ ه1417
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 1265وحيتقي اًمٙمت٤مب قمغم . م 1984ٚمٙمت٤مب اًمٜمحقي طمتك  ٤مي٦م اًمٕم٤مم ًمء اًمٓم٤ٌمقم٦م سمد

 .قمٜمقاًٟم٤م ًمٙمت٤مب يتحدث قمـ اًمٜمحق اًمٕمريب، رشمٌٝم٤م اعم١مًمػ أًمٗم٤ٌميًٞم٤م طم٥ًم اؾمؿ اًمٙمت٤مب

: ه1399، 1، ط٤مدي اًمٓم٤ميػ إديب، ٟمدم فمؾؿ ايمعروض كؼد واومؼماح. 42

اؾمتٕمرض ومٞمف اعم١مًمػ ُم٤م رنه ُمـ : ٟم٘مد اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ: إول: اًمٙمت٤مب ُم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

. ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م الً شمٕم٘مٞمد ذم ُمٜمٝم٩م اًمٕمروض اًمت٘مٚمٞمدي، وأؿم٤مر إمم ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٠ميت طم

ًمٕمٚمؿ اًمٕمروض يمتٓمٌٞمؼ عم٤م  الً ىمدم ومٞمف ُمٜمٝمًج٤م يم٤مُم: اعمٜمٝم٩م اجلديد اعم٘مؽمح: اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 .اٟمتٝمك إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مي٩م ذم اًم٘مًؿ إول

، 1، طدار اًمزهراء ذ سمػموت، دبومضويو وآراء دم ايمعؼقدة وايمؾغي وإ. 43

اًمٙمت٤مب جمٛمققم٤مت خمت٤مرة ُمـ إسمح٤مث واعم٘م٤مٓت واًمدراؾم٤مت : م1993/ ه1414

 .اًمٚمٖم٦م وإدبو اًمٕم٘مٞمدةاعمتٜمققم٦م شمٕم٤مًم٩م ىمْم٤مي٤م ومٙمري٦م إؾمالُمٞم٦م، وشمٓمرح نراء ذم 

ار اًم٘مٚمؿ ذ ، ددراؽمي كحقيي ؾمومؾي دم وقء ايمؼراءات ايمؼرآكقي: ايمالموت. 44

اًمٔمقاهر اًمّمقشمٞم٦م ًمالم، : اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م وؿّ  اًمٙمت٤مب :م1981، 1، طسمػموت

اًمٔمقاهر اًمٍمومٞم٦م ًمالم، اًمٔمقاهر اًمٜمحقي٦م ًمالم، ٓم اجلر، اًمراسمٓم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك، اًمراسمٓم٦م 

 .ًمٚمٗمظ، اعمرادوم٦م، اًمزايدة، ٓم اًمٜمّم٥م، ٓم اجلر، اًمالم همػم اًمٕم٤مُمٚم٦م

 اًمٙمت٤مب قمرض خمتٍم: سمدون شم٤مريخ، ار اًم٘مٚمؿ ذ سمػموت، دخمتٌم ايمٌمف. 45

متٝمٞمد وإسمقاب : عم٤مدة قمٚمؿ اًمٍمف، وسم٠مؾمٚمقب شمٕمٚمٞمٛمل ُمٞمن، ىمًٛمف اعم١مًمػ إمم

ُمقوققم٤مت . شمٍميٗم٤مت قم٤مُّم٦م. شمٍميػ إومٕم٤مل. شمٍميػ إؾمامء. اًمٙمٚمٛم٦م: اًمت٤مًمٞم٦م

 .لم، مهزة اًمق ؾ، اإلدهم٤مم، اًمقىمػاًمتٕمقيض، اًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜم: أظمرى

قمرض : م1993/ ه1413، 16، طدار اًمنمو  ذ ضمدة، خمتٌم ايمـحق. 46

قمٚمؿ اًمٜمحق، : ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمؿ اًمٜمحق: اعم١مًمػ اعم٤مدة اًمٜمحقي٦م ذم اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

. اعمجرورات. اعمٜمّمقسم٤مت. اعمرومققم٤مت. ُمقوققمف، وم٤ميدشمف، سمٕمض ُمٗم٤مهٞمٛمف اًمٕم٤مُم٦م

إقمراب . إؾمامء اًمٕم٤مُمٚم٦م. أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمٌػمي٦م أظمرى. إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م. اًمتقاسمع



 خالصة الذكزيات وفهارض املنجزات: القشه األول  | 
 

63 

 

 .أٟمقاع اجلٛمؾ. اًمٗمٕمؾ

، 1، طُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر ذ اًمزرىم٤مء، إردن، ايمدراؽموت ايمـحقيي مراىمز. 47

يْمؿ هذا اًمٙمت٤مب قمرًو٤م شم٤مرخيٞم٤ّم ًمٜمِم٠مة اًمٜمحق وُمرايمز دراؾم٤مشمف : م1986/ ه1416

 .اهلجري إول طمتك يقم اًمٜم٤مس هذااًمتل شمٕم٤مُمٚم٧م ُمٕمف شمٕمٚمٞماًم وشم٠مًمٞمًٗم٤م، ُمٜمذ اًم٘مرن 

ىمش هذه شمٜم٤م: ه1391طٓمٌٕم٦م أداب ذ اًمٜمجػ، ، ُمكحق أدب إؽمالمل. 48

: اًمدراؾم٦م ومٙمرة إدب اعمٚمتزم وومؼ اًمروي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وذًمؽ حت٧م اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م

إدب اإلؾمالُمل ذم اًمدقمقة إومم، إدب اإلؾمالُمل اًمٞمقم، ومٜم ٞم٦م إدب اإلؾمالُمل، 

ُمذهٌٞم٦م إدب اإلؾمالُمل، ٟمامذج ُمـ إدب اإلؾمالُمل احلدي٨م، اًمّمح٤موم٦م وإدب 

 .اإلؾمالُملاإلؾمالُمل، اًمتٕمٚمٞمؿ وإدب 

 جمًىػح ادلؼاسف انؼاّيح: عاتًؼا

/ ه1412، 1، طاجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذ ًمٜمدن، أصقل ايمبحٌ. 49

٤م عم٤مدة أ قل اًمٌح٨م ذم ت٤مب ذم إ ؾ ًمٞمٙمقن ُم٘مرًرا دراؾمٞمّ ُوِوَع هذا اًمٙم: م1992

 احلقزات واعمٕم٤مهد ويمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م اًمتل شمدرس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اإلُم٤مُمل، وًمذًمؽ

 .ذم شمٌقيٌف أن يتٜم٤مؾم٥م وهذه اًمٖم٤مي٦مراقمك اعم١مًمػ 

، 3، طُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمٜمنم ذ سمػموت، أصقل حتؼقؼ ايمؼماث. 50

ٟمِم٠مة اًمتح٘مٞمؼ وشمٓمقره، شمٕمريػ اًمتح٘مٞمؼ : ٦مًمت٤مًمٞماٗمّمقل اًماًمٙمت٤مب حيقي : ه1416

وذوـمف، ُم٘مدُم٤مت اًمتح٘مٞمؼ، ظمٓمقات اًمتح٘مٞمؼ، اًمتّمحٞمػ، اًمتحريػ، ُمٙمٛمالت 

 .ٕمد اًمتح٘مٞمؼاًمتح٘مٞمؼ، سم

، دار اًمراومديـ ذ سمػموت، مـ مصودر ايمػؽر اإلمومل دم ايمعؼقدة وايمتمميع. 54

ومٝمرؾم٧م سمٞمٌٚمقهمراذم يٕمّرف ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م : م2119/ ه1431، 1ط

سم٤معمّم٤مدر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمتؼمة اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م ذم يمؾ قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًمٕم٘مٞمدة واًمتنميع ُمع 
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 .شمٕمريػ خمتٍم ًمٙمؾ ُمّمدر ُمٜمٝم٤م

ًُ  جمًىػح انفكش انغُاعٍ اإلعاليٍ: احاي

ُمٜمِمقرات دار اًم٤ٌمىمر ذ ، دم ـمالل كصقصفو ووشموئؼفو شمقرة احلسكم . 52

إمم مجع اًمٜمّمقص  ذ ذم هذه اًمدراؾم٦م ذ قمٛمد اعم١مًمػ: ه1383، 2، طاًمٜمجػ إذف

ذم هذا اًمٙمت٤مب، ُمع  وأظمتف اًمًٞمدة زيٜم٥م  اًمقاردة قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مم احلًلم 

 .داف وُمٕمٓمٞم٤مت هذه اًمثقرة اخل٤مًمدةُم٘مدُم٦م واومٞم٦م شمقوح أه

: ، سمدون شم٤مريخ1، طدار اًمٜمٕمامن ذ اًمٜمجػ، ضمضورسمـو دم مقدان ايمٌماع. 53

يتٜم٤مول اعم١مًمػ ذم هذه اًمدراؾم٦م رضورة إطمٞم٤مء احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، ويتٜم٤مول قمقاُمؾ 

 .قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م، وأظمرى ظم٤مرضمٞم٦م: ممسم٘م٤مء أو أومقل هذه احلْم٤مرة، وي٘مًٛمٝم٤م إ

دراؾم٦م : م1979/ ه1399، 1، طدار اًمزهراء ذ سمػموت، مقيايمدويمي اإلؽمال. 54

إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م، أريم٤من اًمدوًم٦م، ري٤مؾم٦م اًمدوًم٦م، : ُمـ ظمالل اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م اعم١مًّمػسمحثٝم٤م 

 .شمٙمقيـ اًمدوًم٦م، ُمراىم٦ٌم اًمدوًم٦م

: م2111ذ ه 1431 ،1ذ سمػموت، ط دار اًمراومديـ، رأي دم ايمسقوؽمي. 55

قم٤ممل )إلؾمالُمٞم٦م اعمتٜمققم٦م ٟمنمت ذم ضمريدة اًمٙمت٤مب ذم إ ؾ جمٛمققم٦م ُمـ اعم٘م٤مٓت ا

 .م 1994/ ه 1415و  1993/ 1414ذ ًمٜمدن ذم اًمٗمؽمة سملم قم٤مُمل ( اخلٚمٞم٩م

شمٕم٤مًم٩م : م1981 -ه 1411، 3، طسمػموتذ دار اًمزهراء ، دم اكتظور اإلموم. 56

وُم٠ًمًم٦م احلٙمؿ اإلؾمالُمل اًمٞمقم، رشّم٥م اعم١مًمػ  هذه اًمدراؾم٦م ىمْمٞم٦م اإلُم٤مم اعمٜمتٔمر 

، وضمقد اإلُم٤مم، ُم٠ًمًم٦م اعمٝمدوي٦م ومتذهٌٝم٤م، طمٞم٤مة اإلُم٤مم اعمٝمدي : زميم٤مًمت٤م ٤مومّمقهل

وىمد  .دوًم٦م اإلُم٤مم، اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم، ريٞمس اًمدوًم٦م، شمٙمقيـ اًمدوًم٦م، اًمدقمقة إمم اًمدوًم٦م

شمرضمؿ وـمٌع اًمٙمت٤مب سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ُمِمٝمد ُمـ شمرمج٦م ديمؽم طمٌٞم٥م روطم٤مين وٟمنم 

 .م1998تِم٤مرات نؾمت٤من ىمدس روقي ؾمٜم٦م ُم١مؾم٦ًم چ٤مپ واٟم
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، دار اًمراومديـ ذ طمالل كصقص اظمويمقي ايمعوّمي مـ ايمؽقون ايمسقود اإلؽمالمل. 57

ذم هذا اًمٙمت٤مب يٌح٨م اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم ُم٠ًمًمتلم : م2119/ ه1431، 1سمػموت، ط

ُم٠ًمًم٦م اًمٙمٞم٤من و٦م اًمٕم٤مُّم٦م، ٦م اعم٤مًمٞمّ ُم٠ًمًم٦م ُمٚمٙمٞمّ : ومه٤ماإلُم٤مُمل،  ُم٤ًميؾ اًمٗم٘مف ُمـ ُمٝمّٛمتلم

. اًمدوًم٦م: ، وذًمؽ وٛمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦مؿ اعمٕمّمقماإلداري اًمذي يم٤من ىم٤مياًم أي٤مم طمٙم

اًمرأي اًمٗم٘مٝمل اإلُم٤مُمل ذم . اعم٤مًمٞم٦ّم اًمٕم٤مُّم٦م. لاإلُم٤مُم ٟمققمٞم٦م احلٙمؿ اإلؾمالُمل ذم اًمٗم٘مف

 .ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م

وىمد : م2111/ ه1431، 4، طذ سمػموت اًمراومديـدار ، مشؽؾي ايمػؼر. 58

أُم٤م . ٙمٚم٦م شمٕمريًٗم٤م قم٤مُّم٤مقمّرف ومٞمف سم٤معمِم: اًمتٛمٝمٞمد: متٝمٞمد وومّمٚملم:  ٜمٗمف اعم١مًمػ إمم

واًمٗمّمؾ . ٤مٕهؿ قمقاُمؾ ٟمِمقء اعمِمٙمٚم٦م اىمتّم٤مديّ وم٘مد وٛمٜمف قمرًو٤م : اًمٗمّمؾ إول

 .ـمر  قمالج اعمِمٙمٚم٦م واًمقىم٤مي٦م ُمٜمٝم٤ماؾمتٕمرض ومٞمف : اًمث٤مين

 جمًىػح انتاسَخ واجلغشافُح: اتاعًؼ

: ه1385، 1، طٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمؽمسمٞم٦م ذ اًمٜمجػ، ُمديمقؾ ايمـجػ إذف. 59

ُم١مؾمس  ت٤مب سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور أًمػ قم٤مم قمغم وٓدة اًمِمٞمخ اًمٓمقد  در هذا اًمٙم

ؾّم٦م وذًمؽ ٕٟمف يٛمثؾ ، ويم٤من طم٤مضم٦م ُم٤مه1385ًمٜمجػ إذف اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٕم٤مم طمقزة ا

 .ُمٙم٤من ٤مح ُمـ يمّؾ ٝم٤م اًمزوار واًمًٞمّ ٤م ٕهؿ ُمٕم٤ممل ُمديٜم٦م اًمٜمجػ اًمتل ي١مُمّ ؾمٞم٤مطمٞمّ  الً دًمٞم

: م2119/ ه1431، 1، ىمؿ، طدراؽمي سمورخيقي وحتؼقؼ مقداين.. نمدير طمؿ . 60

اؾمؿ اعمقىمع، ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م، حتديده : دراؾم٦م قمـ همدير ظمؿ وٛمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م

، إقمامل ضمٖمراومّٞم٤م، و ٗمف شم٤مرخيّٞم٤م، و ػ ُمِمٝمد اًمٜمّص سم٤مًمقٓي٦م ًمإلُم٤مم قمكم 

ُمع ومّمؾ ظم٤مص قمـ ُم١مًّمػ . اعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م ذم اعمقىمع، و ػ اعمقىمع اًمراهـ ُمٞمداٟمّٞم٤م

د احلًلم إُمٞمٜمل، وُمٚمحؼ سمّمقر وظمرايط اعمقىمع وأهؿ ُمقؾمققم٦م اًمٖمدير اًمِمٞمخ قمٌ

 .ُمٕم٤معمف

، سمدون 1ذ اًمٜمجػ، طإوقاء ، ُمٜمِمقرات دار مـ ايمبعثي إلم ايمدويمي. 64
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دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمٌٕمث٦م ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م طمتك : شم٤مريخ

 .شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

: م2112/ ه1422، 1، طدار اعمرشم٣م ذ سمػموت، زآنـ صم هؽذا ومرأهتؿ. 62

ـمريؼ اًم٘مراءة هل٤م إًمٞمٝم٤م اعم١مًمػ إُم٤م قمـ اًمٙمت٤مب قم٤ٌمرة قمـ شمرمج٦م ًمِمخّمٞم٤مت شمٕمرف 

 .ٝم٤م أو ُمٕم٤ميِم٦م وُمٕم٤مذة ممـ قم٤مسهؿوقمٜم

 



 

67 

 

 َهِسَرد احلىاراخ والذراساخ

 ضمسكم مـصقر ايمشقخ: إفمداد

 احلىاساخ

ٕن ايمصؾي وشمقؼي زمقـفو وزمكم ٓ زمّد مـ سمشجقع ايمطويمى فمعم ارسمقود اظمؽتبي  .1

/ ه1392/ 11/ 18، 14، اًمًٜم٦م 3961: اًمٜمدوة، اًمٕمدد،  حٞمٗم٦م اظمحورضة

 .م1972/ 12/ 23

/ 27،  حٞمٗم٦م قمٙم٤مظ، قمدد أؽمتوذ اجلومعي إذا مل يؽـ أديبًو ٓ كحؿؾف اظمسئقيمقي .2

 .ه1397/ 12

 ،  حٞمٗم٦مالً ىموم ًٓ احلؿالت ايمعدائقي هدهمفو فمزل ايمعرب فمـ ايمؾغي ايمعرزمقي فمز .3

 .ه1411/ 19/ 18قمدد اًمٜمدوة، 

،  حٞمٗم٦م اًمٜمدوة اًمًٕمقدي٦م، رمضون ؾمفر ايمتـؿقي ايمروضمقي زمويمصالة وومراءة ايمؼرآن .4

 .ه1411/ 19/ 17، 9811اًمٕمدد 

: اًمٕم٤ممل، اًمٕمدد، جمٚم٦م أن كقازن زمكم ايمعؼؾ وايمعوؿمػي يمتؽقن صحقسمـو وافمدةأرصمق  .5

 .ه1413/ 4/ 19م ذ 1992/ 11/ 17، 453

، جمٚم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، واومع ايمدرس ايمػؼفل احلقزوي ايمراهـأومؼمح إفمودة ايمـظر دم  .6

 .م1992ٟمقومٛمؼم / ه1413، مج٤مدى إومم 4اًمٕمدد 

، اًمًٜم٦م إومم، 4اًمٕمدد ، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، ايمتجديد دم ايمػؽر اإلؽمالمل اظمعوس .7

 .ه1415م ذ  1994 ٞمػ 

طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م ومٙمٌر .. حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر : وٛمـ يمت٤مبضمقار ضمقل ايمشفقد ايمصدر،  .8

، 1ذ سمػموت، ط اعمحّج٦م اًمٌٞمْم٤مءاحلًٞمٜمل، دار  ـم٤مهر حمٛمد ، اًمًٞمد ظمالّ 



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

68 

 

 .م2115ذ ه 1426

 /ه1421، 11و 9 داًمٕمد، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، مؼوصد ايممميعي .9

 .م2111

،  حٞمٗم٦م اًمقؾمط ي نمغم فمؾامء ايمديـ يمؾؼضويو ايمديـقيٓ موكع مـ سمصّد  .11

 .م2113/ 5/ 2اًمٌحريٜمٞم٦م، قمدد 

، 9، اًمًٜم٦م 35، اًمٕمدد ، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م زوييضمقار ضمقل اظمـوهٍ احلق .11

 .م2114/ ه1425

، جمٚم٦م اًمٕمٍم ذ ايمشفقد ايمصدر جمّدد مـ ايمرفمقؾ إول فمعم اظمستقى ايمدورم .12

 .م2115يٜم٤مير / ه1425، ذو احلّج٦م 41اًمٙمقي٧م، اًمٕمدد

، جمٚم٦م ضمقار مع ايمعالمي ايمدىمتقر ايمػضقم ضمقل حتديٌ كظوم ايمدراؽمي ايمديـقي .13

 .م2117/ ه1428، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55د اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمد

، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، ضمقار مػتقح فمعم ىمؾ آجتوهوت.. ضمقار دم ايمعؿؼ  .14

 .م2117/ ه1428، ظمريػ 47اًمٕمدد 

 انذساعاخ وادلماالخ

، جمٚم٦م اًمٜمجػ، اًمٕمدد ايمشقخ ايمطقد ممؽمس احلرىمي ايمعؾؿقي دم ايمـجػ إذف .1

 .م1962/ ه1382، 5، اًمًٜم٦م 2

 .م1962/ ه1382، جمّٚم٦م اًمٜمجػ، ل دم ايمػؽر ايمققكوين ومبؾ ؽمؼراطاظمبدأ إو .2

 .ه1382، رسمٞمع اًمث٤مين 3، اًمًٜم٦م 2، اًمٕمدد ضمقل سمعبغم ؾموئع، جمؾي إوقاء .3

، مج٤مدى أظمرة 3، اًمًٜم٦م 4، جمٚم٦م إوقاء، اًمٕمدد ضمقل صقونمي دؽمتقر إؽمالمل .4

 .ه1382

 .م1963/ ه1383، 1، اًمًٜم٦م 2و 1، جمٚم٦م اإليامن، اًمٕمدد دم ـمالل اإليامن .5

 .م1963/ ه1383، 1، اًمًٜم٦م 4و 3، جمٚم٦م اإليامن، اًمٕمدد فمػمة مـ ايمذىمرى .6

 .م1963/ ه1383، 1، اًمًٜم٦م 4و 3، جمٚم٦م اإليامن، اًمٕمدد فمػم سمطقرات ايمدفمقة .7

 .م1963/ ه1383، 1، اًمًٜم٦م 6و 5، جمٚم٦م اإليامن، اًمٕمدد ضمقل اظمميّمػوت ايمػؼفقي .8
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/ ه1384، 1، اًمًٜم٦م 11و 9ٕمدد ، جمٚم٦م اإليامن، اًمايمديـ دم ايمؾغي وايمؼرآن .9

 .م1964

 .م1965/ ه1385، 1، اًمًٜم٦م 1، جمٚم٦م اًمٜمجػ، اًمٕمدد وصمقد اإلموم .11

حتديده، شم٘مًٞمامشمف، ُمّم٤مدر اًمٕمٚمؿ .. اًمقوع »: كؼد وسمعريػ ضمقل دراؽمي زمعـقان .11

، ذي احلج٦م 1، اًمًٜم٦م 1ًمٚمًٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ، جمٚم٦م اًمٜمجػ، اًمٕمدد  شسمف

 .م1965ذ ؿم٤ٌمط ه 1385

ضمريدة ، يمؾدىمتقر فمبد ايمرزاق ايمسـفقريش ايمؼوكقن اظمدين ايمعريب»ب سمعريػ زمؽتو .12

 .م1965، اًمًٞم٤مؾم٦م، اًمٙمقي٧م

 .م1966/ ه1386، 2، اًمًٜم٦م 11ذ  7، جمٚم٦م اإليامن، اًمٕمدد ايمقعؼقيب طمطقًبو .13

/ ه1387، 3، اًمًٜم٦م 2، جمٚم٦م اًمٜمجػ، اًمٕمدد مبدأ آؾمتؼوق دم ايمؾغي ايمعرزمقي .14

 .م1967

/ ه1388، 2، اًمًٜم٦م 3، جمٚم٦م اًمٜمجػ، اًمٕمدد يبدم ايمشعر ايمعر  شمقرة احلسكم .15

 .م1968

، ؿمّقال 6، جمّٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ذ اًمرسم٤مط، اًمٕمدد إؽمامء ايمثـوئقي دم ايمؾغي ايمعرزمقي .16

 .م1969يٜم٤مير / ه1388

، ذو 2، اًمًٜم٦م 8و 7، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ذ سمٖمداد، اًمٕمدد إمثول دم هنٍ ايمبالنمي .17

 .م1968ومؼماير / ه1388اًم٘مٕمدة 

، 1، اجلزء 8، جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، اعمجّٚمد إصقات احلققاكقي فمـد ايمعربفمؾؿ  .18

 .م1971يٜم٤مير / ه1391ذو اًم٘مٕمدة 

 .ه1391/ 11/ 28،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد مع معوريض ايمشعر احلرّ  .19

/ 12/ 4،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد دراؽمي يمغقيي اصمتامفمقي ٕفمالم ضمجوزيي .21

 .ه1391

/ 1/ 16،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد رايمٌماع زمكم ايمؼديؿ واحلديٌ دم ايمشع .21

 .ه1392

 .ه1392/ 2/ 1،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد معـك احلّى دم ايمشعر .22
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 .ه1392/ 3/ 21،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد ضمقل ايمتضبقى دم إدب .23

 .ه1392/ 4/ 5،  حٞمٗم٦م اًمري٤مض، قمدد ـموهرسمكم ؾمعريتكم.. يمقعم وكجد  .24

ًٕمقدي٦م، مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م ، جمٚم٦م ىم٤مومٚم٦م اًمزي٧م اًمايمؼرآن ايمؽريؿ وشمقؼي ايمؾغي ايمعرزمقي .25

 .م1972أهمًٓمس / ه1392

، ذو اًم٘مٕمدة 1، اجلزء 11، جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ذ اًمرسم٤مط، اعمجّٚمد سمـّؼؾ إيمػوظ .26

 .م1973يٜم٤مير / ه1392

، رسمٞمع 21، اعمجّٚمد 4جمٚم٦م ىم٤مومٚم٦م اًمزي٧م، اًمٕمدد  ،كؼٌد واومؼماح.. دم فمؾؿ ايمعروض  .27

 .م1973يقٟمٞم٦م / ذ ُم٤ميقه 1393اًمث٤مين 

، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجّدة، ايمسجع وايمشعرايمبـد زمكم  .28

 .ه1396/ 5/ 22قمدد 

، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز زمكم ايمعومقتكم احلجوزيي وايمعراومقي .29

 .ه1396/ 11/ 3سمجّدة، 

، جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن (ه874ت )ايمبٌمويي دم فمؾؿ ايمعرزمقي يمؾشقخ ايمبٌموي : حتؼقؼ .31

 .م1977/ ه1397، 1، اجلزء 15اًمرسم٤مط، اعمجّٚمد اًمٕمريب ذ 

، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد ومراءة دم ىمتوب اظمػتوح يمتعريى ايمـحق .31

 .ه1397/ ، رسمٞمع اًمث٤مين3اًمٕمزيز سمجّدة، قمدد 

 .ه1397/ 5/ 1،  حٞمٗم٦م قمٙم٤مظ، قمدد ضمقل ضمؼقؼي ايمشعر احلرّ  .32

/ 12/ 18ٌالد، قمدد ،  حٞمٗم٦م اًمضمقل أؽمبؼقي ايمعّقاد إلم كظؿ ايمشعر احلرّ  .33

 .ه1397

، 2، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجدة، اًمٕمدد اظمتـّبل كحقًيو .34

 .م1978/ ُم٤ميق/ 21/ ه1398/ مج٤مدى أظمرة/ 13، 3اًمًٜم٦م 

، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد ومراءة دم ىمتوب أئؿي ايمـّحوة دم ايمتوريخ .35

 .ه1398رضم٥م  5، 3، اًمًٜم٦م 3اًمٕمزيز سمجّدة، اًمٕمدد 

 .ه1399، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجّدة، مج٤مدى إومم ، ٟمنمة اًمرايدمجع زمديؾ .36

ت )إحتوف اإلكس دم ايمَعَؾؿكم واؽمؿ اجلـس يمشؿس ايمديـ حمؿد إمغم : حتؼقؼ .37
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/  ٗمر/ 29، 4817 ، اًمٕمدد حٞمٗم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمًٕمقدي٦م، (ه4232

 .ه1411

، رُمْم٤من 7جمٚم٦م احلٙمٛم٦م، ًمٌٜم٤من، اًمٕمدد ، ضمقل ىمتوب مقصمز دم فمؾقم ايمؼرآن .38

 .ه1411

 .ه1414، جمٚم٦م اعمٜمٝمؾ سمجدة، متوزج ايمؾغي زمػـ مصطؾح احلديٌ ايمؾػظل .39

 .ه1414، جمٚم٦م اعمٜمٝمؾ ذ ضمدة، ؾمٜم٦م اإلفمراب زمكم ايمقؽمقؾي وايمغويي .41

 .م1985، جمٚم٦م اخلٗمجل، ومؼماير وـمقػي فمؾؿ ايمـحق سمرزمقًيو .41

احل٤مومظ قمٌد اًمرزا  ، ـ حتؼقؼ( ؿمـظقمي دم ـموءات ايمؼرآن ايمؽري)درة ايمؼورئ  .42

، مج٤مدى إومم 31، عجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إردين ذ قماّمن، (ه 661ت )اًمرؾمٕمٜمل 

 .م1986يم٤مٟمقن اًمث٤مين ذ طمزيران  /ه1416ذ ؿمّقال 

/ 29، 7481،  حٞمٗم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٕمدد دراؽموت دم ؽمّؽون ايمعومل اإلؽمالمل .43

 .م1987/ أيمتقسمر/ 22/ ه1418/  ٗمر

ت )إحتوف ايمرهموق زمبقون أومسوم آؾمتؼوق يمؾشقخ حمؿد اجلقهري  :حتؼقؼ .44

/ 24/ ه1418/  ٗمر/ 1يٜم٦م اعمٜمقرة اًمًٕمقدي٦م، قمدد  حٞمٗم٦م اعمد، (ه4245

 .م1987/ ؾمٌتٛمؼم

، 2، اعمجٚمد 5جمٚم٦م اعمقؾمؿ ذ دُمِمؼ، اًمٕمدد  ،يؾؿؾؿ: مـ معومل احلٍ وايمزيورة .45

 .ه1411م ذ 1991

، 2، اعمجٚمد 6ٚم٦م اعمقؾمؿ ذ دُمِمؼ، اًمٕمدد ، جمإضمقوء ايمذىمرى إيمػقي يمؾشقخ اظمػقد .46

 .ه1411م ذ 1991

 .م1991/ ه1411، 11و 9، جمٚم٦م اعمقؾمؿ، اًمٕمدد دم ذىمرى أيب .47

، جمٚم٦م اعمقؾمؿ ذ دُمِمؼ، ه4444مميّمػوت إضمسوئقي مـذ زمدء ايمتليمقػ إلم ؽمـي  .48

 .م1991/ ه1411، 11ذ  9اًمٕمدد 

رسمٞمع ، 7ذ اًمًٜم٦م [ 27] 2 اًمٕمدد، جمٚم٦م شمراصمٜم٤م ذ ىمؿ، إيران، ومراءة دم ىمتوب ايمتقضمقد .49

 .ه1412اًمث٤مين ذ مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م

 3اًمٕمدد جمٚم٦م اًمٗمٙمر اجلديد، ، ـمؾ ايمدويمي ايمممفمقي واظمرصمعقي ايمؼوئدة دم اظمقومػ .51
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 ه1413 إولرسمٞمع /م 1992ذ أيٚمقل  إومماًمًٜم٦م   ذ

نذار ، 2اًمًٜم٦م ، 5 اًمٕمددجمٚم٦م اًمٗمٙمر اجلديد، ، زمكم ايمتحديكم واهلرؽمؽ ايمبقؽمـي .51

 .ه1413 رُمْم٤من/م 1993  (ُم٤مرس)

، يم٤مٟمقن 1، اًمٕمدد ذ ًمٜمدن ، جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مجترزمتل مع ايمتعؾقؿ احلقزوي .52

 .ه1414م ذ رضم٥م ذ رُمْم٤من 1994اًمث٤مين ذ نذار 

، جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومراءة دم ىمتوب اظمؼوصد ايمعومي يمؾمميعي اإلؽمالمقي .53

ذ مج٤مدى إومم ذ م  1994، شمنميـ إول ذ يم٤مٟمقن إول 1، اًمًٜم٦م 4اًمٕمدد 

 .ه1415رضم٥م 

جمٚم٦م اًمٗمٙمر ، ايمصدر دم ايمتطقير ايمػؼفل وحتديد اظمشؽؾي آومتصوديي اإلموم دور .54

 .ه1416  ٗمر/م 1996ذ طمزيران  4اًمًٜم٦م  ،14 – 13اًمٕمددان اجلديد، 

،  ٞمػ 1، اًمًٜم٦م 2جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد ، دراؽمي همؼفقي مؼوركي: اظمول .55

 .م1996 /ه1417

جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، ، إضمسوء كؿقذصًمو.. ومػ اإلؽمالمل وؽمبؾ سمـؿقتف مشؽالت ايمق .56

 .م1996/ ه1417، ظمريػ 3، اًمًٜم٦م 13اًمٕمدد 

، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد دراؽمي همؼفقي يمظوهرة ايمغـوء احلؼقؼي واحلؽؿ: ايمغـوء .57

 .م1998/ ه1419، رسمٞمع 3، اًمًٜم٦م 9

اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد  ، جمٚم٦م4دراؽمي همؼفقي يمظوهرة ايمتؼؾقد ايمممفمل ـ : ايمتؼؾقد .58

 .م1998/ ه1419، ظمريػ 3، اًمًٜم٦م 11

، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد 2دراؽمي همؼفقي يمظوهرة ايمتؼؾقد ايمممفمل ـ : ايمتؼؾقد .59

 .م1999/ ه1419، ؿمت٤مء 3، اًمًٜم٦م 12

 .ه1419، 5، اًمًٜم٦م 9، جمٚم٦م ُمٞم٘م٤مت احل٩م ذ ـمٝمران، اًمٕمدد مقؼوت يؾؿؾؿ .61

، اًمًٜم٦م 13، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد ئقؾايمرأي ايمػؼفل دم ايمصؾح مع إها .61

 .م1999/ ه1421، رسمٞمع 4

/ ه1421، ظمريػ 4، اًمًٜم٦م 15، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد زمقع ايمعرزمقن .62

 .م1999
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/ ه1421، ؿمت٤مء 4، اًمًٜم٦م 16، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد زمقع ايمتؼسقط .63

 .م2111

، رسمٞمع 6، اًمًٜم٦م 23 ، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمددمػفقمف وهمفؿف :ايمممفمل ايمـص .64

 .م1999/ ه1421

إؽمس اإلؽمالمقي فمرض وزمقون ظمو ووعف ايمشفقد ايمصدر مـ أصقل يمؾدؽمتقر  .65

/ ه1421، رسمٞمع 5، اًمًٜم٦م 17، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد اإلؽمالمل

 .م2111

جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، ، 4آصمتفود دراؽمي همؼفقي يمظوهرة آصمتفود ايمممفمل ـ  .66

 .م2111 /ه1421 ٞمػ  ،5، اًمًٜم٦م 18اًمٕمدد 

جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، ، 2آصمتفود دراؽمي همؼفقي يمظوهرة آصمتفود ايمممفمل ـ  .67

 .م2111 /ه1421، ظمريػ 5، اًمًٜم٦م 19اًمٕمدد 

، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، اًمٕمدد دراؽمي همؼفقي وموكقكقي سمورخيقي مؼوركي.. ايمرزمو  .68

 .م2111/ ه1421، 11و 9

 ،  ٞمػ7اًمًٜم٦م ، ٦28م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد ، جمٚمدراؽمي دٓيمقي يمؽؾؿي إرهوب .69

 .م2111/ ه1421

ايمشقخ حمؿد مفدي ؾمؿس ايمديـ دم سمطقير اظمـفٍ وإؽمؾقب زمحقزة  ريودة .71

 .م2111/ ه1421، ؿمت٤مء 8، اًمًٜم٦م 31، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد ايمعؾؿقي ايمـجػ

، 5، اًمًٜم٦م 21، اًمٕمدد جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، ايمغزو ايمثؼودم اظمعوس ومقومػـو مـف .71

 .م2111/ ه1421 ؿمت٤مء

ذ  جمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، دم إرؽموء احلضورة اإلؽمالمقي  دور اإلموم فمقم .72

 .م2111ذ متقز ه  1422، رسمٞمع اًمث٤مين 87، اًمٕمدد دُمِمؼ

 /ه1422،  ٞمػ 6، اًمًٜم٦م 22جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد ، ايمتبؾقغ اإلؽمالمل .73

 .م2111

، رسمٞمع 6، اًمًٜم٦م 21وت، اًمٕمدد ، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػمايمػؼفل دم ضمؾؼ ايمؾحقي يأايمر .74

 .م2111/ ه1422
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، جمٚم٦م احلٞم٤مة مؼورزمي سمورخيقي همؼفقي دم اإلؿمور اإلؽمالمل.. اجلفود آؽمتشفودي  .75

 .م2112/ ه1423، ظمريػ 3، اًمًٜم٦م 11اًمٓمٞم٦ٌم ذ سمػموت، اًمٕمدد 

 .م2112/ ه1423، 19، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، اًمٕمدد ايمتلويؾ .76

، 25جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد ، ؼقؼ مقدايندراؽمي سمورخيقي وحت: نمدير طمؿ .77

 .م2112 /ه1423، رسمٞمع 7اًمًٜم٦م 

 /ه1424، ظمريػ 11، اًمًٜم٦م 41جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد ، إكشوء ايمعؼد زمويمؽتوزمي .78

 .م2113

، ظمريػ 11، اًمًٜم٦م 39جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج ذ سمػموت، اًمٕمدد ، وٓيي اظمرأة دم اإلؽمالم .79

 .م2115 /ه1426

/ ه1427، رسمٞمع 13، اًمًٜم٦م 51، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد مػفقم آؽمتؼالل ايمسقود .81

 .م2116

، ؿمت٤مء 16، اًمًٜم٦م 62، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد إمؽوكقي سمػّقق اظمسؾؿكم مدكقًو .81

 .م2119 /ه1431

 ...، 3، اًمٕمدد 6، جمٚم٦م قم٤ممل اًمٙمت٥م ذ اًمري٤مض، اعمجٚمد ضمقل ايمتتّؿي دم ايمـحق .82

 ...، ٤4مض، اًمٕمدد ، جمٚم٦م اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذ اًمريزمدايي ايمـحق دم مّؽي .83

 ...، جمٚم٦م اًمٕم٤ممل، ًمٜمدن ذ سمريٓم٤مٟمٞم٤م، ايمػؼقف اخلقئل وجتديده ايمعؾؿل .84

، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز اؽمتعامر: إمػميويمقي، وٓ سمؼؾ: ومؾ .85

 ...سمجدة، 

 ...، ٟمنمة أظم٤ٌمر اجل٤مُمٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجّدة، أيمػوظ ايمشعر .86
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 هح الفضليَهِسَرد تقذمياخ العاّل

 جلـي مميّمػوت ايمعالمي ايمػضقم: إفمداد

 .اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، (ديقان ؿمٕمر)ي٤م فمالل اإلؾمالم  .1

 .اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلالزم،  ُمٕمجؿ ؿمٕمراء احلًلم .2

 .، إؾمت٤مذ قمٌد اخل٤مًمؼ احلامديقمـ اإلي٘م٤مع اًمٗمٜمل ذم اًمِمٕمر وإدب .3

 .قذماًمِم٤مقمر أمحد سمـ ؾمٚمامن اًمٙم، ُم٘مدُم٦م ديقان اًمِم٤مقمر اًمٙمقذم .4

 .اًمِم٤مقمر أسمق اًمٌحر اخلٓمل، لُم٘مدُم٦م ديقان اًمِم٤مقمر أسمق اًمٌحر اخلٓم .5

 .اًمِم٤مقمر قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٕمٛمري، ُم٘مدُم٦م ديقان اًمؽمي٤م  اًمٗم٤مروىمل .6

 .احلرز حمٛمد قمكماًمِمٞمخ ، قمٚمؿ قمٓم٤مء وأدب .. اًمِمٞمخ سم٤مىمر سمقمخًلم .7

 .اًمًٞمد شم٘مل اًمٞمقؾمػ، قمـ فم٤مهريت اًمؼماىمع واًمٙمت٤مومٞم٤مت .8

 .خل٤مًمؼ احلاّمدي، إؾمت٤مذ قمٌد افم٤مهرة اًمتٜمقيـ .9

 .اًمِم٤مقمر ضم٤مؾمؿ طمًلم اعمنمف، اعمنمفٚمِم٤مقمر ًمُم٘مدُم٦م ديقان  .11

 .إؾمت٤مذ حمٛمد أُملم أسمق اعمٙم٤مرم، اًمِمٞمخ طمًلم نل اًمِمٞمخ -أومئدة وضمراح  .11

 .إؾمت٤مذ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمدرورة، شم٤مريخ آطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ .12

 .اًمِم٤مقمر قمكم اعم٤مدح، (ديقان ؿمٕمر) .13

 .ًمِمٞمخ طمًلم اعمّمٓمٗمكا، ٜم٤مؾمؽاعم ُمٕم٤ممل وم٘مفُمٕمجؿ  .14

 .ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م، اجلزء إول، اًمِمٞمخ طمًـ ُمقؾمك اًمّمّٗم٤مر .15
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 .سم٤مىمر اًمرؾمتؿ/ ، إؾمت٤مذ(قمـ ومتقى اًمتٜم٤ٌمك) .31

 .اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد اخلرس، هداي٦م اًم٤ًمًمٙملم .32

 .اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٞمقؾمػذقمّٞم٦م آظمتالف،  .33
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 .صمٚم٦م ُمـ إطم٤ًمء، (شمًٌٞمط ًمٗمت٤موى اًمًٞمد اخلقيل)دروس وم٘مٝمٞم٦م  .48

 .اسمـ قم٤ًميمر، (قمـ شمٗمًػم ني٦م اًمتٓمٝمػم) .49

 .(أ دىم٤مء اًم٘مرنن)مج٤مقم٦م ، (يمت٤مب دراد ذم اًمتجقيد) .51

 .(ُم١مًمٗم٦م)، (قمـ طمٞم٤مة اًمًٞمدة اًمزهراء ) .51

 .اًمِمٞمخ أمحد اإلسمراهٞمؿ، اإلُم٤مم اخلقيل .52

 .ِمٞمخ طمًلم اًمٕمٌد اهللاًم، (ىمْمٞم٦م اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم إُمقي) .53
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 .إؾمت٤مذ قمكم اًمدرورة، (ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ) .83

 .٤مقمر سم٤مؾمؿ اًمٕمٞمث٤مناًمِم، (ديقان ؿمٕمر ؿمٕمٌل) .84
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 )*(الشيخ الفضلي فقيّها

ايمسقد حمؿد احلسقـل
(1)

 

طم٤ًمء اعمٕم٤مسيـ دور قمٚمٛمل أطمد أؿمٝمر قمٚمامء إ يمػضقميمؾشقخ فمبد اهلودي ا

ٌُٕمد اًمتقومٞم٘مل سملم  الً سم٤مرز، وهق قمالوة قمغم ذًمؽ ُمتٜمّقع اعمٕمروم٦م، ومْم قمـ شمقومره قمغم اًم

طمقزة )اعمقروث اعمٕمرذم اًمذي يٌدو ذم دراؾم٤مشمف وأسمح٤مصمف وُم٤ًممه٤مشمف ذم ُم٤م يٕمرف سمذ

 .، وسملم دراؾم٤مشمف إيم٤مديٛمٞم٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م(اًمٜمجػ إذف

طم٤ًمء، شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمزاظمرة سم٤مًمٕمٚمامء عمٜمٓم٘م٦م إ ايمشقخ ايمػضقماٟمتٛمك إذ و

إمم ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ إذف، وهق اسمـ اًمٕمرا  وٓدة  - ٤مأيًْم  -وإدسم٤مء، وم٢مٟمف يٜمتٛمل 

وٟمِم٠مة، وىمد ٟمٛمتف هذه اعمدرؾم٦م سمام زظمرت سمف ُمـ أقمالم اعمٕمروم٦م ورّواد اًمٕمٚمؿ، وشمتٚمٛمذ 

قد حمسـ احلؽقؿ وايمسقد أيب ايمؼوؽمؿ اخلقئل ايمسقمغم أؿمٝمر اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء ُمـ أُمث٤مل 

 .وايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدر

 ايمشقخ ايمػضقمٟمِمػم إمم ؿمدة شم٠مصمر  ايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدروسمخّمقص 

 . سمف و ٚمتف اًمقـمٞمدة سمف، وهل  ٚم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمتٕمدى اًمٌٕمد اًمٕمٚمٛمل

اًمٕمٚمٛمل أو ؿمديد اإلقمج٤مب واإليم٤ٌمر ٕؾمت٤مذه، إن قمغم اعمًتقى  وايمشقخ ايمػضقم

                                                                                                               

. ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

ُمريمز إسمـ إدريس احلكم  ًمٚمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل ُمـ إ دارات( وم٘مٝم٤مء وُمٜم٤مه٩م)وٟمنم ذم يمت٤مب 

 .م2119 /ه1431، 1طًمٚمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 

 .ُمـ اًمٕمرا  دُمِمؼسمحلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٤مأؾمت٤مذ سم (1)
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وٓ يؽمك ُمٜم٤مؾم٦ٌم إّٓ ويِمػم ومٞمٝم٤م إًمٞمف، ومٝمق ... قمغم اعمًتقى إظمالىمل، سمؾ واًمًٞم٤مد

اًمذي   - الً ُمث -وإن يم٤من ذم ؾمٞم٤م  اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل، وم٢مٟمف ٓ يٖمٗمؾ اإلؿم٤مرة إمم اًمزهد 

ُمرضمع )، وهق سمّمدد اًمٌح٨م قمـ اًمنموط اًمتل يتقومر قمٚمٞمٝم٤م ايمشفقد ايمصدرحتغّم سمف 

(اًمت٘مٚمٞمد
(1)

. 

ذم شمّمٕمٞمد اًمٕمٛمؾ  يمؾشفقد ايمصدرًٞم٤م  ٟمٗمًف يِمػم إمم اًمدور اًمري٤مدي وذم اًم

ذم اعمرضمع زي٤مدة قمغم ُم٤م  ايمشفقد ايمصدراعمرضمٕمل، اسمتداًء ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م اؿمؽمـمف 

اؿمؽمـمف اًمٗم٘مٝم٤مء، وهق ذط اًمٙمٗم٤مءة اإلداري٦م
(2)

سم٤مًمتٜمٔمػم هلذا اًمٕمٛمؾ  ا، وُمرورً 

اعمرضمٕمل وووع اًمتّمقرات اًمالزُم٦م ًمٚمٜمٝمقض سمف
(3)

سم٤مإلؿم٤مرة إمم نرايف  واٟمتٝم٤مءً ، 

إمم  ايمشقخ ايمػضقموٟمٔمري٤مشمف ذم قمدد يمٌػم ُمـ أسمح٤مصمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهمػم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، سمؾ ىمد يِمػم 

ٟمف شمف، سمؾ إويمت٤مسم٤م ايمشفقد ايمصدراًمتل مل شمرد ذم أسمح٤مث  ايمشفقد ايمصدرسمٕمض نراء 

ٞم٦مذم ضمقاز طمٚمؼ اًمٚمح ايمشفقد ايمصدرإمم رأي  - الً يمام أؿم٤مر ومٕم - ٤ميٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمف ؿمٗم٤مهً 
(4)

 ،

 .سمٕمدم اجلقاز -ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط  - ايمشفقد ايمصدروإن يم٤من أومتك 

إن سمّمامت ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ واوح٦م إمم طمد يمٌػم ذم : وسمِمٙمؾ قم٤مم يٛمٙمـ اًم٘مقل

 .وُمٜمٝمجف ايمشقخ ايمػضقموم٘مف 

ٌُع اًمِم٤مُمؾ خلّمق ٞم٤مت اعمٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمل  ذم  ٤مممٙمٜمً  يمؾشقخ ايمػضقموىمد ٓ يٙمقن اًمتت

 :ٙمـ أن ٟمِمػم إمم اعمالُمح اًمٕم٤مُم٦م هلذا اعمٜمٝم٩م، وم٢مٟمٜم٤م يٛم(اًمقضمٞمزة)ُمثؾ هذه 

 انفهى انؼشيف: اًلأو

إن ىمراءة اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ٓ ختتٚمػ قمـ ىمراءة أي٦م ٟمّمقص أظمرى  ٤مدرة 

                                                                                                               

 .88/م، ٟمنم ُمريمز اًمٖمدير، سمػموت 2/2116اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، ط( 1)

 .118/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف( 2)

 .وُم٤م سمٕمد 119/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف( 3)

 .21/48ؼ اًمٚمحٞم٦م، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج قمدد اًمٗمْمكم، اًمرأي اًمٗم٘مٝمل ذم طمٚم( 4)
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سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، وًمذًمؽ ٓ خيتٚمػ اًمتٕم٤مـمل ُمع ٟمص ذقمل قمـ اًمتٕم٤مـمل ُمع أي٦م وصمٞم٘م٦م 

ذم أؾمٚمقسمف اًمٌٞم٤مين  ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م، وذًمؽ جلٝم٦م أن اًمِم٤مرع

ٕ قل وىمقاقمد  ٤ماًمٚمٖمقي ٓ يٌتٕمد قمـ إؾمٚمقب اًمٕمرذم اًمذي يت٤ٌمٟمك قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ووم٘مً 

وًمٞمس خم٤مـم٦ٌم اًمِم٤مرع ُمع اًمٜم٤مس إّٓ »: ايمسقد اخلؿقـلاعمح٤مورات قمٜمدهؿ، إذ ي٘مقل 

شيمٛمخ٤مـم٦ٌم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض
(1)

. 

، إمم عم٤م قمٚمٞمف اًمٕمرف ٤موهلذه اجلٝم٦م دأب اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ومٝمؿ هذه اًمٜمّمقص ووم٘مً 

درضم٦م يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م أن شمٙمقن ُمرشمٙمزات اًمٕمرف ىمرايـ ًمٚمتٕمٛمٞمؿ شم٤مرة وًمٚمتخّمٞمص شم٤مرة 

، وًمٙمـ ُمع (ُمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمؿ واعمقوقع)أظمرى، يمام هق احل٤مل ذم ُم٤م يٕمرف سم٘م٤مقمدة 

ٓ يًتٝم٤من سمف ذم اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل اًمديٜمل يٛمٞمؾ إمم ىمراءة اًمٜمّمقص  ٤مذًمؽ ٟمجد ادم٤مهً 

ومٚمًٗمٞم٦م، وهق ُم٤م يٗمّن شمُنَب اًم٘مقاقمد  ًمٚمٗمٝمؿ اًمٗمٚمًٗمل وسمآًمٞم٤مت ٤ماًمنمقمٞم٦م ووم٘مً 

 ٤مأيًْم  -وهق ُم٤م يٗمن . اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وًمٖم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م وأدواهت٤م إمم اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإ قًمٞم٦م

آظمتالف اجلقهري سملم اعمت٠مظمريـ واعمت٘مدُملم ذم ـمر  آؾمتدٓل سمؾ وذم اًمٚمٖم٦م  -

طم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م واًمتٕمٌػم، سمحٞم٨م يالطمظ اًم٤ٌمطم٨م أن ًمٖم٦م اعمت٠مظمريـ سم٤مشم٧م ُمث٘مٚم٦م سم٤م ٓمال

 .واعمٜمٓمؼ سمام مل يٕمٝمده اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل ذم ُمتقن اعمت٘مدُملم

ُمقىمٗمف سمقوقح، إذ يمت٥م ذم ُم٘مدُم٦م  ايمشقخ ايمػضقموذم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمذات طمّدد 

وٕن هٜم٤مك ُمٜمٝمجلم شمٜم٤مول اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثقن »: ي٘مقل( دروس دم همؼف اإلمومقي)يمت٤مسمف 

ٞمامهتام، ومه٤م اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل واعمٜمٝم٩م ىمْم٤مي٤م اًمٗم٘مف وُم٤ًميٚمف ذم وقيٝمام، وقمغم هدي شمٕمٚم

ىم٦م قمـ اعمٜمٝم٩م ىمدر اًمٓم٤م ااًمٕمٚمٛمل، ؾمٚمٙم٧ُم ذم دراؾمتل هذه اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ُمٌتٕمدً 

ؾمتِمٕمره ُمـ ومر  واوٍح سملم ُمقوقع اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل اًمٗمٚمًٗمل، وذًمؽ عم٤م أ

وُمقوقع اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، طمٞم٨م يتحرك إول ذم قم٤ممل اًمٗمٙمر اًمتٙمقيٜمل، ويتحرك 

ٗمٙمر اًمتنميٕمل، واًمٗمر  سملم اًمتٙمقيـ واًمتنميع هق اًمٗمر  سملم اًمتجًٞمد اًمث٤مين ذم قم٤ممل اًم

قمغم قم٤ممل  - ٤مهم٤مًمًٌ  -واًمتجريد، ومام يّمد  ُمـ ىمقاٟملم ذم قم٤ممل اًمتٙمقيـ، ٓ يٜمٓمٌؼ 
                                                                                                               

ٟمنم ُم١مؾم٦ًم شمٜمٔمٞمؿ نصم٤مر اإلُم٤مم  ه1417/ ، ط أوزم221/ اخلٛمٞمٜمل، روح اهلل، آؾمتّمح٤مب( 1)

 .اخلٛمٞمٜمل
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 .اًمتنميع ًمٚمٗمر  اعمذيمقر

 -وهل ُمـ اًمتنميع  -وُمـ هٜم٤م إذا طم٤موًمٜم٤م أن ُٟمٕملّم ُمقىمع اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م 

ت٤ٌمرات، ٕ ٤م همػم ذات ـمٌٞمٕم٦م ُم٤مدي٦م ُمتجًدة ذم ظم٤مرج ؾمقف ٟمّمٜمٗمٝم٤م ذم قم٤ممل آقم

اًمذهـ، وإٟمام هل فمقاهر اضمتامقمٞم٦م شمدظمؾ وٛمـ ومٕم٤مًمٞم٤مت ونًمٞم٤مت ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن 

 .ووومؼ ٟمٔم٤مم ظم٤مص هب٤م اقمتٛمد ذم ووٕمف اقمت٤ٌمر اعمٕمتؼم

ُمـ اًمٗمر  سملم اًمٓمري٘م٦م آؾمتٜمت٤مضمٞم٦م ذم اًمٌح٨م واًمٓمري٘م٦م  ٤مويمذًمؽ عم٤م ُأدريمف سَمّٞمٜمً 

ٞم٨م يٕمتٛمد آؾمتٜمت٤مج قمغم اًمتٗمٙمػم اعمجرد وي٘مقم آؾمت٘مراء قمغم آؾمت٘مرايٞم٦م، طم

 .ُمالطمٔم٦م اًمقاىمع

فمقاهر اضمتامقمٞم٦م شمٕمٞمش ذم واىمع  -يمام ىمٚم٧م  -وُم٤م هذا إّٓ ٕن اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م 

 .طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، واًمٓمريؼ عمٕمروم٦م اًمقاىمع هق آؾمت٘مراء

ُم٤ٌمطم٨م  ويتجغم هذا أيمثر قمٜمدُم٤م ٟمٕمرف أن اعمّمدر إؾم٤مد ًمٚمٗمٙمر اًمٗم٘مٝمل ذم

يمام  -واًمًػمة . اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م هق ؾمػمة اًمٕم٘مالء اعمٕمتؼمة ُمـ ىمٌؾ اعمنّمع اإلؾمالُمل

واًمٓمريؼ عمٕمروم٦م  حرك وشمتٗم٤مقمؾ ذم اًمقاىمع آضمتامقمل،أٟمامط ؾمٚمقيمٞم٦م شمت -هق ُمٕمٚمقم 

ٞم٤مت  -اًمقاىمع  ًّ ًمٞمس آؾمتٜمت٤مج وإٟمام هق آؾمت٘مراء قمـ ـمريؼ  -ٕٟمف ُمـ احل

شاعمالطمظ
(1)

 . 

ًمٜمٗمًف وم٢مٟمف ٟم٠مى سمٜمٗمًف ذم  ايمشقخ ايمػضقمقمغم هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي طمّدده  اواقمتامدً 

اًمتخٞمػم ذم )همامر اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل قمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م وأدواهت٤م، إذ يمت٥م ذم ُم٠ًمًم٦م 

وهل اعم٠ًمًم٦م اًمتل يٌح٨م ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء طمٙمؿ ختٞمػم اعمٙمٚمػ سملم شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ ( اًمت٘مٚمٞمد

٤مم اًمًػمة، ٓ أراٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم أن ٟمٕمتٛمد وقمٜمد ىمٞم... »: وسملم همػم إقمٚمؿ، إذ ي٘مقل

ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م يمام ضم٤مء ذم سمٕمض يمت٥م اًمٗم٘مف آؾمتدًٓمٞم٦م، ٕن اًمتنميع اقمت٤ٌمر أُمره 
                                                                                                               

، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم أم ه1419، ط أومم 4-3/ 2اًمٗمْمكم، قمٌد اهل٤مدي، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م ج( 1)

 .اًم٘مرى
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شسمٞمد ُمٕمتؼمه
(1)

. 

وىمد اٟمٕمٙمس هذا اعمٜمٝم٩م ذم ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م أظمرى، وهل ُم٠ًمًم٦م اًمٕمدول ذم اًمت٘مٚمٞمد 

غم ؾمػمة اعمتنمقم٦م ذم جم٤مل اجلقاز سمٜم٤مًء قم ايمشقخ ايمػضقمُمـ جمتٝمد إمم نظمر، طمٞم٨م رضّمح 

 - الً ُمث -قمـ أن اعمٙمٚمػ اًمذي يم٤من يًٙمـ ظمراؾم٤من  - شم٤مرخيّٞم٤م -اًمت٘مٚمٞمد طمٞم٨م شمٕمرب 

ويرضمع إمم أطمد اًمرواة اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤مك صمؿ هي٤مضمر إمم اًمٙمقوم٦م، وم٢مٟمف يرضمع ومٞمٝم٤م إمم ُمـ هق 

 .ُمقضمقد ُمـ اًمرواة اًمٗم٘مٝم٤مء

ك سمٕمدٟم٤م قمـ اًمت٠مصمػم ُمت -ويرضمع هذا »: هذا اًمرأي ومٞم٘مقل ايمشقخ ايمػضقموي١ميمد 

إمم أن ُمنموقمٞم٦م اًمرضمقع إمم اعمجتٝمد ىم٤ميٛم٦م سم٤مضمتٝم٤مده وطمجٞم٦م  -سمٛمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م 

ومتقاه ُمًتٜمدة إمم دًمٞمٚمٝم٤م، ومه٤م ُمتقومران ذم يمؾ جمتٝمد شمقومر قمغم ذايط اإلومت٤مء وضمقاز 

ششم٘مٚمٞمده، وىمد يم٤من هذا ي٘مع سمٛمرأى وُمًٛمع ُمـ اعمٕمّمقُملم
(2)

. 

ذم ُم٠ًمًم٦م شمٓمٝمػم اًمدهـ، طمٞم٨م  يمشقخ ايمػضقمايمام اٟمٕمٙمس هذا اعمٜمٝم٩م ذم أسمح٤مث 

أن اًمٗم٘مٝم٤مء جمٛمٕمقن قمغم أن اًمدهـ يٓمٝمر إذا أُمٙمـ اؾمتٞمالء اعم٤مء اًمٓم٤مهر قمغم اًمٜمجس، 

 
ٍ
واظمتٚمٗمقا ذم أن اًمدهـ اعمتٜمجس إذا ووع ذم اعم٤مء اًمٖم٤مزم هؾ يّمؾ اعم٤مء إمم يمؾ ضمزء

ٞمٗمٜمك أو ، أي ُمـ همػم أن يًتٝمٚمؽ وم٤مضمزء ُمـ اًمدهـ اعمتٜمجس ُمع سم٘م٤مء اًمدهـ دهٜمً 

يتحقل إمم ُم٤مدة أظمرى، وذًمؽ ٕ ؿ اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمت٠ميمد ُمـ و قل اعم٤مء اعمٓمٝمر 

إمم يمؾ أضمزاء اًمدهـ اعمتٜمجس، هؾ هل ىمْمٞم٦م قمرومٞم٦م ومٞم١مظمذ ومٞمٝم٤م ٟمٔمر اًمٕمرف، ويٙمقن 

ُم٤م حي٘م٘مف اًمٕمرف هق اعمقوقع اًمذي يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف احلٙمؿ، أو أ ٤م ىمْمٞم٦م  قمٚمٛمٞم٦م ختْمع 

اعم٤مدة وىم٤مسمٚمٞم٦م قمٜم٤مسه٤م اعمريم٦ٌم ُمٜمٝم٤م ًمٚمت٠مصمػم سم٤معم٤مء ومتٓمٝمر، أو ًمٚمٜمٔمر اًمٗمٚمًٗمل ذم  شمريّم٥م 

 .قمدم ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ومال شمٓمٝمر

اجلزء )ِمػم إمم وىمد ُأظمْمٕم٧م اعم٠ًمًم٦م ذم ؿمؼ ُمٜمٝم٤م إمم اعمٌدأ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ي

                                                                                                               

 .، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ154/ اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد( 1)

 .162-161اًمٗمْمكم، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 2)
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قمغم اًمت٠مصمر اًمٗم٘مٝمل  ايمشقخ ايمػضقم، وىمد قمّٚمؼ (اجلزء اًمذي يتجزأ)و( اًمذي ٓ يتجزأ

إذا طم٤موًمٜم٤م أن ٟمقازن سملم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمذيمقرة و»: سم٤معمٕمٓمك اًمٗمٚمًٗمل ومٞم٘مقل

ذم  - ٤مسمّمٗمتف شمنميٕمً  -ذم أقماله ًمٞمس أُم٤مُمٜم٤م إّٓ اًمرضمقع إمم ـمٌٞمٕم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمقوققم٤مت، وسمخ٤م ٦م شمٚمٙمؿ اعمقوققم٤مت اًمتل ضم٤مء اًمتنميع اإلؾمالُمل 

صم٤مر و إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وهل ىم٤ميٛم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م يتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝم٤م ويرشمٌقن أ

 -يمام هق ُمٕمروف  -وـمٌٞمٕم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل ذم ُمثٚمٝم٤م . قمغم أؾم٤مس ُمـ ُمٕمرومتٝمؿ هل٤م

 .شم٘مقم قمغم إيٙم٤مل حتديد اعمقوقع هلؿ

هذا هق اعمًتٗم٤مد ُمـ شمتٌع اًمٙمثػم ُمـ اعمقارد اًمتل شمٕمٓمل آـمٛمئٜم٤من ًمذًمؽ، وُمـ 

يٚمت٘مل وـمٌٞمٕم٦م اًمٗم٘مف إن إظمذ سمٜمٔمر اًمٕمرف ذم اعم٠ًمًم٦م هق إُمر اًمذي : هٜم٤م ٟم٘مقل

اجلزء اًمذي )، ُمع إظمذ سم٤مقمت٤ٌمر أن اعمٌدأ اًمٗمٚمًٗمل ٤ماضمتامقمٞمً  ٤ماإلؾمالُمل سمّمٗمتف شمنميٕمً 

اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء نرايٝمؿ ىمد أصمٌت٧م اًمتجرسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ٓ ( ٓ يتجزأ

شم٘مٌؾ اًمِمؽ سمٓمالٟمف، قمٜمدُم٤م اٟمتٝمك اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل احلدي٨م إمم إصم٤ٌمت اٟمِمٓم٤مر 

شاًمذرة
(1)

 . 

قمـ اًمٗمٝمؿ اًمٗمٚمًٗمل، وـمرح  ايمشقخ ايمػضقمآضمتٝم٤مد ٟم٠مى  وذم ُم٠ًمًم٦م دمزوئ

قمـ اًمتٗمًػم اًمٗمٚمًٗمل عم٤م  ااعم٠ًمًم٦م ذم وقء ـمٌٞمٕم٦م اًمتٗمٙمػم وىمدرة اًمذهـ اًمٌنمي، سمٕمٞمدً 

ويمقٟمف ُمٚمٙم٦م، وهل  ٗم٦م راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس واؾمتٕمداد قم٘مكم ( آضمتٝم٤مد) يٕمرف سمذ

ايمشقخ هذا اًمتٗمًػم يرضمع إمم ُم٤م أؾمامه  يتٜم٤مول أقمامل ُمٕمٞمٜم٦م سمحذ  وُمٝم٤مرة، وم٢من ُمثؾ

سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اًمٗمٚمًٗمل هلذه اعمٚمٙم٦م ويمق ٤م سمًٞمٓم٦م شمقضمد أو ٓ شمقضمد، وإن وضمدت  ايمػضقم

ومٝمل ٓ ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م آىمتدار قمغم آؾمتٜم٤ٌمط ذم هذه اجلزيٞم٦م أو شمٚمؽ
(2)

. 

قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل وم٘مد اظمت٤مر  ايمشقخ ايمػضقمًمؽمضمٞمح اعمٜمٝم٩م اًمٕمرذم قمٜمد  اوٟمٔمرً 

أو همػم  ئن آضمتٝم٤مد ىمدرة قمٚمٛمٞم٦م وومٕمؾ قمٚمٛمل، ًمذًمؽ ٓ يّمح أن ي٘م٤مل إٟمف ُمتجزأ

                                                                                                               

 . ، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى1995، ط665، 1اًمٗمْمكم، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م ج( 1)

 .69/اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 2)
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ومٝمؿ ُمٜمٝم٩م آؾمتٜم٤ٌمط، ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ »: ، ٕن اًم٘مدرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م هذه شمٕمتٛمد قمغمئُمتجز

اعمٜمٝم٩م قمغم ُمقاده وضمزيٞم٤مشمف، واُمتالك ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ ُمـ وؾم٤ميؾ قمٚمٛمٞم٦م 

، وٕ ٤م قم٤مُم٦م شمٕمٜمل أن آىمتّم٤مر قمغم آضمتٝم٤مد وهذا اًمٗمٝمؿ  ٗم٦م قم٤مُم٦م . ونًمٞم٤مت ومٜمٞم٦م

ذم سم٤مب دون نظمر ٓ ًم٘مّمقر ذم اًم٘مدرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإٟمام ًمٕمقاُمؾ أظمرى ظم٤مرضم٦م قمٜمٝم٤م ٓ 

وم٘مط، ( آضمتٝم٤مد)هق  -هٜم٤م  -وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٜمقان اًمنمط  . قمالىم٦م هل٤م هب٤م

شأي ُمـ دون و ٗمف سم٤مإلـمال  أو شم٘مٞمٞمده سم٤مًمتجزو
(1)

 . 

واًمذي اؾمتدل سمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٜمٗمل ( أ ٤مًم٦م اًمٕمدم)ُم٤م يًٛمك سمذ قمغم ٤موشمٕمٚمٞم٘مً 

إن ُمثؾ هذا اًمت٠م ٞمؾ هق »: ايمشقخ ايمػضقموٓي٦م اعمرأة ًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مء يمت٥م 

مم٤م أُماله اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل اًمذي اشمٌٕمف أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ذم أيمثر ُمـ ُمرطمٚم٦م ُمـ 

ضمع إًمٞمف ذم ُم٘م٤مم اًمِمؽ ذم وهذا إ ؾ ووع ًمػم. ُمراطمؾ شم٤مريخ اًمدرس اًمٗم٘مٝمل

إذا  -يمام شم٘مقل اًمٗمٚمًٗم٦م  -إُمقر احل٤مدصم٦م واًمقٓي٦م و ػ طم٤مدث، وإُمقر احل٤مدصم٦م 

هبذا إ ؾ قمٜمدُم٤م ٟمِمؽ ذم صمٌقت  اؿمؽ ذم وضمقده٤م شمٜمٗمك سم٠م ٤مًم٦م اًمٕمدم، أي أٟمٜم٤م أظمذً 

ىمد يم٤من هذا إ ؾ أىمقى ُم٤ًمقمد ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم ٟمٗمل  . اًمقٓي٦م ٕطمد ٟمحٙمؿ سمٕمدم صمٌقهت٤م

عمرأة قمـ يمثػم ُمـ إُمقر، وُمـ صمؿ ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م يمثػم ُمـ إقمامل وٓي٦م ا

وأول ُم٤م يالطمظ قمغم هذا إ ؾ، هق أن هذا إ ؾ ُمٕمدود ُمـ ُم٤ٌمدئ  . واًمقفم٤ميػ

واًمٗم٘مف ٕٟمف . اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل اًمٕم٘مكم اًمذي ي٘مقم قمغم أؾم٤مس ُمـ آؾمتٜمت٤مج اًمٕم٘مكم

شمٙمقن اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمٞمٛم٦م ( ًمًٜم٦ماًمٙمت٤مب وا)شمنميع شمًت٘مك ُم٤مدشمف ُمـ اعمّم٤مدر اًمٜم٘مٚمٞم٦م 

ًمدراؾم٦م ىمْم٤مي٤مه، هل آؾمت٘مراء ٓ آؾمتٜمت٤مج، ٟمتتٌع ومٞمف سمٖمٞم٦م اًمق قل إمم احلٙمؿ 

 : اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م

ُمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص اخل٤م ٦م، وأقمٜمل هب٤م شمٚمٙمؿ اًمٜمّمقص اًمتل شمرشمٌط سمٛمقوقع 

 . اًمٌح٨م ُم٤ٌمذة

مم وذم طم٤مًم٦م قمدم اًمٕمثقر قمغم ٟمص ظم٤مص يًتٗم٤مد ُمٜمف طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م يرضمع إ
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اًمٕمٛمقُم٤مت واإلـمالىم٤مت اًمتل شمِمٛمؾ  ٚمٞمف وم٘مٝمّٞم٤ماًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م، وهل ُم٤م يّمٓمٚمح قم

 .سمٕمٛمقُمٝم٤م أو إـمالىمٝم٤م ُمقوقع اًمٌح٨م

واًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سمٗمئتٞمٝم٤م اخل٤م ٦م واًمٕم٤مُم٦م هل ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م شمٖمٓمل يمؾ ُم٤م 

حيت٤مضمف اًمٗم٘مٞمف ذم جم٤مل اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وقمغم هذا ٓ ٟمٙمقن سمح٤مضم٦م عمثؾ هذا 

إن اًمٗمٚمًٗم٦م دمري ُمثؾ هذا إ ؾ : ٤م ؾ وٓ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إًمٞمف، ويالطمظ قمٚمٞمف صم٤مٟمٞمً إ

ذم جم٤مٓت سمحثٝم٤م، وهل إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ويٕمٜمل سم٤مُٕمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م هٜم٤م إؿمٞم٤مء 

اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م آشمّم٤مف سم٤مًمقضمقد وآشمّم٤مف سم٤مًمٕمدم، وىمد قمؼموا قمٜمٝم٤م ذم هذا  

هل ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمتل ٓ جم٤مل  -سمجٛمٞمع ضمزيٞم٤مهت٤م  -اًمًٞم٤م  سم٤محلقادث، واًمقٓي٦م 

شإلضمراء اعم٤ٌمدئ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م
(1)

. 

ًُ  ح انتاسخيُّ انزنػح: احاَ

ٓ ختٗمك أمهٞم٦م اًمٌٕمد اًمت٤مرخيل ذم اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل، سمؾ قمغم ُمًتقى قمٛمٚمٞم٦م 

اًمتٕمّرف آؾمتٜم٤ٌمط ٟمٗمًٝم٤م، سمام ًمٚمٌٕمد اًمت٤مرخيل ُمـ شم٠مصمػم ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م و

قمـ اعم٤ًمرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م عم٤ًميؾ  الً ، ومْمديؼ احلٙمؿ اًمنمقملقمغم ُمّم٤م

 .اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل

ٌُٕمد وم٢من هذا اإلهمٗم٤مل مم٤م اٟمٕمٙمس ذم ـمٌٞمٕم٦م  وإذا يم٤من هٜم٤مك ُمـ همٗمؾ قمـ هذا اًم

 .شمٗمٙمػمه واعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل متّخْم٧م قمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمػم هذه

سم٤مًمٌٕمد اًمت٤مرخيل إن قمغم سم٤مهتامم سم٤مًمغ  ايمشقخ ايمػضقموقمغم أي٦م طم٤مل، وم٘مد اقمتٜمك 

اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مٜمل أو قمغم ُمًتقى قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط ٟمٗمًٝم٤م، سمام ُيٕمؼّم قمـ ٟمزقم٦م 

 .شم٤مرخيٞم٦م واوح٦م ذم ُمٜمٝمجف اًمٗم٘مٝمل

قمغم اًمتتٌع  ايمشقخ ايمػضقميالطمظ اًم٤ٌمطم٨م ىمدرة : ومٕمغم اعمًتقى إول

                                                                                                               

 .13 -12(/ 39)ر ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج اًمٕمدد وٓي٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم، اعمٜمِمق( سمح٨م)اًمٗمْمكم، ( 1)
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 .عمقوققم٤مت سمحثف واًمتح٘مٞمؼ ذم ضمذوره٤م اًمت٤مرخيٞم٦م وُم٤ًمراهت٤م وُمراطمٚمٝم٤م

، ٤مقمٛمقُمً  ايمشقخ ايمػضقموهذه اعمّزي٦م إطمدى أهؿ اعمالُمح اًمريٞم٦ًم ًمٚمٌح٨م قمٜمد 

 .واًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل قمغم وضمف اخلّمقص

 :وهٜم٤مك قمدد ُمٝمؿ ُمـ اإلؿم٤مرات يدل قمغم هذه اعمزّي٦م، يٛمٙمـ أن ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م

ک    ک  ک  گ  }: وىمع اًمٌح٨م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم دًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم -1

دال قمغم أن اعم٤مء ـم٤مهر ذم ٟمٗمًف ( اًمٓمٝمقر)ل أن ًمٗمظ ، إذ ادقم[48: اًمٗمرىم٤من] {گ

 .ُمٓمٝمر ًمٖمػمه

وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمٌػم اًمٗم٤ميدة ذم ُمثؾ هذا اًمٌح٨م، ًمقوقح احلٙمؿ ذم يمقن اعم٤مء 

إن »إمم  ايمشقخ ايمػضقمًمٖمػمه وآشمٗم٤م  قمٚمٞمف قمٜمد اعمًٚمٛملم،  وم٘مد أؿم٤مر  اوُمٓمٝمرً  اـم٤مهرً 

قم٤ممل اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م هق  أول ُمـ أدظمؾ هذا اعمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل آ ٓمالطمل ًمٚمٙمٚمٛم٦م

شوقمٜمف طمٙمل وُمٜمف ُأظمذ( أمحد حيقك ايمـحقي ايمؽقدم) شمعؾى
(1)

. 

إن هذه  ايمشقخ ايمػضقمٓطمظ ( اعم٘مّٚمد)ذم ُم٠ًمًم٦م اؿمؽماط احلٞم٤مة ذم اعمجتٝمد  -2

سمحثف  ايمشفقد ايمثويناعم٠ًمًم٦م مل يثر اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م إّٓ ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ وذًمؽ قمٜمدُم٤م  ّدر 

 .إمم ذط احلٞم٤مة ذم اعمجتٝمد ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وأؿم٤مر

هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقؾمط اًمٕمٚمٛمل اًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي، وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقؾمط 

ايمػخر شمٙمقن ذم ُم٤م ذيمره  -رسمام  -اًمٕمٚمٛمل اًمًٜمل، وم٘مد ٓطمظ أن أول إؿم٤مرة ًمذًمؽ 

 .، مم٤م يدظمؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م(ه616 ت) ايمرازي

٤م شم٤ًممل اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمف، ّدقمل إ ٤م ممُم٠ًمًم٦م وضمقب شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٞمف إقمٚمؿ اذم  -3

، وًمذًمؽ (اًمذريٕم٦م)مم٤م ورد ذم يمت٤مسمف إ قزم  ايمسقد اظمرسمهوٟم٧ًٌم هذه اًمدقمقى إمم 

                                                                                                               

 .، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ481/ 1اًمٗمْمكم، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، ج( 1)
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ادقمك أن اًم٘مقل سمجقاز شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٞمف همػم إقمٚمؿ ىمقل ُمت٠مظمر إمم ُم٤م سمٕمد قمٍم اًمِمٝمٞمد 

 .اًمث٤مين

رأي ذم هذه اًمدقمقى، إذ ُمـ ظمالل شمتٌٕمف اًمت٤مرخيل هلذه اعم٠ًمًم٦م  ويمؾشقخ ايمػضقم

إمم ُم٤م سمٕمد اًمِمٝمٞمد  ا٧ٌم أن اًم٘مقل سمجقاز شم٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٞمف همػم إقمٚمؿ ىمديؿ وًمٞمس ُمت٠مظمرً أصم

اًمث٤مين، وإن ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًمت٤ًممل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م قمغم وضمقب شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ يمام ٟم٥ًم إمم 

ٟمًخ٦م ىمديٛم٦م ٟمًخ٧م قمـ ٟمًخ٦م  ايمشقخ ايمػضقمهمػم  حٞمح، إذ راضمع  ايمسقد اظمرسمه

يرد ومٞمٝم٤م ُم٤م ي١ميمد هذه اًمٜم٦ًٌم، سمؾ ورد ومٞمٝم٤م ُم٤م ، ومل (ه1198)يرضمع شم٤مرخيٝم٤م إمم ؾمٜم٦م 

اًم٘مقل سمت٘مٚمٞمد  ايمسقد اظمرسمهي١ميمد اخلالف اًمٗم٘مٝمل اًمِمٞمٕمل قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م، إذ ضمٕمؾ 

إقمٚمؿ هق إومم
(1)

. 

قمغم ٟمحق يًقغ متٚمٙمف ًمق مل يتؿ اًمٌٞمع،  ٤موشمٙمٞمٞمٗمف وم٘مٝمٞمً ( اًمٕمرسمقن)ذم ُم٠ًمًم٦م  -4

و ٗمٝم٤م سم٠م ٤م ذات ُم٤ًمطم٦م  ٖمػمة ذم طمدود ُمت٤مسمٕمتف اًمتل  - ايمشقخ ايمػضقمٓطمظ 

أٟمف مل ي٘مػ قمغم ُمـ شمٕمرض سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م  - ٤موذًمؽ شمقاوٕمً 

ُمـ  ايمشقخ احلر ايمعومقمأو قمغم ٟمحٍق همػم ُمًت٘مؾ، ؾمقى ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف مم٤م ذيمره  الً ُمًت٘م

(وضمقب اطمت٤ًمب اًمٕمرسمقن ُمـ اًمثٛمـ)ذم سم٤مب ( وؾم٤ميؾ اًمِمٞمٕم٦م)أطم٤مدي٨م ذم يمت٤مسمف 
(2)

. 

ايمشقخ ردود أومٕم٤مل ُمٕمٔمؿ وم٘مٝم٤ميٜم٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤مهتؿ قمغم رأيل  ايمشقخ ايمػضقمع شمتٌ -5

ذم اًمٖمٜم٤مء، ورسمام مُحؾ قمٚمٞمٝمام جلٝم٦م قمدم اًم٘مقل سمحرُم٦م  ايمؽوؾموين وايمشقخ ايمسبزواري

 .اًمٖمٜم٤مء قمغم وضمف ُمٓمٚمؼ

ايمسقد أن أول ُمـ أٟمّمٗمٝمام ُمـ وم٘مٝم٤ميٜم٤م اعمت٠مظمريـ هق  ايمشقخ ايمػضقموىمد ٓطمظ 

ايمسقد يٞمٝمام وووٕمف ذم ؾمٞم٤مىمف اًمّمحٞمح واًمدومع قماّم أؾمامه وحم٤موًم٦م شمقضمٞمف رأ اخلؿقـل

ذم إؿم٤مرة إمم احلٛمالت واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت همػم ( اًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمام سمام ٓ يٜمٌٖمل)ُمـ  اخلؿقـل

                                                                                                               

 .98/ 96اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 1)

 .15/51قمدد ( اعمٜمٝم٤مج)ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ( سمٞمع اًمٕمرسمقن)اًمٗمْمكم، سمح٨م ( 2)
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اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(1)

. 

ذم  زمويمغزارمُمـ شم٠مصمره  ايمشقخ ايمؽوؾموينأن ُم٤م ٟم٥ًم إمم  ايمشقخ ايمػضقميمام ٓطمظ 

 ايمغزارمقمغم رأي  ايمشقخ ايمؽوؾموينف واىمؽماسمف ُمـ رأيف، يرضمع إمم شمٕمرّ ( اًمٖمٜم٤مء)ُم٠ًمًم٦م 

إمم  ايمشقخ ايمؽوؾموينطمٞم٨م قمٛمد ( إضمقوء فمؾقم ايمديـ)ُمـ ظمالل شمٕمّرومف قمغم يمت٤مسمف 

ايمغزارموهق هتذي٥م ًمٙمت٤مب ( اظمحجي ايمبقضوء دم إضمقوء اإلضمقوء)شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف 
(2)

. 

إمم أن اًمتِم٤مسمف ذم اجلقاٟم٥م اًمٗمٜمٞم٦م اًمذي يٚمٛمًف اًم٤ٌمطم٨م سملم  ايمشقخ ايمػضقمويِمػم 

هق اًمذي دقم٤م اًمٌٕمض إمم اًم٘مقل سمت٠مصمر اًمٙم٤مؿم٤مين  ايمغزارمورأي  ايمشقخ ايمؽوؾموين رأي

 .سم٤مًمٖمزازم

ُمـ ظمالل  ايمشقخ ايمػضقمًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م، أؿم٤مر ( وٓي٦م اعمرأة)ذم ُم٠ًمًم٦م  -6

شمتٌٕمف اًمت٤مرخيل إمم أن ُم٤م قمرف سم٤مؿمؽماط اًمذيمقرة أو اًمرضم٤مًمٞم٦م ذم اعمٗمتل يم٤من ُمـ أسمح٤مث 

وىمد ٟم٘مؾ إمم اًمٗم٘مف . ذم ُمقوقع آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمدأ قل اًمٗم٘مف طمٞم٨م يٌح٨م هٜم٤مك 

(اًمٕمروة اًمقصم٘مك)ذم يمت٤مسمف  ايمسقد ىموـمؿ ايمقزديوُم٤ًميٚمف ُمع 
(3)

. 

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٗمر  سملم اعمٜمٝم٩م إ قزم واعمٜمٝم٩م اإلظم٤ٌمري ذم اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ  -7

اًم٘مْمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمّمحٞمح، وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتتٌع  ايمشقخ ايمػضقماًمنمقمل، ووع 

قمغم اقمت٤ٌمره وُمالطمٔمتف ذم قمدد يمٌػم ُمـ اعم٤ًميؾ  ايمشقخ ايمػضقمذي دأب اًمت٤مرخيل اًم

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م

ويم٤من اعمٕمروف ذم اًمٗمر  سملم اعمٜمٝمجلم يمام  ّقره أٟمّم٤مر اًمٗمري٘ملم، هق ذم وفمٞمٗم٦م 

اعمجتٝمد ٟمٗمًف، إذ يرى اإلظم٤ٌمري إن وفمٞمٗمتف ٓ شمتج٤موز ٟم٘مؾ ُمْمٛمقن اًمرواي٦م سمٗمتٞم٤مه، 

ٜمد إمم ُم٘مدُم٤مت ٟمٔمري٦م ذم إـم٤مر اًمٌح٨م قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل، ومٞمام يٕمتٛمد وًمٞمس ًمف أن يًت

                                                                                                               

 .سمػموت/ ز اًمٖمدير، ٟمنم ُمريم2/2111، ط71/ اًمٗمْمكم، اًمٖمٜم٤مء( 1)

 .68/اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف( 2)

 .39/21وٓي٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم، اعمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج اًمٕمدد ( سمح٨م)اًمٗمْمكم، ( 3)
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قمغم ُم٘مدُم٤مت ٟمٔمري٦م هلذا اًمٖمرض وإٟمف ٓ يٙمتٗمل  -ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إ قزم  -اعمجتٝمد 

رأي ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وسمٞم٤من اًمٗمر  سملم  ويمؾشقخ ايمػضقم. سمام يٙمتٗمل سمف اإلظم٤ٌمري

ت٤مرخيل هق اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم وم٤معمقضمقد ذم هذا اًمقاىمع اًم... »: اعمٜمٝمجلم إذ ي٘مقل

وم٤مًمرواي٦م إن يم٤مٟم٧م ُمـ طمٞم٨م : ًمٚمٗم٘مف اًمذي مجع سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ ذم نن واطمدٍ 

ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وم٢م ٤م ٓ حتت٤مج ذم اؾمتٗم٤مدة احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مٕدًم٦م ُمـ  ٤ماًمدًٓم٦م ٟمًّم 

٘مر ٓؾمتٗم٤مدة  ٤م شمٗمتذم ُمٕمٜم٤مه٤م وم٢م ٤مىمقاقمد أو ؾمقاه٤م، وإن مل شمٙمـ ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م ٟمًّم 

وهذا اًمقاىمع اعمذيمقر شم١مُمـ سمف اعمدرؾمت٤من اإلظم٤ٌمري٦م . احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مٕدًم٦م

شوإ قًمٞم٦م
(1)

. 

قمغم ُم٤م ذيمره أطمد أسمرز أقمالم اعمدرؾم٦م اإلظم٤ٌمري٦م  ايمشقخ ايمػضقموًمذًمؽ ُيالطمظ 

ة ُمـ ايمتٗم٤مء اعمجتٝمد اإلظم٤ٌمري سم٤مًمتٕم٤مـمل ُمع اًمرواي٦م ُم٤ٌمذ اظمّحدث آؽمؼمازموديوهق 

ذم  -هذا اًمقاىمع اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اعمحدث آؾمؽماسم٤مدي مل يٙمـ »وسم٠مدٟمك شمٗمٙمػم، ُمـ أن 

هق اًم٘م٤ميؿ طملم اٟمٌث٤م  اعمدرؾم٦م اإلظم٤ٌمري٦م، وذًمؽ أن اعمقضمقد قمغم اًم٤ًمطم٦م  -اًمقاىمع 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م نٟمذاك ذم جم٤مل اًمق قل إمم احلٙمؿ واؾمتٗم٤مدشمف ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م هق 

اًم٘مقاقمد واخلالف إٟمام هق ذم اًم٘مقاقمد ٟمٗمًٝم٤م ُمـ  اؾمتخدام اًمقؾم٤ميؾ اًمٜمٔمري٦م سمتٓمٌٞمؼ

شطمٞم٨م اًمتٓمٌٞمؼ
(2)

. 

وسمام يتّمؾ سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ٟمٗمًٝم٤م واؾمتٜم٤ٌمط : وأُم٤م قمغم اعمًتقى اًمث٤مين

، واًمٌُٕمد اًمت٤مرخيل ذم اؾمتٔمٝم٤مره (اًمٖمٜم٤مء)احلٙمؿ اًمنمقمل، ومٞمٛمٙمـ أن ٟمِمػم إمم رأيف ذم 

 .ُمٜمٝم٤مإدًم٦م وىمراءهت٤م عمح٤موًم٦م اىمتٜم٤مص اعمٕمٜمك اعمراد 

أن ًمٗمظ اًمٖمٜم٤مء اعمذيمقر ذم اًمرواي٤مت يٜمٍمف »إمم  ايمشقخ ايمػضقموىمد أؿم٤مر 

سمٛمٕمٜم٤مه إمم اًمٖمٜم٤مء اعمٕمٝمقد طملم  دور هذه اًمرواي٤مت، وهق اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد، واًمذي 

هق احلٗمالت اًمٖمٜم٤ميٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شُم٘م٤مم ذم سمٞمقت  -نٟمذاك  -قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمٜم٤مء  ٤ميم٤من ُمتٕم٤مرومً 

                                                                                                               

 .131ص/ اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 1)

 .129/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف( 2)
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شاًمٖمٜم٤مء وجم٤مًمس اًمٓمرب
(1)

. 

ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕمتف اًمت٤مرخيٞم٦م ًمت٤مريخ اًمٖمٜم٤مء أن  ايمشقخ ايمػضقمذًمؽ اقمتؼم وًم

قمغم ؾمقاه سمام هق أوؾمع »اعمح٤مومؾ اًمٖمٜم٤ميٞم٦م هل اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وًمذًمؽ وم٢من محؾ اًمٖمٜم٤مء 

يٗمت٘مر إمم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمِمٛمقًمٞم٦م، وهق همػم ُمقضمقد هٜم٤م، طمٞم٨م ٓ قمٛمقم وٓ إـمال  ذم 

ش ُم٤مماإلذم اجلقاب ُمـ أو اًم١ًمال ُمـ اًمراوي، 
(2)

. 

ُّ: احانًخ  ادلؼاصشج حانزهُ

ُمـ قمٛمٍؼ وم٘مٝمل قمغم ٟمحٍق ظم٤مص  ايمشقخ ايمػضقمقمغم اًمرهمؿ مم٤م يتقومر قمٚمٞمف 

وإؾمالُمل قمغم ٟمحق قم٤مٍم قمغم ُمًتقى اعمقروث اًمٕمٚمٛمل، إن يم٤من ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمْمٛمقن 

 الً ُمٞم -ُمع أ ٤مًمتف هذه  -واعمحتقى أو ُمـ طمٞم٨م أًمٞم٤مت وإدوات، وم٢مٟمف ٓ خيٗمل 

ٕمٞمؾ اًمٗم٘مف وآٟمٓمال  سمف ذم ُم٤ًمرات ضمديدة شمٚمٌل طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع اعمٕم٤مس ًمتٗم ايمٌػمً 

 .وشمًتجٞم٥م ًمتٓمٚمٕم٤مشمف

سمام  ايمشقخ ايمػضقميتًع اعمج٤مل ذم ُمثؾ هذه اًمدراؾم٦م اًمقضمٞمزة عمت٤مسمٕم٦م  وىمد ٓ

يتّمؾ هبذه اخلّمٞمّم٦م همػم أٟمٜم٤م ٟمِمػم إمم قمدة ُمقاوٞمع شُمِدُل قمغم هذه اًمروح وشمِمػم إمم 

 : هذه اًمذهٜمٞم٦م

ايمشقخ سم٤مٓضمتٝم٤مد اجلامقمل، طمٞم٨م قمرض ًمف  اسمام ا ٓمٚمح قمٚمٞمف أظمػمً ُم٤م يتّمؾ  .1

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  } :رأى أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤مممو ايمػضقم

 {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

ومٚمؿ شمٕمرب قمـ ًمزوم  -مل شمتٕمرض ًمٙمٞمٗمٞم٦م مم٤مرؾم٦م آضمتٝم٤مد » [122: اًمتقسم٦م]

يمام أ ٤م مل شمنم إمم أن ًمف أن يامرس  -ضمتٝم٤مد اًمٗمردي اىمتّم٤مر اعمجتٝمد قمغم آ

                                                                                                               

 .51ص/ اًمٗمْمكم، اًمٖمٜم٤مء، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 1)

 .51/ اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًفاعمرضمع ( 2)
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ويٛمٙمـ أن يٙمقن  ٤موهذا يٕمٜمك أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ومرديً . آضمتٝم٤مد اجلامقمل

ُمٜمٝمام يّمد  قمٚمٞمف أٟمف اضمتٝم٤مد، وآىمتّم٤مر قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٗمردي  الً ، ٕن يم٤ممج٤مقمٞمً 

ضمتٝم٤مدات ًمٚمقوع اعم٠مًمقف ًمال ٤مُمٜمف إٟمام هق ُمـ سم٤مب إظمذ سم٠مفمٝمر اعمّمداىملم، إشم٤ٌمقمً 

شإظمرى ذم اًمٕمٚمقم إظمرى ذم شمٚمٙمؿ اًمٕمّمقر
(1)

. 

اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم حتديد ؾمـ اًمٞم٠مس قمٜمد اعمرأة ذم  ايمشقخ ايمػضقمقم٤مًم٩م  .2

وقء اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وًمذًمؽ ووع ُم٤م ورد ُمـ اًمرواي٤مت ذم اقمت٤ٌمر اًمٞم٠مس قمٜمد 

٤م اًمٕمٚمٛمل، اًم٘مرؿمٞم٦م ذم ؾمـ اًمًتلم، واقمت٤ٌمره ذم ؾمـ اخلٛمًلم قمٜمد همػمه٤م ذم ؾمٞم٤مىمٝم

وذًمؽ ذم وقء ُم٤م اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمتج٤مرب اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإسمح٤مث اًمٓمٌٞم٦م اًمتل أظمذت 

سم٤مٓقمت٤ٌمر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق سمٞمئل ووراصمل وهمػم ذًمؽ، سمام يدقمق إمم 

محؾ اًمرواي٤مت اًمتل طمددت اًمٞم٠مس سم٤مًمًتلم ًمٚم٘مرؿمٞم٦م قمغم اعمث٤مًمٞم٦م
(2)

. 

ُمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وري٤مؾم٦م اًمدوًم٦م، طمٞم٨م ف ُمـ وٓي٦م اعمرأة ًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م، وٗمىمذم ُمق .3

ُمـ  -هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ؾمٞم٤م  شمٖمػّم واظمتالف اًمزُم٤من، إذ  ايمشقخ ايمػضقمووع 

اظمتالف اًمزُم٤من يتدظمؾ ذم اظمتالف اعمًتقى ًمتحٛمؾ »وم٢من  -وضمٝم٦م ٟمٔمره 

اعم١ًموًمٞم٦م، ومٞمقم يم٤مٟم٧م اعمرأة رسم٦م سمٞم٧م وم٘مط همػم ُمٗمًقٍح هل٤م اعمج٤مل ذم شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ 

ُم٦م واخل٤م ٦م اًمتل شمًٝمؿ ذم سمٜم٤مء اعمجتٛمع ورومع ُمًتقاه إمم ُم٤م واًمتزود سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤م

أُم٤م اًمٞمقم طمٞم٨م . هق أومْمؾ يم٤مٟم٧م همػم ُم١مهٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙم٤ٌمر

ومًح هل٤م اعمج٤مل ًمٚمتٕمُٚمؿ واًمتزود سم٤مًمث٘م٤موم٦م، ومم٤مرؾم٦م خمتٚمػ اعمٝم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حتٛمؾ أقم٤ٌمء واًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وأصمٌت٧م ىمدرهت٤م ُمـ ظمالل اًمتج٤مرب قمغم 

اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙم٤ٌمر، أ ٌح٧م ٓ ختتٚمػ قمـ اًمرضمؾ ذم ذًمؽ، وهل وإي٤مه قمغم 

ش ٕمٞمد واطمد ُمـ طمٞم٨م اعمًتقى واًم٘مدرة
(3)

. 

قمغم ُمقوقع اًمٌح٨م،  ٤مذقمٞمً  الً إمم هذا اًمًٞم٤م  يمقٟمف دًمٞم ايمشقخ ايمػضقمومل ُينم 

                                                                                                               

 .225/اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد آضمتٝم٤مد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 1)

 .1/338اًمٗمْمكم، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ج( 2)

 .32ص/، (39)ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمد( سمح٨م)اًمٗمْمكم، وٓي٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم ( 3)
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ٝم٤مء، إّٓ عم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٗم٘م ٤موم٢مٟمف سمح٨م اعم٠ًمًم٦م وُمقوقع اًمٌح٨م ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمٚمٞم٦م ووم٘مً 

قمغم شمٖمػّم اًمزُم٤من وشم٠مصمػم ذًمؽ قمغم شمٌّدل  اأٟمف أؿم٤مر إمم هذا اًمًٞم٤م  يمقٟمف ُم١مًذ 

 .اعمقوققم٤مت

 انؼهًٍ انُثؼذ: اساتًؼ

همٚم٦ٌم اًمروي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهٞمٛمٜم٦م اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل  ايمشقخ ايمػضقموُيالطمظ ذم ُمٜمٝم٩م 

قال وُمٕم٤ميػمه ذم اًمٕمرض واًمٜم٘مد واًمت٘مٞمٞمؿ، وهق ُم٤م يٗمّن طمر ف قمغم شمتٌّع إىم

ٟمٗمًٞم٦م شمّمده قمـ  اوآدم٤مه٤مت واًمٜمٔمري٤مت ذم ُمقوققم٤مت سمحثف، دون أن يْمع ىمٞمقدً 

سمٕمض إىمقال وآدم٤مه٤مت واًمٜمٔمري٤مت، ومٝمق يدأب قمغم آطم٤مـم٦م هبذا اًمتٕمدد 

واًمتٜمُقع، ىمديٛمف وُمت٠مظمره وضمديده، ذم حم٤موًم٦ٍم ُمٜمف إلهمٜم٤مء اًمٌح٨م هبذا اًمتٜمقع، وإؿم٤مقم٦م 

 .٤مره اعمرضمع ذم اًمٜم٘مد واًمت٘مٞمٞمؿاهلؿ اًمٕمٚمٛمل واعمٕمٞم٤مر اعمٕمرذم واقمتٌ

اعمٕمٞم٤مر اعمذهٌل ًمٚمت٘مٞمٞمؿ، ويمذًمؽ  ايمشقخ ايمػضقموذم وقء هذه احل٘مٞم٘م٦م اؾمتٌٕمد 

 .ٟم٠مى سمٜمٗمًف قمـ اًمروي٦م اًمِمخّمٞم٦م ذم ذًمؽ

وُم٤م شمٕمّرض ًمف ُمـ هجقم ( اًمٖمٜم٤مء)ذم  ايمشقخ ايمؽوؾموينقمغم رأي  ٤موىمد يمت٥م شمٕمٚمٞم٘مً 

ًمٜم٤م أن  وسمٕمد هذا، سم٘مل ...»: ايمغزارم وُمٜمٝمؿواهت٤مم ًمف سم٤مًمت٠مصمر سمآراء قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م، 

 : ٟم٘مقل

 ٤مإن اظمتٞم٤مر اًمرأي اًمٕمٚمٛمل وشمٌٜمٞمف ُمـ ىمٌؾ قم٤ممل نظمر فم٤مهرة قمٚمٛمٞم٦م ؿم٤ميٕم٦م ؿمٞمققمً  .1

 . ٓ جم٤مل إلٟمٙم٤مره، وٓ ـمريؼ ًمٚمٛم١ماظمذة قمٚمٞمف ٤مقمٚمٛمٞمً 

2.  ًٌ قهمً  ٤ميمقن اًمرأي ًمٖمػم أسمٜم٤مء اعمذه٥م ًمٞمس ؾمٌ ًّ ًمٚمرومض، وٟمحـ ٟمرى وسم٤مًمقضمدان  ٤مُم

قمٚمامء اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م أيمثر سمٙمثػم ُمـ ُم٤ًميؾ اخلالف،  أن ُم٤ًميؾ آشمٗم٤م  سملم

 !ومٝمؾ يًّقغ ًمٜم٤م هذا أن ٟمرومض ُم٤ًميؾ آشمٗم٤م  واًمقوم٤م ؟

اىمتٜم٤مع اًمٕم٤ممل أظمر سمّمح٦م دًمٞمؾ : إول: إن اظمتٞم٤مر اًمرأي ي٠ميت قمغم ٟمحقيـ .3

وضمدان اًمٕم٤ممل : اًمث٤مين.  ٤مطم٥م اًمرأي وؾمالُمتف، وهذا رء ُُمًّٚمؿ سمف ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف
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 .أدًم٦م ُمذهٌف اخل٤م ٦م ُم٤م يًٜمد هذا اًمرأي اًمذي اظمت٤مره أظمر ذم

، طمٞم٨م وضمد  حٞمح٦م أيب سمّمػم اعمت٘مدُم٦م وأُمث٤مهل٤م مم٤م ايمؽوؾموينوهذا هق ُم٤م ومٕمٚمف 

وُم٤م ذيمره وإن »: سم٘مقًمف صوضمى احلدائؼيدقمؿ رأيف ويّمّقسمف، وىمد اقمؽمف ًمف هبذا 

ع ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وهذا اًمٌٕمض ُمـ إظم٤ٌمر اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف ٓ يٛمٜم ،شأومهف سمٕمض إظم٤ٌمر

 .ذم رأي وم٘مٞمف، وهمػم ُمقهؿ سمؾ ُم٘مرر ذم رأي وم٘مٞمف نظمر ٤مآضمتٝم٤مد أن يٙمقن ُمقمهً 

اعمٗم٤مرىم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ُمٜمت٘مدو  -ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م  -ىمٚم٧م هذا ٕووح 

سم٤مًمٗم٘مٞمف اعم٘مٚمد، وإٟمام  -ويمام رأيٜم٤م  -، ومٚمٞمس هق اشم٘مٚمٞمدً  ايمغزارمسمتقهؿ أٟمف شمٌع  ايمؽوؾموين

شٕمتٛمد اًمدًمٞمؾ ذم إـم٤مر ُمذهٌفهق جمتٝمد ُمٜمٗمتح، خيت٤مر وي
(1)

. 

إمم وىمٗم٦م ُمتٗمٝمٛم٦م وُمت٠مٟمٞم٦م ُمع أراء اًمٕمٚمٛمٞم٦م همػم  ايمشقخ ايمػضقموًمذًمؽ دقم٤م 

اعمِمٝمقرة، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من سمّمدد اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، وهل ُم٠ًمًم٦م طمرُم٦م اًمٖمٜم٤مء ويمق ٤م قمروٞم٦م 

وًمٞم٧ًم ذاشمٞم٦م يمام هق  ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٕمروف قمٜمدهؿ
(2)

. 

ء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمرى، واقمتؼم أرا ايمشقخ ايمػضقمسمؾ ٓطمظ 

يمٗم٤مي٦م وضمقد رأي ظمالف اعمِمٝمقر ًمدهي٤م ذم رومع اًمقطمِم٦م ًمدى اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

ُمذه٥م خمتٚمػ ًمإلومت٤مء هبذا اًمرأي أو سمحثف سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م وُمٖم٤ميرة قّمام قمٚمٞمف اعمِمٝمقر، 

 رأي اسمـ ضمرير يمام فمٝمر ذم وٓي٦م اعمرأة ًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م وُمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء، وأؿم٤مر إمم

اًمٓمؼمي اعمٗمّن ذم هذا اعمج٤مل
(3)

. 

ُّ: اخايًغ ُّادلشجؼ  حح انمشآَ

 ٤مأؾم٤مؾمٞمً  ٤مُمرضمٕمً ( اًم٘مرنن)ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ذم يمقن اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ 

                                                                                                               

 .71/72اًمٗمْمكم، اًمٖمٜم٤مء، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 1)

 .62/اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف اعمرضمع( 2)

 .34اًمٗمْمكم، وٓي٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص( 3)
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قمغم اعمًتقى  ٤مًمٚمتنميع، ومٝمق اعمّمدر إول ًمٚمتنميع قمٜمدهؿ، همػم أن هٜم٤مك اظمتالومً 

ًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م، مم٤م يتّمؾ سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمذي يِمٖمٚمف اعمٜمٝمجل ذم قمالىم٦م اًم٘مرنن اًمٙمريؿ سم٤م

ُمع  -اًم٘مرنن اًمٙمريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م اًمنميٗم٦م إذ ىمد ُيالطمظ قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًميد 

ٜم٦م اًمنميٗم٦م سمٛمًتقى واطمد وسمٛم٤ًموم٦م  -آقمؽماف سم٤معمرضمٕمٞم٦م اًم٘مرنٟمٞم٦م  ًُ اًمتٕم٤مـمل ُمع اًم

رضورة ىمراءة  واطمدة ُمـ اًم٘مرنن اًمٙمريؿ، ذم وىم٧م ي١ميمد ومٞمف قمدد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم

اًم٘مرنن، ٕٟمف اعمّمدر إول  -ٟمّمقص اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م وشمٗمًػمه٤م ذم وقء اًمٙمت٤مب 

 .أي ٟمٍص أو ُمقىمػ قمـ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ًمٚمٜمص اًم٘مرنين -قمٜمديٍذ  -ًمٚمت٘مٕمٞمد، وٓ يٜمٗمّمؾ 

وشمٌدو هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم قمدٍد ُمـ اعم٤ًميؾ احلرضم٦م، وُمـ ذًمؽ ُمريمز اعمرأة 

قمٞم٦م، وُم٤ًميؾ أظمرى ُمٝمٛم٦م شمتّمؾ سم٤مًمِم٠من اًم٘م٤مٟمقين ذم وقء سمٕمض اًمٜمّمقص اًمنم

 .احلٞم٤ميت اًمٕم٤مم

يٛمٙمـ أن ٟمِمػم إمم قمدة ٟم٘م٤مط شمرشمٌط هبذه  ايمشقخ ايمػضقموسمام يتّمؾ سمٛمٜمٝم٩م 

 : اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سمٜمحٍق ُمـ إٟمح٤مء

ذم ُم٠ًمًم٦م وٓي٦م اعمرأة ًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م وُمٜمٝم٤م اًمقٓي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘مْم٤ميٞم٦م، اؾمتدل  .1

سم٠مدًم٦م ىمرنٟمٞم٦م وأظمرى ُمـ اًمًٜم٦م  -ء ورسمام هق ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م -سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .قمغم ٟمٗمل ُمثؾ هذه اًمقٓي٦ماًمنميٗم٦م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   }: وُمـ أهؿ ُم٤م اؾمتدل سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ًٓ ، وظم٤مض اًمٗم٘مٝم٤مء ضمد[34: اًمٜم٤ًمء] {پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ

وهؾ أ ٤م  -( اًمقٓي٦م)واًمتل شمٕمٜمل قمٜمدهؿ  -ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ طمقل شمٗمًػم هذه اًم٘مٞمٛمقُم٦م 

 .وقم٤مُم٦م أو أ ٤م ختتص سم٤مًمٌٞم٧م اًمزوضمل ؿم٤مُمٚم٦م

ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٘مراءة أىمرب ُم٤م شمٙمقن إمم اًمًٞم٤م   ايمشقخ ايمػضقمورسمام يتٗمرّد 

وأٟمف ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م ( ىمّقاُمقن)اًم٘مرنين، إذ أٟمف سمٕمد اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م يٕمٜمٞمف هذا اًمٚمٗمظ 

ٝمك إمم ُم٤م أوم٤مده ، واٟمت(ىَمَقم)، أؿم٤مر إمم ُم٤م ورد ذم اًم٘مرنن ذم ُم٤مدة ٤موم٘مٝمٞمً  ٤موٓ ُمّمٓمٚمحً 
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وٟمًتٗمٞمد ُمـ هذا أن اًم٘مّقاُمٞم٦م ٓ شمٕمٜمل اًم٘مٞمٛمقُم٦م اًمتل ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م اعمًتدًمقن »: ٟمّّم٤م

وإٟمام شمٕمٜمل إٟم٤مـم٦م ُم١ًموًمٞم٦م رقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح اًمٜم٤ًمء وشمدسمػم ؿم١مو ـ  ،اًمتًٚمط واًمتٍمف

وُمـ أفمٝمر ُمّم٤مديؼ شمٚمؽ اًمرقم٤مي٦م وذًمؽ اًمتدسمػم، هق وضمقب إٟمٗم٤م  اًمرضمؾ . سم٤مًمرضم٤مل

ٟمٗم٤م  ُمـ اًم٘مّقاُمٞم٦م، وًمٞمس ُمـ اًم٘مٞمٛمقُم٦م، وىمد وهذا يٕمٜمل أن اإل قمغم زوضمتف،( زوجاًم)

وُمٜمٝم٤م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمح٤مول ُمٕمروم٦م  -يرضمع هذا إمم أن أيمثر اعمجتٛمٕم٤مت 

جمتٛمٕم٤مت ذيمقري٦م، حتّٛمؾ اًمرضمؾ ُم١ًموًمٞم٦م رقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح اعمرأة  -ُمٕمٜمك اًم٘مّقاُمٞم٦م ًمدهيؿ 

اًمرقم٤مي٦م وذًمؽ اًمتدسمػم مه٤م ُمـ ٟمقع  وشمدسمػم ؿم١مو ٤م، وهؿ ٓ يرُمقن ُمـ هذا إمم أن شمٚمؽ

وٟمخٚمص ُمـ يمؾ ذًمؽ ...مه٤م ؿم٠من ُمـ ؿم١مون شمريمٞم٦ٌم اعمجتٛمع اًمقٓي٦م اًمًٚمٓمقي٦م، وإٟمام

ش.. إمم أن اًم٘مّقاُمٞم٦م همػم اًم٘مٞمٛمقُم٦م
(1)

. 

ذم وقء ُم٤م ذيمرٟم٤مه سمدرضم٦م أيمثر  ايمشقخ ايمػضقموىمد شمٔمٝمر اعمرضمٕمٞم٦م اًم٘مرنٟمٞم٦م قمٜمد  .2

قمروٞم٦م أو ذاشمٞم٦م، طمٞم٨م يٕمٛمد  وأ ٤م طمرُم٦م( اًمٖمٜم٤مء)ذم ُم٠ًمًم٦م طمرُم٦م  ٤مووقطًم 

إمم إرضم٤مع اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم حتريؿ اًمٖمٜم٤مء إمم اًم٘مرنن ٟمٗمًف،  ايمشقخ ايمػضقم

واًمتل  أيب ايمصبوح ايمؽـوينومٗمل رواي٦م . وهق ُم٤م شمؿ اإلرضم٤مع إًمٞمف ذم اًمرواي٤مت ذاهت٤م

 {ک  ک  ک    ک }ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ   أيب فمبد اهللقمـ »ومٞمٝم٤م 

ُمـ محؾ مجٚم٦م  سمدّ  أٟمف ٓ ايمشقخ ايمػضقماقمتؼم  شهق اًمٖمٜم٤مء: ىم٤مل [72: اًمٗمرىم٤من]

، واعمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ هق محؾ اًمٖمٜم٤مء قمغم إرادة (حييون)قمغم ُمٕمٜمك ( يِمٝمدون)

جم٤مًمس اًمٖمٜم٤مء
(2)

، ٕٟمف هق اعمٕمٜمك اًمذي ياليؿ جم٤مًمس اًمٖمٜم٤مء، وًمذًمؽ وم٢مٟمف قمغم رأي 

... دٓل سم٤مٔي٦مإذا محٚم٧م قمغم اعمٕم٤مين إظمرى، وم٢مٟمف ٓ يتؿ آؾمت» ايمشقخ ايمػضقم

وهذا يٕمٜمل أن اًمٖمٜم٤مء مل حيّرم ًمذاشمف وإٟمام ٕؾم٤ٌمب ظم٤مرضم٦م قمٜمف شمٕمرض ًمف ومتٙمًٌف 

ش ..احلرُم٦م
(3)

. 

إمم ُمٗم٤مرىم٦م وىمع ايمشقخ ايمػضقم يِمػم ( اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين)وذم ُم٠ًمًم٦م اًمًالم ُمع  .3

                                                                                                               

 .18/19ص/ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 39)اًمٗمْمكم، وٓي٦م اعمرأة ذم اإلؾمالم، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، قمدد ( 1)

 .53اًمٗمْمكم، اًمٖمٜم٤مء، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 2)

 .61/اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف( 3)
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إمم ىمقًمف  اومٞمٝم٤م همػم واطمٍد ًمتؼمير وشمًقيغ اًمًالم ُمع هذا اًمٙمٞم٤من، وذًمؽ اؾمتٜم٤مدً 

: إٟمٗم٤مل] {ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب }: شمٕم٤ممم

61]. 

ذم رّد هذه اًمدقمقى أُمريـ ايمشقخ ايمػضقموىمد ذيمر 
(1)

 : 

أن ُمقوقع ىمْمٞمتٜم٤م خيتٚمػ قمـ ُمّم٤مديؼ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، ذًمؽ إن : إول

ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم أرض إؾمالُمٞم٦م اؾمتٚم٧ٌم، وم٤محلٙمؿ اًمنمقمل يٗمرض اؾمؽمداده٤م وإقم٤مدهت٤م 

وُم٤م شمّمد  قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق اًمٙمٗم٤مر . قمٞملم وهؿ اعمًٚمٛمقنإمم أ ح٤مهب٤م اًمنم

اعمح٤مرسمقن اًمذيـ هؿ ذم دي٤مرهؿ وأوـم٤م ؿ ٓ ذم دار ًمٚمٛمًٚمٛملم اهمتّمٌقه٤م ُمـ 

 . اعمًٚمٛملم، وؾمٞم٤م  أي٦م ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ واوح سمق ٗمف ىمريٜم٦م قمغم ذًمؽ

 .إن احلٙمؿ ذم ني٦م اًمًٚمؿ ُمرطمكم اٟمتٝمك سمٜمزول ؾمقرة اًمؼماءة: ايمثوين

ؽمقد ودقّمٛمف سمرأي  ٤مذم رأيف ذم يمقن احلٙمؿ ُمرطمٚمٞمً  ايمشقخ ايمػضقمد اؾمتٜمد وىم

 (.دم ـمالل ايمؼرآن)ذم يمت٤مسمف  ومطى

، ُمـ ضمٝم٦م قمدم ٤م حٞمحً  ايمشقخ ايمػضقموإذا يم٤من اًمِمؼ إول اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف 

، وم٢مٟمف يالطمظ قمغم اًمِمؼ اًمث٤مين ذم أن اقمت٤ٌمر (اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين) د  هذه أي٦م قمغم 

ّسح  ايمشقخ ايمطقدهمػم ُمًّٚمؿ، سمؾ إن  ٤مأي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمرطمٚمٞمً  احلٙمؿ اًمقارد ذم

 (.ايمتبقون دم سمػسغم ايمؼرآن)سمقوقح سم٠من احلٙمؿ قم٤مم ومل يٜمًخ، يمام أوم٤مد ذًمؽ ذم شمٗمًػمه 

 سؤي يغتمهح: اعادًع

ُمـ اؾمت٘مالل ذم اًمروي٦م،  ايمشقخ ايمػضقموًمٕمّؾ ُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمِمػم إمم ُم٤م يتٛمتع سمف 

                                                                                                               

/ 13ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج اًمٕمدد، ( سمح٨م)م ُمع إهايٞمؾ اًمٗمْمكم، اًمرأي اًمٗم٘مٝمل ذم اًمًال( 1)

14-15. 



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

111 

 

صمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ قمغم ُمًتقى اًمرأي اًمٗم٘مٝمل ٟمٗمًف مم٤م فمٝمر ذم قمدٍد ُمـ أسمح٤م

أو قمغم اعمًتقى اعمٜمٝمجل، يمام فمٝمر ذًمؽ سمقوقح ذم رأيف ذم ُم٠ًمًم٦م طمرُم٦م اًمٖمٜم٤مء، 

واٟمتٝمك إمم أن طمرُم٦م اًمٖمٜم٤مء ًمٞم٧ًم ذاشمٞم٦م يمام هق ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، سمؾ أن طمرُمتف جلٝم٦م 

 .اًمٕمقارض، وىمد ُمّرت اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم ُمٓم٤موي هذه اًمدراؾم٦م

يمام فمٝمر ذًمؽ ذم شمدقمٞمؿ اًمروي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمخّمقص شمقزّم اعمرأة ًمٚمقفم٤ميػ اًمٕم٤مُم٦م 

 .وُمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء، قمغم ظمالف ُم٤م هق اعمِمٝمقر، يمام ُمّرت اإلؿم٤مرة

دون أن يٛمّر إن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك  ًٓ جم٤م ايمشقخ ايمػضقموقمالوة قمغم ذًمؽ، ٓ يؽمك 

 .رضورة ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ُمٗم٤مرىم٦م أو ُمالطمٔم٦م

 :ايمشقخ ايمػضقمقمدة ُمالطمٔم٤مت ٟمّقه هب٤م  وُمـ اعمًتحًـ أن ٟمِمػم إمم

قمغم هذا آ ٓمالح  ايمشقخ ايمػضقمام يٕمرف سم٤مًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م، ٓطمظ ومٞم .1

اًمِمؽ اعمقوققمل، سمٛمٕمٜمك اًمِمؽ ذم : إ قزم أن إومْمؾ وإ قب أن ي٘م٤مل

قمقارض اعمقوقع، وذًمؽ ٕن اًمِمٌٝم٦م واًمِمؽ ًمٗمٔم٤من ُمؽمادوم٤من،  أواعمقوقع 

اًمِمؽ ذم اًمِمؽ، : عمقوققمٞم٦م، وم٢مٟمف يٙمقن اعمٕمٜمكومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل اًمِمؽ ذم اًمِمٌٝم٦م ا

وهق سمال ؿمؽ وٓ ؿمٌٝم٦م، همػم ُم٘مّمقد
(1)

. 

سمدل ُمّمٓمٚمح ( إوم٘مف)أن ي١مظمذ سمٛمّمٓمٚمح اعمرضمع  ايمشقخ ايمػضقمومّْمؾ  .2

، ٕٟمف أووح ذم شمٕمريػ اعمٗمٝمقم واًمدًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك(إقمٚمؿ)
(2)

. 

اًمٗم٘مٝم٤مء  قمغم ا ٓمالح احلدث إ ٖمر واحلدث إيمؼم قمٜمد ايمشقخ ايمػضقمٓطمظ  .3

ذم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة، أٟمف شمٕمٌػم همػم  حٞمح، وهق ُمـ سم٤مب اًمت٤ًمُمح، وذًمؽ ٕٟمف ٓ 

ي٘م٤مل إ ٖمر إّٓ إذا يم٤من هٜم٤مك  ٖمػم، ويمذًمؽ إيمؼم، وًمذًمؽ وم٤مٕ قب أن 

إطمداث اًمّمٖمػمة وإطمداث : ُيًٛمٞم٤م سم٤محلدث اًمّمٖمػم واحلدث اًمٙمٌػم، وي٘م٤مل

                                                                                                               

 .1/361اًمٗمْمكم، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ج( 1)

 .93/اًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 2)
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اًمٙمٌػمة
(1)

. 

قمـ  -أو سمٕمْمٝمؿ  -ػم اًمِم٤ميع ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اًمتٕمٌ ايمشقخ ايمػضقموىمد ٓطمظ  .4

سم٠مٟمف ضم٤مء ُمـ واىمع إقمامل اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( حتّمٞمؾ احلج٦م قمغم احلٙمؿ)آضمتٝم٤مد وأٟمف 

آؾمتدًٓمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، طمٞم٨م شمريمزت ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م قمغم ذح اعمتقن 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م، سمٞمٜمام اعمٓمٚمقب هق أن ٟمٜمٔمر إمم وفمٞمٗم٦م اعمجتٝمد ُمـ واىمٕمٝم٤م، ٓ ُمـ واىمع 

امل اًمتل ي٘مقم هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، وذًمؽ ٕن واىمع وفمٞمٗم٦م آضمتٝم٤مد هل اًمٌح٨م ذم إقم

ٓؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ ُمٜمف، واًمٗم٘مٞمف قمٜمدُم٤م يرضمع إمم ( اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م)اًمٜمص اًمنمقمل 

اًمٜمص اًمنمقمل اًمذي هق اًمدًمٞمؾ ٓؾمتٗم٤مدة احلٙمؿ ُمٜمف، إٟمام يرضمع إًمٞمف سمٕمد أن يٗمرغ 

٘مقم سم٤مؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ ُمٜمفُمـ إصم٤ٌمت طمجٞمتف وصمٌقت  ح٦م آؾمتدٓل سمف، صمؿ ي
(2)

. 

هذه سمٕمض ُمالُمح اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل قمٜمد اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم، ًمٕمٚمٝم٤م أووح٧م سمٕمض 

 .ُم٤م يٛمٙمـ إيْم٤مطمف ذم هذا اًمّمدد

 

                                                                                                               

 .1/364اًمٗمْمكم، دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 1)

 .186/ 185ع اًم٤ًمسمؼ صاًمٗمْمكم، اًمت٘مٚمٞمد وآضمتٝم٤مد، اعمرضم( 2)
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 اظمقؽمقفمل اظمتجّدد

 )*(نظراخ يف فقه العالهح عثذ اهلادي الفضلي

 ـ مـظقره ايمػؼفل يمؾؿرأة ـ

إدريس هوينايمسقد 
(1)

 

 ًٌ ُمٜمحك سمٞمداهمقضمّٞم٤م، طمٞم٨م هق صمٛمرة ـمٌٞمٕمٞم٦م  ايمشقخ ايمػضقمأن يٜمحق  ٤مًمٞمس همري

عمدرؾم٦م نًم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد إقم٤مدة إٟمت٤مج اعم٘مررات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلقزوي٦م قمغم 

ُمٕم٤مس وـم٤مًم٥م ًمدى قمٚمٛملم ُمـ أقمالم  همويمشقخ ايمػضقمأؾمس أيمثر ُمٜمٝمجٞم٦م وطمداصم٦م، 

، طمقزة اًمٜمجػ إذف اًمذيـ قُمٜمقا هبذا اًمٜمقع ُمـ آهتامم اًمتٕمٚمٞمٛمل واعمٜمٝمجل

عم٤م مل  ًٓ وإيمام شمتٛمٞماًم  ايمشقخ ايمػضقمويم٤مٟمقا ىمد ىمّدُمقا ذم ذًمؽ حم٤موٓت، شمٕمتؼم أقمامل 

ايمشقخ اظمظػر وايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر ُمـ  الً يًتٓمٞمٕم٤م إيمامًمف: وأىمّمد سمذًمؽ يم

 .ايمصدر

قُمٜمل إول سم٢مقم٤مدة إٟمت٤مج ُم٘مررات اًمدرس احلقزوي سمٚمٖم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م ُمٞمنة، 

اعمٜمٓمؼ وإ قل ًمٚمٛمٔمٗمر ومه٤م إؿمٝمر : يمت٤مسم٤م ومٙم٤من ُمـ صمٛمرات شمٚمؽ اعمح٤موًم٦م،

هلذيـ اًمٙمت٤مسملم، ومٞم٘م٤مل ُمٜمٓمؼ  ٤مُمالزُمً  ايمشقخ اظمظػر، طمتك سم٤مت اؾمؿ ًٓ وإيمثر شمداو

اعمٔمٗمر وأ قل اعمٔمٗمر، وىمد وضمد اًمٙمت٤مسم٤من هلام ُمٙم٤مٟم٦م ذم ُم٘مدُم٤مت اًمدرس احلقزوي، 

اًمتحّمٞمؾ  سمام اُمت٤مزا سمف ُمـ ؾمٝمقًم٦م ذم قمرض اعمٓمٚم٥م واظمتّم٤مر يٚمٞمؼ سمٛمًتقى ُم٘مدُم٤مت

 .وىمدرهتام قمغم شم٠مهٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م عمًتقي٤مت ُمت٘مدُم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ

                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .ؾمالُمل ُمـ اعمٖمربذم اًمٗمٙمر اإلسم٤مطم٨م ٤مشم٥م ويم (1)
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ىمد ىمّدم قمغم اًمٓمريؼ ذاشمف ُم٤م ىمّمد سمف  ايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدرويم٤من 

ُمٕم٤موو٦م شمٚمؽ اعم٘مررات اًمتل ٓ زاًم٧م هتٞمٛمـ قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلقزوي٦م ذم 

 مرسمه إكصورييمؾشقخ إؽمتوذ ؾمٓمقطمٝم٤م وؾمٓمقطمٝم٤م اًمٕمٚمٞم٤م، يمٗمرايد إ قل 

 .يممطمقكد مال ىموـمؿ اخلرؽموينويمٗم٤مي٦م إ قل 

ضم٤مءت ًمتٖمٜمل اًمٓم٤مًم٥م قمـ يمؾ هذه اعم٘مررات ُمـ اعمٕم٤ممل  (احلٚم٘م٤مت)واحلؼ أن 

شم١مهؾ اًمٓم٤مًم٥م  اواًمرؾم٤ميؾ واًمٙمٗم٤مي٦م، ًمتْمع سملم يديف دورة أ قًمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُم٤مًء واطمدً 

ًمٞمجٕمؾ أظمرى ٓؾمتٞمٕم٤مب اًمدرس إ قزم ظمٓمقة ظمٓمقة، وإن يم٤من إُمر قم٤مد ُمرة 

 .٤مًمٌح٨م اخل٤مرج أيًْم  ااًمث٤مًمث٦م حمقرً  واطمدة ُمـ طمٚم٘م٤مشمف قمغم إىمؾ،

ىمّدم دورة ُمتٙم٤مُمٚم٦م سم٠مؾمٚمقب واطمد  ايمسقد ايمصدرًمٙمـ أهؿ ُم٤م ذم إُمر أن 

 .وُمٜمٝمجٞم٦م شمراقمل ُمتٓمٚم٤ٌمت يمؾ ُمرطمٚم٦م قمغم طمدة

ؾ ُمـ  ٤مطم٥م ُمع أن هذا مل يٙمـ ُمـ ؿم٠مٟمف إي٘م٤مف اًمًٚمٓم٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمتل ُمّثٚمٝم٤م يم

وم٤محلٚم٘م٤مت مل شمٕمقض اعم٘مررات اعمذيمقرة، سمؾ يم٤مٟم٧م ذم أيمثر  و ٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م، اًمرؾم٤ميؾ

 .إطمٞم٤من سمٛمث٤مسم٦م إو٤موم٦م عمزيد ُمـ آؾمتئٜم٤مس سم٤مًمدرس إ قزم

ًمدراؾم٦م هذه اعمتقن  - وًمق احل٤مضم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م -وطمتك ُمع دراؾمتٝم٤م شمؽمك احل٤مضم٦م 

ًمٓم٤مًم٥م جيد ذم اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمد احلقزوي حل٘م٥م ممتدة، وهل طم٤مضم٦م ٟمٗمًٞم٦م ٕن ا

احلٚم٘م٤مت زسمدة اعمٓم٤مًم٥م إ قًمٞم٦م ُمٕمروو٦م سمّمقرة سم٤مًمٖم٦م آؾمتٞمٕم٤مب وآطمؽماومٞم٦م ذم 

 .شمٌٚمٞمغ اعمراد

وىمد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك حم٤موٓت قمغم درضم٦م ُمـ إمهٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م جمتزأة مل شمًتقف يم٤مُمؾ 

قمغم ـمري٘متٝمؿ  قمغم ؾمجٞم٦م اًم٘مداُمك وُمّمٛماًم  ااعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومل شمٖمِط ُم٤م شمٌ٘مك ُمٜمٝم٤م حمررً 

إو٤مومٞم٦م حلؾ أًمٖم٤مزه٤م ىمٌؾ اًمقىمقف قمغم  اتٗمٜمـ، وهق أُمر يٙمٚمػ اًمٓم٤مًم٥م ضمٝمقدً ذم اًم

ُمداريمٝم٤م اًمتل ىمد شمٙمقن ـمقع إومٝم٤مم ًمق أ ٤م  ٞمٖم٧م سم٤مٕؾمٚمقب اعمٞمن، وأمهٞم٦م ذًمؽ 

ٓ ختٗمك سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع شمٓمقر ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤ميٛم٦م قمغم رضب ُمـ آىمتّم٤مد اًمذي 
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ُمـ أؾم٤ٌمب  اٚمؽ اعمتقن، وًمٕمؾ واطمدً يّمٕم٥م حت٘مٞم٘مف إزاء اًمتٕم٘مٞمدات اًمتل شمق ػ هب٤م شم

ومِمؾ شمٕمقيض شمٚمؽ اعم٘مررات اًمت٘مٚمٞمدي٦م هبذه اعم٘مررات اعمًتحدصم٦م، هق طم٤مًم٦م اًمؽمدد 

واًمِمؽ واخلقف ُمـ أ ٤م ًمـ شمق ؾ اًمٓم٤مًم٥م إمم ُمٜم٤مزل آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمقب واًمدرسم٦م 

 .اًمٙم٤مومٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط

٘مٝمٞملم وًمٙمـ ًمـ إن أي ـمريؼ همػم ـمريؼ إىمدُملم ىمّم٤مراه أن خيرج ُمث٘مٗملم وم

خيرج جمتٝمديـ وم٘مٝم٤مء، وهذا  حٞمح ُمـ وضمف، يدرك ذًمؽ ُمـ وىمػ قمغم اًمٓمري٘ملم، 

ًمٙمـ اعم٘مّمقد ُمـ يمالُمٜم٤م هق شمٞمًػم اعمٓم٤مًم٥م إومم، وإظمراضمٝم٤م ُمـ دورة إًمٖم٤مز إمم 

دورة اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ ًمٚمٕمٛمقم ًمٚمتٕمرف قمغم ُم٘مدُم٤مت اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، 

، ُمـ ظمالل أسمح٤مصمف اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل ايمسقد سمؼل احلؽقؿ٤موًم٦م قمـ حم ٤ميٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمتحدث أيًْم 

إصقل ايمعومي ) ىمدُمٝم٤م ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف سم٤مًمٜمجػ ومجٕم٧م سمٕمد ذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب اعمٕمٜمقن سمذ

، وهق ُم٘مرر يّمٚمح ُم٤مدة ًمٚمتدريس يمام شمٗمٕمؾ اًمٞمقم سمٕمض اعمٕم٤مهد (يمؾػؼف اظمؼورن

ضم٧م سمٙمت٤مب أ يمؾشقخ صمقاد مغـقياًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهٜم٤مك دمرسم٦م   قزم ُمٗمٞمد يّمٚمح اًمتل شُمق 

ضم٧م سمدورة وم٘مٝمٞم٦م (أصقل ايمػؼف دم شمقزمف اجلديد)دورة عم٘مدُم٤مت إ قل، وهق  ، يمام شُمق 

 يمام ي٘مقل -، وإن ىمّمد هب٤م  ٤مطمٌٝم٤م (همؼف اإلموم ايمصودق): يم٤مُمٚم٦م، يمت٧ٌم حت٧م قمٜمقان

جمرد ؾم٤مٟمدويتش وم٘مٝمل، ومٝمق يمت٤مب اؾمتٓم٤مع أن يٞمن ًمٚمٓم٤مًم٥م ُمٓم٤مًم٥م قُمقجل٧م ذم  -

يمؾشقخ صمقاد ، ُمع وضمقد عم٤ًمت وٟمٙم٤مت دىمٞم٘م٦م وُمًتٛمٚمح٦م ُمّمٜمٗم٤مت يمؼمى يم٤مجلقاهر

شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ممٞمزة، وطمٞم٨م طمي ًمديف اهلؿ ٟمٗمًف اًمذي ظم٤مُمر  ٤م، طمٞم٨م أيمًٌف روطًم مغـقي

 الً ه١مٓء اًمرواد، أي  ٕمقسم٦م ًمٖم٦م اعم٘مررات اًمت٘مٚمٞمدي٦م ويمق ٤م ُمّمٜمٗم٤مت مل شمٙمت٥م أ 

 .ًمٚمتدريس

أ ٤م ُمّم٤مهم٦م قمغم  إّٓ صمٛمرة شمدريًٞم٦م  الً هذا ُمع أٟمٜمل أقمت٘مد أن هذه اًمٙمت٥م هل أ 

 ٩م شم٠مًمٞمٗمل أوم٘مده٤م طمٞمقي٦م وُمٜمٝمجٞم٦م اًمتدريس ُمع ُم٤م يتٓمٚمٌف إُمر ُمـ طمذف اًمزوايد 

وإدظم٤مل شمٕمديالت قمغم ُم٤م يم٤من ؿمٗمٝمّٞم٤م ُمع اطمتامل اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم، ووضمقد أظمٓم٤مء 

هل مجٚم٦م  الً ُمٓمٌٕمٞم٦م وأظمرى شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٘مؾ وختٚمػ اًمٓم٤ٌمقم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف، وم٤مًمرؾم٤ميؾ ُمث

ذم طمية قمٚمامء يم٤ٌمر، يٙمٗمل أ ٤م  ايمشقخ مرسمه إكصوري٘م٤مه٤م إسمح٤مث اًمتل أًم
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ؿمٙمٚم٧م ُمدار سمح٨م اخل٤مرج اًمذي أىم٤مُمف ؿمٞمخ إ قًمٞملم اعمٕم٤مسيـ ذم طمية 

اعمٕمروف سم٤معمجدد، واًمذي أهمراه اًمٌح٨م  مغمزا حمؿد ضمسـ ايمشغمازياعمجتٝمد اًمٙمٌػم 

ذم اًمٕمقدة ًمٙمل ي٘مرر اعمٙم٨م سم٤مًمٜمجػ وُمالزُم٦م درس اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وقمدم اًمتٗمٙمػم 

إمم أ ٗمٝم٤من اًم٘م٤مدم ُمٜمٝم٤م ًم٥ًٌم قم٤مرض، إمم أن نًم٧م اًمري٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م وزقم٤مُم٦م احلقزة 

يدرس ذم ؾمٓمقح  ٤مإًمٞمف ذم اًمٜمجػ إذف، وهق ُمع اًمٗم٤مر  اًمزُمٜمل أ ٌح يمت٤مسمً 

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٞمٜمام يم٤من يقُمٝم٤م مجٚم٦م اًمرؾم٤ميؾ اًمٌحثٞم٦م اًمتل أًم٘مٞم٧م ذم طمية جمتٝمديـ 

 . ايمشغمازياظمجدد يمام هق طم٤مل ؾمامطم٦م 

قمغم قمٚمامء  أطمقكديمام أن اًمٙمٗم٤مي٦م هق ٟمٗمًف صمٛمرة ًمدرس ظم٤مرج يم٤من يٚم٘مٞمف 

أضمالء، ىمٌؾ أن جيٛمع ذم يمت٤مب، إٟمام يم٤من ٓ سمد أن ي٘م٤مل إ ٤م يمت٥م مل ختْمع ًمٜمٛمط ُمـ 

اًمٌٞمداهمقضمٞم٦م احلديث٦م، ُمٜمٝمجٞم٦م شم٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر شمٙمقيـ اًمٓم٤مًم٥م احلقزوي اًمٞمقم 

ُمـ اًمتٚم٘ملم يقايم٥م  الً ـ اظمتّم٤مر اًمقىم٧م، ويٜمتٔمر ؿمٙماًمذي يراهـ قمغم احلد إدٟمك ُم

 .اوأىمؾ اؾمتٓمرادً  اشمٓمقر ُمٜم٤مه٩م اًمتدريس، سمّمقرة أيمثر اظمتّم٤مرً 

ذم هذا اًمًٞم٤م  وذم هذا اعمٜم٤مخ اعمًٙمقن هبؿ حتدي٨م اعم٘مررات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وشمٞمًػم 

ُمٓم٤مًم٥م اًمدرس احلقزوي ًمٚمٓم٤مًم٥م، يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٜمٔمر إمم اجلٝمد اًمٌٞمداهمقضمل اًمذي  ض 

أظمرى همػم اًمٗم٘مف وإ قل، سمؾ اُمتد إمم اًمٚمٖم٦م  ٤موهمّٓمك سمف قمٚمقُمً  يمػضقمايمشقخ اسمف 

واحلدي٨م وُم٤م ؾمقامه٤م ُمـ اعمقاد وومروع اعمٕمروم٦م، سمؾ ويٙمقن أيمثر وأهمزر ذم اًمت٠مًمٞمػ 

قمغم هذا اًمٜمٝم٩م، ًمٞمٜمجز سمٛمٗمرده ُمٜمٔمقُم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وُمٜمٔمقُم٦م شمتث٘مٞمٗمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م، وسمذًمؽ 

١مؾم٤ًمت سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، سمجٝمد ومردي وإسار ىمد ىم٤مم سمام مل شم٘مؿ سمف ُم ايمشقخ ايمػضقميٙمقن 

 .قمٜمٞمد وشمٓمٚمع يمٌػم ىمّؾ ٟمٔمػمه

إن اًمٌٞمٌٚمٞمقهمراومٞم٤م اًمٗمْمٚمٞم٦م هل إقم٤مدة إٟمت٤مج ًمٚمٛم٘مررات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلقزوي٦م، ذم 

ًمٚمٓم٤مًم٥م دون أن يتح٘مؼ اًمتًٌٞمط قمغم طم٤ًمب قمٛمؼ اعمحتقى  ٤مأؾمٚمقب أيمثر شمًٌٞمٓمً 

إٟمف اًمتًٌٞمط اًميوري . ٤مودون أن يٙمقن ومٞمف دم٤موز عمٓمٚم٥م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م ُمٝمام سمدا قمٛمٞم٘مً 

سم٤معمٕمٜمك اًمذي يتج٤موز سمف اعمٓم٤مًم٥م  ٤مسم٤معمٜمٔمقر اًمؽمسمقي عم٘مررات اًمدرس وًمٞمس شمًٌٞمٓمً 
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شمٕم٤مـمك ُمع يمؾ إومٙم٤مر سمام ومٞمٝم٤م أقمٛم٘مٝم٤م،  همويمػضقماعمٕمٛم٘م٦م ًمّم٤مًمح ُمٓم٤مًم٥م ُمٞمنة، 

وم٠مقم٤مد إظمراضمٝم٤م ُمٞمنة ًمٚمٓم٤مًم٥م، وهق شمًٌٞمط يت٘مّقم سمٕمٛمؼ قمٚمٛمل ودرسم٦م سمٞمداهمقضمٞم٦م 

 .٤مذم هذا اعمج٤مل قمديؿ اًمٜمٔمػم، يماّم ويمٞمٗمً  ايمشقخ ايمػضقمقن ُم٤م ىمدُمف ٟم٤مدرة، ويٙم٤مد يٙم

 هاجظ انتحذَج وانتجذَذ

قمٚمؿ ُمـ أقمالم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اؾمتٓم٤مع أن يٗمٞمد ُمـ صم٘م٤موم٦م قمٍمه  ايمشقخ ايمػضقم

 .ويًتدظمؾ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمتجدد احلْم٤مري ذم  ٚم٥م اًمدرس اًمٗم٘مٝمل

ٟمف ـمر  ُمقوققم٤مت ًمٞم٧ًم ويمام ٟمح٤م ٟمٔمراء ًمف هلؿ سم٤مع ـمقيؾ ذم هذا اًمِم٠من، وم٢م

حمؾ طمرج ًمٚمٛمٙمٚمػ، هٙمذا سم٤معمٕمٜمك اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗمردي ًمٚمٛمٙمٚمػ، سمؾ هل طمرج قمغم 

 .آضمتامع اعمًٚمؿ وطمرج قمغم اًمقضمقد اعمٕمٜمقي ًمإلؾمالم وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

وًمٕمؾ أهؿ ُمث٤مل قمغم ذًمؽ ُمٌح٨م وٓي٦م اعمرأة، وهق طمّ٘م٤م ًمٞمس حمؾ طمرج قمغم 

جيٕمؾ  ٤مإلؾمالُمٞم٦م مل شمٜمت٩م طمتك اًمٞمقم ووٕمً اعمٙمٚمػ اًمنمقمل، طمٞم٨م سمالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وا

اعمرأة اًمٕمرسمٞم٦م واعمًٚمٛم٦م اًمِمخص وًمٞمس اًمٜمقع ذم ُم٘م٤مم احلرج اعمذيمقر، سمؾ ُمثؾ هذا مل 

ي٘مع طمتك اًمٞمقم ذم سمالد اعمنم  اًمٕمريب واخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، همػم أن اًمِمٞمخ يٕم٤مًم٩م هٜم٤م 

ق يتقضمف ًمٚمحرج اًمٜمققمل ًماُم٦م اًمتل شمقاضمف حتدي٤مت اعمٕم٤مسة واًمتحدي٨م، وه اُمقردً 

إمم صم٘م٤موم٦م وم٘مٝمٞم٦م حترر اًمٕم٘مؾ  ٤مإمم ُمٙمٚمػ ٟمققمل ُمٗمؽمض هق إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ؾمٕمٞمً 

اًمٕمريب واإلؾمالُمل ُمـ شمِمدده طمٞم٤مل ىمْم٤مي٤م ٓ ُمقوقع هل٤م، طمتك وًمق فمٝمر أٟمف سمّمدد 

 .حترير ُمٓمٚم٥م خيص اعمٙمٚمػ اًمِمخيص

مل شمٙمـ ًمتٝمٛمؾ جم٤مٓت يمثػمة حمؾ اهتامم اعمّمٚمحلم  ايمشقخ ايمػضقمإن حم٤موٓت 

ظم٤مّ ٤م سمٛمقوقع اًمٍماع اًمٕمريب  ٤مٜمٝمْمقيلم، ُمثؾ اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد، طمٞم٨م اهتؿ اهتامُمً واًم

اإلهايٞمكم ُمـ زاوي٦م اًمٕم٤ممل اعمٕمٜمل سمت٘مديؿ ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م شمٕمزز اعمٚمػ اعمٓمٚمٌل ًماُم٦م ذم  -

ُمقاضمٝم٦م آؾمتٕمامر، وذًمؽ ُمـ ُمقىمع اعم١م ؾ عمنموقمٞم٦م اًمٍماع ُمـ واطمد ُمـ أهؿ 

سمٛمث٤مسم٦م  ايمدىمتقر ايمػضقمهبذا اعمٕمٜمك يم٤مٟم٧م حم٤موٓت اعمداظمؾ اًمريٞم٦ًم أٓ وهل اًمٗم٘مف، 
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شم٠م ٞمؾ وم٘مٝمل ًمنمقمٜم٦م احل٘مق  اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم  ػمورة اًمٍماع اًمٕمريب 

واإلؾمالُمل احلْم٤مري ُمع اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمقين، وأهؿ ُمدظمؾ وم٘مٝمل شمّقج سمف ذًمؽ هق 

 قمغم وىمٗمٞم٦م إرايض اُمٕم٤مجل٦م ُم٠ًمًم٦م إرض اعمحتٚم٦م ذم وقء أطمٙم٤مم اًمقىمػ، شم٠ميمٞمدً 

اعمحتٚم٦م وقمدم ضمقاز اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م، وُمـ هٜم٤م شمٜمٌع ذقمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ إرض واًمقـمـ 

 .٤موووقطًم  الً ُمـ ُمٜمٔمقر ذقمل ووم٘مٝمل أيمثر شم٠م ٞم

وشمًتٛمر هذه اعمح٤موًم٦م اًمت٠م ٞمٚمٞم٦م عمقوققم٤مت ختص احل٘مؾ اًمًٞم٤مد، سمٌح٨م ىمٞم ؿ 

 طمقل ُمٗمٝمقم اًمٙمٞم٤من اًمًٞم٤مد وُمٗمٝمقم آؾمت٘مالل، وهل حم٤موًم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٓ شم٘مػ قمٜمد

حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم يمؼمى ُمِمٙمالت اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد اًمٕمريب واإلؾمالُمل، سمؾ هل ُمـ 

ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى شم١ميمد قمغم اًمّمٚم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمٗم٘مف واًمتٗمٙمػم، سملم اًمديـ واًمًٞم٤مؾم٦م، وهق 

ًمِمٌٝم٦م ُمـ رام اًمٗمّمؾ اًمتٕمًٗمل سمٞمٜمٝمام ُمـ ومٚمقل  ٤ماًمتداظمؾ اًمذي يتج٤موز يمقٟمف دومٕمً 

ٝم٦م ُمـ رام اًمق ؾ اًمتٕمًٗمل سمٞمٜمٝمام ُمـ ومٚمقل أهؾ اًمديـ، ًمِمٌ ٤ماًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م، سمؾ دومٕمً 

 ٤مومتحرير حمؾ اًمٜمزاع ذم اًمٌلم هق حترير يدومع اًمٗمّمؾ اًمتٕمًٗمل واًمق ؾ اًمتٕمًٗمل ُمٕمً 

ًمّم٤مًمح و ؾ وومّمؾ وفمٞمٗمٞملم شمتٕم٤ممم قمٚمٞمٝمام ُم٘م٤م د رومٞمٕم٦م هل ُم٘م٤م د يمؾ ؿم٠من ُمـ 

ٙمٜمٝم٤م ٓ ؿم١مون اًمٌنم ؾمقاء أشمق ؾ إًمٞمف قمؼم اًمديـ أو اًمٕم٘مؾ ومٝمل ـمر  ُمتخ٤مًمٗم٦م ًم

حتج٥م سم٤ًمـم٦م اًمٕم٘مؾ عم٤م يٙمقن ذم طم٤م  اإلدراك اًمِم٤مُمؾ ًمٙمؾ إؿمٞم٤مء، أي طمٞمٜمام يّمٌح 

سمذاشمف ؿمٛمؾ يمؾ احل٘م٤ميؼ، ومٝمل حلٔم٦م اًمق ؾ اًمتل شمتٙمثػ  ىم٤مياًم  ٤مهق يمؾ إؿمٞم٤مء وقم٤معمً 

ومٞمٝم٤م احل٘م٤ميؼ وحلٔم٦م اًمٗمّمؾ طمٞم٨م ُم٤م يم٤من قمروّٞم٤م يٜمٗمؽ وُم٤م يم٤من ذاشمّٞم٤م ٓ يٜمٗمؽ، 

.. ـمرايؼ حمٙمقُم٦م سمقطمدة اعم٘مّمد.. واحلس واعمث٤مل.. واًمدٟمٞم٤م واًمديـ.. وم٤مًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ

ُمـ  ٤موسمٞمٜمام فمٚم٧م حم٤موٓت أيمثر اًمراومْملم ًمٚمٗمّمؾ اًمتٕمًٗمل نسمٞم٦م قمـ أن مت٤مرس رضسمً 

إزاء ُمقوققم٤مشمف، وٓ هل  الً اًمت٠م ٞمؾ احل٘مٞم٘مل عمٓم٤مًمٌٝم٤م، ومال هل شمٜمخؾ احلٙمؿ ٟمخ

وقع ومجٕمٜم٤م حتًـ اًمتِمخٞمص إُمثؾ ًمٚمٛمقوقع إزاء أطمٙم٤مُمف، طمٞم٨م أومردٟم٤م اعمق

ُمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٕمدد احلٙمؿ إزاء اعمقوقع ٟمٗمًف ُمتك ظمْمع ٕوو٤مع  ٤مإطمٙم٤مم، اٟمٓمالىمً 

ومٌدل اًمؽميمٞمز قمغم  وم٤مٕطمٙم٤مم شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمقوققم٤مت،.. ٜمققم٦مخمتٚمٗم٦م وُمالسم٤ًمت ُمت

وم٤محلٙمؿ  قوققم٤مت وسمح٨م طمٞمثٞم٤مهت٤م وُمالسم٤ًمهت٤م،آدم٤مه ٟمحق اعم إطمٙم٤مم ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إّٓ 

 سم٤معمقوقع، أُمٙمـ شمٖمٞمػمه ُمـ طمٞم٨م يم٤من طمٙماًم إن أدريم٧م ـمٌٞمٕم٦م قمالىمتف اخل٤م ٦م 
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وم٤مٕطمٙم٤مم ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م سمؾ ٟمًٌٞم٦م، وٟم٘مّمد  ،ًمٚمٛمقوقع ٓ ُمـ طمٞم٨م هق طمٙمؿ ُمٓمٚمؼ

أ ٤م ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م ٓ سم٤معمٕمٜمك اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛم٘مٞمد، سمؾ اًمتٕمٌػم هٜم٤م ي٘مّمد أ ٤م ًمٞم٧ًم همػم ىم٤مسمٚم٦م 

ُم٘مٞمد  ،ُم٘مٞمد وم٤معمٓمٚمؼ ٟمٗمًف سم٤معمٕمٜمك إ قزم هق سمٛمٕمٜمك نظمر ،ًمٚمتٖمٞمػم ُمتك شمٖمػم اعمقوقع

سمٛمقوققمف وُم٘مٞمد سمحٞمثٞم٦م ُمقوققمف، وذم إـمالىمف هق ُم٘مٞمد سم٤مإلـمال  ٓ يٕمٜمل أٟمف 

ُمٓمٚمؼ، ومٝمق ُمٓمٚمؼ طمٞم٨م اىمت٣م ُمٜمف اعمقوقع ذًمؽ وُم٘مٞمد طمٞم٨م اىمت٣م ُمٜمف اعمقوقع 

ذًمؽ، وم٤مإلـمال  واًمت٘مٞمٞمد سم٤معمٕمٜمك إ قزم هق ُم٤ًمحم٦م شم٘مقم قمغم رضب ُمـ آقمت٤ٌمر، 

وم٤معمقوقع هق إُم٤م ُم٤م ي٘متيض اإلـمال  أو ُم٤م طمٞم٨م اإلـمال  ُم٘مٞمد سمح٤مل اعمقوقع، 

ي٘متيض اًمت٘مٞمٞمد سمح٥ًم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي شمٗمروف قمالىم٦م احلٙمؿ سمٛمقوققمف، واحلٙمؿ سمٞمٜمٝمام 

 .شم٤مسمع وقم٤مرض ًمٞمس إّٓ 

 .هبذا اعمٕمٜمك يمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُم٘مٞمدة، ٕ ٤م شمدور ُمدار ُم٘مٞمده٤م اعمقوققمل

ٚمٞم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م يمؾ هذا يمٗمٞمؾ سم٠من يْمٕمٜم٤م أُم٤مم ُم٤م سمف اُمتٞم٤مز اًمٓمري٘م٦م اًمٗمْم

 .ًمالؾمتِمٙم٤مل اُمقوققم٤مشمف سمام ذم ذًمؽ أيمثر اعمقوققم٤مت ُمث٤مرً 

 -وذم ـمٚمٞمٕم٦م ذًمؽ ُمٕم٤مجلتف عمقوقع شمقزم اعمرأة ًمٚمٛمٜم٤م ٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م 

 ذم شمدسمػم ُم٤ًميٚمف ايمشقخ ايمػضقمقمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٜمٝمجٝم٤م  اخمتًٍم  ًٓ اًمتل ؾمٜمجٕمٚمٝم٤م ُمث٤م

هق سمّمدد شم٠مؾمٞمس  ايمشقخ ايمػضقمد قمغم أن ُمـ روي٦م وم٘مٝمٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م، شمِمٝم ٤ماٟمٓمالىمً  -

ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م متد اًم٤ٌمطم٨م سم٠مهؿ آؾمتِمٙم٤مٓت واًمٜمٙم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًميوري٦م ذم 

قمٛمٚمٞم٦م إ الح اًمٗمٙمر ودمديد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وهذا احلس اعمٜمٔمقُمل اًمذي جيٕمؾ 

وختْمع ًمٚمٛمٜمٝم٩م ٟمٗمًف ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م، ؾمتٙمقن  احم٤موٓشمف يمٚمٝم٤م شم٠ميت ُم٤مًء واطمدً 

ومحٞمٜمئٍذ  ،أمهٞم٦م إذا ُم٤م شمؿ اؾمتٙمامل طمٚم٘م٤مهت٤م ومجٕمٝم٤م ذم ُمقؾمققم٦م ًماقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م هل٤م

 اأن متّثؾ ًمقطمده٤م ُمدرؾم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م شم٘مدم ًمٚم٘م٤مرئ شمّمقرً  اًمٞمس سمٕمٞمدً 

 .قمـ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، ذم ىم٤مًم٥م طمدي٨م وُمٞمن وطمٞمقي الً ؿم٤مُم
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 جتذَذ ادلُظىس انفمهٍ ئىل ادلشأج

 اظمرأة؟ ظموذا

ًمٞمٗمقشمف ـمر  ُمقوقع يمٝمذا عم٤م ًمف ُمـ أمهٞم٦م ذم وقء اجلدل  ايمشقخ ايمػضقممل يٙمـ 

اًم٘م٤ميؿ اًمٞمقم طمقل اعم٠ًمًم٦م اًمٜم٤ًميٞم٦م، وًمٞمس ذًمؽ وم٘مط يٜمؿ قمـ طمس اعمٕم٤مسة اًمذي 

قمؼم  يٙم٤مد حيٙمؿ يمؾ سمقاقمثف اًمت٠م ٞمٚمٞم٦م ومح٥ًم، سمؾ ٕن ٓ ُمدظمؾ ًمٚمتحدث إّٓ 

ع اًمٕمريب واإلؾمالُمل ُمٝمام شمٓمقرت ىمقاٟمٞمٜمف ُمقوقع اعمرأة، وطمتك وإن يم٤من واىمع اعمجتٛم

ًمـ يت٘مدم ضمذرّي٤م سمقوٕمٝم٤م ُم٤م دام أن اًمًٚمٓم٦م ٓ زاًم٧م ًماقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد، وُمـ ؿم٠من 

اًمٗم٘مف اعم٤ٌمدر واعمجتٝمد أن يٞمن آٟمت٘م٤مل اًمًٚمس ًمقضمدان آضمتامع اًمٕمريب واعمًٚمؿ إمم 

عمرأة مل ومْم٤مءات ؾمٞمّمٚمٝم٤م قمؼم  ػمورة اإليمراه٤مت اعمقوققمٞم٦م ًمٚمتحدي٨م، ُمقوقع ا

يٖم٥م قمـ ؿمقاهمؾ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ورواد اإل الح، ومٗمل يمؾ ٟمّمق ٝمؿ يمٜم٤م ٟمقاضمف 

ُمـ اعم٘م٤مرسم٦م ًمٚمٛمٕمْمٚم٦م اًمٜم٤ًميٞم٦م وطم٘مق  اعمرأة، قمٜمد اًمٙمقايمٌل وظمػم اًمديـ  الً ؿمٙم

 ...اًمتقٟمز وقمٜمد ىم٤مؾمؿ أُملم وقمٜمد احلجقي اًمثٕم٤مًمٌل

ْمقء مل يًٚمط ذم اعمج٤مل اًمِمٞمٕمل ٟمجد ُمرايمامت يمٌػمة ذم هذا اعمج٤مل، وإن يم٤من اًم

قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب، ًمٙمٜمٝم٤م شمٕمتؼم ظمٓمقة ضمريئ٦م ويمٌػمة قمغم ـمريؼ دقمؿ اعمًػمة 

يمقاطمدة ُمـ اعم٤ٌمدرات اًم٘مٞمٛم٦م ذم  ايمشقخ ايمػضقماحل٘مقىمٞم٦م اًمٜم٤ًميٞم٦م، وُمٜمٝم٤م شمؼمز حم٤موًم٦م 

 .هذا اعمج٤مل

شمٜمٓمٚمؼ اعمٕم٤مجل٦م اًمٗمْمٚمٞم٦م ُمـ مجٚم٦م اعمٓمروح ذم اًمٜمامذج اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمٕمرو٧م 

 اعمرأة ًمٌٕمض اًمقفم٤ميػ ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م ظمرج سمٜمتٞمج٦م ُم١مداه٤م ًمنمقمٞم٦م شمقزم

ٗمٝمقم اًمقٓي٦م ذم اًمٗم٘مف أن ضمؾ ُمـ شمٕمرض هلذه اعم٠ًمًم٦م يم٤من طمٌٞمس شمّمقر ظم٤مـمئ عم

ذًمؽ ٕ ؿ عم٤م فمٜمقا أن شمقزم اعمرأة عمٜم٤م ٥م ووفم٤ميػ ذم اًمدوًم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف أن  اإلؾمالُمل،

 .الً ٓ طمؼ ًمٚمٛمرأة ذم اًمقٓي٦م أ  يٛمٜمحٝم٤م هذه اًمقٓي٦م، ىم٤مًمقا سمٕمدم اجلقاز، طمٞم٨م

ُمدومقع، ٕن اًمِمٌٝم٦م ذم اعم٘م٤مم ىم٤ميٛم٦م قمغم شمّمقر  ايمشقخ ايمػضقموهذا ذم رأي 
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ُمـ  ٤مُمـ ضمٝم٦م وإقمٓم٤ميٝم٤م ُمٕمٜمًك وم٘مٝمّٞم٤م ظم٤مًمًّم  اظم٤مـمل ًمٚمقٓي٦م يٌدأ سم٢مقمٓم٤ميٝم٤م ُمٕمٜمك واطمدً 

 .ضمٝم٦م أظمرى

ت ذم آؾمتٕمامٓ اأن اًمقٓي٦م ًمٞم٧ًم ُمٕمٜمك واطمدً  ايمشقخ ايمػضقمواحلؼ ذم ٟمٔمر 

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وٓ هل سم٤مٕؾم٤مس ُمّمٓمٚمح وم٘مٝمل

وم٤مًمرضمقع إمم آؾمتٕمامٓت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ يٗمٞمد ذم هذا اعمج٤مل، سمؾ اعمٕمّقل قمٚمٞمٝمؿ 

اًم٘مٞم٤مم سمٛمجٝمقد اؾمت٘مرايل ذم اعمٕمجؿ اًمٕمريب واًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل ًمٚمقىمقف قمغم اعمٕم٤مين 

ك اعمٛمٙمٜم٦م ًمٚمقٓي٦م، ًمٚمقىمقف قمغم ُمدًمقٓهت٤م ذم أي ؾمٞم٤م  وم٘مٝمل أو ٟمص ظم٤مص، سمٛمٕمٜم

نظمر يريد اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم أن ي٘مقل إن ُمٗمٝمقم اًمقٓي٦م هق عم٤م اؾمتٕمٛمؾ ًمف وسمح٥ًم 

 .٤محيٛمؾ اًمدًٓم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمٓمٚم٘مً  ٤ماًمًٞم٤م  اخل٤مص ًمالؾمتٕمامل وًمٞمس ُمٗمٝمقُمً 

َٟمْ٘مؾ اًمٜم٘م٤مش إمم  ٚم٥م اعمٗمٝمقم ذاشمف، قمٛمٚمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م  ٤مهذا اعمٜمحك اًمتجزيئل وأيًْم 

 . ومروع اإلؿمٙم٤ملإمم ًٓ اؾمتدًٓمٞم٦م ذيمٞم٦م شمٌدأ سمتحرير حمؾ اًمٜمزاع و ق

ًم٘مد اٟمتٝم٧م اعمح٤موًم٦م اًمٗمْمٚمٞم٦م ذم اؾمت٘مراء خمتٚمػ اؾمتٕمامٓت ُمّمٓمٚمح اًمقٓي٦م ذم 

اعمٕمجٛملم اًمٚمٖمقي واًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل إمم طمٍمه٤م ذم ُمٕم٤مين أرسمع، حتدد ُمٗمٝمقم 

ُمٗمٝمقم اًمقٓي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم  ايمشقخ ايمػضقماًمقٓي٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘م٤مسمٚمٝم٤م طم٥ًم 

 :اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل

 .طمؼ اًمتًٚمط -

 .طمؼ اًمتٍمف -

 .طمؼ اًم٘مٞم٤مم سمِم١مون أظمر -

 .واضم٥م اعم١ًموًمٞم٦م -

متس إؾمس وإ قل اًمذي سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقم ىمقهلؿ  ايمشقخ ايمػضقمحم٤موًم٦م 

إي٤مه٤م ذم ُم٤ٌمديٝم٤م وىمقاقمده٤م إؾم٤مؾمٞم٦م:  اسمٕمدم ضمقاز شمقزم اعمرأة هلذه اعمٜم٤م ٥م، حم٤مًس 
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ٗمٚمًٗمل هق اعمخرج قمـ اعمٜمٝم٩م آؾمتٜمت٤مضمل اًم الً وم٤معمٜمٝم٩م آؾمت٘مرايل اًمذي اىمؽمطمف سمدي

 .اًمقطمٞمد ًمتج٤موز اعمٜمٔمقر اًمت٘مٚمٞمدي ُمـ ُم٠ًمًم٦م شمقزم اعمرأة عمٜم٤م ٥م ذم اًمدوًم٦م

قمٚمٞمف ُمـ ُمّم٤مدر  ٤ميٛمّٞمز سملم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمقٓي٦م ُمٜمّمقً   همويمشقخ ايمػضقموُمـ هٜم٤م 

قمغم وومؼ ُم٤م ىمررشمف ؾمػمة اًمٕم٘مالء  ٤م، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ضم٤مريً (اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م)اًمتنميع 

 .وؾمػمة اًمٜم٤مس وأىمره اًمنمع

وإول يمام ًمق شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وهق يمام ئمٝمر ٓ 

ک  گ  گ   گ  گڳ  }: يٛمٞمز سملم اًمرضمؾ واعمرأة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .[71: اًمتقسم٦م] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

وهق يمام رأي٧م ًمٞمس ، شىمؾؽؿ راع وىمؾؽؿ مسمول فمـ رفمقتف»: أو ُمٌدأ اًمرقم٤مي٦م

 .ومٞمف متٞمٞمز

، وهق يمام شايمـوس مسؾطقن فمعم أمقاهلؿ»: اعم٤مل ًمٚمرواي٦مأو ُمٌدأ اًمتًٚمط قمغم 

 .رأي٧م ٓ يٛمٞمز سملم طمؼ اعمرأة واًمرضمؾ ذم اعم٘م٤مم

مج٤مقم٤مت ُم٤م اؾمتٜمت٩م ُمـ وٓي٤مت ُمـ ظمالل اإل وأُم٤م ُمث٤مل همػم اعمٜمّمقص، ومٝمق يمؾ

وؾمػمة اًمٕم٘مالء وآؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وُمث٤مًمف وٓي٦م إب واجلد قمغم قم٘مد ٟمٙم٤مح 

 .تل هل ُمـ اًمٕمرف اًمذي أىمره اًمِم٤مرع ًمٞمس إّٓ اًمّمٖمػم واًمّمٖمػمة اًم

ر  سميورة اًمٜمٔمر إمم إطمٙم٤مم ٟمٔمرة ُم٘م٤م دي٦م، شمراقمل ُمٌدأ  ايمشقخ ايمػضقميذيم 

وهق اًمٓمريؼ اًمذي جيٜمٌٝم٤م إؾمٚمقب اًمٗمٚمًٗمل . ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م ودرأ اعمٗمًدة

 .٤مآؾمتٜمت٤مضمل اًمذي مل يٙمـ هق ُمٜم٤مط اًمتنميع رأؾًم 

ىمقى وُمٚمٙم٤مت اإلٟم٤ًمن ٓ يٛمٞمز سملم ذيمر ويمام أن اًمتنميع يراقمل اًمتقازن ذم 

إؾمٜم٤مد اًمقفمٞمٗم٦م وإٟم٤مـم٦م اعم١ًموًمٞم٦م يِمؽمط اًمتنميع اإلؾمالُمل اًمتقومر »وأٟمثك، وم٢مٟمف ذم 
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 .شاًمٙمٗم٤مءة وإُم٤مٟم٦م: قمغم قمٜمٍميـ، مه٤م

ذم يمؾ ُم٤م نل إًمٞمف اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل عم٠ًمًم٦م اًمقٓي٦م، وضمقد ٟمزقم٦م  ايمشقخ ايمػضقميرى 

 .الُمٞم٦م واعمٜم٤م ٥م ذم جمتٛمٕم٤مت إؾمٞم٤مد واًمٕمٌٞمدًمٚمٛم٘م٤مي٦ًم سملم اعمٜم٤م ٥م ذم اًمدوًم٦م اإلؾم

وم٤معمتّمدي ًمٚمقفمٞمٗم٦م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٝمام  ،وهق يمام يرى ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مر 

ذم طمدود ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ  سمٚمٖم٧م ُم١ًموًمٞمتف هق جمرد ُمٜمٗمذ وٓ ؾمٚمٓم٦م ًمف إّٓ 

 .اًمتًٚمط إلٟمج٤مز اعم١ًموًمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذ اًمقاضم٥م

قمٓم٤مء طمؼ أو ومرض واضم٥م أو إٟم٤مـم٦م إ: ومٛمثؾ هذه اًمقٓي٦م ٓ شمث٧ٌم ؾمقى

 .ُم١ًموًمٞم٦م

وًمٞمس ًمٚمًٚمٓم٦م واًمًٚمٓمٜم٦م واًمتًٚمط ُمـ ُمٕمٜمك نظمر وذم وقء هذه اعم٘م٤مرسم٦م 

اعم٘م٤م دي٦م اًمتل شمرىمك سمٛمٗمٝمقم اًمًٚمٓم٦م إمم أن يٙمقن جمرد ذط ًمتح٘مٞمؼ اًمقفمٞمٗم٦م 

 .وًمٞم٧ًم ؾمٚمٓم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ؾمقى أن شمٙمقن إطمدى ُم٘متْمٞم٤مت إٟمج٤مز وفمٞمٗم٦م اًمدوًم٦م

سمٕمد ذًمؽ أٟمف طمٞمٜمام شمتقزع اًمًٚمط هبذا اعمٕمٜمك قمغم مجٞمع واحلؼ يمام يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ 

سم٤مٟٓمْمامم إمم سم٤مىمل اًمًٚمط، ومٚمـ ٟمٙمقن أُم٤مم هذا  وفم٤ميػ اًمدوًم٦م، وٓ شم٘مقم إطمداه٤م إّٓ 

 .اعمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمدي ُمـ اًمًٚمٓم٦م واًمتًٚمط واًمًٚمٓمٜم٦م

إمم اعم٘م٤م د  اٟمحـ هٜم٤م أُم٤مم ـمري٘م٦م ذيمٞم٦م وُمث٘مٗم٦م ذم حتٚمٞمؾ ُمٗمٝمقم اًمقٓي٦م، اؾمتٜم٤مدً 

ًمٚمٛم٘م٤مي٦ًم اعمذيمقرة قمغم آضمتامع اًمٕمٌقدي، ًمؽمىمك اًمٓمري٘م٦م اًمٗمْمٚمٞم٦م إمم  إم٤مدً واؾمتٌ

ُمًتقى ُمـ اعمٕم٤مجل٦م شم٘م٤مرب ُمقوققمٝم٤م ذم وقء اًم٘مٓمٞمٕم٦م ذم ُمًتقى اًمٜمٛمقذج اعمٕمرذم 

وآضمتامقمل واًمث٘م٤مذم، طمٞم٨م ُمٗمٝمقم اًمًٚمٓم٦م ٟمٗمًف ؿمٝمد ُمـ اًمتحقٓت ذم اعمٜمٔمقر 

ٚمٓم٦م ذم اًمدوًم٦م احلديث٦م ًمٞم٧ًم ؾمٚمٓم٦م وم٤مًمً ،احلدي٨م ُم٤م طم٤مد سمف قمـ اعمٜمٔمقر اًمت٘مٚمٞمدي

 .ضمٝم٤مز اًمدوًم٦م: يمٚمٞم٤مٟمٞم٦م سمؾ هل ؾمٚمٓم٦م وفمٞمٗمٞم٦م ي٘متْمٞمٝم٤م اجلٝم٤مز

اًمًٚمٓم٦م هٜم٤م قمالي٘مٞم٦م وُمريم٦ٌم وٟمًٌٞم٦م وًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م، سمؾ شمًت٘مل ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ 
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ٓ  - fonctionelle –اًمقفمٞمٗمل سمٛمدًمقهل٤م  واًمؽماشمٌٞم٦م - la competence -اًمٙمٗم٤مءة 

 .اًمتًٚمٓمل

 .ُم٤م ٟمخرج هب٤م ُمـ قمٝمدة اًمٜمًؼ ووفمٞمٗم٦م اجلٝم٤مزقمٜمد ٤موهل ٓ شمٕمٜمل ؿمٞمئً 

ذم  -وُمتك ومٝمٛم٧م اًمقٓي٦م سم٤مًمِمٙمؾ اعمذيمقر <: ، طمٞم٨مايمشقخ ايمػضقمهٙمذا يرى 

شمٙمقن ًمٚمٛمرأة يمام شمٙمقن ًمٚمرضمؾ قمٜمد مم٤مرؾم٦م طمؼ أو أداء واضم٥م أو ىمٞم٤مم  - أقماله

 .شسمٛم١ًموًمٞم٦م، ُمـ همػم ومر  سمٞمٜمٝمام

 ادلؼاجلح األصىنُح انُمذَح

ٓمٞمٕم٦م ُمع إ ؾ اعم٘مرر ذم اعم٘م٤مم ٕٟمف يٜمٌٜمل قمغم ٟمًؼ اًم٘م ايمشقخ ايمػضقمي٘مؽمح 

 .ُمٕمرذم ٓ يٜم٤مؾم٥م ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم وٓ حي٘مؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع

ُمـ آطمتٞم٤مط اًمذي  ٤مرضسمً  وًمٞمس اًمرضمقع إمم أ ؾ اًمٕمدم اعمٕمٛمقل سمف ذم اعم٘م٤مم إّٓ 

 .يٚمج٠م إًمٞمف ُمتك طمّمٚم٧م اًمِمٌٝم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م

٤م ذم اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل ُمـ ؿم٠م ٤م واحلؼ أن أ ٤مًم٦م اًمٕمدم يمام ضمرى اًمٕمٛمؾ هب

أن حت٤مس رضوب آؿمت٤ٌمه ذم ُمقوقع اًمقٓي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمقٓي٦م، وهق 

وٟمٔمر إًمٞمف ظم٤مرج اعمٜمٔمقر اعمٕمرذم وآضمتامقمل  ايمشقخ ايمػضقماعمٗمٝمقم اًمذي رومْمف 

 .واًمث٘م٤مذم ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل ٓ زاًم٧م حت٧م شم٠مصمػم ٟمٛمط آضمتامع اًمٕمٌقدي

اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل ُمـ أن  ٤مٟمٛمط يٜم٤مىمض ومٚمًٗم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل وأيًْم  وهق

اعمتًٚمط سمرؾمؿ اًمقفمٞمٗم٦م ذم ضمٝم٤مز اًمدوًم٦م ٓ يامرس ؾمٚمٓم٦م ذاشمٞم٦م وُمٓمٚم٘م٦م، سمؾ يامرس أو 

 ،ُمـ اًمتًٚمط ٤مسم٤مٕطمرى يٜمٗمذ وفمٞمٗم٦م شم٘متيض ذم طمدود إٟمج٤مز اًمقفمٞمٗم٦م وإٟمج٤مطمٝم٤م رضسمً 

 .٤مشمًٚمط ًمٜم٘مؾ وفمٞمٗمل وًمٞمس ُمٓمٚم٘مً 

أُم٤مم حم٤موًم٦م ومْمٚمٞم٦م ًمًٚم٥م اعمقوقع قمـ اًم٘مْمٞم٦م، ومتّمٌح هبذا يم٠مٟمام ٟمٙمقن 
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، وهذا ضمري طمًـ ؾمٚمؽ قمغم درسمف اًمٙمثػم ُمـ اعمجتٝمديـ اًمذيـ ٤مظم٤مرضم٦م قمٜمف ختّمًّم 

ُمتك أقمٞم٤مهؿ اًمٜمٔمر ذم إطمٙم٤مم راُمقا شمٗمٙمٞمؽ اعمقوقع، ومٖمػموا احلٙمؿ ُمتك فمٝمر شمٖمػم 

 .ذم اعمقوقع جلٝم٦م اشم٤ٌمع إطمٙم٤مم ًمٚمٕمٜم٤مويـ

ًمقٓي٦م ٕطمد قمغم أطمد جلٝم٦م يمق ٤م ُمـ إُمقر احل٤مدصم٦م، حمتقى أ ٤مًم٦م اًمٕمدم ٟمٗمل ا

 .وضم٥م ُمٕمف اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم ٤موُم٤م يم٤من طم٤مدصمً 

وٓ يًتثٜمل اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل ُمـ أ ؾ اًمٕمدم ؾمقى ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ ذم ؿم٠من اًمٜمٌل 

واإلُم٤مم، قمغم أٟمف ٓ سمد ُمـ اًمتذيمػم سم٠من وؿ اإلُم٤مم إمم اًمرؾمقل ذم هذا آؾمتثٜم٤مء ٓ 

ٕمٜمك اًمٕم٤مم، أي احل٤ميمؿ يمام ي٘مع اخلٚمط قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ همػم اإلُم٤مُمٞم٦م، ي٘مّمد ُمٜمف اإلُم٤مم سم٤معم

سمؾ اعم٘مّمقد اإلُم٤مم اعمٜمّمقص قمغم ظمالومتف ًمٚمٜمٌل ذم سمٞم٤من اًمنميٕم٦م وآوٓمالع سمدور 

ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، وهق  اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ سمٕمده، وُم٤م قمدا ذًمؽ ٓ ؾمٚمٓم٦م ٕطمد قمغم أطمد إّٓ 

 .ُمقرد آؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر

، سمؾ ٕن ٤مًمـ ي٘مٌؾ هبذا إ ؾ ًمٞمس ًمٕمدم طمجٞمتف ُمٓمٚم٘مً  ايمشقخ ايمػضقمأن  إّٓ 

 ٓ سمدّ وهٜم٤م  -ُمقرده اًمًٚمٓم٦م واًمتًٚمط سمٛمٕمٜم٤ممه٤م اًمت٘مٚمٞمدي اًم٘م٤ميؿ قمغم اًمتّمقر اًمٗمٚمًٗمل 

ويمؾ ُمـ يتحدث ذم ؾمٞم٤م  اًمٜم٘م٤مش  ايمشقخ ايمػضقمأن ٟمخّمص أيمثر طمٞم٨م ي٘مّمد 

ٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل وم٤معمٜم اًمٗم٘مٝمل قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل، اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل اًمت٘مٚمٞمدي، وإّٓ 

وهق احلٙمؿ سم٤مًمٕمدم ذم يمؾ  - ذم اًمتٓمٚمٞمؼ ًٓ ًمٚمتٜمًٞم٥م وأىمؾ إيٖم٤م الً احلدي٨م هق أيمثر ُمٞم

 .ُمتك طمّمؾ آؿمت٤ٌمه ٤مُم٤م يم٤من طم٤مدصمً 

ىمد ووع اًمٞمد قمغم إطمدى أهؿ إ قل اًمتل ومقشم٧م  ايمشقخ ايمػضقموهبذا يٙمقن 

ىمد يم٤من »: طمؼ اعمرأة ذم شمقزم اًمٙمثػم ُمـ اًمقفم٤ميػ، وٟمٗمل وٓيتٝم٤م ذم يمثػم ُمـ إُمقر

هذا إ ؾ أىمقى ُم٤ًمقمد ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم ٟمٗمل وٓي٦م اعمرأة قمـ يمثػم ُمـ إُمقر، وُمـ صمؿ 

 .شُمٜمٕمٝم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م يمثػم ُمـ إقمامل واًمقفم٤ميػ

 .إمم  ٩م اًمٓمري٘م٦م آؾمت٘مرايٞم٦م ٓ اًمٓمري٘م٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ايمشقخ ايمػضقمُمـ هٜم٤م يدقمق 
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آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ جمرد واعم٘مّمقد ذم اؾمتٕمامٓت هذا اًمتٛمٞمٞمز، حم٤موًم٦م اؾمتٌٕم٤مد قمٛمٚمٞم٦م 

طمّم٤ميٞم٦م وآؾمت٘مرايٞم٦م ذم  ٚم٥م اعمّم٤مدر اًمٕم٘مكم اعمجرد، و ٩م اًمٓمري٘م٦م اإل آؾمتٜمت٤مج

 .اًمتل شمِمٙمؾ ُمرضمٕمٞم٦م احلٙمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م

ذم  ٩م آؾمت٘مراء اعمذيمقر شم٘متيض اًمٌدء  ايمشقخ ايمػضقماخلٓمقات اًمتل ي٘مؽمطمٝم٤م 

إمم اًمٜمّمقص سم٤مؾمتٞمٗم٤مء اًمٌح٨م ذم اًمٜمّمقص اخل٤م ٦م، وإن شمٕمذر ذًمؽ سمٚمٖم٧م اًمٜمقسم٦م 

 .اًمٕم٤مُم٦م

يريد سمذًمؽ أن جيد ىمٓمٞمٕم٦م ُمقوققمٞم٦م سملم جم٤مًملم قمغم درضم٦م يمٌػمة  همويمشقخ ايمػضقم

جم٤مل اًمتنميع طمٞم٨م هق ُمقرد عمٜمٓمؼ آقمت٤ٌمرات، وجم٤مل اًمتٙمقيـ : ُمـ آظمتالف

 .اًمذي هق ُمقرد إطمٙم٤مم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وُمٜمٝم٤م أ ٤مًم٦م اًمٕمدم اعمذيمقرة

٤مرات اعمًتٜمٌط، ذًمؽ ٕٟمف رأى ذم وًمذا مل يِم٠م أن يْمع أ ؾ اًمٕمدم ذم ـمقل ظمٞم

اًمٜمّمقص اخل٤م ٦م واًمٕمٛمقُم٤مت ُم٤م يٖمٜمل قمـ و قل اًمٜمقسم٦م إمم هذا إ ؾ، طمٞم٨م ُمع 

ومرض قمدم يمٗم٤ميتٝم٤م وم٢من اًمٜمقسم٦م شمّمؾ إمم اإلمج٤مقم٤مت، وذًمؽ سم٘مٞمد اًمٜمٔمر ذم طمجٞمتٝم٤م، 

 .ومال ي١مظمذ هب٤م طملم قمدم طمجٞمتٝم٤م عم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم٘م٤مم وإّٓ 

أن يٖمػّم اعمٜمٔمقر ُمـ أؾم٤مؾمف ويٜمّم٥م ذم ـمري٘مف  ايمشقخ ايمػضقمهٙمذا، طم٤مول 

ُمـ شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمتٙمقيـ قمغم ُمقارد اًمتنميع، ًمٞمّمؾ إمم أٟمف ُم٤م مل  ٤مُم٤مٟمٕمً  اُمٖم٤ميرً  ٤مُمٜمٓم٘مً 

ٟم٘مػ قمغم رأي ذقمل سمخّمقص وٓي٦م اعمرأة ُمـ اًمٜمّمقص اخل٤م ٦م واًمٕمٛمقُم٤مت وذم 

ري٘م٦م إمم شم٘مرير أىمؾ اًمت٘م٤مدير ُمـ اإلمج٤مقم٤مت اعُمٓمَٛم٠َمّن سمحجٞمتٝم٤م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمّمؾ هبذه اًمٓم

ٟمتٞمج٦م ُمٜم٤مىمْم٦م عم٘مت٣م أ ٤مًم٦م اًمٕمدم، أي اًم٘مقل سمٕمدم وضمقد أي ومر  سملم اًمرضمؾ واعمرأة 

سمدًمٞمؾ واوح ذم إصم٤ٌمت  ذم ُم٘م٤مم شمقزم اعمرأة عمثؾ هذه اًمقفم٤ميػ، وٓ ي٘مع آؾمتثٜم٤مء إّٓ 

 .وٓيٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م ُمٜم٤مط اًمٌح٨م

ًمٞمخٚمص إمم أن ُم٠ًمًم٦م اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م  ايمشقخ ايمػضقمًم٘مد سمح٨م 

ًمٚمٜمٌل واإلُم٤مم واًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مدل:  الً ُمثؾ هذا قمغم إىمؾ ذم ُمٜمٔمقر اإلُم٤مُمٞم٦م مم٤م شم٠ميمد ضمٕم
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أومم سم٤معم١مُمٜملم   ايمـبل: سم٤معمٕمٜمك اعمقؾمع اًمذي يٗمٞمده ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م واًمتًٚمط سمٛم٘مت٣م

 .ُمـ أٟمٗمًٝمؿ

ر سمٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م اعمًتثٜم٤مة ُمـ قمٛمقم ىم٤مقمدة اًمتًٚمط، ًمٞمِمػم إمم أن  وهق إذ يذيم 

 .ُمقوقع اًمقفم٤ميػ اعمٌحقث ذم اعم٘م٤مم ٓ ي٤ًمو  ُمٗمٝمقم اًمقٓي٦م سم٤معمٕمٜمك اعمذيمقر

سمٛمٕم٤مجل٦م ُمٗمٝمقم اًم٘مقاُم٦م، طمٞم٨م رّد يمؾ حم٤موٓت شمٕمٛمٞمؿ  ٤مويزيد اعم٠ًمًم٦م حت٘مٞم٘مً 

 .ىمقاُم٦م اًمرضمؾ قمغم اعمرأة ظم٤مرج ظمّمقص اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م

ؾ ُمٗمٝمقم وم٤مًم٘مقاُمٞم٦م ٓ شمٕمٜمل قمٜمده اًم٘مٞمٛمقُم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي شمٗمٞمد اًمتًٚمط، سمؾ حتٛم

 .اًمرقم٤مي٦م، طمٞم٨م اإلٟمٗم٤م  هق أطمد ُمّم٤مديؼ هذه اًم٘مقاُمٞم٦م

ذم ذًمؽ عم٤م قمزا هذا آٟمزٓ  ذم محؾ ُمٕم٤مين اًمتٍمف  ايمشقخ ايمػضقموىمد وومؼ 

 .واًمتًٚمط قمغم ُمٗمٝمقم اًم٘مقاُم٦م، إمم سمٜمٞم٦م اعمجتٛمع اًمٕمريب ذي اًمٓم٤مسمع اًمذيمقري

وضمٞم٦م وُمـ صمٛم٦م رّد اًمتٕمدي واإلـمال  سمٛمٗمٝمقم اًم٘مقاُم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤م  قم٘مد اًمز

قمـ اًمٙمٗم٤مءة واًم٘مدرة وإهٚمٞم٦م ذم اًمتدسمػم  اشمٕمٌػمً  ووفم٤ميٗمٝم٤م، وًمٞمس اًمتٗمْمٞمؾ هٜم٤مك إّٓ 

 .واًمرقم٤مي٦م، وذيمر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم اعم٘م٤مم ٓ يدل قمغم اإلـمال  واًمٕمٛمقم

إمم ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ اعمرأة واإلومت٤مء واًم٘مْم٤مء، وم٠مشمك قمغم أدًم٦م  ايمشقخ ايمػضقميمام شمٓمّر  

لّم قمدم طمجٞم٦م أ ٤مًم٦م احلٙمؿ وقمدم ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ ُمـ اؿمؽمط اًمذيمقرة، ومٌٕمد أن سم

، شمتٌع يم٤موم٦م إظم٤ٌمر اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤ميٚمقن سم٤مؿمؽماط اًمذيمقرة ووىمػ ٤ماًمنمقمٞم٦م رأؾًم 

 .الً قمٜمد وٕمٗمٝم٤م، ًمٞم١ميمد قمغم أ ٤م ٓ شمّمٚمح دًمٞم

ٌّٕمٝم٤م وأفمٝمر قمدم يمٗم٤ميتٝم٤م ذم وضمقب اؿمؽماط اإل وطمٞم٨م مل يٌؼ إّٓ  مج٤مقم٤مت، شمت

ع هل ُمـ ضمٝم٦م اًمتٖمٚمٞم٥م ٓ اًمتٕمٌد جلري٤من اًمذيمقرة، سمؾ إن ا ًمرضمقًم٦م ذم اؾمتٕمامٓت اعمنم 

 .ؾمٜم٦م آضمتامع قمغم اًمتالزم سملم اًم٘مْم٤موة واًمرضم٤مل
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ُمقوقع اؿمؽماط اًمذيمقرة، واؾمتِمٝمد سمآراء  ٤موذم ُمقوقع شم٘مٚمٞمد اعمرأة سمح٨م أيًْم 

ذم اعمٝمذب قمغم ىمقل  ٤مطم٥م  ايمسقد ايمسبزواريُمٝمٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل، أمهٝم٤م شمٕمٚمٞمؼ 

اًمًػمة اعمتنمقم٦م، واٟمٍماف إدًم٦م قمـ اعمرأة، ُمع ذيمر اًمرضمؾ ذم »: اًمقصم٘مك اًمٕمروة

 .سمٕمْمٝم٤م

ودقمقى أن ىمٞم٤مم اًمًػمة قمغم اًمرضمقع إمم اًمرضم٤مل إٟمام هق ًمٕمدم وضمقد اُمرأة 

ُمع وضمقده٤م ٓ يرضمع إًمٞمٝم٤م، وأن جمتٝمدة ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمنمايط ُمـ يمؾ ضمٝم٦م، ٓ أٟمف 

أن ذيمر اًمرضمؾ إٟمام هق ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٟمٍماف سمدوي ٓ اقمت٤ٌمر سمف يمام صم٧ٌم ذم حمٚمف، واإل

ٓ اًمتخّمٞمص يمام هق إهمٚم٥م، ُمردودة سم٠من اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمًػمة ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم اقمت٤ٌمر 

اًمرضمقًمٞم٦م طمتك ُمع وضمقد اُمرأة جمتٝمدة يمام هق اعمِم٤مهد سملم اعمتنمقم٦م ذم قمدم رضمققمٝمؿ 

أن  ٟمٍماف حم٤موري ُمٕمتؼم، وٟمٕمٚمؿوضمقد اًمرضم٤مل ذم أطمٙم٤مم اًمديـ، واإلإمم اًمٜم٤ًمء ُمع 

ذيمر اًمرضمؾ ُمـ سم٤مب اًمتخّمٞمص ٓ اعمث٤مل، ُمع أٟمف وردت إـمالىم٤مت ُمـ اًمرواي٤مت قمغم 

إمم ( ًمٞمس قمغم اًمٜم٤ًمء مجٕم٦م وٓ مج٤مقم٦م)قمدم آقمتامد قمٚمٞمٝمـ، ويِمٝمد ًمف ُم٤م ورد ُمـ أٟمف 

 .شوٓ شمقمم اًم٘مْم٤مء وٓ شمًتِم٤مر»: أن ىم٤مل 

ًمزُم٤من إمم شم٠ميمٞمد أمهٞم٦م شمٖمػم إطمقال و ػمورة ا ايمشقخ ايمػضقمهٙمذا خيٚمص 

وُمدظمٚمٞم٦م ذًمؽ ذم شمٖمػم اعمٜمٔمقر إمم اعمرأة واظمتالف احلٙمؿ ًمتٖمػم اًمٕمٜم٤مويـ واؾمتح٤مًم٦م 

اعمقوققم٤مت وُم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ هل اًمٕمٛمدة ذم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط اًمرؿمٞمد اعم١مـمر 

سمحس درايل يمٌػم ٓ عمجرد احلِمق اعمًتٗمٞمض واًمؽمديد اعمٛمٞم٧م اًم٘م٤ميؿ قمغم اإلـمالىم٤مت 

قمغم أن اظمتالف »: ًمذا ي٘مقل ،قص ُمـ دون إقمامل ٟمٔمرواًمتٕمٛمٞمامت اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمٜمّم

 .اًمزُم٤من يتدظمؾ ذم اظمتالف اعمًتقى ًمتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م

ومٞمقم يم٤مٟم٧م اعمرأة رسم٦م سمٞم٧م وم٘مط، همػم ُمٗمًقح هل٤م اعمج٤مل ذم شمٕمّٚمؿ اًمٕمٚمؿ واًمتزود 

سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤م ٦م اًمتل شمًٝمؿ ذم سمٜم٤مء اعمجتٛمع ورومع ُمًتقاه إمم ُم٤م هق أومْمؾ 

 .هٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙم٤ٌمريم٤مٟم٧م همػم ُم١م

أُم٤م اًمٞمقم طمٞم٨م ومًح هل٤م اعمج٤مل ًمٚمتٕمٚمؿ واًمتزود سم٤مًمث٘م٤موم٦م ومم٤مرؾم٦م خمتٚمػ 
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اعمٝم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وأصمٌت٧م ىمدرهت٤م ُمـ ظمالل اًمتج٤مرب قمغم 

حتٛمؾ أقم٤ٌمء اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٙم٤ٌمر، أ ٌح٧م ٓ ختتٚمػ قمـ اًمرضمؾ ذم ذًمؽ، وهل وإي٤مه 

 .شٕمٞمد واطمد ُمـ طمٞم٨م اعمًتقى واًم٘مدرةقمغم  

سمٛم٠ًمًم٦م اعمرأة وطم٘مٝم٤م ذم شمقزم وفم٤ميػ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م  ايمشقخ ايمػضقماهتامم 

اإلؾمالُمٞم٦م، دًمٞمؾ إو٤مذم قمغم ُمدى اهتامُمف سم٤مًمتحدي٤مت اًمتل يزظمر هب٤م اًمقاىمع، وهل 

ٝم٤مد، سم٤مجلٛمٚم٦م ُمّمدر حتٍد ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل إذا مل يتقَل سمحثٝم٤م أهؾ اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر وآضمت

دون ؾم٤مير اًمٜمٔمؿ سم٠مٟمف فم٤ممل ًمٚمٛمرأة، واحلؼ أن اعمًٚمٛملم  ومًٞمٔمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمتٝماًم 

إذا مل جيتٝمد ومْمالوهؿ ذم اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م يقاضمٝمقن سمف ُمقاىمػ ونراء اًمٔمالُمٞم٦م اًمتل شمٗمت٘مر 

ل سمخٓم٤مهب٤م اًمًٞمئ إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م اعمًتٜمػمة اًمٕم٤مدًم٦م إمم  إمم اًمث٘م٤موم٦م واًمٗم٘مف، وحتق 

وُمتٕمّم٦ٌم ىمٌؾ أن يقاضمٝمقا سمف ُمـ ٓ يزال يٌٜمل رويتف ًمإلؾمالم قمغم أطمٙم٤مم ضم٤ميرة 

ُمقاىمػ يدريمقن ىمٌؾ أن ٟمدرك ٟمحـ ُمدى همرسمتٝم٤م قمـ شمٓمٚمع اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 

 .واإلؾمالُمٞم٦م

ذم إُم٦م وُمٗمخرة يمٌػمة ًمٚمحقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمقف  ارايدً  ئمؾ قَمَٚماًم  ايمشقخ ايمػضقم

ومٝمق ىمّدم ُمـ  ،ير ويمثػم اطمتٗم٤ملشمذيمره إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م سمٛمزيد اطمؽمام وضمٚمٞمؾ شم٘مد

ُمقا قمغم ُمًتقى رومٞمع ُمـ  أصم٤مر ُم٤م مل ي٘مدُمف همػمه ممـ ُُمٜمُِحقا هذا آهتامم ويُمر 

اًمتٙمريؿ، وإن يم٤من هذا طم٤مل ُمٕمٔمؿ قمٚماميٜم٤م اًمذيـ ىمدُمقا ًماُم٦م وًمٚمٕمٚمؿ اإلؾمالُمٞملم 

ٟمٗم٤ميس ٓ شمْم٤مرع وىمْمقا ٟمحٌٝمؿ دون أن ُيَٙمّرُمقا ضمزيؾ اًمتٙمريؿ، وم٢من اًم١ًمال ئمؾ 

ُمتك ٟمٙمرم أطمٞم٤مءٟم٤م ىمٌؾ أن شمٙمرُمٝمؿ أضمٞم٤مل همػم أضمٞم٤مًمٜم٤م، وم٢مذا يم٤من شمٙمريؿ اعمقشمك : ُمٚمّح٤م

 .إطمٞم٤مء ًمذيمراهؿ ومتٙمريؿ إطمٞم٤مء زي٤مدة ذم سم٤مقمثٞم٦م احلل

 



 

 



121 

 

 حترير ايمعؼؾ مـ كػسف

 )*(قراءج يف هىقف العالهح الفضلي هن جذل األمناط

ايمسقد ضمسـ اخلؾقػي
(1)

 

ـْ يذذ»  فذذذذ٤م سمذ٤م قَم٘مذذُؾ ومّٙمرٟمذذذقم٘مذذُؾ َُمذذ

 ذاذٌؿ ويمذذذذذذـ  إصمذَض اًمٔمذذذٕمذذذإّن سم
 

ذذذذ٤م سم٤مًمٕم٘مذِؾ سٟمذذذُم٤م ًمٜم   ًَ  ٤مءْ ذ٤م شُمَٕم

 شإّن سمٕمَض اًمٕم٘مذؾ ذم اإلصمذؿ ؾمذقاء  
 

 مـ ديقان مـوؽمؽ فمشؼ

ٌ ُمـ اًمٕمٜمقان أّن هٜم٤مك قم٘م ، وأّن ذم  الً سَملم  َتحِقٌذ، ُم٠مؾمقٌر ونِهٌ ًْ تَحَقٌذ قمٚمٞمف، وُُم ًْ ُُم

ُمـ ضمدل إٟمامط  ٤مـ روي٦م أٟمتج٧م ُمقىمٗمً اًمٌلم إرادة حترير شمِمّٙمٚم٧م قمغم إؾم٤مس ُم

هذا اعمقىمػ ذم ُمٜمت٩م ُمٚمٗم٧م، يًتدقمل ومٕمؾ ىمراءة شمًتجكم اًمتحرير سم٤مقمت٤ٌمره  الً ُمتٛمث

 .يمؾعالمي ايمػضقمىمٞمٛم٦م إسمداقمٞم٦م ذم اًمٕمٓم٤مء اًمٗمٙمري 

 .وهق ُم٤م شمٓمٛمح إًمٞمف هذه اًم٘مراءة

 ئشكانُح انًُط

ػ، واًمٓمراز، ويراد هب٤م قمدة ُمٕم٤مٍن، يم٤مًمٜمقع، واًمّمٜم (Type)اًمٜمٛمط شمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م 

شقمغم اًمٓمري٘م٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يّمٓمٜمٕمٝم٤م اعمرء ًمتقضمٞمف ـم٤مىمتف اًمٜمٗمًٞم٦م»وشمٓمٚمؼ يمذًمؽ 
(2)

 ،
                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .أدي٥م وسم٤مطم٨م إؾمالُمل ُمـ اًمٕمرا  (1)

 .715/ 2م، 1982قر مجٞمؾ، اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين،  ٚمٞم٤ٌم، اًمديمت (2)
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وإذا أؿم٤مر اعمٕمٜمك إظمػم إمم اًمٌٕمد اًمٜمٗمز ذم اًمِمخّمٞم٦م اًمٗمردي٦م يم٤مٟٓم٤ًٌمـمٞم٦م 

 .وآٟم٘م٤ٌموٞم٦م، وم٢من اعمراد هٜم٤م اًمًٚمقك اعمٜمّٛمط، وًمٙمـ قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمٙمري

وم٤مًمٜمٛمط همػم اعمٜمٝم٩م، إٟمف ( Curriculum)اعمٜمٝم٩م حيي مل  - إمم أن -ٓطمظ أٟمف 

أظمص ُمٜمف، ٕٟمف أقمٜمل اًمٜمٛمط، ٓ ذم اإلقمالن قمـ آٟمتامء إمم ُمٜمٝم٩م ُم٤م، وإٟمام أصمٜم٤مء 

 .مم٤مرؾم٦م اعمٜمٝم٩م، ومٝمق داظمؾ ذم ٟمًٞمجف، وٓ يٕمدو ؾمٞم٤مىم٤مشمف

سملم سم٤مطمثلم يٜمتٛمٞم٤من إمم ُمٜمٝم٩م واطمد، ويٌحث٤من  ٤م، ومٚمامذا ئمٝمر اًمٗمر  أطمٞم٤مٟمً وإّٓ 

واطمدة عمقوقع واطمد، وعم٤مذا هيٞمٛمـ ؾمٞم٤م  قمغم يمثػميـ خيرىمف نظمرون همػم  ىمْمٞم٦م

 .ُمٜمّٛمٓملم

 ، وُم٤م ذًمؽ إّٓ ٤مإن وطمدة اعمقوقع واًم٘مْمٞم٦م واعمٜمٝم٩م ٓ شمقطمد اًمٜمتٞمج٦م ُمٓمٚم٘مً 

 .ًمٚمتٗم٤موت احل٤م ؾ ذم إٟمامط وُمًتقي٤مت اًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م وٛمـ شمٚمؽ اًمقطمدات يمٚمٝم٤م

 .وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م

 اًمقىمقع ذم أه اًمتٜمٛمٞمط ًمدى مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م وًمٙمل ٟمًٚمط اًمْمقء قمغم

 - هٜم٤م -ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ٟمامذج اٟمزًمؼ ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٩م ٟمحق اًمتٜمٛمٞمط، وٕن اًمٕم٘مؾ  ٓ سمدّ 

سمٛمث٤مسم٦م اًم١ٌمرة ُمـ ضمدل إٟمامط ذم قمٜمقان اًم٘مراءة هذه، وم٠ًمىمتٍم قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمدرس 

ؾمٞمٛم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم ُمـ شمر اٟم٘مدّي٤م ُمًتٗمٞمدً  ااًمٙمالُمل ًمر د شمٜمٛمٞمٓم٤مهت٤م ر دً 

 .ًمتٚمؽ اعمٜم٤مه٩م ذم ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم

 ادلُاهج انكاليُح واَضاللاخ انتًُُط

ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، أو اًمٓمري٘م٦م اًمتل »أن  ايمعالمي ايمػضقمي١ميمد ؿمٞمخٜم٤م 

يٕمتٛمده٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم دراؾم٦م ُم٤ًميٚمف وىمْم٤مي٤مه، أومٙم٤مره وٟمٔمري٤مشمف، خيتٚمػ سم٤مظمتالف 

ُمدارؾمف اًمتل شمٕمرف سم٤مًمٗمر  اًمٙمالُمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٩م اًمذي يٜمٌٖمل أن وضمٝم٤مت ٟمٔمر قمٚماميف و
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شيتٌع ذم دراؾم٦م وسمح٨م اًمٗمٙمر اًمديٜمل
(1)

. 

ُم٤م يٕمٜمل أن شمٚمؽ اًمٗمر ، أو اعمذاه٥م أو اعمدارس اًمٙمالُمٞم٦م ٓ شمٕمدو ذم سمٜم٤مه٤م 

 :اعمٕمرومٞم٦م وذم هٞمٙمٚمٞم٦م شمٜمٔمٞمؿ أومٙم٤مره٤م اظمتٞم٤مر واطمد ُمـ اعمٜم٤مه٩م اًمت٤مًمٞم٦م

اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمٜمص اًمنمقمل وُم٤م ي١مدي إًمٞمف ( اًمٌٞم٤مين)اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم أو  -

 .، وهق ُمٜمٝم٩م أهؾ احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهري٦م، واًمًٚمٗمٞم٦م، وهمػممه٤م...اوشمٗمًػمً  اُمّمدرً 

سمٞمد أن اًمٜم٘مٚمٞملم خيتٚمٗمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ يم٤مٟمقا ُمذاه٥م قمدة، ُمـ فم٤مهري٦م 

، وًمٕمؾ ومرىم٦م احلِمقي٦م متثؾ سملم أهؾ احلدي٨م اًمٜم٘مٚمٞملم ...وؾمٚمٗمٞم٦م، وطمِمقي٦م، و

ٜمٛمقذج إضمغم ذم اًمقىمقع ذم ذك اًمتٜمٛمٞمط، وم٘مد و ؾ هبؿ احلد إمم اًم٘مقل قمـ اهلل اًم

اقمٗمقين قمـ : ضمًؿ ُمـ حلؿ ودم، وًمف إقمْم٤مء طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ»: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف

شاًمٚمحٞم٦م واًمٗمرج وؾمٚمقين قمام وراءه
(2)

. 

إّن أ قل اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم ذم ضمقهره٤م اًمّم٤مذم ٓ يٛمٙمـ أن شمًٚمؿ اًمٜم٤مه٩م إمم هذا 

ٌ ٝم٦م  عمًتقى ُمـ اًمِمٓمح واًمِمٓمط، وإّٓ ا ًمقىمع يمؾ اًمٜم٘مٚمٞملم اًمٌٞم٤مٟمٞملم ومٞمام وىمع ومٞمف ُمِم

احلِمقّي٦م اًمذيـ مل ي٤ٌمًمٖمقا وم٘مط، سمؾ هم٤مًمقا ذم آؾمتًالم ًمٚمتٜمٛمٞمط قمغم اٟمتٝم٤مضمٝمؿ اًمٜم٘مكم 

 .اًمٌٞم٤مين

اًمذي يٚمتزم اًمؼماهلم واعم٤ٌمدئ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ( اًمؼمه٤مين)اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم أو  -

ًم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م و يمام يٜمٕمتٝمؿ أهؾ  -ُم٤م يٜمًجؿ ُمٕمٝم٤م ُمـ أٟمٔمٛم٦م شمٗمٙمػم، وهق ُمٜمٝم٩م اعم١مو 

 .ُمـ ُمٕمتزًم٦م وُمـ شم٠مصمر هبؿ - احلدي٨م

                                                                                                               

م، 1988 - ه1418اًمٗمْمكم، اًمديمتقر قمٌداهل٤مدي، ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، سمػموت، دار اًمتٕم٤مرف،  (1)

 .17ص

حمٛمد، اعمٜمٝم٤مج واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕمرب، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب . اًمٕمريٌل، د  (2)

 .76م، ص1994اًمٚمٌٜم٤مين، 
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 » :وىمد اسمتٜمك اًمٕم٘مٚمٞمقن أ قل ُمٜمٝمجٝمؿ قمغم ُم٤م يكم

 (.سمداه٦م اًمٕم٘مقل)اًميورة اًمٕم٘مٚمٞم٦م  .1

 .ؾمػمة اًمٕم٘مالء .2

اؾمتح٤مًم٦م اًمدور واؾمتح٤مًم٦م اًمتًٚمًؾ، : وهل( اعمٜمٓم٘مٞم٦م)اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  .3

 .واؾمتح٤مًم٦م اضمتامع وارشمٗم٤مع اًمٜم٘مٞمْملم

ُمٌدأ اًمٕمٚمٞم٦م، ُمٌدأ اًم٘مًٛم٦م إمم اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ : اعم٤ٌمدئ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمًّٚمؿ هب٤م، ُمثؾ .4

 .واعمٛمتٜمع

 .اقمت٤ٌمر اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُم١ميدة وُم١ميمدة عمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ وأطمٙم٤مُمف .5

شم٠مويؾ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل خت٤مًمػ سمٔم٤مهره٤م ُمريٞم٤مت اًمٕم٘مقل وومؼ ُم٘متْمٞم٤مت  .6

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦ماًم٘مريٜم٦م 

شإظمذ سم٤معمتِم٤مسمف سمت٠مويٚمف ذم وقء ُم٤م يٜمٝمل إًمٞمف اًمٜمٔمر اًمٕم٘مالين .7
(1)

. 

واظمتالف اًمٕم٘مٚمٞملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أدى إمم ُمذاه٥م وادم٤مه٤مت وٛمـ اعمٜمٝم٩م أو أن 

ُمـ اعمذاه٥م وآدم٤مه٤مت اًمٙمالُمٞم٦م شم٠مصمرت سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي سمٚمغ اًمذروة ذم  ايمثػمً 

هٜم٤مك قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم سمٕمد ٟمِمقء اعمدرؾم٦م  مل يٙمـ»اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ًمدى اعمٕمتزًم٦م، ومذ

شوشم٠مصمر سمٛمٜمٝمجٝمؿ ُمٜمذ ٟمِم٠مهتؿ إمم يقُمٜم٤م هذا اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم أيدي اعمٕمتزًم٦م إّٓ 
(2)

. 

إُمر اًمذي يٗميض إمم شمِمٙمٞمؾ شمٜمٛمٞمٓم٤مت قمدة وٛمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم سم٥ًٌم يمثرة 

اعمٜمتٛملم إًمٞمف، وم٤معمٕمتزًم٦م وطمدهؿ يٜم٤مهزون اًمٕمنميـ ومرىم٦م
(3)

ُمـ ُمذاه٥م ، وُمـ شم٠مصمر هبؿ 

 .وادم٤مه٤مت همػم ىمٚمٞمٚملم، ُم٤م يٕمٜمل يمثرة اًمِمٓمط واًمقىمقع ذم أه اًمٜمٛمط

سمتٗمّمٞمؾ أيمثر ُمـ أ قل اعمٜم٤مه٩م  - هٜم٤م -إن أ قل اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م 
                                                                                                               

 .19 - 18ص. س. ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، م  (1)

نل ضمٕمٗمر، اًمديمتقر ُم٤ًمقمد ُمًٚمؿ قمٌداهلل، أصمر اًمتٓمقر اًمٗمٙمري ذم اًمتٗمًػم ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد،   (2)

 .339م، ص1984 - ه1415سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

 .65 - 61ص. س. حمٛمد، م. اًمٕمريٌل، د  (3)
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ذم أؾم٤مؾمف قمغم اًمٕم٘مؾ ويمٞمٗمٞم٦م حتريره ُمـ أه  ٤مُمع يمقن اًمٌح٨م ُمٜمّمًٌ  ٤ماعم٤ًموىم٦م اٟمًج٤مُمً 

ًمٚمٛمٜم٤مه٩م اًمٙمالُمٞم٦م اعمّم٤مطم٦ٌم، أ قل اعمٜمٝم٩م  ٟمٗمًف، وُمـ وىمققمف ذم دايرة ضمدل إٟمامط

ٚمؿ ُمـ اًمتقرط ذم اًمتٜمٛمٞمط عم٤م وىمع ُمٜمتٝمجقه٤م ُمـ  ًْ اًمٕم٘مكم شمٚمؽ ًمق شمؿ وٌط إي٘م٤مقمٝم٤م ًمَِت

اًمٕم٘مٚمٞملم ذم اًمِمٓمح٤مت اعمٌٓمٜم٦م ًمٞم٘مقًمقا سمٛمثؾ ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل أو إومالك اًمٕمنمة، وسمٛمثؾ 

، ...ٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽواطمد، وسمٛمثؾ اعُمثؾ إومالـمقٟم ٟمٔمري٦م اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ 

 .إُمر اًمذي ؾمٜم٘مػ قمٜمده ومٞمام سمٕمد

إذ ( اًمٜم٘مكم واًمٕم٘مكم)اعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم اًمذي ي١مُمـ سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم اعمٜمٝمجلم  -

ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر، وهق ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مُمٞم٦م وإؿم٤مقمرة، وهمػممه٤م ُمـ 

 (.اًمٜم٘مٚمٕم٘مٚمٞملم)اًمتٙم٤مُمٚمٞملم أو 

ُمـ أ قل اعمٜمٝمجلم  ٤مشمٌدو أيمثر اشمزاٟمً ( ٚمٕم٘مكماًمٜم٘م)إن أ قل اعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم 

يمؾ قمغم طمدة، سمٞمد أٟمف ُم٤م وىمع ُمـ ٟمزوع ٟمحق اًمقىمقع ذم أه اًمتٜمٛمٞمط ( اًمٜم٘مكم واًمٕم٘مكم)

ًمدى اًمٜم٘مٚمٞملم ُمـ ضمٝم٦م، وًمدى اًمٕم٘مٚمٞملم ُمـ ضمٝم٦م ىمد ي٘مع ًمدى اًمتٙم٤مُمٚمٞملم طملم يٜمٗمٚم٧م 

 .ُمـ ؾمٞمٓمرهتؿ وٌط اإلي٘م٤مع سملم اجلٝمتلم ذم يمٗمتل اعمٞمزان

ُمـ ذًمؽ، طملم يدظمؾ اعمٜمّٛمط اًمٜم٘مكم ُمع اعمٜمّٛمط اًمٕم٘مكم ذم ضمدل يمل سمؾ إدهك 

ٟم٤م ُمـ اًمال ُم٘مٌقل اًمٜم٘مكم، واًمال ُمٕم٘مقل اًمٕم٘مكم ُمٙمقٟمً   ٤مُمريمًٌ  ٤ميتٜم٤مومٞم٤م وم٢مذا هبام يتحدان ًمٞمٙمق 

 .أٟمف مل يِمٓمح قمـ اعمٜمٝم٩م ٤مسمّمقرة ُمٕم٘مدة ُمـ اًمقىمقع ذم أه اًمٜمٛمط اًمتٙم٤مُمكم ُمتقمهً 

اًمٜمٛمقذج إضمغم ًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م شمقومٞم٘مٞم٦م أو شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م سملم  وًمٕمؾ اًم٘مقل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اعمحّٛمدي٦م

ودًٓم٦م ًمدى اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٜم٘مٚمٞملم، وسملم ٟمٔمري٤مت ومٚمًٗمٞم٦م مل  اٟمّمقص همػم صم٤مسمت٦م ؾمٜمدً 

 .شمّمٛمد أُم٤مم ٟم٘مد اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٕم٘مٚمٞملم

ًمتّمٗمٞم٦م  ٤ماًمذي ي١مُمـ سم٤مًمتجرسم٦م اًمروطمٞم٦م ـمري٘مً ( اًمذوىمل)اعمٜمٝم٩م اًمقضمداين أو  -

اك احل٘م٤ميؼ سم٤محلدس واإلهل٤مم واًمٙمِمػ ٓ سم٤مٓؾمتدٓل اًم٤ٌمـمـ وشمرسمٞم٦م اًمٔم٤مهر وإدر

واًمؼمه٤من ُم٤م ي١مدي إمم اًمتٕمٚمؼ سمام يدهش يم٤مخلقار  سم٤مقمت٤ٌمره٤م يمراُم٤مت أو ومٞمقو٤مت 
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 .شمدل قمغم اًم٘مرب ُمـ اعمحٌقب وآشمّم٤مل سم٤معمٕمِمق 

 .وهق ُمٜمٝم٩م اًمّمقومٞم٦م

دمرسم٦م ؿمخّمٞم٦م ومال ؾمٌٞمؾ ًمٚمؼمهٜم٦م قمغم ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م قم٘مٚمٞم٤ّم ( اًمذوىمل)وٕن اًمقضمداين 

(: ه638ت ) ازمـ فمريبىم٤مل . وٓ طمًّٞم٤م، وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٜمٙمػم قمٚمٞمف ُمـ اخلّمقم

ويٜمٙمرون اًمذو  ٕ ؿ ُم٤م قمرومقه ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ، ُمع يمق ؿ يٕمت٘مدون ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أ ؿ »

قمغم ـمريؼ واطمدة، ويمذًمؽ هق إُمر، أ ح٤مب إذوا  قمغم ـمري٘م٦م واطمدة سمال ؿمؽ، 

ُم٤م أقمٓم٤مه طم٤مًمف،  ل واطمد ُمٜمٝمؿ إّٓ همػم أن ومٞمٝمؿ اًمٌّمػم وإقمٛمك وإقمٛمش، ومال ي٘مق

شٓ ُم٤م أقمٓم٤مه اًمٓمريؼ، وٓ ُم٤م هق اًمٓمريؼ قمٚمٞمف ذم ٟمٗمًف
(1)

. 

إذا يم٤مٟم٧م اًمٓمريؼ واطمدة وومٞمٝمؿ اًمٌّمػم وإقمٛمك وإقمٛمش، وًمٙمٍؾ أطمقال 

إن ُمـ ي٘مرأ اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م قمغم . ، ومٙمٞمػ إذا يم٤من ًمٙمؾ ؿمٞمخ ـمري٘م٦م...وُم٘م٤مُم٤مت

ذم أه اًمتٜمٛمٞمط، وُم٤م دم٤مرب سمٕمْمٝمؿ اًمتل  ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ؾمٞمجد ؿمقاهد قمدة ًمٚمقىمقع

ظمٚمٓم٧م اخلقاـمر سم٤مخلقار  واًمٙمراُم٤مت واإلهل٤مُم٤مت وإووم٤م  واًمٓمٚمًامت واحلدوس 

دًمٞمؾ قمغم يمثرة ىمٌقل اًمقضمداين عم٤م يق ػ سمِمٓمح٤مت اًمّمقومٞم٦م إّٓ 
(2)

قمغم اًمرهمؿ ُمـ  

اًمٙمثػم ُمـ ضمقاٟم٥م اجلامل ذم طم٤مٓت اًمّمٗم٤مء اًمقضمداين إن مل شمٗمؽمس ُمـ ؿمٓمط اًمٖمٚمق 

 .ـ اًمقىمقع ذم ؾمحر اًمٜمٛمطوُم

اعمٜمٝم٩م اًمٕمروم٤مين اًمذي يْمٞمػ اًمقضمدان وُيٕمكم ُمٜمف سمج٤مٟم٥م اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ذم  -

 .قمٛمٚمٞم٦م شمٙم٤مُمٚمٞم٦م شم١مُمـ سميورة اجلٛمع سملم اًمٌٞم٤مين واًمؼمه٤مين واًمقضمداين

                                                                                                               

طم٘مٞم٘م٦م اًمّمقومٞم٦م ٕول ُمرة ذم اًمت٤مريخ، سمػموت،  اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمقد قمٌداًمرووف، اًمٙمِمػ قمـ  (1)

/ 3قمـ اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م ٓسمـ قمريب  الً ، ٟم٘م11م، ص1987 - ه1418شمقزيع دار اًمّمح٤مسم٦م، 

213. 

 .871 - 859، ص(اًمّمقومٞم٦م واًمًحر)ن، اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس ُمٜمف . م  (2)
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وهق ُمٜمٝم٩م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وهمػم واطمدة ُمـ اًمٗمر  إظمرى
(1)

. 

يم٥م ُمـ اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ واعمٜمٝم٩م اًمٕمروم٤مين شمٙم٤مُمكم إ قل، ُم٤م يٕمٜمل أٟمف ُمر

ذم  ٤مواًمقضمدان، ومٞم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم، واًمٕم٘مكم، واًمقضمداين، وُم٤م ىمٞمؾ أيًْم 

، وذم ُمٗم٤مرىم٦م وٌط اإلي٘م٤مع ٤ماعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم ُمـ طمٞم٨م اًمقىمقع ذم أه اًمٜمٛمط أطمٞم٤مٟمً 

 .اًمداظمكم عمٙمقٟم٤مت اعمٜمٝم٩م

أّن ُمٜمٝمجٝمؿ ًمف  واًمٕمروم٤مٟمٞمقن يمثر، ٓ جيٛمٕمٝمؿ ُمذه٥م واطمد أو ادم٤مه حمدد، إّٓ 

ظمّمق ٞم٦م ذم إوٗم٤مء ـم٤مسمع قم٤مم قمغم إٟمت٤مضمٝمؿ يتًّؿ سمتحرك اًمقضمداين سملم اًمٌٞم٤مين 

واًمٕم٘مكم: ًمذًمؽ وم٢من آٟمزٓىم٤مت اًمٜمٛمٓمٞم٦م همػم ُم٠مُمقٟم٦م إذا مل يْمٌط اإلي٘م٤مع وإذا اٟمْمٌط 

 .قمـ فمٚمامت اًمٜمٛمط اأذ  واٟمٓمٚمؼ سمٕمٞمدً 

 تني جذل ادلُاهج وجذل أمناطها

( اًمٕمروم٤مين/اًمقضمداين/اًمتٙم٤مُمكم/اًمٕم٘مكم/اًمٜم٘مكم)ُمٞم٦م ٓ ؿمؽ أن اعمٜم٤مه٩م اًمٙمال

يم٤مٟم٧م وًمٞمدة اًمًٞم٤م  اجلدزم ًمدى اًمٗمر  اًمٙمالُمٞم٦م، ُم٤م يٕمٜمل أن شمِمُٙمؾ هقي٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝم٩م 

واشمْم٤مح أ قًمف قمٜمٍم أؾم٤مس ذم وٌط إي٘م٤مع اجلدل ومٞمام سملم اًمٗمر  اًمٙمالُمٞم٦م قمغم 

 إؾم٤مس ُمـ وقمل اعمٜم٤مه٩م اًمتل حتريمٝم٤م ُمـ اًمداظمؾ وشمٕمٛمؾ قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ

ذم  -ُمرضمٕمٞم٤مهت٤م اًمٗمٙمري٦م اعمتٜمققم٦م ًمت٘مقم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شمداظمٚمٞم٦م خت٤مرضمٞم٦م شمٕمٛمؾ 

قمغم إسم٘م٤ميٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمـ احلٞمقي٦م واخلّمقسم٦م اعمٜمتج٦م، وذم ضمقاٟمٌٝم٤م  - ضمقاٟمٌٝم٤م اإلجي٤مسمٞم٦م

، ومحٞمٜمئٍذ ؾمتتقاًمد إٟمامط ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، ...اًمًٚمٌٞم٦م شمراوح ُمٜمقاهل٤م ومتّم٤مب سم٤مًمٕم٘مؿ واجلٛمقد

ًمت٠مه اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري وشمٙمن أضمٜمحتف، ًمٞمّمٌح ذم ىمٗمص اًمٕم٘مؾ  ومتٓمٖمك قمغم اجلق

، ٓ ًمٞمٜمٓمٚمؼ اًمٕم٘مؾ اعمٜمٝمجل اًمٙمالُمل ذم ومْم٤مءات اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري الً اعمٜمٝمجل ُمٕمت٘م

 .ًمٞمًٚمؿ ُمـ إومرازات اًمتٜمٛمٞمط اعمتقًمدة ذم هذا اًمًٞم٤م 
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إن يمؾ ُمٜمٝم٩م ُمـ اعمٜم٤مه٩م اًمٙمالُمٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م حيت٤مج إمم ُمقىمػ يت٠مؾمس قمغم 

ؾ واًمتٕمٚمٞمؾ ًمتّمٗمٞمتف ُمـ اًمِمقاي٥م واًمتٜمٛمٞمٓم٤مت اعمؽمايمٛم٦م وًمتخٚمٞمّمف اًمٗمحص واًمتحٚمٞم

ٌَّدَٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وقمٚمٞمف  اُمـ إس وإهمالل ُمتٓمٝمرً  يّمكم ذم حمراب اًمٕم٘مؾ اًمذي سمف شَمَٕم

 .ومٓمرٟم٤م

ذم ؾمٞم٤م  اًمٕم٘مؾ سم٤مقمت٤ٌمره ومٓمرة  ٤مسمٞمد أٟمٜمل ؾم٠مىمػ قمغم اًمٕم٘مكم وم٘مط سم٤مقمت٤ٌمره ُمٜمٝمجً 

ًمٕم٘مؾ ٟمٗمًف، وسم٤مًمت٤مزم احل٤مضم٦م ًمٚمتحرير، وُم٤مهٞمتف، اًمتل ٕومٝمؿ ُم٤مهٞم٦م إه، ويمٞمٗمٞم٦م أه ا

أوم٤مدٟم٤م اهلل  -شم٠مسمك آٟمجرار وراء ؾمٚمٓم٦م اًمٜمٛمط، ويمٞمػ اؾمتٓم٤مع ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم 

 ٤مطم٥م اًمٕم٘مؾ  أن خيقض اًمٖمامر دون أن ي٘مع حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمٜمٛمط، ًمٞمٌ٘مك داياًم  - سمٕمٚمٛمف

حترير اًمٕم٘مؾ  - ٦م اًمرايدةاحلر اعمٌدع ًمٜمًتقطمل ُمـ ومٙمره اخلاّل ، وُمـ ؾمػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم

 .ُمـ ٟمٗمًف

 (Procession)  ايمصدور أو  (Emanation) ايمػقض كظريي

اعم٘مّمقد سم٤مًمٗمٞمض أن مجٞمع اعمقضمقدات اًمتل يت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م »ذم اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل إن 

ش...اًمٕم٤ممل شمٗمٞمض قمـ ُمٌدأ واطمد
(1)

ذم اًمٗمٚمًٗم٦م إومالـمقٟمٞم٦م »، وأن اًمّمدور يٓمٚمؼ 

ش...ًمقاطمداحلديث٦م قمغم ومٞمض اعمقضمقدات قمـ ا
(2)

شوم٤مًمّمدور إذن هق اًمٗمٞمض»، 
(3)

 ،

شواًمٗمٞمض ُمرادف ًمٚمّمدور»
(4)

. 

مل ي٘مػ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛمقن قمٜمد هذا احلد ذم شمّمقر اًمّمدور واًمٗمٞمض قمـ اهلل 

اًمقاطمد ظم٤مًمؼ اعمقضمقدات يمٚمٝم٤م، وإٟمام حتدصمقا ذم ذًمؽ اًمٗمٞمض واًمّمدور، وذم يمٞمٗمٞم٦م 

 .ًٞمط دور يمؾ هذا اًمٕم٤ممل اًمٙمثػم اعمريم٥م قمـ اًمقاطمد اًمٌ
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ُمـ  ٓ سمدّ ، ووم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، إذ ٤م، واًمًٌٞمط ُمريمًٌ اومٝمؾ يٕمٓمل اًمقاطمد ُمتٕمددً 

، وهق ُم٤م يٕمرف قمٜمدهؿ سمٜمٔمري٦م اًمقاطمد ٓ يّمدر ...وضمقد ؾمٜمخٞم٦م سملم اًمٕمٚم٦م واعمٕمٚمقل

 .ومٙمٞمػ يم٤من شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًمٜمٔمري٦م ذم ؾمٞم٤م  اًمٗمٞمض اإلهلل ًمٚمقضمقد. قمٜمف إٓ واطمد

 واحذ ئاّل ػُه َصذس ال انىاحذ َظشَح

ىمد ذه٥م ضمُؾ ُمتٙمٚمٛم٦م وومالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم إمم »: ايمشقخ ايمػضقمىم٤مل أؾمت٤مذٟم٤م 

 ٓ سمدّ : ر ومٞمف، وم٘م٤مًمقااٟمٓم٤ٌم  وشمٓمٌٞمؼ هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم اعمٌدأ إول: ٕٟمف واطمد، وٓ شمٙمثّ 

شوذم ؾمٚمًٚم٦م شمتٙمثر ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مت ًمتٕمٓمل اًمٙمثرة اأن يٙمقن اًمّم٤مدر إول قمٜمف واطمدً 
(1)

. 

ٓ يٛمٙمـ أن  اأن اًمٗم٤مقمؾ إذا يم٤من واطمدً : دى اًمٜمٔمري٦مُم١م»وسمٕمد أن أووح أن 

شُمٕمٚمقل واطمد يّمدر قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م واطمدة إّٓ 
(2)

 ٤مىم٤مم سمدراؾمتٝم٤م دراؾم٦م واومٞم٦م، ُم٘مدُمً  

 .شم٤مرخيّٞم٤م ًمٜمِم٠مهت٤م وشمٓمقره٤م سملم ُمتٌٞمٜمٝم٤م وٟم٤مىمدهي٤م ٤مقمرًو 

وم٠مول ُم٤م وضمدت اًمٜمٔمري٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلهمري٘مٞم٦م صمؿ شمنسم٧م إمم أضمقاء اجلدل ذم 

٤ٌمد، ومتٌٜم٤مه٤م ُمـ شمٌٜم٤مه٤م وٟم٘مده٤م ُمـ ٟم٘مده٤م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم اًمٕمٍم اًمٕم

كصغم ايمديـ إمم ( ه428 ت) وازمـ ؽمقـو( ه339 ت) ايمػورايباعمًٚمٛملم، وممـ شمٌٜم٤مه٤م 

ىمويمعالمي ايمسقد حمؿد ضمسكم وهمػمهؿ، وطمتك ُمـ اعمٕم٤مسيـ ( ه672 ت) ايمطقد

 .ايمطبوؿمبوئل

 ت) همخر ايمديـ ايمرازيو( ه595 ت) ازمـ رؾمدوممـ ٟم٘مده٤م ُمـ اًم٘مداُمك 

 (.ه1416 ت) ايمشقخ اخلووموين، وُمـ اعمٕم٤مسيـ (ه762 ت) وايمعالمي احلقم( ه616
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 :اظمثبتكم أديمي مـ

إن ُمـ اًمقاضم٥م أن يٙمقن سملم اًمٕمٚم٦م »: ذم سمداي٦م احلٙمٛم٦م ايمسقد ايمطبوؿمبوئلُم٤م ذيمره 

ء ضم٤مز يمقن يمؾ ر لم اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م وهمػم أظمر، وإّٓ وُمٕمٚمقهل٤م ؾمٜمخٞم٦م ذاشمٞم٦م ًمٞم٧ًم سم

ًمٙمؾ رء، ومٗمل اًمٕمٚم٦م ضمٝم٦م ُم٤ًمٟمخ٦م عمٕمٚمقهل٤م هل  ًٓ قمٚم٦م ًمٙمؾ رء، ويمؾ رء ُمٕمٚمق

 اعمخّمّم٦م ًمّمدوره قمٜمٝم٤م، ومٚمق  درت قمـ اًمٕمٚم٦م اًمقاطمدة وهل ًمٞم٧ًم هل٤م ذم ذاهت٤م إّٓ 

ضمٝم٦م واطمدة ُمٕم٤مًمٞمؾ يمثػمة سمام هل يمثػمة ُمت٤ٌميٜم٦م همػم راضمٕم٦م إمم ضمٝم٦م واطمدة سمقضمف ُمـ 

شهت٤م، وهل ذات ضمٝم٦م واطمدة، وهذا حم٤ملاًمقضمقه ًمزُمف شم٘مرر ضمٝم٤مت يمثػمة ذم ذا
(1)

. 

اًمقاطمد ٓ )وٕ ؿ ي١مُمٜمقن أن اًمٕم٤ممل يمٚمف  در قمـ اهلل اًمقاطمد، ُمع إيام ؿ سمذ

اسمتدقمقا قمدة ٟمٔمري٤مت ًمٚمخروج ُمـ اعم٠مز  اًمٗمٚمًٗمل اجلدزم ( واطمد يّمدر قمٜمف إّٓ 

 :اًمذي ووٕمقا أٟمٗمًٝمؿ ومٞمف، ومٙم٤مٟم٧م

 (.أرسم٤مب إٟمقاع)ٟمٔمري٦م اعمثؾ إومالـمقٟمٞم٦م  -

 .ي٦م اًمٕم٘مقل اًمٗمٚمٙمٞم٦مٟمٔمر -

 .ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م -

وىمٌؾ اًمتٓمر  ًمٚمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م، واًمٗمٚمٙمٞم٦م، واعمثؾ إومالـمقٟمٞم٦م، شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت 

وسملم ( واطمد اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ )اًمتل اٟمٌث٘م٧م ُمـ حم٤موًم٦م اًمتقومٞمؼ سملم اًمٜمٔمري٦م 

وٟمحـ  -ؾم١مال ُمـ ـمرح  ٓ سمدّ اإليامن اًمٗمٕمكم سمّمدور اًمٕم٤ممل قمـ اهلل اًمقاطمد ؾمٌح٤مٟمف، 

وهق هؾ أن اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مكم اًمذي أٟمت٩م يمؾ شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت يم٤من  - سمّمدد اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم

 .ًمٚمخٓمقات اًمتل يٜمٌٖمل أن يتٌٕمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ذم آؾمتدٓل واًمؼمه٤من ٤موومٞمً 

( ُمقاضمٝم٦م اعمِمٙمؾ اعمجٝمقل)إن أول ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مكم اًمًٚمٞمؿ 
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ش، وم٘مد يقاضمف اعمِمٙمؾ وٓ يٕمرف ٟمققمفُمٕمروم٦م ٟمقع اعمِمٙمؾ»وي٠ميت سمٕمده٤م ُم٤ٌمذة 
(1)

. 

ُمـ اًمٜمقع اًمذي يٛمٙمـ  - هٜم٤م -ومٝمؾ اعمجٝمقل أو اعمِمٙمؾ اًمذي واضمٝمف اًمٕم٘مٚمٞمقن 

 ُمقاضمٝمتف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل واضمٝمقه هب٤م؟

هل ىمْمٞم٦م اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدُم٤مء ُمـ »: سم٘مقًمف( ه595 ت) ازمـ رؾمدجيٞم٥م 

يٗمحّمقن قمـ اعمٌدأ طملم يم٤مٟمقا [ واطمد يٕمٜمل اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ ]اًمٗمالؾمٗم٦م 

شإول ًمٚمٕم٤ممل سم٤مًمٗمحص اجلدزم وهؿ ئمٜمقٟمف اًمٗمحص اًمؼمه٤مين
(2)

، وإذا شمذيمرٟم٤م قمٜم٤مس 

اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ذم سمداي٦م اًمٌح٨م، ًمقضمدٟم٤م ُمع اسمـ رؿمد، أ ؿ دم٤موزوا اًمؼمه٤مين إمم اجلدزم 

فم٤مٟملم أ ؿ ذم ىمٚمٕم٦م اًمٕم٘مؾ، ذم طملم أ ؿ أوىمٕمقا اًمٕم٘مؾ وحٞم٦م شمٜمٛمٞمٓم٤مت أومرزه٤م اجلدل 

يمامشمف ورواؾمٌف، ومل يًتٓمع اًمٕم٘مؾ اًمذي اؾمتًٚمؿ ًمًٚمٓم٦م اًمٜمٛمط أن حيرر ٟمٗمًف مم٤م وشمرا

 .ٓ يِمٕمر أٟمف واىمع ومٞمف

إن ؾم٥ٌم »: ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ رؿمد طمقل اًمٜمٔمري٦م سم٘مقًمف ايمعالمي ايمػضقموي٠ميت شم٠ميمٞمد 

ٟمِم٠مهت٤م يرضمع إمم أن اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم يم٤مٟمقا يذهٌقن إمم صمٜم٤ميٞم٦م اعمٌدأ إول ومٞمٕمت٘مدون 

ف ًمٚمنم، صمؿ ىم٤مًمقا سمقطمداٟمٞم٦م اعمٌدأ إول، وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم وطمدشمف ويمثرة ٚمخػم وإًم  ف ًمسم٢مًم  

يٗمرض ( يمٞمػ شمّمدر هذه اًمٙمثرة قمـ شمٚمؽ اًمقطمدة)اًمٕم٤ممل اعمخٚمق  ًمف ضم٤مء ؾم١مال 

شٟمٗمًف قمٚمٞمٝمؿ، ومذهٌقا يٚمتٛمًقن ًمف اإلضم٤مسم٦م
(3)

 :اًمتل يم٤من ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل سمذ 

 (إكقاع أرزموب) إهمالؿمقكقي اظمُُثؾ كظريي

شمًٛمك سمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٕمروٞم٦م ذم ىم٤ٌمل ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م اًمتل شمٌٜم٤مه٤م وىمد 

 348 ت) أهمالؿمقنٟم٧ًٌم إمم »اعمِم٤ميٞمقن، ومٞمام شمٌٜمك هذه اًمٜمٔمري٦م اإلذاىمٞمقن، وىمد 

                                                                                                               

 - ه1412اًمٗمْمكم، اًمديمتقر قمٌداهل٤مدي، أ قل اًمٌح٨م، سمػموت، دار اعم١مرخ اًمٕمريب،   (1)

 .54م، ص1992

 .82س، ص. اًمٙمالم، م ظمال ٦م قمٚمؿ  (2)

 .83ن، ص. م  (3)



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

132 

 

ٕٟمف هق اًمذي سمٚمقره٤م، سمٕمد أن ُمٝمد ًمٜمْمجٝم٤م قمغم يديف ُمـ شم٠مصمر هبؿ ممـ ؾمٌ٘مقه ( م. 

 399 ت) ؽمؼراط٤مهمقريلم، وأؾمت٤مذه ، واًمٗمٞمثهبرومؾقطس وزمرمـقدسأُمث٤مل أؾمت٤مذيف 

 .، واقمتؼمه٤م هل اًمّم٤مدر إول قمـ اعمٌدأ إول(م. 

قمروٞم٦م ٓ قمٚمٞم٦م وٓ  ًٓ وشمٌٜم٤مه٤م اإلذاىمٞمقن وم٠مصمٌتقا أن ذم قم٤ممل اجلؼموت قم٘مق

ُمـ إٟمقاع اعم٤مدي٦م اعمقضمقدة ذم قم٤ممل اًمٜم٤مؾمقت  ٤مُمٕمٚمقًمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م، حي٤مذي يمؾ قم٘مؾ ُمٜمٝم٤م ٟمققمً 

 .شمف اًمٜمققمٞم٦م ومٞمخرضمف ُمـ اًم٘مقة إمم اًمٗمٕمؾهق اًمذي يدسمره سمقاؾمٓم٦م  قر

ش٤مأيًْم ( أرسم٤مب إٟمقاع)وُمـ هٜم٤م ؾمٛمٞم٧م هذه اعمثؾ سمذ
(1)

. 

أن اهلل اًمقاطمد ؾمٌح٤مٟمف،  در قمٜمف سمّمقرة  - سمح٥ًم رأهيؿ -وهذا يٕمٜمل 

ُمـ ضمٝم٦م ًمٞمٙمقن واؾمٓم٦م ذم اًمٗمٞمض  اقمروٞم٦م أوم٘مٞم٦م قمدة قم٘مقل يم٤من يمؾ قم٘مؾ  ٤مدرً 

واعم٘مّمقد ُمـ رب »، (أٟمقاع اعمقضمقدات رب ًمٜمقع ُمـ)ًماٟمقاع اعمٜمدرضم٦م حتتف ومٝمق 

اًمٜمقع أٟمف ومرد ُمـ اًمٜمقع جمرد قمـ اعم٤مدة واعم٘مدار، وُمتحد اعم٤مهٞم٦م ُمع أومراد اًمٜمقع 

 .اعمتح٘م٘م٦م ذم اخل٤مرج ؾمقاء أيم٤من ٟم٤ٌمشمّٞم٤م أو طمٞمقاٟمّٞم٤م أو إٟم٤ًمٟمّٞم٤م

ومٝمق ًمٞمس سمجًؿ وٓ ضمًامين طم٤مل ذم اجلًؿ همػم ُمٗمت٘مر إمم حمؾ وٓ إمم ُمٙم٤من 

 يٗمت٘مر وضمقده إمم ىم٤مسمؾ، وٓ ُمقوقع وٓ ُمٕمد، وم٢من يمؾ ذًمؽ ُمـ وٓ زُم٤من يمام

، وهؿ يّمٗمقن ...وهق ُمٜمزه قمـ اعم٤مدة وًمقازُمٝم٤م وطم٤مضمٞم٤مهت٤م. ظمّم٤ميص اعمقضمقد اعم٤مدي

رّب اًمٜمقع سم٤مًمٙمكم، سمٛمٕمٜمك اعمحٞمط واًمقؾمٞمع واًم٘م٤مهر ومٚمف ؾمٕم٦م وضمقدي٦م ٕٟمف حمٞمط 

واضمد جلٛمٞمع أ ٜم٤مف اًمٙمامل ، صمؿ إّن رّب اًمٜمقع ...سمجٛمٞمع أومراد ٟمققمف ويٗمٞمض قمٚمٞمٝمؿ

، وأٟمف اعمّمدر ًمٙمؾ يمامل ذم ذًمؽ ...اًمذي يٛمٙمـ أن حيّمؾ ٕي ومرد ُمـ أومراد ٟمققمف

اًمٜمقع، ومٙمؾ ُم٤م حيّمؾ ًمٙمؾ ومرد ذم احل٤مرض أو ذم اعم٤ميض أو ذم اعمًت٘مٌؾ ومٝمق اعمّمدر ًمف، 

ش...وأٟمف اًمرايد واعمقضمف، ويًؽمؿمد ُمٜمف يمؾ ومرد
(2)

. 

                                                                                                               

 .86ن، ص. م  (1)

م، 1986 - ه1416اًمّمدر، حمٛمد رو٤م، اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين،   (2)

= 
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ؾ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل إمم هذا اعمًتقى واًم١ًمال اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف هق يمٞمػ و 

ُمـ اًمِمٓمح واًمِمٓمط، دون اٟمت٤ٌمه٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري اًمقاىمع ذم أه اًمتٜمٛمٞمط ًمدى 

 .يمؾ ـم٤مىم٤مت اإلسمداع الً اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم اًمذيـ اًمتٝمٛمٝمؿ اًمًٞم٤م  ىم٤مشم

 ايمػؾؽقي ايمعؼقل ظرييك

ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل  ٞمٖم٧م يمل شمٗمن  دور اًمٙمثرة قمـ  ٤موهل أيًْم 

شمٌٚمقرت قمغم يد »، وىمد (واطمد اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ )قاطمد دون أن شمتٝمدم ٟمٔمري٦م اًم

 أرؽمطقُمت٠مصمرة سمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمتل ىم٤مل هب٤م اعمٕمٚمؿ إول  ايمػورايباعمٕمٚمؿ اًمث٤مين 

واًمتل قمروم٧م ومٞمام سمٕمد ًمدى اعمِم٤ميٞملم سمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مؾ اًمٗمّٕم٤مل اًمذي هق ( م.  322 ت)

 .أرؽمطقٕول قمٜمد اًمّم٤مدر إول قمـ اعمٌدأ ا

أن اًمقضمقد إول يٗمٞمض وضمقد اًمث٤مين، وهذا اًمث٤مين : وظمال ٦م هذه اًمٜمٔمري٦م

وسمام يٕم٘مؾ ُمـ إول . ضمقهر همػم ضمًٛمل وٓ هق ُم٤مدة، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ إول

يٚمزم قمٜمف وضمقد صم٤مًم٨م، وسمام هق ُمتجقهر سمذاشمف اًمتل ختّمف يٚمزم قمٜمف وضمقد اًمًامء 

 .إومم

ٓ ذم ُم٤مدة، وهق سمجقهره قم٘مؾ، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف ويٕم٘مؾ وضمقده  ٤مواًمث٤مًم٨م أيًْم 

إول، ومٌام يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف اًمتل ختّمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اًمٙمقايم٥م اًمث٤مسمت٦م، وسمام 

ٓ ذم ُم٤مدة، ومٝمق ( يٕمٜمل اًمراسمع) ٤موهذا أيًْم . يٕم٘مٚمف ُمـ إول يٚمزم قمٜمف وضمقد راسمع

ّمف يٚمزم قمٜمف يمرة زطمؾ، وسمام يٕم٘مؾ ذاشمف ويٕم٘مؾ إول، ومٌام يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف اًمتل خت

 . يٕم٘مٚمف ُمـ إول يٚمزم قمٜمف وضمقد ظم٤مُمس

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة، ومٝمق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ إول، ومٌام  ٤موهذا اخل٤مُمس أيًْم 

يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اعمِمؽمي، وسمام يٕم٘مٚمف ُمـ إول يٚمزم قمٜمف 
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 .وضمقد ؾم٤مدس

دة، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ إول، وضمقده ٓ ذم ُم٤م( يٕمٜمل اًم٤ًمدس) ٤موهذا أيًْم 

ومٌام يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اعمريخ، وسمام يٕم٘مٚمف ُمـ إول يٚمزم قمٜمف 

 .وضمقد ؾم٤مسمع

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف ويٕم٘مؾ إول، ( يٕمٜمل اًم٤ًمسمع) ٤موهذا أيًْم 

ل يٚمزم قمٜمف ومٌام يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اًمِمٛمس، وسمام يٕم٘مؾ ُمـ إو

 .وضمقد صم٤مُمـ

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة ويٕم٘مؾ ذاشمف ويٕم٘مؾ إول، ومٌام ( يٕمٜمل اًمث٤مُمـ) ٤موهق أيًْم 

يتجقهر ُمـ ذاشمف اًمتل ختّمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اًمزهرة، وسمام يٕم٘مؾ ُمـ إول يٚمزم 

 .قمٜمف وضمقد شم٤مؾمع

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة ويٕم٘مؾ ذاشمف ويٕم٘مؾ إول، ومٌام ( يٕمٜمل اًمت٤مؾمع) ٤موهذا أيًْم 

قهر سمف ذم ذاشمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة قمٓم٤مرد، وسمام يٕم٘مؾ ُمـ إول يٚمزم قمٜمف وضمقد يتج

 .قم٤مذ

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ إول، ( يٕمٜمل اًمٕم٤مذ) ٤موهذا أيًْم 

ومٌام يتجقهر سمف ُمـ ذاشمف يٚمزم قمٜمف وضمقد يمرة اًم٘مٛمر، وسمام يٕم٘مؾ ُمـ إول يٚمزم قمٜمف 

 .وضمقد طم٤مدي قمنم

وضمقده ٓ ذم ُم٤مدة، وهق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ  - ٤مأيًْم  -هق  وهذا احل٤مدي قمنم

إول، وًمٙمٜمف قمٜمده يٜمتٝمل اًمقضمقد اًمذي ٓ حيت٤مج ُم٤م يقضمد ذًمؽ اًمقضمقد إمم ُم٤مدة 

 .، وهل إؿمٞم٤مء اعمٗم٤مرىم٦م اًمتل هل ذم ضمقاهره٤م قم٘مقل وُمٕم٘مقٓتالً وُمقوقع أ 

شمتحرك  وقمٜمد يمرة اًم٘مٛمر يٜمتٝمل وضمقد إضم٤ًمم اًمًاموي٦م، وهل اًمتل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م
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شادورً 
(1)

. 

اعمت٘مدم اعمريم٥م ُمـ أظمٓم٤مء اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل وأظمٓم٤مء اًمٕمٚمؿ  ايمػورايبإن ٟمص 

 اًمٗمٚمٙمل ًمدًمٞمؾ  ٤مرخ قمغم اومتْم٤مح ضمدل إٟمامط اًمذي أومرز ُم٤م ٓ يٛمٙمـ  دوره إّٓ 

 .قمـ اًمٕم٘مؾ اعم٠مؾمقر

وىمٌؾ آٟمت٘م٤مل إمم ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م اًمتل وًمدت ًمٚمتخٚمص ُمـ وهـ ٟمٔمري٦م 

 - يمام شمرى -واًمٜمٔمري٦م »: ٞم٦م أٟم٘مؾ شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم قمٚمٞمٝم٤م إذ ي٘مقلاًمٕم٘مقل اًمٗمٚمٙم

 .أؾم٤مؾمّٞم٤م سمٜمٔمري٦م اًمٙمقايم٥م اًمًٞم٤مرة اًمًٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م ٤مُمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـمً 

وهذا يٕمٜمل أن اًمٗمٚمٙمٞملم اًم٘مداُمك ًمق يم٤مٟمقا ىمد شمق ٚمقا إمم وضمقد أيمثر ُمـ هذه 

ًم٘م٤مًمقا سمٕم٘مقل  - ةيمام هق احل٤مل أن طمٞم٨م و ؾ اًمٕمدد إمم أيمثر ُمـ قمنم -اًمًٌٕم٦م 

، ومتّمؾ اًمٕم٘مقل ذم اًمٜمٔمري٦م إمم أيمثر ُمـ أطمد قمنم، وهذا ٤موُمٕم٘مقٓت سمٕمدده٤م أيًْم 

شيدل قمغم رء ًمٞمس سم٤مًمّمٖمػم ُمـ اًمقهـ اًمذي شمٕم٤مين ُمٜمف اًمٜمٔمري٦م
(2)

. 

وسمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م شمٙمتٛمؾ دايرة اًمِمٓمح واًمِمٓمط ذم اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل 

 .واطمد ف إّٓ اعمٜمّٛمط اعم٠مظمقذ سمٜمٔمري٦م اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜم

 يايمطقيمقّ  ايمعؼقل كظريي

 اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ »ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمتل ؿمٞمدت يمل ٓ شمٜمٝمدم  ٤موهل أيًْم 

أن أول  ٤مدر قمٜمف : هق ايمسقد ايمطبوؿمبوئلوومحقى هذه اًمٜمٔمري٦م يمام حيرره »، شواطمد

 .شمٕم٤ممم قم٘مؾ واطمد حي٤ميمل سمقضمقده اًمقاطمد اًمٔمكم وضمقد اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم ذم وطمدشمف

ذم  دوره، ًمٙمٜمف  ٤مذم وضمقده سمًٞمٓمً  ااًمٕم٘مؾ إول وإن يم٤من واطمدً ( هذا)صمؿ إن 

                                                                                                               

 .87 - 86س، ص. ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، م  (1)

 .88ن، ص. م  (2)
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عمٙم٤من إُمٙم٤مٟمف شمٚمزُمف ُم٤مهٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م همػم أ ٞمٚم٦م: ٕن ُمقوقع اإلُمٙم٤من هق اعم٤مهٞم٦م، وُمـ 

وضمف نظمر هق يٕم٘مؾ ذاشمف، ويٕم٘مؾ اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم ومتتٕمدد ومٞمف اجلٝم٦م، ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

 .ٕيمثر ُمـ ُمٕمٚمقل واطمد اًمذًمؽ ُمّمدرً 

ٓ شمٗمل  ٤ماعمقضمقدة ذم قم٤ممل اعمث٤مل اًمذي دون قم٤ممل اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٖم٦م ُمٌٚمٖمً ًمٙمـ اجلٝم٤مت 

ُمـ  دور قم٘مؾ صم٤مٍن صمؿ صم٤مًم٨م  ال سمدّ سمّمدوره٤م اجلٝم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ذم اًمٕم٘مؾ إول، وم

 .يٗمل سمّمدور اًمٕم٤ممل اًمذي يتٚمقه ُمـ اعمث٤مل اوهٙمذا طمتك شمٌٚمغ ضمٝم٤مت اًمٙمثرة قمددً 

شٙمـ ًمٜم٤م ـمريؼ إمم إطمّم٤مء قمدده٤مـمقًمٞم٦م يمثػمة، وإن مل ي ًٓ ومتٌلم أن هٜم٤مك قم٘مق
(1)

. 

إن ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل قمـ اًمٜمٔمريتلم اًم٤ًمسم٘متلم ي٘م٤مل قمـ هذه إظمػمة، وقمـ 

، وم٢من ذًمؽ ٓ (واطمد اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ )إؾم٤مس اعمقًم د ًمتٚمؽ اًمٜمٔمري٦م وهق 

يّمح قمغم اهلل اًم٘م٤مدر ُمٓمٚمؼ اًم٘مدرة: ٕن ومٞمف ٟم٦ًٌم اًمٕمجز إًمٞمف شمٕم٤ممم وهق إؿمٙم٤مل 

جيٞم٥م سمام يًٕمٗمف اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل  ايمطبوؿمبوئلأن  ّمدره اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، إّٓ ُمٜمٝمجل ُم

وًمٞمس ذم ذًمؽ حتديد ًمٚم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م اًمقاضمٌٞم٦م اًمتل هل قملم اًمذات اعمتٕم٤مًمٞم٦م، »: سم٘مقًمف

 .وذًمؽ ٕن  دور اًمٙمثػم، ُمـ طمٞم٨م هق يمثػم، ُمـ اًمقاطمد، ُمـ طمٞم٨م هق واطمد ممتٜمع

ح٤مٓت اًمذاشمٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمذوات يمًٚم٥م سم٤معمٛمٙمـ، وأُم٤م اعم واًم٘مدرة ٓ شمتٕمٚمؼ إّٓ 

اًمٌمء قمـ ٟمٗمًف واجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم ورومٕمٝمام، ومال ذات هل٤م طمتك شمتٕمٚمؼ هب٤م اًم٘مدرة، 

شإلـمالىمٝم٤م اًمٚم٘مدرة وشم٘مٞمٞمدً  اومحرُم٤م ٤م ُمـ اًمقضمقد ًمٞمس حتديدً 
(2)

. 

شمٌدو ًمٚمقهٚم٦م إومم أن اإلضم٤مسم٦م ُم٘مٜمٕم٦م، وٓ ؾمٞمام ًمٚمٛم٠مظمقذيـ سم٠مُمث٤مل هذه اًم٘مْم٤مي٤م 

ديـ قمغم اخلْمقع ًمًٚمٓم٦م اًمٜمٛمط، وهؿ يرون أؾم٤مـملم اًمٗمٙمر ُمـ ومالؾمٗم٦م ُمـ اعمٕمت٤م

وقمٚمامء وُمتٙمٚمٛملم يرددو ٤م شمرديد اعمًٚمامت، وإن دل هذا قمغم رء وم٢مٟمام يدل قمغم 

 .شمٗمٌم فم٤مهرة اًمٕم٘مؾ اعم٠مؾمقر إمم احلد اًمذي يدقمق إمم اًمثقرة ًمتحريره ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًمٜمٛمط
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 واحذ ئاّل ػُه َصذس ال انىاحذ َظشَح َمذ

، وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٗمٚمٙمٞم٦م، (أرسم٤مب إٟمقاع)٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م اعُمُثؾ إومالـمقٟمٞم٦م إذا يم

وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مقل اًمٓمقًمٞم٦م، يمٚمٝم٤م شمقًمدت ُمـ أضمؾ شمّمحٞمح ٟمٔمري٦م اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف 

واطمد، ذم اًمِم٤مهد واًمٖم٤مي٥م، أي طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخ٤مًمؼ اعمٌدع، وم٢من شم٘مقيض هذه  إّٓ 

 .تًقيٖمٝم٤م شمٚم٘م٤ميّٞم٤ماًمٜمٔمري٦م ي٘متيض شم٘مقيض اًمٜمٔمري٤مت اًمتل وضمدت ًم

 ت) وهمخر ايمديـ ايمرازي، (ه595 ت) ازمـ رؾمدوُمـ اًمذيـ اٟمت٘مدوا اًمٜمٔمري٦م 

 ت) ايمشقخ اخلووموين، وُمـ اعمٕم٤مسيـ (ه762 ت) وايمعالمي احلقم، (ه616

 (.ه1416

َّ انتاسخيٍ انغُاق تفكُك  حنهُظش

اعمٕمروف أن شمٕمدد أهل٦م قمٜمد إهمريؼ يم٤من ومٙمرة ؾم٤ميدة، وهذا ُمقصمؼ ذم 

ف اًمٕمدل وإًمخ ُمـ أهل٦م وإرسم٤مب، وم٘مد ف اجلامل، وإًم  ف اخلػم، وإًم  هؿ، ومٝمٜم٤مك إًم  أؾم٤مـمػم

ًمٙمؾ ٟمقع ُمـ إٟمقاع ذم هذا اًمٕم٤ممل اعمتٕمدد، وُمٜمٝمؿ ُمـ اىمتٍم  اورسّم٤م واطمدً  ٤مضمٕمٚمقا إهلً 

 .ف اًمٔمٚمٛم٦مف اًمٜمقر وإًم  ف اًمنم، أو إًم  ف اخلػم وإًم  قمغم إهللم وم٘مط إًم  

ـ اًمنمك اعمتٕمدد أو اًمثٜمقي، وىم٤مًم٧م وطملم ختٚمّم٧م ـم٤ميٗم٦م ُمـ ومالؾمٗمتٝمؿ ُم

 سم٤مًمتقطمٞمد، وهل سمٜم٧م ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمث٘م٤مذم اجلدزم اًمذي ي١مُمـ سم٠من اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ 

أن  واطمد ضمقهب٧م هذه اًمٓم٤ميٗم٦م اعمقطمدة ضمدًمّٞم٤م سمٛم١مدى اًمٜمٔمري٦م، ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م إّٓ 

اًمقاىمع اؾمتٌدًم٧م اًمٜم٘مض سم٤مسمتداع ٟمٔمري٤مت اعمثؾ واًمٕم٘مقل وإومالك، وهذا آسمتداع ذم 

ٕٟمف وًمٞمد ُم٠مز  اًمتحقل ُمـ  - يمام أؿم٤مر اسمـ رؿمد -مل يٙمـ سمره٤مٟمّٞم٤م وإٟمام هق ضمدزم 

ومام  ٚم٦م أرسم٤مب  اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد ذم اًمٕم٘مؾ اجلدزم اًمرازح حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمٜمٛمط، وإّٓ 

واطمد سم٤مٔهل٦م وإرسم٤مب اعمتٕمدديـ  إٟمقاع اعمًقهم٦م ًمٜمٔمري٦م اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ 

 .ُمـ ومالؾمٗم٦م اإلهمريؼ واًمٞمقٟم٤من ًمدى همػم اعمقطمديـ
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ومٙمقن ومئ٦م اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد ذم سمحثٝم٤م قمـ اهلل ٓ يٕمٜمل أ ٤م ختٚمّم٧م 

ُمـ يمؾ رواؾمٌٝم٤م اعم٤موٞم٦م اًمتل قمددت أهل٦م وإرسم٤مب ًمقضمدا ٤م اًمتٕمدد ذم اًمٕم٤ممل وٓ 

 .واطمد ُم٤م أدى هب٤م إمم اًم٘مقل سم٤مًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ  ٤موطمدشمف وضمداٟمً 

 انتًُُط يف حغاسل َظشَح

، قمن قمٚمٞمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م ٤مسمًٞمٓمً  اويم٤من إول قمٜمد اجلٛمٞمع واطمدً »: ازمـ رؾمدىم٤مل 

ّٓ جيٕمٚمقا إول هق حمرك احلريم٦م اًمٞمقُمٞم٦م . وضمقد اًمٙمثرة قمٜمف، طمتك اوٓمرهؿ إُمر أ

ش...إن إول هق ُمقضمقد سمًٞمط،  در قمٜمف حمرك اًمٗمٚمؽ إقمٔمؿ: سمؾ ىم٤مًمقا
(1)

. 

ٜمٔمري٦م سمّمقرة ُمٜمّٛمٓم٦م ُم٠مؾمقرة ًمٚمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اٟمٔمر يمٞمػ شمتقاًمد اًمٌٜم٤مءات قمغم اًم

 .اًمذي ُم٤م شمرك ًمٚمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري ُمـ ؾمٌٞمؾ

 حنهُظشَ ادلىجه انُمذ يٍ

َف ًمٚمٜمٔمري٦م قمدة اٟمت٘م٤مدات قمغم شمٕم٤مىم٥م اًمٕمّمقر وشمٜمقع اعمدارس، ُمٜمٝم٤م  :ُوضم 

 :ومشفقر فمٌمه( ه595 ت)ازمـ رؾمد  -

: ، ىم٤مل، ويم٤من رومْمٝم٤م ُمـ اعمِمٝمقر ذم قمٍمهازمـ رؾمدرومْم٧م اًمٜمٔمري٦م ذم قمٍم 

 ًٓ أو اوأُم٤م اعمِمٝمقر اًمٞمقم ومٝمق ود هذا، وهق أن اًمقاطمد إول  در قمٜمف  دورً »

شمجٞمع اعمقضمقدات اعمتٖم٤ميرة
(2)

ًمٚمُٛمُثؾ واًمٕم٘مقل اًمٗمٚمٙمٞم٦م  - طمٞمٜمئذٍ  -، ومال اوٓمرار 

واًمٓمقًمٞم٦م، وم٤مهلل ىم٤مدر قمغم يمؾ رء وٓ قمجز ذم ؾم٤مطمتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ىم٤مل اسمـ رؿمد 

ومٕمؾ ُمٓمٚمؼ، واًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمؼ ٓ  عمٓمٚمؼ ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ سم٠من اًمٗم٤مقمؾ ا»ذًمؽ  الً ُمٕمٚم
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شخيتص سمٛمٗمٕمقل دون ُمٗمٕمقل
(1)

. 

 (:ه762 ت)ايمعالمي احلقم  -

اًم٘مقل سم٤مًمٗمر  سملم اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر ومال يِمٛمٚمف »إمم شمٌٜمل  ايمعالمي احلقمًم٘مد ذه٥م 

شطمٙمؿ هذه اًمٜمٔمري٦م، واًمٗم٤مقمؾ سم٤مٓوٓمرار ومتّمد  قمٚمٞمف
(2)

ُم٤م يٕمٜمل ؾم٘مقط اًمٜمٔمري٦م  

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمريؿ اًمٌح٨م ذم اٟمٌث٤م  اًمقضمقد قمـ اهلل: ٕن اهلل وم٤مقمؾ خمت٤مر وُم٤م شمرشم٥م

، أن إول أظمرج شمٕمٚمٞمٚمف ازمـ رؾمد، وايمعالمي احلقمواًمٗمر  سملم اًمتٕمٚمٞمٚملم ًمدى 

 .ُمـ ُمٌح٨م اًم٘مدرة، أُم٤م اًمث٤مين وم٠مظمرضمف ُمـ ُمٌح٨م اإلرادة، واعم١مدى واطمد

 (:ه4406 ت)ايمشقخ اخلووموين  -

شمٕمٚمٞمؾ اسمـ رؿمد، وقمـ ُمٌح٨م اإلرادة شمٕمٚمٞمؾ وإذا  در قمـ ُمٌح٨م اًم٘مدرة 

إن ُمـ يمامل »: ذم ىمقًمف ايمشقخ اخلوومويناًمٕمالُم٦م احلكم، ومٕمـ ُمٌح٨م اجلامل  در شمٕمٚمٞمؾ 

شاإلسمداع اًمتٙمقيٜمل  دور اًمٙمثرة قمـ اًمقاطمد
(3)

. 

واطمد  اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إّٓ )وًمٕمؾ أىمًك ُم٤م و ػ سمف اًم٘م٤ميٚمقن سمٜمٔمري٦م 

هذه اًمٕمامي٦م، »إّن : سم٘مقًمف( ه631ت) يمديـ أمديؽمقػ اُم٤م ؾَمّٓمره ...( وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م

 ُمـ اًمتح٘مٞمؼ،  الً واجلٝم٤مًم٦م ىمد شمٕمٔمؿ ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمّمٌٞم٤من، ومْم
ٍ
قمّٛمـ يٜم٥ًم إمم رء

ش...واًمٖمقص واًمتدىمٞمؼ
(4)

. 

                                                                                                               

 .84ن، ص. م  (1)

 .84ن، ص. م  (2)

 .91ن، ص. م  (3)

طمًـ حمٛمقد قمٌداًمٚمٓمٞمػ، اًم٘م٤مهرة، : أُمدي، ؾمٞمػ اًمديـ، هم٤مي٦م اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، حت٘مٞمؼ  (4)

م، ص 1971 - ه1391جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل،  -اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

219. 
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ىمد شمٙمقن ًمف ؿمٓمح٤مت ( اجل٤ٌمر)ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم يتْمح أن هذا اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل 

آؾمتًالم ًمًٚمٓم٦م اًمٜمٛمط سمٛمًتقى ؿمٓمح٤مت اًمّمقومٞم٦م واحلِمقي٦م، وىمد يم٤مٟم٧م، وأن 

ُمقضمقد ذم يمؾ ُمٜمٝم٩م سمام ومٞمف اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم، سمٞمد أن اًمٕم٘مؾ اًمذي أٟمت٩م ٟمٔمري٤مت اًمٗمٞمض 

قمغم  ا، عم٤مذا مل يٙمـ ىم٤مدرً ...ىمدرشمف قمغم اًمٙمِمػ قمـ أول اخلٚمؼ ويمٞمٗمٞمتف ٤ماعمت٘مدُم٦م ُمّدقمٞمً 

اًمِمٕمقر سم٠مٟمف ُم٤مؾمقر ًمٞمٌٍم ذم ٟمٗمًف يمل حيرره٤م ىمٌؾ أن يرؾمؿ ًمٜم٤م سمٙمؾ وصمقىمٞم٦م ظمريٓم٦م 

 .اًمٗمٞمض اًمقضمقدي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م

 ادلىحىٌ انؼمم ػهً انفطشٌ انؼمم حىسج

سمٕمد حتٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم، واًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل ُمـ ظمالل اًمٜمٛمقذج اًمٗمٚمًٗمل 

رٟم٤م  ٌَلُم ُم٤مهٞم٦م إه ذم قم٘مؾ يم٤من ُيٜمَتَٔمر ُمٜمف أن حير  اًمٙمالُمل ًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٞمض، وسمٕمد شَم

ػ اًمٌنمي سمام يرسمق قمغم أًمٗمل قم٤مم ُمـ أوه٤مُمٜم٤م، وم٢مذا سمف يّمٓمٌغ شم٤مريخ اًمتٗمٙمػم واًمتٗمٚمً

سم٤مًمٕم٘مؾ اعمقصمقن اًمذي يًتٕمٌد أ ح٤مسمف، ويٚمجؿ ومٞمٝمؿ  قت اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري احلر 

 .اًمًٚمٞمؿ اعمحّرر: أ ٌح ُمـ اًمقاضم٥م حترير قم٘مقًمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ إٟمامط وأوه٤مُمٝم٤م

ويتؿ ذًمؽ سمدراؾم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م إسمداقمٞم٦م، ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقل 

، ٓ سمدراؾم٦م ختْمع ًمًٚمٓم٦م اًمٜمٛمط ...واًمّمٞم٤مهم٦م ُمع اًمتجديدواًمرومض، وإقم٤مدة اإلٟمت٤مج 

ذم شم٘مٚمٞمديتٝم٤م واشم٤ٌمقمٞمتٝم٤م اًمٕمٛمٞم٤مء، واًمتل ٓ هّؿ هل٤م إٓ آؾمتامشم٦م ذم اعمح٤مومٔم٦م واًمدوم٤مع قمام 

 .هق ُم٘مٌقر ذم ٟمٛمٓمٞمتف وسمال طمراك

ومال إسمداع إٓ سمثقرة اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري اًمذي أودقمف اهلل ومٞمٜم٤م وَمحّررٟم٤م قمغم اًمٕم٘مؾ 

ٌٍَد ُمـ ..!! اظمتٚم٘مٜم٤مه ٟمحـ ًمٜمؼمهـ قمغم طمريتٜم٤م وم٤مؾمتٕمٌدٟم٤م اعمقصمقن اًمذي َتٕم ًْ ُ
وأّٟمك عمِ

 .اًمروي٦م اإلسمداقمٞم٦م

 اإلتذاػُح تانشؤَح انفعهٍ انؼاليح متتغ

إن  ٤مطم٥م اًمروي٦م اإلسمداقمٞم٦م يًتٓمٞمع أن يٗمٙمؽ سملم ضمقهر اعمٜمٝم٩م وأٟمامـمف 



 دراسات حول املنهج العلني والرتبوي: القشه الثاني  | 
 

141 

 

ِمٓمح اًمٕمروٞم٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م ومٞمف سمٗمٕمؾ اًمؽمايمؿ واًمتٙمديس واًمٙمدورات اعمٗمْمٞم٦م إمم اًم

 ...واًمِمٓمط

سم٠مقمالىمف اًمٜمٛمٓمٞم٦م دون أدٟمك ومرز  ٤مسمٞمٜمام ي٠مظمذ اًمت٘مٚمٞمديقن اجلقهر ذم اعمٜمٝم٩م ُمّمحقسمً 

٤ٌمقمٞمقن ُم٘مٚمدون ًمٞمس إٓ، وإن شمقمهقا  ومتّمٗمٞم٦م ومتٜم٘مٞم٦م: ٕ ؿ ٓ يٓمٞم٘مقن اًمٜم٘مد، ومٝمؿ اشم 

 .أ ؿ ُمٗمٙمرون، وأ ح٤مب قم٘مقل طمرة

ضمدل إٟمامط ذم حترير اًمٕم٘مؾ، وُمقىمٗمف ُمـ  ايمعالمي ايمػضقمُمـ هٜم٤م يم٤من دور 

 .ذم قمٓم٤مءاشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرايدة اُمع اًمروي٦م اإلسمداقمٞم٦م اًمتل يتٛمتع هب٤م، وفم٤مهرً  ُمٜمًجاًم 

ويٌلم  ( طمالصي فمؾؿ ايمؽالم)ومٝمق إذ يًتٕمرض ُمٜم٤مه٩م اًمدرس اًمٙمالُمل ذم يمت٤مسمف 

أ قل شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م، وير د اعمدارس اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل شمتحرك ذم ومٚمٙمٝم٤م، ويدظمٚمٜم٤م إمم 

اًمقاوح٦م: ٓ يًت٘مر ًمف ىمرار طمتك يريٜم٤م إومٙم٤مر وهل شمتّم٤مرع طمريؿ اًمٌح٨م، واًمروي٦م 

أذه٤مٟمٜم٤م إمم اعمٜم٤مه٩م اًمتل شمًتٛمد ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ إومٙم٤مر ـم٤مىمتٝم٤م اجلدًمٞم٦م، صمؿ  ٤مومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ٓومتً 

 اوٟم٘مدً  ٤مقمٚمٞمٝم٤م ومحًّم  اُمريّمزً  -إذ ومٞمٝم٤م ُمٙمٛمـ اًمن-يتحرك سمٜم٤م ٟمحق اًمٓم٤مىم٦م شمٚمؽ 

٘مٞمٛمٝم٤م، ويًت٘مٞمؿ  حٞمحٝم٤م خمٚمٗم٦م ، وم٢مذا سم٤مٕومٙم٤مر اًمتل شمتّم٤مرع يتٝم٤موى ؾمالً وحتٚمٞم

سمٕمد  ٤مإٟمامط اًمتل ًمـ دمد هل٤م ُمٙم٤مٟمً  -هٜم٤م-سمٕمد آطمؽما ، وهل  وراءه٤م ُم٤م يٌ٘مك داياًم 

ؿ ضمدهل٤م ًمّم٤مًمح اعمٜم٤مه٩م اًمتل ختٚمّم٧م ُمـ  ًَ اطمؽماىمٝم٤م إٓ ذم ظم٤مٟم٦م اًمتقاًمػ، وَمٞمُح

 .أقمالىمٝم٤م

عمٜمٝم٩م وسمٕمد ذًمؽ يمٚمف ي٘مقم سمٗمحص اًم٘مْمٞم٦م ذم اإلومٙم٤مر اعمتّم٤مرقم٦م ًمُِٞمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ا

اًمذي يّمٚمح هل٤م سمٕمد أن ظَمّٚمّمف ُمـ قمالي٘مف اًمٜمٛمٓمٞم٦م، وظَمّٚمّمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مه٩م اًمٗمْمقًمٞم٦م، 

 .ويمؾ ذًمؽ يتؿ سمدىم٦م وإطمٙم٤مم، وُمروٟم٦م واشمزان، وؾمالؾم٦م واٟمًج٤مم

 - وسمٛمٜمتٝمك اإلسمداع -يؼمهـ ذم يمؾ هذا  - دام فمٚمف - ايمعالمي ايمػضقمإن ؿمٞمخٜم٤م 

اخل٤مص قمغم أوشم٤مر شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م قمغم شمٙم٤مُمٚمٞم٦م ُمٜمٝمجف سم٤مٟمٗمراده ذم شمٙمقيـ إي٘م٤مقمف 

 .اعمتٕمددة
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دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شمتج٤موز اًمًٓمح إمم إقمام   ايمعالمي ايمػضقموم٤مًمذي يدرس 

 .ذم إدارة اعمٜم٤مه٩م، هق ه ُمـ أهار إسمداقم٤مشمف ٤مؾمٞمٙمتِمػ أن ًمف وم٘مٝمً 

 ادلُاهج ئداسج فمه

ُمـ اًمٌلم  أن اظمتالف اعمج٤مل أو »: ذم أ قل اًمٌح٨م ُم٤م ٟمّمف ايمػضقمىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م 

شقوقع يتٓمٚم٥م اظمتالف اعمٜمٝم٩م اًمذي يتٌع ذم دراؾمتف وسمحثفاعم
(1)

. 

وُم٤م ( اًمقاطمد ٓ يّمدر قمٜمف إٓ واطمد)وًمق أن اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم اًم٘م٤ميٚملم سمذ

يم٤من ًمدهيؿ وقمل سمٗم٘مف اإلدارة اعمٜمٝمجٞم٦م قمٜمد ( اعُمثؾ، وإومالك، واًمٕم٘مقل)إمم ذًمؽ ُمـ 

ذم سمح٨م ىمْم٤مي٤م همٞمٌّٞم٦م سم٤معمٜمٝم٩م عم٤م أو٤مقمقا يمؾ شمٚمؽ اجلٝمقد اًمٗمٙمري٦م  ايمعالمي ايمػضقم

 .اًمٕم٘مكم اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ُمٕمٓمٞم٤مت سمحثٝم٤م ومٞمام يٛمٚمٙمٝم٤م اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم

ُمـ إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمٌح٨م قمـ ُمّمدر  ٓ سمدّ »: أٟمف ايمػضقموًمذًمؽ ي١ميمد وم٘مٞمٝمٜم٤م 

 :اعمٕمروم٦م داظمؾ إـم٤مر اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وشم٘مًٞمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت إمم

 .ـمٌٞمٕمٞم٦م وهمػم ـمٌٞمٕمٞم٦م -

 .همٞمٌٞم٦ّم وهمػم همٞمٌّٞم٦م وهمػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم -

 :صمؿ شمقزيع ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م قمغم هذه إؿمٞم٤مء قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

 .اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شم١مظمذ قمـ ـمريؼ احلس -

 .همػم اًمٖمٞمٌّٞم٦م شم١مظمذ قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ -

اًمٖمٞمٌّٞم٦م شم١مظمذ قمـ ـمريؼ اًمقطمل واإلهل٤مم، أي قمـ ـمريؼ اعمٜم٘مقٓت  -

شاًمديٜمّٞم٦م ُمـ ني٤مت ىمرنٟمٞم٦م وأطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م
(2)

. 
                                                                                                               

 - ه1412داهل٤مدي، أ قل اًمٌح٨م، سمػموت، دار اعم١مرخ اًمٕمريب، اًمٗمْمكم، اًمديمتقر قمٌ  (1)

 .43م، ص1992

، سمػموت، (ذم اًمٗمْم٤مءات اعمرضمٕمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٤مت اعمٕم٤مسة)قمٌداهل٤مدي، ضمدل اًمروى . اًمٗمْمكم، د  (2)

= 
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قمـ اًمٙمٞمٗمّٞم٦م اًمتل ظمٚمؼ هب٤م اهلل  - ذم وقء وم٘مف إدارة اعمٜم٤مه٩م -ومٚمق ـمرح ؾم١مال 

 .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم خمٚمقىم٤مشمف

 .ُيرضمع إمم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦ّم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ًمٙم٤من اجلقاب

ىئ  ی  ی  ی  ی    }: وقمٜمد اًمرضمقع إمم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ٟم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(1){جت جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب   

وًمدى اًمت٠مُمؾ ٟمجد أن ُمٕمٜمك اًمزوضمٞم٦م ُمقضمقد ذم يمؾ خمٚمق ، وم٤مًمذيمر وإٟمثك، 

، ُمقضمقدان ذم اخلٚمٞم٦م، وذم اًمذرة، ُم٤م يٕمٜمل أن يمؾ خمٚمق  ...واًم٤ًمًم٥م واعمقضم٥م

 .ُمريم٥م، وٓ خيٗمك ُم٤م ذم اعمريم٤ٌمت ُمـ اومت٘م٤مر ذايت

 {ٿٿ  ٿ ٺ}ومٝمق اهلل وطمده اًمذي ذ  قمغم احلؼ واحل٘مٞم٘م٦مذ أُم٤م اًمقاطمد 

وُمـ هٜم٤م، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وطمده اًمقاطمد وٓ واطمد ؾمقاه، ووطمده  [11: ِمقرىاًم]

اًمًٌٞمط ومال سمًٞمط ؾمقاه، ووطمده اًمٖمٜمل ومال همٜمل ؾمقاه، ويمؾ اخلٚمؼ ُمٙمّقٟمقن قمغم 

 .اًمزوضمٞم٦م واًمؽميمٞم٥م واًمٗم٘مر، ًمذًمؽ يم٤من اًمٗمرار إمم اهلل اًمٖمٜمل اًمقاطمد سمال شمريمٞم٥م

 .ؼ يمٚمٝمؿ جمٌقًمقن قمغم اًمزوضمٞم٦م، واخلٚم٤ماهلل ُمٓمٚم٘مً  أن ٓ واطمد إّٓ : واًمٜمتٞمج٦م

هؾ اىمت٣م ظمٚمؼ اخلٚمؼ وضمقد واؾمٓم٦م ومٞمض سملم اخل٤مًمؼ : وإذا ـمرح ؾم١مال نظمر -

 .اعمٌدع واًمٕم٤ممل

 .ُيرضمع إمم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ًمٙم٤من اجلقاب

قمٚمٞمٝم٤م )ٟم٘مرأ ذم ظمٓم٦ٌم اًمزهراء ... وقمٜمد اًمرضمقع إمم سمٞم٧م اًمٜمٌقة وُمٕمدن اًمرؾم٤مًم٦م

                                                                                                               

 .16م، ص2116 - ه1427دار اًمراومديـ، 

 .51 - 49اًمذاري٤مت، ني٦م   (1)
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 يم٤من ىمٌٚمٝم٤ماسمتدع إ»(: اًمًالم
ٍ
شؿمٞم٤مء ٓ ُمـ رء

(1)
. 

 .وهؾ اإلسمداع همػم اخلٚمؼ ُمـ اًمٕمدم، ظمٚمؼ رء ُمـ ٓ رء

 .أن ٓ واؾمٓم٦م ومٞمض سملم اخل٤مًمؼ اعمٌدع واًمٕم٤ممل: واًمٜمتٞمج٦م

٤م إقمامل اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ومٞمٝمام ومٚمؿ ، أُمّ إن إقمامل اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم ذم اًم٘مْمٞمتلم أوم٤مدٟم٤م قمٚماًم 

( وم٘مف إدارة اعمٜم٤مه٩م)ر  سملم ُمـ يٕمل دور وؾمٗمًٓم٦م، وهذا هق اًمٗم الً ضمٝم يزدٟم٤م إّٓ 

 .وي٘مدره، وسملم ُمـ ٓ يٕمل وٓ ي٘مدر همػم قم٘مٚمف اعم٠مؾمقر

يرضمع ذم دراؾم٦م إومٙم٤مر اًمٖمٞمٌٞم٦ّم إمم »قمغم رضورة أن  ايمعالمي ايمػضقموهلذا يِمدد 

اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم، وذم دراؾم٦م إومٙم٤مر اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م إمم اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم، وذم دراؾم٦م إومٙم٤مر 

إمم اعمٜمٝم٩م اًمتجريٌل، وذم دراؾم٦م  ٤موجمتٛمٕمً  ٤مٌط سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م واإلٟم٤ًمن شمٙمقيٜمً اًمتل شمرشم

يرضمع إمم اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم،  - ٕن ُمّمدره٤م اًمٜمّمقص اًمٜم٘مٚمٞم٦م -اًمتنميٕم٤مت اًمديٜمٞم٦م 

>وهٙمذا
(2)

. 

ذم اًمٌٍمة، وهق ( ه255) اجلوضمظٟمٕمؿ هٙمذا، يمل ٓ يٗمٚمجٜم٤م اجلدل اًمذي أومٚم٩م 

ًً ومٞمٝم٤م ىمٓم٥م ُمـ أىمٓم٤مب ُمدرؾم٦م آقمتزال اًمت ، اواًمديـ ُم١ميدً  ٤مل شمٕمد اًمٕم٘مؾ ُم١مؾم

ٟمتٞمج٦م همٚمقهؿ ذم شم٘مديس اًمٕم٘مؾ، واحلؼ هق اًمٕمٙمس، أي أن اًمٜمص اًمديٜمل هق »

شاعم١مؾمس، واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ُم١ميد ًمف
(3)

. 

، أن سمٕمض اعمٕمتزًم٦م ايمػضقمومم٤م ي١ميمد هذا اًمٖمٚمق اًمٕم٘مكم اًمذي أؿم٤مر ًمف ؿمٞمخٜم٤م 

ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ذم اًم٘مرنن يم٤مٟمقا يٜمٙمرون طم٘مٞم٘م٦م وضمقد اجلـ، وقمٜمدُم٤م ضمقهبقا سمقضمقد 

                                                                                                               

دة ُمّم٤مدر شمراصمٞم٦م يم٤مٓطمتج٤مج، وسمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء، وردت ذم قم( قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم)ظمٓم٦ٌم اًمزهراء  (1)

 .وهمػممه٤م

 .43س، ص. أ قل اًمٌح٨م، م  (2)

 .21اًمٗمْمكم، اًمديمتقر قمٌداهل٤مدي، ظمال ٦م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م، خمٓمقط، ص  (3)
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إن ه١مٓء ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌميؾ اًمٕمرب شمًٛمك سم٘مٌٞمٚم٦م : اًمٙمريؿ سم٤مؾمؿ ؾمقرة اجلـ، ىم٤مًمقا

 ..!!اجلـ

إٟمف ًمقن وم٤مىمع ُمـ اًمقىمقع ذم اًمِمٓمح واًمِمٓمط وذم أه اًمٜمٛمط، وإٓ يمٞمػ خيٗمك 

هٜم٤مك ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م ٓ يدرك سم٤مًمٕم٘مؾ، وهل »قمغم ه١مٓء اًمٕم٘مٚمٞملم أن 

ش...٦م يم٤مجلـ واعماليٙم٦م، واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًم٘مٞم٤مُم٦م وُمِم٤مهده٤مإؿمٞم٤مء اًمٖمٞمٌٞمّ 
(1)

. 

ُمـ يمؾ ذًمؽ شم٠ميمد ًمٜم٤م أن اًمقىمقع ذم أه اًمٜمٛمط فم٤مهرة ٓ شمٕمّمٛمٝم٤م اعمٜم٤مه٩م اعمث٘مٚم٦م 

قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م وٓ  ٤مجي٥م أن يٙمقن اًمٕم٤ممل واًمٗمٞمٚمًقف ُمٝمٞمٛمٜمً »سم٤مًمٕم٘مقل اعم٠مؾمقرة، ًمذًمؽ 

 الً ًممراء واعمٗم٤مهٞمؿ ٓ ٟم٤مىم اقن ٟم٤مىمدً يٙمقن اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م ُمٝمٞمٛمٜملم قمٚمٞمف، وجي٥م أن يٙم

قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م ؾمٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م  ٤مهل٤م وإذا يم٤من اًمٕم٤ممل واًمٗمٞمٚمًقف ُمٝمٞمٛمٜمً 

شيم٠مداشملم سمٞمده، وإٓ ومًٞمٙمقن هق أداة سمٞمدمه٤م
(2)

يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘مٚمٞملم  

ؾمقر ذًمؽ اعمٜمٛمٓملم اًمذيـ يدظمٚمقن إمم اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ُمّمٗمديـ سم٠مٟمامـمف، وم٠مي قم٘مؾ ُم٠م

اًمذي يّمدر شمّمقرات همري٦ٌم قمـ أوًمٞم٦ّم اخلٚمؼ ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت اًمذي ٓ ـمريؼ إًمٞمف 

 .إٓ اًمٜمص اًمنمقملش وم٘مف إدارة اعمٜم٤مه٩م»سمح٥ًم 

إن قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ٓ ُمنح ًمف ذم قم٤ممل »: -دام فمٚمف- ايمعالمي ايمػضقمىم٤مل أؾمت٤مذٟم٤م 

ذًمؽ ! ُمف وؾمٞمٚم٦ماعمٚمٙمقت ومٚمٞمس ًمف اًم٘مدرة قمغم ُمٕمروم٦م طم٘م٤ميؼ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وًمٞمس أُم٤م

ش...إٓ اًمديـ
(3)

ذم يمت٤مب ش وم٘مف إدارة اعمٜم٤مه٩م»، وىمد وردت هذه اعم٘مقًم٦م اعمٜمًجٛم٦م ُمع 

 ٤م، وُم٤م وروده٤م ومٞمف إٓ اظمؽما  ٕومؼ اًمتقىمع حت٘مٞم٘مً (طمالصي احلؽؿي) ايمػضقموم٘مٞمٝمٜم٤م 

 .ًمنموط اإلسمداع

                                                                                                               

 .15س، ص. ضمدل اًمروى، م  (1)

طمٞمدر ٟمجػ، ظمٚمٞمؾ اًمٕمّم٤مم، ُمراضمٕم٦م : طمٙمٞمٛمل، حمٛمد رو٤م، آضمتٝم٤مد اًمتح٘مٞم٘مل، شمرمج٦م  (2)

م، 2111 - ه1421ؿ قمٌداجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل، يمت٤مب ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، ٓ ُمٙم٤من، وشم٘مدي

 .39ص

 .76س، ص. ظمال ٦م احلٙمٛم٦م، م  (3)
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اًمذي ُيٌتٜمك قم٤مدة ذم -وم٢من اعمٜمتٔمر واعمتقىمع ُمـ يمت٤مب ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل 

ُمت٤مريًف  اأن ُيٕمكم ُمـ ُمٜمٝمجف ُمِمٞمدً  -وأؾم٤مؾمف قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم اعمحض ضمقهره

أٟمف أراد أن حيرر اًمٕم٘مؾ ُمـ طمجٌف ًمٞمٜمٙمِمػ  اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ًمتحّملم قمامرة اًمٕم٘مؾ، إّٓ 

 .قمغم ٟمٗمًف ىمٌؾ اٟمٙمِم٤مومف قمغم اًمٕم٤ممل

ومٙم٤من أن قمّرومف ٟمٗمًف ًمٞمٕمرف همػمه، وهذا ًمٕمٛمري ؾمٚمقك ي٠مظمذ ذم طم٤ًٌمٟمف قمدم 

 ...وط اإلسمداع ذم أي جم٤مل، وذم يمؾ آدم٤مه٤متاًمتٗمريط سمنم
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 )*(هنهجيح الذكتىر الفضلي يف صناعح التقريظ

اهلل أمحد ايمققؽمػ ايمشقخ فمبد
(1)

 

 يفتتح

سمتّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة، وُم١مًمٗم٤مشمف اًم٘مٞمٛم٦م  ايمعالمي ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقميٛمت٤مز 

، وأؾمٚمقب قمٍمي ممٞمز، عم٤م شمتٛمٞمز سمف هذه اعم١مًمٗم٤مت ُمـ ُمٜمٝمجٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ااًمِمٝمػمة، وٟمٔمرً 

وم٘مد أ ٌح سمٕمْمٝم٤م ُيَدّرس ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واجل٤مُمٕم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م، وهذا يدل 

 .قمغم اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واعمٜمٝمجٞم٦م اًمرايٕم٦م هلذه اعم١مًمٗم٤مت اًمتل ظمٓمٝم٤م يراع اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم

سمت٘مديٛمف ًمٚمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واًمٙمت٥م، وىمد ؾمجؾ ذم  ايمدىمتقر ايمػضقميمام اُمت٤مز 

ر ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم يمت٤مسم٦م اعم٘مدُم٤مت ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت اجلديدة، ومال يٙم٤مد يّمدر هذا اعمْمام

يمت٤مب ذم اعمٜمٓم٘م٦م
(2)

 .ًمف ايمدىمتقر ايمػضقمودمد شم٘مديؿ  إّٓ  

وًمق مجٕم٧م هذه اعم٘مدُم٤مت ٕ ٌح٧م أيمثر ُمـ جمٚمد وخؿ: وهذا يدل قمغم 

شمقاوٕمف اًمٕمٚمٛمل، وشمِمجٞمٕمف ًماىمالم اًمقاقمدة، إذ ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف أطمد اعم١مًمٗملم أن ي٘مدم 

أم  ٤مأو ٓ، ويمت٤مسمف ىمقيً  ٤مواؾمتج٤مب، سمٖمض اًمٜمٔمر إن يم٤من اعم١مًمػ ُمٕمروومً  سمف إّٓ ًمٙمت٤م

 .، ومديدٟمف هق اًمتِمجٞمع قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿ، وحتٗمٞمز إىمالم ًمٚمٕمٓم٤مء واإلسمداع٤موٕمٞمٗمً 

                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .ٓمٞمػ٘مسم٤مطم٨م وأؾمت٤مذ سم٤محلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًم (1)

اًمنمىمٞم٦م ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اؾمت٘مر ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم سمٕمد شم٘م٤مقمده  اعمٜمٓم٘م٦م: ي٘مّمد اًمٙم٤مشم٥م (2)

 .م وطمتك أن1991ُمـ اًمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م ضمدة ذم قم٤مم 
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 يف يؼىن انتمشَط وانتمشَظ وانتمذمي

ىمٌؾ اًمقًمقج ذم ُمقوقع اًمٌح٨م ٟمِمػم إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي عمٗمردات شم٘مريض 

ًمتحرير اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ، وم٘مد ضم٤مء ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م اًمتٗمريؼ سملم وشم٘مريظ وشم٘مديؿ 

ُمدح اإلٟم٤ًمن وهق طمل، واًمت٠مسملم ُمدطمف : اًمت٘مريظ واًمت٘مريض، إذ إن اًمتَْ٘مِريظ يٕمٜمل

ُمدطمف وأصمٜمك قمٚمٞمف، ُم٠مظمقذ ُمـ شم٘مريظ إديؿ ي٤ٌمًمغ ذم : ٤م، وىَمّرَظ اًمرضمؾ شم٘مرئمً ٤مُمٞمتً 

 .دسم٤مهمف سم٤مًمَ٘مَرِظ، ومه٤م يت٘م٤مرفم٤من اًمثٜم٤مء

، قمـ أيب زيد، إذا ٤م، سم٤مًمٔم٤مء واًمْم٤مد مجٞمٕمً ٤مومالن ُيَ٘مّرُظ  ٤مطمٌف شم٘مرئمً : ىمقهلؿو

 .ُمدطمف سم٤ٌمـمؾ أو طمؼ

حم٥م : هيٚمؽ ذّم رضمالن»:  فمقمُمدح احلل وو ٗمف، وُمٜمف طمدي٨م : واًمت٘مريظ

 ٤موىَمّرَظ ومالن ومالٟمً  ،شُمٗمرط ي٘مرفمٜمل سمام ًمٞمس ذّم، وُمٌٖمض حيٛمٚمف ؿمٜمآين قمغم أن يٌٝمتٜمل

إذا ُمدح يمؾ واطمد ُمٜمٝمام  ٤مطمٌف، وُمثٚمف يت٘م٤مرو٤من، سم٤مًمْم٤مد، ومه٤م يت٘م٤مرفم٤من اعمدح 

وىمد ىَمّرَوف إذا ُمدطمف أو ذُّمف، وم٤مًمت٘م٤مُرظ ذم اعمدح واخلػم ظم٤م ٦م، واًمت٘م٤مُرض ذم اخلػم 

واًمنم
(1)

. 

 (. ٜم٤مقم٦م اًمِمٕمر) ٜم٤مقمتف : اًمِمٕمر، واًمتَْ٘مِريُض : واًمَ٘مِريُض 

ذا ُمدح يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ، ومه٤م يت٘م٤مرفم٤من اعمدح إ٤مىَمّرَظ ومالن ومالٟمً : أزمق زيدىم٤مل 

 ٤مطمٌف، وُمثٚمف يت٘م٤مرو٤من، سم٤مًمْم٤مد، وىمد ىمّرَوف إذا ُمدطمف أو ذُمف، وم٤مًمت٘م٤مرظ ذم اعمدح 

واخلػم ظم٤م ٦م، واًمت٘م٤مرض إذا ُمدطمف أو ذُّمف، ومه٤م يت٘م٤مرو٤من اخلػم واًمنم: ىم٤مل 

 :اًمِم٤مقمر

، وإٟمذذذام  إّن اًمٖمٜمِذذذّل َأظُمذذذق اًمَٖمٜمِذذذل 
 

 ًمٚمُٛم٘مذذذؽمِ  ٤مَيت٘م٤مرَوذذذ٤مِن، وٓ َأظًمذذذ  
 

                                                                                                               

ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٕيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي، دار  ٤مدر ( 1)

 .455م، اعمجٚمد اًم٤ًمسمع، ص 1991 - ه1411ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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٤مي٘م٤مل يت٘م٤مرفم٤من اخلػم واًمنم، سم٤مًمٔم٤مء أيًْم : ازمـ طمويمقيفل وىم٤م
(1)

. 

 .ُمدطمف وهق طمل سمحؼ أو سم٤مـمؾ: ٤موىَمّرَظ شم٘مرئمً 

مت٤مدطم٤م: شَمَ٘م٤مَرَظ اًمرضُمالنِ 
(2)

. 

ومم٤م شم٘مدم يتْمح ًمٜم٤م أن اًمّمقاب هق اؾمتخدام يمٚمٛم٦م اًمت٘مريظ ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمدح 

ج قمٚمٞمف إىمدُمقن ، وهق أؾمٚمقب در٤مؿمخص ُم٤م ًمٙمت٤مب ُمٕملم أو عم١مًمٗمف أو هلام ُمٕمً 

وؾم٤مر قمٚمٞمف ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ، طمٞم٨م ُيٕمٓمل اعم١مًمػ يمت٤مسمف ًمِمخّمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مرزة يمل 

ي٘مرفمف ًمف، ويٙمت٥م اًمٌٕمض ُمـ اعم١مًمٗملم أو اعم٘مرفملم ًمٗمٔم٦م اًمت٘مريض ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمدح 

ُمـ ىمٌؾ اعُم٘مِرظ ًمٚمُٛمَ٘مَرظ إًمٞمف، ذم طملم أن يمٚمٛم٦م اًمت٘مريض شمدل قمغم اعمدح أو اًمذم، 

 .اًمِمٕمر، وهق ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ اًمت٘مريظ وشمٕمٜمل يمذًمؽ  ٜم٤مقم٦م

ُمـ  ًٓ سمد( شم٘مديؿ)وىمد درج سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ قمغم اؾمتخدام يمٚمٛم٦م 

اًمٙمثػم ُمـ ( اًمت٘مريظ)شم٘مريظ، وهل شمٕمٓمل اًمدًٓم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وىمد ؿمٝمدت  ٜم٤مقم٦م 

، وشمّم٤مغ سم٠مًمٗم٤مظ  ٕم٦ٌم ااًمتٓمقير واإلسمداع، ومٗمل طملم يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ خمتٍمة ضمدً 

ًٌ  اقمت٤مد إىمدُمقن قمغم اإلؿم٤مدة سم٤معمديح واًمثٜم٤مء قمغم اًمٙمت٤مب  ٤ماؾمتٕمامهل٤م، وٓ شمٕمدو هم٤مًم

ًمٚمٙمت٤مب وُم١مًمٗمف، يمام يٗمْمؾ سمٕمض  وُم١مًمٗمف: أ ٌح٧م اًمٞمقم أيمثر شمقؾمٕم٦م، ورسمام شم٘مقياًم 

اعم٘مرفملم إقمٓم٤مء رويتف اخل٤م ٦م طمقل ُمقوقع اًمٙمت٤مب، وهق إُمر اًمذي ُيٖمٜمل اًمٌح٨م 

 .اًمذي يتٜم٤موًمف اعم١مًمػ ذم يمت٤مسمف

 ُذ انذكتىس انفعهٍيُهجُح انتمشَظ ػ

َٝم٤م ٟمجده٤م فمَ ذم شم٘مرئم٤مشمف ًمٚمٙمت٥م اًمتل ىَمرّ  ايمشقخ ايمػضقمقمٜمدُم٤م ٟمتٛمٕمـ ذم ُمٜمٝمجٞم٦م 

 :متٞمزت سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٛمٞمزات اعمٝمٛم٦م، ُمـ أسمرزه٤م

                                                                                                               

 .218، ص 7ًم٤ًمن اًمٕمرب، ج( 1)

 .621م، ص 1984اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م، دار اعمنم ، سمػموت، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنمون ( 2)
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 انكتاب يىظىع ػٍ سؤَح تمذمي: اًلأو

ًمٚمٙمت٥م واًمتّم٤مٟمٞمػ اعمختٚمٗم٦م سمت٘مديؿ روي٦م  ايمدىمتقر ايمػضقممتٞمزت ُم٘مدُم٤مت 

م ًمف، وم٘مد شمٙمقن هذه اًمروي٦م صم٘م٤مومٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦م أو شم٤مرخيٞم٦م أو ٘مدّ طمقل ُمقوقع اًمٙمت٤مب اعم

وم٤مًمروي٦م  ٤موهمػمه٤م، سمح٥ًم حمتقى اًمٙمت٤مب، وم٢مذا يم٤من اًمٙمت٤مب صم٘م٤مومٞمً ... وم٘مٝمٞم٦م أو أ قًمٞم٦م

وم٤مًمروي٦م  ٤مشمٙمقن روي٦م صم٘م٤مومٞم٦م، وإذا ُم٤م يم٤من اًمٙمت٤مب شم٤مرخيٞمً  ايمدىمتقر ايمػضقماًمتل ي٘مدُمٝم٤م 

 .هذا وم٘مس سم٘مٞم٦م إُمثٚم٦م وقمغم... ذم شم٘مديٛمف ًمٚمٙمت٤مب شمٙمقن شم٤مرخيٞم٦م

وًمٚمتدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ٟمًتٕمرض سمٕمض شم٘م٤مرئمف ًمٙمت٥م خمتٚمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمحتقى، 

ايمدىمتقر ويمذًمؽ اظمتالف اعم١مًمٗملم، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ شمقوٞمح ًمٚمٗمٙمرة، وسمٞم٤من ؾمٕم٦م اـمالع 

 :ف ذم خمتٚمػ احل٘مقل، وصمراء ُمٕم٤مرومايمػضقم

 (:وآصمتامع وايمثؼوهمي ايمديـ دم أضموديٌ) يمؽتوب سمؼديؿف -4

، وي٘مع ذم يمؾشقخ ضمسـ ايمصػور( أضموديٌ دم ايمديـ وايمثؼوهمي وآصمتامع)٤مب يمت

قمدة جمٚمدات، هق قم٤ٌمرة قمـ اعمح٤مرضات اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م ذم يقم اجلٛمٕم٦م وهمػمه٤م، وىمد 

ذم شم٘مديٛمف هلذا اًمٙمت٤مب ذم جمٚمده إول فم٤مهرة شمدويـ ُم٤م يٚم٘مٞمف  ايمدىمتقر ايمػضقمشمٜم٤مول 

ايمدىمتقر دة إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ُمٜمف، إذ ي٘مقل اًمٕم٤ممل أو اعمث٘مػ حلٗمٔمف ُمـ اًمْمٞم٤مع، وإلوم٤م

هذه اًمٔم٤مهرة هل اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمرف قمٜمد سمداي٦م »: قمـ هذه اًمٔم٤مهرة اعمٗمٞمدة ايمػضقم

مجع إُمالء، وضم٤مءهت٤م هذه اًمتًٛمٞم٦م ُمـ واىمٕمٝم٤م اًمٕمٛمكم ذم اًمقؾمط ( إُم٤مزم)اًمٜمِم٠مة سمذ

٘مقم سم٢مًم٘م٤ميٝم٤م اًمث٘م٤مذم، طمٞم٨م يم٤من إؾمت٤مذ ذم اًمٖم٤مًم٥م يدّون ُم٤مدة أُم٤مًمٞمف قمغم اًمقر ، صمؿ ي

قمغم ـمالسمف اعمتحٚم٘ملم حت٧م ُمٜمؼمه وطمقًمف، وهؿ سمدورهؿ ي٘مقُمقن سمٙمت٤مسم٦م ُم٤م يٛمٚمٞمف 

 . قمٚمٞمٝمؿ، ورسمام أُمغم إؾمت٤مذ ُمـ حمٗمقفم٤مشمف، أي ُمـ همػم أن يًتخدم اًمقر 

ويم٤مٟم٧م ُم٤مدة إُم٤مزم ذم اًمٌدء شم٘متٍم قمغم احلدي٨م اًمنميػ، صمؿ شمقؾمع اًمٕمٚمامء 

نداهب٤م، وقمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م ومراطم٧م شمِمٛمؾ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م و

 .أظمرى ُمـ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وؾمقاه ٤موأطمٙم٤مُمٝم٤م، واعمقاقمظ واحلٙمؿ، وأًمقاٟمً 
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 :وُمـ أؿمٝمر هذه إُم٤مزم مم٤م هق ُمقضمقد ذم ُمٙمتٌتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م

 .أُم٤مزم أيب قمكم اًم٘م٤مزم -

 .أُم٤مزم اًمنميػ اعمرشم٣م -

 .أُم٤مزم اسمـ احل٤مضم٥م اًمٜمحقي٦م -

 .أُم٤مزم أيب اًمًٕم٤مدات اسمـ اًمِمجري -

ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، وُمـ ضم٤مٟم٥م نظمر يم٤مٟم٧م شمًٛمك هذه اًمٔم٤مهرة سم٤معمج٤مًمس، ٕن و

اًمٕم٤ممل ي٘مقم سم٤مإلُمالء أو اإلًم٘م٤مء ذم جم٤مًمس ُمقىمقشم٦م، ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من، وُمـ طمٞم٨م 

 :وُمٜمٝم٤م.. اعمٙم٤من

قمغم ُمئ٦م )، وهل ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمروُملجم٤مًمس إسمرار وُم٤ًمًمؽ إظمٞم٤مر،  -

 (.جمٚمس ذم ذح ُمئ٦م طمدي٨م

 .ًمٌٍميجم٤مًمس صمٕمٚم٥م اًمٜمحقي ا -

 .جم٤مًمس أيب ؾمٝمؾ اًمٜمقسمختل -

اعمج٤مًمس، يمام : إُم٤مزم، وي٘م٤مل هل٤م: ، ومٞم٘م٤مل هل٤م٤موىمد شم٠مظمذ اعم٤مدة اعمٚم٘م٤مة آؾمٛملم ُمٕمً 

، وجم٤مًمس اًمّمدو طمٞم٨م أ ٌح يٕمرف سم٠مُم٤مزم  ايمشقخ ايمصدوقومٞمام يم٤من يٚم٘مٞمف 

 .اًمّمدو ، اًمتل ٟم٤مهزت ُمئ٦م جمٚمس، ويم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م

 .٤مزم شمٚم٘مك ذم اعم٤ًمضمد هم٤مًمًٌ ويم٤مٟم٧م هذه اعمج٤مًمس أو إُم٤م

إمم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، وأؾم٧ًم دور اإلذاقم٤مت ( اًمراديق)وقمٜمدُم٤م دظمؾ اعمذي٤مع 

اًمٕمرسمٞم٦م، وضمد إمم ضم٤مٟم٥م شمٚمؽ اعمج٤مًمس اعمًجدي٦م، اًمتل ٓ شمزال ىم٤ميٛم٦م، سمراُم٩م إذاقمٞم٦م 

 (.طمدي٨م)حت٧م قمٜمقان 

 .وهق ٟمٛمط ُمـ اًمتٓمقر ذم هذه اًمٔم٤مهرة اًمث٘م٤مومٞم٦م
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 :اًمٕمٚمامء اًمٕمرب نٟمذاك، ُمٜمٝمؿوؿم٤مرك ومٞمٝم٤م همػم واطمد ُمـ 

يمؾ يقم أرسمٕم٤مء قمـ ـمريؼ إذاقم٦م  ٤م، وم٘مد يم٤من يٚم٘مل طمديثً ايمدىمتقر ؿمف ضمسكم -

، وٟمنمت (ضمديٌ إرزمعوء)اًم٘م٤مهرة ذم إدب اًمٕمريب، صمؿ مجٕم٧م أطم٤مديثف حت٧م قمٜمقان 

 .سمثالصم٦م أضمزاء، وأ ٌح٧م ُمـ ُمّم٤مدر إدب اًمٕمريب

يمؾ أؾمٌقع ُمرة  ٤مإذاقمٞمً  ٤ميثً ، اًمذي يم٤من يٚم٘مل طمدايمدىمتقر حمؿد مفدي ايمبصغم -

ذم إدب اًمٕمراىمل ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي قمـ ـمريؼ إذاقم٦م سمٖمداد، صمؿ مجٕم٧م 

، وٟمنمت، وهل اًمٞمقم (هنضي ايمعراق إدزمقي دم ايمؼرن ايمتوؽمع فممم)أطم٤مديثف، وؾمٛمٞم٧م 

شُمـ أهؿ ُمّم٤مدر إدب اًمٕمراىمل ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي
(1)

. 

اًمٔم٤مهرة اًمث٘م٤مومٞم٦م وُم٤ًمر شمٓمقره٤م يرسمط ذًمؽ سمام ىم٤مم سمف وسمٕمد اؾمتٕمراوف هلذه 

إمم أقمامًمف ذم رومع ُمًتقى  ايمصػوروأن يْمٞمػ إخ »: الً ذم يمت٤مسمف ىم٤مي ايمشقخ ايمصػور

 :٤مأسمٜم٤مء جمتٛمٕمف صم٘م٤مومٞمً 

 .جمٚمًف ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم ذم داره سم٤مًم٘مٓمٞمػ، وهق ُمٚمت٘مك صم٘م٤مذم قم٤مم -

 .أطم٤مديثف يقم اجلٛمٕم٦م، وهل اًمتل سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ -

 .واهلدف ُمـ إًم٘م٤مء هذه إطم٤مدي٨م إؾمٌققمٞم٦م هق اًمتث٘مٞمػ واًمتٌٚمٞمغ

اًمتث٘مٞمػ، ٕٟمف ُم١ًموًمٞم٦م يمؾ محٚم٦م اًمٗمٙمر يتقظمقن ُمٜمف رومع ُمًتقى أسمٜم٤مء اعمجتٛمع 

 .٤مصم٘م٤مومٞمً 

وُمـ اعمٗمروغ ُمٜمف أن ظمٓم٥م  الة اجلٛمٕم٦م، وإطم٤مدي٨م إؾمٌققمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

٤م دور وم٤مقمؾ ذم رومع ُمًتقى اًمققمل مم٤م يٚم٘مك يقم اجلٛمٕم٦م أم ذم همػمه ُمـ أي٤مم إؾمٌقع هل

                                                                                                               

أطم٤مدي٨م ذم اًمديـ واًمث٘م٤موم٦م وآضمتامع، اًمِمٞمخ طمًـ اًمّمٗم٤مر، شم٘مديؿ اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي ( 1)

 .7 5، ص 1م، ج 2112 - ه1422اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمٗمْمكم، ُم١مؾم٦ًم اًمٌالغ، سمػموت ًمٌٜم٤من، 
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اًمث٘م٤مذم قمٜمد أسمٜم٤مء اعمجتٛمع، ودور ُم٤ًمهؿ ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اًمٗمرد اًمث٘م٤مومٞم٦م، وزي٤مدة خمزون 

 .ر ٞمده اًمث٘م٤مذم

أُم٤م اًمتٌٚمٞمغ وأقمٜمل سمف اًمتٌٚمٞمغ اًمديٜمل ومٝمق أهؿ واضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اًمٕم٤ممل اًمديٜمل 

شمٗمع إمم ُمًتقى رؾم٤مًمتف سمديٜمف، وير ٤مواخلٓمٞم٥م اًمديٜمل، ومٕمـ ـمري٘مف يٜمِمّد اعمًٚمؿ قم٤مـمٗمٞمً 

 .ذم هذه احلٞم٤مة

وىمد أصمٌت٧م دم٤مرب اًمتث٘مٞمػ واًمتٌٚمٞمغ أن ٟمج٤مح ُمـ ي٘مقم سمذًمؽ ُمرهقن سمٛمدى 

ىمدراشمف قمغم رسمط اًمٗمٙمرة سم٤مًمقاىمع، وُم٘مدار ُمٕمرومتف سمٜمٗمًٞم٤مت ُمًتٛمٕمٞمف ودرضم٤مت وقمٞمٝمؿ 

 .اًمث٘م٤مذم

وهذا ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٚمٛمًف وسمقوقح ذم أطم٤مدي٨م هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم 

شيديٜم٤م
(1)

. 

ىمد ىَمّدَم ًمٜم٤م روي٦م واوح٦م طمقل ُمْمٛمقن  ايمدىمتقر ايمػضقموهٙمذا ٟمجد أن 

اًمٙمت٤مب، ومل يٙمتِػ سم٤مإلؿم٤مدة سم٤مًمٙمت٤مب وُم١مًمٗمف، وإٟمام حتدث ىمٌؾ ذًمؽ قمـ هذه 

، صمؿ رسمٓمٝم٤م سمٛمحتقى اًمٙمت٤مب اعُمَ٘مّدُم ٤ماًمٔم٤مهرة اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٗمٞمدة، وأؿم٤مر إمم شمٓمقره٤م شم٤مرخيٞمً 

رة شمدويـ اعمح٤مرضات، وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ ًمف، ًمٞمٕمٓمل ًمٚم٘م٤مرئ ُمٕمٚمقُم٤مت ىمٞمٛم٦م قمـ ومٙم

 . ُمـ اًمرقمٞمؾ إول ًمٚمٕمٚمامء وإمم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ذم إًمٗمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ااًمْمٞم٤مع: سمدءً 

 (:اجلعػري ايمػؼف أيمػوظ معجؿ) يمؽتوب سمؼديؿف  -2

سمٛم٘مدُم٦م  ايمدىمتقر ايمػضقم، وىمد ىَمّدَم ًمف ايمدىمتقر أمحد همتح اهللهذا اًمٙمت٤مب َأًّمٗمَف 

ؿ وم٘مٝمل يقوح وينمح أًمٗم٤مظ اًمرؾم٤ميؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل قم٤مدة شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م ووع ُمٕمج

ُم٤م شُمّم٤مغ سمٚمٖم٦م اًمٗم٘مف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وسم٠مؾمٚمقب اًمتٕمٌػم اًمٕمٚمٛمل ذم  ٞم٤مهمتٝمؿ ًمٚمٗمتقى، مم٤م 

 .يِمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م ومٜمٞم٦م أُم٤مم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعم٘مٚمديـ ُمـ همػم أهؾ اًمٕمٚمؿ
                                                                                                               

 .8 7س، ص . م( 1)
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أن ُمثؾ هذا إمم  ٤موُمْم٤مومً »: أمهٞم٦م اعمٕمجؿ اًمٗم٘مٝمل سم٘مقًمف ايمدىمتقر ايمػضقموينمح 

ُمٓمٚم٥م أؾم٤مد يٗمت٘مر إًمٞمف  ٤ماعمٕمجؿ ي٘مقم سمدور طمؾ ُمِمٙمٚم٦م ًمٖم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هق أيًْم 

اًمقؾمط اًمث٘م٤مذم سم٥ًٌم شمٓمقر وؾم٤ميؾ وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمدرس إيم٤مديٛمل 

اعمٕم٤مسيـ، وذًمؽ ًمٞمٙمقن ًمٗم٘مٝمٜم٤م احلْمقر اًمٕمٚمٛمل اعمٕم٤مس، وىمد عم٧ًم احل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م 

أيمثر ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمتقصمٞمؼ اًمٕمالىم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م  عمثؾ هذا اعمٕمجؿ وأٟم٤م أزور

طمٞم٨م رأي٧م أىم٤ًمم ودواير اًمدراؾم٤مت ( اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م)وسملم 

اًمنمىمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م شمدقمق ًمت٠مًمٞمػ ُمثؾ هذا اعمٕمجؿ، وىمد يمٜم٧م ُمـ ىمٌؾ رأي٧م احل٤مضم٦م 

هدايي )يمت٤مب ُمٚمح٦م ًمقوع ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري قمٜمدُم٤م ىمٛم٧م سمتح٘مٞمؼ 

 ٤مطم٥م اجلقاهر،  يمؾشقخ حمؿد ضمسـ ايمـجػل( ايمـوؽمؽكم مـ احلجوج واظمعتؿريـ

واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، وسطم٧م سمٛم٘مدُمتل ًمف سمذًمؽ، ورضمقت أن حت٘مؼ هذه إُمٜمٞم٦م، وأن 

ًمتح٘مؼ إُمٜمٞم٦م، ذًمؽ أن هذا  اقمٜمدُم٤م وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مي قمغم هذا اعمٕمجؿ هرت ضمدً 

ف وومؼ أطمدث وأهؿ اًمت٘مٜمٞم٤مت ذم يمت٤مسم٦م اعمٕمجؿ، اعمٕمجؿ متٞمز واُمت٤مز سم٤مًمتزام ُم١مًمٗمف شمدويٜم

ويمذًمؽ سمرضمققمف إمم خمتٚمػ اعمّم٤مدر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ًمقوع ُمثؾ هذا 

اعمٕمجؿ ُمـ ُمٕمجامت ًمٖمقي٦م ُمٜمٗمردة وُمزدوضم٦م، وُمقؾمققم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م قم٤مُم٦م، وُمدوٟم٤مت 

ؾمٜمقات ذم  ُمٜمٝم٤م ذم ىم٤ميٛم٦م ُمراضمٕمف، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٓمقاومف ًمٕمدة اوم٘مٝمٞم٦م ظم٤م ٦م، ذيمر يمثػمً 

شرطم٤مب رؾم٤ميؾ قمٛمٚمٞم٦م ؿمتك وُمتقن وم٘مٝمٞم٦م خمتٚمٗم٦م وُمتٕمددة
(1)

. 

ىمد ؾمٚمط إوقاء قمغم أمهٞم٦م  ايمدىمتقر ايمػضقموٟمٚمحظ ذم هذا اًمت٘مديؿ يمٞمػ أن 

شمّمٜمٞمػ ُمٕم٤مضمؿ وم٘مٝمٞم٦م مم٤م يًٝمؾ ًمٚم٘مراء ومٝمؿ اعمّمٓمٚمح٤مت واعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واؾمتٞمٕم٤مب 

 .اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف

 (:يمؾؼطقػ ايمػمسمغورم آضمتالل يخسمور) يمؽتوب سمؼديؿف  -3

، وهق ُمـ ٤مشم٤مرخيٞمً  ٤مهلذا اًمٙمت٤مب اًمذي يتٜم٤مول طمدصمً  ايمدىمتقر ايمػضقمذم شم٘مديؿ 

                                                                                                               

ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري، اًمديمتقر أمحد ومتح اهلل، شم٘مديؿ اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، ( 1)

 .11م، ص 1995 ه1415ُمٓم٤مسمع اعمدوظمؾ، اًمدُم٤مم اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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يًتٕمرض هذا »: الً ، يٌدأ ذم شم٘مديٛمف ىم٤ميإؽمتوذ فمقم زمـ إزمراهقؿ ايمدرورةشم٠مًمٞمػ 

اًمٙمت٤مب شم٤مريخ آطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ، ُمـ ظمالل ُم٤م وىمػ قمٚمٞمف اعم١مًمػ اًمٙمريؿ 

 .ؼ ويمت٥م وسمحقث سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمؼمشمٖم٤مًمٞم٦مُمـ وصم٤مي

وهق ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ُمـ ضمقاٟم٥م شم٤مريخ اًم٘مٓمٞمػ سمخ٤م ٦م وشم٤مريخ اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب 

سمٕم٤مُم٦م، ذم طم٘م٦ٌم ُمـ اًمزُمـ يم٤مدت شمٙمقن ُمـ شم٤مريخ ُم٤م ٟمًٞمف اًمت٤مريخ، ًمقٓ ُم٤م يُمت٥م قمٜمٝم٤م 

حل٤مومز ًمٚمٛم١مرظملم ذم اًمٚمٖم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م، وشُمرضمؿ رء ُمٜمف إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٙم٤من ا

شاًمٕمرب إمم اًم٘مٞم٤مم سمتدويـ شم٤مريخ هذه احل٘م٦ٌم اعمقُمك إًمٞمٝم٤م
(1)

. 

ايمدىمتقر وٕن اًمٙمت٤مب يتحدث قمـ آطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ وم٘مد شمٜم٤مول 

ذم سمداي٦م شم٘مديٛمف ًمٚمٙمت٤مب ُمٗمٝمقم آطمتالل ذم اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي واعمّمٓمٚمح  ايمػضقم

ُمـ اعمٕم٤مين ذم ىمديؿ ًمٖمتٜم٤م  ايمػضقماًمٕمٚمٛمل، ذًمؽ أن اعمّمٓمٚمح اًمٕمٚمٛمل سمح٥ًم رأي 

 .اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م يرادومف ُمـ اعمّمٓمٚمح اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م

سمٕمد ذًمؽ أؿم٤مر إمم ُمقضم٦م اإلُمؼماـمقري٤مت إوروسمٞم٦م اًمتل اطمتٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ 

وسمٕمد هذه اإلُمؼماـمقري٤مت اًم٘مديٛم٦م ضم٤مءت اإلُمؼماـمقري٤مت »: الً دول اًمٕم٤ممل ىم٤مي

ٓطمتالل اًمؼميٓم٤مين واإلؾم٤ٌمين آطمتالل اًمٗمرٟمز وا: إوروسمٞم٦م، ُمتٛمثٚم٦م ذم أُمث٤مل

أقمٔمؿ )واًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚمٕمديد ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل، ويم٤مٟم٧م اإلُمؼماـمقري٦م اًمؼمشمٖم٤مًمٞم٦م 

، يمام أ ٤م يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمتج٤مري٦م إومم ذم اًمٕم٤ممل، ويٕمقد (إُمؼماـمقري٦م ىم٤مُم٧م ذم اًمٖمرب

 هذا إمم ُم٤م ىم٤مم سمف اًمرواد إوايؾ ُمـ اًم٘م٤مدة اعمالطملم اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم ُمـ ُمٖم٤مُمرات ذم

قمرض اًمٌح٤مر وـمقهل٤م ٓيمتِم٤مف اعمدن ذات اًمثروات اعمٝمٛم٦م، واعمراومئ ذات اعمقاىمع 

اجلٖمراومٞم٦م اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م أمهٞمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتج٤مرة، واعمٕم٤مسمر اًمتل شمًتٓمٞمع اإلُمؼماـمقري٦م 

شأن شمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م سمٖمٞم٦م شمٕمزيز ٟمٗمقذه٤م اًمًٞم٤مد
(2)

. 

                                                                                                               

ؿ اًمدرورة، شم٘مديؿ اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، شم٤مريخ آطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ، قمكم إسمراهٞم( 1)

 .5م، ص 2111أسمق فمٌل اإلُم٤مرات، ـمٌع قم٤مم 

 .8 7س، ص. م( 2)



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

156 

 

ٖم٤مًمٞملم ًمؼمشمذم شم٘مديٛمف ًمٚمٙمت٤مب إمم دواومع ا ايمدىمتقر ايمػضقمسمٕمد ذًمؽ أؿم٤مر 

م، وذًمؽ عم٤م يم٤مٟم٧م شمتٛمتع سمف ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٓمٞمػ ُمـ 1521-ه927ٓطمتالل اًم٘مٓمٞمػ قم٤مم 

 :ُمقا ٗم٤مت ممٞمزة، ُمـ أمهٝم٤م

 .ُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم، ومٝمل ُمـ أهؿ ُمقاٟمئ اخلٚمٞم٩م نٟمذاك .1

 .اؾمت٘مراره٤م آؾمتٞمٓم٤مين، وم٘مد يم٤مٟم٧م إطمدى طمقارض ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب .2

ْم٤مرات ؿمتك شمريم٧م سمّمامهت٤م ذم قمراىمتٝم٤م احلْم٤مري٦م، ومٛمٜمذ اًم٘مدم شمٕم٤مىم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م طم .3

 ُمٔم٤مهر اًمتٛمدن وفمقاهر اًمتٗمٙمػم، ونوم٤م  اًمٜمٔمرة اًمقاقمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة، طمٞم٨م يّن 

 .اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وآقمتامد ذم اًمت٤ٌمدل اعم٤مزم

وومرة وشمٜمقع صمرواهت٤م ُمـ ُمٜمتج٤مت طمٞمقاٟمٞم٦م، وحمّمقٓت زراقمٞم٦م، وُمًتخرضم٤مت  .4

 .ًمخإ... سمحري٦م ُمـ ًم١مًم١م وؾمٛمؽ، وُمّمٜمققم٤مت يدوي٦م يم٤مًمًٞمقف واًمرُم٤مح

٤م ؾم٤مقمد قمغم أن شمٙمقن ُمرؾمك ًمٚمٛمرايم٥م اًمتج٤مري٦م أشمٞم٦م ُمـ اًمٌح٤مر ومٞمام وراء مم

 .اخلٚمٞم٩م إمم اًمٌٍمة، واًمٓم٤مًمٕم٦م ُمٜمٝم٤م إمم شمٚمٙمؿ اًمٌح٤مر

ًماظمرى اًمّم٤مدرة  ٤موأن شمٙمقن حمٓم٦ًم ًمٚمٌْم٤ميع اًمتج٤مري٦م اًمقاردة إًمٞمٝم٤م وُمٜمٓمٚم٘مً 

 .ُمٜمٝم٤م

اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم ُمٜمٝم٤م دم٤مري٦م يرشم٤مده٤م أسمٜم٤مء ىم٤ٌميؾ سمقادي اجلزيرة  ٤موأن شمٙمقن ؾمقىمً 

يٌٞمٕمقن ُمٜمتقضم٤مهتؿ اًمزراقمٞم٦م واًمٌحري٦م، ووارداهت٤م ُمـ سمْم٤ميع شمّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ وراء 

 .اًمٌح٤مر

 .سملم ؿمامل اخلٚمٞم٩م وضمٜمقسمف اوأن شمٙمقن ُمٕمؼمً 

ًمٚمدول اًم٘مقي٦م اًمتل شمٜمِمد ومتح إؾمقا   ٤مإن هذه إؾم٤ٌمب ضمٕمٚمتٝم٤م ُمٓمٛمٕمً 

 وراء اًمٌح٤مر، وشمًد اعمٜم٤مومذ سمقضمف شمٜمٗمذ ُمٜمف إمم اًمًقاطمؾ اًمٌحري٦م ومٞمام اًمتج٤مرهت٤م، وُمٕمؼمً 
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شًمٚمثروة شمٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم دقمؿ إُمؼماـمقريتٝم٤م وُمريمزه٤م إم اأظمريـ، وُمّمدرً 
(1)

. 

إمم قم٤مُمٚملم ريٞمًلم ؾم٤ممه٤م ذم اٟمتّم٤مر  ايمدىمتقر ايمػضقموذم  ٤مي٦م شم٘مديٛمف أؿم٤مر 

 :م، ومه٤م1572-ه987اًمؼمشمٖم٤مزم عمٜمٓم٘متٝمؿ ذم قم٤مم أه٤مزم اًم٘مٓمٞمػ قمغم آطمتالل 

ويتٛمثؾ هذا ذم أن أهؾ اًم٘مٓمٞمػ ُمًٚمٛمقن ُمٚمتزُمقن، يٜمٓمٚم٘مقن ُمـ : اًمديـ -1

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    }: إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم اُمٌدأ قمدم شمًٚمط همػم اعمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٜم٤مدً 

{ڄ  ڄ  ڃ
(2)

. 

أن ظمْمقع اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ ؾمٚم٥م ًمٚمٕمزة اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف : يْم٤مف إًمٞمف

{ گ  گ    ڳ  ڳ }: وشمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملم
(3)

. 

 .ًمديـ أىمقى ؿمٕم٤مر ـمرطمف اًم٘مٓمٞمٗمٞمقن إلظمراج اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم ُمـ سمالدهؿويم٤من ا

ويرضمع هذا إمم ىمقة ارشم٤ٌمط أسمٜم٤مء اًم٘مٓمٞمػ سمقـمٜمٝمؿ، ومٛمـ : اًمتحرر اًمقـمٜمل -2

طم٘مٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن وـمٜمٝمؿ هلؿ حيٙمٛمقٟمف سم٠مٟمٗمًٝمؿ أو ُمـ يرشمْمقٟمف ًمذًمؽ
(4)

. 

ٗم٤م ٞمؾ ىمد اؾمتٕمرض شم ايمدىمتقر ايمػضقمواعمالطمظ ُمـ ظمالل هذا اًمت٘مديؿ أن 

، ٤موا ٓمالطمٞمً  ٤مآطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ اسمتداء ُمـ شمٕمريٗمف عمٗمٝمقم آطمتالل ًمٖمقيً 

 ايمدىمتقر ايمػضقمسم٤مؾمتٕمراض دواومع اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم ٓطمتالل اًم٘مٓمٞمػ، صمؿ شمٜم٤مول  اُمرورً 

قمقاُمؾ اٟمتّم٤مر أه٤مزم اًم٘مٓمٞمػ قمغم اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم وإظمراضمٝمؿ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٓمٞمػ، ومل 

 اًمٗمقايد اًمتل اؾمتٗم٤مده٤م أهؾ اًم٘مٓمٞمػ ُمـ اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم: ُمِمٞمدً يٜمَس ذم  ٤مي٦م شم٘مديٛمف ذيمر ا

ذم  ُمٝماًم  ٤مشم٤مرخيٞمً  ٤مذم إظمػم سمجٝمد اعم١مًمػ ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب واًمذي يتٜم٤مول طمدصمً 

                                                                                                               

 .11س، ص . م( 1)

 .141أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء( 2)

 .8أي٦م : ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن( 3)

 .11ذ  11شم٤مريخ آطمتالل اًمؼمشمٖم٤مزم ًمٚم٘مٓمٞمػ، ص ( 4)
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 . شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م

 (:آطمتالف ذفمقي) يمؽتوب سمؼديؿف -4

يمت٤ميب  يمؾدىمتقر ايمػضقمم سم٠من ىمدُم٧م 1995-ه1415ًم٘مد شمنموم٧م ذم قم٤مم 

 ٤مًمٙمل ي٘مدم ًمف، وسم٤مًمٗمٕمؾ اؾمتج٤مب زم يمٕم٤مدشمف ُمرطمًٌ ( فمقي آطمتالفذ)اعمقؾمقم سمذ

ًمٚمٖم٤مي٦م، شمٜم٤مول ومٞمف رويتف طمقل ذقمٞم٦م  اوُمٗمٞمدً  ًٓ ُمٓمق سمذًمؽ، ويمت٥م زم شم٘مدياًم 

آظمتالف ودواومٕمف واًم٘مٌقل سمٜمت٤ميجف، وىمد ذح ذم اًمٌدء ُمٕمٜمك اًمذات وُمٕمٜمك أظمر، 

ِم٤مر إًمٞمف قمغم اًمٗمرد اًمذي شمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م اًمذات ذم اعمج٤مل اعم»: الً ومقوح ُمٗمٝمقُمٝمام ىم٤مي

ُمـ ـمرف، وشمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م أظمر ُمـ ـمرف  ٤مُمٕمٞمٜمً  احيٛمؾ أو اجلامقم٦م اًمذيـ حيٛمٚمقن ومٙمرً 

نظمر ُمٕمّٞمٜم٤م خيتٚمػ  انظمر ُم٘م٤مسمؾ ًمف قمغم اًمٗمرد اًمذي حيٛمؾ أو اجلامقم٦م اًمذيـ حيٛمٚمقن ومٙمرً 

 .قمـ اًمٗمٙمر اعم٘م٤مسمؾ ًمف

تٖمػم، واًمقطمدة احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م اًمٜمًٌٞم٦م، واًمث٤مسم٧م واعم: وُمث٤مل هذا

شإًمخ... واًمتٕمدد، واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واخلػم واًمنم و
(1)

. 

سمٕمد ذًمؽ حتدث ذم شم٘مديٛمف ًمٚمٙمت٤مب قمـ طمري٦م اًمٗمٙمر ذم اإلؾمالم، اًمتل ُمـ أهؿ 

أىم٤ًمُمٝم٤م طمؼ آضمتٝم٤مد وآظمتالف ذم ٟمت٤ميجف، واقمتؼم ذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٗمٝمؿ 

 .إطمٙم٤مم ذم آقمت٘م٤مد وذم اًمتنميع

سم٤مإلو٤موم٦م -وشمرشم٥م قمغم هذا »: ومٙمرشمف سم٤مًم٘مقل ٤مُمقوحً  ػضقمايمدىمتقر ايمويْمٞمػ 

أن  -إمم ُم٤م شمقظم٤مه اإلؾمالم ُمـ إ ٤مسم٦م اًمّمحٞمح ذم اًمٕم٘مٞمدة، وإ ٤مسم٦م اًمقاىمع ذم اًمتنميع

ذم اؾمتٛمرار ُمًػمة اًمث٘م٤موم٦م  ٤مىمقيً  الً أصمرى آضمتٝم٤مد واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، وأن دظمؾ قم٤مُم

ًمٙمامل سمٛمختٚمػ ىمٞمٛمف ُمـ طمؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وذم ووع اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ قمغم ـمريؼ ٟمِمدان ا

                                                                                                               

٘مديؿ اًمديمتقر اًمٗمْمكم، دار اًمّمٗمقة، سمػموت ًمٌٜم٤من، ذقمٞم٦م آظمتالف، قمٌداهلل اًمٞمقؾمػ، شم( 1)

 .11م، ص 1996 - ه1417اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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 .وظمػم ومج٤مل

وُمـ ـمٌٞمٕم٦م آضمتٝم٤مد آظمتالف ذم اًمرأي، وٓ إظم٤مل أن اًمت٤مريخ اًمٌنمي يث٧ٌم 

ًمٜم٤م همػم هذا، وم٘مد وًمد آظمتالف شمقأم آضمتٝم٤مد، وؾم٤مرا ُم٘مؽمٟملم، وؾمٞمٌ٘مٞم٤من 

شُمّمٓمحٌلم طمتك يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م
(1)

. 

يمٞمػ ٟمِم٠م آضمتٝم٤مد ذم اًمٗمٙمر قمٜمد : لإمم ٟم٘مٓم٦م ه٤مُم٦م وه ايمدىمتقر ايمػضقمصمؿ أؿم٤مر 

 سمٜمل اإلٟم٤ًمن؟

 : ُم٤م ٟمّمف الً وجيٞم٥م قمـ هذا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ىم٤مي

ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتٌلم هذا ُمـ ظمالل شمٕمرومٜم٤م عمراطمؾ شمٓمقر اعمجتٛمع اًمٌنمي، وم٘مد »

يم٤من اعمجتٛمع أول ُم٤م يم٤من، جمتٛمع إهة اًمقاطمدة، شمٚمؽ إهة اًمتل يم٤مٟم٧م هل 

 .وطمده٤م اعمجتٛمع

اًمتل شمِمد أومراد هذه إهة إومم اًمتل يم٤مٟم٧م اعمجتٛمع  وسمحٙمؿ شم٠مصمػم إواس

ذم أومم ُمراطمٚمف، شمٚمؽ إواس اًمتل شمتٛمثؾ ذم اًمقٓء ًمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض اًمذي يم٤من 

خمتٚمٗم٦م سم٤مظمتالف أومراده  ٤ميتٛمتع سمٜم٘م٤مء اًمٕمالىم٦م آضمتامقمٞم٦م و ٗمقه٤م طمٞم٨م ٓ يرى طم٘مقىمً 

دي إمم آظمتالف شمٚمد اعمّم٤مًمح اًمتل شمتٜم٤مىمض، ومتتٜم٤مزع إهقاء أ ح٤مهب٤م سمام ي١م

 .واخلالف

صمؿ وسمٕمد أن شمٙمثرت إه وشمٕمددت يم٤من جمتٛمع اًم٘مٌٞمٚم٦م، وسمف متثٚم٧م اعمرطمٚم٦م 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ شمٓمقر اعمجتٛمع

يم٤من جمتٛمع اًم٘مٌٞمٚم٦م شمٜمتٔمؿ قمالىم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م وشمٜمٔمٛمٝم٤م إقمراف اًمٕمِم٤ميري٦م 

 .اًم٘م٤ميٛم٦م قمغم أؾم٤مس اإليامن سم٤مًمدم اًمقاطمد واًم٘مرسمك اًمقاطمدة

                                                                                                               

 .11 - 11س، ص . م( 1)
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عمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م اخلٓمقة إومم اًمتل ظمرج ومٞمٝم٤م اعمجتٛمع ُمـ اقمتامده قمغم وذم هذه ا

اًمٗمٓمرة ذم شمٜمٔمٞمؿ قماليؼ أومراده إمم اًمٗمٙمرة اًمتل أومرزت إقمراف، وضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم 

 .اًمذي حيٙمؿ قمالىم٤مت إومراد

وُمع شمٕمدد اًم٘م٤ٌميؾ وشمٕمدد اعمّم٤مًمح يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل متثٚم٧م ذم جمتٛمع 

 .اًم٘مري٦م

طمٞم٨م راح اعمجتٛمع يٕمتٛمد ذم  ٤مأوًمٞمً  اعمجتٛمع شمٓمقرت اًمٗمٙمرة شمٓمقرً وذم هذا ا

 .شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٤مت قمغم اعمّم٤مًمح اًمتل ىم٤مُم٧م ُم٘م٤مم اًمدم واًم٘مرسمك

 .صمؿ شمٕمددت اًم٘مرى وشمٙم٤مصمر أومراده٤م ومٙم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م، ويم٤من جمتٛمع اعمديٜم٦م

وحتريم٧م اًمٗمٙمرة هٜم٤م أيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ ومقوٕم٧م وقاسمط هتدف إمم شمٜمٔمٞمؿ 

 .ل اخلٓمقة إومم ذم ـمريؼ اًمت٘مٜملماعمّم٤مًمح، ويم٤مٟم٧م ه

يم٤من جمتٛمع اًمدوًم٦م، ويم٤من ًمٚمٗمٙمرة اًمدور إيمؼم طمٞم٨م ووع اإلٟم٤ًمن  اوأظمػمً 

 .ذم اًمدؾمتقر وإٟمٔمٛم٦م اعمٜمٌث٘م٦م قمٜمف الً اًم٘م٤مٟمقن ُمتٛمث

ويمام رأيٜم٤م، حترك اعمجتٛمع ذم شمٓمقره ُمـ ـمقر وقاسمط اعمّمٚمح٦م، إمم ـمقر 

 .اًم٘م٤مٟمقن

ف ذم اًمرأي ُمـ ظمالل هذه اًمتٓمقرات وإذا طم٤موًمٜم٤م أن ٟمتٕمرف ُمٜمٌع آظمتال

 .ذم جمتٛمع اًمٗمٙمرة اًمٚمٛمجتٛمع ؾمٜمراه ُمتٛمريمزً 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   }: وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًم٘مرنن اًمٙمريؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   



 دراسات حول املنهج العلني والرتبوي: القشه الثاني  | 
 

161 

 

{ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ 
(1)

. 

 .هق جمتٛمع اًمٗمٓمرة طمٞم٨م ٓ اظمتالف وٓ ظمالف{ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ }

سمٕمد أن اٟمت٘مؾ اعمجتٛمع إمم ـمقر اًمٗمٙمرة طمٞم٨م { گ  گ  گ }ووىمع 

 .آضمتٝم٤مد

شويمٚمام يم٤من آضمتٝم٤مد يم٤من آظمتالف
(2)

. 

قمـ دواومع آظمتالف، ويِمػم إمم أمهٝم٤م قمؼم اًمٜم٘م٤مط  ايمشقخ ايمػضقمصمؿ يتحدث 

 :ًمٞم٦ماًمت٤م

 .اًمٗمقار  اًمٗمردي٦م ذم ٟم٥ًم شمٗم٤موت اًمذيم٤مء قمٜمد سمٜمل اإلٟم٤ًمن .1

 .اًمت٤ٌميـ ذم اًمٜمٔمرة إمم واىمع احلٞم٤مة وواىمع اإلٟم٤ًمن .2

 .شمٜم٤مىمض اعمّم٤مًمح اًمِمخّمٞم٦م ومردي٦م ومج٤مقمٞم٦م وشمْم٤مرهب٤م .3

شمٗم٤موت ُمًتقي٤مت اًم٘مدرة قمغم ومٝمؿ اًمٜمّمقص ذم إـم٤مر اخلٚمٗمٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م .4
(3)

. 

أن احلري٦م هل إ ؾ، وؾمٚمٌٝم٤م أو : وذم  ٤مي٦م شم٘مديٛمف يًتخٚمص اًمٜمت٤مي٩م وهل

ؾمٚم٥م ضمزء ُمٜمٝم٤م ظمالف إ ؾ، ورضورة اًم٘مٌقل سمرأي اًمذات واطمؽمام رأي 

أظمر
(4)

. 

ُمـ ظمالل هذه اًمٜمامذج اًمتل اؾمتٕمروتٝم٤م يتْمح ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ذم شم٘مديامشمف ًمٙمت٥م اعم١مًمٗملم، وسمٞم٤من رويتف دم٤مه اعمقوقع  ايمشقخ ايمػضقماًمتل يتٌٕمٝم٤م 

                                                                                                               

 .213ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ني٦م ( 1)

 .12 -11ذقمٞم٦م آظمتالف، ص ( 2)

 .13-12س، ص . م( 3)

 .13س، ص . م( 4)
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ايمدىمتقر يمام يدل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى قمغم ُمقؾمققمٞم٦م . تٜم٤موًمف اًمٙم٤مشم٥م ذم يمت٤مسمفاًمذي ي

 .، وؾمٕم٦م ُمٕم٤مرومف، وصمراء صم٘م٤مومتف، وهمزارة قمٚمٛمف ذم أيمثر ُمـ طم٘مؾ قمٚمٛمل وُمٕمرذمايمػضقم

ًُ  وادلإنفني انُكَتاب تشجُغ :احاَ

ًمٚمتِمجٞمع دور ُم١مصمر ذم شمٗمجػم ـم٤مىم٤مت اإلٟم٤ًمن، وحتٗمٞمزه ٟمحق اعمزيد ُمـ اًمٕمٓم٤مء 

ًً  اٟمت٤مج، ذم طملم أن ًمٚمتثٌٞمط دورً واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واإل ًمذًمؽ، وَمُرّب يمٚمٛم٦م ُمثٌٓم٦م شم١مدي  ٤مُمٕم٤ميم

 .إمم حتٓمؿ ؿمخّمٞم٦م إٟم٤ًمن، َوُرّب يمٚمٛم٦م ُمِمجٕم٦م ختٚمؼ ُمـ إٟم٤ًمن ُم٤م ؿمخّمٞم٦م ُمتٛمٞمزة

وقمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ دم٤مرب وُمذيمرات اًم٘م٤مدة واًمزقمامء واًمٕمٔمامء، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ذم سمٕمْمٝم٤م 

ُمـ يم٤مشم٥م ىمدير، أو  أن ؾم٥ٌم ٟمج٤مطمٝمؿ هق يمٚمٛم٦م شمِمجٞمع ُمـ ؿمخص ممٞمز، ومٙمؿ

ظمٓمٞم٥م ُمٗمّقه، أو قم٤ممل ُمتٛمٞمز، أو ىم٤ميد قمٔمٞمؿ يم٤من ًمٙمٚمٛم٦م شمِمجٞمع ُمـ ؿمخّمٞم٦م سم٤مرزة 

 .إصمر إيمؼم ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٤مهتؿ

، ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمو ٗم٦م اًمتِمجٞمع ُمـ اًمًامت اًم٤ٌمرزة ذم ؿمخّمٞم٦م 

أي ُمٙمت٦ٌم  وهق اًمِمخص اعمتٛمٞمز سمٛم١مًمٗم٤مشمف وشمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة، وم٠ميٜمام وًّمٞم٧م وضمٝمؽ دم٤مه

وإٟمت٤مضمف اعمٕمرذم أُم٤مم  ايمدىمتقر ايمػضقمأو ُمٕمرض يمت٤مب ومًتجد اًمٙمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤مت 

 .قمٞمٜمٞمؽ

هذا اًمٙم٤مشم٥م اعمتٛمٞمز سمٕمٓم٤ميف اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم ذم همػم طم٘مؾ ُمـ طم٘مقل اعمٕمروم٦م، 

وهذا اًمَٕم٤ممِلُ اًمذي مجع سملم دراؾم٦م احلقزة واجل٤مُمٕم٦م ذم نن واطمد، وم٢من أي يمٚمٛم٦م شمِمجٞمع 

: وم٤مإلٟم٤ًمن جمٛمققم٦م ُمـ ...أي يم٤مشم٥م أو ـم٤مًم٥م قم٤ممل أو ظمٓمٞم٥م أو ُمٜمف شمؽمك أصمره٤م ذم

 آ طمراك ومٞمف، وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمتِمجٞمع يٚمٕم٥م دورً  اإطم٤مؾمٞمس واعمِم٤مقمر، وهق ًمٞمس مج٤مدً 

 .ذم ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وطمٞم٤مشمف اسم٤مرزً 

 -ٟمٙمتِمػ سمقوقح شمِمجٞمٕمف ًمٚمٙم٤مشم٥م  ايمدىمتقر ايمػضقموقمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ ذم شم٘مديامت 

ام يًٌٖمف قمٚمٞمف ُمـ قم٤ٌمرات اًمثٜم٤مء واًمت٘مدير، وإسمراز ممٞمزات سم - يم٤من ختّمّمف وُمٙم٤مٟمتف ٤مأيً 
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اًمٙمت٤مب وظمّم٤ميّمف، وقمدم اإلؿم٤مرة إمم ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اًمتل ىمد ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م أي 

 .يمت٤مب

... وًمٜمذيمر قمغم ذًمؽ سمٕمض اًمٜمامذج ُمـ شم٘مديامشمف ًمٚمٙمت٥م، وشمِمجٞمٕمف عم١مًمٗمٞمٝم٤م

 :ُمٜمٝم٤م

 (:اظمعوسون ايمؼطقػ ؾمعراء)  -4

يمألؽمتوذ فمبد اهلل ( ؾمعراء ايمؼطقػ اظمعوسون)ٙمت٤مب ًم ايمدىمتقر ايمػضقمذم شم٘مديؿ 

وومٞمام سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ُمـ »: يثٜمل قمغم اًمٙم٤مشم٥م سم٘مقًمف ضمسـ آل فمبد اظمحسـ

ُمقاد هذا اًمٙمت٤مب ُم٤م يّمقر ضمقاٟم٥م ُمـ هذه احلريم٦م اعم٤ٌمريم٦م ذم اًمٌدء واعمقا ٚم٦م، ىم٤مم 

نظمر ذم أرؿمٞمػ  ٤م، ًمٞمْمٞمػ ُمرضمٕمً إؽمتوذ فمبد اهلل آل فمبد اظمحسـسمف اعم١مًمػ اًمٗم٤موؾ 

 .اعمّم٤مدر قمـ أدب اًم٘مٓمٞمػ احلدي٨م

وطم٤مول أن يٚم٘مل أوقاء ُمـ اًمت٘مٞمٞمؿ إديب وأن يًٗمر قمـ سمٕمض اجلقاٟم٥م اًمٗمٜمٞم٦م 

ًمٌٕمض اًمٜمت٤مج اًمِمٕمري اعمٕمروض سمام يٙمِمػ قمـ رء ُمـ اعمًتقى، ومقومؼ أن خيٓمق 

ظمريـ ذم اًمدرس إديب، ٟمرضمق أن يتٌع ظمٓمقشمف هذه، أو أن شمتٌع ُمـ ىمٌؾ ن ٤مهبذا ىُمُدُمً 

ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘مٓمٞمػ أو همػمهؿ سمخٓمقات ُمتت٤مًمٞم٦م شمق ٚمٜم٤م قمغم اعمدى إمم ُم٤م  دف إًمٞمف ُمـ 

 .ووع أدب اًم٘مٓمٞمػ اعمٕم٤مس ذم ُمقوٕمف ُمـ دٟمٞم٤م إدب اًمٕمريب احلدي٨م

ضمزى اهلل اعم١مًمػ اًمٕمزيز يمٗم٤مء ووم٤ميف ًمقـمٜمف، وؾمّٚمؿ ًمٚم٘مٓمٞمػ احلٌٞم٦ٌم  ْمتٝم٤م 

شاعم٤ٌمريم٦م
(1)

. 

                                                                                                               

 اًمًٕمقدي٦م، اخلؼم اًمرضم٤مء، ُمٓم٤مسمع حمًـ، نل طمًـ قمٌد اهلل اعمٕم٤مسون، اًم٘مٓمٞمػ ؿمٕمراء (1)

 .3، صه1414 إومم اًمٓمٌٕم٦م
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 (:وسموريخ ضمضورة  ..ايمممومقي اظمـطؼي)  -2

عم١مًمٗمف ( ضمضورة وسموريخ: اظمـطؼي ايمممومقي مـ اظمؿؾؽي ايمعرزمقي ايمسعقديي)يمت٤مب 

ذم شم٘مديٛمف هلذا  ايمدىمتقر ايمػضقميقوح  ٤م، ومٞمف أيًْم إؽمتوذ حمؿد فمقم صويمح ايمممهموء

ويم٤من »: اًمٙمت٤مب ممٞمزاشمف وظمّم٤ميّمف، يمام أصمٜمك قمغم ضمٝمقد ُم١مًمٗمف، وًمٜم٘مرأ ُم٤م يمتٌف سم٤مًمٜمص

اظمـطؼي )دم٤مه هذه اعمٜمٓم٘م٦م ُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب اعمقؾمقم سمذ ٤مممـ أطمس سم٤معم١ًموًمٞم٦م أيًْم 

 .ايمسقد حمؿد فمقم ايمممهموءًماؾمت٤مذ ( ضمضورة وسموريخ: ايمممومقي

وىمد ؾم٤مر ذم شم٠مًمٞمٗمف وشمدويـ َُمُقؾمققَمتِِف هذه اًمٓمري٘م٦م اًمتقصمٞم٘مٞم٦م، وم٤مقمتٛمد اًمٙمثػم ُمـ 

ت٥م اعمّم٤مدر اعمقصم٘م٦م اًمتل و ٚم٧م إًمٞمٝم٤م يده، ُمـ طمٗمري٤مت نصم٤مري٦م وٟم٘مقش ىمديٛم٦م ويم

خمٓمقـم٦م وُمٓمٌققم٦م ودوري٤مت ُمـ جمالت و حػ يقُمٞم٦م وُم٘م٤مسمالت ؿمخّمٞم٦م 

 .وضمقٓت ُمٞمداٟمٞم٦م، ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م، وقمّٚمؼ ذم ُمقاـمـ اًمتٕمٚمٞمؼ، وخلص، واؾمتٜمت٩م

وىمد طم٤مول أن يًتققم٥م قمٜمد قمروف احلقادث، وأن يًتقوح ىمدر اًمٓم٤مىم٦م 

 .واعمٞمًقر، وَمقومَؼ إمم رء يمثػم ُمـ هذا

رج وسم٤مؾمتح٘م٤م  ذم ىم٤ميٛم٦م اعمّم٤مدر ًمت٤مريخ ومج٤مء يمت٤مسمف هلذا ُمقؾمققم٦م ؿم٤مُمٚم٦م، شمد

 .هذه اعمٜمٓم٘م٦م وؿم١مو ٤م إظمرى، وظمدُم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمذيمر ًمف ويِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م

"أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمثر ُمـ أُمث٤مًمف، وأن يٙمت٥م قمٛمٚمف هذا ذم ىم٤ميٛم٦م طمًٜم٤مشمف
(1)

. 

 (:جتؾقوت) -3

ايمدىمتقر ، وىَمّدَم ًمف ايمشوفمر صموؽمؿ ضمسـ اظمممفهذا اًمٙمت٤مب ُمـ شم٠مًمٞمػ 

قمغم قم٤مدشمف ُمـ اًمتِمجٞمع واًمتحٗمٞمز ًمٙمؾ يم٤مشم٥م أو ؿم٤مقمر أو أدي٥م يثٜمل  اوؾمػمً  ،ايمػضقم

                                                                                                               

 اهل٤مدي قمٌد اًمديمتقر شم٘مديؿ اًمنموم٤مء،  ٤مًمح قمكم حمٛمد وشم٤مريخ، طمْم٤مرة: اًمنمىمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م( 1)

 .14 ص اًمًٕمقدي٦م، اًمدُم٤مم م،1992 - ه1412 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٗمْمكم،
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 .قمٚمٞمف وقمغم ؿمٕمره وأدسمف

ذم شم٘مديٛمف هلذا اًمٙمت٤مب طمٞم٨م ي٘مقل سم٤محلرف  ايمدىمتقر ايمػضقموًمٜم٘مرأ ُم٤م ظمٓمف 

  ٔل ايمبقًاسمـ إطم٤ًمء اًمتل قمروم٧م سمٕمٛمؼ وٓيٝم٤م  اظمممف وايمشوفمر»: اًمقاطمد

يزال ومقح قمٌػمه يٕمٓمر إضمقاء، ويزداد يمٚمام شم٘م٤مدم ُمـ أي٤مم ؿمٕمراء قمٌد اًم٘مٞمس، وٓ 

اًمٕمٝمد، ومٚمؿ شمٌؾ إي٤مم ُمـ روقم٦م  قره، ومل شم٘مٚمؾ ُمـ قمٜمٗمقان وهجف، سمؾ إٟمف أيمثر ُمـ 

هذا، وم٘مد متٞمز سمٛم٤ًميرشمف شمٓمقرات اًمٗمٙمر قمغم اُمتداد اًمٕمّمقر، اًمٗمٙمر اًمذي يًٛمق سمًٛمق 

 .ُمٕمٜمك آ ٓمٗم٤مء واًمقٓء، وؾمٛمق ُمٕمٜمك اًمٕمٓم٤مء واًمقوم٤مء

 ذم اعمنمف ؾمػمه قمغم ظمط نسم٤ميف وأضمداده ذم هذا اًمقٓء اًمٕمٔمٞمؿ ٔل وم٤ٌمرك اهلل

شاًمٌٞم٧م اًمٕمٔمامء، وووم٘مف إمم اًمقومػم ُمـ هذا
(1)

. 

 (:ايمؽتوب فمـ ويسليمقكؽ) -4

، ايمدىمتقر ايمػضقم ٤م، وىمد ىَمّدَم ًمف أيًْم إؽمتوذ ضمسـ آل محودةُم١مًمػ هدا اًمٙمت٤مب 

ؿم٤مد سم٤معم١مًمػ وسمٕمٓم٤ميف اًمث٘م٤مذم، وم٘مد قمغم ُمٜمٝمجٞمتف ذم شمِمجٞمع اعم١مًمٗملم واعمٌدقملم أ ٤موضمريً 

أدرى سمٛمِمٙمٚم٦م  إؽمتوذ ضمسـ آل محودةواعم١مًمػ اًمٙمريؿ »: ىم٤مل ذم هذا اًمِم٠من ُم٤م ٟمّمف

اًم٘مراءة وُمِمٙمٚم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٗم٤مقمؾ ذم طمريم٦م اًمتٓمقير إمم ُم٤م هق أومْمؾ، سمحٙمؿ 

 (.اعمٙمت٤ٌمت واعمٕمٚمقُم٤مت)ختّمّمف ذم 

، وُمٜمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ًمف أيمثر ُمـ ُم٤ًممه٦م ذم هذا اعمج٤مل

ر  . يديٜم٤م، وم٘مد أصم٤مر ومٞمف اًمت٤ًمول قمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اعمٓمّقر واعمٓمق 

وأن أشمرك ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ىمراءشمف عمٕمروم٦م حمتقاه واإلوم٤مدة ُمٜمف أومم ُمـ أن أؾمٝم٥م 

 .ذم احلدي٨م قمٜمف

                                                                                                               

 م،2112 - ه1423 إومم اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، ًمٌٜم٤من إوقاء، دار اعمنمف، طمًلم ضم٤مؾمؿ دمٚمٞم٤مت، (1)

 .12ص 
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دم٤مهٝم٤م وأن يٕمل إٟم٤ًمٟمٜم٤م ُمقىمٕمف ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ويًتِمٕمر واضمٌف 

 .هق ُم٤م ٟمٜمتٔمره ٕٟمف آٟمٓمالىم٦م اًمقاقمٞم٦م واخلالىم٦م

شوومؼ اهلل اعم١مًمػ اًمٙمريؿ ًمالؾمتٛمرار ذم أداء هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمنميٗم٦م
(1)

. 

 (:أهيت مـ أفمالم) -5

ذم اعمٜمٓم٘م٦م، ومٝمل  ٤مُمرُمقىمً  اأهة اعمحٛمد قمكم ُمـ إه إطم٤ًميٞم٦م اًمتل حتتؾ ُمريمزً 

وشمرضمع ذم .. .٤مط آضمتامقمٞم٦م إطم٤ًميٞم٦مُمـ إه اًم٤ٌمرزة واعمٕمرووم٦م ذم مجٞمع إوؾم

 ايمدىمتقر ايمػضقمهبذه اًمٙمٚمامت يٗمتتح .. ٟمًٌٝم٤م إمم قمِمػمة قمٌد اًم٘مٞمس اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمٝمػمة

 .إؽمتوذ فمقم حمؿد اظمحؿد فمقماًمذي أًمٗمف ( أفمالم مـ أهيت)شم٘مديٛمف ًمٙمت٤مب 

قمغم  فمقم اظمحؿد فمقمسم٤مٕخ اًمٗم٤موؾ  ايمدىمتقر ايمػضقموذم  ٤مي٦م شم٘مديٛمف يِمٞمد 

وُمـ ذًمٙمؿ ُم٤م سملم يديٜم٤م ُمـ يمت٤مب ي١مرخ ًمٌٕمض »: ف اًمٕمٚمٛمل، وطمٌف ًمٚمٕمٚمؿ، إذ ىم٤ملقمٓم٤مي

أقمالم أهة اعمحٛمد قمكم إطم٤ًميٞم٦م وهق ُمـ شم٠مًمٞمػ أطمد أسمٜم٤ميٝم٤م وواطمد ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م 

 .اًمِم٤ٌمن اعمقهقسملم اعمٕم٤مسيـ

هق وًمدٟم٤م اًمٕمزيز اًمٗم٤موؾ  ٤موطمديثً  وىمػ ىمٚمٛمف خلدُم٦م طمْم٤مرة هذه اعمٜمٓم٘م٦م ىمدياًم 

 .فمقم اظمحؿد فمقم

وووم٤مء ُمٜمف سمِمٙمؾ ظم٤مص ٕهشمف اًمٙمريٛم٦م ورضم٤مٓهت٤م اًمٜمٌالء يم٤من هذا اًمٙمت٤مب 

 .يْمٞمٗمف إمم ؾمٚمٗمف ُمـ ٟمت٤مج ٟم٤مومع ٤مٟمت٤مضًم 

وإين ٕطمٞمل ومٞمف هذا اًمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم اعمتقا ؾ وأسم٤مرك ًمف هذا اًمٕمٛمؾ اعمٗمٞمد وأىمدر 

 .ًمف ووم٤مءه ٕهشمف وأسمٜم٤مء وـمٜمف

                                                                                                               

 اًمٕمٚمقم، دار اًمٗمْمكم، اهل٤مدي قمٌد اًمديمتقر شم٘مديؿ مح٤مدة، نل طمًـ اًمٙمت٤مب، قمـ وي٠ًمًمقٟمؽ( 1)

 .12م، ص 2115 - ه1426 إومم اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، سمػموت



 دراسات حول املنهج العلني والرتبوي: القشه الثاني  | 
 

167 

 

شهذه إقمامل اخلػمةاعمقمم شمٕم٤ممم أن يقوم٘مف ًمالؾمتٛمرار ذم ُمثؾ  ٤مداقمٞمً 
(1)

. 

وُمـ ظمالل هذه اًمٜمامذج وهل همٞمض ُمـ ومٞمض ٟمًتٜمت٩م سمقوقح شمِمجٞمع 

ًمٚمٛم١مًمٗملم، وإؾم٤ٌمغ يمٚمامت اًمثٜم٤مء واًمت٘مدير قمغم ضمٝمقدهؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ايمدىمتقر ايمػضقم

واًمث٘م٤مومٞم٦م، واإلؿم٤مدة سمخّم٤ميص يمؾ يمت٤مب وممٞمزاشمف، وقمدم ذيمر اًمثٖمرات أو اًمٜمقاىمص 

ًمٙمت٤مب، وذًمؽ هبدف حتٗمٞمز اعم١مًمػ ٟمحق اعمزيد ُمـ أو اعمالطمٔم٤مت اًمتل ىمد شمٙمقن قمغم ا

 .اًمٕمٓم٤مء اًمٕمٚمٛمل واإلٟمت٤مج اًمث٘م٤مذم

 خالصح انمىل

ىمد ؾم٤مهؿ ُمـ ظمالل ُمٜمتج٤مشمف اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م  ايمدىمتقر ايمػضقمإن 

وإدسمٞم٦م ذم إهمٜم٤مء اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلديد واعمٗمٞمد، وإصمراء اًم٤ًمطم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

واد ذم شمِمجٞمع اعم١مًمٗملم واًمُٙمّت٤مب، واعم٤ًممه٦م ذم ٟمنم اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ ُمـ يمام يٕمد ُمـ اًمر

ذم جمتٛمٕمٜم٤م مل ُيَ٘مدم ًمف  ٤مظمالل شم٘مديامشمف اًمٙمثػمة ًمٚمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗملم، وم٘مّٚمام ٟمجد يم٤مشمًٌ 

 .ذم أطمد يمتٌف ايمدىمتقر ايمػضقم

ودم٤موسمف سمٙمؾ رطم٤مسم٦م  در ًمٚمت٘مديؿ ٕي يم٤مشم٥م، وٕي يمت٤مب، يدل قمغم اهتامُمف 

 .وأ ح٤مب اًم٘مٚمؿ، وشمِمجٞمٕمف حلريم٦م اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦مسم٤معم١مًمٗملم 

ومٛمـ اعمالطمظ أن شم٘مديامشمف مل شم٘متٍم قمغم ذحي٦م دون أظمرى، وٓ قمغم اعم١مًمٗملم 

اًم٤ٌمرزيـ دون همػمهؿ، وم٘مد ىَمّدَم ًمٚمٛم١مًمٗملم اًم٤ٌمرزيـ واعمِمٝمقريـ يمام ًمٚمٛمٌتديلم وهمػم 

ٛمؾ ذم شم٘مديامشمف يمؾ ًمٖمػمهؿ، وم٘مد ؿم ٤ماعمٕمرووملم، ويمام أٟمف ىَمّدم ًمٚمٕمٚمامء ىَمّدَم أيًْم 

اًمنمايح، ويمؾ اعم١مًمٗملم، وخمتٚمػ اًمٙمت٥م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمًتقاه٤م اًمٕمٚمٛمل، أو ُمٙم٤مٟم٦م 

 .اُم١مًمٗمٞمٝم٤م: سمؾ ٟمجد أٟمف ىَمّدم ًمٙمتٞم٤ٌمت  ٖمػمة ضمدً 

وذم ذًمؽ دًٓم٦م واوح٦م قمغم شمقاوٕمف اًمٕمٚمٛمل، وطمٌف ٕ ح٤مب اًم٘مٚمؿ، ورهمٌتف 

                                                                                                               

 .يمٛمٚمزُم٦م ُمٓمٌقع قمكم، اعمحٛمد حمٛمد قمكم أهيت، ُمـ أقمالم( 1)
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 .ذم شمٗمٕمٞمؾ احلريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمجتٛمع

متٜمك ًمق أن شم٘مديامشمف يم٤مٟم٧م ُم١مرظم٦م سم٤مًمٞمقم واًمت٤مريخ ًمٚمتقصمٞمؼ اًمت٤مرخيل، ومام ويمٜم٧م أ

 .حلٔمتف هق همٞم٤مب أي شمقصمٞمؼ ًمت٤مريخ يمت٤مسم٦م أي شم٘مديؿ

َٛمع هذه اًمت٘مديامت ذم جمٚمد واطمد أو أيمثر يمل شمِمٙمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م  يمام أرضمق أن دُمْ

 . ُمدرؾم٦م ضمديدة ذم ومـ اًمت٘مريظ ًمٚمٙمت٥م و ٜم٤مقمتف

، وأدام قمٚمٞمف ًم٤ٌمس اًمّمح٦م تقر فمبد اهلودي ايمػضقمايمعالمي ايمدىمطمٗمظ اهلل ؿمٞمخٜم٤م 

واًمٕم٤مومٞم٦م، يمام أسمتٝمؾ إمم اعمقمم قمز وضمؾ أن يٓمٞمؾ ذم قمٛمره، وأن يْم٤مقمػ ًمف إضمر 

 .إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م اًمدقم٤مء... واًمثقاب قمغم ُم٤م ىمدُمف خلدُم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم

 



169 

 

 )*(وهنهج الكتاتح عنذ العالهح الفضلي فّن

وتفمبد ايمغـل أمحد ايمعرهمايمشقخ 
(1)

 

ُمـ سملم أىمراٟمف اًمٕمٚمامء سم٠مؾمٚمقب ومريد  ايمعالمي ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقممتٞمز 

 .ورايع ذم اًمٙمت٤مسم٦م

 .ُمث٤مر إقمج٤مب اًمٙمت٤مب واًم٘مراء قمغم طمد ؾمقاء - وٓ يزال -يم٤من 

 .وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ شمالُمذشمف وروم٘م٤ميف حيدصمقن هبذا

 اًمٜمجػ إذف أشمذيمر هٜم٤م أن أطمد شمالُمذشمف طمدصمٜم٤م قمـ دراؾمتف قمٜمده أي٤مم يم٤من ذم

إن ُم٤م قمٜمد : ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف -يمؾعالمي ايمػضقموهق زُمٞمؾ  -يم٤من أطمد أؾم٤مشمذشمٜم٤م : ي٘مقل

وهق  .(.هذا راح جيٜمٜمل سم٠مؾمٚمقسمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م)ُمـ اًمٕمٚمؿ قمٜمدي ًمٙمـ  ايمشقخ ايمػضقم

وًمٙمـ أؾمٚمقسمف ويمت٤مسمتف ُمـ  ايمعالمي ايمػضقمي٘مّمد أن ُمًتقاي اًمٕمٚمٛمل ُمت٘م٤مرب ُمع 

 !!!جلٜمقناًمروقم٦م سمحٞم٨م يم٤مد يّمٞمٌٜمل سم٤م

وي٘مقل أطمد اًمٗمْمالء قمـ يمت٤مسمتف قمٜمد ذيمره ًمتٛمٙمـ اًمٕمالُم٦م ُمـ هقم٦م اًمٙمت٤مسم٦م إٟمف 

 .وهل هلج٦م قمراىمٞم٦م حمٚمٞم٦م( ؿم٤مرود)

ويٕمقد ذم شم٘مديري هذا إمم مجٚم٦م ُمـ اعمٛمٞمزات ذم ؿمخّمٞم٦م هذا اًمٕمٛمال  يمٙم٤مشم٥م، 

 .أوضمزه٤م ذم قمدة قمٜم٤مس، صمؿ ٟمتحدث قمـ ُمٕم٤ممل أؾمٚمقسمف وُمٜمٝمجف ذم اًمٙمت٤مسم٦م
                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14اًمًٜم٦م  ،55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .ٓمٞمػ٘مسم٤مطم٨م وأؾمت٤مذ سم٤محلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمـ اًم (1)
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 خصُحانش ممُضاته

 ايمعرزمقي ايمؾغي زمعؾقم اهتاممف -4

وُمدرؾًم٤م، وسم٤مطمًث٤م وحم٘مً٘م٤م، وأدي٤ًٌم  ٤مطمٞم٨م أوٓه٤م اًمٙمثػم ُمـ آهتامم، دارؾًم 

وسم٢مًم٘م٤مء ٟمٔمرة هيٕم٦م قمغم ُم١مًمٗم٤مشمف يتْمح  ..، ٕ ٤م ًمٖم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م اخل٤ممت٦ماوٟم٤مىمدً 

 . ُمدى هذا آهتامم

ن اًمٙمثػميـ ُمـ ُمدقمل ؿم٠م -وهذا آهتامم مل حيدوه إمم اًمتِمد  واإلؾمٗم٤مف 

سمؾ شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م يمٚمٖم٦م طمٞم٦م ُمتٓمقرة  -احلٗم٤مظ قمغم اًمٚمٖم٦م واجل٤مُمديـ قمغم ىمقاًمٌٝم٤م اًمؽماصمٞم٦م

 .ُمٓمقاع

: شمردد قمغم ًم٤ًمٟمف اواطمدً  ًٓ وٓ ٟمٗمت٘مر ًمٚمتٛمثٞمؾ قمغم ذًمؽ، وًمٙمـ ٟمذيمر ًمذًمؽ ُمث٤م

وهق دمقيزه اعمْم٤مرع ُمـ وضمد ًمٞمّمٌح يتقاضمد سمٛمٕمٜمك احلْمقر، وىمد ُمٜمع ذًمؽ سمٕمض 

... حيزن: سمٛمٕمٜمك - يمام هق ذم اًمٚمٖم٦م ىمدياًم  -ظ قمغم اًمٚمٖم٦م ٕن يتقاضمد دقم٤مة احلٗم٤م

، الً يتقاضمد ذم اًمٗمّمؾ ُمث: وشمٕمٚمٞمؾ اًمتجقيز قمٜمده هق يمثرة آؾمتٕمامل أن، وم٢مذا ىمٞمؾ

 . احلْمقر واحلّمقل، وهذا دًمٞمؾ طمٞمقي٦م اًمٚمٖم٦م: ومٝمؿ اًم٤ًمُمع ُمٜمف

إيّم٤مل اعمٕمٜمك، وذم ووٛمـ هذا آهتامم اهتامُمف سم٤مًمٌالهم٦م، وهل اًمقؾمٞمٚم٦م اعمثغم ذم 

 ..ىمرأت ذح  ٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد مخس ُمرات: هذا اًمّمدد ؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل

وًمٚم٘م٤مرئ أن يتّمقر اًمٗم٤ميدة اًمٌالهمٞم٦م اًمتل ؾمتٕمقد قمغم ىم٤مرئ  ٩م اًمٌالهم٦م وذطمف هبذه 

سموريخ ايمتمميع )اًمٙمثرة، وىمد ذيمر ًمٜم٤م ذم أطمد اًمٚم٘م٤مءات أٟمف اؾمتٗم٤مد ذم شم٠مًمٞمٗمف ًمٙمت٤مب 

إمثول دم هنٍ )ػًما ُمـ ىمراءاشمف ًمنمح اًمٜمٝم٩م، ويمذًمؽ ذم شم٠مًمٞمٗمف ًمٙمت٤مب يمث( اإلؽمالمل

 (.ايمبالنمي
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 ياظمقؽمقفمقّ  ايمثؼوهمي -2

 ٤مطمٞم٨م مجع سملم اًمٕمٚمقم احلقزوي٦م اعمتٕم٤مروم٦م، واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م دراؾم٦م واـمالقمً 

وىمراءة، أوم٤مد ُمـ قمٚمقم قمٍمه سم٘مًط واومر، وشمالىمح٧م ذم ذهٜمٞمتف اًمقىّم٤مدة صم٘م٤موم٤مت 

 .تٛمٕم٧م ٕىمراٟمف، أو٤مءت سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤مُمتٕمددة، ىمٚمام اضم

 ايمرؽمويمقي -3

ذم أقمامًمف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ُمـ ُمقىمع اعم١ًموًمٞم٦م  ايمعالمي ايمػضقموأىمّمد هب٤م اٟمٓمال  

اًمديٜمٞم٦م، اًمتل شمًتقضم٥م قمغم اًمداقمٞم٦م ختػّم أومْمؾ اًمٓمر  وأطمًٜمٝم٤م ذم إيّم٤مل رؾم٤مًمتف، 

 . ٟم٘مّم٤منوشمّمحٞمح أدواشمف اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، ًمتّمؾ اًمرؾم٤مًم٦م يمام أراده٤م اًم٤ٌمري سمال زي٤مدة وٓ

وٕن خي٤مـم٥م  وهذه اًمرؾم٤مًمٞم٦م دقمتف ٕن خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس قمغم ىمدر قم٘مقهلؿ،

وٕن يِمٌع طم٤مضم٦م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمقم  وٕن يٜم٤مىمش اعمث٘مٗملم سم٠مدواهتؿ، اًمِم٤ٌمب سمٚمٖمتٝمؿ،

 .احلقزوي٦م ذم شمٌٞم٤من دروؾمٝمؿ

وٓ ؿمؽ أن ذم اـمالع اًمٕمالُم٦م قمغم ظمٓمقرة ودور إدب ذم شمروي٩م اًمٕم٘م٤ميد 

قح اًمٗمٙمرة وإؾمٚمقب ُم١ًموًمٞم٦م وروي٦م ًميورة إدب وإومٙم٤مر، طمداه جلٕمؾ وو

اإلؾمالُمل
(1)

 . 

وُمـ اجلدير ذيمره هٜم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ ىمروف اًمِمٕمر وقمروف قمغم اعمرضمع اًمديٜمل 

يِمجع قمغم ذًمؽ وي٘مقل سم٠من  ايمسقد ايمشغمازي، طمٞم٨م يم٤من ايمسقد فمبد اهلودي ايمشغمازي

 . يِمجٕمقن ذًمؽ ذًمؽ ي٤ًمقمد ذم ومٝمؿ اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م، سمٞمٜمام مل يٙمـ أظمرون

                                                                                                               

 .21: ٟمحق أدب إؾمالُمل  (1)
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 كتاتته ويُهج فٍ يؼامل

، واًمتل ايمعالمي ايمػضقمٟمًتٓمٞمع أن ٟمًؼم هذه اعمٕم٤ممل ُمـ ظمالل ضمقًم٦م ذم يمت٤مسم٤مت 

، شمًتٓمٞمع أن شمْمع إ ٌٕمؽ قمٚمٞمف، ًمق ُدّس سملم ُمئ٤مت اُمتٛمٞمزً  ٤مؾمتقوح ًمٜم٤م أن صمٛم٦م أؾمٚمقسمً 

 . إورا 

٦م ًمٚم٘م٤مرئ مم٤م يتٕمٚمؼ سمٗمـ وُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسم٦م، وٟمؽمك اًمٌ٘مٞم ٤موٟمحـ هٜم٤م ؾمٜمذيمر ؿمٞمئً 

 .ًمٞمًتقوحٝم٤م سمٜمٗمًف

 انفٍ يؼامل

 ايمعبورة ووقح -4

وهق نٍت ُمـ ووقح اًمٚمٗمٔم٦م، اًمتل خيت٤مره٤م اًمٕمالُم٦م سمٕمٜم٤مي٦م، وًمق ضمرسم٧م 

وووٕم٧م ُمٙم٤من هذه اًمٚمٗمٔم٦م ًمٗمٔم٦م أظمرى ُمرادوم٦م ًمقضمدت أن اعمٕمٜمك ىمد شمٖمػم، 

 .واٟمحروم٧م سمف هذه اًمٚمٗمٔم٦م إمم ُم٘مّمقد نظمر ذم أيمثر إطمٞم٤من

، ٕن هذا ي٠ميت سمدوره ُمـ ووقح اعمٕمٜمك واًمٗمٙمرة ًمديف ذم هذا ٤موٓ أفمٜمٜمل ُم٤ٌمًمٖمً 

 .سمحٞم٨م شمقظمك هل٤م اًمٚمٗمٔم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ايمقاضمد ممداهو إلم اظمختؾػي إيمػوظ إرصموع -2

وذًمؽ أن ُمـ يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين سملم يديف شمٗمٜمـ ذم اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م، سمخالف ُمـ يم٤مٟم٧م 

هبذا اًمٚمٗمظ، سمؾ رسمام  اعمٕم٤مين ُمٚمتّم٘م٦م ًمديف سمٚمٗمظ ُمٕملم، ومٝمق ٓ يًتٓمٞمع اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م إّٓ 

يٗمٝمؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمدم ووقح اعمٕمٜمك ًمديف سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م، وًمٞمتخٚمص ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف 

 .يٚم٘مل اًمٙمالم قمغم قمقاهٜمف

يتتٌع اعمٕم٤مين ومٞمجد أ ٤م ُمرت قمؼم شم٤مرخيٝم٤م سم٘مقاًم٥م ًمٗمٔمٞم٦م  - طمٗمٔمف اهلل -شمراه 
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 .خمتٚمٗم٦م، أو ًمقٟمتٝم٤م اًمٕمٚمقم سمّمٌغ ُمت٤ٌميٜم٦م، وًمٙمـ اعمٕمٜمك هق اعمٕمٜمك

ىمريٜم٦م )هذا ُم٤م قمؼم سمف إ قًمٞمقن قمـ اإلـمال  سم٠مٟمف ُمًتٗم٤مد ُمـ  ويمٛمث٤مل قمغم

سمٞمٜمام ذه٥م اعمِمٝمقر ( ه1164ت ) ؽمؾطون ايمعؾامء إصػفوين، ُمت٤مسمٕملم سمذًمؽ (احلٙمٛم٦م

إمم أٟمف ُمًتٗم٤مد ُمـ اًمقوع
(1)

. 

واعمٕمٜمك هق اعمٕمٜمك وًمٙمـ اًمتٕمٌػم قمٜمف سم٘مريٜم٦م احلٙمٛم٦م ُمّمٓمٚمح ًمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء هق 

إلـمال  سمّمٌٖم٦م أ قًمٞم٦م يٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٛم٘مدُم٦م احلٙمٛم٦م أو أول ُمـ اؾمتخدُمف، ومتٚمقن ا

 .ىمريٜم٦م احلٙمٛم٦م

دروس دم أصقل همؼف )وًمٜمذيمر هٜم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذه اًمٜم٘مٓم٦م مم٤م ؾمجٚمف ذم يمت٤مسمف 

طمقل شمٕمريػ اعمٓمٚمؼ ًمٜمرى يمٞمػ يٕم٤مًم٩م اًمٕمالُم٦م اًمٗمٙمرة سمؼماقم٦م اعمّٓمٚمع قمغم  (اإلمومقي

ذم أ قًمف اعمٓمٚمؼ  غـقيايمشقخ مقمرف »: أؾم٤مًمٞم٥م اًمٗمالؾمٗم٦م وإ قًمٞملم واًمٚمٖمقيلم

واعم٘مٞمد سمخالف اعمٓمٚمؼ: وًمذا قمرومقه ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٕمريػ  .(.ُم٤م دل قمغم اعم٤مهٞم٦م سمال ىمٞمد)سمذ

 (.ُم٤م دل ٓ قمغم ؿم٤ميع ذم ضمٜمًف)اعمِمٝمقر ًمٚمٛمٓمٚمؼ سم٠مٟمف 

ويمؾ هذه اًمتٕمريٗم٤مت وأُمث٤مهل٤م مم٤م ذيمر ذم اعم٘م٤مم شمتحرك داظمؾ إـم٤مر اًمٗمٙمر 

قوقع اًمٚمٖمقي إ قزم إمم ُمقوقع ومٚمًٗمل هذا اعم - يمام ؾمٜمرى -اًمٗمٚمًٗمل سمام طمّقل 

يدور ذم ومٚمؽ اعم٤مهٞم٦م وُم٤م يرشمٌط هب٤م ُمـ ؿم١مون، ُمع أن ُمٗمٝمقم اإلـمال  واًمت٘مٞمٞمد ُمـ 

 . أسمرز وأووح اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمرومٞم٦م

طمج٥م  ٤موًمٕمؾ هذا اإلًمٖم٤مز اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ُُمٜمٞم٤م سمف ضم٤مءمه٤م ُمـ ووقطمٝمام ووقطًم 

 .ـ اًمٗمٚمًٗم٦م وُمٕمٓمٞم٤مهت٤مقم اسمٞمٜمٝمام وسملم أن يٕمّروم٤م اًمتٕمريػ اًمٕمٚمٛمل سمٕمٞمدً 

وم٤مإلـمال  هق اإلـمال ، واًمت٘مٞمٞمد هق اًمت٘مٞمٞمد يمام يٗمٝمٛمٝمام اًمٜم٤مس وإ قًمٞمقن 

ًمٞمس هلؿ ا ٓمالح ظم٤مص ومٞمٝمام، وإٟمام اؾمتقردومه٤م ُمـ اًمٕمرف واًمٚمٖم٦م، وسمام ًمإلـمال  

                                                                                                               

 .222: اًمقؾمٞمط ذم ىمقاقمد ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  (1)
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 . ش...ُمـ ُمٕمٜمك اًمِمٞمقع واًمِمٛمقل

 احلوصمي مقوع دم إّٓ  آؽمتطراد فمدم -3

ٓ يمٛمـ ي٘مٓمػ  ٤مهٜمٞم٠مة ًمٞمقوح ومٙمرة أو ُمّمٓمٚمحً  ذم ؾمٞم٤م  اًمتٗمٝمٞمؿ شمراه يتقىمػ

ٌ د ـمريؼ اًم٤ًمًمٙملم أو يمٛمـ ييضء  اورودً  اؾمتٝمقشمف ذم ـمري٘مف إمم هدومف، سمؾ هق يمٛمـ ُيٕم

 .ـمري٘مٝمؿ سم٤مؾمتٓمراداشمف، وُمـ هٜم٤م وم٢من اؾمتٓمراده ُمٜمزه قمـ اًمٚمٝمقي٦م

ًمٚمٓم٤مًم٥م إن مل يٙمـ هٜم٤م  اوًمٕمؾ سمٕمض اؾمتٓمراداشمف شم٠ميت ُمـ أن ُم٤م ي٘مقًمف ُمٗمٞمد ضمدً 

ٓؾمتٞمْم٤مح ( أصقل احلديٌ)نظمر، وًمػمضمع قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إمم يمت٤مسمف  ومٗمل ُمقوع

 .ذًمؽ أيمثر

 إصمـبل اظمرادف واؽمتخدام اظمصطؾح سمعريػ -4

اؾمتخدام هذا  ايمعالمي ايمػضقمورسمام قم٤مب سمٕمض ُمـ ٓ ظمؼمة ًمف سمٗمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم 

ذم يمت٥م اًمدرس احلقزوي، وًمٙمـ إذا قمرف اًم٥ًٌم سمٓمؾ اًمٕمج٥م  ٤ماعمرادف ظمّمقً  

 .٘م٤مليمام ي

ذم  ايمسقد ايمطبوؿمبوئلوىمد وضمدٟم٤م سمٕمْمٝمؿ يًتخدم اعمرادف اًمٗم٤مرد، يمام ًمدى 

وًمٚمٛمقضمقد ُمٕمٜمك »: يمت٤مسمف سمداي٦م احلٙمٛم٦م طمٞمٜمام سمح٨م قمـ ُمٗمٝمقم اًمقضمقد طمٞم٨م ي٘مقل

ش (...ه٧ًم)سمًٞمط يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م سمذ
(1)

. 

سمٚمد يت٘مـ اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وأًّمػ يمت٤مسمف ذم  ايمسقد ايمطبوؿمبوئلوُمـ اعم١ميمد أن يمقن 

اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وًمٓمالب يتٙمٚمٛمقن اًمٗم٤مرؾمٞم٦م أو قمغم إىمؾ ي٠مًمٗمق ٤م هق اًمذي قمزاه إمم ذيمر 

 .اعمرادف اًمٗم٤مرد ًمتقوٞمح ومٙمرشمف

                                                                                                               

 .21: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس  (1)
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ًمٚمٛمرادف ي٠ميت ذم جم٤مل شمٕمريٗمف ًمٌٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت  ايمعالمي ايمػضقمواؾمتخدام 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمّمقً ٤م احلديث٦م ُمٜمٝم٤م وقمغم إظمص اعمؽممج٦م ُمٜمٝم٤م، وهق أطمد أهؿ ُم٤م 

 .اًمِمٞمخ ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م واعمٜم٤مه٩م إيم٤مديٛمٞم٦م احلديث٦ماؾمتٗم٤مده 

ومٚمدى دراؾمتف عمّمٓمٚمح ُمٕملم ًمتٕمريٗمف وشمقوٞمح ُمٕمٜم٤مه يتٛمٞمز أؾمٚمقب اًمِمٞمخ ذم 

سمحثف قمـ هذه اًمدًٓم٦م جلذور وشمٓمقر اعمٗمردة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م 

٤مىمِم٦م صمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م ؿمقاهد اعمٗمردة ذم اًم٘مرنن واحلدي٨م وإدب اًمٕمريب وحتٚمٞمؾ وُمٜم

 .اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م صمؿ اًمق قل إمم اًمٜمتٞمج٦م سمتٕمريػ واٍف ودىمٞمؼ

واؾمتخدام اعمرادف إضمٜمٌل ذم شمٕمريػ اعمّمٓمٚمح ًمف وم٤ميدشم٤من أؾم٤مؾمٞمت٤من، إومم 

إذا يم٤من اعمّمٓمٚمح قمريب إ ؾ وهل اعم٤ًمقمدة ذم شم٘مري٥م اعمٕمٜمك، واًمث٤مٟمٞم٦م إذا يم٤من 

 ًمٖمتف إ ٚمٞم٦م وُمدى شمٓم٤مسمؼ اعمّمٓمٚمح ُمؽممًج٤م قمـ ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م وهل ُمٕمروم٦م اعمٕمٜمك ذم

اًمؽممج٦م ُمع اعمٕمٜمك ويمٞمػ شمٓمقرت دًٓمتف ذم ًمٖمتف إ ٚمٞم٦م صمؿ سمٕمد شمرمجتف إمم اًمٚمٖم٦م 

 .اًمٕمرسمٞم٦م

وىمد أؿم٤مر اًمِمٞمخ ذم أطم٤مديثف ُمٕمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمّرة أن دراؾم٦م اًمتٓمقر اًمٚمٖمقي 

ًمٚمٛمٗمردة ُمّمدر ُمٝمؿ ذم ُمٕمروم٦م دًٓمتٝم٤م، وأٟمف ًماؾمػ ٓ يقضمد ًمديٜم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ثؾ هذا اعمٕمجؿ يمام ذم اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م إظمرى مم٤م ي٠مظمذ وىمًت٤م وضمٝمًدا يمٌػميـ ُمـ ُم

 .اًم٤ٌمطم٨م

 ايمؼورئ اؽمتـتوج -5

٤ًٌم سم٥ًٌم قمٜمٗمف ذم اإلىمٜم٤مع ي٠مظمذ سمٞمدك  يٚمجئؽ يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب إمم إًم٘م٤مء يمت٤مسمف ضم٤مٟم

 وأطمٞم٤مًٟم٤م ي٠مظمذ سمٕمٜم٘مؽ، وهذا يٕمقد إُم٤م إمم قمدم اًم٘مدرة قمغم اًمتدًمٞمؾ وإُم٤م إمم قمدم وضمقد

اًمدًمٞمؾ، وإُم٤م إمم آؾمتٕمج٤مل ذم ووع اًمٜمت٤مي٩م وهذا إظمػم ظمٓم٠م ذم ومـ اًمٙمت٤مسم٦م رسمام 

 .وّٞمع قمغم اًمٙم٤مشم٥م ومر ٦م إىمٜم٤مع اًم٘م٤مرئ
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وًمذا ٟمجد أن إقمٓم٤مء ه٤مُمش ُمـ طمري٦م اًمتٗمٙمػم واعمقازٟم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م أصمٜم٤مء ؾمػم 

مل اًم٘م٤مرئ ُمع اًمٙم٤مشم٥م ذم اًمٙمت٤مب وشمرك اًم٘م٤مرئ يًتٜمت٩م سمٜمٗمًف اًمٜمتٞمج٦م هل ُمـ أهؿ ُمٕم٤م

 .اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم

وهذا ( ىمد يٙمقن) أو ( ًمٕمؾ)أو ( رسمام: )دمده ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٕمؼم سمٚمٗمٔم٦م

 .يريح اًم٘م٤مرئ يمثػًما ٕٟمف يِمٕمر سم٠مٟمف ُمِم٤مرك ُمع اًمٙم٤مشم٥م ذم اىمتٓم٤مف اًمٜمت٤مي٩م

 ايمؼراء ؿمبؼي مرافموة -6

٤مة شمٗمت٘مد يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م ًمٚمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي اًمذي يٕمٜمل ذم أطمد ضمقاٟمٌف ُمراقم

اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل ووع ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمٙمت٤مب وم٢مذا يم٤من اًمٙمت٤مب ًمٚمٛمتخّمّملم وضم٥م أن شمٙمقن 

 .ـمري٘م٦م يمت٤مسمتف خمتٚمٗم٦م قمام ًمق يُمت٥م ًمٖمػمهؿ

يٙمت٥م سمٕمْمٝمؿ يمت٤مسًم٤م وهق سمٕمٜمقان يمقٟمف ًمٖمػم اعمتخّمّملم ومتجده ويم٠مٟمف يمتٌف 

 .ًمٚمدوم٤مع قمـ ومٙمرة ذم ذًمؽ اًمتخّمص، ومٞمٙمقن اًمٙمت٤مب حمدود اًم٘مراء

٤م عمٌتديلم ذم ختّمص ُم٤م ومؽماه وىمد ؿمط سمف ىمٚمٛمف وراح ورسمام يمت٥م سمٕمْمٝمؿ يمت٤مسمً 

 .يٜم٤مىمش اعمتخّمّملم ُمـ أُمث٤مًمف

وهق اعمقوقع ًمٚمٛمٌتديلم جيده  يمؾعالمي ايمػضقم (مبودئ أصقل ايمػؼف)وُمـ ي٘مرأ 

وهق اعمقوقع متٝمٞمًدا  (دروس دم أصقل همؼف اإلمومقي): خمتٚمًٗم٤م مت٤مًُم٤م قمـ يمت٤مسمف أظمر

 . ٕمرضًمٚمٌح٨م اخل٤مرج، ُمـ طمٞم٨م اعم٤مدة واًم

: اًمذي ىم٤مل ومٞمف (ايمقؽمقط دم ومقافمد همفؿ ايمـصقص ايمممفمقي): وهٙمذا ذم يمت٤مسمف

شمقظمٞم٧م ومٞمف أن يٙمقن أيمثر ووقطًم٤م ذم اًمتٕمٌػم وأيمثر سمٞم٤مًٟم٤م ذم اًمدًٓم٦م، ًمٞمٙمقن ذم »

شُمتٜم٤مول يد اعمث٘مػ اًمٕم٤مم أيًْم٤م
(1)

. 

                                                                                                               

 .8: اعم٘مدُم٦م  (1)
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ؾ ورسمام يم٤من هذا اًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي ُم٤م طمداه إمم اقمتامد ُم٤م يق ؾ اعمٕمٜمك سم٠مين اًمًٌ

مم٤م يًٛمح سمف اًمٌح٨م طمتك ًمق يم٤من ظمالف اعمِمٝمقر إظمذ سمف يم٤مقمتامده اعمٕم٤مضمؿ احلديث٦م، 

 .يم٤مًمقؾمٞمط

 انكتاتح يُهج

 ايمبحٌ ؽمغم طمطي أموم ايمؼورئ ووع -4

ي٘محٛمؽ يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب ذم سمحقصمٝمؿ ُمـ همػم أن شمٕمرف إمم أيـ ؾمٞم٠مظمذوٟمؽ، 

اًمٗم٤ميدة اًمتل رسمام  وإمم ُم٤مذا يرُمقن ُمـ سمحقصمٝمؿ، وم٘مد شم٘مرأ وخترج سمٗم٤ميدة وًمٙمـ ًمٞم٧ًم

 .يم٤مٟم٧م ُم٘مّمقدة ًمٚمٛم١مًمػ وذًمؽ سم٥ًٌم قمدم ووع اخلٓم٦م أُم٤مم اًم٘م٤مرئ

ُمٝمدت ... »: قمغم ذًمؽ مم٤م يمتٌف اًمٕمالُم٦م ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًمقؾمٞمط ًٓ ًمٜم٘مرأ ُمث٤م

، ٕٟمف قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط اًمتل متثؾ (آضمتٝم٤مد)ًمدراؾم٦م هذه اًم٘مقاقمد سمٌح٨م ُمقوقع 

 .شمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مٞمف ُمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

ًمتٕمريػ اًم٘م٤مقمدة وشمٕمريػ  :إول:... دراؾم٦م اًم٘مقاقمد إمم أرسمٕم٦م أسمقاب و ٜمٗم٧م

سمحث٧م ىمقاقمد شمٕمٞملم ُمراد اعمنمع  :اًمث٤مًم٨م... ًمٌٞم٤من جم٤مل دراؾم٦م اًمٜمص :اًمث٤مين... اًمٜمص

 :اًمراسمع... أو شمردد سملم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز ٤مأو ُمِمت٘مً  ٤ماإلؾمالُمل ُمـ اًمٜمص إذا يم٤من ُمِمؽميمً 

( فم٤مهرة اًمتخ٤مًمػ)سمام أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف  درؾم٧م قمالىم٤مت اًمٜمّمقص، وهل اعمتٛمثٚم٦م

 (.ُمِمٙمٚم٦م اًمتٕم٤مرض)و

وإظم٤مل أن هذا اًمتٌقي٥م أىمرب إمم ـمٌٞمٕم٦م ىمقاقمد ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ 

 .شطمٞم٨م إٟمف أد  ذم اًمتًٚمًؾ وأؾمٚمؿ ذم اًمؽماسمط اًمٕمْمقي سمٞمٜمٝم٤م

 اظمؿفدة اظمؼدموت ؽمقق -2

قث يمام رأيٜم٤م ذم اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ وم٢من ؾمق  اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدة  ٗم٦م ممٞمزة ًمٌح
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ودراؾم٤مت اًمٕمالُم٦م، شمتْمح سمٛمراضمٕم٦م هيٕم٦م ًمٙمتٌف وُم١مًمٗم٤مشمف
(1)

، سمٞمٜمام ٟمجد أن اىمتح٤مم 

 .اعمقوققم٤مت واًمٌحقث ُمـ دون ؾم٤مسم٘م٦م إٟمذار ؾمٛم٦م يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم

اعم٘مدُم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، واًمتل شمٗمٞمد ذم شمٕمريػ : وُمـ هذه اعم٘مدُم٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

 .اًمٕمٚمؿ، وُمٕمروم٦م واىمٕمف

٤م، وشمٗمٙمٞمٙمٝم٤م وإرضم٤مقمٝم٤م إمم أ قهل٤م ح٤مت شم٤مرخيٞمّ ويدظمؾ وٛمـ هذا شمتٌع اعمّمٓمٚم

 . اًمٚمٖمقي٦م

 إهمؽور زمكم ايمعضقي وايمؼمازمط ايمتسؾسؾ سمقطمل -3

شم٠ميت سمحقث سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ُمِمقه٦م ُمـ طمٞم٨م اًمؽماسمط اًمٕمْمقي، طمٞم٨م يٌدأ سمام 

 .يٗمؽمض شم٠مظمػمه، وي١مظمر ُم٤م يٗمؽمض شم٘مديٛمف

ايمققكوين ومبؾ  اظمبدأ إول دم ايمػؽر)ًمٜمٜمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُم٤م يمتٌف طمقل 

حي٤مومظ  الً ُمع ُمٜمٝمج٦م اًمٌح٨م اًمتل شمقظمٞمتٝم٤م ٕقمرض اعمقوقع ُمتًٚمً ٤ممتِمٞمً » (:ؽمؼراط

سمٕمرض متٝمٞمدي أووح ومٞمف ُم٤م شمٕمٜمٞمف ومٙمرة  ٤مقمغم وطمدشمف وشمراسمط أضمزايف، أراين ُمٚمزُمً 

ذم اًمٗمٚمًٗم٦م، ٕٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم حتديد شم٤مريخ اًمٗمؽمة ُمقوققم٦م اًمٌح٨م، ( اعمٌدأ إول)

أم ومٚمًٗم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م  اٝم٤م اًمٕم٤مم أو ضمقه٤م اًمث٘م٤مذم ذم ٟمققمٞمتف، أيم٤من ومٙمرً صمؿ إمم شمٌٞم٤من ـم٤مسمٕم

، وأحتقل سمٕمده إمم قمرض آدم٤مه (ومٚمًٗم٦م)اخل٤مص وطمًٌام يٗمٝمؿ ُمـ حمتقى يمٚمٛم٦م 

اًمٗمٙمرة وومؼ شمًٚمًٚمٝم٤م  ٤ماًمٗمٚمًٗمل ًمتٚمٙمؿ اًمٗمؽمة، وُمـ صمؿ أدظمؾ اعمقوقع، قم٤مرًو 

شاًمت٤مرخيل
(2)

. 

، وىمد شمريمٜم٤م جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ ًٓ ئ أووهٙمذا ٟمراه ذم يمؾ يمت٤مسم٤مشمف، حيٛمؾ هّؿ اًم٘م٤مر

 .هذه اعمٕم٤ممل ًمٚم٘م٤مرئ ًمٞمًتٛمتع سمٚمذة آيمتِم٤مف، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

                                                                                                               

 .يراضمع قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يمت٤مب ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر  (1)

 .ًمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مفجمٚم٦م اًمٜمجػ اًمت٤مسمٕم٦م   (2)
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 )*(قراءج يف حماوالخ التجذيذ يف املناهج احلىزويح

 ايمدىمتقر ايمػضقموزمكم ايمشفقد ايمصدر 

ايمشقخ حمؿد فمؿغم
(1)

 

 ادلذخم

ف أن ي١ميمد قمغم أمهٞم٦م ًمـ يًػم اعمدظمؾ وٛمـ اعمٜم٤مخ اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي يراد ومٞم

اًمتجديد ذم ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م، ٕ ٤م ُم٠ًمًم٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم١ميمد قمغم ووقح 

 .أمهٞمتٝم٤م ذم اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقزوي٦م

ومٙمؾ يمٞم٤من قمٚمٛمل ظم٤موع ذم يمٞم٤مٟمف ًمٕمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م دايٛم٦م شمٚمٝمٛمف أمهٞم٦م ُمالطم٘م٦م 

ٛمٞم٦م اًمتل شمٚمٌل إومرازات اعمرطمٚم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م، ًمتًٝمؿ ذم شم٘مديؿ احلٚمقل واًمٌحقث اًمٕمٚم

شمِمٖمؾ وفمٞمٗم٦م شم٘مديؿ اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م ( احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م)طم٤مضمٞم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م، ظم٤م ٦م أن 

وشمٖمذي٦م إُم٦م سم٠مهداومٝم٤م وروطمٝم٤م، يمام شمِمٖمؾ وفمٞمٗم٦م احلامي٦م ًمتٚمؽ اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م، ٕ ٤م 

هل اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًمٜمج٤مة إُم٦م وشمٓمقره٤م، إذ هل وًمٞمدة اًمتٗمٙمػم  - أي اعمٕم٤مرف -

ذم اًمٜمص اًمديٜمل، سمؾ هل اإلرث اًمٓمٌٞمٕمل ًمٙمؾ ُم٤م يِمٛمٚمف اًمٗمٙمر  اًمٕمٚمٛمل اًمدايؿ

 .اإلؾمالُمل ُمـ ٟمّمقص وروطمٞم٦م ُمٕمٓم٤مءة وُم٘م٤م د

وُمـ هٜم٤م، ٟمدرك أمهٞم٦م اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمتل يٌثٝم٤م اًمٕمٚمامء ذم اعمٜم٤مخ 

ًمٚمٛمّم٤مدر اعم٘مدؾم٦م اًمتل شمٗمٝمؿ وشمًتٜمٌط  ٤ماحلقزوي، وٟمدرك اًم٘مداؾم٦م اًمتل حتٞمٓمٝم٤م شمٌٕمً 

                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .ٓمٞمػ٘مسم٤مطم٨م وأؾمت٤مذ سم٤محلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمـ اًم (1)
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ەئ  وئ  وئ  ۇئ           }: ، وشُمّمّدر، ي٘مقل شمٕم٤ممم(ًمٙمريؿ، اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦ماًم٘مرنن ا)ُمٜمٝم٤م 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

 .(1){ی

ًمٙمـ اعمثػم ًمالهتامم أن هذه اًم٘مداؾم٦م اًمتل حتقم طمقل اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م مل يٛمٜمٕمٝم٤م 

شمٕمٞمِمٝم٤م ُمـ اًمتٓمقر، وشم٘مديؿ اجلديد اًمدايؿ، سمام يتٜم٤مؾم٥م وُمتٓمٚم٤ٌمت اعمرطمٚم٦م اًمتل 

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وايمتِم٤مف اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإ قًمٞم٦م واًم٘مرنٟمٞم٦م اجلديدة، مم٤م يٕمٜمل 

هبدف ( اًمتجديد)أن هٜم٤مك مم٤مرؾم٦م اضمتٝم٤مدي٦م دايٛم٦م، شمٕمٞمش طم٤مًم٦م احلراك واًمتٓمقر و

أن اًمديـ اإلؾمالُمل  ٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وأن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م : شمٕمزيز طم٘مٞم٘م٦م

 .يـ اًمٙمقين اًمٜمٝم٤ميل، اًمذي ًمـ ي٘مٌؾ اهلل همػمههل اًمنميٕم٦م اخل٤ممت٦م، واًمد

( آضمتٝم٤مد)واًمن ذم ذًمؽ اًمتٓمقر اعمح٤مذي ًمٚمٝم٤مًم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م، هق سم٘م٤مء سم٤مب 

 .، دون همٚمؼ أو و ٤مي٦م٤مُمٗمتقطًم ( اًمٗم٘م٤مه٦م)و

ومتح٧م  ذ قمجؾ اهلل ومرضمفذ  اإلموم اظمعصقم ايمثوين فمممٕن همٞم٦ٌم  ،دون همٚمؼ

وم٠مُم٤م احلقادث اًمقاىمٕم٦م »٤مضمٞم٤مت اًمٕمٍم اًم٤ٌمب أُم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٞم٘مدُمقا ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع طم

، سمٕمد أن اشمْمح٧م اًمٓمري٘م٦م آضمتٝم٤مدي٦م وأُمْم٤مه٤م اعم٘مٜمـ شوم٤مرضمٕمقا ومٞمٝم٤م إمم رواة طمديثٜم٤م

ذم  ٤مي٤مت اًم٘مرن اًمث٤مين وسمداي٤مت اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجريلم طمٞم٨م أظمذ »اإلؾمالُمل وذًمؽ 

قمغم أيدي  اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمًتٛمد ُمـ اًم٘مرنن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م يتحقل

، (ريض اهلل قمٜمٝمؿ)وأقمالم اًمّمح٤مسم٦م   أهؾ ايمبقًاعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم ُمـ أيٛم٦م 

ورضم٤مٓت اًمت٤مسمٕملم إمم قمٚمقم ُم٘مٜمٜم٦م، هل٤م أ قهل٤م وىمقاقمده٤م وشمٗمريٕم٤مهت٤م اعمتٕمددة 

شواعمختٚمٗم٦م
(2)

. 

                                                                                                               

 .122: ؾمقرة اًمتقسم٦م  (1)

دور اإلُم٤مم اًمّمدر ذم اًمتٓمقير اًمٗم٘مٝمل وحتديد اعمِمٙمٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م، اًمِمٞمخ اًمديمتقر : ُم٘م٤مل (2)

 ٗمر /م 1996طمزيران  -اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م  14 - 13جمٚم٦م اًمٗمٙمر اجلديد، اًمٕمددان . اًمٗمْمكم

 .ه1416
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أي دون رىم٤مسم٦م أسمقي٦م، يمام هق احل٤مل ذم اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اعمًٞمحل،  ،ودون و ٤مي٦م

٤مسم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ رضورة شمقاومر اًمنموط اًمٕمٚمٛمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م سمؾ يمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ رىم

 .ذم يمؾ سمح٨م يريد أن يٜمتٛمل ًمٚمٛمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م

ُم٘مدُم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمذًمؽ اًمتٓمقر  اًمدراؾمٞم٦م احلقزوي٦م إّٓ ( اعمٜم٤مه٩م)وُم٤م اًمتجديد ذم 

احل٤م ؾ ذم إؾم٤مًمٞم٥م واعمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مدي٦م، ٕ ٤م اعم٤مدة اعم٘مدُم٦م ًمتٖمذي٦م اًمٓم٤مًم٥م سمٓمري٘م٦م 

إًمخ، .. اًمٗم٘مف، إ قل، اًمتٗمًػم، اًمٕم٘م٤ميد، إظمال : ٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ختّمّم٤متاًمت

 .وهل اًمتخّمّم٤مت اًمتل شمتٌٜمك شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ئشكانُح انتجذَذ

ًمٚمؼمهٜم٦م قمغم رضورة اًمتٓمقير ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م،  اإذن ٓ داقمل، ًمٚمقىمقف يمثػمً 

 .وسم٨م اًمروح اًمؽمسمقي٦م واعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٛمٜمٝمج٦م ومٞمٝم٤م

اًمذي ي٘مٚمؼ اًمٗمٙمرة سمدل أن يدل قمٚمٞمٝم٤م، يمام ( اعمّمٓمٚمح)ٙمـ اعمِمٙمٚم٦م هل ُمِمٙمٚم٦م ًم

إٟمف ُمّمٓمٚمح ! هل وفمٞمٗم٦م يمؾ اعمّمٓمٚمح٤مت، ويٌٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م سمدل أن يٙمِمػ قمٜمٝم٤م

، إمم ُمٕمٜمك ُمريم٥م ُمٕم٘مد ي٤ًمو  (اًمتٓمقير )=اًمذي حتقل ُمـ ُمٕمٜم٤مه اًمًٌٞمط ( اًمتجديد)

 (!آٟم٘مالب اًمٕمًٙمري وده)و ( اًمثقرة قمغم اًم٘مديؿ)

ذم أيمثر ( اعمّمٓمٚمح)ٕمكم أرى اًم٤ٌمطمثلم ي٘مٗمقن اعمقىمػ ٟمٗمًف ُمـ ىمْمٞم٦م وًم

احلداصم٦م، : ُمّمٓمٚمح٤مت احلداصم٦م، وُم٤م وراءه٤م، طملم يٌحثقن قمـ ُمٕمٜمك واوح عمّمٓمٚمح

وهمػمه٤م، وًمٕمؾ ذًمؽ ٟم٤مشم٩م ُمـ اًمؽمايمؿ اًمث٘م٤مذم .. اًمديٛمقىمراـمٞم٦م، اعمجتٛمع اعمدين، اًمٌٜمٞمقي٦م

ومٙمري٦م ُمتٕمددة، يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمذي حيقط اعمّمٓمٚمح، وشمٓمقره اًمٕمٚمٛمل ذم ُمٜم٤مظم٤مت 

 ًً  .وو٤ٌمسمٞم٦م ذم ومٝمؿ اعمّمٓمٚمح ٤موإدب واًمٗمـ واًمٗمٚمًٗم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، مم٤م ؾم٥ٌم ًمٌ

 اإلعاليٍ انفكش يف انتجذَذ

ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟمٛمقذج قمغم قمٛمؼ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ( اًمتجديد)ُمّمٓمٚمح 
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إلؾمالُمل ُمـ ُمـ شمٕمدد اعمٕم٤مين اعمتّمقرة ذم أذه٤من اًمٕمٚمامء، وسم٥ًٌم ُم٤م حئمك سمف اًمٗمٙمر ا

 .ىمداؾم٦م ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم

وُمع سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمف وحتديد اعمراد ُمٜمف، شمٜمحن شمٚمؽ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م، ويٌدو أن اًمتجديد 

 :هق اعمامرؾم٦م اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمداؾم٦م ذًمؽ اًمٗمٙمر، وم٘مد يراد ُمـ اًمتجديد

ٕٟمف   حمؿدشمٖمٞمػم وشمٌديؾ أو شمٓمقير اًمديـ اإلؾمالُمل اًمذي ضم٤مء سمف  -1

 .ؾ زُم٤من وُمٙم٤منٟم٤مىمص ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع يم

ُمـ شمنميٕم٤مت وٟمّمقص، ًمٙمـ ٟمًتٗمٞمد ُمـ   حمؿداًمتٛمًؽ سمام ضم٤مء سمف  -2

رواومد اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين ًمت٠مؾمٞمس شمنميٕم٤مت ضمديدة شمٓمقر اًمقوع اإلؾمالُمل اًمٕم٤معمل ذم 

 .اًمقىم٧م اًمراهـ واعمًت٘مٌؾ

، وحم٤موًم٦م اًمتجديد  حمؿدآًمتزام سم٤مًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م  -3

 .٘مٝمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م قمؼم نًمٞم٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اعمٕمتٛمدذم اعمامرؾم٦م اًمٗم

اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل سم٤معمٕمٜمٞملم إوًملم، يثػمان اًمرومض هلام ُمـ ( دمديد)وٓ ؿمؽ أن 

طمالل حمٛمد طمالل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وطمراُمف طمرام إمم يقم »ىمٌؾ مجٞمع اعمًٚمٛملم، إذ إن 

اًم٘مرنن، )ُمٞم٦م إ ٞمٚم٦م ، وٓ جم٤مل ًمزي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من ذم ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾمالشاًم٘مٞم٤مُم٦م

ىم٤مدرة قمغم اؾمتٞمٗم٤مء يمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة إمم  - ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م -، وإ ٤م (اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمٕمد أن و ٚم٧م إًمٞمٜم٤م سمًالُم٦م قمـ ـمريؼ اعمٕمّمقُملم 

رسمام هق ُم٤م ؾم٤مهؿ ذم ظمٚمؼ ضمق ( اًمتجديد)ووضمقد هذيـ آطمتامًملم ذم ُمٕمٜمك 

ُم٤م يًتٌٓمٜمف ُمـ اعمٕمٜمٞملم اخل٤مـمئلم إوًملم، أو  رومض ُمٌديل هلذا اعمّمٓمٚمح، إُم٤م ٕضمؾ

ٓقمت٘م٤مده سم٠من اًمتجديد ؾمٞمٗميض ًمٚمق قل ًمتٚمؽ اًمٜمتٞمج٦م اخل٤مـمئ٦م، سم٤مًمرهمؿ أن اًمٙمثػم ُمـ 

 .اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذي قمٜمقا سمٛم٠ًمًم٦م اًمتجديد ٓ يريدون هذيـ اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمت٠ميمٞمد

عمامرؾم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م دمديد ا»ًمذًمؽ، وم٤معمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م هق اعمراد واًمذي يٕمٜمٞمف اعمّمٓمٚمح 
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 .شآضمتٝم٤مدي٦م وٛمـ اًمْمقاسمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أطمد »وٓ إؿمٙم٤مل يٕمؽمي هذا اعمٕمٜمك، ٕن اًمتجديد ذم اعمامرؾم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ىمد يٕمٜمل 

 :أُمريـ رسمام يٙمقن هلام صم٤مًم٨م وراسمع

إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م سمجديد مل يٙمـ ؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمف نظمرون،  .أ 

 .أو ؾمٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف وهم٤مدروه

دة اًمٜمٔمر ذم اًمقاىمع ًمتٓمٌٞمؼ ٟمص ىمديؿ قمٚمٞمف، وهذا ٟمقع ُمـ اًمتجديد ُمـ دون إقم٤م .ب 

شؿمؽ، سمؾ رسمام يٙمقن هق اعم٘مّمقد ُمـ ُمٗمردة اًمتجديد قمٜمد سمٕمْمٝمؿ
(1)

. 

هذا اعمٕمٜمك ُمـ اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر  - ٤موًمق قمٛمٚمٞمّ  -وٓ أطمد يٜمٙمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

٦م ٟمت٤مي٩م اضمتٝم٤مدات أراء اًمٗم٘مٝمٞم»اإلؾمالُمل، ظم٤م ٦م ذم جم٤مل آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل، ٕن 

يم٤مٟمقا   ايمـبلاًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ذًمؽ أن اعمًٚمٛملم ذم قمٝمد 

هل٤م،   ايمـبلي٠مظمذون ُمٕمٜمك اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمٗمٞمد احلٙمؿ ُمـ شمٗمًػم وذح 

وسَمُٕمَد اًمٕمٝمد واٟمتٝمك . وُم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٙمؿ اًمنموح واإلوم٤مدات ًمتدّون ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤مسم٦م

اٟمت٘مؾ أُمر   أهؾ ايمبقًظمر ضمٞمؾ ُمـ أ ح٤مب نظمر ضمٞمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وسمٕمد ن

اًمتنميع إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ومذهٌقا يًت٘مريقن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ويًتٜمٓم٘مق ٤م، ويم٤من ومٝمٛمٝم٤م 

طمتك  ،شاًمث٘م٤مومٞم٦مُمـ ىمٌٚمٝمؿ خيتٚمػ سم٤مظمتالف ُمًتقى ذهٜمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف وُمًتقى ظمٚمٗمٞم٤مشمف 

٤م ذم ـمٌٞمٕمٞمّ  او ؾ إُمر ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ، مم٤م ضمٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتجديد واًمتٓمقير أُمرً 

 .طمٚم٘م٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

ايتامن إُمقال ذم اًمٌٜمقك، واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕورا  ُمـ : ًٓ وٕرضب هلذا ُمث٤م»

ؿمٞمٙم٤مت وسمٓم٤مىم٤مت وُم٤م يِم٤ميمٚمٝمام، إٟمف أُمر شمٗمروف اًميورة، ويدظمؾ وٛمـ اًمتجديد، 

 .ٓ ؾمٞمام أٟمف مل يرد ومٞمف ٟمص ذقمل ظم٤مص ٓ ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م

                                                                                                               

جمٚم٦م ٟمّمقص  Nosos.net :اٟمٔمر ُمقىمع. وىمٗم٦م ُمع ُمٗمٝمقم اًمتجديد، حمٛمد طمًـ زراىمط: ُم٘م٤مل  (1)

 .ُمٕم٤مسة
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 .سمٜمقك إقمْم٤مء، يمؾ هذه شمدظمؾ وٛمـ اًمتجديد اًمت٠مُملم، سمٜمقك اًمدم،: ُمث٤مل نظمر

-اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل حتٙمؿ اًمٕم٤ممل اًمٞمقم، ويمذًمؽ اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٤معمًٚمؿ 

 .أن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ ٓ سمدّ  - ىَمُرَب ُمٜمٝم٤م أو سَمُٕمَد قمٜمٝم٤م

ؾ يدظم -٤مأيًْم  -وقمغم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أن يدرؾمٝم٤م وأن ي٘مقل يمٚمٛمتف ومٞمٝم٤م، هذا 

 .وٛمـ اًمتجديد

أن شمٙمقن ًمدى اعمًٚمٛملم ٟمٔمري٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأظمرى اىمتّم٤مدي٦م ُمدوٟم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م 

 .اًمٌح٨م وأ قل اًمٙمت٤مسم٦م اعمٕم٤مسيـ هل ُمـ اًمٗمٙمر اًمتجديدي

ُمـ هٜم٤م اٟمٓمٚمؼ اًمقاقمقن واًمٖمٞم٤مرى ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم جيددون، ومرأيٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ 

شاعم١مؾم٤ًمت أقمامل اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر قمغم ُمًتقى إومراد، وقمغم ُمًتقى
(1)

. 

َّ انذساعح يُاهج يف انتجذَذ  حاحلىصو

وهٜم٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م أظمرى مل شمٜمِم٠م هذه اعمرة مم٤ّم يًتٌٓمٜمف اعمّمٓمٚمح، وإن مل خيُؾ ُمـ أصمر، 

شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ ىمدؾمٞم٦م ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، وىمدؾمٞم٦م اًمٕمٚمامء اًمذيـ ( ىمدؾمٞم٦م)ًمٙمـ سم٥ًٌم 

 .أيمدوا قمغم اًمتٛمًؽ هب٤م ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمديدة

ؾمٞم٦م ُم٤م زاًم٧م متد ـمالب احلقزة سمروطمٞم٦م ممٞمزة، شمٌٕمثٝمؿ قمغم اإلسمداع وهذه اًم٘مد

شم٤مرة، وقمغم اًمت٘مٚمٞمدي٦م شم٤مرة أظمرى، ًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمٛمد أُم٤مم إرادة اًمتٓمقير واًمتحًلم ًمتٙمقن 

اًمتٗم٘مف )اعمٜم٤مه٩م أيمثر يمٗم٤مءة ًماداء اًمٕمٚمٛمل ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م وإقمداده ًمٚمٛمراطمؾ اًمٕمٚمٞم٤م 

سمٛمٜم٤مه٩م ىمديٛم٦م ٓ ( اًمتٕمٌد)ثػمون قمغم ُمِمٙمٚم٦م ، ظم٤م ٦م ذم ضمق يتٗمؼ ومٞمف اًمٙم(وآضمتٝم٤مد

ذم طمديثف قمـ  ذ طمٗمٔمف اهللذ  ايمسقد فمقم اخلومـئلشمٗمل سم٤مًمٖمرض اًمٕمٚمٛمل اعمٕم٤مس، ي٘مقل 

                                                                                                               

، اًمًٜم٦م 4اًمٗمْمكم، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد . اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس، ُمع د: طمقار (1)

 .ه1415، 1994مم،  ٞمػ إو
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اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م شمِمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م أظمرى »: اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

: ٦م ي٘مقًمقنُمـ ُمِم٤ميمؾ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ وسم٘مٞم٦م احلقزات وقمٜمدُم٤م ٟمٓمرح هذه اعمٕمْمٚم

  اإلموموأيمثرهؿ صمقري٦م ي٘مقل  ،إن اًمٕم٤ممل اًمٗمالين درس ذم هذه يمّم٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م

و ؾ إمم شمٚمؽ  اإلموم، وم٠مؾم٠مًمٙمؿ إذن هؾ إن ٤مدرس هذه اًمٙمت٥م وسمًٌٌٝم٤م  ٤مر إُم٤مُمً 

ُمـ ٟمققمف،  اومريدً  ايم٤من ضمقهرً  اإلموماًمدرضم٦م سم٥ًٌم شمٚمؽ اًمٙمت٥م وهذه اًمدروس؟ 

ٟم٤مدم٦ًم قمـ دراؾم٦م هذه اًمٙمت٥م؟ وًمق  ٤ممل شمٙمـ ىمٓمٕمً  اإلموموهذه اًمٕمٔمٛم٦م اًمتل وضمدٟم٤مه٤م ذم 

ؾمّٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ وم٢مٟمف ىمد ُم٣م قمغم دراؾمتف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م؟ عم٤مذا ٓ شم١مًمػ يمت٥م دراؾمٞم٦م 

ضمديدة؟ ُم٤م هق اإلؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ؟ ومٚمتِمّٙمؾ هٞمئ٤مت شم٠مًمٞمٗمٞم٦م إلقمداد يمت٥م قمٚمٛمٞم٦م 

 إسمد؟ وذح اًمٚمٛمٕم٦م إمم... ضمديدة أم أٟمف ٓ سمد أن شمدرس اعمٓمّقل واعمٕم٤ممل واًم٘مقاٟملم

أ ٚمحقا هذا، ضمددوا، ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن هذه اعمجٛمققم٤مت اًمٌنمي٦م : إٟمٜمل أىمقل ًمٙمؿ

اهل٤ميٚم٦م ُمع ُم٤م متٚمؽ ُمـ اؾمتٕمدادات ويمٗم٤مءات ًمٞمس ًمدهي٤م اًم٘مدرة قمغم دمديد اًمٙمت٥م 

 هذا إُمر ٓ سمد ُمـ إٟمج٤مزه، ُمـ ي٘مقم هبذه إقمامل يمٚمٝم٤م؟! اًمدراؾمٞم٦م؟

م أومراد خمٚمّمقن وُمّمٚمحقن وًمدهيؿ إ ٤م وفمٞمٗم٦م إدارة احلقزة، ٟمٕمؿ ًم٘مد ىم٤م

 الً شمْمٛمٜم٧م ُمٓم٤مًم٥م وٟمٔمري٤مت ضمديدة؟ وًمٙمـ يم٤من قمٛم ٤مإطم٤ًمس سم٤معم١ًموًمٞم٦م وأًّمٗمقا يمتًٌ 

وهذا  ٤مواًمٕمٛمؾ اًمٗمردي ٓ ي١مدي اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م، اًمٕمٛمؾ جي٥م أن يٙمقن مج٤مقمٞمً  ٤مومرديً 

شجي٥م ومروف قمغم احلقزة
(1)

. 

ًمتٜمٛمق سمِمٙمؾ  وهذه اًمقفمٞمٗم٦م حتت٤مج قمقاُمؾ قمدة ًمتٙمتٛمؾ، وذوط أؾم٤مؾمٞم٦م

ىمٞمٛم٦م احلريم٦م اًمتجديدي٦م هل » حٞمح، ًمتّمٛمد أُم٤مم حم٤موٓت اًمٕم٨ٌم وآهمتٞم٤مل، ٕن 

ذم ىمدرهت٤م قمغم آٟمٓمال  ذم فمرف ُمٕملم وحتريؽ قمٜم٤مس هذا اًمٔمرف سم٤مدم٤مه اعمًت٘مٌؾ 

ذم ظمٓمقات ُمتً٘م٦م ُمع طمريم٦م اًمّزُمـ، سمحٞم٨م ٓ شمت٠مظمر قمٜمف وٓ شمتخٚمػ ُمٝمام يم٤مٟم٧م 

وهذا هق اًمٗم٤مر  سملم طمريم٦م اًمتجديد وسملم . وٝم٤ماحلريم٦م ُمت٤ًمرقم٦م طمّتك حت٘مؼ أهمرا

همػمه٤م ُمـ اعمح٤موٓت اًّمتل شمقًمد ومتقت ىمٌؾ أن حت٘مؼ همروٝم٤م وىمٌؾ أن شمريمز هقيتٝم٤م 

                                                                                                               

 .ه1424ؿمٕم٤ٌمن  12سمٞم٤من اًمًٞمد قمكم اخل٤مُمٜمئل،   (1)
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شذم اًمذايمرة آضمتامقمٞم٦م
(1)

. 

وذوط ٟمج٤مح اًمتجديد ذم اعمٜم٤مه٩م احلقزوي٦م ُمرشمٌط سمٕمقاُمؾ صمالصم٦م، ُمتك ُم٤م 

سم٠من ُمنموع اًمتجديد ٟم٤مضمح  قمٛمٚم٧م اًمنموط ومٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ُمتح٘م٘م٦م، اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟم٘مقل

 .سمال أدٟمك ؿمؽ

د : إول -  (.وم٤مقمؾ اًمتجديد)اعُمجد 

 .دواقمل اًمتجديد: ايمثوين -

 (.اعم٤مدة اعمٜمٗمٕمٚم٦م سم٤مًمتجديد)اعمَجّدد : ايمثويمٌ -

وأهؿ اًمنموط اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمجدد أن حيقهي٤م ًمتٜمجح قمٛمٚمٞمتف اًمتجديدي٦م 

 :ذـم٤من

 .أظمالىمٞم٦م اًمتجديد: إول -

 .قمٚمٛمٞم٦م اًمتجديد: ايمثوين -

 :تٕمرف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمنمـملم وأمهٞمتٝمام ذم ىمراءة اعمح٤موًمتلم اًم٘م٤مدُمتلمٟموؾمقف 

 وانفعهٍ انصذس

قمٚمؿ اًمٗم٘مف، قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف، وُم٤م حل٘مٝمام ُمـ شمٓمقير ودمديد، : وًمٜمريمز قمغم ُم٤مديت

 :وٛمـ أروع حم٤موًمتلم ًمٚمتجديد ىم٤مم هبام

 .در اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم اعمرضمع اًمديٜمل اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّم -

 .ذ طمٗمٔمف اهلل ذاًمٗم٘مٞمف اًمديمتقر اًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم  -

                                                                                                               

اٟمٔمر ُمقىمع اًمديمتقر . اًمتجديد واًمزُمـ، روي٦م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر عم١مصمرات اًمتجديد، طمًلم اًمِم٤مُمل  (1)

 .alfadhli.org :اًمٗمْمكم
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ًمٜمتٕمرف قمغم ه٤مشملم اعمح٤موًمتلم، وُم٤م ـمرطم٤مه ُمـ ُمٜمٝم٩م ًمتجديد اعمٜم٤مه٩م ًمٜمخٚمص 

 .سمخ٤ممت٦م ُمٗمٞمدة

 انتجذَذٌ انصذس يششوع -1

اًمٗمذة، اًمتل  ايمصدرذم ؾمٞم٤م  اجلٝمد اإلسمداقمل اخل٤مص اًمذي ىمدُمتف ؿمخّمٞم٦م 

ؾ طم٘مؾ ُمٕمرذم ومتح سم٤مسمف، ٟمجد ُم٤ًممهتف ذم دمديد اعمٜم٤مه٩م ووٕم٧م عم٤ًمهت٤م اجلديدة قمغم يم

 .ت اًمتجديدي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمف احلقزوي٦م، سمٕمد أن ٟمْمج٧م ذم ذهٜمف اعمامرؾم٤م

إّن »: ٘مفذم دمديد قمٚمؿ أ قل اًمٗم  ايمشقخ ايمطقدقمـ دور  ي٘مقل ذم طمديثف

ذم اًمٗمٙمر اًمٗم٘مٝمل يم٤من ًمف سمذوره اًّمتل ووٕمٝم٤م ( ايمطقد)ٞمخ اًمتٓمقر اًّمذي أٟمجزه اًمِم

ويم٤من ... ازمـ أيب فمؼقؾ وازمـ اجلـقدوىمٌٚمٝمام  ايمسقد اظمرسمه وايمشقخ اظمػقدىمٌٚمف أؾمت٤مذاه 

 فمـ أيب صمعػر زمـ معد اظمقؽمقيًمتٚمؽ اًمٌذور أمهٞمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمّتك ٟم٘مؾ 

اًمٗم٘مٝمل واؾمٛمف  ازمـ اجلـقدأٟمف وىمػ قمغم يمت٤مب  ايمّشقخ ايمطقدوهق ُمت٠مظمر قمـ 

ـَ  ُمٜمف وٓ أسمٚمغَ  أضمقدَ  ٤مُمـ اًمٓم٤ميٗم٦م يمت٤مسمً  ٕطمدٍ  ومذيمر أٟمف مل يرَ ( ايمتفذيى) قم٤ٌمرة  وٓ أطمً

ُمٜمف، وىمد اؾمتقرم ومٞمف اًمٗمروع وإ قل وذيمر اخلالف ذم اعم٤ًميؾ  ُمٕمٜمًك  وٓ أرّ  

اًمِّمٝم٤مدة شمدل قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٌذور اًمتل ومٝمذه . واؾمتدل سمٓمري٘م٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وـمريؼ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ

شايمطقدك نشم٧م أيمٚمٝم٤م قمغم يد ٟمٛم٧م طمت
(1)

. 

اظمجدد حمؿد زمـ احلسـ ُم٤م ُم٣م »: ه ذم دمديد قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مفوي٘مقل ذم دور

طمّتك ىمٗمز سم٤مًمٌحقث إ قًمٞم٦م وسمحقث اًمتٓمٌٞمؼ اًمٗم٘مٝمل ىمٗمزة يمٌػمة   ايمطقد

ذم اًمتٓمٌٞمؼ  وخاًم  ٤مذم إ قل يتٛمثؾ ذم يمت٤مب اًمٕمدة وشمراصمً  وخاًم  ٤موظمّٚمػ شمراصمً 

 .اًمٗم٘مٝمل يتٛمثؾ ذم يمت٤مب اعمًٌقط

ٞمخ اعمجدد ـمٞمٚم٦م ىمرن اًمٜمٛمق سمٕمد ووم٤مة اًمِم ْمخؿ شمقىمػ قمـوًمٙمـ هذا اًمؽماث اًم

                                                                                                               

 .63-62: اعمٕم٤ممل اجلديدة ًما قل، اًمِمٝمٞمد اًمّمدر  (1)
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شيم٤مُمؾ ذم اعمج٤مًملم إ قزم واًمٗم٘مٝمل قمغم اًمًقاء
(1)

. 

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ظمّٚمٗمٝم٤م »: حلقزة نٟمذاكويتحدث قمـ اجلق اًمذي يم٤من يًقد ا

أن شمتٗم٤مقمؾ  هى ومٞمٝم٤م روح اًمت٘مٚمٞمد ٕ ٤م يم٤مٟم٧م طمقزة ومتٞم٦م، ومٚمؿ شمًتٓمع ايمشقخ ايمطقد

ك د هل٤م أن شمٜمتٔمر ُمدة ُمـ اًمزُمـ طمتاًمٕمٔمٞمٛم٦م، ويم٤من ٓ سم ٞمخسمنقم٦م ُمع دمديدات اًمِم

شمًتققم٥م شمٚمؽ إومٙم٤مر وشمرشمٗمع إمم ُمًتقى اًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م واًمت٠مصمػم ومٞمٝم٤م، ومروح اًمت٘مٚمٞمد 

شومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُم١مىمت٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م
(2)

. 

ٓ سمد أن هذا اًمرضمؾ اًمذي يدىمؼ ذم ُمًػمة شم٤مريخ اًمتجديد ذم اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م 

 .ًمٕمروف واًمتْمحٞم٦م ٕضمٚمف يم٤من يِمٖمٚمف هّؿ، خيٓمط ويٛمٝمد

وىمد يمٜم٤م ُمٜمذ زُمـ ٟمجد أيمثر ُمـ ؾم٥ٌم يدقمق إمم اًمتٗمٙمػم ذم »: ي٘مقل اًمِمٝمٞمد

اؾمتٌدال هذه اًمٙمت٥م سمٙمت٥م أظمرى ذم جم٤مل اًمتدريس، هل٤م ُمٜم٤مه٩م اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م 

شسمحؼ وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ذم اًمتٕمٌػم وذايٓمٝم٤م
(3)

. 

 إصقل مـفٍ دم ايمتجديدي صمفده

٘م٦م إومم، اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمث٤مًمث٦م، وهل قم٤ٌمرة قمـ احلٚم: سمت٠مًمٞمػ طمٚم٘م٤مت صمالث ىم٤مم 

 (.دروس دم فمؾؿ إصقل)

 :هبو ايمتعريػ

 .شمٖمٓمل طم٤مضم٦م اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمرطمٚم٦م اعم٘مدُم٤مت: احلؾؼي إولم -

 .ل طم٤مضم٦م اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمرطمٚم٦م اًمًٓمحشمٖمٓم: احلؾؼي ايمثوكقي -

                                                                                                               

 .اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 .71: ٟمٗمًفاعمّمدر   (2)

 .11: اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ،دروس ذم قمٚمؿ إ قل، ُم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إومم  (3)
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 .اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمرطمٚم٦م اًمًٓمح اًمٕم٤مزمشمٖمٓمل طم٤مضم٦م : احلؾؼي ايمثويمثي -

 :طمصوئصفو

شطمدة وقمغم أؾمس ُمِمؽميم٦مُمّمٛمٛم٦م سمروح وا»
(1)

. 

مـفجفو
(2)

: 

إقمداد اًمٓم٤مًم٥م عمرطمٚم٦م اًمٌح٨م اخل٤مرج، قمـ ـمريؼ اًمتدرج ذم اعمراطمؾ اًمثالث،  .1

 .٤موقمرض أطمدث ُم٤م و ؾ إًمٞمف قمٚمؿ إ قل ُمـ أومٙم٤مر، وشمدري٥م اًمٓم٤مًم٥م ومٜمٞمً 

 .، وُمتدرضم٦م٤مشمِمؽمك ذم اعمٜمٝمجٞم٦م واًمتٌقي٥م، وختتٚمػ ذم ُمًتقى اًمٕمرض يماّم ويمٞمٗمً  .2

٤ًميؾ ذات اًمٌٕمد اًمٕمٚمٛمل اًمٗمٜمل، ًمتدري٥م اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمٌح٨م اًمؽميمٞمز قمغم اعم .3

 .اخل٤مرج، ومٚمٞمس ُمـ اًميوري قمرض يمؾ اعمٓم٤مًم٥م ويمؾ إدًم٦م

دم٤موزت اًمتحديد واًمتٌقي٥م اعمقروث ًمٚمٛم٤ًميؾ إ قًمٞم٦م، وىمدُم٧م ُمٓم٤مًم٥م  .4

 .ضمديدة سمٕمٜم٤مويـ ضمديدة ُمٜم٤مؾم٦ٌم

ذم  اًمتدرج ُمـ اًمًٌٞمط إمم اعمٕم٘مد ذم قمرض اعم٤ًميؾ واإلؿمٙم٤مٓت اعمٜمثقرة .5

 .إسمقاب

، ًمتخٚمٞمص اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اعمٗم٤مضمآت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ااًمتٕمدد ذم احلٚم٘م٤مت وشمثٚمٞمثٝم٤م ُمٝمؿ ضمدً  .6

 .اعمخٚم٦م

يمؾ طمٚم٘م٦م اؾمتقوم٧م اعم٤ٌمطم٨م إ قًمٞم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م ىمد ٓ شمذيمر سمٕمض اًمٌحقث، إذا  .7

 .ايمتٛمؾ قمروٝم٤م ذم احلٚم٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م هل٤م

إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م احلٚم٘م٦م إومم أىمرب ًمٚمتٕمٌػم احلدي٨م، واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م أىمرب  .8

 .واًمدىم٦م

ووقح اًمٕم٤ٌمرة ذم احلٚم٘م٤مت اًمثالث ٓ يٕمٜمل قمدم احل٤مضم٦م ًمٚمرضمقع ًماؾمت٤مذ  .9

                                                                                                               

 .21: اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ،دروس ذم قمٚمؿ إ قل، ُم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إومم  (1)

 .31-21: شمٚمخٞمص ُم٤م ذيمره اًمِمٝمٞمد ذم ُم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إومم  (2)
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 .اعمختص سم٤معم٤مدة

ىمٌقل سمره٤من قمغم ومٙمرة قمٚمٛمٞم٦م ذم طمٚم٘م٦م ٓ يٕمٜمل اًم٘مٌقل هب٤م، وم٘مد شمٜم٤مىمش ذم احلٚم٘م٦م  .11

 .اًمتل شمٚمٞمٝم٤م

 ايمصدر جترزمي كجوح فمقامؾ

 :ٝمامقمغم اخل٤م ٞمتلم ؾم٤مسم٘متل اًمذيمر، وإًمٞمؽ ُمالحم اؿمتٛمؾ 

ومٙم٤من ذم هم٤مي٦م إظمالىمٞم٦م اًمتجديدي٦م، اًمتل يامرؾمٝم٤م اًمِمٝمٞمد : أطمالومقي ايمتجديد -1

ذم يمت٤مسم٤مشمف اإلسمداقمٞم٦م، سمحٞم٨م جيد أقمداوه أٟمٗمًٝمؿ سملم روح ـمٞم٦ٌم ٓ هتدف ًمٚمٕمداء 

 .اًمٕمٚمٛمل

اعمٕم٤ممل واًم٘مقاٟملم : ذم اًمٙمت٥م إ قًمٞم٦م إرسمٕم٦م ىمٌؾ دمديده٤م، وهل شم٘مرأ ًمف 

ذم هذا  الً ضمٚمٞم ادورً  - ُمِمٙمقرة -أدت هذه اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م  وىمد»: واًمرؾم٤ميؾ واًمٙمٗم٤مي٦م

اعمْمامر، وخترج ُمـ طمٚم٘م٤مهت٤م اًمدراؾمٞم٦م ظمالل ٟمّمػ ىمرن أٓف ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم اًمذيـ 

 -أن ٟمًتِمٕمر  وضمدوا ومٞمٝم٤م ؾمٚمٛمٝمؿ إمم أسمح٤مث اخل٤مرج، وٓ يًٕمٜم٤م ذم هذا اعمج٤مل إّٓ 

ُمـ ومْمؾ ( ًمزيمٞم٦مىمدس اهلل أهارهؿ ا)سمام ٕ ح٤مب هذه اًمٙمت٥م إسمرار  - سمٕمٛمؼ

شقمٔمٞمؿ قمغم احلقزة وُمًػمهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(1)

. 

، وىمد ايمصدروأريد سمذًمؽ اًمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حيقهي٤م : فمؾؿقي ايمتجديد -2

 :ذم ايمدىمتقر ايمػضقم اًمٗم٘مٞمفأدرضمٝم٤م 

قمغم ُمًتقى  اجمتٝمدً  ٤ميم٤من وم٘مٞمٝمً  اإلموم ايمصدروأقمٜمل سمذًمؽ أّن : اضمتٝم٤مده اعمتٛمٞمز .أ 

 .اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ

ُمدُمـ  ٤مطمٞم٤مشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م ومرأيتف ىم٤مريً  - قمـ ىمرب -وم٘مد ٓطمٔم٧م : ث٘م٤مومٞم٦مُمقؾمققمٞمتف اًم .ب 

اًم٘مراءة، ىمرأ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م واًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اجلديدة وشم٤مسمع 
                                                                                                               

 .11: دروس ذم قمٚمؿ إ قل، ُم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إومم، اًمِمٝمٞمد اًمّمدر  (1)
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ذم ىمراءشمف عمختٚمػ طم٘مقل اعمٕمروم٦م  ٤ماًمدوري٤مت اًمتل  درت واًمتل شمّمدر، ُمٜمققمً 

 .وهمػم ُم٤ٌمذ، سمتخّمّمف يمٗم٘مٞمف جمتٝمد ااًمتل شمرشمٌط، ُم٤ٌمًذ 

وٟمتٞمج٦م ُم٤م وومؼ إًمٞمف ُمـ صمروة صم٘م٤مومٞم٦م ُمٜمحتف اعمقؾمققمٞم٦م اًمتل أذت : ًمٚمحٞم٤مة ٟمٔمرشمف .ج 

 .إًمٞمٝم٤م شمقؾمٕم٧م ٟمٔمرشمف ًمٚمحٞم٤مة اعمٕم٤مسة ًمتِمٛمٚمٝم٤م سمٙمؾ أسمٕم٤مده٤م وؿم١مو ٤م

 .وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٗم٘مٞمف سمٛمًتقى اًمتٓمٌٞمؼ

ن طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن سمام ًمف ُمـ ؿمٛمقًمٞم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ يمؾ ؿم١مو: ومٝمٛمف ًمقاىمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل .د 

 .٤مواضمتامقمٞمّ  ٤مومرديً 

ذًمؽ اًمٗمٝمؿ اًمذي اؾمتٛمده ُمـ ُم٘م٤مرٟم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل سم٤مًمتنميٕم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

احلديث٦م اًمتل همٓم٧م يمؾ اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن، اضمتامقمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اخل٤مص 

 .واىمتّم٤مدي٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م وإداري٦م وقمًٙمري٦م وإًمخ

 ٤مذًمؽ اًمٍماع اعمتٛمثؾ اىمتّم٤مديً : ُمت٤مسمٕمتف إلومرازات اًمٍماع اًمٗمٙمري اًمٕم٤معمل .ه 

الوم٤مت اًمٗمٙمري٦م سملم آؿمؽمايمٞم٦م واًمرأؾمامًمٞم٦م واًمتل شمريم٧م نصم٤مره٤م واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م سم٤مخل

ٓىمتّم٤مد نظمر يٜم٘مذ إٟم٤ًمن اًمٕمٍم ُمـ  ٤م، وشمٓمٚمٕمً ٤مٟمٗمًٞمّ  ٤مقمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م شم٠مزُمً 

شوٖمقط هذا اًمٍماع وٟمت٤ميجف اعمريرة ذم أظمٓم٤مره٤م
(1)

. 

قمٚمؿ  ووع عم٤ًمشمف ذم دمديد اعمٜمٝم٩م احلقزوي ذم ايمشفقد ايمصدروهٙمذا وم٢من 

 .ذم ىمٚمقب ـمالب اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ٤مإ قل، وُم٤م زال اعمٜمٝم٩م ُمتقهجً 

 ذانتجذَ يف انفعهٍ انشُخ يُهج -2

 ٤ماًمذي قمرض ُمٜمٝمجً  - ومٞمٛمـ ىمرأت -، هق اًمقطمٞمد ايمشقخ ايمدىمتقر ايمػضقم

                                                                                                               

دور اإلُم٤مم اًمّمدر ذم اًمتٓمقير اًمٗم٘مٝمل وحتديد اعمِمٙمٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م، اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم، اٟمٔمر : ُم٘م٤مل (1)

 .alfadhli.org :ُمقىمع اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم
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 .، ًمٚمدرس احلقزوي ُمـ سمداي٤مت اعمرطمٚم٦م إومم إمم سمح٨م اخل٤مرجالً ُمتٙم٤مُم

د ُمدرؾم٦م اًمتجديد اعمٕم٤مسة ذم احلقزة ُمـ سملم روا ايمعالمي ايمػضقميٕمتؼم »

 .ذم ُمنموع دمديد ُم٘مررات دروس احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٤ماًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م، ُمتخّمًّم 

ُمـ هذه  ايمٌػمً  ايمام يٛمٙمٜمٜم٤م اقمت٤ٌمره رايده إول، طمٞم٨م أظمذ قمغم قم٤مشم٘مف ضمزءً 

 :اعم١ًموًمٞم٦م، وٟمٚمخص ُم٤ًممه٤مشمف ذم هذا اعمنموع سمام يكم

اًمتل شمدرس ذم احلقزة اًمِمٞمٕمٞم٦م، ىم٤مم  أو٤مف ُم١مًمٗم٤مت دراؾمٞم٦م ذم ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمقم .1

سمؾخقص )، (ايمؼمزمقي ايمديـقي): أُمث٤مل يمتٌف ،٤موُمٜمٝمجً  ٤مدة  ٞم٤مهم٦م ُم٤مدهت٤م أؾمٚمقسمً سم٢مقم٤م

، (طمالصي اظمـطؼ)، (طمالصي فمؾؿ ايمؽالم)، (سمؾخقص ايمعروض)، (ايمبالنمي

، (مذىمرة اظمـطؼ)، (خمتٌم ايمـحق)، (خمتٌم ايمٌمف)، (مبودئ أصقل ايمػؼف)

( 1/4 دروس دم همؼف اإلمومقي)، ويمت٤مسمٞمف آؾمتدًٓمٞملم (1/3 مبودئ فمؾؿ ايمػؼف)

 (.1/2 دروس دم أصقل ايمػؼف)و

ىم٤مم يمذًمؽ سم٢مدظم٤مل قمٚمقم ضمديدة مل شمٙمـ ُمقضمقدة ذم اعم١مؾم٦ًم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، سمت٠مًمٞمٗمف  .2

أصقل )و( سموريخ ايمتمميع اإلؽمالمل)دراؾمٞم٦م ذم هذه اًمٕمٚمقم، أُمث٤مل يمتٌف  ٤ميمتًٌ 

ش(حتؼقؼ ايمؼماث)و( أصقل ايمبحٌ)و( أصقل ايمرصمول)و( احلديٌ
(1)

. 

 :انذسعُح نهًشاحم انفعهٍ انشُخ تصىس

 :ايمػمكومٍ

 :أىمؽمح أن ٟمٓمقر اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمدراد احلقزوي إمم اًمت٤مزم»

 :شم٘مًٞمؿ اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم صمالث ُمراطمؾ، هل

                                                                                                               

 .alfadhli.org: اٟمٔمر ُمقىمع ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ  (1)
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 :يدرس ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اعم٤ًمقمدة ًمٚمتخّمص سم٤مًمٗم٘مف، وهل: اظمرضمؾي إولم

 .قمٚمؿ آضمتامعُم٤ٌمدئ  .1

 .ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٜمٗمس .2

 .ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن .3

 .ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ آىمتّم٤مد .4

 .ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٙمالم .5

 .ُم٤ٌمدئ اًمٗمٚمًٗم٦م .6

 .ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م .7

 .إطمدى اًمٚمٖم٤مت احلٞم٦م .8

 :يدرس ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م ُم٤م يٕمرف سم٤معم٘مدُم٤مت، وهل: اظمرضمؾي ايمثوكقي

 .قمٚمؿ اًمٍمف .1

 .قمٚمؿ اًمٜمحق .2

 .قمٚمؿ اًمتجقيد .3

 .قمٚمؿ اًمٌالهم٦م .4

 .ؼقمٚمؿ اعمٜمٓم .5

 .ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م .6

 .ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف .7

 .ُم٤ٌمدئ اًمٗم٘مف .8

 :يدرس ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م قمٚمقم اًمتخّمص سم٤مًمٗم٘مف، وهل: اظمرضمؾي ايمثويمثي

 .قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف .1

 .اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م .2

 .قمٚمؿ اًمدراي٦م .3
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 .قمٚمؿ اًمرضم٤مل .4

شاًمٗم٘مف آؾمتدٓزم .5
(1)

. 

 :اظمـفٍ 

 :أُم٤م اعمٜمٝم٩م اعم٘مؽمح »

 .ٞم٦مأن ٟمٕمتٛمد أ قل اًمٌح٨م ذم دراؾم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُم .1

أن ٟمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم مجٞمع ُم٤م يم٤من ُمـ ومٙمرٟم٤م اإلؾمالُمل ُمرشمًٌٓم٤م سمقاىمع ُمـ فمروف  .2

وهمػمه٤م ىمد شمٖمػّم وشمٌّدل إمم واىمع نظمر خيتٚمػ يمٚمّٞم٤م أو ضمزيّٞم٤م قمـ اًمقاىمع اًم٤ًمسمؼ، 

 .وذًمؽ ًمٙمل ٟمٙمقن هبذا ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة

٘مل وًمٖمتٜم٤م اعمٕم٤مسة أن ٟمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم ًمٖم٦م ومٙمرٟم٤م اإلؾمالُمل وٟمٖمػّم ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م يٚمت .3

 .أًمٗم٤مفًم٤م وأؾم٤مًمٞم٥م

 .أن ٟمح٤مول آؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب أظمريـ ذم ـمري٘متل اًمدرس واًمٕمرض .4

ّٓ ٟمتٝمٞم٥ّم ذوي اعمقاىمػ اًمًٚمٌٞم٦م  .5 أن يٙمقن هدومٜم٤م ظمدُم٦م ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر واًمٕم٘مٞمدة، وأ

ُمـ اًمتجديد ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ هؿ ًمٞمًقا سمٛمًتقى ومٝمؿ احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة 

قى ومٝمؿ اإلؾمالم يمٜمٔم٤مم طمٞم٤مة، أو أ ؿ و٤مًمٕمقن ذم وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م، وًمٞمًقا سمٛمًت

شظمدُم٦م أقمداء اإلؾمالم وحت٧م ؾمت٤مر اعمح٤مومٔم٦م قمغم اإلؾمالم
(2)

. 

وُمـ هٜم٤م أراٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم يمؾ ذًمؽ، »: وي٘مقل ذم طمقار نظمر

ًمٜمٙمقن وٟمحـ ذم أ ٤مًمتٜم٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمع اعمٕم٤مسة وهذا يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م وقمغم ٟمحق 

 :آظمتّم٤مر

ومٞمام يرشمٌط ُمٜمٝم٤م  ٤مٞمد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت واًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م، وظمّمقً  أن ٟمًتٗم .1
                                                                                                               

 .alfadhli.org: اٟمٔمر ُمقىمع ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ  (1)

، اًمًٜم٦م 4اًمٗمْمكم، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد . ، ُمع داًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس: طمقار (2)

 .ه1415، 1994إومم،  ٞمػ 
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 .سمٗمٝمؿ اًمٜمص

أن ٟمًتٗمٞمد ًمٚمتٓمقير ذم جم٤مل قمٚمقم اًمٌالهم٦م ُمـ ضمديد قمٚمؿ إؾمٚمقب ٓؾمٞمام ذم ومٝمؿ  .2

 .اجلٛمؾ واًمؽمايمٞم٥م

 ٤مأن ٟمٜم٠مى قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل ذم دراؾم٦م قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف، وأن ٟمْمع ًمف ُمٜمٝمجً  .3

 .قمٚمٛمّٞم٤م ظم٤مّ ٤م

ٜمٔمر إمم اًمٗم٘مف ذم شمٕم٤مـمٞمٜم٤م وشمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمٕمف قمغم أٟمف ٟمٔم٤مم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ أن ٟم .4

ٟمٜمٓمٚمؼ ومٞمف ُمـ حم٤موًم٦م ومٝمؿ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس سمٙمؾ ؿم١مو ٤م وشمٗمّمٞمالهت٤م ومردي٦م واضمتامقمٞم٦م 

وُمـ ُم٤ًميرشمٜم٤م عمختٚمػ شمٓمقرات طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم مجٞمع أٟمامط ؾمٚمقيمف اًمٗمٙمري٦م 

ٛمس إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف إذا أردٟم٤م أو ـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمٚمت الً ومٛمث ،واًمٕمٛمٚمٞم٦م

ش....اًمتج٤مري٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس
(1)

. 

 نهتجذَذ يشىهح صىس

ويْمع يده قمغم سمٕمض اعمامرؾم٤مت اًمتل شمّدقمل اًمتجديد، وهل ٓ شمزيد قمغم يمق ٤م 

شمٚمخٞمّم٤مت، أو إقم٤مدة  ٞم٤مهم٦م ًمٚمامدة اعمٓمروطم٦م، دون اعم٤ًمس سم٤معمٜمٝمجٞم٦م واًمتٌقي٥م 

٘مررات اًمدراؾمٞم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م أوػ أن اًمت٠مًمٞمػ ذم اعم»: اًمٕمٚمٛمل

 :واًمٕمٚمٞم٤م أظمذ يٜمحق أن إمم آهتامم سم٤مُٕمقر أشمٞم٦م

 قمْمقّي٤م ي٤ًمقمد اًمدارس قمغم ومٝمؿ اعم٤مدة ومٝماًم  شمٜمٔمٞمؿ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب شمٜمٔمٞماًم  .1

 .ٓ قمن ومٞمف

شمًٌٞمط وشمقوٞمح اًمٕم٤ٌمرة وسم٠مؾمٚمقب مجٞمؾ ُمِمق  يِمد اًمدارس إمم اعمقوقع ؿمّدا  .2

 .اُمٞمًن  يٕمٞمٜمف قمغم ومٝمؿ اعمٓمٚم٥م ومٝماًم 

 ٤ممم٤م ي١مؾمػ ًمف أن أرى أن سمٕمض ُم١مًمٗمل اًمٙمت٥م احلقزوي٦م اعم١مًمٗم٦م طمديثً  ٤موأيًْم 

ُمـ حي٤مول إدظم٤مهل٤م قم٤ممل اًمدرس احلقزوي ُمع اومت٘م٤مده٤م عم٤م أعمح٧م إًمٞمف ُمـ ظمٚمقه٤م ُمـ 
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شاًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي اًمذي ي٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٜمد اًمدارس
(1)

. 

 وانؼهًُح األخاللُح تني انفعهٍ

إن ُمـ ي٘مؽمب ُمـ نصم٤مر ؾمامطم٦م اًمديمتقر يٚمٛمس اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٕمٞمش ذم 

 .داظمٚمف، ويدرك ـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه اعمتقازٟم٦م، وٛمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمقوققمل

يتٕمرف قمغم اًم٘مٞمٛم٦م إظمالىمٞم٦م  ذ طمٗمٔمف اهللذ يمام أن اعمتٗمحص ومٞمٝم٤م، واعمج٤مًمس ًمف 

٤ٌمرك ه٤مدئ ُمتقازن، ذم ومٙمره وظمٓم٤مسمف ويمت٤مسمف، سمؾ ذم اًمتل يتقاومر قمٚمٞمٝم٤م، ومِمخّمف اعم

يمؾ ؾمٚمقيمٞم٤مشمف، مم٤م جيٕمؾ ٟمٔمرشمف ًمٚم٘مديؿ وُم٤م حيٛمؾ ُمـ ُمٜم٤مه٩م دراؾمٞم٦م حت٧م إـم٤مر 

اعمقوققمٞم٦م وطمٗمظ ُم٤م أٟمجزشمف ُمـ ختري٩م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء، ًمٙمٜمف ٓ يٜمًك أن يٓمرح 

 .ُمنموقمف اًمتجديدي سمٙمؾ ىمقة

 :قم٦م قمقاُمؾ ُمٜمٝم٤مإمم جمٛمق - ذم شم٘مديري -وشمرضمع ىمقشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمًػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م ٟمت٤مج ضمٝمده اًمٕمٚمٛمل وخترضمف قمغم أيدي اًمٕمٚمامء  .1

 .اعمٕمرووملم ذم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل، وشمِمٝمد ًمف نصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٓمٌققم٦م

شمٜمققمف اعمٕمرذم، ويؼمز هذا ذم ُم٘م٤مٓشمف وسمحقصمف اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمتٜمققم٦م، ذم اًمًٞم٤مؾم٦م  .2

 .وآضمتامع واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم

عمٜمٝم٩م، إذ هق يًػم ذم يمؾ يمت٤مسم٤مشمف ودراؾم٤مشمف، وٛمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم ووقح ا .3

طملم يٛمٜمع ُمـ إؾم٘م٤مط ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل  ٤ماًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ، وشمرى ذًمؽ واوحً 

 .الً ومٚمًٗمل قمغم ُمٜمٝم٩م قمٚمؿ اًمٗم٘مف ُمث

، ضمرأشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمالحمٝم٤م واوح٦م طملم دم٤مًمًف ًمتٜم٤مىمِمف ومٞمام يمتٌف إقمالم  .4

 .يمٌػمًمٙمـ يمؾ ذًمؽ حم٤مط سم٠مدب ضمؿ، وهدوء 

إؾمالُمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م  ٤م، ًمٞمخٚمػ يمتًٌ اظمؼمشمف اًمت٠مًمٞمٗمٞم٦م، وم٘مد ُم٤مرس اًمٙمت٤مسم٦م ُمٌٙمرً  .5

جمٛمققم٦م ُمـ يمتٌف ذم جم٤مل اًمتجديد  ٤مًمٚمٛمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مًمٗمً 

 .اًمٕمٚمٛمل ذم احلقزة
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 )*(األديةعامل اللغح والنحىي 

إؽمتوذ فمبد اإليمف صويمح آل فمقم
(1)

 

 ادلمذيح

قمـ إؾم٤مشمذة واعمدرؾمٞملم إيم٤مديٛمٞملم  الً اًمًٕمقدي اعمث٘مػ ومْمطمؼ ًمٚمٛمجتٛمع 

ُمـ أقمالم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمح٤مة  اعمٕم٤مسيـ أن يٗمخروا سم٠من يٙمقن ُمـ اًمًٕمقديلم ُمـ ُيٕمد قمٚماًم 

روا اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م سمٛم١مًمٗم٤مهتؿ احلديث٦م اًمتل ٟمّٛم٧م قمـ قمٚمؿ همزير وصم٘م٤موم٦م قمٛمٞم٘م٦م صماًمذيـ أ

قمـ اعمتخّمّملم اًمذيـ  الً ٘م٤موم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ومْموذيم٤مء يمٌػم ومٝمل شمزود يمؾ حم٥م ًمٚمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمث

يقايمٌقن اًمٕمٍم وشم٘مدُمف ويٓمٛمحقن سم٠من ي٘مٗمقا سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمّم٤مف اًمٚمٖم٤مت إظمرى 

ونداهب٤م سمؾ اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٕ ٤م ًمٖم٦م اًم٘مرنن اًمٙمريؿ اًمذي ومجر اًمٚمٖم٦م وحتدى ومّمح٤مء 

ـ ذم ومٝمؿ اًمٕمرب سم٠من ي٠مشمقا سمٛمثٚمف أو سم٠مىمؾ رء ُمٜمف وم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل٤م ظمٗم٤مي٤مه٤م اًمتل شمٙمٛم

وشمٗمًػم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل ُمـ ظمالهل٤م شُم١مظمذ أطمٙم٤مم احلٞم٤مة 

وشمنميٕم٤مت اإلؾمالم وشمنميٕم٤مت وؾمٜمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ٟمٕمؿ هذه ًمٖم٦م اًم٘مرنن اًمذي قمغم ٟمٌٞمٜم٤م 

 .سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم  حمؿد زمـ فمبد اهلل

ت٠مًمٞمػ واًمٕمٛمؾ ُمـ سَمُٕمُد قمـ إوقاء وشمٗمرغ ًمٚم( إيم٤مديٛمٞملم)ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم 

٤مد اًمذيـ ٓ  ًّ ٌ َط ُمـ ُمٕمٜمقي٤مشمف ُم٘مدار أٟمُٛمٚم٦م اعمٖمروقن احلُ اجل٤مد دون ُمٚمؾ ودون أن هُيَ

، وٕ ؿ ومْمٚمقا اًمٕمٞمش اًمرهمٞمد وشمرك اًمٕمٛمؾ واعمث٤مسمرة ٤مٟم٤مضمحً  احيٌقن أن يروا أطمدً 

                                                                                                               

اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض، يمٚمٞم٦م أداب، ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٜمٞمؾ درضم٦م  ختّرج ذم ضم٤مُمٕم٦م سمح٨ُم  )*(

 .ه1414اًمديمتقر محزة اعمزيٜمل، اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين ًمٚمٕم٤مم  :اًمٌٙم٤مًمقريقس، إذاف

 .إطم٤ًمءيم٤مشم٥م ُمـ  (1)
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ُروا ذم رء اؾمٛمف اواًمت٠مًمٞمػ و يمتٗمقا سمٛمرايمزهؿ آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، دون أن ُيَٗمٙم 

 .واًمت٠مًمٞمػ واًمٕمٛمؾ وظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ اإلسمداع

ُم٤م ىمٞمٛم٦م اعمرء اًمذي يّمؾ إمم هٙمذا ُمريمز دون أن يٕمٛمؾ ويٌدع ويٜمت٩م وي١مًمػ 

 ٤مومٞمخرج سم٠مومٙم٤مر ُمٗمٞمدة، أو سمحقث ضمديدة أو يمت٥م يٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ومػمومع اؾمؿ سمٚمده قم٤مًمٞمً 

 .يٜمتٗمع سمف هذا اجلٞمؾ وإضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م وخيٚمػ ُمـ سمٕمده قِمٚماًم  ٤مواؾمٛمف هق أيًْم 

 .شىمٞمٛم٦م يمؾ اُمرئ ُم٤م حيًٜمف»:  اإلموم فمقمىم٤مل 

 أيـ اًمٕمٛمؾ واًمت٠مًمٞمػ؟ وأيـ إصم٤ٌمت اجلدارة واًمتٛمٙمـ؟ سمؾ أيـ ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ؟

وًمٙمـ هؾ يٗمٞمد اًمتٛمٜمل سمال قمٛمؾ  ٤مُمٜمتجً  ٤ماًمٌٕمض ُمٜم٤ّم ُمـ يتٛمٜمك أن يٙمقن ُم١مًمٗمً 

 وىمراءة وُمٓم٤مًمٕم٦م ورومع ُمًتقى اًمث٘م٤موم٦م وشمٕمٛمٞم٘مٝم٤م، هؾ يٗمٞمد اًمتٛمٜمل؟

 :ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 سمذذذ٤مًمتٛمٜملوُمذذذ٤م ٟمٞمذذذؾ اعمٓم٤مًمذذذ٥م 
 

 وًمٙمذذذـ شم١مظمذذذذ اًمذذذدٟمٞم٤م همالسمذذذ٤م  
 

هلؿ يمرضم٤مل قمٚمؿ  اوطم٤مومزً  ٤مُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن يتخذ إؾم٤مشمذة إيم٤مديٛمٞمقن ُمٜمٝم٤مضًم 

سمؾ أظمذ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ واجلٝم٤مد ذم ـمٚم٥م وٟمنم  اقم٤مُمٚملم ومال جيٕمٚمقا ُمـ اًمتٛمٜمل طم٤مومزً 

 .اًمٕمٚمؿ

، وُمـ اًمذيـ سمزغ ٟمقرهؿ سمدون أوقاء حتٞمٓمف أو ه٤مًم٦م إقمالُمٞم٦م شمرومٕمف وشمِمٝمره

وم٘مط قمٛمٚمف وإٟمت٤مضمف أصم٧ٌم أٟمف أطمؼ سم٠من يٗمخر سمف يمؾ ُمث٘مػ ؾمٕمقدي وحيذو طمذوه يمؾ 

ـم٤مًم٥م قمٚمؿ وأؾمت٤مذ أو ُمتخّمص ذم أي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ظم٤م ٦م إذا أسمٕمد إهقاء 

واًمِمٝمقات واًمٕمّمٌٞم٤مت قمٜمف وأقمٛمؾ اًمٕم٘مؾ وطمّٙمؿ اًمْمٛمػم، وٟمٔمر إمم أظمرة ذًمؽ 

رسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ، ُم١مؾمس ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمهق 

، وأؾمت٤مذ ُم٤مديت اعمٜمٓمؼ وأ قل اًمٌح٨م ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٤موريٞمس اًم٘مًؿ ؾم٤مسم٘مً 
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 .٤مطم٤مًمٞمً  - اإلؾمالُمٞم٦م سمٚمٜمدن

وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞمتلم ُمـ قمدة  ايمػضقموذم هذا اًمٌح٨م اعمتقاوع ؾم٠مشمٕمرض حلٞم٤مة 

 .ضمٝم٤مت

اًمتل  تاإلُمٙم٤مٟم٤م٦م ىمدر ُم٤م أؾمتٓمٞمع وذم هذا اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ، سمقاؾمٓم ًٓ حم٤مو

طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمراضمع وُمّم٤مدر وُم٘م٤مسمالت ُمع اًمديمتقر ٟمٗمًف أن أظمرج سمٌح٨م 

اًمذي سمذل قمٛمره ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٓم٤مء اعمتقا ؾ  -واٍف يٕمٓمل هذا اًمٍمح اًمٕمٚمٛمل 

سمٕمض طم٘مف، ويٕمرومٝمؿ  -ُمـ اعمٕم٤مرف واًمث٘م٤موم٤مت  ٤موُم٤مزال يٕمٓمل اًمِم٤ٌمب اعمث٘مػ  ٜمقومً 

ف ُمـ ٓ يٕمرومف سمٌمء ُمـ قمٓم٤ميف اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم  سمف أيمثر مم٤م يٕمرومقٟمف قمٜمف، ويٕمر 

 .واجلٝم٤مدي

هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمتل متثؾ اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ واًمتل شمٕمٓمل اًم٘مدوة احلًٜم٦م ًمِم٤ٌمسمٜم٤م 

اًمقاقمل عمقا ٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ورومع ُمًتقى إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومق  إُمؿ 

 .اونظمرً  ًٓ ًمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م ُم٤م هق اإلؾمالم ُمع ىمّمد اًم٘مرسمك إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أو

 سمبقيى ايمبحٌ

 :وهق يمام يكم، ح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦موىمد ضمٕمٚمٜم٤م هذا اًمٌ

وحتدصمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ وُمقا ٚم٦م اجلد  واًمٕمٛمؾ ورومع اإلؾمالم  :اظمؼدمي

 .اعم١مُمٜملموأظمذ اًم٘مدوة ُمـ رضم٤مل اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُمٚملم 

 :٤مٟمٌذة سمًٞمٓم٦م قمـ اًمديمتقر ؿمخّمٞمً  :ايمػصؾ إول

 .اؾمٛمف، ؿمٝمرشمف -

 .أهشمف -

 . ُمقًمده وٟمِم٠مشمف -
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 .  ٗم٤مشمف اخلٚم٘مٞم٦م واخلٚم٘مٞم٦م -

 . ُمالُمح ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م -

 :اًمدراؾم٦م واًمٕمٚمؿ واًمتدريس :ايمػصؾ ايمثوين

 . شمٚم٘مٞمف اًمٕمٚمؿ -

 . شمدريًف وشمالُمذشمف -

 . ؾمػمشمف -

 . ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م -

 . ُم١مًمٗم٤مشمف -

 :اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ واًمتح٘مٞمؼ :ايمػصؾ ايمثويمٌ

 . اًمتٕمريػ سمٛمجٛمققم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف وحمتقي٤مهت٤م -

 . ٤مـ نرايف اًمتل شمٗمرد هب٤م ؿمخّمٞمً ُم -

 .(أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م) اًمتح٘مٞمؼاًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ و -

 . ااًمديمتقر اًمٗمْمكم ؿم٤مقمرً  -

ُمـ قم٤ممل ديـ  ايمدىمتقر ايمػضقموحتدصمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ شمٕمدد ضمقاٟم٥م ؿمخّمٞم٦م : اخلومتي

 .وقم٤ممل ًمٖم٦م، وأدي٥م وؿم٤مقمر وُمٗمٙمر وُمّمٚمح اضمتامقمل

 اعهٍ شخصًَُثزج تغُطح ػٍ انذكتىس انف :انفصم األول

 :اؽمؿف، ؾمفرسمف :ًٓ أو

نل قم٤ٌمد اًمٕمكم )قمٌد اهل٤مدي اسمـ اًمِمٞمخ حمًـ اسمـ اًمِمٞمخ ؾمٚمٓم٤من اسمـ حمٛمد 
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(اًمٗمْمكم
(1)

اسمـ قمٌد اهلل اسمـ قم٤ٌمد اسمـ طمًلم اسمـ طمًـ اسمـ أمحد اسمـ قمكم اسمـ أمحد اسمـ  

طمًـ اسمـ ريِم٤من اسمـ قمكم اسمـ قمٌد اًمٕمزيز اسمـ أمحد اسمـ قمٛمران اسمـ ومْمؾ اسمـ قمكم اسمـ 

يث٦م اسمـ قم٘م٦ٌم اسمـ ومْمؾ اسمـ رسمٞمٕم٦م اًمٌٍمي إطم٤ًميل اًمٜمجٗملطمد
(2)

واؿمتٝمر سم٤مًمِمٞمخ  

 .أيمثر شاًمٗمْمكم»واًمديمتقر  شاًمٗمْمكم»

 :أهسمف :وشموكقً 

اعمٕمرووم٦م اًمتل هل ( اًمٗمْمقل)ضمد ىمٌٞمٚم٦م ( اًمٗمْمؾ سمـ رسمٞمٕم٦م)ٟم٦ًٌم إمم ( اًمٗمْمكم)

( ٤ٌمداًمٕم)و( نل قمكم)و( نل اًمٗمْمكم)اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمٝمػمة، و( ـملء)إطمدى سمٓمقن ىمٌٞمٚم٦م 

اعمقضمقدون اًمٞمقم ذم ىمري٦م احلقـم٦م سمٛمديٜم٦م اًمٕمٛمران( اًمًٚمٞمؿ)و
(3)

ذم ( نل قمكم)ويمذًمؽ  

(اًم٘م٤مرة)
(4)

وىمد قمروم٧م اعمٜمٓم٘م٦م سم٤مؾمؿ ضمده وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ  . يمٚمٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م واطمدة 

 .عم٤م يم٤من يتٛمتع سمف ُمـ ري٤مؾم٦م ىمٌٞمٚمتف ذات اًمتٗمق  اًمٕمِم٤ميري ذم اعمٜمٓم٘م٦م( اًمٕمٛمران)

ًمٙمريٛم٦م ذات ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م وؾمٛمٕم٦م ـمٞم٦ٌم ذم ويم٤مٟم٧م وٓزاًم٧م هذه إهة ا

إطم٤ًمء وىمد أٟمج٧ٌم قمٚمامء وأدسم٤مء أوم٤موؾ
(5)

. 

 :مقيمده وكشلسمف :وشمويمثً 

دس ُمـ اعمقاومؼ ًمٚم٤ًم ه1354ٕم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م وًمد ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛم

( اًمٌٍمة)، ُمـ ىمرى حم٤مومٔم٦م (خ٦م اًمٕمرب ٌ)، سم٘مري٦م م1935يم٤مٟمقن إول ؾمٜم٦م 

ٚم٦م سمٕمد رطمٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمران سم٤مٕطم٤ًمءسم٤مًمٕمرا  طمٞم٨م شمًٙمـ اًمٕم٤مي
(6)

. 

                                                                                                               

 .414 /1جوردت ذم أقمالم هجر  (1)

 .946ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗمٙمر وإدب ص  (2)

 .ُمديٜم٦م ذم إطم٤ًمء (3)

 .٦م ذم إطم٤ًمءُمديٜم (4)

 .415 - 414 /1جأقمالم هجر  (5)

 .117اًمٗمٝمرؾم٧م اعمٗمٞمد ذم أقمالم اخلٚمٞم٩م ص  (6)
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 آيي اهلل اظمغمزا حمسـ ايمػضقمٟمِم٠م ذم اًمٌٍمة ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م ديٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م سمرقم٤مي٦م واًمده 

رمح٦م اهلل قمٚمٞمف
(1)

. 

وىمد أظمتٚمػ ذم ُمقًمده وُمٙم٤من وٓدشمف أيمثر ُمـ ُمٕمجؿ وومٝمرؾم٧م وُمقؾمققم٦م 

( ؾم٧م اعمٗمٞمداًمٗمٝمر)ًمٚمؽماضمؿ، وًمٙمـ إ ح ُم٤م يمتٌف هق قمـ ٟمٗمًف ىم٤مرن شمرمجتف ذم 

 .ُمٓم٤مسمؼ عم٤م يمتٌف قمـ ٟمٗمًف

 يصػوسمف اخَلْؾؼّقَي واخُلُؾؼقّ  :ورازمعً 

ُمًتدير اًمقضمف إمم طمّد ُم٤م، قمريض اعمٜمٙمٌلم، ُمرسمقع اجلًؿ، ًمقن سمنمشمف طمٜمٓمل، 

اعم١مُمٜملم واًمٕمٚمامء، رطم٥م اعمحٞم٤م، سمِمقش اًمقضمف ُمتقاوع،  ه٤مدئ اعمِمٞم٦ٌم، قمٚمٞمف ؿماميؾ

ُمـ ذي اًمٗمْمؾ واًمٙمامل )ظمال ، ه٤مدئ اًمٓمٌع، ُمتٕم٤مون ُمع أظمريـ يمريؿ إ

(وإدب
(2)

. 

 يقمالمح ؾمخصقتف ايمعؾؿ :وطمومًس 

طم٥م اًمٕمٚمؿ ويمثرة اإلـمالع، واًمذيم٤مء، وسمٕمد اًمٜمٔمر، واًمدىم٦م ذم اًمٕمٛمؾ، وُمقا ٚم٦م 

اًمٕمٛمؾ اًمدءوب، اجلٛمع سملم اًمٕمٛمؼ واحلقزوي واعمٜمٝم٩م إيم٤مديٛمل، اإلسار قمغم 

 . ٚم٦م ذم ـمٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م سمال ُمٚمؾـمر  اعمقاوٞمع اًمٜم٤مدرة، آىمتّم٤مر قمغم اعمٗمٞمد، اعمقا

 انذساعح وانؼهى، وانتذسَظ :انفصم انخاين

ويم٤مٟم٧م قمغم هٞمئ٦م أؾمئٚم٦م  ،وهذا اًمٗمّمؾ يم٤من أهمٚمٌف ٟمتٞمج٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م أضمريٜم٤مه٤م ُمٕمف

 .وؾمٜمقوح ُم٤م يم٤من قمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م وُم٤م يم٤من ُمـ همػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر ،وضمٝم٧م ًمف

                                                                                                               

 .415 /1جأقمالم هجر  (1)

 .946ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗمٙمر وإدب ص  (2)
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 ه انؼهىتهمُ :اًلأو

 :فمؾقم ايمؾغي ايمعرزمقي - أ

ٕمٚمٛمف قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م قمغم يد ؾمامطم٦م اعمٖمٗمقر ًمف واًمده يم٤مٟم٧م سمداي٤مت شم

، ٤مديٜمٞمً  ٤مقمٜمدُم٤م يم٤من ي٘مٞمؿ ذم اًمٌٍمة قم٤معمً  ه1419اعمتقرم ؾمٜم٦م  ايمشقخ مغمزا حمسـ ايمػضقم

 :وم٘مرأ قمٚمٞمف اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م

 (.ذم اًمٜمحق)م اًمّمٝمٜم٤مضمل وُمٞم٦م ٕسمـ نضمروذح أضمر -

 (.قذم اًمٜمح)ى ٕسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري ذح ىمٓمر اًمٜمد -

 (.ذم اًمٜمحق)أسمـ اًمٜم٤مفمؿ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذح  -

 (.ذم اًمٍمف)ٕرواح عمًٕمقد سمـ قمكم ُمراح ا -

 .(ذم اًمٍمف)ح اًمٜمٔم٤مم قمغم اًمِم٤مومٞم٦م ذ -

 (.ذم اًمٜمحق)اعمٖمٜمل ٓسمـ هِم٤م م  -

 (.ذم اًمٌالهم٦م)اعمٕم٤مين ًمٚمتٗمت٤مزاين خمتٍم  -

 (.ذم اًمٌالهم٦م) ٤ماعمٓمقل ًمٚمتٗمت٤مزاين أيًْم  -

إؽمتوذ اًمٙمت٥م اعمدوٟم٦م أؾماموه٤م ذم أدٟم٤مه قمغم ومْمٞمٚم٦م  وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤من ىمد ىمرأ

 :وهق ُمـ ظمرجيل اعمدرؾم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٌٍمة ايمشقخ صموؽمؿ زمـ مجقؾ ايمبٌمي

 (.ذم اًمٜمحق)سمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ اذح  -

 (.ذم اًمٍمف)اعمٜمًقب ٕيب طمٜمٞمٗم٦م  -اعم٘مّمقد  -

 (.ذم اًمٌالهم٦م)ضمقاهر اًمٌالهم٦م ًمٚمٝم٤مؿمٛمل  -

 (.وض واًم٘مقاذمذم اًمٕمر)ُمتـ اًمٙم٤مذم  -

 (.ذم اًمتجقيد)حتٗم٦م إـمٗم٤مل ًمٚمجٜمزوري  -

 .هدي٦م اعمًتٗمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد -
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 :دم جمول ايمتعؾقؿ اجلومعلو

 :سمٛمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس درس ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف سم٤مًمٜمجػ إذف

 .اًمٜمحق واًمٍمف، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ قمٌد اعمٝمدي ُمٓمر -

 لد اًمرزا  حمٞمشم٤مريخ إدب اًمٕمريب، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌ -

 .اًمديـ

 :ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد –وذم ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم درس سمٙمٚمٞم٦م أداب 

 .وم٘مف اًمٚمٖم٦م، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرايل -

 .اًمٌالهم٦م، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد اًمرزا  حمل اًمديـ -

 .اًمٜمحق، حم٤مرضات إؾمت٤مذ يمامل إسمراهٞمؿ -

 .تقر ُمّمٓمٗمك ضمقادحت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمديم -

 .إُمث٤مل اًمٕمرسمٞم٦م، حم٤مرضات إؾمت٤مذ اًمديمتقر  ٗم٤مء ظمٚمقيص -

دراؽمي : أؽمامء إهمعول وإصقات)ويم٤من ُمقوقع وقمٜمقان رؾم٤مًمتف ًمٚمامضمًتػم 

ايمدىمتقر ؿمؽمك ذم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م يمؾ ُمـ ا، و(إزمراهقؿ ايمسومرائل)سم٢مذاف اًمديمتقر ( وكؼد

 ٤مممتحٜمً  ايمشقخ فمبد اظمفدي مطر وإؽمتوذ، وإؽمتوذ ىمامل إزمراهقؿ، مفدي اظمخزومل

قمـ ـمريؼ اعمراؾمٚم٦م ٤مظم٤مرضمٞمً 
(1)

. 

ذم ـمري٘متف اًمؽمسمقي٦م ذم اًمتدريس،  زمويمدىمتقر إزمراهقؿ ايمسومرائلوىمد شم٠مصمر 

ذم ىمدرشمف اًمٜم٤مومذة ًمت٘مقيؿ اعمخٓمقط ايمدىمتقر مصطػك صمقادوسم٤معمرطمقم 
(2)

. 

 ويم٤من( ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة –دار اًمٕمٚمقم )وذم ُمرطمٚم٦م اًمديمتقراه اًمتحؼ سمٙمٚمٞم٦م 

                                                                                                               

 .74 – 72ص  جػاًمدرس اًمٚمٖمقي ذم اًمٜم (1)

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (2)
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سم٢مذاف ( ومراءة أزمـ ىمثغم وأشمرهو دم ايمدراؽموت ايمـحقيي)تف ُمقوقع وقمٜمقان رؾم٤مًم

( حمؿد إزمراهقؿ كجو)وأؿمؽمك ذم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م إؾمت٤مذ ( أمكم فمقم ايمسقد)إؾمت٤مذ اًمديمتقر 

(دار اًمٕمٚمقم)ُمـ يمٚمٞم٦م ( فمقم ايمـجدي كوصػ)ويمٞمؾ ضم٤مُمٕم٦م إزهر وإؾمت٤مذ 
(1)

. 

ًمٕمٛم٘مف ذم اؾمتٜمت٤مج اًمرأي ( دي كوصػفمقم ايمـج)وىمد أقمج٥م سم٤معمرطمقم إؾمت٤مذ 

 .وؿمٛمقًمٞمتف ذم اؾمتٞمٕم٤مب اعم٤مدة

ٓهتامُمف اًمٙمٌػم واعمًتٛمر سمتٓمقير اًمدرس اًمٚمٖمقي قمـ ( متوم ضمسون)وسم٤مًمديمتقر 

ـمريؼ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م
(2)

. 

ايمعؾقم احلقزويي .ب
(3)

 

قمٜمد ؾمامطم٦م  َدَرَس قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ُمـ ظمالل طم٤مؿمٞم٦م ُمال قمٌد اهلل وذح اًمِمٛمًٞم٦م .1

 .واًمده 

قمٜمد واًمده، ويمِمػ  ٤مَدَرَس قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ ظمالل ذح اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنم أيًْم  .2

  .( مج٤مل اًمديـ اخلقيل)قمٜمد اًمًٞمد  اعمراد ذم ذح دمريد آقمت٘م٤مد

( قمكم زيـ اًمديـ)ِمٞمخ َدَرَس قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف ُمـ ظمالل اعمٕم٤ممل واًمٙمٗم٤مي٦م قمٜمد اًم .3

  (قمكم ؿمؼّم )واًمرؾم٤ميؾ قمٜمد اًمًٞمد . 

حمٛمد قمكم )وَدَرَس قمٚمؿ اًمٗم٘مف ُمـ ظمالل ذح اًمٚمٛمٕم٦م اجلزء إول قمٜمد اًمِمٞمخ  .4

( حمٛمد طمًلم احلٙمٞمؿ)، واجلزء اًمث٤مين واعمٙم٤مؾم٥م قمٜمد اًمًٞمد ( اخلاميز

(4). 

                                                                                                               

 .74ص  جػاًمدرس اًمٚمٖمقي ذم اًمٜم (1)

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (2)

ٕمٓمك ُمرشم٦ٌم هل ُمدرؾم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، يدرس ومٞمٝم٤م ُمـ أراد دراؾم٦م اًمديـ، وُمٜمٝم٤م يُ  :احلقزة (3)

 .آضمتٝم٤مد إذا وا ؾ اًمدراؾم٦م

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (4)
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وسمٕمد إشم٘م٤من هذه اًمدروس طمي أسمح٤مث اخل٤مرج ًمدى يم٤ٌمر إؾم٤مشمذة وضمٝم٤مسمذة 

 :اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمجػ وهؿ

 .ٞمف ذم اًمٗم٘مفطمي قمٚم ،(حمًـ احلٙمٞمؿ)اًمًٞمد  .1

 .طمي قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف وإ قل ،(أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقيل)اًمًٞمد  .2

 .طمي قمٚمٞمف ذم إ قل ،(حمٛمد ـم٤مهر نل رايض)اًمِمٞمخ  .3

 .٤مطمي قمٚمٞمف ُم٤ٌمطم٨م احلج٩م ذم إ قل أيًْم  ،(حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر)اًمِمٞمخ  .4

 .طمي قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف ،(حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر)اًمًٞمد  .5

إ قلطمي قمٚمٞمف  ،(حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ) اًمًٞمد  .6
(1)

. 

 :زمالؤه .صم

 .روقان اهلل قمٚمٞمف -( ُمٝمدي اًمًاموي)يم٤من ُمـ زُماليف ذم َدْرس اًمٙمٗم٤مي٦م اًمِمٝمٞمد  .1

 ،(ىمؿ)وهق أن ُمـ إؾم٤مشمذة اعمٕمرووملم ذم طمقزة ( ُمّمٓمٗمك احلًٞمٜمل)واًمًٞمد  .2

 .وًمف ذوح ُمٓمٌققم٦م قمغم يمت٥م اعم٘مدُم٤مت احلقزوي٦م

اًمقيمٞمؾ اًمديٜمل ذم ( ُمكمقمكم ُمٙمل اًمٕم٤م)ويم٤من ُمـ زُماليف ذم َدْرس اعمٙم٤مؾم٥م اًمًٞمد  .3

 .٤مدُمِمؼ طم٤مًمٞمّ 

ضمزامه٤م اهلل ظمػم  –و يم٤من أيمؼم قم٤مُمؾ ًمف قمغم ُمقا ٚم٦م اًمدراؾم٦م واًمده وواًمدشمف 

اجلزاء ورمحٝمام رمح٦م إسمرار
(2)

. 

 : يمؾدراؽمي إىموديؿقي ومقاصؾتفوه اجتوه ايمدىمتقر ايمػضقم .د

اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞمام أىمدر أن هذا راضمع إمم يمثرة ىمراءايت ًمٚمٙمت٥م احلديث٦م وسمخ٤م ٦م »

إمم ُم٤م يمٜم٧ُم اقمت٘مده  ٤مُمْم٤مومً  ،مم٤م ؿمّدين إمم اجل٤مُمٕم٦م ووًمد قمٜمدي اًمرهم٦ٌم ذم آًمتح٤م  هب٤م
                                                                                                               

 .416أقمالم هجر ص  (1)

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (2)
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ُمـ رضورة دراؾم٦م ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م واًمٕمٚمقم احلديث٦م ذات اًمّمٚم٦م سمرؾم٤مًم٦م رضم٤مل 

شاًمديـ
(1)

. 

 :زمجدة( اظمؾؽ فمبد ايمعزيز)زمجومعي ىمقػقي ايمتحوومف  .ه

دة ُم٤مضمًتػم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ يمٚمٞم٦م ضمئ٧م ُمـ اًمٕمرا  سمٕمد أن طمّمٚم٧ُم قمغم ؿمٝم٤م»

أداب سمج٤مُمٕم٦م سمٖمداد ويم٤مٟم٧م ًمدي اًمرهم٦ٌم اعمٚمح٦م ذم ُمقا ٚم٦م اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

 ٤مًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراة، ويم٤من هذا طم٥ًم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م ُمنموـمً 

سم٤مًمتدريس عمدة ؾمٜمتلم ذم إطمدى اعم١مؾم٤ًمت اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م، وم٘مدُم٧ُم ًمقفمٞمٗم٦م 

، وسمٕمث٧ُم ُمـ (سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز)قان اعمقفمٗملم وقمٞمٜم٧ّم ُمدرس قمـ ـمريؼ دي

ىمٌٚمٝم٤م إمم ُمٍم سمٕمد طمّمقزم قمغم اًم٘مٌقل ُمـ يمٚمٞم٦م إدارة اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 

شوحت٘م٘م٧م رهمٌتل واحلٛمد هلل
(2)

. 

ًُحا  تذسَغه وتاليزته: اَ

 :و اظمقاّد ايمتويمقي احلقزة مو يؼرب مـ فممميـ فمومً دَرس دم -أ

 (.ذم اًمٜمحق)ٜمدى اصمٜمتل قمنمة ُمرة دّرس ذح ىمٓمر اًم -

 (ذم اًمٜمحق)دّرس ذح اسمـ اًمٜم٤مفمؿ قمغم إًمٗمٞم٦م ؾم٧م ُمرات  -

 (.ذم اًمٜمحق)دّرس ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م ؾم٧م ُمرات  -

 (.ذم اًمٜمحق)دّرس ُمٖمٜمك اًمٚمٌٞم٥م قمدة ُمرات  -

 (.ذم اًمٜمٓمؼ)دّرس طم٤مؿمٞم٦م ُمال قمٌد اهلل أرسمع ُمرات  -

 (.ذم اعمٜمٓمؼ)دّرس ذح اًمِمٛمًٞم٦م ُمرشملم  -

 (.ذم اًمٌالهم٦م)دّرس اعمختٍم واعمٓمقل أيمثر ُمـ ُمرة  -

                                                                                                               

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (1)

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (2)
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 (.ذم اًمٍمف)دّرس ذح اًمٜمٔم٤مم قمدة ُمرات  -

دّرس اعمٕم٤ممل ذم إ قل قمدة ُمرات واًمٙمٗم٤مي٦م أيمثر ُمـ ُمرة وذح اًمٚمٛمٕم٦م ذم اًمٗم٘مف  -

 .أيمثر ُمـ ُمرة

 .دّرس اًمٜمحق واًمٍمف ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف أرسمع ؾمٜمقات -

 .اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز مخ٦ًم قمنم ؾمٜم٦مدّرس اًمٜمحق واًمٍمف واًمٕمروض ذم ضم٤مُمٕم٦م  -

يمام دّرس ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت سم٘مًؿ اعمٙمت٤ٌمت سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز -
 [19]

. 

 :سمالمذسمف .ب

أُم٤م شمالُمذشمف ومٙم٤مٟمقا يمثػميـ وومٞمٝمؿ ُمـ سمٚمغ رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد وي٘مقم سمتدريس اًمٌح٨م 

 :اخل٤مرج

 .يمًامطم٦م اًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل .1

 :قمامل اإلداري٦م اًمث٘م٤مومٞم٦موومٞمٝمؿ ُمـ شم٘مٚمد ُمٜم٤م ٥م ُمٝمٛم٦م ذم إ

 .يم٤مٕؾمت٤مذ حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٌجٜمقردي اعمنمف قمغم إ دار دايرة اعمٕم٤مرف اإليراٟمٞم٦م .2

أهؾ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ظم٤مًمد اًمٕمٓمٞم٦م اعمنمف قمغم إ دار دايرة اعمٕم٤مرف وومؼ ُمذه٥م  .3

 . ايمبقً

 .ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ وم٤موؾ اًمًٝمالين ُمدير ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اخلقيل ذم ٟمٞمقيقرك .4

اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م )٤مدي احلٙمٞمؿ اعمنمف اًمٕمٚمٛمل ذم إؾمت٤مذ اًمًٞمد قمٌد اهل .5

 .سمٚمٜمدن( اإلؾمالُمٞم٦م

أظمٞمف اًمديمتقر اعمرطمقم اًمديمتقر اًمًٞمد طمًـ اًمًٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ اًمذي يم٤من  .6

 .وطم٘مؼ أيمثر ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ( ًمٞمٌٞم٤م)ذم أطمدى ضم٤مُمٕم٤مت  اأؾمت٤مذً 

 .٤مًمٞمً اًمًٞمد حمٛمد زيمل اًمًقي٩م اًمٌٍمي ُمـ اًمقيمالء ذم أُمريٙم٤م طم٤م .7

 .اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل ُمـ ومْمالء احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ وأيٛم٦م اجلامقم٦م ومٞمٝم٤م .8

اًمِمٝمداء اًمًٕمداء ُمـ نل احلٙمٞمؿ اًمًٞمد حمٛمد رو٤م اسمـ اًمًٞمد حمٛمد طمًلم  .9
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وأظمقيف اًمًٞمد حمٛمد واًمًٞمد قمٌد اًمّم٤مطم٥م واًمًٞمد قمالء اًمديـ ٟمجؾ اإلُم٤مم 

 .احلٙمٞمؿ

 .ضمقاد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌميلاًمِمٝمٞمد اًمًٞمد قمامد اًمديـ ٟمجؾ اإلُم٤مم اًمًٞمد  .11

 .ظم٤مًمف اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد قمز اًمديـ اًم٘م٤ٌمٟمجل .11

 .اًمديمتقر إسمراهٞمؿ سمحر اًمٕمٚمقم .12

 .اًمديمتقر حمٛمد قمكم اًمًؽمي إؾمت٤مذ سمج٤مُمٕم٦م اًمٌحريـ .13

 .اًمديمتقر ضم٤مسمر اًمٕمٓم٤م .14

 .ؾمامطم٦م اًمًٞمد ه٤مين ومحص اًمٕم٤ممل إدي٥م اًمٚمٌٜم٤مين .15

 .اًمِمٞمخ ومْمؾ همزال اًمًقري .16

 .اًمٞمٛمـإؾمت٤مذ اًمًٞمد ٟمّم٤مر حمٛمد محٞمد اًمديـ ُمـ  .17

 .إؾمت٤مذ إسمراهٞمؿ أمحد طمًـ ُمـ إردن .18

 .اًمًٞمد حمٛمد قمكم ٟمجؾ اإلُم٤مم إ ٓمٝم٤ٌمٟم٤ميت .19

 .اًمِمٞمخ ذيػ ٟمجؾ اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد احلًلم نل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء .21

 .اًمًٞمد قمٌد اًمٕمزيز ٟمجؾ اإلُم٤مم احلٙمٞمؿ .21

 .اًمِم٤مقمر إدي٥م اًمًٞمد ُمًٚمؿ اجل٤مسمري .22

 .إؾمت٤مذ ضم٤مسمر قمٌد احلٛمٞمد اخل٤مىم٤مين .23

 .رو٤م اًم٘م٤مُمقدإؾمت٤مذ حمٛمد  .24

 .اخلٓمٞم٥م اًمًٞمد قمٌد اًمرزا  احلًٞمٜمل اًم٘م٤مُمقد .25

 .إؾمت٤مذ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اعم٤مُم٘م٤مين .26

 .ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعم٤مُم٘م٤مين .27

 .ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي نل اًمِمٞمخ اًمرايض .28

 .اًمًٞمد قمٌد اهلل اًمٖمريٗمل ُمـ اًمٌحريـ .29

 .اعمرطمقم اًمًٞمد أمحد اًمٖمريٗمل ُمـ اًمٌحريـ .31

 .ـاًمِمٞمخ قمٞمًك ىم٤مؾمؿ ُمـ اًمٌحري .31

 .اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمٕمّمٗمقر ُمـ اًمٌحريـ .32



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

211 

 

 .إؾمت٤مذ قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمٓمريػ ُمـ اًمٌحريـ .33

 .ؾمامطم٦م اًمًٞمد قمكم ٟمجؾ اإلُم٤مم اًمًٌزواري ُمـ اًمٜمجػ .34

 :ومـ اظمـطؼي ايمممومقي

 .اعمرطمقم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمقُمره إطم٤ًميل .1

 .اعمال حمٛمد قمكم اًمٜم٤مس اًم٘مدحيل .2

 .اًمديمتقر أمحد اعمٕمتق  .3

 .دإؾمت٤مذ حمٛمد اًمِمام .4

إؾمت٤مذ قمٌد اًمٕمكم اًمًٞمػ وهمػمهؿ .5
(1)

. 

ريتهع :احانًخ
(2)

 

، وهم٤مدر إمم ه1368ذيمرٟم٤م أٟمف ه٤مضمر ُمـ اًمٌٍمة إمم اًمٜمجػ إليمامل داؾمتف ؾمٜم٦م 

، وسمٕمد ؾمٜمتلم (ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز)سمذ اطمٞم٨م قُملّم أؾمت٤مذً  ه1391ؾمٜم٦م ( ضمدة)

وسم٘مل ذم ضمدة  ،ه1396غم اًمديمتقراه وقم٤مد ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م ؾم٤مومر إمم اًم٘م٤مهرة ًمٚمحّمقل قم

 .طمٞم٨م طمّمؾ قمغم اًمت٘م٤مقمد ه1419طمتك ؾمٜم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمذيمقرة  ٤مُمدرؾًم 

عم٤مديت اعمٜمٓمؼ وأ قل اًمٌح٨م ذم اجل٤مُمٕم٦م  ااظمتػم أؾمت٤مذً  ه1419وذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم 

 .اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م سمٚمٜمدن وهق قمٛمٚمف احل٤مزم

يقا ؾ شمدريًف ذم ُمديٜم٦م اخلؼم سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، و ايمدىمتقر ايمػضقمواًمٞمقم ي٘مٞمؿ 

ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمذيمقرة قمؼم أذـم٦م اًمٗمٞمديق، وًمف ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م اطمؽمام ظم٤مص وُمٙم٤مٟم٦م 

سمٕمض اًمٜمِم٤مط ذم اعمج٤مٓت  اسملم اًمٕمٚمامء واعمث٘مٗملم، ويرى ًمف أظمػمً  ٤مُمرُمقىم٦م ظمّمقً  

 .اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م

                                                                                                               

 .ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م (1)

 .417 - 416 /1جأقمالم هجر  (2)
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ف ويم٤مٟم٧م ًمف ذم اًمٜمجػ وضمدة ٟمِم٤مـم٤مت وُمِم٤مريم٤مت أدسمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م أٟم

ذم  اذم اًمٜم٤مدي اًمث٘م٤مذم إديب سمجدة، وُمٜمٝم٤م أٟمف اظمتػم ذم اًمٜمجػ قمْمقً  ٤مأيًْم  ايم٤من قمْمقً 

ذم هٞمئ٦م حترير جمٚم٦م  اوقمْمقً  –اًمتل يّمدره٤م مج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء  –أهة حترير ٟمنمة إوقاء 

 .اًمٜمجػ اًمتل شمّمدر قمـ يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف

ة أظم٤ٌمر ذم هٞمئ٦م حترير ٟمنم اقمْمقً  ٤موذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز اظمتػم أيًْم 

 .اجل٤مُمٕم٦م سمدء  دوره٤م

وىمد أذف قمغم جمٚم٦م اًمرايد اًمّم٤مدر ُمـ اًمٚمجٜم٦م آضمتامقمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب
(1)

وذم  

اجل٤مُمٕم٦م اعمذيمقرة يم٤من هق اًمريٞمس إول واعم١مؾمس ًم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واًمٕمْمق 

اًمدايؿ ذم جلٜم٦م اعمخٓمقـم٤مت سمٛمٙمتٌتٝم٤م اعمريمزي٦م، وؿم٤مرك ذم ُمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اًمرؾم٤ميؾ 

اًم  اظمٌػمً  ٤مدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ويم٤من ًمف اإلذاف قمغم سمٕمْمٝم٤م، واظمتػم أيًْم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚم  حمٙم 

 .جلٛمٚم٦م ُمـ أسمح٤مث اًمؽمىمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .يمٚمٝم٤م قمٛمؾ وقمٓم٤مء ايمدىمتقر ايمػضقموم٢من طمٞم٤مة  اأظمػمً 

 يكاَته انؼهًُح :اساتًؼ

شإٟمف قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م وُمٗمخرة ُمـ ُمٗم٤مظمره٤م»
(2)

. 

، ويم٤من ُمٜمذ  ٖمر ؾمٜمف ُمقرد ٦مُمٕمرووم فٙم٤مٟمتُمٝمػم وقماّلُم٦م ؿم ايمدىمتقر ايمػضقم

إقمج٤مب اًمٙمثػميـ ًم٘مقة ذيم٤ميف وُمث٤مسمرشمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٗمقىمف اًمقاوح قمغم أىمراٟمف
(3)

. 

شم٤مسمع اًمٌح٨م وأ ٌح أطمد اعمٗمٙمريـ اًمٚمٖمقيلم اًم٤ٌمرزيـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، وأطمد 

                                                                                                               

 .941ٙمر وإدب ص ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗم (1)

 .527ص( ه1411-م1991) (11-9)جمٚم٦م اعمقؾمؿ اًمٕمدد  (2)

 .417 /1جأقمالم هجر  (3)
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نٍ اًمٜمحقيلم اًمًٕمقديلم اًمذيـ ظمدُمقا ًمٖم٦م اًم٘مرنن عمجٛمؾ قمٚمقُمٝم٤م سم٢مظمالص وشمٗم٤م
(1)

. 

وٓ أذيمر أن » :ايمدىمتقر ايمػضقمذم ُم٘م٤مًمف قمـ  ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػوي٘مقل 

ًمٞمتذيمر ُم٤م فمٝمر ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف طمقل ىمْمٞم٦م  ٤مُم٠ًمًم٦م اؾمتّمٕم٧ٌم قمٚمٞمف، أو أٟمف أؾمتٖمر  وىمتً 

.. ٕهؿ اعم١مًمٗم٤مت ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م ذم جم٤مل اًمٚمٖم٦م اُمًتحًي  ًمٖمقي٦م ُم٤م، وم٘مد يم٤من داياًم 

ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت اًمٜمحقي٦م، يْمؿ يمؾ ُم٤م ـمٌع ذم قمٚمؿ  ٤مومٝمرؾًم  اوىمد أظمؼمين أٟمف أ در ُم١مظمرً 

وذًمؽ يدّل قمغم إعم٤مُمف اًمٙمٌػم سمٙمؾ ُم٤م .. اًمٜمحق ُمـ يمت٥م وُم١مًمٗم٤مت شمراصمٞم٦م وطمديث٦م

 ٤موقمٚمٛم٧م أٟمف ىمد ىم٣م أقمقاُمً .. يتّمؾ هبذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ىمديٛم٦م وطمديث٦م

 ٤م٘مّ ذ طمٙمٜم٦م ـمقيٚم٦م ذم مجع هذه اعم١مًمٗم٤مت، طمتك فمٝمر اًمٗمٝمرس اعمٜمِمقد قمغم ظمػم  قرة مم

ّٓ أضم٤مب وورمّ  ذ  .شومٝمق ُمرضمع ذم يمؾ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ٓ ي٠ًمل ذم ُم٠ًمًم٦م ًمٖمقي٦م إ

ويمؾدىمتقر فمبد اهلودي » :ىمقًمف ٤مأيًْم  ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػويقا ؾ 

ومٝمق ذو ظمؼمة ـمقيٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ .. سم٤مع ـمقيؾ ذم ظمدُم٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل ايمػضقم

ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت سم٘مًؿ ؾمقى اعمخٓمقـم٤مت اًمتل طم٘م٘مٝم٤م، دّرس .. اعمخٓمقـم٤مت

اعمٙمت٤ٌمت سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز وهل ُم٤مدة ومريدة، ٓ يت٠مشمك شمدريًٝم٤م إٓ ًمّم٤مطم٥م 

شقمٚمؿ همزير وظمؼمة ُمديدة ذم هذا اعمج٤مل
(2)

. 

 .وسمجدارة قم٤مًمٞم٦م ٤موأشم٘مـ دروؾمف احلقزوي٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م ذم وىم٧م ىمّمػم ٟمًٌٞمً 

ن يّمٗمف ذم إضم٤مزشمف  ٤مطم٥م اًمذريٕم٦م أ ايمشقخ آوموزمزرك ايمطفراينوهذا ُم٤م دقم٤م 

اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ » :سمـ قمنميـ ؾمٜم٦م سم٘مقًمفوهق ا - ه1374اعم١مرظم٦م  –اًمروايٞم٦م ًمف 

اًم٤ٌمرع، اًمِم٤مب اعم٘مٌؾ، اًمقا ؾ ذم طمداصم٦م ؾمٜمف إمم ُمراىمل اًمٙمامل، واًم٤ٌمًمغ ُمـ اًمٗمْم٤ميؾ 

ايمشقخ فمبد اهلودي زمـ ايمشقخ ضم٤مل، اعمدقمق ٓ يٜم٤مل إٓ سم٤مًمٙمد إيمٞمد ُمـ يم٤ٌمر اًمر ٤مُمٌٚمٖمً 

 الً اؾمتج٤مزين ورأيتف أه: إمم أن ىم٤مل... زمـ ايمشقخ ؽمؾطون زمـ حمؿد ايمػضقم مغمزا حمسـ

                                                                                                               

 .947ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗمٙمر وإدب ص  (1)

 .546 – 545جمٚم٦م اعمقؾمؿ ص  (2)
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ًمذًمؽ، وم٤مؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم وأضمزشمف أن يروي قمٜمل مجٞمع ُم٤م  ح٧م زم روايتف 

 .ش.. وؾم٤مهم٧م زم إضم٤مزشمف

وطملم يم٤من ذم اًمٜمجػ شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف ذم اعم٘مدُم٤مت واًمًٓمقح
(1)

يمثػم ُمـ ـمٚم٦ٌم  

ُمٜمتدى )تدريس سمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف وُمتقؾمٓم٦م وصم٤مٟمقي٦م ذم اًم ٤ماًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، يمام ؿم٤مرك أيًْم 

(اًمٜمنم
(2)

. 

 اتهيإنف: اخايًغ

سم٤معمٜمٝمجٞم٦م اًمرايٕم٦م وآظمتّم٤مر اعمٗمٞمدذ  ٤مهم٤مًمًٌ ذ متت٤مز ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
(3)

. 

سم٤مخلقض ذم اعمقاوٞمع اًمٜم٤مدرة اًمتل مل يٙمت٥م ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ،  ايمدىمتقر ايمػضقمومتٞمز 

و أن اًمديمتقر ممـ يٍمون قمغم ويٌد» :ذم ُم٘م٤مًمف ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػي٘مقل 

شااخلقض ذم اعمقوققم٤مت اًمٜم٤مدرة اًمتل ٓ شمٓمر  يمثػمً 
(4)

. 

يإنفاته -1
( )

 

 :دم ايمؾغي وإدب -أ

 (. رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم)أؾمامء إومٕم٤مل وإ قات  -

 . أقمراف اًمٜمحق ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب -

 . حت٘مٞمؼ اًمؽماث -

 . شمٚمخٞمص اًمٕمروض -

                                                                                                               

 .اعمرطمٚم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمدراؾم٦م ذم احلقزة (1)

 .418 – 417 /1جأقمالم هجر  (2)

 .418 /1جأقمالم هجر  (3)

 .527ص  ،(ؾم٤مسمؼُمرضمع )اعمقؾمؿ جمٚم٦م  (4)

 .ُمع أدسمٞم٤مت شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م ،421-418 /1جأقمالم هجر  (5)
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 . هتذي٥م اًمٌالهم٦م -

 . دراؾم٤مت ذم اإلقمراب -

 . ٤مت ذم اًمٗمٕمؾدراؾم -

 . ذم قمٚمؿ اًمٕمروض، ٟم٘مد واىمؽماح -

 . ومٝمرؾم٧م اًمٙمت٥م اًمٜمحقي٦م اعمٓمٌققم٦م -

 . اًم٘مراءات اًم٘مرنٟمٞم٦م، شم٤مريخ وشمٕمريػ -

 (. رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه)ىمراءة اسمـ يمثػم وأصمره٤م ذم اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م  -

 . اًماّلُم٤مت، دراؾم٦م ٟمحقي٦م ذم وقء اًم٘مراءات اًم٘مرنٟمٞم٦م -

 . خمتٍم اًمٍمف -

 . خمتٍم اًمٜمحق -

 . راؾم٤مت اًمٜمحقي٦مُمرايمز اًمد -

 . ٟمحق أدب إؾمالُمل -

 :مقاوقع متػرومي -ب

 . أً اإلؾمالم ُمٌد -

 . اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م -

 . ُمـ ظمالل ٟمّمق ٝم٤م صمقرة احلًلم  -

 . طمْم٤مرشمٜم٤م ذم ُمٞمدان اًمٍماع -

 . ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم -

 . ظمال ٦م اعمٜمٓمؼ -

 . دروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م -

 . دًمٞمؾ اًمٜمجػ إذف -

 . اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -

 . ٘مرنناًمديـ ذم اًمٚمٖم٦م واًم -

 . ذم اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم -
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 . ذم ذيمرى واًمدي، يمتٌف ذم ؾمػمة واًمده احلُّج٦م اعمػمزا حمًـ اًمٗمْمكم -

 . عم٤مذا اًمٞم٠مس -

 . ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف -

 . اعم١ًموًمٞم٦م اخلٚم٘مٞم٦م ذم ومٙمر اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل -

 . ُمّمٓمٚمح٤من أؾم٤مؾمٞم٤من -

 . ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر -

 . ُمـ اًمٌٕمث٦م إمم اًمدوًم٦م -

 .اشمٙمرر ـمٌٕمف ُمرارً  ت ُمٓمٌقع، وسمٕمْمٝم٤موأيمثر هذه اعم١مًمٗم٤م

انثحىث انؼهًُح واألدتُح -2
(1)

 :، يُها

 :دم ايمؾغي وإدب -أ

 . إؾمامء اًمثٜم٤ميٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب اعمٖمرسمٞم٦م -

 . سمٖمداد ،إُمث٤مل ذم  ٩م اًمٌالهم٦م، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم -

 . شمٜم٘مؾ إًمٗم٤مظ، جمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب اعمٖمرسمٞم٦م -

 . ٤م ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب، جمٚم٦م اًمٜمجػوأصمره صمقرة احلًلم  -

دار )اًمدرس اًمٚمٖمقي ذم اًمٜمجػ، ُمقؾمققم٦م اًمٜمجػ إذف  -

 . سمػموت ،(إوقاء

 . قمٚمؿ اًمٌالهم٦م ٟمِم٠مشمف وشمٓمقره، جمٚم٦م اًمٜمجػ -

  .اًمٜمجػُمٌدأ آؿمت٘م٤م  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، جمٚم٦م  -

 :مقاوقع متػرومي - ب

 (. دايرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م)إطم٤ًمء، ٟمنم ذم  -
                                                                                                               

 .، ُمع إدظم٤مل شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م421أقمالم هجر ص  (1)
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 . ىم٤مسم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اإلؾمالم، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالماًمر -

 . اًمِمٞمخ اًمٓمقد، جمٚم٦م اًمٜمجػ -

 (. رؾم٤مًم٦م سمٙم٤مًمقريقس)اعمٌدأ إول ذم اًمٗمٙمر اًمٞمقٟم٤مين ىمٌؾ ؾم٘مراط،  -

ٌٜم٤مٟمٞم٦م، وُم٘مدُم٦م ديقان اًمدُمًت٤مين ُمـ أقمالم اخلٚمٞم٩م، جمٚم٦م اًمٜمٝم٩م اًمٚم -

 .اًمدُمًت٤مين

 :همػم ُم٤م ذيمر، وهلسمٕمض اعمجالت إظمرى اًمتل ٟمنم ومٞمٝم٤م  ٤موهٜم٤مك أيًْم 

 . إوقاء، يم٤مٟم٧م شمّمدره٤م مج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمجػ -

 . اًمري٤مض ،قم٤ممل اًمٙمت٥م -

 . اًمٔمٝمران –ىم٤مومٚم٦م اًمزي٧م، جمٚم٦م أراُمٙمق اًمًٕمقدي٦م  -

 . اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمري٤مض -

 . جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إردين، قماّمن -

 . اعمٜمٝمؾ، ضمدة -

 . ًمٞمٌٞم٤مذ  اًمٜم٤مذ اًمٕمريب، ـمراسمٚمس -

 . ؿ ىميم٤مٟم٧م شمّمدر ذم ،اهل٤مدي -

حال انتحمُك، حمك انكتة انتانُويف جم -3
(1)

: 

 :دم ايمؾغي -أ

 . إحت٤مف اإلٟمس ذم اًمٕمٚمٛملم وأؾمؿ اجلٜمس، عمحٛمد إُمػم -

 . إقمراب ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، ًمٕمٛمران قمثامن اجلٜمزي -

 . اًمٌٍموي٦م ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي -

 . دّرة اًم٘م٤مرئ، ًمٚمرؾمٕمٜمل -

                                                                                                               

 .، ُمع إدظم٤مل شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م421أقمالم هجر ص  (1)
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 . لزًّم٦م اًم٘م٤مرئ، ًمٚمٜمًٗم -

 :دم فمؾقم ايمؼرآن -ب

 . َقْيٛملٚمُ ًمٚمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًم ،اًمتجقيد ذم: سمداي٦م اهلداي٦م -

 . ذح اًمقاوح٦م ذم دمقيد اًمٗم٤محت٦م، ٓسمـ ىم٤مؾمؿ اعمرادي -

 . اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٓسمـ اًمٕمت٤مي٘مل -

 :مقاوقع متػرومي -ج

 . ؼ اًمٙمريملـمريؼ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم، ًمٚمٛمح٘مّ  -

 (. ٥م اجلقاهر ٤مطم)هداي٦م اًمٜم٤مؾمٙملم، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد طمًـ  -

 انثحج وانتأنُف وانتحمُك :انفصم انخانج

 انتؼشَف تثؼط يإنفاته وحمتىاها: اًلأو

 (:خمتٌم ايمـحق)ىمتوب  -4

أٟمف يْمؿ أهؿ أسمقاب اًمٜمحق سمدًء سم٤ٌمب اًمٙمٚمٛم٦م واٟمتٝم٤مًء  رهمؿ  ٖمر طمجٛمف إّٓ 

 .سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م

يرضمع إمم  ويٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب صمروة ًمٖمقي٦م إذ يٖمٜمل يمؾ ُمدرس ًمٚمٜمحق قمـ أن

سمذًمؽ قمٜمف، ورضمع إمم  ايمدىمتقر ايمػضقموم٘مد ىم٤مم .. ًمٓمالسمف ٤ماًمٙمت٥م إُمٝم٤مت ًمٞمٕمد درؾًم 

وٓ يٚمزم .. ذم اًمٜمحق إلظمراج هذا اًمٙمت٤مب ٤موُمرضمٕمً  اُم٤م يزيد قمـ ُم٤مي٦م وقمنميـ ُمّمدرً 

ذم أي ُمقوقع ٟمحقي ًمٞمجد ومٞمف  ايمػضقمُمدرس اًمٜمحق أيمثر ُمـ أن يرضمع إمم يمت٤مب 

 .ؿمٗم٤مءه ويمٗم٤ميتف
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جؿ اًمٙمت٤مب وم٘مد وٛمٜمف سمٕمض اعم٤ًميؾ اخلالومٞم٦م اعمٝمٛم٦م سملم ُمدرؾم٦م ورهمؿ  ٖمر طم

اًمٌٍمة وُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م وووع رأيف ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م قمغم طمدة سملم شمٗمْمٞمؾ ًمرأي ُمدرؾم٦م 

 .قمغم رأي اعمدرؾم٦م إظمرى

 .ويم٤من أُمٞمؾ إمم ُمدرؾم٦م اًمٌٍمة ذم ُمٕمٔمؿ شمٚمؽ اعم٤ًميؾ

اًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م  (خمتٌم ايمـحق)ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمّؿ  ايمدىمتقر ايمػضقميمام اؾمتٕمٛمؾ 

ًمتقوٞمح ُم٤ًميؾ ٟمحقي٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مًمِمجرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمالؾمؿ واًمٗمٕمؾ سمٙمؾ أىم٤ًمُمٝمام 

وومروقمٝمام واجلداول اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مب ًمتقزيٕم٤مت يمثػمة يمجدول شمقزيع أؾمامء 

 .اإلؿم٤مرة وإؾمامء اعمق قًم٦م وهمػمه٤م

هق  ذم هذا اًمٙمت٤مب ايمدىمتقر ايمػضقموُمـ أًمٓمػ ُم٤م يٛمٞمز إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م 

اؾمتٕمامًمف ٕؾمامء أسمٜم٤ميف ذم شمٚمؽ إُمثٚم٦م، ًمذًمؽ حيُس يمؾ ُمـ يًتٕمٛمٚمٝم٤م سمحٞمقيتٝم٤م 

وقمْمقيتٝم٤م
(1)

. 

 :(دراؽموت دم اإلفمراب)ىمتوب  -2

 :سمح٨م اعم١مًمػ ذم هذا اًمًٗمر اعمقوققم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م

ُمٕمٜمك اإلقمراب أو طم٘مٞم٘متف ُمـ طمٞم٨م هق أسمرز ؾمامت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمحك وُمـ طمٞم٨م  .أ 

٤ممل آؾمتٕمامل اًمٜمٓم٘مل ذم شمالوة اًم٘مرنن أن طمريم٤مت اإلقمراب ُمـ أووح ُمٕم

 .اًمٙمريؿ

قا سم٤مإلقمراب ٜميرى أٟمف سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اعمتخّمّملم قم» :ي٘مقل اعم١مًمػ ذم اعم٘مدُم٦م .ب 

ن اٟمتٔمؿ ىمْم٤مي٤مه تك اُمتدت سمحقصمف إمم اًم٤ًمطم٦م اًمٚمٖمقي٦م وىمد شمِمّٕم٧ٌم ومل حيدث أطم

ـ ُمـ واضمٌف أن حي٤مول سمٕمد ذًمؽ سم٢مصم٤مرة أيمثر ُمـ ُمِمٙمٚم٦م، ويٛمٙم ، ورأىشقِم٘مٌد سمٕمدُ 

 :اإلطم٤مـم٦م هب٤م ُمـ ومٝمرس اًمدراؾم٦م ومٜمجد قمغم اًمتقازم اعم٤ًميؾ اًمت٤مًمٞم٦م
                                                                                                               

 .526 – 525ص  ،(ؾم٤مسمؼ ُمرضمع)اعمقؾمؿ جمٚم٦م  (1)
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اظمتالف  ٤موم٢مذا يم٤من هق اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر واجلزم ومٝمق أيًْم : ضمؼقؼي اإلفمراب .1

 .أواظمر اًمٙمٚمامت اعمٕمرسم٦م يمام أٟمف هق إصمر اًمٔم٤مهر أو اعم٘مدر ذم نظمر اًمٙمٚمٛم٦م

يت دون آرشم٤ٌمط وهق ٟمٔمري٦م يٛمٙمـ أن شمّم٤مغ قمغم اًمٜمحق إ: فمقامؾ اإلفمراب .2

قمغم أؾم٤مس أن سمٕمض  ىم٤مياًم  الً اًم٘م٤ميؿ سملم يمٚمامت اجلٛمٚم٦م اًمقاطمدة، شمرسمط قمٛم

اًمٙمٚمامت قم٤مُمؾ وسمٕمْمٝم٤م ُمٕمٛمقل، وأن اًمٕم٤مُمؾ ي١مصمر سمدوره ذم إقمراب اعمٕمٛمقل، 

وًمٙمـ شمذيمر ُمع هذه اًمٜمٔمري٦م ٟمٔمري٤مت أظمرى ذم اعمٕم٤مين اإلقمراسمٞم٦م، واعمقىمع 

 .اإلقمرايب، واًم٘مرايـ، واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م

واًمدٓيؾ هل اًم٘مرايـ وشمٙمقن داًمٞم٦م وًمٗمٔمٞم٦م وُم٘م٤مًمٞمف، واًمٚمٗمٔمٞم٦م : فمرابدٓئؾ اإل .3

ذيمره٤م  ،وإؾمٚمقب واًمًٞم٤م  ،اًمٕمالُم٦م، واًمّمٞمٖم٦م، واًمرشم٦ٌم، وإداة: ؾم٧م هل

أُم٤م ىمريٜم٦م اًمدًٓم٦م ومتٕمٜمل اًمتّمقر . اًمٜمح٤مة ُمع اعم٘م٤مُمٞم٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهتؿ اإلقمراسمٞم٦م

أ وظمؼم ومتٞمٞمز وطم٤مل اًمذهٜمل عمٕمٜمك اًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمحقي٦م وُمدًمقهل٤م ُمـ وم٤مقمؾ وُمٌتد

 .وُمٗمٕمقل وُمًتثٜمك وٟمحق ذاًمؽ

خلّمٝم٤م اعم١مًمػ سم٠من اإلقمراب اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرايـ هق اًمذي  :وـمقػي اإلفمراب .4

ي٘مقم سمقفمٞمٗم٦م حتديد اعمقىمع اإلقمرايب ًمٚمٙمٚمٛم٦م اعمٕمرسم٦م ذم اجلٛمٚم٦م وسملم ًمٜم٤م وفمٞمٗمتٝم٤م 

 .اًمٜمحقي٦م ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م وُمٗمٕمقًمٞم٦م وإو٤موم٦م وُم٤م إًمٞمٝم٤م

اإلقمراب اًمٔم٤مهر واإلقمراب اعم٘مدر واإلقمراب اعمحكم  يريد: جموٓت اإلفمراب .5

 (.ُمـ اًمٙمحؾ)

يٕمٜمل يمٞمٗمٞم٦م إقمراب اًمٜمص سمٖمٞم٦م اًمٙمِمػ قمـ اًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمحقي٦م : ؿمريؼي اإلفمراب .6

 . ًمإلقمراب اًمٓمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٓمري٘م٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اظمت٤مروىمد  ،ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م

٦م إُم٤م وضمٕمٚمٝم٤م آؾمؿ وم٘مط سمجٛمٞمع ُمٗمرداشمف قمغم أؾم٤مس أن اًمٙمٚمٛم: مودة اإلفمراب .7

 . ُمٌٜمٞم٦م وإُم٤م ُمٕمرسم٦م

وأٟمقاع اعم٘مدرات هل  ،اًمت٘مدير يٕمٜمل اإلوامر يمام يٕمٜمل اًمت٠مويؾ: سمؼدير اإلفمراب .8

 .اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م ،اًمٕم٤مُمؾ واعمٕمٛمقل، اعمًٜمد إًمٞمف

سمّمٗم٦م ظم٤م ٦م، ًمٙمـ  ٤مويٜمتٝمل اعم١مًمػ إمم ٟمتٞمج٦م ختٗمػ قمٜم٤مء اإلقمراب وشمٓمٌٞم٘مٞمّ 

يٌ٘مك قمغم يمؾ ُم٤م ومٞمف ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مدير ُمـ  هذه اًمٜمتٞمج٦م ُمزدوضم٦م، ومٗمل جم٤مل اًمٜمحق اًمٜمٔمري
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نراء وٟم٘مقد وُم٤م يدور ذم ومٚمٙمٝم٤م ُمـ سمح٨م، ومذًمؽ مم٤م خيْمع ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمدراؾم٦م 

آضمتٝم٤مدي٦م، وذم جم٤مل اًمٜمحق اًمتٓمٌٞم٘مل يٚمٖمل اإلقمراب اًمت٘مديري ويمذًمؽ اإلقمراب 

اًمت٘مديرات اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وإن يٌ٘مك قمغم اًمت٘مدير اًمٚمٖمقي صمؿ يٕمتؼم  ٤ماعمحكم، ويٚمٖمل أيًْم 

سمًٞمٓم٦ًم أي ٓ  الً ٦م اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م وإًمٖم٤مء شم٘مدير اًمٕم٤مُمؾ أو أطمد قمٜمٍمي اإلؾمٜم٤مد مجاجلٛمٚم

قمٛمؾ ومٞمٝم٤م وٓ إؾمٜم٤مد، وجيٕمؾ إقمراب إؾمامء اًمتل أًمٖمك ومٞمٝم٤م اإلقمراسمٞملم اًمٜم٘مدي 

ًمٚمٛمقىمع اإلقمرايب ُمـ  ٤مًمٚمح٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م ُمع رومع أو ٟمّم٥م أو ضمر، سمٞم٤مٟمً  ٤مواعمحكم سمٞم٤مٟمً 

وم٤مقمٚمٞم٦م أو ُمٗمٕمقًمٞم٦م وٟمحقه٤م
(1)

. 

 (:دراؽموت دم ايمػعؾ)ىمتوب  -3

ويتٜم٤مول يمؾ ُم٤م خيص اًمٗمٕمؾ اًمٕمريب ُمـ ُمقوققم٤مت ٟمحقي٦م وسومٞم٦م ودًٓم٦م 

ورهمؿ  ٖمر طمجؿ اًمٙمت٤مب .. اًمٗمٕمؾ واؿمت٘م٤مىمف وشم٘مًٞمٛمف وسمٜم٤ميف وإؾمٜم٤مده وهمػم ذًمؽ

وجيد ومٞمف اًم٘م٤مرئ نراًء .. إلظمراضمف ٤مإمم طمقازم ؾمتلم ُمرضمٕمً  ايمدىمتقر ايمػضقموم٘مد رضمع 

ٔراء أورده٤م  ٤مواومٞمً  ا٤مزً جي، يمام جيد إاًمٗمٕمؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦ميمثػم ُمـ ىمْم٤مي٤م  ظم٤م ٦م ذم

وٓ خيٚمق اًمٙمت٤مب ُمـ شمٌقي٥م خمتٍم عم٤م ـم٤مل شمٌقيٌف .. اًمٜمحقيقن ذم ُم٠ًمًم٦م ومٕمٚمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

 .الً ذم يمت٥م اًمٜمحق يمٛم٠ًمًم٦م اؿمت٘م٤م  اًمٗمٕمؾ ُمث

وٓ همٜمك .. إظمرى ايمدىمتقر ايمػضقموهق يمت٤مب ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦م يمذًمؽ ُمـ يمت٥م 

 .ًمٖمقي٦م قمٜمف ًمٙمؾ ُمٙمت٦ٌم أدسمٞم٦م أو

إٟمف اؾمتٗم٤مد ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ذم أطمد أسمح٤مصمف : ٤مأيًْم  ايمدىمتقر حمؿد طمرضوي٘مقل 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(2)

. 

                                                                                                               

 .38 – 36ُمقؾمققم٦م إدسم٤مء واًمٙمت٤مب اًمًٕمقديلم ُمـ ص  (1)

 .526ص  ،(ؾم٤مسمؼ ُمرضمع)اعمقؾمؿ جمٚم٦م  (2)
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 (:ومراءة ازمـ ىمثغم وأشمرهو دم ايمدراؽموت ايمـحقيي)ىمتوب  -4

اًمٙمت٤مب ذم إ ؾ رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ىمدُمٝم٤م اعم١مًمػ إمم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة طمٞم٨م 

م 1975واًمٕمروض قمؿ  طمّمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ذم اًمٜمحق واًمٍمف

 :واؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم صمالصم٦م أسمقاب وأرسمٕم٦م ُمالطمؼ وظم٤ممت٦م وهل

 .اطمتقى قمغم اؾمتٕمراض حلٞم٤مة اسمـ يمثػم: ايمتؿفقد .أ 

 :قمغم اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م الً ظمّمّمف اعم١مًمػ ًمٚم٘مراءات ُمِمتٛم: ايمبوب إول .ب 

 .ٟمِم٠مة اًم٘مراءات وشمٓمقره٤م -

 .اًمتٕمريػ سم٤مًم٘مراءات -

 .ُمّم٤مدر اًم٘مراءات -

 .٤مسمفاظمتالف اًم٘مراءات وأؾمٌ -

 .آظمتٞم٤مر ذم اًم٘مراءات -

 .اًم٘مٞم٤مس اًم٘مرايل -

 .اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مراءات واًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م -

قمغم  الً وىمد ظمّمّمف اعم١مًمػ ًم٘مراءة اسمـ يمثػم ُمِمتٛم: ايمبوب ايمثوين .ج 

 :مه٤م ،ومّمٚملم

 .اًمتٕمريػ سم٘مراءة اسمـ يمثػم -

 .ٟمّمقص ىمراءة اسمـ يمثػم -

قمغم  الً اًمٜمحقي٦م ُمِمتٛم ىمراءة اسمـ يمثػم ذم اًمدراؾم٤مت: ايمبوب ايمثويمٌ .د 

 :ومه٤م ،ومّمٚملم

 .أصمر اًم٘مراءات قم٤مُم٦م ذم اًمٜمحق -

 .اًمٍمف، اًمٜمحق، دراؾم٤مت شمٓمٌٞم٘مٞم٦م حلرف اًمالم -
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 .قب، اًمٚمٝمج٤مت، اًمتٓمقر اًمٚمٖمقيإؾمٚم: اعمالطمؼ يم٤مٟم٧م ذم .ه 

 :ووٛم٧م ظمال ٦م اًمٌح٨م وٟمت٤ميجف وهل: اخل٤ممت٦م .و 

أن ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ طمقارض اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م ذم ومؽمة وٓدة اًمٜمحق  -

 .ًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن إول اهلجريوٟمِمقيف، أي ُمـ ا

 .ُمـ رّواد قمٚمؿ اًمٜمحق إوايؾ ٤مأن اسمـ يمثػم يم٤من ٟمحقيً  -

اؾمتِمٝمد اًمٕمٚمامء سم٘مراءة اسمـ يمثػم ذم إ قات واًمٍمف واًمٜمحق واًمٌالهم٦م  -

 .واًمٚمٝمج٤مت واعمٕم٤مضمؿ واًمتٓمقر اًمٚمٖمقي

 قمغم ىمقاقمده وُم٤ًميٚم٦م ُمٜمذ سمدء اًمت٠مًمٞمػ ومٞمف ايم٤مٟم٧م ىمراءة اسمـ يمثػم ًمٚمٜمحق ؿم٤مهدً  -

 .طمتك أن

يمام  اأن ضمقاز اجلٛمع سملم اًم٤ًميمٜملم همػم ُم٘مّمقر قمغم ُم٤م يم٤من أول احلروملم ُمٜمٝمام ُمدً  -

وُم٤م يم٤من احلرف  وإٟمام يِمٛمؾ ُم٤م يم٤من احلرف اًمث٤مين ُمٜمٝمام ُُمدهماًم  –هق رأي اًمٜمح٤مة 

 .إمم ىمراءة اسمـ يمثػم اإول ُمٜمٝمام طمرف ُمٍد وًملم واؾمتٜم٤مدً 

 . ىمراءة اسمـ يمثػمإمم ااؾمتٜم٤مدً  -ضمقاز ىمٍم اعمٛمدود ذم اًمٜمثر  -

إمم ىمراءة اسمـ  ااؾمتٜم٤مدً  -ضمقاز شم٘مديؿ إؾمٚمقب اًمٌالهمل قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٜمحقي٦م  -

 .يمثػم

 .أن ىمراءة اسمـ يمثػم مم٤م طمٗمظ ًمٜم٤م هلج٦م إصم٤ٌمت طمرف اًمٕمّٚم٦م طم٤مًم٦م اجلزم -

أن اسمـ يمثػم يم٤من يقاومؼ ذم يمثػم مم٤م اٟمٗمرد سمف إ ؾ اًمٜمحقي يمام ذم و ٚمف ه٤مء  -

 .اًمٙمت٤مسم٦م وو ٚمف ُمٞمؿ اجلٛمع

أن اسمـ يمثػم يم٤من يقاومؼ آؾمتٕمامل اًمٕمريب اًمِم٤ميع ومٞمام اظمتٚمػ ومٞمف اًم٘مراء واقمتؼم ُمـ  -

 .٤ماًم٘مراءات اعمِمٙمٚم٦م ٟمحقيً 

-  ًٌ  .ضم٤مءت ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٖم٦م ىمريش واحلج٤مز ٤ماظمتٞم٤مراشمف هم٤مًم

ُمٜمًقسم٦م وهمػم ُمٜمًقسم٦م، يمام يم٤من اسمـ ( هلج٦م 116)ًمٜم٤م  ٧مأن ىمراءة اسمـ يمثػم طمٗمٔم -

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمِم٤ميٕم٦م يمثػم ي١مصمر ذم أهمٚم٥م اظمتٞم٤مراشمف ًمٚمٝمج٤مت

ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٕمجٛمٞم٦م ذم اًم٘مراءات ىمد أهمٗمٚمٝم٤م ُم١مًمٗمق اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمٞم٦م  اأن يمثػمً  -
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وهمػمه٤م
(1)

. 

 (:يهمفرؽمً ايمؽتى ايمـحقيّ )ىمتوب  -5

 اوىمد أظمؼمين أٟمف أ در ُم١مظمرً » :ذم ُم٘م٤مًمف ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػي٘مقل 

يمت٥م وُم١مًمٗم٤مت ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت اًمٜمحقي٦م، يْمؿ يمؾ ُم٤م ـمٌع ذم قمٚمؿ اًمٜمحق ُمـ  ٤مومٝمرؾًم 

ـمقيٚم٦م ذم مجع هذه اعم١مًمٗم٤مت، طمتك فمٝمر اًمٗمٝمرس  ٤مشمراصمٞم٦م وطمديث٦م، وىمد ىم٣م أقمقاُمً 

شاعمٜمِمقد قمغم ظمػم  قرة ممٙمٜم٦م
(2)

. 

 (:مراىمز ايمدراؽموت ايمـحقيي)ىمتوب  -6

٤م شم٤مرخيٞمّ  ٤مإن هذا اًمٙمت٤مب اًمذي أوٕمف سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ يْمؿ قمرًو »

، ٤موشم٠مًمٞمٗمً  دراؾم٤مشمف اًمتل شمٕم٤مُمٚم٧م ُمٕمف شمٕمٚمٞماًم ، شمٜم٤موًم٧م ومٞمف ٟمِم٠مة اًمٜمحق وُمرايمز ٤مُم٘متْمًٌ 

وم٠مؾمٝمٛم٧م ذم شمريمٞمز ُمٌٜم٤مه وٟمنم أومٙم٤مره، طمٞم٨م اُمتداده ذم رطمٚمتف اًمٓمقيٚم٦م ُمٜمذ اًم٘مرن 

إول اهلجري طمتك يقم اًمٜم٤مس هذا، وُمـ صمٖمر اخلٚمٞم٩م إظمي طم٤مرضة اًمٌٍمة 

ف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم ُم٤م وراء اًمٌح٤مر واعمحٞمٓم٤مت، وهق يٕمٓمل اًمّمقرة اعمنمىم٦م قمام و ؾ إًمٞم

 .اًمٗمٙمر اًمٕمريب واإلؾمالُمل ُمـ أ ٚم٦م وقمٛمؼ واُمتداد وؿمٛمقل

طمددت ومٞمف أُمٙمٜم٦م اًمتٛمريمز، وأّرظم٧م أزُمٜم٦م آٟمتِم٤مر ىمدر ُم٤م وؾمٕم٧م اًمٓم٤مىم٦م 

شوأؾمٕمٗم٧م اعمّم٤مدر اعمتقومرة ًمدي وطمقزم
(3)

. 

 (:دم فمؾؿ ايمعروض)ىمتوب  -7

ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٕمرويض اًم٘مديؿ اًمذي اقمتٛمد ومٞمف  اذم هذا ٟم٘مدً  ايمدىمتقر ايمػضقمىمدم »

                                                                                                               

 .قمامدة ؿم١مون اعمٙمت٤ٌمت ،ُمًتخٚمّم٤مت رؾم٤ميؾ اًمًٕمقديلم ًمدرضم٦م اًمديمتقراة (1)

 .525ص  ،(ؾم٤مسمؼ ُمرضمع)اعمقؾمؿ جمٚم٦م  (2)

 .3ُم٘مدُم٦م ٟمٗمس اًمٙمت٤مب سمٞمد ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ص  (3)
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إْذ أطمَم قمـ   (.اًمٕملم)ٞمؾ قمغم ـمري٘متف اًمري٤موٞم٦م اًمتل اقمتٛمده٤م ذم ووٕمف ًمٙمت٤مسمف اخلٚم

صمّؿ  . ـمريؼ آؾمتٜمت٤مج اًمٕم٘مكم يمؾ اًمتٗمٕمٞمالت اًمتل يٛمٙمـ أن يت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م اًمِمٕمر اًمٕمريب

 ٜمٗمٝم٤م إمم جمٛمققم٦م ؾماّمه٤م اًمدواير صمّؿ ىم٤مم سمٗمرزه٤م وشمٕمرض ًمٚمتٗمٕمٞمٚم٦م اعمٝمٛمٚم٦م واًمتٗمٕمٞمٚم٦م 

صمّؿ  ٜمّػ اًمٌحقر اعمًتٕمٛمٚم٦م اًمتل هل٤م . واًمٌحقر اعمًتٕمٛمٚم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م واًمٌحقر اعمٝمٛمٚم٦م

ووومؼ وطمدات ُمٜمٗمردة وممتزضم٦م  ٤مؿمقاهد ُمـ اًمِمٕمر اًمٕمريب وومؼ ُمٜمٝم٩م ري٤ميض أيًْم 

وىمد ىم٤مم ُمٜمٝم٩م اًمٗمْمكم اجلديد قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٖمٞمػمات   .وهٙمذا..وسمًٞمٓم٦م وُمريّم٦ٌم

 :ذم اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ ُمٜمٝم٤م

 ؾ وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمف سمٜمٔم٤مم احلريم٦م إًمٖم٤مء ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب وإوشم٤مد واًمٗمقا -

 .واًمًٙمقن

 .إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت  ٗم٤مت اًمٌحقر -

إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؾ مجٞمٕمٝم٤م، واًمزطم٤موم٤مت اعمٚمتزىم٦م مجٞمٕمٝم٤م، وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمٝم٤م  -

 .سمْمٌط اًمتٗم٤مقمٞمؾ هبٞمئتٝم٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

إًمٖم٤مء ُمٌدأ اًمت٠م ٞمؾ واًمتٗمريع ذم اًمتٗم٤مقمٞمؾ، واقمت٤ٌمر مجٞمع اًمتٗمٕمٞمالت ذم اًمٌٞم٧م  -

 .ًٓ أ ق

 .ؿ اًمتٗم٤مقمٞمؾ إمم صم٤مسمت٦م وُمتٖمػمةشم٘مًٞم -

طمٍم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمزطم٤موم٤مت سم٤معمتٖمػمات اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، وآطمتٗم٤مظ هل٤م سم٠مؾماميٝم٤م وهل  -

شاإلوامر واًمٕمّم٥م واخلٌـ واًمٓمل واًمٙمػ
(1)

. 

 (:حتؼقؼ ايمؼماث)ىمتوب  -8

اًمٙمت٤مب ذم أ ٚمف حم٤مرضات أًم٘م٤مه٤م اعم١مًمػ قمغم ـمٚم٦ٌم ىمًؿ اعمٙمت٤ٌمت واعمٕمٚمقُم٤مت 

أيمثر ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ ُمـ إُمثٚم٦م واًمٜمامذج اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م . سمجدة سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز

يمام وٛمٜمف ٟمامذج »عمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م وُمداًمٞمٚمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  اقمغم اًمٓمٚم٦ٌم ًمٗمٝمؿ اعم٤مدة وشمٞمًػمً  الً شمًٝمٞم

خلٓمقات حت٘مٞم٘مٝم٤م، ُمع ذح واٍف ًمٙمؾ ظمٓمقة وسمٞم٤من ُمٗمّّمؾ عم٤م يٜمٌٖمل قمٛمٚمف إلظمراج 
                                                                                                               

 .527ص  ،(ُمرضمع ؾم٤مسمؼ) اعمقؾمؿجمٚم٦م  (1)
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ويرضمع إًمٞمف اًم٘مراء . سمف اًمٗم٤ميدة شمٕمؿّ  ٤مُمٓمٌققمً  الً أي خمٓمقـم٦م قمـ قمزًمتٝم٤م وإ داره٤م قمٛم

شواعمتخّمّمقن
(1)

. 

وىمد سمدأ اًمٙمت٤مب سم٤محلدي٨م قمـ ٟمِم٠مة اًمتح٘مٞمؼ وشمٓمقره وم٠مؿم٤مر إمم أن اعمراطمؾ 

اًمتٓمقري٦م ىمد رضمح٧م ُمـ  ٜم٤مقم٦م إمم أظمرى ومٛم٘مرر دراد ضم٤مُمٕمل اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم 

احلدي٨م قمـ شمٕمريػ اًمتح٘مٞمؼ وذوـمف ومتحدث قمـ اًمتح٘مٞمؼ واًمٜمّمقص 

ؽماث وقمٚمؿ حت٘مٞمؼ اًمؽماث، صمؿ حتدث قمـ ُم٘مدُم٤مت اًمتح٘مٞمؼ اعمٛمثٚم٦م واعمخٓمقـم٤مت واًم

ذم مجع اًمٜمًخ واقمتامده٤م وقمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ وآظمتّم٤مرات ويمت٤مسم٦م اًمٜمًخ٦م اعمًقدة، 

اًمتخري٩م واًمتِمٙمٞمؾ واًمؽمىمٞمؿ : صمؿ يِمػم سمٕمد ذًمؽ إمم ُمٙمٛمالت اًمتح٘مٞمؼ وهل

٦م اعمح٘مؼ ويتْمٛمـ ُم٘مدُم (سمٕمد اًمتح٘مٞمؼ)واًمتٝمٛمٞمش واًمتٙمثٞمػ وأظمػما ُم٤م يًٛمك 

واعمّم٤مدر واعمراضمع واًمٗمٝم٤مرس
(2)

.  

وهذا اعم١مًمػ هق ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مدرة ذم هذا اعمج٤مل اًمؽماصمل احلٞمقي وىمد مجع »

 :سملم ظمؼمشملم ايمدىمتقر ايمػضقمومٞمف 

ظمؼمشمف ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت، وظمؼمشمف ذم شمدريس ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت 

شًمٓمالب اجل٤مُمٕم٦م، وهق سمٛمث٤مسم٦م دًمٞمؾ ُم٘مٜمـ ًمٙمؾ ُمـ اراد ان يتٛمرس ذم هذا اًمٕمٚمؿ
(3)

. 

اظمسمويمقي اخلؾؼقي دم همؽر ايمدىمتقر )ومـ اظمميمػوت ايمثؼوهمقي ايمعومي ىمتوب  -9

 :(إومبولحمؿد 

هػ احلس واًمٕم٤ممل اًمقاؾمع إومؼ اًمذي  ٗم٤م اًمِم٤مقمر اعمر( إومبول)يرى اعم١مًمػ ومٞمف 

احل٥م اإلهلل ومٓمرشمف وارشم٘م٧م اًمروطم٤مٟمٞم٦م سمٛمِم٤مقمره وعمًف ُمٚمت٘مك صم٘م٤موم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمت٠مصمرا 

 :وىمد  ٜمػ ُمقوققمف إمم اًمٗم٘مرات اًمت٤مًمٞم٦م ٤موُمٙمٞمٜمً  ٤مُمتٞمٜمً  اسم٤مإلؾمالم وطمْم٤مرشمف شم٠مصمرً 
                                                                                                               

 .526ص  ،(ُمرضمع ؾم٤مسمؼ) اعمقؾمؿجمٚم٦م  (1)

 .721ص  ،ه1413ؿمٝمر رسمٞمع أظمر  ،جمٚم٦م قم٤ممل اًمٙمت٥م (2)

 .343ُمقؾمققم٦م آدسم٤مء واًمٙمت٤مب اًمًٕمقديلم ص  (3)
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 ٤مإىم٤ٌمل ظمٚم٘مٞمً  -

 ُمّم٤مدر إىم٤ٌمل ذم أظمالىمٞم٤مشمف -

 اخلػم إؾمٛمك ذم إظمال  -

 إؾمٛمك ذم اإلؾمالم اخلػم -

 اعم١ًموًمٞم٦م اخلٚم٘مٞم٦م ذم إظمال  -

 اعم١ًموًمٞم٦م اخلٚم٘مٞم٦م ذم ومٙمر إىم٤ٌمل -

وأومٙم٤مره أظمالىمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م  ٤مقمروم٤مٟمٞمً  ٤ميم٤من ظمٚم٘مٞمً  إومبولإن »: وظمٚمص إمم أن ىم٤مل

ظم٤مًمّم٦م ُمًتٛمدة ُمـ اًم٘مرنن ذم ومٙمره شمتٚمخص ذم وضمقد اعمٌدأ إؾمٛمك وهق اإلؾمالم 

هلل شمٕم٤ممم وإيامن سم٤معمٌدأ واًمٖم٤مي٦م وطمري٦م اإلرادة وحتديد هم٤مي٦م اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين سمرو٤مء ا

 .شواًمٕمٛمؾ

ًُ  (:انصشف، انؼشوض انُحى،)يٍ اِساء انيت تفشد هبا يف  :احاَ

 (: دراؽموت دم اإلفمراب)مـ ىمتوب  –أ 

اًمرومع واًمٜمّم٥م : يرى إن اإلقمراب يمام ىم٤مل ؾمٞمٌقيف: 26طم٘مٞم٘م٦م اإلقمراب ص  .أ 

 واجلر واجلزم 

قم٤مُمؾ اإلقمراب يتٛمثؾ طم٥ًم اظمتالف  نإي٘مقل  :97-96قم٤مُمؾ اإلقمراب ص .ب 

 :أراء ذم إطمدى اًمٜمٔمري٤مت اًمت٤مًمٞم٦م

ن يمٚمٛم٦م ُمٕمرسم٦م شمت٠مصمر سم٢مقمراهب٤م سمٙمٚمٛم٦م أظمرى إ :وشمٕمٜمل ،كظريي ايمعومؾ .1

وهق اًمرأي اًمٜمحقي ( اًمٕم٤مُمؾ ) يم٤مٟم٧م ؾم٥ٌم اإلقمراب ومٞمٝم٤م وشمدقمك 

 .اًمٕم٤مم

وي٘مّمد هب٤م أن ًمٙمؾ طمريم٦م إقمراسمٞم٦م ُمٕمٜمك شمدل ، كظريي اظمعوين اإلفمرازمقي .2

ف، وم٤مًمْمٛم٦م ًمإلؾمٜم٤مد، واًمٙمنة ًمإلو٤موم٦م، واًمٗمتح٦م ًمٚمخٗم٦م، واعمٕمٜمك قمٚمٞم

إؽمتوذ وهق رأي .. احلريمل هق اًمذي يًٌؼ وفمٞمٗم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم اجلٛمٚم٦م
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 .ايمدىمتقر مفدي اظمخزوملوشمٚمٛمٞمذه  إزمراهقؿ مصطػك

طم٥ًم ٟمٔم٤مم  -ن ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م إ :ويراد ُمٜمٝم٤م، كظريي اظمقومع اإلفمرايب .3

هب٤م، يدّل قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م  ٤مظم٤مً   ذم اجلٛمٚم٦م ٤مُمقوٕمً  -اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ايمدىمتقر إزمراهقؿ اًمٜمحقي سمٛمٕمقٟم٦م اًم٘مرايـ اًمتل حتٞمط سم٤مًمٙمالم وهق رأي 

 .أكقس

أو  ٤من اًم٘مرايـ اًمتل ي٘مؽمن هب٤م اًمٙمالم ًمٗمٔمٞمً إ: وشمٕمٜمل، كظريي ايمؼرائـ .4

.. هل اًمتل شمدّل قمغم اعمٕمٜمك اًمٜمحقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ٤مأو ُم٤مديً  ٤مُمٕمٜمقيً 

 .ايمدىمتقر متوم ضمسونوهق رأي 

ن احلريم٤مت اإلقمراسمٞم٦م ذات ُمٕم٤مٍن خمتٚمٗم٦م إ :وشمٕمٜمل، كظريي ايمػّعويمقي .5

طم٥ًم ومّٕم٤مًمٞمتٝم٤م اًمّمقشمٞم٦م، وم٤مًمْمٛم٦م ًمٚم٘مقة، واًمٙمنة ًمٚمتقؾمط، واًمٗمتح٦م 

ًمٚمريمقد، واعمٕمٜمك احلريمل هق اًمذي يدّل قمغم اعمٕمٜمك اًمٜمحقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م ذم 

 .وهق رأي إؾمت٤مذ حمٛمد اًمٙم٤ًمر.. اجلٛمٚم٦م

ٞمٜم٤م ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ ُمـ اًمزوايد اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، ؾمقاء ورأيل أٟمٜم٤م ُمتك ٟم٘مّ »: وي٘مقل هق

يم٤مٟم٧م ذم اًمت٘مدير أو اإلقمراب وُم٤م إًمٞمٝم٤م مم٤م ؾم٠مذيمره ومٞمام سمٕمد، وأسم٘مٞمٜم٤م قمغم ومٙمرة اًمٕم٤مُمؾ 

ٟمٔمري٦م ُمـ ٟمٔمري٤مت اًمٜمحق، واقمتٛمدٟم٤م ذم حتديد إقمراب اًمٙمٚمٛم٦م ومٌٞم٤من وفمٞمٗمتٝم٤م اًمٜمحقي٦م 

٦م اًمتل اقمتٛمده٤م اًمٜمح٤مة قمغم اًمدٓيؾ أو اًم٘مرايـ اًمٜمحقي –إًمٞمٝم٤م  ٤مُمْم٤مومً  –ذم اًمٙمالم 

اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمجٛمع سملم اًم٘مديؿ ذم أ ٤مًمتف واجلديد ذم ين وؾم٤ميٚمف، واؾمتٓمٕمٜم٤م سمذًمؽ أن 

هذه اًمٜمٔمري٤مت ُمـ إًمٖم٤مء اًمٕم٤مُمؾ، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمع اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمف، ٟمح٘مؼ هدف 

 .شُمـ اًمِمقاي٥م واًمزوايد ٤موًمٙمـ ٟم٘مٞمً 

 :(111ص ) أو ىمرايـ اإلقمراب وهل، دٓئؾ اإلفمراب .ج 

 .دًٓمٞم٦م وًمٗمٔمٞم٦م وُم٘م٤مُمٞم٦م وشمٜم٘مًؿ امماًم٘مريٜم٦م  -

 .اًمًٞم٤م  ،إؾمٚمقب ،إداة ،اًمرشم٦ٌم ،اًمّمٞمٖم٦م ،اًمٕمالُم٦م إممواًمٚمٗمٔمٞم٦م شمٜم٘مًؿ  -

إن اإلقمراب اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرايـ هق »: ي٘مقل، 113ص  ،وـمقػي اإلفمراب .د 
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، ذم اجلٛمٚم٦م( آؾمؿ)اًمذي ي٘مقم سمقفمٞمٗم٦م حتديد اعمقىمع اإلقمرايب ًمٚمٙمٚمٛم٦م اعمٕمرسم٦م 

 .شٝم٤م اًمٜمحقي٦م ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م وُمٗمٕمقًمٞم٦م وإو٤موم٦م وُم٤م إًمٞمٝم٤مويٌلم ًمٜم٤م وفمٞمٗمت

واًمتٜمقيع اًمذي يٜمٌٖمل أن يٜمقع إًمٞمف اإلقمراب »: ي٘مقل، 116جم٤مٓت اإلقمراب ص .ه 

 :هق أن يٜمّقع قمغم اعمج٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م

 .٤ماإلقمراب ٟمٔمريً  -

 .اإلقمراب اًمتٕمٚمٞمٛمل -

 .شإلقمراب اًمتٓمٌٞم٘ملا -

يمام . ُمٕمرسم٦م وُمٌٜمٞم٦م: اًمٙمٚمٛم٦م إمم ىمًٛملم شمٜم٘مًؿ »: ي٘مقل، 121 ص ،مودة اإلفمراب .و 

اًمٙمٚمٛم٦م و .هل اًمتل ختتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م: واًمٙمٚمٛم٦م اعمٕمرسم٦م، هق ُمٕمروف

 .هل اًمتل ٓ ختتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م: اعمٌٜمّٞم٦م

 :يتؿ شمقزيع اعمقاد اًمٜمحقي٦م قمغم أؾم٤مس هذيـ اًمتٕمريٗملم يم٤مًمت٤مزمو

 .إؾمامء يمٚمٝم٤م ُمٕمرسم٦م ٓظمتالف اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م قمٚمٞمٝم٤م -

 .٤مل يمٚمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م ًمٕمدم اظمتالف اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م قمٚمٞمٝم٤مإومٕم -

احلروف يمٚمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م ًمٕمدم اظمتالف اعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م قمٚمٞمٝم٤م وٓشمٗم٤م   -

 .اجلٛمٞمع قمغم سمٜم٤ميٝم٤م

وٟمخٚمص ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم إمم أن اعم٤مدة »: ي٘مقل، 122ص ،مودة اإلفمراب .ز 

 .شوسمجٛمٞمع ُمٗمرداهت٤م ،إؾمامء وم٘مط: اإلقمراسمٞم٦م هل 

وٟمخٚمص مم٤م شم٘مدم أن اًمت٘مدير ذم اًمدراؾم٦م »: ي٘مقل، 132ص ،سمؼدير اإلفمراب .ح 

 :اًمٜمحقي٦م ي٠ميت قمغم ٟمققملم

 .اًمت٘مدير اًمٚمٖمقي -

 .اًمت٘مدير اًمّمٜم٤مقمل -
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 :ذم جم٤مل اًمٜمحق اًمتٓمٌٞم٘مل»: ي٘مقل، 155ص  ،شم٘مدير اإلقمراب .ط 

ُمـ ؾمٌ٘مقه إمم ذًمؽ ُمـ ذوي اًمتج٤مرب ذم هذا اعمج٤مل أو ُمـ ذوي  اأىمؽمح ُم١ميدً 

 :أراء اعم٘مؽمطم٦م ُم٤م يكم

 .قمراب اًمت٘مديريإًمٖم٤مء اإل -

 .اعمحكم اإلقمرابإًمٖم٤مء  -

إًمٖم٤مء اًمت٘مديرات اًمّمٜم٤مقمٞم٦م قمغم اظمتالف أهمراوٝم٤م ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ًمٚمٕم٤مُمؾ  -

 .أو ًمإلؾمٜم٤مد أو ًمإلقمراب

 .إسم٘م٤مء اًمت٘مدير اًمٚمٖمقي -

اقمت٤ٌمر اجلٛمؾ اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م إًمٖم٤مء شم٘مدير اًمٕم٤مُمؾ أو شم٘مدير أطمد قمٜمٍمي  -

 .ؾمٜم٤مدسمًٞمٓم٦م، أي ٓ قمٛمؾ ومٞمٝم٤م وٓ إ الً مج ٤ماإلؾمٜم٤مد  ٜم٤مقمٞمً 

اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م إًمٖم٤مء اإلقمراسمٞملم ( إؾمامء)إقمراب اًمٙمٚمامت اعمٕمرسم٦م  -

اًمت٘مديري واعمحكم يٙمقن سمٌٞم٤من احل٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م ُمـ رومع أو ٟمّم٥م أو 

وٓ يٙمقن  ،سمٞم٤من اعمقىمع اإلقمرايب ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م أو ُمٗمٕمقًمٞم٦م أو ُم٤م إًمٞمٝم٤م ،ضمر

 .شاسمٞم٦م اعم٘مدرة أو سم٤معمحؾ اإلقمرايبسم٤مًمٕمالُم٦م اإلقمر

 :طمؾصً زمؤراء ايمتويمقي كتوئٍ ايمبحٌ .ي 

 .اإلقمراب هق اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر -

ٟمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ُمٌدأ اقمت٤ٌمري ووٕمف اًمٜمحقيقن ًمت٠ميمٞمد ٟمٔم٤مم اإلقمراب  -

 .ُمت٠مصمريـ سمٛمٌدأ اًمٕمٚمّٞم٦م اًمٗمٚمًٗمل

اًمٌديؾ ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سمتجديد اًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمحقي٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ذم  -

 .يؾ اإلقمراب اًمتل اقمتٛمده٤م اًمٜمح٤مةاجلٛمٚم٦م هل دٓ

، ويٜمدرج حت٧م قمٜمقان اًمدًٓمٞم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م واعم٘م٤مُمٞم٦م: لاإلقمراب ه دٓيؾ -

 .اًمٕمالُم٦م واًمّمٞمٖم٦م واًمرشم٦ٌم وإداة وإؾمٚمقب واًمًٞم٤م : اًمٚمٗمٔمٞم٦م 

، ىمّمػمة ٤م٦م واًمٗمتح٦م واًمٙمنة أ قاشمً اًمْمٛم: اًمٕمالُم٦م اإلقمراسمٞم٦م هل -
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 .ـمقيٚم٦م ٤مقاو وإًمػ واًمٞم٤مء أ قاشمً واًم

 .ٞمٛمل واًمتٓمٌٞم٘ملاًمٜمٔمري واًمتٕمٚم: هلأٟمقاع اإلقمراب أو جم٤مٓشمف  -

 .سمجٛمٞمع ُمٗمرداهت٤م ،اًمٙمٚمٛم٦م اعمٕمرسم٦م هل إؾمامء وم٘مط -

 .يٜم٘مًؿ اًمت٘مدير إمم ًمٖمقي و ٜم٤مقمل -

 .اؾمؿ وومٕمؾ وأداة وظم٤مًمٗم٦م: شمٜم٘مًؿ اًمٙمٚمٛم٦م إمم -

 .إؾمٜم٤مدي٦م وذـمٞم٦م وفمرومٞم٦م وسمًٞمٓم٦م: شمٜم٘مًؿ اجلٛمٚم٦م إمم -

 (:دراؽموت دم ايمػعؾ)مـ ىمتوب  -ب

 :17ص ،شمٕمريػ اًمٗمٕمؾ( 1)

إن اًمٗمٕمؾ سم٤مقمت٤ٌمره وطمدة ًمٗمٔمٞم٦م أي »: ٜمٝم٩م احلدي٨مُمدًمقل اًمٗمٕمؾ ذم وقء اعم .1

جمٛمققم٦م أ قات ذات ٟمٔم٤مم ُمٕملم، ي٠مظمذ وفم٤ميػ ُمٕمٞمٜم٦م ذم آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي 

 .شآضمتامقمل، ومٞم٠مظمذ وفمٞمٗم٦م دًٓمٞم٦م وأظمرى سومٞم٦م وصم٤مًمث٦م ٟمحقي٦م

يٜمٌٖمل أن ٟمٗمر  ذم اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمٗمٕمؾ سم٤مقمت٤ٌمره يمٚمٛم٦م ُمٕمجٛمٞم٦م أو »: 19 -18ص .2

ي٦م، ومٜم٘متٍم ذم اًمٜمحق قمٜمدُم٤م ٟمريد أن ٟمٕمّرف اًمٗمٕمؾ قمغم سمٜمٞم٦م سومٞم٦م أو وطمدة ٟمحق

 .ُم٤م شمٗمٞمده أو ٟمٗمٝمٛمف ُمـ وفمٞمٗم٦م ٟمحقي٦م ًمٚمٗمٕمؾ ًمدى اؾمتٕمامًمف ذم اجلٛمٚم٦م اًمٜمحقي٦م

ذم ( اسمـ ُم٤مًمؽ)ؾمٜم٤مدي يمام ومٕمؾ وسمتٕمٌػم نظمر قمٚمٞمٜم٤م هٜم٤م أن ٟم٠مظمذ سم٤مًمتٕمريػ اإل

ذم ( ينإؿمٛمق)وُمـ سمٕمدمه٤م  ،واسمٜمف سمدر اًمديـ ذم ذح إًمٗمٞم٦م ،اًمتًٝمٞمؾ وذطمف

ٕٟمف اًمتٕمريػ اًمذي يقوح وحيدد ًمٜم٤م وفمٞمٗم٦م ، وُمـ ٟمح٤م ٟمحقهؿ ، ذطمف قمغم إًمٗمٞم٦م 

 .اًمٗمٕمؾ اًمٜمحقي٦م

أُم٤م اًمتٕمريػ اًمدٓزم أو اًمتٕمريػ سم٤مًمدًٓم٦م ومال يٜمٌٖمل أن ي١مظمذ سمف ذم اًمٜمحق ٕٟمف 

 .ششمٕمريػ سذم وُمقوققمف اًمٓمٌٞمٕمل هق قمٚمؿ اًمٍمف

 :26ص  ،دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ( 2)
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 :ي٘مقل

 .ؾ هق احلدث اعم٘مؽمن سمزُمـ ُمٕملمإن ُمدًمقل اًمٗمٕم» -

وهق اًمذي ٟمّقع ذم إزُمٜم٦م ، ٕمامل اًمٕمريب هق اًمذي أوم٤مدٟم٤م هذاإن آؾمت -

 .اعمٕمّٞمٜم٦م اًمتل اظمتٚمػ اًمٗمٕمؾ ذم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م

 .ٓ ـمٌٕمٞم٦م( ا ٓمالطمٞم٦م)إن اًمدًٓم٦م ذ هٜم٤م ذ دًٓم٦م ووٕمٞم٦م  -

وىمد شم٘مقم ، وىمد يدل قمٚمٞمف سم٘مريٜم٦م، ىمد يدل اًمٗمٕمؾ قمغم اًمزُمـ هبٞمئتف -

 .شٟمٞم٦م سمًٚم٥م دًٓمتف قمغم اًمزُمـاًم٘مر

 :45ص ،اؿمت٘م٤م  اًمٗمٕمؾ( 3)

إن اًمرأي اًمذي يتٛمِمك وـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م هق رأي اعمدرؾم٦م اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م »: ي٘مقل

 .شوأن اًمٗمٕمؾ هق أظمر ُمِمتؼ ُمٜمٝم٤م ،اًم٘م٤ميٚم٦م سم٠من ُمٌدأ آؿمت٘م٤م  هق اؾمؿ اعم٤مدة

 :54ص  ،شم٘مًٞمؿ اًمٗمٕمؾ( 4)

وإٟمام هق أؾمٚمقب إٟمِم٤ميل  ، قًمٞمقنيمام ي٘مقل إ ،الً إن إُمر ًمٞمس ومٕم»: ي٘مقل

ذًمؽ ؿم٠من إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م إظمرى ُمـ  ل واؾمتٗمٝم٤مم وذط وٟمداء  ؿم٠مٟمف ذم

 .شوهمػمه٤م

 :69ص  ،سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ( 5)

اًمرسمط أو اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤ميٛم٦م سملم اعمًٜمد : اإلؾمٜم٤مد ذم وقء هذه اًمتٕم٤مريػ هق»: ي٘مقل

 .٤مُم٦مإًمٞمف واعمًٜمد اًمذيـ يت٠مًمػ ُمٜمٝمام اًمٙمالم أو اجلٛمٚم٦م اًمت

 :واإلؾمٜم٤مد أو اًمٕمالىم٦م اعمذيمقرة شمتٜمقع سمح٥ًم آؾمت٘مراء إمم صمالصم٦م أٟمقاع هل

 (زيد قم٤ممل)ٟمحق  ،وهل اًمرسمط اًم٘م٤ميؿ سملم اعمٌتدأ وظمؼمه آؾمٛمل :قمالىم٦م اًمق ٗمٞم٦م .1
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وهل اًمرسم٤مط اًم٘م٤ميؿ سملم اعمٌتدأ وظمؼمه اًمٗمٕمكم ذم اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م : قمالىم٦م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م .2

 (.قَمٚمَِؿ زيد)ٟمحق  ،قمؾ ذم اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦موسملم اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤م( زيد يٕمٚمؿ)ٟمحق 

وهل اًمرسمط اًم٘م٤ميؿ سملم اعمٌتدأ وظمؼمه اًمٗمٕمكم اعمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ذم : قمالىم٦م اعمٗمٕمقًمٞم٦م .3

وسملم اًمٗمٕمؾ وٟم٤مي٥م اًمٗم٤مقمؾ ذم اجلٛمٚم٦م (.. زيد ىمتؾ)ٟمحق  ،اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م

 .شاًمٗمٕمٚمٞم٦م

 :(كؼد واومؼماح: دم فمؾؿ ايمعروض )ب مـ ىمتو .ج

 (:21ذ  21ص )ؽمطمف ي٘مقم قمغم ٘مياعمٜمٝم٩م اجلديد اًمذي 

إًمٖم٤مء ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب وإوشم٤مد واًمٗمقا ؾ وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمف سمٜمٔم٤مم احلريم٦م  .1

 .واًمًٙمقن

 .إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت  ٗم٤مت اًمٌحقر .2

وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمٝم٤م  ،واًمزطم٤موم٤مت اعمٚمتزُم٦م مجٞمٕمٝم٤م ،إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؾ مجٞمٕمٝم٤م .3

 .سمْمٌط اًمتٗم٤مقمٞمؾ هبٞمئ٤مهت٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

واقمت٤ٌمر مجٞمع اًمتٗمٕمٞمالت ذم اًمٌٞم٧م  ،ٗمريع ذم اًمتٗم٤مقمٞمؾإًمٖم٤مء ُمٌدأ اًمت٠م ٞمؾ واًمت .4

 .ًٓ أ ق

 :شم٘مًٞمؿ اًمتٗم٤مقمٞمؾ إمم .5

وهل إقم٤مريض واًميوب واعمزطمقوم٤مت سم٤مًمزطم٤موم٤مت اعمٚمتزُم٦م : صم٤مسمت٦م .أ 

 .ذم احلِمق

 .وهل شمٗمٕمٞمالت احلِمق اعمزطمقوم٦م سم٤مًمزطم٤موم٤مت همػم اعمٚمتزُم٦م: وُمتٖمػمة .ب 

: هل٤م سم٠مؾماميٝم٤م وهل وآطمتٗم٤مظ ،طمٍم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمزطم٤مف سم٤معمتٖمػمات اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م .6

 .ُمع ذيمر ُمقاوٕمٝم٤م ،اإلوامر واًمٕمّم٥م واخلٌـ واًمٓمّل واًمٙمّػ 
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انثحج وانتأنُف وانتحمُكحىاس يغ انشُخ حىل  :احانًخ
(1)

: 

  مو ّه ىمقن مميمػوسمؽ وزمحقشمؽ وحتؼقؼوسمؽ ذات ومقؿي

 فمؾؿقي ومشفقرة؟ 

  هذا يرضمع ذ قم٤مدة ذ إمم ؿمخّمٞم٦م اعم١مًمػ وُم٤م يٛمتٚمؽ ُمـ ظمٚمٗمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م

 .٤مًم٦م ذم اًمرأي وقمٛمؼ ذم اًمٜمٔمرةوأ 

  وذم ، زمقصمف فمومأول ىمتوب أو زمحٌ يمؾدىمتقر ايمػضعم مو

 ؟ايمؾغي زمقصمف طموص

 

 (.ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر)أول ُم١مًمػ سمقضمف قم٤مم هق يمت٤مب  -

 (.خمتٍم اًمٜمحق)يمت٤مب : ٖم٦م سمقضمف ظم٤مص ذم اًمٚم -

 ً؟ ايمتحؼقؼ زمحقٌ اؽمتػدت مـففمـ  وؾمقئً  هؾ درؽم

 ؟(ؼ اظمخطقؿموتحتؼق)اظمقهبي فمـدك  وىمقػ اىمتشػً هذه

 طمقم إؾمت٤مذ درؾم٧ُم ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت ذم ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم قمٜمد اعمر

 ٤مويم٤من ُمـ اًمذيـ ٓ يِمؼ هلؿ هم٤ٌمر ذم هذه اعم٤مدة ٟمٔمريً ، (مصطػك صمقاد)اًمديمتقر 

 .٤موشمٓمٌٞم٘مٞمً 

اعمٜمًقسم٦م ( معوين احلروف)وىمد ايمتِمٗم٧م ذًمؽ قمٜمدُم٤م ىمٛم٧م سمتح٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م 

ح٨م ُمـ سمحقث اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م وسم٢مذاف اعمرطمقم يمٌ يمؾخؾقؾ ازمـ أمحد ايمػراهقدي

 .أؾمت٤مذ ُم٤مدة اًمٜمحق(  ىمامل إزمراهقؿ)إؾمت٤مذ 

 تف؟٘م٘مُم٤م أول سمح٨م أو يمت٤مب طم 

                                                                                                               

 .٦م ُمع اعمؽمضَمؿ ًمفؿمخّمٞمّ هذه جمٛمققم٦م أؾمئٚم٦م ـمرطم٧م قمٚمٞمف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م  (1)
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  اؽمتـبوط  ؼؿمري)ورؾم٤مًم٦م ، يمؾخؾقؾ زمـ أمحداعمٜمًقسم٦م ( معوين احلروف)رؾم٤مًم٦م

 .ىملايمؽر يمؾؿحؼؼ( إضمؽوم

  ايمدىمتقر ايمػضقمؾمخصقوت أشمرت دم ضمقوة مـ أهؿ 

 ؟ايمعؾؿقي

ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مد يم٤من ُمتٛمٞمز سم٘مدرشمف قمغم  ( حمؿد روو اظمظػر)اًمِمٞمخ  -

اًمتٕمٌػم اًمٕمٚمٛمل اعمٞمن اًمٌٕمٞمد قمـ هجٜم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م واسمتذال اًمّمحٗمٞم٦م وشمٕم٘مٞمد 

 . اًمت٘مٚمٞمدي٦م

ذم اًمتٕمٌػم اًمٗمٜمّل  -ُمد اهلل ذم قمٛمره اًمنميػ  -( حمؿد أمكم زيـ ايمديـ)اًمِمٞمخ  -

 . ووع اًمٙمٚمٛم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ُمقوٕمٝم٤م اعمٜم٤مؾم٥مقمغم  - وسمتٛمٞمز –طمٞم٨م يتٛمتع سم٤مًم٘مدرة 

، وم٘مد يم٤من ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمٜم٘مد -أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف  -( حمؿد زموومر ايمصدر)اًمًٞمد  -

وُمـ   .ًمٕمٚمٛمل واًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛملذم اًم٘مدرة قمغم اًمتحٚمٞمؾ ا وسمٕمٌ٘مري٦م ُمٜمٗمردة ٤مُمقهقسمً 

ـ ٗمٙمر ومٞمام يٙمتٌف أو يٚم٘مٞمف ُم، قمٛمٞمؼ اًمأ ٞمؾ اًمرأي ومٞمام يٕمٓمٞمف ُمـ ٟمت٤مي٩م هٜم٤م يم٤من

 . ُمًت٘مؾ اًمذهٜمٞم٦م ومٞمام يٌدع ويٌتٙمر ،سمحقث

ذم اعمجتٛمع وـمري٘م٦م اًمٕمرض وم٘مد  -أـم٤مل اهلل سم٘م٤مه  -( حمؿد سمؼل احلؽقؿ)اًمًٞمد  -

وذم أؾمٚمقب  ٞم٤مهم٦م  ،يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٜمٔمػم ذم هٜمدؾم٦م ُمقوقع اًمٌح٨م وشمّمحٞمحف

 . أًمٗم٤مفمف وسمٜم٤مء شمريمٞمٌف

ذم ىمدرشمف قمغم ومٝمؿ ُم٤م ذم اًمٜمص ُمـ شمّمحٞمػ  ( مصطػك صمقاد) اًمديمتقر -

  .وصمروشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م اعم٤ًمقمدة ًمف قمغم ذًمؽ ،وحتريػ

تف اًمدءوسم٦م قمغم اًم٘مراءة ذم ُمقا ٚم -طمٗمٔمف اهلل  -( إزمراهقؿ ايمسومرائل) اًمديمتقر -

 . واًمٙمت٤مسم٦م

  َمـ ِمـ ايمعؾامء اظمميمػكم ايمعرب يعجبؽ مـ ايمؼدموء

 واظمعوسيـ؟

 وُمـ اًمٕمٚمامء . ؿمف ضمسكم: ، واعمٕم٤مسيـاجلوضمظ: ُمـ إدسم٤مء اًم٘مداُمك
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 . ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ: ، واعمٕم٤مسيـايمعالمي احلقم: ًم٘مداُمكا

  َمـ ِمـ اظمميمػكم ايمسعقديكم يعجبؽ مـ اظمعوسيـ؟

 وظموذا؟

اعمٝمؿ ُمـ شم٤مريخ  ءًمٖمزارة إٟمت٤مضمف ومجٕمف اًمٌم(  همرج ايمعؿران)اعمرطمقم اًمِمٞمخ  -

 .، وصم٘م٤مومتٝم٤م سمٕم٤مُم٦مراومٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦موضمٖم

 . ٤موطمديثً  قاوٞمع اجلزيرة ىمدياًم ًمتح٘مٞم٘م٤مشمف ذم ُم( محد اجلوه)وإؾمت٤مذ  -

ه ذم أوؾمع ُم٤ًمطم٦م عمقا ٚمتف اًمٌح٨م ويمت٤مسم٦م اًمِمٕمر وٟمنم( أمحد اظمعتقق)اًمديمتقر  -

 . حٗمٞم٦م وأيم٤مديٛمٞم٦م

  ايمبحٌ دم  ايمدىمتقر ايمػضقماظمـفٍ ايمعوم ايمذي يتبعف مو هق

 ؟وايمتليمقػ دم ايمؾغي ايمعرزمقي

 ًمٞم٦م وشمٜمٔمٞمؿ قوؿمٛم( احلقزوي٦م)جلٛمع سملم أ ٤مًم٦م وقمٛمؼ اجلقاُمٕمٞم٦م حم٤موًم٦م ا

 (.إيم٤مديٛمٞم٦م)اجل٤مُمٕمٞم٦م 

 أن سمالومل ؾمفرة واكتشور مثؾام  ايمشقخ ىمتى مل يتقومع

 ، مو هل؟ضمصؾً فمؾقف أن

وٓ يزال ذم اًمٙمثػم ُمـ  ٤ماًمذي ُيدّرس ُمـ ىمٌؾ قمنميـ قم٤مُمً  طمالصي اظمـطؼ -

 . احلقزات واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت

وىمد ، ـ ضم٤مُمٕم٦مر ُمـ قمنم ؾمٜمقات ذم أيمثر ُماًمذي ُيدّرس ُمـ أيمث خمتٌم ايمـحق -

ىمٌؾ ( اًمنم  إوؾمط)واظمت٤مرشمف ضمريدة ، ـمٌع ُم٤م ي٘مرب ُمـ قمنميـ ـمٌٕم٦م

 .اؾمٜمقات يمقاطمد ُمـ أوؾمع اًمٙمت٥م اًمًٕمقدي٦م اٟمتِم٤مرً 

  ؟ػ يمؾدىمتقرآطمر مميمَ مو هق 

  جػ سمٓمٚم٥م ُمـ اًمذي ىمدُمتف عمقؾمققم٦م اًمٜم( ايمدرس ايمؾغقي دم ايمـجػ)سمح٨م
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 .اًم٘م٤ميٛملم قمغم إ داره٤م

اشاػًشـ انذكتىس انفعهً  اساتًؼ
(1)

: 

رهمؿ يمؾ إقمامل واًمدراؾم٦م واًمتدريس واعمِم٤مهمؾ إّٓ أن اًمديمتقر ي٘مقل اًمِمٕمر 

اًمٞمقُمٞم٦م ُمثؾ وىمد ٟمنم ًمف سمٕمض اًمِمٕمر ذم اًمّمحػ ، وًمٙمٜمف قمغم ىمٚم٦م وٟمدرة وُمـ 

 . وأًم٘مك ذم سمٕمض اعمح٤مومؾ سمٕمض اًمِمٕمر (اًمٌالد)و( اعمديٜم٦م)

 :وهذه ٟمامذج ُمـ ؿمٕمره

 :(يؼ ايمػتحدم ؿمر  احلسكم)مـ ومصقدة زمعـقان ( 4)

 ؽ ومذذتُح ذيذذ٤م ؿمذذٝمٞمد اًمٜمْمذذ٤مل يقُمذذ

 طمذذٍؼ  ٦مَ ذظمّٓمذذ اًمٗمذذداءَ  ىمذذد رؾمذذٛم٧َم 

 ومذذ٤مٟمثٜمك اًمٗمٙمذذُر ُمذذـ دُمذذ٤مك يٖمذذّذي

 قدٍ هذذذذٙمذا اًمذذذذيمري٤مت دٟمٞمذذذ٤م ظمٚمذذذ
 

 إن ُمذذقت اًمِمذذٝمٞمد ًمٚمٗمذذتح ومجذذذرُ   

  ذذؼمُ  ؼ إن قمذذزّ ذذذذذريذاًمٓم وأٟمذذرَت   

 رُ ذاه ىمٝمذ٥م إن حتذدّ ذٕمذذقرة اًمِمذصمذ  

 رى أقمذذُز وظمذذػمُ ذذذذإظم قدُ ذوظمذٚمذذ  
 

 (:دم مسغمة ايمػتح  زيـى)ـ ومصقدة زمعـقان م( 2)

 يذ٤م  ذقت زيٜم٥م وإيذ٤مم ؿمذ٤مهذدةٌ 

 ذم ُمًٛمع اًمدهر اًمٕمتٞمد هذدًى  أسم٘مٞم٧ِم 

 ذِؽ ومذل أؾمٛمذ٤مع ظمذذ٤مُمدةٓ ٟمذدايُ ًمق

ـٍ  يمِذذد ي٤م يزيذُد وُمذـ طم٘مذدٍ   َوذم قمٚمذ
 

 اًمٙمؼمى ذم اًمِم٤مِم إّٓ اًمقصم٦ٌمَ  ُم٤م يمٜم٧ِم   

 راؾمذح تدهمحلذ٤من أيذردد  ٤م ذقشمً   

ـٍ شمٚمؽ اًمذدُمصم القم٤مدت سم    ٤م هذْدراٛمذ

 ـ طمّ٘مٜمذذ٤م أُمذرا٤م ُمذذذٓ ًمـ متذٞم٧م ًمٜم  
 

                                                                                                               

 .425 – 421 /1جأقمالم هجر  (1)
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 (:رىمى ايمسبويو)ويمف زمعـقان ( 3)

 فمذٚمكم اًمذريمذذ٥م ي٤م ومتذذقح وُمذذّدي

 ٚمٞمذذذذفروم٘مذذذذل يذذذذ٤م طمذذذذداة إّن قماو

 ٤مريَد صمٙمذغمذواُماي إومؼ ُمذـ زهمذ

 كٌٞمذذذُد أّٟمذذذ ذذذٞمٖمل يذذذ٤م أهيذذذ٤م اًمأو

 ز فمذذذٌؾ أيذـ شمذذذٚمؽ اخلذذذدوُر واًمٕمذذ

 ادً يذذذذ٤م اًمًذذذذ٤ميؼ اعمٖمذذذذُذ روأهيذذذذ

 ؿِمذذٚمقٍ  ّؾ ظمّٚمٗمذذ٧م ُمذذـ ورايٝمذذ٤م يمذذ

ـ  ُم٘مذذذذٞم  ؿٌ ومٕمٚمٞمٝمذذذذ٤م ًمٚمحذذذذ٥م ديذذذذ
 

 دااه رومذق  ُمًذذذريذ٤مِك ومذ٤مُمـ قمٓم  

 رات اًمرؾمذقل يٜمذدسمـ وضمذداذظمْم  

 قه٤م واؾمذذتٌدااًمًذذقط ؿمذذج أهذذدّ   

 ومٕمٝمذذدا ادً ُمذذّر ذيمذذر اخلذذدور قمٝمذذ  

  اًمًذذٌّل هتذذدىأو سمٕمذذد اخلذذدور ذم  

 داوىمّمذذ اىمذذد خت٤مًمٗمتٛمذذذ٤م ُمًٞمذذذرً   

 داطم٘مذذذو اتذذذف اًمًذذذٞمقف صمذذذ٠مرً ىمُمزّ   

 داف وقمذذذٞمذذذقومّ ٤م شمذومتٛمٝمذذذؾ يمٞمٛمذذذ  
 

 (: اإلموماكتظور )ومـ ؾمعره دم ( 4)

 أٟم٤م ذم اٟمتٔم٤مرك ـم٤مل أو ىمّمذر اعمذدى

 سمًذٞمػ أسمٞمذؽ طمٞمذدرة اًمذقهمك ىمًاًم 

 ٤مُمذذ٤م رّض ُمذذـ ذب اًمذذِقَٓء ُمٕمّتً٘مذذ
 

 ٓ اًمٌٕمد ُيْٞم١مؾمٜمل وٓ ضمقر اًمٕمذدى  

 ٟمحـ اًمٕمٓم٤مؿمك اًمٓم٤مًمٌق ورد اًمردى  

 دااًمٗمذذذ ره إّٓ أن ٓ يذذذرى ذم مخذذذ  
   

: سمٕمٜمقان اظمغمزا حمسـ ايمػضقموًمف ُمـ ىمّمٞمدة يرصمك هب٤م واًمده احلج٦م اعمٖمٗمقر ًمف 

 :(أيب ذم اًمٌ٘مٞمع قمغم ىمؼم)

 ضمئ٧م أسمٙمٞمذؽ مل أضمذد ُمذـ دُمذققمل

 ٤مٜمثذذذرت اًمٗمذذذ١ماد قمٜمذذذدك طمزًٟمذذذوم

 ؿقمذذديُمٜمذذل ق يمٞمذذػ أؾمذذٚمق واًمًذذٚم

 الً ٜمذذ٧م زم احلذذ٥ّم واحلٜمذذ٤من وفمذذذيم

 ُمذذذ٤مت ذم صمٖمذذري اًمٜمِمذذٞمُد وهم٤مسمذذ٧م

 واومذذذذٞمؽ٠مؾم اوقمذزايذذذذل أين همذذذذدً 
 

 ٤مب إًمذذذٞمؿُ ّمذذذرّم سمذذذف اعمق٤م ُيذذذُمذذذ  

 ٕمتذذذل اًمذذذّدُم اعمًذذذجقمُ ومذذذ٢مذا دُم  

 ٞمؿُ ٥م قمٔمذذيذذ٤م أيب واًمٗمذذرا   ذذٕم  

 ؿُ يًذذذذذذتدي ٤م٤مه واروًمذذذذذذأشمٗمٞمذذذذذذ  

 ٟمذٗمذحذذ٦ُم اًمذحذذ٥م  وم٤مًمذحذٞم٤مة يمٚمقمُ   

 ذذذؿُ وأًمذ٘مذ٤مك واًمذحذٞمذذ٤مة ٟمذٕمذٞمذذذ  
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، اًمًٝمؾواًمًٌؽ ، ٤مًمٌٕمد قمـ اًمتٕم٘مٞمدوم٢من ؿمٕمر اًمديمتقر ضمٞمد وم٘مد متٞمز سم ،وسمٕمد

 .أُمٞمؾ إمم اًم٘مقة ًمٞمس سم٤مًم٘مقي اعمتلم وًمٞمس سم٤مًمْمٕمٞمػ اًمريمٞمؽ سمؾ إٟمف

 اخلامتح

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٚمٞمئ٦م  ايمدىمتقر ايمػضقمهٙمذا وسمٕمد يمؾ هذا اًمتجقال ذم روو٦م طمٞم٤مة 

طمٞم٨م رأيٜم٤م يمٞمػ زرقم٧م شمٚمؽ اًمِمجػمات وٟمٛم٧م وشمرقمرقم٧م وأصمٛمرت  ،سم٤مجلٝم٤مد

وو٦م ًمتٙمؼم وشمٜمٛمق ، مل شمٙمـ شمٚمؽ اًمرٟمتنمت طمتك  ٤مرت طمدايؼ قمٚمٛمٞم٦م همٜم٤مءوا

، واإليمث٤مر ُمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م وقمدم اعمٚمؾوشمّمٌح ضمٜم٦ًّم إّٓ سم٤مًمٕمٛمؾ اعمتقا ؾ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

٘م٤مح اًمٕمٚمقم وأظمذت شم٨ٌم اًمث٘م٤موم٦م سمٚم .اًمث٘م٤موم٦م طمتك أ ٌح٧م ىم٤ميٛم٦ًم سمذاهت٤مشمٕمٛمٞمؼ 

، ومٙمٚمام يمؼمت اًمٜمٗمقس وم٢م ٤م شمٌتٕمد قمـ إهقاء واًمتحزب سمؾ ًمٚمجٛمٞمع وسمدون اؾمتثٜم٤مء

 .ِمٝمقات واًمٚمٝمقٓ شمٙمؼم إٓ سمؽمك اًم

، سمؾ ٕٟمف هذا اًمرضمؾ اعم١مُمـ ُم٤م ضم٤مءشمف  دوم٦م ُمثؾ هذه اًمروطمٞم٦م اًمتل اُمتٚمٙمٝم٤م

ُمثؾ هذه اًمروطمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م،  أهؾ ًمذًمؽ اًمٕمٓم٤مء اإلهلل ومام يمؾ قم٤ممل وٓ يمؾ ُم١مُمـ يٛمتٚمؽ

 .شيؿُ قمغم ىمدر أهؾ اًمٕمزم شم٠ميت اًمٕمزا»سمؾ 

رسمف ومٌتٕمد قمـ  سمروطمف إمم إن ُمثؾ هذا اًمرضمؾ يٕمٓمٞمف اهلل ُم٤م يٕمٓمٞمف ٕٟمف أرشمٗمع

 .إهقاء

قمـ ـمريؼ اًمٕمٛمؾ ًمقضمٝمف شمٕم٤ممم وُمقا ٚم٦م اًمٌذل سم٤معم٤مل واًمقىم٧م واًمّمح٦م و

، يمٕم٤ممل ًمٖم٦م ٟمحقي قمرويض ُمتٌحر اًمديمتقر ذم أيمثر ُمـ جم٤مل وادم٤مه واًمٜمٗمس سمزغ ٟمجؿ

 .ىمد اضمتامقملوأدي٥م وُمٗمٙمر وُمّمٚمح اضمتامقمل وٟم٤م

رطمٚم٦م وهمػممه٤م طمٞم٨م و ؾ ُم( اًمٜمجػ، وىمؿ)حلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمرف ذم ا

، ومٝمق ُمـ اًمٕمٚمامء إوم٤موؾ قمغم أيدي أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء واعمراضمعاًمٌح٨م اخل٤مرج ودرس 

 .سم٤مًمت٘مقى واًمّمالح واًمٕمٚمؿ واًمت٠مًمٞمػاعمٕمرووملم 
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 ه1419قم٤مم ( ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز)وسمٕمدُم٤م شم٘م٤مقمد ُمـ قمٛمٚمف اًم٤ًمسمؼ ذم 

( قم اإلؾمالُمٞم٦ماًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚم اجل٤مُمٕم٦م)عم٤مديت اعمٜمٓمؼ وأ قل اًمٌح٨م ذم  اأؾمت٤مذً  هر٤ماظمتٞمو

، مل يٙمتِػ هبذا اًمٕمٛمؾ سمؾ وا ؾ قمٛمٚمف يمرضمؾ (اًمٗمٞمديق)قمـ ـمريؼ أذـم٦م ( ًمٜمدن)سمذ

ديـ رؾم٤مزم ٓ يٜمٌٖمل عمثٚمف اجلٚمقس هٙمذا وم٠مظمذ سمٜمنم اًمققمل واًمث٘م٤موم٦م قمـ ـمريؼ 

ٞمقي٦م واًمديٜمٞم٦م واًمتل شمتٛمٞمز سم٤محل آضمتامقمٞم٦محم٤مرضاشمف اًمِمٞم٘م٦م اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م ذم اعمح٤مومؾ 

السم٤ًمت وشمٗمٝمٞمؿ ُم ،، وشمقضمٞمف اًمٕم٘مؾ إمم اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿاًمٜمٔمروهمزارة اًمث٘م٤موم٦م وسمٕمد 

وُم٤م إمم  ،، ويمِمػ اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اعمٜمتنمة ذم اعمجتٛمعاًمقاىمع اإلؾمالُمل واًمٕم٤معمل

 .ذًمؽ ُمـ اًمٙمثػم مم٤م شمتٛمٞمز سمف حم٤مرضاشمف

 .درة وًمٙمٜمف قمغم ىمٚمتف وم٢مٟمف ؿمٕمر ضمٞمديمام قمرف يمِم٤مقمر قمغم ٟم

ه٥م وىمدرات عم٤م ىمّدم ُمـ ومداء وشمْمحٞم٤مت هٙمذا وم٘مد طم٤ٌمه اهلل سمٕمدة ُمٚمٙم٤مت وُمقا

 .ذ طمٗمٔمف اهللذ يم٤موم٠مه اهلل قمٚمٞمٝم٤م هبذه اًمٕمٓم٤مءات اًمقاوح٦م قمٚمٞمف 

 ادلشاجغ

 .ُم١مؾم٦ًم اًمٌالهم٦م: سمػموت ،ه٤مؿمؿ حمٛمد اًمِمخص، أقمالم هجر .1

جػ ُمقؾمققم٦م اًمٜم ،اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، اًمدرس اًمٚمٖمقي ذم اًمٜمجػ .2

 .(دار إوقاء: سمػموت)إذف 

اًمدار : اخلؼم ،أسمق سمٙمر قمٌد اهلل اًمِمٛمري، ٞمد ذم شمراضمؿ أقمالم اخلٚمٞم٩ماًمٗمٝمرؾم٧م اعمٗم .3

 .اًمقـمٜمٞم٦م اجلديدة

 - ه1413ط  ، اًمديمتقر ه٤مدي إُمٞمٜمل،ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗمٙمر وإدب ذم اًمٜمجػ .4

 .م1992

ٟم٤مدي : اعمديٜم٦م ،أمحد ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، ُمقؾمققم٦م إدسم٤مء واًمٙمت٤مب اًمًٕمقديلم .5

 .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة إديب

دار اعمقؾمؿ : سمػموت ،( ه1411 –م  1991( ) 11-9)اًمٕمدد جمٚم٦م اعمقؾمؿ  .6

 .ًمإلقمالم
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 .م1984 - ه1414قم٤مم  1ط  ،دًمٞمؾ اًمٙم٤مشم٥م اًمًٕمقدي .7

 .ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد: سمٖمداد ،يمريمٞمس قمقاد، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم اًمٕمراىمٞملم .8

ًمإلقمالم  اًمدايرة ،ُمٕمجؿ اًمٙمت٤مب واعم١مًمٗملم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .9

 .ه1413 ،2، طاعمحدودة

قمامدة ؿمئقن : اًمري٤مض ،ّم٤مت رؾم٤ميؾ اًمًٕمقديلم ًمدرضم٦م اًمديمتقراةُمًتخٚم .11

 .ه1413اعمٙمت٤ٌمت سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد قم٤مم 

 ه1413ؿمٝمر رسمٞمع أظمر : اًمري٤مض ،جمٚم٦م قم٤ممل اًمٙمت٥م .11

هت٤مُم٦م اًمٙمت٤مب : ضمدة ،اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، دراؾم٤مت ذم اإلقمراب .12

 .اجل٤مُمٕمل

 .دار اًم٘مٚمؿ: سمػموت ،اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، دراؾم٤مت ذم اًمٗمٕمؾ .13

ٟم٤مدي : اًمٓم٤ميػ ،اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، ٟم٘مد واىمؽماح: ذم قمٚمؿ اًمٕمروض .14

 .اًمٓم٤ميػ إديب

 .ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر: إردن ،اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، ُمرايمز اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م .15
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 ايمؼسؿ ايمثويمٌ

يف يششوع جتذَذ ادلُاهج شاءاخ ل

 انذساعُح

 ؾمت٤مذ ضمقاد اًمٙم٤ًمرإ .............. (دروس دم همؼف اإلمومقي)ىمتوب  -

 اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م نل مجٞمع.............. (دروس دم همؼف اإلمومقي)ىمتوب  -

 اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمِم٤مظمقري ................ ىمتوزمو مبودئ ودروس ايمػؼف -

 قمٌد اجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل اًمديمتقر ................ (أصقل ايمبحٌ)ىمتوب  -
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 )*(دروس يف فقه اإلهاهيح: قراءج يف كتاب

إؾمت٤مذ ضمقاد اًمٙم٤ًمر
 
(د شمقومٞمؼظم٤مًم)

(1)
 

 ادلمال األول

 ظمحوت وممذات هيعي دم اخلؾػقي ايمتورخيقي. .ٍ جتديد ايمدرس احلقزويهمـو

، أشم٤مح فمبد اهلودي ايمػضقم ايمشقخ دور يمت٤مب ضمديد ًمٚمٕم٤ممل واعمٗمٙمر اإلؾمالُمل 

ًمٜم٤م ومر ٦م صمٛمٞمٜم٦م ًمٗمتح ُمٚمػ دمديد ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٤مت احلقزوي٦م، وشمّمٗمح أوراىمف 

 .ًمًٜملمواًمقىمقف قمٜمد حمٓم٤مشمف اًم٤ٌمرزة ذم همْمقن ُم٤م يٜم٤مهز اًم٘مرن ُمـ ا

 ٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػمة،  726) شدروس دم همؼف اإلمومقي» ايمػضقمومٙمت٤مب 

اًمٗمردي ًمتجديد ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م  في٘مع ذم ؾمٞم٤م  ُمنموقم( م1995ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى، 

ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمؾ هق يمام ي٘مقل اعم١مًمػ ذم اعم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إظمػمة ذم هذا اعمنموع: 

اًمٙمِمػ قمـ اًمًٞم٤م  اًمذي  ًٓ ٤مدرة شمتٓمٚم٥م أووسم٤مًمت٤مزم وم٢من ُمٝمٛم٦م إدراك هذه اعمٌ

يٜمتٔمٛمٝم٤م، وذًمؽ ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمدواومع اًمتل حترك اعمجدديـ، واًمِمقط اًمذي ىمٓمٕمف اخلط 

 .اًمتجديدي ذم ىمٞمٛم٦م اعمح٤موٓت اًمتل ىمدُمٝم٤م ذم هذا اعمْمامر

وىمْمٞم٦م ومتح هذا اعمٚمػ ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م، إذ ًمٞمس سمقؾمع اًم٤ٌمطم٨م أن يٕمقد إمم 

                                                                                                               

رضم٥م  25سمت٤مريخ  31ٜم٦م اًمً 9143قمغم طمٚم٘متلم ذم ضمريدة يمٞمٝم٤من اًمٕمريب، اًمٕمدد  ت اًم٘مراءةٟمنم )*(

 .م1989( ؿم٤ٌمط)ومؼماير  - ه1419

 .ؾمالُمل ُمـ اًمٕمرا ذم اًمٗمٙمر اإلسم٤مطم٨م يم٤مشم٥م و (1)
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ًم٘مْمٞم٦م ويْمٛمٝم٤م سملم دومتٞمف، سمؾ قمٚمٞمف أن يٕمقد إمم ؿمت٤مت ُمّمدر واطمد حيقي طمٞمثٞم٤مت ا

يمٛمقؾمققم٦م ؿمٕمراء اًمٖمري )ُمقؾمققم٤مت أدسمٞم٦م ُمتٗمر  سملم يمت٥م وُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م، سمٕمْمٝم٤م 

يمٛمٕم٤مرف اًمرضم٤مل ذم ) اعمقوقع أو يمت٥م شمراضمؿ شمٜمٓمقي قمغم ُٟمتػ داًم٦م قمغم( الً ُمث

ورسمام ( قماخلؾقأو هٙمذا قمرومتٝمؿ ًمٚمٛمرطمقم  يمؾشقخ ضمرز ايمديـدسم٤مء واًمٕمٚمامء إشمراضمؿ 

اطمت٤مج اًم٤ٌمطم٨م أن يتتٌع ُم٤مدشمف اًمتل يٜمِمده٤م ذم جمالت قمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمذايمرة وًمٗمٝم٤م  ٤مأيًْم 

وُمث٤مل ذًمؽ جمٚم٦م )اًمٜمًٞم٤من سمٕمد احلّم٤مر اًمًٞم٤مد اًمذي يم٤من ىمد أ ٤مهب٤م ُمٜمذ زُم٤من 

 (.اًمٜمجػ وسمٕمض إقمداد اًم٘مديٛم٦م ُمـ جمٚم٦م اًمٕمروم٤من

اعمح٤موٓت اًمتجديدي٦م  سمرزأزيد ذم شمٕم٘مٞمد اعمت٤مسمٕم٦م، إذ يم٤مٟم٧م وهٜم٤مك قم٤مُمؾ نظمر ي

شمٜمٍمف ذم اًم٤ًمسمؼ إمم طمقزة اًمٜمجػ إذف ذم اًمٕمرا ، وًمٙمـ ُمٜمذ قم٘مد وٟمّمػ، 

وإزاء اًمتٛمريمز اعمتزايد ذم دور طمقزة ىمؿ ذم إيران، أظمذت اعم٤ٌمدرات شمتجف  قب هذه 

 .احلقزة اًمٜم٤مُمٞم٦م

ورسمام اؾمتٓمٕمٜم٤م اًم٘مقل أن اعمح٤موٓت اًمتل اٟمٌث٧م ُمـ ىمؿ وأـمراومٝم٤م، وهل شمروم 

د وشمّمٌق إًمٞمف، زادت ذم طمجٛمٝم٤م قمغم إىمؾ، قمغم شمٚمؽ اًمتل حتريم٧م ُمـ اًمتجدي

وطمٞمٜمئذ قمغم اعمت٤مسمع أن ٓ هيٛمؾ اًمٙمؿ اًمقاؾمع اًمذي .  اًمٜمجػ وأـمراومٝم٤م ظمالل قم٘مقد

ايمت٧ًٌم اًم٘مْمٞم٦م  ٤ميمت٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وٟمنم قمغم ؿمٙمؾ طمقارات وُمٚمٗم٤مت، وأطمٞم٤مٟمً 

قمٞم٦م اعمتخّمّم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م أقمٛمؼ ومُخّّمص هل٤م ُم٤م يِمٌف اًمٜمدوات واًمٌحقث اجلام الً ؿمٙم

إمم أمهٞم٦م اعم٤ٌمدرات اًمتل اوٓمٚمٕم٧م هب٤م سمٕمض اعمقاىمع اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وُمٜمٝم٤م ُمنموع 

اًمٚمذان يٜمٓمقي٤من قمغم روي٦م  ايمسقد اخلومـئلاإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل اًمراطمؾ، وُمنموع ني٦م اهلل 

 .٤مومر ضمٝمقد دوًم٦م ذم دقمٛمفٔمؿمٛمقًمٞم٦م شمٕمٙمس رهم٦ٌم اإل الح احلقزوي طمٞمٜمام شمت

 .اعم٤ٌمدرات اًمت٤مرخيٞم٦م واعمنموقم٤مت اًمراهٜم٦م ؿم٤مؾمٕم٦م ضمدً واعم٤ًموم٦م سملم ا

ومام يم٤من ذم اًم٤ًمسمؼ مل يٕمدو أطمٞم٤مٟم٤م اًمٜمقاي٤م اًمٓمٞم٦ٌم، وُمع ذًمؽ يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمقاي٤م 

طمٌٞم٦ًم اًمّمدور، يمتقُم٦م ختِمك قمغم ٟمٗمًٝم٤م، وٓ متثؾ ذم اًمتٕمٌػم قمـ ُمٙمٜمق ٤م واإلومّم٤مح 

أ ح٤مب اهلؿ قمٜمف أيمثر ُمـ مه٤ًمت شمؽمدد ذم أـمراف دايرة وٞم٘م٦م ُمـ اإلظمالء و
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 .اعمِمؽمك

يم٤من هذا طمتك ُمع رُمقز يمٌػمة أ ٌح هل٤م ومٞمام سمٕمد ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م ذم اجلق 

احلقزوي وذم إومؼ اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم، يمام هق طم٤مل سمداي٤مت ُم٤ٌمدرات دمديدي٦م اىمؽمٟم٧م 

، ايمشقخ حمؿد ضمسكم ىموؾمػ ايمغطوءسم٤مؾمؿ اعمرطمقم رايد اإل الح واًمتجديد 

اًمتل شمٙمِمػ ذيمري٤مشمف قمـ ُمٜمتدى اًمٜمنم  ظمظػرايمشقخ حمؿد روو اواعمرطمقم اعمجدد 

 .ويمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف وهمػم ذًمؽ قمـ نه٤مت حتٛمٚمٝم٤م وهمّمص دمرقمٝم٤م ذم هذا اًمٓمريؼ

أُم٤م اًمٞمقم وم٢من شمٞم٤مر اإل الح واًمتجديد أ ٌح يٛمتٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ ُمقاىمع اًمت٠مصمػم 

ُمـ رُمقز  اواًم٘مقة، ًمف أٟمّم٤مره اًمٙمثر داظمؾ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذاهت٤م، طمتك أوحك رُمزً 

دقمق دون ايمؽماث إمم أن يّمؾ اًمتجديد إمم يمت٥م دراؾمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمرؾم٤ميؾ اإل الح ي

واعمٙم٤مؾم٥م واًمٙمٗم٤مي٦م، اًمتل يم٤من ٓ جيرو أطمد قمغم آىمؽماب ُمٜمٝم٤م أو ُمًٝم٤م سمٕمد أن 

 .ايمسقد اخلومـئليم٤مٟم٧م ىمد ًمٗم٧م سم٘مداؾم٦م يمٌػمة، يمام ومٕمؾ ذًمؽ ني٦م اهلل 

اًمٌداي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم اعم٤ًموم٦م سملم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف  ًٓ وُمث٤مل نظمر رسمام يٙمقن دا

وهق ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م رواد  - مطفريومٝمذا .  ًمٚمتجديد ىمٌؾ طمقازم ىمرن، وُم٤م نًم٧م إًمٞمف أن

يذيمر ًمٜم٤م ذم  -اإل الح واًمتجديد ظمالل اًمٕم٘مقد إرسمٕم٦م إظمػمة وأيمثرهؿ ضمرأة 

ؾمٞم٤م  دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ًمٚمحقزة ٟمنمه٤م سم٤مٓؿمؽماك ُمع جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم إسم٤من 

ايمشقخ فمبد ، أن اعمرطمقم ايمسقد ايمػموصمرديوم٤مة اعمرضمع سمٕمد و ااًمًتٞمٜم٤مت، وحتديدً 

ُم١مؾمس احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ رام أن حي٨م سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمقم  ايمؽريؿ احلوئري

اًمديٜمٞم٦م ًمتٕمٚمؿ أهؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وسمٕمض اًمٕمٚمقم اًمٕمٍمي٦م يمٛم٘مدُم٤مت، يمل يٙمقن 

ومام يم٤من  سمٛم٘مدورهؿ قمرض اإلؾمالم واًمدقمقة إًمٞمف ذم أوؾم٤مط اًمٌٞمئ٦م اعمث٘مٗم٦م واعمتٕمٚمٛم٦م،

ىمؿ وذيمروا ًمٚمٛمرضمع اًمديٜمل إ ؿ ٓ  اأن حترك ُمـ ـمٝمران ىم٤م دً  ُمـ سمٕمْمٝمؿ إّٓ 

ذ يدومٕمقن احل٘مق  اًمنمقمٞم٦م يمل يتٕمٚمؿ هب٤م اًمٓمالب ًمٖم٦م اًمٙمٗم٤مر، وم٤موٓمر اعمرطمقم طمٞمٜمئ

يالطمظ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، يمت٤مب روطم٤مٟمٞم٧م ) ،إمم اًمتخكم قمـ ُمنموقمف اًمتجديدي

 (.وُمرضمٕمٞم٧م
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ٌٞم٦م وإشم٘م٤م ٤م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ أوحك ذم ُمتـ أُم٤م أن وم٢من دراؾم٦م اًمٚمٖم٤مت إضمٜم

ُمٜم٤مه٩م سمٕمض اعمٕم٤مهد احلقزوي٦م ُمـ ىمٌٞمؾ ُمٕمٝمد سم٤مىمر اًمٕمٚمقم، وإيمثر ُمـ ذًمؽ أٟمف 

أ ٌح رضورة ٓ ُمٗمر ُمٜمٝم٤م ًمالٟمٗمت٤مح قمغم نوم٤م  اعمٕمروم٦م إوروسمٞم٦م واًمتقومر قمغم اًمتٕم٤مـمل 

س قمؼم ُمـ ُمقىمع اعمٕمروم٦م اعم٤ٌمذة هب٤م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إ ٚمٞم٦م وًمٞم اوٟم٘مدً  اُمٕمٝم٤م طمقارً 

 .اًمؽممج٤مت يمام يم٤من حيّمؾ ذم اًم٤ًمسمؼ

ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ذم احلقزة  اسمؾ وًمِمد ُم٤م أ ٌح٧م هذه اًمدقمقة رضوري٦م رأيٜم٤م أؾمت٤مذً 

 يٕمٚمـ ساطم٦م أن ٓ جم٤مل ًمتٕم٤مطٍ  - ايمشقخ حمؿد سمؼل مصبوح ايمقزديهق  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

قمؼم ىمراءهت٤م سمٚمٖم٤مهت٤م إ ٚمٞم٦م وقمؼم ُمّم٤مدره٤م  وم٤مقمؾ ُمع ادم٤مه٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إّٓ 

وم٢من اًمتٕم٤مـمل ُمع  ذم هذا اًمًٞم٤م  قمغم إعم٤مٟمٞم٦م واإلٟمٙمٚمٞمزي٦م، وإّٓ  اُم٤ٌمذة، ُم١ميمدً 

قمغم اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م وطمده٤م، ٓ يقومر ًمٜم٤م ذم أطمًـ إطمقال،  ااًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اقمتامدً 

أيمثر ُمـ شمٕمرف قمغم آدم٤مه٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًم٘مديٛم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يمتٚمؽ اًمتل شمٕمقد 

 .ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ إمم رُمقز وُمدارس فمٝمرت

أدمم هبذه أراء سمٕمد ضمقًم٦م قمٚمٛمٞم٦م داُم٧م  ايمشقخ مصبوحاًمٓمريػ ذم إُمر أن 

 .قمدة أؿمٝمر أُمْم٤مه٤م ذم يمٜمدا واًمقٓي٤مت اعمتحدة

 انكالو وانذساعاخ انؼمائذَح

صمٛم٦م أُمثٚم٦م أظمرى داًم٦م قمغم اعمقوقع ذم دايرة اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم واًمدراؾم٤مت 

ذم ـمٌٞمٕم٦م  اقزة ؿمٝمدت قمؼم اًم٘مرون إظمػمة اٟمح٤ًمرً وم٤مًمذي ي١مؾمك ًمف أن احل.  اًمٕم٘م٤ميدي٦م

سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م  أوم٤م  اعمٕمرومٞم٦م اًمتل شمتٜم٤موهل٤م ومٗمٞمام يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن

يتْم٤مءل  إومؼسمرز آظمتّم٤م ٤مت وأيمثره٤م أمهٞم٦م ًماُم٦م وضمدٟم٤م هذا أاعمٜمٗمتح٦م قمغم 

ايمشفقد و ػ ويتالؿمك طمتك أوح٧م يمٚمٞم٦م شم٘متٍم قمغم دراؾم٦م اًمٗم٘مف وطمده قمغم طمد 

 .مطفري

ًمٞمس هذا وطمده وم٘مد اٟمحن اهتامُمٝم٤م سميوب اًمٗم٘مف ًمٞم٘متٍم ومٞمام سمٕمد قمغم ًمقن 
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واطمد يتٛمثؾ سم٤مًمٗم٘مف اًمٗمردي ذم دايرة اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت طمتك يم٤مد وم٘مف اًمدوًم٦م ووم٘مف 

 .اًمٜمٔمؿ ووم٘مف اعمجتٛمع واًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن يٖمٞم٥م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ

 ٤ماًمدراؾم٤مت اًمٕم٘م٤ميدي٦م ظمّمقً  قمغم  ٕمٞمد  ٤مُمدىمٕمً  اإزاء ذًمؽ ؿمٝمدت إُم٦م وم٘مرً 

احلديث٦م واعمٕم٤مسة شمٕمقد أؾم٤ٌمسمف إمم وٛمقر آهتامم سم٤مًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م أو آهتامم هبام 

 .ذم إـم٤مر اعم٤ًميؾ واًمِمٌٝم٤مت وآدم٤مه٤مت اًم٘مديٛم٦م هلذيـ اًمٗمٜملم

ُم٘متٍمة قمغم يمت٤مسم٤مت ذ اًمٙمالم ذ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سم٘مٞم٧م اًمدراؾم٦م ذم هذا اعمْمامر 

 وأرضاهبؿ شمدور ذم ٟمٓم٤م  ُم٤ًميٚمٝمؿ وٓ خترج إّٓ  اخلقاصمي واحلقمايمطقد واظمرسمه و

قمـ أؾمئٚمتٝمؿ واًمِمٌٝم٤مت اًمتل يتداوًمقه٤م واًمتل شمٕمٙمس ذم إهمٚم٥م ؿمٌٝم٤مت  اٟم٤مدرً 

 .وأؾمئٚم٦م قمٍمهؿ

ن اجلٞمؾ اعمٕم٤مس وأيـ هق ُمـ ؿمٌٝم٦م اسمـ يمٛمقٟم٦م اًمتل مل شمزد أُمٜمٞم٦م ٠مُم٤م ؿم وإّٓ 

ُمـ أن ي٠ًمًمف قمـ ضمقاب  ٤ميقُمً ( قمٚمٞمف ؾمالم اهلل) اإلموم اظمفدياًمٌٕمض إذ وومؼ ًمٚم٘م٤مء 

أن ؿمٌٝم٦م اسمـ يمٛمقٟم٦م ًمٞم٧ًم ُمٓمروطم٦م اًمٞمقم وإٟمام  ايمسقد اخلومـئلوي٘مقل !  هذه اًمِمٌٝم٦م

 .هٜم٤مك ؿمٌٝم٤مت وأؾمئٚم٦م همػمه٤م شمِمٖمؾ إذه٤من وشم٤ًمور اًمققمل اإلٟم٤ًمين ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م

وُمع ذًمؽ مل جيرو ُمـ وقمك هذه اعمِمٙمٚم٦م قمغم أن ي٠مظمذ ظمٓمقات ؿمج٤مقم٦م ذم هذا 

ذم اًمٌداي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل اىمؽمٟم٧م ُمع حتًس احل٤مضم٦م ًمإل الح واًمتجديد ذم اعمْمامر 

ُمرة أظمرى ٟمراه يٕمٞمد إمم إذه٤من ذيمرى طم٤مدصم٦م داًم٦م  مطفريهذا اعمج٤مل، وم٢مذا قمدٟم٤م إمم 

سمٕمض أوم٤موؾ  سقد أزمق احلسـايمقمغم اعمقوقع إذ طمّمؾ وأن اضمتٛمع ذم قمٝمد ُمرضمٕمٞم٦م 

ًمٕم٘م٤ميد ذم ا ٦مٞمًمدراؾماسمٕمض اعمٜم٤مه٩م احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ واىمؽمطمقا إدظم٤مل 

ًمٚمٛمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف رومض ذًمؽ  ايمسقد أزمق احلسـوأ قل اًمديـ وطملم ىمدم اعم٘مؽمح إمم 

حت٧م إحي٤مء اًمتجرسم٦م اعمرة اًمتل ظم٤موٝم٤م  ٤مواىمٕمً  مطفريسمِمدة ويم٤من رومْمف يمام يٕمٚمؾ ذًمؽ 

 .ىمٌٚمف قمغم  ٕمٞمد طم٨م اًمٓمالب ًمتٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ايمشقخ احلوئري

اء ُمٝمٛم٦م ُمـ اًمّمقرة ىمد شمٖمػمت سمؾ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أ ٤م اٟم٘مٚم٧ٌم ن أضمز٢مأُم٤م أن وم
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قمغم ُمًتقى اًمققمل اًمٕم٤مم ًمٚمٛم٠ًمًم٦م إذ أوحك هٜم٤مك إدراك سميورة أن شمتقومر احلقزة 

إلٟمت٤مج سمحقث قم٘م٤ميدي٦م  اقمغم اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م سم٘مدر ُمٕم٘مقل يقومر ر ٞمدً 

وذًمؽ ذم إـم٤مر اًمدقمقة  ُمٕم٤مسة شماليؿ اًمققمل آضمتامقمل اًمراهـ ومت٤مر أؾمئٚم٦م اًمٕمٍم

 .اًمٜم٤مؿمٓم٦م إلقم٤مدة سمٜم٤مء قمٚمؿ اًمٙمالم ودمديد اًمٗمٚمًٗم٦م

ٓ يٛمٙمـ أن ٟمزقمؿ أن اًمّمقرة أ ٌح٧م ُمث٤مًمٞم٦م أو ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ٟمروم 

اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف أن اًمزُمـ وسمٕمد اعم٤ًموم٤مت سملم اعمٜمٌثؼ اًمت٤مرخيل واًمقاىمع اًمراهـ يمٗمؾ ختٓمل 

قل دون اًمتجديد سمؾ ٓ شمًٛمح طمتك اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤ٌمت واعمامٟمٕم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م حت

 .اسم٤مًمتٗمٙمػم سمف ضمٝم٤مرً 

ٓطمٔمقا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ازده٤مر اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم طمقزة ىمؿ واؿمتٝم٤مر 

سمٕمض إؾم٤مشمذة ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل سمام يْم٤مهل اؿمتٝم٤مر زُماليٝمؿ أؾم٤مشمذة اًمدقمقة إمم 

رة واعمقاوٞمع ُمـ اًمثقاسم٧م قمغم  ٕمٞمد اعمٜم٤مه٩م اًم٘مديٛم٦م اعم٘مر ػماًمٙمثودمديد قمٚمؿ اًمٙمالم 

اعمٓمروطم٦م وأوح٧م احلقزة ُمْمٓمرة عمٜم٤مىمِم٦م اعمقوقع سمِمٙمؾ قم٤مضمؾ وضم٤مد أُم٤مم وٖمط 

اًمققمل آضمتامقمل وشمٙم٤مشمػ اًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م، ومٛم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم سملم اجلديد 

أن أ داءه٤م رُم٧م سم٠مطمج٤مر يمثػمة ذم اعمٞم٤مه اًمرايمدة طمتك  واًم٘مديؿ وإن مل حتًؿ سمٕمد، إّٓ 

ُمـ صمامره٤م ُمئ٤مت اًمدراؾم٤مت وقمنمات اًمٙمت٥م ذم هذا  أظمذت إُمقاج شمتداومع، ومٙم٤من

 (.قمٚمؿ اًمٙمالم)اعمْمامر، وجمٚم٦م شمّمدر قمـ أطمد ُمٕم٤مهد ىمؿ حتٛمؾ قمٜمقان 

واعمتّمقر أن اًم٤ًمطم٦م احلقزوي٦م ٓ شمٚم٨ٌم أن شمِمٝمد سمٗمْمٞمٚم٦م اًمققمل اجلديد وشمداومع 

إومٙم٤مر واًمتٞم٤مرات، ؾمٚمًٚم٦م ضمديدة ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕم٘م٤ميدي٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م شم٘مقم يمثٛمرة ًمٚمتجديد 

 .ذي أظمذ يٓم٤مل ُمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم واًمدراؾم٤مت اًمٕم٘م٤ميدي٦م اًمٕم٤مُم٦ماًم

 يثادساخ ويشاسَغ سائذج

سمدهيل أن اًمققمل اًمذي شمٜمٌثؼ اًمٞمقم ُمقضم٤مشمف سمحامس ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم، وهق يٜمِمد 

اإل الح اًمِم٤مُمؾ، ويْمٛمٜمف ظمقض دمرسم٦م اًمتجديد قمغم ُمًتقى ُمٜم٤مه٩م اًمدرس 
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ون ري٥م إؾم٤مس اعمتلم اًمذي وومرشمف احلقزوي، يرشمٌط سمٕمقاُمؾ ُمتٙم٤مصمرة، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م د

 .ظمالل اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م، ُم٤ٌمدرات وُمِم٤مريع رايدة ارشمٌٓم٧م سم٠مؾمامء قمٚمٛمٞم٦م ُٓمٕم٦م

وم٤معمامرؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتجديدي٦م ذم اًمٜمٓم٤م  اًمت٤مرخيل، مل شمٙمـ شمًٛمح قمغم إهمٚم٥م 

سم٠ميمثر ُمـ اٟمٌث٤م  ُم٤ٌمدرات وُمِم٤مريع ومردي٦م، أُم٤م اًمؼماُم٩م اًمِم٤مُمٚم٦م، وم٘مد وًمدت ذم ٟمٓم٤م  

حمدودة، صمؿ ُم٤م ًمٌث٧م أن اٟمتٝم٧م ٕؾم٤ٌمب شمتّمؾ قمغم إهمٚم٥م سم٤مًمتحقٓت دم٤مرب 

 .سمِمٙمؾ ظم٤مص إذفاًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل أعم٧م سم٤محلقزة قم٤مُم٦م، وطمقزة اًمٜمجػ 

وم٤مًمٓم٤مسمع اًمٗمردي إذن هق اًمذي يٙم٤مد يِمٖمؾ ُمٕمٔمؿ ُمٕم٤ممل  قرة اًمتجديد ذم 

درة ُمٜم٤مه٩م اًمدرس احلقزوي ظمالل اًمٕم٘مقد اًم٤ًمًمٗم٦م، وهذه اعمح٤موٓت شمتقزع سملم ُم٤ٌم

وُمنموع، وذًمؽ سمٗمر  ٟمتّمقره سملم آصمٜملم، يْمع اعمنموع ذم إـم٤مر روي٦م ؿم٤مُمٚم٦م 

إ الطمٞم٦م أو شمٖمٞمػمي٦م، سمحٞم٨م يّمدر قمـ هذه اًمروي٦م سمرٟم٤مُم٩م شمتت٤مسمع ظمٓمقاشمف وشمتٙم٤مُمؾ 

 اًمّم٤مطم٥م اعمنموع ُمٜمذ سمداي٦م ظمٓمقاشمف، ُمرورً  ٤مومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، ويٙمقن اًمٕمٛمؾ واوحً 

 .ٝم٤مسم٤مًمٜم٘مٓم٦م اًمتل يٜمٌٖمل سمٚمقهم سم٠مؿمقاـمف واٟمتٝم٤مءً 

أُم٤م اعم٤ٌمدرة ومٝمل قمٛمؾ ضمزيل يروم إ الح أو شمٖمٞمػم ُم٤ًمطم٦م حمدودة أو جم٤مل 

 .واطمد ُمـ جم٤مٓت اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م

 ٤م شمٌ٘مك ذم  ٤مي٦م اعمٓم٤مف طمريم٤مت ضمزيٞم٦م ُم٤م مل شمٜمتٔمؿ ذم أ وىمد شمتٕمدد اعم٤ٌمدرات إّٓ 

 .إـم٤مر ُمنموع ؿم٤مُمؾ ويمكم

عمِم٤مريع ومٞمٛمٙمـ أن ٟمٛمٞمز واعم٤ٌمدرات اًمٗمردي٦م يمثػمة ذم همْمقن اًم٘مرن إظمػم، أُم٤م ا

 .اظمرضمقم ايمشقخ حمؿد روو اظمظػر ُمنموعُمـ سمٞمٜمٝم٤م 

حترك سمٛمنموع ومردي ايتٚمٗم٧م ُمٕمف مج٤مقم٦م، ومل يٙمـ اًمٕمٛمؾ  اظمظػرًمذي ٟمٕمت٘مده أن ا

ًمتٜمٗمٞمذ ـمٛمقطم٤مت اعمنموع  ٦مًمٞمناًمٜمنم ويمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ؾمقى أداة أو  اجلامقمل ذم ُمٜمتدى

 .ٌٕمضاًمٗمردي اًمذي شمالىم٧م قمٚمٞمف ٟمقاي٤م ومهؿ وأومٙم٤مر اًم
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ُمـ اًمٔمالُم٦م ٓ يزال حيٞمط اجلٝمقد اخلػمة هلذا اًمرُمز  قمٔمٞماًم  ٤مواًمٕمجٞم٥م أن ؿمٞمئً 

 .اعميضء وٓ يزال مل ي٠مظمذ سمٕمد ُمقىمٕمف اًمٙم٤مذم ذم وقمل اجلٞمؾ اًمراهـ

ايمػؼقف ايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر  ُمنموعوُمـ اعمِم٤مريع اًمٗمردي٦م يٛمٙمـ أن ٟمِمػم إمم 

در ُمـ أ ح٤مب اعم٤ٌمدرات اجلزيٞم٦م سم٤مًم٘مقل أن اًمّم ٤م، ىمد يٕمؽمض اًمٌٕمض حمتجً رايمصد

 .وًمٞمس اعمِم٤مريع اًمِم٤مُمٚم٦م

 ًٓ ٓ شمدع جم٤م د٤مياًم٘موذم اًمقاىمع أن اًمقصم٤ميؼ اًمث٤مسمت٦م اًمتل شم١مرخ أقمامل هذا اًمرايد 

ٟمف يم٤من ُمـ رواد اإل الح واًمتجديد ًمٞمس قمغم ُمًتقى اًمدروس أذم  اًمٚمِمؽ أسمدً 

أن ي١مؾمس  -قمٚمٞمف  روقان اهلل -سمؾ رام ( ااًمٗم٘مف وإ قل حتديدً )اًمرؾمٛمٞم٦م وطمده٤م 

ًمٚمجديد ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ اًمٙمالم ذم ُمًتقى  قغ اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘م٤ميدي٦م احلديث٦م وذم 

 .ُمًتقى ُمقاضمٝم٦م شمٞم٤مرات اًمٗمٙمر أظمر وُمٜم٤مهجف

يمام يم٤مٟم٧م ًمف إٟمج٤مزات قمغم  ٕمٞمد اًمت٤مريخ ودرج هذا اًميب ُمـ رضوب 

٤مٓت وهٙمذا ي٘م٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمج.  اعمٕمروم٦م ذم أؾم٤مؾمٞم٤مت قمٛمؾ احلقزة ودراؾم٤مهت٤م

 .إظمرى

ايمسقد حمؿد ضمسكم وـم٤معم٤م يمٜم٤م قمغم ذيمر ه١مٓء اًمرواد ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمٜمًك اعمرطمقم 

اًمذي يم٤من ًمف اًم٤ٌمع إيمؼم قمغم  ٕمٞمد ووع ُمٜم٤مه٩م اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل  ايمطبوؿمبوئل

 .واًمدرس اًم٘مرنين

د وومرت ة اٟمٓمٚم٘م٧م ذم ضمٝمقد سمٕمض اًمرُمقز وىميٌ٘مك أن هٜم٤مك صمٚم٦م ُمـ اجلٝمقد اخلػم

ُم٤ًمر اإل الح واًمتجديد وأُمدشمف سمر ٞمد وخؿ قمغم هذا اًمّمٕمٞمد  دوم٘م٤مت دومٕم٧م سم٘مقة

سمذل اًمٙمثػم ذم هذا اعمْمامر وصمٛم٦م أن ذم طمقزة ىمؿ شمٞم٤مر وخؿ شمتٕم٤مود ذم  ريفهمؿط

 .قمٚماميٞم٦م ُمٝمٛم٦م وشم٤ًمهؿ ذم إظمّم٤مسمف جمالت وُم٤ًممه٤مت ومٙمري٦م ُمتٕمددة اشمِمٙمٞمٚمف رُمقزً 

خ فمبد اهلودي ايمشق ُمنموعيٌ٘مك أن ٟمذيمر أن اًمذي دقم٤مٟم٤م إمم هذه اجلقًم٦م هق 
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إمم إؾمٌقع اًم٘م٤مدم وذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  الً اًمذي ٟمؽمك ومر ٦م احلدي٨م قمٜمف ُمٗمّم ايمػضقم

 .ذم هذا اعمنموع  دور احلٚم٘م٦م إظمػمة

 ادلمال انخاين

 ظمحوت ضمقل ممموع ايمشقخ ايمػضقم دم جتديد مـوهٍ ايمدرس احلقزوي

 وىمتوزمً ( 44)شمالشمي مرسمؽزات و

 خهفُح ادلششوع

ايمشقخ فمبد  اًمٕم٤ممل واعمٗمٙمر اإلؾمالُمل عمنموع٤مسمؼ ُمٝمدٟم٤م احلدي٨م ذم ُم٘م٤مل ؾم

ذم دمديد اًمدرس احلقزوي، وذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  دور احلٚم٘م٦م إظمػمة ذم  اهلودي ايمػضقم

 (.دروس دم همؼف اإلمومقي)هذا اعمنموع ُمتٛمثٚم٦م سمٙمت٤مسمف اًمْمخؿ 

يْمٕمٜم٤م ذم اًمقاىمع ذم ُمٗمؽم  ـمريؼ سملم أن ٟمتقومر قمغم قمرض  وممموع ايمػضقم

ٛمس ُمقاـمـ اًمتجديد ومٞمف، وسملم ؾمٌٞمؾ نظمر يقومر ًمٜم٤م روي٦م ضم٤مُمٕم٦م قم٤مُم٦م يمت٤مسمف إظمػم وشمٚم

إمم هذا اعمنموع قمغم ُمًتقى اعمرشمٙمزات اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، واًمٌقاقم٨م اًمتل حتريمف، 

 .واًمِمقط اًمذي ىمٓمٕمف

ًمٚم٘م٤مرئ، ًمٙمقٟمف يٚمؿ سم٤معمنموع  ٤موًمٚمحؼ رأيٜم٤م أن اعم٤ًمر اًمث٤مين أيمثر وم٤ميدة وٟمٗمٕمً 

ويقومر ًمذوي اًمِم٠من ومر ٦م ًمٚمتٕم٤مـمل ُمٕمف ( يمام ي٘م٤مل واإلعم٤مم أدٟمك اعمٕمروم٦م)سم٠ميمٛمٚمف 

 .سمف واإلطم٤مـم٦مُمـ واىمع ُمٕمرومتف  ٤موشم٘مٞمٞمٛمف اٟمٓمالىمً 

طملم ٟمٕمقد إمم اًمٌداي٤مت ٟمجد أن ٟم٘مٓم٦م آٟمٓمال  متثٚم٧م سمٙمتٞم٥م  در قمـ اعم١مًمػ 

ذم ُمٕمٝمد  اُم٘مررً  ٤م، يمل يٙمقن ُمٜمٝمجً (ايمؼمزمقي ايمديـقي)حيٛمؾ قمٜمقان  إذفذم اًمٜمجػ 

 طمقزة اًمٜمجػ، وُمٜمذ ذًمؽ احللم، وىمد شمقاًم٧م قمغم ُمدى قمدة ُمـ اعمٕم٤مهد اًمدراؾمٞم٦م ذم

( 44)قم٘مقد احلٚم٘م٤مت إظمرى ُمـ اعمنموع إمم أن سمٚمٖم٧م ُمع اًمٙمت٤مب اًمذي سملم أيديٜم٤م 

ايمؼمزمقي ايمديـقي، خمتٌم ايمٌمف، خمتٌم ايمـحق، سمؾخقص ايمبالنمي، : ، هل يمام يكم٤ميمت٤مسمً 
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يمبحٌ، أصقل سمؾخقص ايمعروض، طمالصي اظمـطؼ، طمالصي فمؾؿ ايمؽالم، أصقل ا

 ا، وأظمػمً ايمتحؼقؼ، سموريخ ايمتمميع اإلؽمالمل، مبودئ أصقل ايمػؼف، مبودئ فمؾؿ ايمػؼف

 .اإلمومقيدروس دم همؼف 

واًمذي يٌدو ًمٜم٤م دون أن ٟم٘مٓمع سم٤مُٕمر أن اًمٙمت٥م اًمًت٦م إومم شمٜمتٛمل إمم ُمرطمٚم٦م 

ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م، ذم طملم  درت  اطملم يم٤من اًمٗمْمكم أؾمت٤مذً  إذفاًمٜمجػ 

 .ت٥م إظمرى ذم ُمدد ُمتٗم٤موشم٦م ـمقال ُم٤م يٜم٤مهز اًمٕم٘مد واًمٜمّمػ ُمـ اًمًٜملماًمٙم

واعمٖمزى اًمذي ٟمروم إسم٤مٟمتف ُمـ هذه اإلؿم٤مرة، أن احلٚم٘م٤مت اعمت٠مظمرة ذم اعمنموع 

شمقومرت ضمدي٦م أيمثر ًم٤ٌمطمثٜم٤م  ٤مُمـ اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م، ورسمام أيًْم  ًٓ وايمتام ٤مضم٤مءت أيمثر ٟمْمجً 

ع ُمٓمٚمع اًمثامٟمٞمٜم٤مت ودومٕم٧م يمل يًتٛمر سمٛمنموقمف سمٕمد اًمتحقٓت اًمتل شمراوم٘م٧م ُم

احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م عمامرؾم٦م دور أيمثر ضمدي٦م قمغم  ٕمٞمد اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٕمٍم واًمتٕم٤مـمل ُمع 

 .ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة اعمًتحدصم٦م

 حالحح يشتكضاخ نهًششوع

ذم يمتٌف اًمتل أ دره٤م ذم هذا اعمْمامر أٟمف سمّمدد  اع أسمدً ومل يدّ  ايمػضقممل يزقمؿ 

٤مره ذم هذا اًمًٞم٤م  وشم٠مُمٚمٝم٤م مه٤م اًمٚمذان ُمنموع دمديدي ضم٤مُمع وُم٤مٟمع، سمؾ ىمراءة نصم

ضمٕمالٟم٤م أن ٟمْمٕمٝم٤م ذم ُمّم٤مف ُمنموع ومردي ؿم٤مُمؾ يٜمٓمٚمؼ ُمـ روي٦م وي٘مقم قمغم ظمٓم٦م، 

 .وسم٤مًمت٤مزم يتج٤موز طمدود اعم٤ٌمدرات اجلزيٞم٦م

مل يٜمٕم٧م يمتٌف ذم هذا اعمنموع سم٠ميمثر ُمـ  ايمػضقموًمإلٟمّم٤مف قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمِمػم أن 

، ومل يزد قمغم ذًمؽ سم٠ميمثر شُمتقاوٕم٦م حم٤موًم٦م ُمتقاوٕم٦م وضمدّ »و ػ اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م سم٠مٟمف 

ُمع ُمٗمردات اعمنموع  ٤ممم٤م يٚمٗم٧م إًمٞمف قمٜم٤مي٦م اًم٤ٌمطمثلم ُمـ ذوي اًمِم٠من ًمٚمتٕم٤مـمل ٟم٘مديً 

 .ًمت٘مقيؿ أوده وشمّمقي٥م ظمٓم٠مه يمام ي٘مقل

قمغم  ٕمٞمد شمقاوع اًم٤ٌمطم٨م، وشمريمف ًمٙمتٌف شم٠مظمذ  ٤موإذا يم٤من هذا اعمٜمحك إجي٤مسمٞمً 
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وم٢مٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٜمٓمقي قمغم ُمٙم٤م ٤م اًماليؼ دون شمقضمٞمف ُمًٌؼ أو شمْمخٞمؿ زايد، 

ؾمٚمٌٞم٦م شمراوم٘مف، إذ ضم٤مءت ُم٘مدُم٤مت اًمٙمت٥م وضمٞمزة ُم٘متْم٦ٌم قمغم إهمٚم٥م، ٓ شمٗمّمح 

 .سم٤مًمٌمء اًمٙمثػم قمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت اعمنموع وسمقاقمثف وهمػم ذًمؽ مم٤م يرشمٌط سمف

ُمتٜم٤مصمرة  درت  أن ٟمحقم طمقل ٟمتٍػ  ًمذًمؽ ٓ ٟمٛمٚمؽ ذم اًمتٕمريػ سم٤معمنموع إّٓ 

 .ذاك، ٟمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م ًمٌٜم٤مء روي٦م ٟمرضمق أن شمٙمقن واومٞم٦مُمـ اعم١مًمػ ذم هذا اعمج٤مل أو 

إمم قمدة  ايمػضقم ُمنموعوذم هذا اعمْمامر يٛمٙمـ أن ٟمٕمٞمد سمقاقم٨م اًمتجديد ذم 

 : رسمام يم٤من أسمرزه٤م صمالصم٦م هل مرسمؽزات

اإليامن زمويمتجديد فمعم مستقى ايمػؽر اإلؽمالمل فمومي، واظممؽمسي احلقزويي : ًٓ أو

 :طموصي

سمٗمٙمرة اًمتجديد،  ٤مراؾمخً  ٤مأن ًمف إيامٟمً  يمشقخ ايمػضقماواًمذي ٟمٚمٛمًف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م نراء 

طمٞم٨م شمت٠ميمد سمقاقمثٝم٤م ًمديف ُمـ زواي٤م ُمتٕمددة ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م أوحك اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس يٕمٞمش 

اًمٞمقم صمقرة قمٔمٞمٛم٦م ذم اعمٕمٚمقُم٤مت وٓ ُمٗمر ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ أن يٜمخرط ذم هذا 

 .اعم٤ًمر إذا ؿم٤مء أن يٕمٞمش قمٍمه

ؾمف اًمٗمٙمر سم٢مزاء اًمٖمزو اًمذي يامر وخاًم  ٤م٤م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ومٝمق يٕمٞمش حتديّ أُم

واعمٕمريم٦م وخٛم٦م ٕن اؾمتِمٗم٤مف أوم٘مٝم٤م أيت يٙمِمػ قمـ   .اأظمر، اًمٖمريب حتديدً 

ومٜمٙمقن وإُم٤م أن ٓ يٜمتٍم ومال ( اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل)يٜمتٍم »طم٘مٞم٘م٦م ُمرة ُم١مداه٤م إُم٤م أن 

وىمْمٞم٦م اٟمتّم٤مر اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل شمتقىمػ ذم أطمد اعم٘مدُم٤مت اًميوري٦م قمغم .  شٟمٙمقن

 .مم٤مرؾم٦م اًمتجديد ذم ؾم٤مطمتف احلقزوي٦م وهمػم احلقزوي٦م

، إذ ٓ ٟمٛمٚمؽ ًمٙمل ٟمٙمقن ذم اًمٕمٍم، وسمٛمًتقى ايمػضقم. دواعم٠ًمًم٦م ُمٚمح٦م ًمدى 

يمؾ اًمٗمراهم٤مت وٟمٚمٌل يمؾ  أن ٟمنع اخلٓمك ذم هذا اًمتجديد ًمٜمًد» اإلؾمالم إّٓ 

، يمام ي٘مقل شاعمتٓمٚم٤ٌمت، ومٜمحـ ودمديدٟم٤م ذم ؾم٤ٌم  ُمع اًمزُمـ، واًم٤ًمسمؼ هق اًمٗم٤ميز
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ر اهذا اًمٜمص واًمذي ؾمٌ٘مف واًمذي يٚمٞمف ُمـ جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد اًمراسمع، طمق) ،ايمػضقم

 (.ايمػضقم. دُمع 

شمٓمقير احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م » ي١مُمـ سمذ همويمػضقموسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مْمٞم٦م احلقزة سمِمٙمؾ قم٤مم 

، وومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٓمقير اًمدرس احلقزوي اًمذي شوومؼ ُمتٓمٚم٤ٌمت طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسة

يِمٛمؾ اًمتجديد  إمم ومتح اعمٚمػ قمغم ُمٍماقمٞمف سمحٞم٨م ايمػضقمٟمحـ سمّمدده، يذه٥م 

ُم٘مررات اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؿ واًمٙمٞمػ وسمقاقم٨م هذا اًمٕمٛمؾ شمرشمٌط ُمـ 

سم٤مًمتٓمقر اًمٙمٌػم اًمذي يِمٝمده اًمٕم٤ممل اًمٞمقم، وسمتٖمٞمػم وشمٙمثر ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة »ٟم٤مطمٞم٦م 

اعم٘مررة ذم سم٤مًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛمقاد اًمدراؾمٞم٦م »يمام يتٛمثؾ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م  شاعمٕم٤مسة

 .شاحلقزات

وسمِمٙمؾ قم٤مم خيٚمص اًم٤ٌمطم٨م ًمٚم٘مقل إمم أن اًمتجديد ُمٓمٚمقب ذم يمؾ طم٘مقل 

 .اًمٗمٙمر اًمتل ٓ شمني ومٞمٝم٤م اًمروح احلريمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م

إمم ضمقاٟم٥م ُم١مصمرة ذم ُمًتجدات  ايمشقخ ايمػضقميٕمرض  ٤موًمٙمل يٙمقن واوحً 

ْمٞم٦م ومٝمؿ اًمٜمص اًمٜمٔمري٤مت احلديث٦م قمغم أيمثر ُمـ  ٕمٞمد، رسمام يم٤من أظمٓمره٤م ىم

 .إلؾمالُملا

ومٗمل » :٤من اإلؿم٤مرة إمم اًمتٓمقر ذم اًمٕمٚمقم اعمتقاوع قمغم دراؾمتٝم٤م طمقزويً ٠مي٘مقل سمِم

اًمٜمحق واًمٍمف اؾمتجدت ٟمٔمري٤مت ذات ُمٗمٕمقل ُم١مصمر ذم ومٝمؿ اًمٜمص وايمت٤ًمب 

 .دًٓمتف

ويمذًمؽ ذم اعمٜمٓمؼ وسمخ٤م ٦م ومٞمام ٟمِم٤مهده ُمـ شمٖمػم ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ُمـ اًم٘مديؿ 

 .إمم احلدي٨م

ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، ظمقل اًمٜم٘مد إديب إمم ُمٞمدان ُمٕمروم٦م اذم اًمٌالهم٦م طمٞم٨م د ٤مأيًْم و

 .شًمًٜمٞم٤مت وقمٚمؿ إؾمٚمقب ذم دراؾم٦م وشمريمٞم٥م وسمٜمٞم٦م اًمٜمص إديبويمذًمؽ دظمقل إ
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وإُمر ذم قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف واوح » :إمم اًمٗم٘مف وإ قل اصمؿ يْمٞمػ ُمِمػمً 

 .، وم٘مد ضمدت ٟمٔمري٤مت ُمٝمٛم٦م سمٕمد قمٍم  ٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦ماضمدً 

اًمٙمٌػم ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت إهي٦م وذم اًمٗم٘مف طمٞم٨م اًمتٖمػم 

عمـ يريد  ٓ سمدّ وآضمتامقمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م، وإقمامل اًمٓمٌٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م، يمٚمٝم٤م 

 .شاًمتخّمص ذم اًمٗم٘مف ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م واإلعم٤مم هب٤م

إمم شمًجٞمؾ هذه  ايمػضقمذم وقء هذه اخلٚمٗمٞم٦م ذات إومؼ اعمٜمٗمتح خيٚمص 

ٖمػم ذم اعم٘مرر اًمدراد سمحذف ُم٤م ٓ سمد ُمـ طمذومف، ٕٟمف أ ٌح ُمـ أن ٟم ٓ سمدّ »: اًمٜمتٞمج٦م

ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، ويني هذا ذم اًمٜمحق واًمٍمف ودراؾم٦م أؾمٚمقب اًمٜمّمقص، 

 .شواعمٜمٓمؼ وأ قل اًمٗم٘مف وقمٚمؿ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م إظمرى

 ُمـ إو٤مومتف مم٤م حيت٤مج ٓ سمدّ غم احلذف سمؾ شمتٙم٤مُمؾ سم٢مو٤موم٦م ُم٤م واعم٠ًمًم٦م ٓ شم٘متٍم قم

ُمٜم٤مه٩م : ًمٞمٙمقٟمقا سمٛمًتقى ُم٘متْمٞم٤مت طمٞم٤مشمٜم٤م اًمراهٜم٦م، أُمث٤مل»إًمٞمف اًمدارس واًم٤ٌمطم٨م، 

اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وأ قل حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص  وُم٤ٌمدئاًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م،  وُم٤ٌمدئاًمٌح٨م 

 .شوُم٤م إًمٞمٝم٤م

ُمـ  ايمػضقمسمقدٟم٤م أن ٓ ٟمٗمّقت هذه اًمٗمر ٦م ُمـ دون أن ٟمِمػم إمم أمهٞم٦م ُم٤م ذيمره 

 .ذات إصمر ذم ومٝمؿ اًمٜمص، ويمذًمؽ شمٖمػّم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م شمٙم٤مؿمػ اًمٜمٔمري٤مت اعمًتجدة

ومٛم٠ًمًم٦م ومٝمؿ اًمٜمص اإلؾمالُمل أ ٌح٧م اًمٞمقم قُمرو٦م ذم اًم٤ًمطم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م عمٜم٤مه٩م 

 .ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٖمريب وشمٗمٞمد ُمٜم٤مهجفوٟمٔمري٤مت ضمديدة شمًتٚمٝمؿ اًمٙمثػم 

وىمْمٞم٦م اإلوم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٖمريب وُمٜم٤مهجف، ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م حم٤ميدة ُيٛمّر قمٚمٞمٝم٤م ُمّر 

سمؾ ُمِم٤مريع ومٙمري٦م أؾم٤مؾمٞم٦م شم٘مقم ذم  ًٓ ومٚمٜم٤م أن ٟمالطمظ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أن أقمام . اًمٙمرام

إمم إظمْم٤مع  أرىمقن حمؿدومدقمقة .  اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اًمٞمقم قمغم ىم٤مقمدة هذه اعمٜم٤مه٩م واًمٕمٚمقم

ذم يمت٤مسمف  ؾمحرور حمؿداًمٜمص اًم٘مرنين ًمٚم٘مراءة اًمدًٓمٞم٦م اعمٕم٤مسة وحم٤موًم٦م اًمًقري 
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ويمذًمؽ اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م اًمتل شمٜمٔمؿ اعمنموع  ،(ايمؽتوب وايمؼرآن ومراءة معوسة)

ومٞمام يروم إمم حت٘مٞم٘مف ُمـ ومٝمؿ ضمديد ًمٚمٜمص  ضمومد كٌم أزمق زيداًمٗمٙمري ًمٚمٛمٍمي 

شم٘مقم قمغم أؾم٤مس   ٤موصمّؿ همػمه٤م أيًْم  ٤ماإلؾمالُمل قم٤مُم٦م واًم٘مرنين ظم٤م ٦م، هل مجٞمٕمً 

قمـ  اوإذا ضم٤مز ًمٜم٤م أن ٟمٍمف وضمقهٜم٤م سمٕمٞمدً .  اًمٜمٔمري٤مت اجلديدة ذم ىمراءة اًمٜمص

اًمتل متثٚمٝم٤م ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ( يمتٚمؽ)ت شمِمتٖمؾ قمغم اًمٜمص سم٤مًمٓمري٘م٦م احلديث٦م حم٤موٓ

، سمحج٦م أن آصمٜملم إوًملم، شمٕمٙمس ضمرب مطوع صػدي وىمامل أزمقديى وفمقمقمامل أ

 قمغم أي طم٤مل هق إدب، ومٞمام يٜمٝمٛمؽ اميٌٚمغ طمد اًمِمذوذ، وجم٤مهل ٤م شمٓمرومً اممم٤مرؾمتٝم

أن ٟمٖمض اًمٓمرف قمـ أقمامل أُمث٤مل  ادً اًمث٤مًم٨م سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م وم٢مٟمف ٓ يًٕمٜم٤م أسم

أن اًمْمج٦م اًمراهٜم٦م طمقل إظمػم، ٓ شمٕمٙمس  ٤م، وي٘مٞمٜمً أرىمقن وؾمحرور وأزمق زيد

 .إزاء يمتٌف ٤ماعمقىمػ اعمٓمٚمقب ومٙمريً 

وسمِم٠من ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ٓ شمٙم٤مد اعم٠ًمًم٦م شم٘مؾ أمهٞم٦م قمام هل قمٚمٞمف ذم ُم٠ًمًم٦م ومٝمؿ 

 .اًمٜمص

همري٦ٌم سم٤معمٓمٚمؼ قمغم هذه وُمع ذًمؽ يٙم٤مد اعمرء أن جيزم أن احلقزات شمٙم٤مد شمٙمقن 

 .اعمح٤موٓت، وإهؿ ُمـ ذًمؽ إؾمس اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م

أضمؾ، يٛمٙمـ أن ٟمِمػم إمم شمٗم٤مقمؾ سمٕمض إوؾم٤مط احلقزوي٦م ذم ىمؿ ُمع سمٕمض هذه 

صم٤مرات اًمتل ؿمٝمدهت٤م وٓ شمزال اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم آدم٤مه٤مت اعمحدصم٦م، وذًمؽ سمٗمٕمؾ اإل

طمقل دمدد اعمٕمروم٦م  ايمؽريؿ هوشفمبد إيران، واًمتل رسمام يم٤من ذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م ٟمٔمري٦م 

اًمديٜمٞم٦م وشم٠مصمره٤م سميوب اعمٕمروم٦م إظمرى ومتح٧م وٖمط هذه اًمٜمٔمري٦م ودقمقة اًمٌٕمض 

إمم اىمتح٤مم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم اجلق احلقزوي ويمذًمؽ اٟمٌث٤م  اًمدقمقة إمم شم٠مؾمٞمس قمٚمؿ 

طمقل دور اًمزُم٤من واعمٙم٤من ذم آضمتٝم٤مد  اإلموم اخلؿقـليمالم ضمديد وُم٤م أصم٤مرشمف ُم٘مقًم٦م 

قمغم ُمقاوٞمع ُمٕم٤مسة سمٞمد أن اعم٠ًمًم٦م مل شمّمؾ سمٕمد ذم  ٤مومر اًم٤ٌمقم٨م ًمالٟمٗمت٤مح ٟمًٌٞمً شمق

ُمًتقى اعمقىمػ اًمٕم٤مم إمم شمٞم٤مر يمكم هيٞمٛمـ قمغم اًم٤ًمطم٦م احلقزوي٦م وحيرك ؾمقايمٜمٝم٤م ويثػم 

 .ومٞمٝم٤م اؿمتٖم٤مٓت متٚمٞمٝم٤م آهتامُم٤مت اجلديدة
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 :زمكم احلقزة واجلومعي

اظممموع ايمتجديدي يمؾػضقم رزمام  اظمرسمؽز أطمر ايمذي يؿؽـ أن كرد إيمقف: وشموكقً 

اؽمتطعـو سمؾخقصف زمام يؾقح يمـو مـ إيامن ايمبوضمٌ زمتجسغم ايمعالومي زمكم ايمػؼقف واظمثؼػ 

 .مـ إفمودة سملؽمقس ايمعالومي زمكم احلقزة واجلومعي واكطالومً 

ذ وٓ أزال ذ يمٜم٧م » :ذم ىمقًمف ايمػضقموهذا اعمرشمٙمز يٛمٙمـ أن ٟمًتِمٗمف ُمـ دقمقة 

 :ضمؾ ظمدُم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل مه٤مأدقمق إمم حت٘مٞمؼ ؿمٞمئلم ُمـ أ

 .إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٤مت إؾمالُمٞم٦م شمٕمٜمك سمِم١مون اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل -

 .شمٓمقير احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ ُمتٓمٚم٤ٌمت طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسة -

ي١مُمـ هبذا اًمٓمرح أن اجل٤مُمٕم٦م متٚمؽ ُمٜم٤مه٩م طمديث٦م ىم٤مدرة قمغم أن شم٤ًمهؿ  وايمػضقم

 ظمط اًمتجديد وشمتٙم٤مُمؾ ُمع ذم طملم شم٤ًمهؿ احلقزة ذم ...ُمـ ظمالهل٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتجديد

 .اًمٜمخ٥م اجل٤مُمٕمٞم٦م اعم١مُمٜم٦م قمؼم ُم٤م متٚمٙمف ُمـ ومٙمر إؾمالُمل أ ٞمؾ

ذم دمديد اًمدرس احلقزوي هتدف إمم شمٞمًػم ُمٝمٛم٦م ـم٤مًم٥م  ايمػضقمورهمؿ أن يمت٥م 

أٟمٜم٤م ٟمجد ذم أهمٚمٌٝم٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٜمٝمقض سمٛمٝمٛم٦م اًمتجًػم اعمٓمٚمقسم٦م سمؾ  اًمٕمٚمؿ اًمديٜمل إّٓ 

ُمـ واىمع اٟمٗمت٤مح اًمٗم٘مٞمف واحلقزة اًمتل شم٘مػ وراءه  اًميوري٦م سملم اًمٗم٘مٞمف واعمث٘مػ وذًمؽ

 .٤مقمغم اًمٕمٍم وُمـ واىمع شم٠م ؾ اعمث٘مػ إؾمالُمٞمً 

طم٤مول أن ي٘مدم اعم٤مدة احلقزوي٦م ذم يمتٌف ُمـ ظمالل اعمٜمٝم٩م  ايمػضقموني٦م ذًمؽ أن 

 .إيم٤مديٛمل احلدي٨م وسم٤مإلوم٤مدة ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مشمف

زمؿسليمي ايمتـظقؿ  يبؼك اظمرسمؽز ايمثويمٌ وإطمغم وهق يتؿثؾ زمنيامن ايمػضقم: وشمويمثً 

وفمـٌم ايمتخطقط وإيالئف مسليمي ايمقومً وىمقػقي إدارسمف ومقومعف دم فمؿؾقي ايمـفقض 

 .وهموئؼً  واإلؽمالمل اظمـشقدة اهتاممً 
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 ايمػضقموإذا ؾمٛمحٜم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م أن ٟمٕمقد هبذا اًمِم٠من إمم حم٤مرضة يم٤من ىمد أًم٘م٤مه٤م 

( ٜمٔمٞمؿاًمت)ُمٓمٚمع ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ميض ًمقضمدٟم٤مه يؽمؾمؿ ًمٚمٜمٝمْم٦م صمالث دقم٤ميؿ أطمده٤م 

تف، اًمٗمقى ٓ ٞموهق اًمذي يرشمٌط سم٤مًمقىم٧م وأمه: اًمتٜمٔمٞمؿ»: طمٞم٨م ي٘مقل ذم هذا اعمْمامر

، ورسمام ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتٗمٞمد ُمـ شُمـ شمٜمٔمٞمؿ أقمامًمٜم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م ٓ سمدّ شم١مدي إمم رء حيٛمد، 

ظمٚمٗمٞم٦م اًمرضمؾ واإلؿم٤مرة إمم أن اًمتٜمٔمٞمؿ واجلدي٦م واعمث٤مسمرة هل ُمـ اًمًامت اًمتل ٓزُم٧م 

 .خمتٚمػ اًمٗمؽماتؿمقـمف احلٞم٤ميت ذم 

سمرز ُمّم٤مديؼ أ٤ممه٦م ذم إقم٤مدة سمٜم٤مء ُمٜم٤مهجٝم٤م يٕمد وٓ ري٥م أن شمٜمٔمٞمؿ احلقزة سم٤معمً

ُمـ »هذه اًمدقم٤مُم٦م، وٓ يًع اإلٟم٤ًمن اجل٤مد أن يذقمـ إمم اعم٘مقًم٦م اعمًٛمققم٦م واعمتقارصم٦م 

 .شأن ٟمٔمؿ احلقزة ذم قمدم ٟمٔمٛمٝم٤م

ختٚمػ ه٤م ُمـ أؾم٤ٌمب هذه اعم٘مقًم٦م وقمدّ  اخلؿقـل اإلموموًمٚمت٤مريخ وم٘مد ه٤مضمؿ 

 .احلقزة ذم ُمْمامر اًمتٜمٔمٞمؿ يمنمط ًمٚمتجديد

 انتمُُى

وضمدواه شمقاضمٝمٜم٤م قمدة أسمٕم٤مد يٛمٙمـ أن  ايمػضقم ُمنموعذم ُم٠ًمًم٦م شم٘مٞمٞمؿ أمهٞم٦م 

 .ٟم٘مٍم اإلؿم٤مرة قمغم اصمٜملم ُمٜمٝم٤م

أوهل٤م يٕمد ظم٤مص يتٛمثؾ سمٜمزوع يًتٌد سمٜم٤م ذم اعمنم  اإلؾمالُمل يٜمحق إمم قمدم 

هتؿ اإل الطمٞم٦م إّٓ سمٕمد طمٞم٤مهتؿ طمٞم٨م آهتامم سمٛمِم٤مريع إومراد اًمتجديدي٦م وُم٤ٌمدر

 .يٙمقن ىمد وم٤مت إوان ومٞمام يٛمٙمـ شمداريمف سمقضمقد  ٤مطم٥م اعمنموع أو اعم٤ٌمدرة

 .إؾمامء وإُمثٚم٦م يمثػمة سمؾ ٓ شمٙم٤مد شمٕمد وٓ حتَم

حمؿد ضمسكم ُمـ أُمث٤مل  ايم٤ٌمرً  ًٓ وم٤مإلمه٤مل أو قمدم آهتامم اًمٙم٤مذم أطم٤مط رضم٤م

وئل وايمشقخ حمؿد روو اظمظػر وايمشقخ ىموؾمػ ايمغطوء وايمسقد حمؿد ضمسكم ايمطبوؿمب

 ؿم٤مريمقا يمؾذ وهمػمهؿ يمثػمون ذ ومٝم١مٓء  حمؿد صمقاد مغـقي وضمتك ايمصدر ومطفري
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ومٞمف ذم دومع قمجٚم٦م اإل الح واًمتجديد سمٞمد أن أقمامهلؿ مل شمٚمؼ  غسمحًٌف وذم جم٤مًمف اًمذي ٟمٌ

سمٕمد  آهتامم اًماليؼ ذم طمٞم٤مهتؿ سمؾ أمهؾ سمٕمْمٝمؿ طمتك أطم٤مـمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمٚمؿ صمؿ قمدٟم٤م

 .ووم٤مهتؿ ٟمرؾمؾ احلنات قمٚمٞمٝمؿ

ويمؾ .  ذم اجل٤مٟم٥م اًمذايت هق رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ايمػضقمواًمذي حيّمؾ ُمع 

وُمع همػمه ُمـ هذه اًمٕم٤مدة اًمتل شمدومٕمٜم٤م ًمإلمه٤مل  ايمػضقماًمذي ٟمتٛمٜم٤مه هق أن ٟمتحرر ُمع 

وًمالطمتٗم٤مء سمف سمٕمد أن يٙمقن ىمد ومّمٚمتف اًمقوم٤مة قمـ  ٤ميمٚمام يم٤من  ٤مطم٥م اعمنموع طمٞمً 

 .قمٛمٚمف

 وايمشقخ ايمػضقمـ ضمٝم٦م اًمٌٕمد أظمر وهق اًمٌٕمد اعمقوققمل ومٙمٚمٜم٤م يٕمرف أُم٤م ُم

يٕمرف أن دمديد ُمٜم٤مه٩م اًمدرس احلقزوي يٛمثؾ أطمد ذوط اًمتجديد اًمالزُم٦م ذم  ٤مأيًْم 

 .اًمٌٜم٤مء احلقزوي اًمٕم٤مم

أي أصمر إجي٤ميب  ٤مواًمتجديد ذم سمٕمد واطمد ٓ يٕمٓمل أيمٚمف يم٤مُمٚم٦م سمؾ رسمام ٓ يؽمك أطمٞم٤مٟمً 

 .شمٙم٤مُمؾ ُمع إسمٕم٤مد إظمرى وشمقازت طمريمتف ُمع سم٘مٞم٦م اعم٤ًمراتإذا  قمغم اإلـمال  إّٓ 

إذ .  صمؿ إن ُم٠ًمًم٦م اًمتجديد احلقزوي هل ىمْمٞم٦م قمغم هم٤مي٦م اًمتٕم٘مٞمد واًمّمٕمقسم٦م

هٜم٤مك ُمـ اعمقاري٨م اًمت٤مرخيٞم٦م وُمـ  ٕمقسم٤مت احل٤مرض وُمـ شمٕم٘مٞمدات أوو٤مقمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م 

ٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤ممل ُم٤م واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وسمٕمد ذًمؽ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُمقىمٕمٜم٤م قمغم ظمريٓم٦م اعم

 .يزيد ذم ُمِم٘م٦م اعمٝمٛم٦م

ُمتٗم٘ملم قمغم أن اًمتٖمٞمػم ٓ يتؿ سم٤مًمٗمٙمر وطمده طمتك ًمق يم٤من هذا  ٤مورسمام يمٜم٤م مجٞمٕمً 

 .٤مساطًم  ٤موطم٘مً  ؾمٚمٞماًم  ٤ماًمٗمٙمر  ٤ميًٌ 

سم٤مخلٓمط واعمِم٤مريع ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمـ  ٤موسمدهيل أن اًمتٖمٞمػم ٓ حيّمؾ سم٤مًمٜمقاي٤م وٓ أيًْم 

تْمٞم٤مت أو ضمزء اًمٕمٚم٦م يمام ي٘م٤مل حتت٤مج ُم٘م ٤ماًمٕمٛمؼ واًمدىم٦م واًمِمٛمقل سمؾ هذه مجٞمٕمً 

 .ًمتتٙم٤مُمؾ ُمع أضمزاء اًمٕمٚم٦م إظمرى طمتك شمٜمٌثؼ احلريم٦م اعمٜمِمقدة
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وُمـ اًمقاوح أن هذه اعمالطمٔم٦م ٓ شم٘مٚمؾ ُمـ ضمٝمقد اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم وأرضاسمف يمام 

أ ٤م ٓ شمريد أن شم٘مقل ًممظمريـ يمٗمقا قمـ اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ سم٘مدر ُم٤م شمريد أن شمٚمتزم ٟمٔمرة 

 .رط ذم اًمقهؿ أو اخلٞم٤ملُمقوققمٞم٦م ٓ دمٕمٚمٜم٤م ٟمٗم

 



261 

 

 )*(رؤيح جذيذج للخطاب الترتىي اإلسالهي

 (دروس دم همؼف اإلمومقي)ومراءة دم ىمتوب 

ضمبقى آل مجقعايمشقخ 
(1)

 

ايمدىمتقر قمـ ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمٜمنم سمػموت يمت٤مب  ا در ُم١مظمرً 

 . اجلزء إول( مومقيدروس دم همؼف اإل: )ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقم

ي٦م ضمديدة ًمٚمخٓم٤مب اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل يٛمٙمـ أن ٟمتٌٞمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مب رويٛمثؾ هذا 

 .ىمراءشمٜم٤م اًمت٤مًمٞم٦م ًمف سم٢مجي٤مز ذم 

مل  ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقماًمٓمرح اًمقاىمل ذم  ٞم٤مهم٦م ضمديدة رهمؿ أن اًمٕمالُم٦م 

ًمدرس احلقزوي ودمدد ـمراي٘مف وومؼ يتٕمٚمؼ سم٤م ٟمف سمّمدد ُمنموع ع، ذم يقم ُمـ إي٤مم أيدّ 

ًمدى اًمٓم٤مًم٥م واشم٤ًمع ذهٜمٞم٦م اًمٓمرح  ٓت اًمتٚم٘مل وإُمٙم٤مٟم٤مشمف ى شمتجدد سم٤مشم٤ًمع جم٤مرو

ُم٤م زال  ايمػضقمٟمف أي أن شمقا ؾ اًمٕمالُم٦م جيٕمٚمٜم٤م ٟم١مُمـ أ وؿمٛمقًمٞمتف ًمدى إؾمت٤مذ، إّٓ 

ًمؽمسمقي قمغم إفمٝم٤مر أومٙم٤مره وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م شمرسمقي٦م رؿمٞمدة اُمتدت ُمٜمذ ُم١مًمٗمف ا ٤مدءوسمً 

، (مومقيدروس دم همؼف اإل)يمت٤مب : وطمتك ُم١مًمٗمف إظمػم( ايمؼمزمقي ايمديـقي)يمت٤مب : إول

أصمرت اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م احلقزوي٦م وضمٕمٚم٧م اًمٓم٤مًم٥م  ٤موُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ أرسمٕم٦م قمنم ُم١مًمٗمً 

 . واًم٤ٌمطم٨م ٓ يًتٖمٜمٞم٤من قمٜمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م اًمزواي٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اعمٙمثٗم٦م ُمـ ُمٌتٖم٤مه

                                                                                                               

 .، اًمٕمدد اًمراسمع، سمػموت(اعمٜمٝم٤مج)ٚم٦م جمٟمنم ذم  )*(

 .، ريٞمس حترير جمّٚم٦م اًم٤ًمطمؾ اًمتل شمٕمٜمك سمت٤مريخ وشمراث اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦مُمـ اًم٘مٓمٞمػسم٤مطم٨م يم٤مشم٥م و (1)
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، ذم يمؾ قمٛمؾ ضمديد، أُم٤مم ُمرشمٙمزات أؾم٤مؾمٞم٦م حتدد ايمدىمتقر ايمػضقميْمٕمٜم٤م 

ٟمص احلٙمؿ، اًمذي خيٚمق ـمرطمف ُمـ  ٤مًمٚمٜمص اًمؽماصمل، ظمّمقً   اجلديدة  سمقاقم٨م اًم٘مراءة

اًمٗمْمكم  آظمتزال واًمٙمث٤موم٦م اًم٘مّمدي٦م، طمتك أنأي ُمًقهم٤مت مج٤مًمٞم٦م، ويٕمتٛمد ًمٖم٦م 

... »: ُمٜمٝمجف سم٤مًٓمتزام واًمتًقيغ، وىم٤مل( اإلمومقي دروس دم همؼف : )و ػ ذم يمت٤مسمف

اإلؾمالُمٞمتلم  اًمٗم٤مر  سملم ُمدرؾمتل اًمٗم٘مف ، ٕٟمف (اضمتٝم٤مد اًمرأي) وأـمٚم٧م احلدي٨م قمـ

طمٞم٨م اٟمتٝمج٧م إومم ُمٌدأ اًمٜمص  ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وُمدرؾم٦م اًمّمح٤مسم٦م،: إوًمٞملم

 . شاًمنمقمل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأو٤موم٧م إًمٞمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٌدأ آضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي

ٟمف ٓ أ ُم٤مُمٞم٦م، إّٓ اعمٜمٔمريـ اعمٝمٛملم، ذم اعمدرؾم٦م اإلُمـ  ايمدىمتقر ايمػضقمورهمؿ أن 

ٌؾ وم٘مٝمٞم٦م ضمديدة طمٞم٤مل اًم٘مراءة اًمٌٜمٞمقي٦م ًمٚمٜمص اًمٗم٘مٝمل، ُمقاضمٝم٦م اًمٕمٍم سمً يتقاٟمك قمـ 

. د ُمـ إطمقال، ٓ شمِمؽمك ُمع اًم٘مراءة اجلديدة اًمتل يٓم٤مًم٥م هب٤م وهذه، ذم يمؾ طم٤مل 

، أو صموزمر فمصػقراًمٜم٘مدي٦م آٟمت٘م٤ميٞم٦م اًمتل يقطمل هب٤م دايام  أو اًم٘مراءة  كٌم ضمومد أزمق زيد

 . حمؿد زمـقسيتداوهل٤م  ـمروطم٤مت آؾمت٘مراء واًمٜم٘مد اًمتل 

اًمٗمْمكم اسمـ اًمدايرة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمؽماصمٞم٦م شمرسمك ذم يمٜمٗمٝم٤م ُمٜمذ قمنمات اًمًٜملم، شمرسمك 

طمقزات اًمٜمجػ إذ ف، اؾمتٛمع ومم٤مرؾمتف اًمٗمٙمري٦م اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمتققمٞم٦م ذم  وقمٞمف وومٙمره 

سمٙم٤ٌمر قمٚمامء اًمٗم٘مف واًمٗمٙمر  ا، ُمرورً اإلصػفوينإمم  ايمسقد اخلقئلطمججف ُمـ  م قمالإمم أ

 .اإلؾمالُمٞملم

ف وُم٤ًمُمٕمف، طمتك  ٤مغ ًمٚمجٞمؾ اجلديد ُمـ دي٤ٌمضم٦م يمؾ ُمِم٤مرسم ايمػضقموقمدل 

 ٞم٤مهم٦م قمٍمي٦م شمتحدث وومؼ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتث٤مىمػ  اًمٓمرح اًمقاذم

 . اًمذي أ ٌح ىمري٦م واطمدة سمٜم٤مء اًمٕم٤ممللم أاًم٘مني سم

اًمتجديد ذم اخلٓم٤مب اًمؽمسمقي اإلؾمالُمل ىمٌؾ أن ٟمثػم هذه اعم٤ًمًم٦م اهل٤مُم٦م ذم 

طم٤مدصم٦م شم٤مرخيٞم٦م طمدصم٧م ذم  حتيين  اهلودي ايمػضقمايمدىمتقر ايمشقخ فمبد  ُمنموع

 طمؾدون ازمـاًمدوًم٦م إمم  ذم( ُمٜمّم٥م يم٤مشم٥م اًمديقان)إٟمدًمس طمٞمٜمام ومقو٧م اًمدوًم٦م 

 .وهق ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُمـ قمٛمره
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اًمٙمت٥م قمٜمف ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمًجع وم٤مؾمتٖمرب أهؾ  وىمد شمقمم هذه اعمٝمٛم٦م و درت 

ٞم٦م ٓ يّمدر قمٜمٝم٤م ذم شمٚمؽ اإلؾمالُم اًمدوًم٦م هذا واشمٌٕمقه ذم ـمري٘متف ويم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م

وشمٌٕمف اًمٙمت٤مب  طمؾدون ازمـاًمٕمّمقر، إٓ اعمًجع واعمزدوج وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م ؾم٤مر 

ذم ظمٓم٤مب  اومٕمد جمددً  (.371، يمٜمقز إضمداد، دار اًمٗمٙمر، ص فمقم ىمرد حمؿد)اًم٤ٌمىمقن 

 .اًمدوًم٦م اًمرؾمٛمل

قمد  أن جمرد اًمتٖمٞمػم ذم ظمريٓم٦م اًمٜمص، ٓ ُمـ حمتقاه: ُم٤م ٟمٌٖمٞمف ُمـ هذه احل٤مدصم٦م هق

ومٙمٞمػ سمٛمـ ظمٚمؼ شمًقيٖم٤مت حتٌٌٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمٗم٘مٝمل اًمذي ٓ يٛمتٚمؽ ُم٘مقُم٤مت  ادمديدً 

 !حمض ُمٕمٚمقُم٦م واُمتث٤مل اًمتح٥ٌم ٕٟمف 

 ايمػضقموأمهٞم٦م هذه اًمّمٞمغ اًمتحٌٌٞم٦م ضم٤مءت ظمالل اًمٓمرح اعمٕمرذم اًمذي يقًمٞمف 

جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٌحقث ( مومقيدروس دم همؼف اإل)ىمّمقى وم٠مٟم٧م دمد ذم  أمهٞم٦م 

٘مل، شمتٕمٚمؼ سمت٤مريخ ًمدى اعمتٚم ٤مُمٕمرومٞمً  ٤م ٤م أن ختٚمؼ وقمٞمً وهذه اًمٌحقث ُمـ ؿم٠م  اًمتٛمٝمٞمدي٦م

ؿمٙم٤مًمٞم٤مشمف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ظم٤م ٦م ووضمٝم٦م ٟمٔمر قم٤مُم٦م ومجٞمع اًمٗم٘مف سمِمٙمؾ قم٤مم وإ

 .اًمٗم٘مف ُمـ أسمقاب ُمذاهٌٝمؿ وسمديٝم٤م وسمقاقمثٝم٤م ورضم٤مل آؾمتِمٙم٤مٓت اًمٕم٘م٤ميدي٦م 

٦م اعمٕم٤مسة، ًمٞمث٧ٌم ٓ يًتٝم٤من سمف ًمٚمحٞم٤مة آضمتامقمٞم ٤ماهتامُمً  ايمػضقمومم صمؿ أ

شمقا ٚمف قمؼم حم٤مور اعمجتٛمع واًمٜمخ٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل اٟمٌث٘م٧م ُمٜمف واٟمٓمٚم٘م٧م ًمذاهت٤م ذم 

 .ًمٜم٘مٓم٦م اٟمٓمالىمٝم٤م أطمقال يمثػمة همػمنهب٦م 

آٟمٕمٓم٤موم٤مت  ومنمع سمٕمد ذًمؽ سمتٕمريػ اًمرأي وآضمتٝم٤مد واؾمتٕمرض أهؿ

اجلقزي٦م وأشم٤ٌمقمف  اًمت٤مرخيٞم٦م ذم شم٤مريخ هذيـ اعمقوققملم، ُمٜمذ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين طمّتك اسمـ ىمّٞمؿ

 .اًمًٚمٗمٞم٦م، ُمروًرا سمٛمقايم٤ٌمت اًم٤ٌمىملم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

صم٧ٌم ومٞمف اخلٓم٤مب اًمديٜمل رضورة شمقا ٚمف واؾمتٜم٤مده إمم وذم هذا اًمقىم٧م اًمذي أ

 ٤مُمـ اًمتداول ذم إُمقر اعم٤موٞم٦م، اًمٌٕمٞمدة أطمٞم٤مٟمً  ٤مًمزاُمً وشمٓم٤مسم٘مٞم٦م أيمثر إ  نًمٞم٤مت شمٕمريٗمٞم٦م

ٟمجح إمم  ايمػضقماًمٕمٍمي، ٟمجد أن ُمـ اًمقاىمع آضمتامقمل  يمثػمة قمـ ضمقاٟم٥م خمتٚمٗم٦م 
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ُمـ اًمتٝمٛمٞمش آؾمت٘مرايل وـمرح اعمختٍم اعمٗمٞمد وومؼ  طمد ُم٤م ذم دم٤موز اًم٘مدر اعمٛمٙمـ 

 . يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ ُمٕمٞم٤مر آؾمت٘م٤ٌمل وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٕمقدة إمم 

إول ىمدم اًمٜمص  :ذم ُم١مًمٗمف ُمع اًمٜمص اًمٗم٘مٝمل وومؼ أؾم٤مؾملم ايمػضقموىمد شمٕم٤مُمؾ 

 .ٞمتفوشمقاوم٘مٞمتف واًمث٤مين إقمؽماو

ُم٤م  وقمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمرأي ىم٤ٌمًمتف إّٓ  أُم٤م إول ومٝمق اًمٜمص اعمتٗمؼ قمٚمٞمف  

 . اهلداة ُمـ سمٕمده  إئؿيوؾمػمة   إىمرم ايمرؽمقلُمـ ـمريؼ  ٤مشم٤مرخيٞمً  ٤مضم٤مء ُمقصم٘مً 

ٟمف خيْمع عمراطمؾ آؾمتدٓل واًمت٘مرير وىمٞمٛم٦م اخلٓم٤مب وذوط وم٢م  ،أُم٤م اًمث٤مين

 . اًمٗمتقى ُمـ ظمالًمف

ُمقرد دمديد ذم اخلٓم٤مب ( إؾم٤مؾمٞم٦م وآقمؽماوٞم٦م)ٕم٤مجل٤مت ويم٤مٟم٧م هذه اعم

اإلؾمالُمل اًمذي يْمع اًمٜمص قمغم ـم٤موًم٦م اًمٜم٘م٤مش اًمذهٜمل اًمٕم٘مكم اًم٘مرنين   اًمؽمسمقي

طمتك يتؿ اًمق قل إمم ُمٌتٖمٞم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م  ُمراطمؾ شمًقيغ شمٌٕم٤مشمف إوًمٞم٦م صمؿ  ويقضمد ُمـ

 .اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م تٗمل سمٌٞم٤من اعمقىمػطمداث ٓ شمٙماًمتنميع ُمٜمٝم٤م يم٠م  سمٖمرض حتديد ُمقىمػ

ٟمف مل شمٔمٝمر ًمديٜم٤م أ وؾمٕمف وىمدُمف إّٓ  إن أؾمٚمقب اًمٌح٨م ذم هذا اعمج٤مل رهمؿ

ؼ آؾمؽمظم٤مء اًمت٤مم دم٤مه اًمرأي حت٤مول ظمٚم دروس وم٘مٝمٞم٦م طم٤مزت قمغم ُم٘مدُم٤مت متٝمٞمدي٦م 

 . ًممراء إظمرى ُم٤مُمل سمٕمد آؾمتٕمراض اعمقومؼ ُمـ ىمٌؾ اعم١مًمػ اإل

هل اًمًٛم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم  ًٓ ع اإلٟم٤ًمين أوواجلدير ذيمره إن اًمٜمٔمرة اًمقاىمٕمٞم٦م إمم اًمقو

ذم دراؾمتف اًمٗم٘مٝمٞم٦م هذه طمٞم٨م دمد أن  ايمػضقموضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمتل ـمرطمٝم٤م  قمغم شمريمٞم٦ٌم 

 يٌدأ سم٤مًمت٤مريخ صمؿ اًمقاىمع، صمؿ ظمٚمؼ طم٤مًم٦م ُمتزٟم٦م ُمـ اًمققمل سم٤مًم٘مٞمؿ ٤مهٜم٤مك شمدرضًم 

ًمذات اًمتل شمٜمٌع ُمـ دواهت٤م ٟمحق حت٘مٞمؼ ا وآؾمتدراضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وُمداريمٝم٤م اخل٤م ٦م

 . ٞمًٞم٦م عمذه٥م ُم٤م أو ًمٗمتقى ُم٤ماًمري

أن يالطمظ اًمًٛم٦م  ايمػضقم ايمشقخء ُم١مًمٗم٤مت  ومتح سم٤مب احلقار ويًتٓمٞمع ىم٤مرى
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ء وٟمٗمًف، وإطم٤مًم٦م  ًمٜمٗمًف ومتح سم٤مب احلقار ُمع اًم٘م٤مرى اًمتّم٤مقمدي٦م ذم ـمرطمف وشمًقيٖمف 

ذم ظمْمؿ اًمٓمرح اًمٗم٘مٝمل ُم٤م جيٕمؾ اًمٗمتقى  اًمت٤مريخ قمؼم وُمْم٤مت اضمتامقمٞم٦م قم٘م٤ميدي٦م 

 .اًمٜمت٤مي٩م وومؼ روي٦م واوح٦م اعمٕم٤ممل  ؾمت٘مراءاهت٤م اعمتحّمٚم٦مختْمع عمًقهم٤مهت٤م، وا

حم٤موًم٦م ُمتقاوٕم٦م وضمد ) (ىم٤مريف اًمٙمريؿ)ودمده سمٕمد ذًمؽ يمٚمف ي٘مدم سملم يدي 

ُم٤مُمل يمت٥م اًمٗم٘مف اإل ًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمدوٟم٦م ذم مم شمٞمًػم اعم٤مدة اهدف ُمـ إقمداده٤م إ( ُمتقاوٕم٦م

ىمدر ـم٤مىمتف  طم٤مول ٤مر ُم٘مرر دراد ووىمقًمٌتٝم٤م داظمؾ إـم ٤موقمرًو  آؾمتدًٓمٞم٦م شمٜمٔمٞماًم 

ُمع  أن يتٛمِمك شم٠مًمٞمٗمف وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م ويًػم ذم أهداومف  (اًمْمٕمٞمٗم٦م)

 (. 5ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب، ص . )شمٕمٚمٞمامت اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م احلديث٦م

ء  ل، واًمؽمسمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م اًمتل يٗملوضمزيؾ اًمِمٙمر ًمف قمغم اًمٗمٙمر اإلؾمالُم وم٤محلٛمد هلل

 . رب اًمٕم٤معملم ، واحلٛمد هللوٓ يٛمقشمقن... ًمٞمٝمام رضم٤مل يقًمدون داياًم إ
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 جترزمي اظمـفجي دم

 )*(ودروس يف فقه اإلهاهيح للشيخ الفضلي ادئ علن الفقهثه

ايمشقخ صمعػر ايمشوطمقري
(1)

 

يٛمثؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمٚمتنميع ذم اعمجتٛمٕم٤مت 

ُمع ؾمٞمٓمرة اًم٘مقى  اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ سمزوغ ومجر اإلؾمالم وامم أواؾمط اًم٘مرن اعم٤ميض

آطمتالًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واًمدظمقل ذم ُمرطمٚم٦م دمٛمٞمد اًمٕمٛمؾ 

سم٤مًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م عمّمٚمح٦م اًمٕمٛمؾ سمتنميٕم٤مت ممًقظم٦م ُمـ اًمدؾم٤مشمػم اًمٖمرسمٞم٦م 

واًمتل ومروتٝم٤م اًم٘مقى اعمحتٚم٦م ذ اعمختٚمٗم٦م ُمع رء ُمـ سمٕمض اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م 

 .قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُملاعمتجددة واعمتٕم٤مىم٦ٌم قمغم 

ظم٤م ٦م ذم قمٝمد اٟمٓمال  احلري٤مت ومٞمام ذ وىمد يم٤مٟم٧م احلقزات اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى 

دريًٞم٦م ذم قمرف سمٔم٤مهرة اًمدويالت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمٌقهيٞم٦م واحلٛمداٟمٞم٦م واًمٗم٤مـمٛمٞم٦م واإل

اعمّمدر اًم٘م٤مٟمقين واًمٞمٜمٌقع اعمتجدد عمختٚمػ  هلذ  ٦ماًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اهلجري

الُمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واًمتل آضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٙم

شمْمؿ أومْمؾ اًمٜمخ٥م اًمتدريًٞم٦م ذم اجلقاٟم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م 

وأيب ايمػتح فمثامن زمـ  ٤مطم٥م وم٘مف اًمٚمٖم٦م  أيب مـصقر ايمثعويمبلاًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وذًمؽ ُمـ أُمث٤مل 

٤مب وهمػمهؿ  ٤مطم٥م يمت٤مب أدب اًمٙمت وازمـ ومتقبي ايمديـقري ٤مطم٥م اخلّم٤ميص  صمـل

يمثػم ُمـ إؾمامء اًمٙمٌػمة اًمتل أصمرت قمغم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واًمٚمٖمقي واًمٕمٚمٛمل 

                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عًمٗمْمكم، اخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م ا ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .سم٤مطم٨م وأؾمت٤مذ سم٤محلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمٌحريـ (1)
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 .سمٜمت٤مضم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ٓزاًم٧م حمط اًمتدريس واًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م

وقمٜمدُم٤م يدرس اإلٟم٤ًمن شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م ٓ جيد أن هٜم٤مك 

س، وإٟمام يدرس ـمالب دراؾمٞم٦م درضم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٚمٙمؿ احلقزات يمام ذم قمرومٜم٤م اعمٕم٤م ٤ميمتًٌ 

اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ُمـ أؾمت٤مذ احلقزة ذ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ديٜمٞم٦م أو أدسمٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦م ذ احلقزة 

وهذا ُم٤م شمٕمٛمؾ سمف اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمري٘م٦م  ٤موىمراءة وشمٕمٚمٞم٘مً  ٤مويٕمٙمػ قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالب درؾًم 

اعمتخّمّملم ًمٞمٕمٓمقا  ةؾم٤مشمذُمريٙمٞم٦م طمٞم٨م خيت٤مر أومْمؾ إاًمٞمقم يمج٤مُمٕم٦م ه٤مرومرد إ

 .٤مس إسمح٤مث اًمتل شمق ٚمقا إًمٞمٝم٤محم٤مرضاهتؿ قمغم أؾم

وهذا اًمٕمرف اًم٘مديؿ يٛمٙمـ أن ٟمالطمٔمف سمِمٙمؾ واوح ُمـ شمّمٗمح يمت٤مب 

أن  الً ، ومٜمجد ُمثايمشقخ ايمطقد وايمشقخ ايمـجوروومٝمرؾمتل  ازمـ ايمـديؿومٝمرؾم٧م 

ىمد قمٙمٗمقا قمغم دراؾم٦م يمتٌف ذ اًمٜمج٤مر وُمٜمٝمؿ  ذ ىقمٚمؿ اهلد ايممميػ اظمرسمهـمالب 

٦م يمنمح ُم٤ًميؾ اخلالف ويمتٌف اًمٙمالُمٞم٦م وهمػمه٤م مم٤م إ قًمٞم٦م يم٤مًمذريٕم٦م ويمتٌف اًمٗم٘مٝمٞم

ؾمت٤مذه اعمرشم٣مقمدده اًمٜمج٤مر ذم شمرمجتف ٕ
(1)

. 

 تاسَخ انكتة انذساعُح

وهٙمذا شمٕم٤مىم٧ٌم قمنمات اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإ قًمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ذم ُمدى إًمػ ؾمٜم٦م 

حمؿد زمـ احلسـ  يمؾشقخويمت٤ميب اًمٜمٝم٤مي٦م واعمًٌقط  يمؾشقخ اظمػقداعم٤موٞم٦م يمٙمت٤مب اعم٘مٜمٕم٦م 

واًمذي  – ٓزمـ زهرة احلؾبلويمت٤مب همٜمٞم٦م اًمٜمزوع ذم قمٚمٛمل إ قل واًمٗمروع  ايمطقد

ًمٚمٗم٘مٞمف  ويمت٤مب ذايع اإلؾمالم –قمغم اخلّم٤ميص اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ايٕمتؼم ُمـ أهؿ اًمٙمت٥م شمقومرً 

 –ًمذي سمٚمٖم٧م ذوطمف اًمٕمنمات وا –وخمتٍمه اًمٜم٤مومع  ايمشقخ صمعػر احلقماعمح٘مؼ 

اًمٕم٤مُمكم قمغم يمت٤مب اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م  زيـ اًمديـ – ايمشفقد ايمثوينإمم ذح  ًٓ و ق

حمٛمد سمـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم ويمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م ورديٗمف ومرايد إ قل  يمؾشفقد إول

 يمؾؿغمزا أيبويمت٤مب اًم٘مقاٟملم اعمحٙمٛم٦م ذم إ قل  ايمشقخ مرسمه إكصوريًمٚمٗم٘مٞمف 

                                                                                                               

 .ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل 271ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ص  (1)
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ويمت٤مب احلٚم٘م٤مت  يمؾؿال ىموـمؿ اخلراؽموينوُمـ صمؿ يمت٤مب يمٗم٤مي٦م إ قل  ايمؼوؽمؿ ايمؼؿل

اًمذي يٛمثؾ يمت٤مسمف إ قزم نظمر احلٚم٘م٤مت ذم ؾمٚمًٚم٦م  ؾشفقد ايمسعقد حمؿد زموومر ايمصدريم

احلٚم٘م٤مت اًمٓمقيٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م واًمتل يم٤من ذم وٛمٜمٝم٤م يمت٤مب أ قل 

 .يمؾػؼقف ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿويمت٤مب أ قل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن  يمؾشقخ اظمظػراًمٗم٘مف 

 شدروس دم همؼف اإلمومقي»ويمت٤مب  شمبودئ فمؾؿ ايمػؼف»وًمٙمـ ُمع  دور يمت٤مب 

 ايمػؼقف ايمشقخ فمبد اهلودي ايمػضقمٕؾمت٤مذٟم٤م  شدروس دم أصقل همؼف اإلمومقي»ورديٗم٦م 

طمٗمٔمف اهلل أ ٌح أُم٤مُمٜم٤م دمرسم٦م ضمديدة وٕول ُمرة ذم شم٤مريخ اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل حي٤مول ومٞمٝم٤م 

يمت٤مسم٦م ُمٜمٝم٩م وم٘مٝمل وأ قزم ُمتٙم٤مُمؾ يتقومر قمغم   أهؾ ايمبقًوم٘مٞمف يٜمتٛمل إمم ُمدرؾم٦م 

 .٤ماخلّم٤ميص اعمٓمٚمقب شمقاومره٤م ذم اًمٙمت٤مب اعمٜمٝمجل مم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ٓطم٘مً 

ويٌدو أن هذا اًم٘مٚمؼ اًمٕمٚمٛمل دم٤مه قمدم شمقومر اًمٙمت٤مب اعمدرد اًمٗم٘مٝمل وإ قزم 

ُمٜمذ قم٘مقد ـمقيٚم٦م وم٠م در جمٛمققم٦م  أؽمتوذكو ايمشقخ ايمػضقموُم٘مدُم٤مهت٤م يم٤من يراود ه٤مضمس 

ٕرسمٕملم قم٤مُم٤م وذًمؽ سم٤مٟمتٔم٤مر رس احلقزوي ُمٜمذ ُم٤م ي٘مرب ُمـ ادُمـ يمت٥م ُم٘مدُم٤مت اًم

 .ايمتامل هذه اًمًٚم٦ًم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمقىم٧م نظمر

ايمشقخ ورسمام يم٤من هذا اهل٤مضمس ي١مر  نظمريـ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر ُمـ أُمث٤مل اًمٗم٘مٞمف 

اًمذي أ در جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م اعمٝمٛم٦م يمٙمت٤مب اًمٗم٘مف قمغم  حمؿد صمقاد مغـقي

 ؾمت٦م جمٚمدات ويمت٤مب ذم  وهمؼف اإلموم ايمصودقاعمذاه٥م اخلٛم٦ًم ذم جمٚمديـ، 

ذم جمٚمد واطمد، مم٤م ؿمجع سمٕمض إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م  أصقل ايمػؼف دم شمقزمف اجلديد

ًمٚمٛم٤ًممه٦م سمٙمت٥م ُمتٕمددة شمدظمؾ ذم هذا اإلـم٤مر وُمٜمٝم٤م يمت٤مب اعمقضمز ذم أ قل اًمٗم٘مف 

 .يمؾشقخ اإليرواينويمت٤مب دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًمٗم٘مف  يمؾشقخ صمعػر ايمسبحوين

 صىيلخصائص انكتاب ادلذسعٍ انفمهٍ واأل

وًمٙمـ ُمع هذا يٌ٘مك أن دمرسم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمْمكم متثؾ اًمتجرسم٦م اًمٗمريدة ذم ٟمٛمٓمٝم٤م قمـ 

سم٤مىمل اعمح٤موٓت إظمرى وذًمؽ ًمتقومره٤م قمغم قمدة ظمّم٤ميص متثؾ روح اًمٙمت٤مب 
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 :اعمدرد وإًمٞمؽ سمٞم٤م ٤م

ىمٌؾ ذ وُمٜمذ ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس  ٤ماعمًح اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م شم٠مرخيٞمً : إولم

نظمر ُمراطمؾ اًمٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمل وُم٤م ـمرطمتف إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم ذ ٞم٦ٌم وسمٕمده٤م اًمٖم

اعمٕم٤مسة، وهذا ُم٤م يالطمٔمف اًمدارس ُمـ أول اًمٙمت٤مب إمم نظمره سمحٞم٨م أن ؿمٞمخٜم٤م 

ة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م هذا اعمّمٜمػ ىمد اًمتزم هذا اخلط ذم يمؾ أسمح٤مث اًمٙمت٤مب مم٤م ًمف ؿمقاهد يمثػم

ي٦ٌم شمِمٌف وهل رض - سف اخلٛمس -اعمث٤مل قمٜمدُم٤م شمٕمرض ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمْمكم إمم ُم٠ًمًم٦م 

سمام خيص طمؼ اإلُم٤مم طمٞم٨م أو ؾ إىمقال ذم  –رضي٦ٌم اًمدظمؾ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض 

 :سمام ُمٚمخّمف ًٓ اعم٠ًمًم٦م إمم أطمد قمنم ىمق

ايمؼويض ؽمالر ؾم٘مقط وضمقسمف وحتٚمٞمٚمف عمـ قمٚمٞمف احلؼ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وىمد ذه٥م إًمٞمف  .1

ايمديؾؿل
وايمسقد ايمعومقمذم اعمراؾمؿ اًمٕمٚمقي٦م  (1)

(2)
وايمشقخ ضمسـ  ٤مطم٥م اعمدارك  

ضمى اظمعوملصو
(3)

وايمػقض ايمؽوؾموينذم ُمٜمتٔمر اجلامن  
(4)

ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمايع ويمذا  

صوضمى احلدائؼ
(5). 

اإلموم وضمقب قمزًمف وإيداقمف واًمق ٞم٦م سمف قمٜمد اعمقت ُمـ صم٘م٦م إمم نظمر طمتك فمٝمقر  .2

                                                                                                               

محزة سمـ سمد اًمٕمزيز اًمديٚمٞمٛمل اًمٓمؼمؾمت٤مين اًمِمٞمخ إضمؾ أسمق يٕمكم، صم٘م٦م قمٔمٞمؿ اًمِم٠من وم٘مٞمف ُم٘مدم ذم  (1)

٘مٜمع ذم اعمذه٥م، واًمت٘مرب ذم إ قل واًمٗم٘مف واعمراؾمؿ اًمٕمٚمقي٦م اًمٕمٚمؿ وإدب،  ٤مطم٥م اعم

 . 448ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م شمقذم ؾمٜمف  اويم٤من شمٚمٛمٞمذً 

اًمًٞمد اًمًٜمد حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم اجلٌٕمل، يم٤من يِم٤مرك ظم٤مًمف اًمِمٞمخ طمًـ  (2)

 .ه1119 ٤مطم٥م اعمٕم٤ممل ذم اًمدرس شمقذم ؾمٜم٦م 

اًمديـ طمًـ سمـ زيـ اًمديـ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ظم٤مل  ٤مطم٥م اعمدارك اعمت٘مدم ذيمره  أسمق ُمٜمّمقر مج٤مل (3)

شمتٚمٛمذ قمغم اعم٘مدس آردسمٞمكم، وي٘م٤مل أ ام يمٚمام طميا ًمٚمّمالة ذم . ورومٞمؼ قمٛمر وسمح٨م ودرس

قمروف قمغم  ٤ماعمًجد أهيام ؾمٌؼ أظمر إمم اعمًجد ي٘متدي سمف اًمث٤مين ويمٚمام  ٜمػ اطمدمه٤م ؿمٞمئً 

 وىمؼمه ذم ىمري٦م ضمٌح  1111 ؾمٜمف أظمر، شمقذم  ٤مطم٥م  اعمٕم٤ممل

 ه1191اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اعمرشم٣م اعمٕمروف سم٤معمحًـ اًمٙم٤مؿم٤مين شمقذم ؾمٜم٦م  (4)

اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌحراين  ٤مطم٥م اًمٙمت٤مب اعمٕمروف سم٤محلدايؼ اًمٜم٤مرضة شمقذم  (5)

 .ه1186ؾمٜم٦م 
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اظمػقدواظمت٤مره  اظمفدي
(1)

وايمؼويضذم اعم٘مٜمٕم٦م  
(2)

واحلؾبل 
(3)

واحلقم 
(4)

 ٤مطم٥م  - 

مي احلقمايمعالواؾمتحًٜمف  -اًمناير
(5)

ذم  ايمسقد اظمرسمهذم اعمٜمتٝمك، وهق ُمذه٥م  

 .اعم٤ًميؾ احل٤ميري٦م

 .وضمقب دومٜمف يمام قمـ سمٕمض إ ح٤مب .3

ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٗمري٦م  اظمػقدوضمقب سومف إمم اعمحت٤مضملم ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ واظمت٤مره  .4

واظمحؼؼ احلقم
(6)

ايمشفقد ايمثوين فذم اعمٝمذب وٟمًٌ 
(7)

ذم اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م إمم اعمِمٝمقر  

ايمشقخ ؽمؾقامن زمـ فمبد اهلل ايمبحراين وايمشقخ احلر ريـ، و ذه٥م إًمٞمف ُمـ اعمت٠مظم

ُمع قمدم طم٤مضم٦م إ ٜم٤مف ي٤ٌمح ًمٚمِمٞمٕم٦م » :أٟمف ىم٤مل يمام ذم وؾم٤ميؾ اًمِمٞمٕم٦م إّٓ  ايمعومقم

 .شاإلُم٤مُمٞم٦موم٘مف »ذم رؾم٤مًمتف  ايمسقد فمبد اهلل ؾمػموإًمٞمف ذه٥م 

ر اعمٝمدي اًمتخٞمػم سملم دومٜمف أو إيداقمف واًمق ٞم٦م سمف ُمـ صم٘م٦م إمم نظمر طمتك وىم٧م فمٝمق .5

  ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ايمشقخ ايمطقدوهق اطمتٞم٤مط. 

أو  ٚم٦م إ ٜم٤مف ُمع  شاًمدومـ أو اإليداع واًمق ٞم٦م سمف»اًمتخٞمػم سملم اًمثالصم٦م  .6

ايمشفقد إولاإلقمقاز وهق رأي 
(8)

 .حمٛمد سمـ ُمٙمل ذم يمت٤مسمف اًمدروس اًمنمقمٞم٦م 

                                                                                                               

 ه413شمقذم ؾمٜم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ قمٌداًمًالم اًمٌٖمدادي،  (1)

ذم ـمراسمٚمس ُمدة  ٤ماًم٘م٤ميض قمٌد اًمٕمزيز سمـ حترير سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٚم٘م٥م سم٤مًم٘م٤ميض ًمٙمقٟمف ىم٤موٞمً  (2)

 .ه481قمنميـ ؾمٜم٦م ىمرأ قمغم اًمًٞمد اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اًمٓمقد، شمقذم ؾمٜم٦م 

ًمٚمِمٞمخ  اأسمق اًمّمالح شم٘مل سمـ اًمٜمجؿ احلٚمٌل ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ويم٤من ُمٕم٤مًس  (3)

 .اًمٓمقد

حمٛمد سمـ أمحد احلكم اعمٕمروف سم٠مسمـ إدريس  ٤مطم٥م يمت٤مب اًمناير ويٕمتؼم ُمـ أهؿ يمت٥م اًمٗم٘مف ذم  (4)

 .ه598اًمت٤مريخ اًمِمٞمٕمل شمقذم ؾمٜم٦م 

أسمق ُمٜمّمقر مج٤مل اًمديـ طمًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمّٓمٝمر احلكم ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م شمقذم ؾمٜم٦م  (5)

 .ه726

 .ه676د احلكم شمقذم ؾمٜم٦م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ٟمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـ سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞم (6)

 .ه966اًمِمٞمخ زيـ اًمديـ قمكم سمـ أمحد اًمٕم٤مُمكم اجلٌٕمل، اؾمتِمٝمد قم٤مم  (7)

اًمِمٝمٞمد حمٛمد سمـ ُمٙمل اجلزيٜمل، شمتٚمٛمذ قمغم شمالُمذة اًمٕمالُم٦م احلكم ووًمده ومخر اعمح٘م٘ملم وأضم٤مزه  (8)

ويم٤من شمقًمده ؾمٜم٦م  ه786قم٤مش اصمٜملم ومخًلم ؾمٜم٦م واؾمتِمٝمد سمت٤مريخ  ه751إظمػم ؾمٜم٦م 

 .ه734
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اًمتخٞمػم سملم اإليداع واًمق ٞم٦م سمف أو ىمًٛمتف ذم اعمحت٤مضملم ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وهق ُم٤م  .7

 .ذم ومٚمؽ اًمٜمج٤مة وايمسقد ايمؼزويـلذم خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  ايمعالمي احلقماؾمت٘مر سمف 

ذم يمت٤مسمف اًمقؾمٞمٚم٦م ازمـ محزةوضمقب سومف ذم وم٘مراء اًمِمٞمٕم٦م اعمقازم، وهق رأي  .8
(1)

. 

 ٤مطم٥م  ايمشقخ ايمـجػلوضمقب إضمراء طمٙمؿ اعم٤مل اعمجٝمقل ُم٤مًمٙمف، وهق ُم٤م ىمقاه  .9

 .يمت٤مب اجلقاهر

ذم طم٤مًم٦م قمدم اًمتٛمٙمـ ُمع إيّم٤مًمف يٍمف وضمقب إيّم٤مل طم٘مف إًمٞمف ُمع اإلُمٙم٤من، و .11

 .حلر ايمعومقمذم إ ٜم٤مف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمع طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمف وهق رأي ا

وضمقب سف اخلٛمس سمٙم٤مُمٚمف إمم ُمًتح٘مٞمف، يمام يم٤من اًمِم٠من ذم وىم٧م طمْمقر  .11

، وهق رأي أيمثر اإلموم اظمفدياإلُم٤مم إٓ أٟمف يِمؽمك ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم إطمراز رو٤م 

وم٘مٝم٤ميٜم٤م اعمت٠مظمريـ
(2)

اعمّمٜمػ نظمر اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم ُمقوقع اخلٛمس صمؿ ذيمر  

يمام هق رأي  ذ أو اًمدوًم٦مذ ًمإلُم٤مم وإٟمام هق عم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م  ٤مؿمخّمٞمً  ٤موأٟمف ًمٞمس ُمٚمٙمً 

 .ؿقد اهلوؾمؿلايمشقخ اظمـتظري وايمسقد حم

وهذا اًمٕمرض اًمت٤مرخيل ٓ دمده ذم أي يمت٤مب نظمر مم٤م يٕمٓمل اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .اًمٙمٌػمة ًمف

 ٍ نهفمهادلغح انؼًىدٌ واألفم

وهذا ُم٤م ذيمرٟم٤مه يٛمٙمـ أن ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤معمًح اًمٕمٛمقدي ًمٚمت٠مريخ اًمٗم٘مٝمل ذم 

 .اعم٠ًمًم٦م وهذا همػم ُم٠ًمًم٦م آؾمت٘مراء اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمًح إوم٘مل

آؾمت٘مراء اًمِم٤مُمؾ ًمٙمؾ اًمتٞم٤مرات واًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإ قًمٞم٦م، وهذا  :اًمث٤مٟمٞم٦م

ـ إُمثٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م قمغم ذًمؽ اؾمتٕمراض ، وُمشاعم٤ٌمدئ»ُم٤م يٕمٙمًف يمؾ ومّمقل يمت٤مب 

 قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم سمام ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اًمٜمٔمري٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ  الة اجلٛمٕم٦م ذم

                                                                                                               

 .وهق رأي اًمِمٞمخ طمًلم اًمٕمّمٗمقر ذم إٟمقار اًمقوٞم٦م (1)

 .سمتٍمف واظمتّم٤مر ُمع سمٕمض اًمتقوٞمح 243-3/239ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٗم٘مف ( 2)
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 :ٟمقضمزه سمام يكم

اعمٕمروف  ايمشقخ محزة زمـ فمبد ايمعزيز ايمديؾؿلاحلرُم٦م يمام ذه٥م إًمٞمف يمّؾ ُمـ »

 . ٤مطم٥م اًمناير وايمشقخ حمؿد زمـ إدريس احلقمسمًاّلر 

 ايمشقخ أيب ايمصالح احلؾبليمام هق اظمتٞم٤مر  شضمقب اًمتٕمٞمٞمٜملاًمق»واًم٘مقل أظمر 

 ٤مطم٥م احلدايؼ ُمـ  واظمحّدث ايمبحراين ٤مطم٥م يمت٤مب اًمٙم٤مذم ُمـ اعمت٘مدُملم 

 .اعمت٠مظمريـ

ورأي سم٤مًمقضمقب اًمتخٞمػمي سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٓمٝمر طمٞم٨م أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان 

ػ ذم صمؿ يٗمّّمّؾ اعمّمٜمّ  ايمسقد اخلؿقـلرأي ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وُمٜمٝمؿ  هقو شآؾمتح٤ٌمب»

ىمويمسقد ازمـ زهرة دايرة اًم٘م٤ميٚملم سم٤مًمقضمقب اًمٕمٞمٜمل وأن هٜم٤مك ُمـ يِمؽمط اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مدل 

ذم اًمًداد،  وايمشقخ ضمسكم ايمعصػقرذم اعمٝمّذب  وايمؼويض ازمـ ايمػماجذم اًمٖمٜمٞم٦م  احلؾبل

وسملم ُمـ ٓ يِمؽمط اًمٗم٘مٞمف سمؾ يٙمٗمل ذوط إُم٤مم  الة اجلامقم٦م وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف 

 . ٤مطم٥م احلدايؼ احلؾبل واظمحّدث ايمبحراينأزمق ايمصالح  ٤مطم٥م اًمٙم٤مذم 

وهٙمذا ذم يمت٤مب دروس ذم أ قل وم٘مف آُم٤مُمٞم٦م ٟمجد اعمّمٜمػ يًتٕمرض يمؾ 

واًمتل ُمر قمٚمٞمٝم٤م ذ  ايممميػ اظمرسمهأراء اًمت٤مرخيٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م ظمؼم أطم٤مد وُمٜمٝم٤م أراء 

و سمِمٙمؾ ذ ٓ يٕمقد وٟم٦ًٌم رومض أظم٤ٌمر أطم٤مد إًمٞمف  اأظمرون سمِمٙمؾ ُم٘متْم٥م ضمدً 

 .ًمدى اًم٤ٌمطم٨م واًمدارس ٤م٤م يٕمٓمل اعم٠ًمًم٦م ووقطًم ُمًٝم٥م مم

واًمٙمالم ذم درس ٟمٔمري٦م إضمزاء هق اًمٙمالم ذم ُم٠ًمًم٦م ظمؼم أطم٤مد طمٞم٨م ٟم٤مىمش 

اعمّمٜمػ خمتٚمػ اًمتٞم٤مرات آضمتٝم٤مدي٦م وإ قًمٞم٦م اعمٕم٤مسة وُمٜمٝم٤م ٟمٔمري٦م اًم٘مقل 

 ايمػؼقفون ايمػموصمردي وايمسقد فمبد إفمعم ايمسبزوارياًمتل يتٌٜم٤مه٤م  ٤مسم٤مٕضمزاء ُمٓمٚم٘مً 

 .ونظمرون ُمـ شمالُمذهتؿ
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ُّ  ح انهغحيشجؼ

ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م يم٘م٤مقمدة ذم شمٕمريػ اعمقوققم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وهذا ُم٤م يِم٤مرك  :يايمثويمث

 ٤مطم٥م يمت٤مب اًمناير طمٞم٨م  ايمػؼقف ايمؽبغم حمؿد زمـ إدريس احلقمإؾمت٤مذ اًمٗمْمكم ومٞمف 

ٟمجد أن  ٤مطم٥م يمت٤مب اًمناير ىمد أيمثر ُمـ اًمرضمقع إمم أيٛم٦م اًمٚمٖم٦م وأهؾ اخلؼمة ذم 

ن اعمقوققم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وهذا ُم٤م ٟمالطمٔمف سمِمٙمؾ واوح ذم اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م اًمتل سمٞم٤م

يمتٌٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمْمكم ومٜمجد أن شمٕمريٗم٤مت أهؾ اًمٚمٖم٦م وشمٕمريٗم٤مت اعمقؾمققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعمتخّمّم٦م هل إؾم٤مس ذم حتديد اعمقوققم٤مت ىمٌؾ اًمدظمقل ذم شمٗمّمٞمؾ إطمٙم٤مم 

ًمٚمحٞمض صمؿ إرداف ذًمؽ اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي  تٝم٤ماًمنمقمٞم٦م أو اعمحٛمقٓت، وُمـ أُمثٚم

 :سم٠مىمقال أهؾ اخلؼمة طمٞم٨م ي٘مقل

أُم٤م » :ذم يمت٤مسمف اعمرضمع ذم أُمراض اًمٜم٤ًمء واًمقٓدة ايمدىمتقر دوصمويمد زمغمدي٘مقل »

ًمقن دم احلٞمض ومٝمق أؾمقد أُم٤م اًمدم إمحر اعمنم  وم٢مٟمف دم همػم ـمٌٞمٕمل، ودم احلٞمض ٓ 

أن يتجٚمط، وم٢مذا  ويٛمٙمـ إسم٘م٤موه ؾمٜملم ـمقيٚم٦م قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م دون شٓ يتجٛمد»يتجٚمط 

أصمٜم٤مء احلٞمض وم٢من احل٤ميض هقم٤من ُم٤م شمٕمرف ذًمؽ، ويٕمتؼم  شُمتجٛمد»فمٝمر دم ُمتجٚمط 

ذًمؽ همػم ـمٌٞمٕمٞمل وقمٜمد ومحص دم احلٞمض سم٤معمجٝمر وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى يمرات اًمدم احلٛمراء 

شُمـ اًمٖمِم٤مء اعمخ٤مـمل اعمٌٓمـ ًمٚمرطمؿ ٤مواًمٌٞمْم٤مء وىمٓمٕمً 
(1)

. 

ذم شمٕمريػ اعمقت وهٙمذا ٟمجد اعمّمٜمّػ يتقؾمع سملم أهؾ اًمٚمٖم٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ 

واًمذي يٌدو ًمٚمقهٚم٦م إومم ُمـ إُمقر اًمقاوح٦م، وًمٙمـ اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م حلد اًمٞمقم 

ختتٚمػ ذم شمٕمريػ اعمقت سملم ُمـ يرى ذم اعمقت اًمدُم٤مهمل أو اإليمٚمٞمٜمٞمٙمل أٟمف اًم٥ًٌم ذم 

 .وسملم ُمـ ٓ يرى ذًمؽ ٤ماقمت٤ٌمر اإلٟم٤ًمن ُمٞمتً 

قمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو وهٜم٤م شم٠ميت اعمِمٙمٚم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ذ» :ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اعمّمٜمػ

هؾ يٕمد ُمقت اًمدُم٤مغ ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م اًمتل ٓ يزال اًم٘مٚم٥م : شمتٚمخص سم٤مًم١ًمال اًمت٤مزم

                                                                                                               

 .1/177ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٗم٘مف  (1)
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 ًمإلٟم٤ًمن، أو يٜمتٔمر ومٞمف طمتك يٛمقت ىمٚمٌف وريت٤مه؟ ٤م، ُمقشمً ٤مواًمريت٤من شمتحرك ومٞمٝمام  ٜم٤مقمٞمً 

 .اًم٘مٚم٥م واًمريتلم سمٗمؽ أضمٝمزة اإلٟمٕم٤مش قمٜمف ٤مويتح٘مؼ ُمقشمً 

هل٤م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وٓ ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء وٕن هذه اعمِمٙمٚم٦م طمديث٦م مل شمتٜم٤مو

 .م ُمـ ىمٌؾ إـم٤ٌمء اًمٗمرٟمًٞملم1959اعمت٘مدُملم، طمٞم٨م مل يٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م إٓ ذم قم٤مم 

وىمد ىم٤مُم٧م سمٕمض اًمدول سمدراؾم٦م اعم٠ًمًم٦م، وىمّرر سمٕمْمٝم٤م اقمت٤ٌمر ُمقت اًمدُم٤مغ ذم 

شُمثؾ هذه احل٤مًم٦م اخل٤م ٦م ُمقت ًمإلٟم٤ًمن، ورومض اًمٌٕمض ذًمؽ
(1)

. 

ٟمجد دراؾم٦م واومٞمف عمقوقع  اإلمومقيدروس دم همؼف ب وذم اجلزء اًمث٤مين ُمـ يمت٤م

ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل وىمع  ااعم٤مل واعمٕم٤مُمالت وآشمٗم٤مىمٞم٤مت واحل٘مق  وهذا ُم٤م حيؾ يمثػمً 

 .ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قمدم اقمت٤ٌمر طمؼ آسمتٙم٤مر أو اًمت٠مًمٞمػ ُمـ إُمقر اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٌٞمع

 انتاسَخيشجؼُح 

 يمثػم ُمـ اعمقوققم٤مت اًمنمقمٞم٦م، ُمرضمٕمٞم٦م اًمت٤مريخ ذم إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم -:اًمراسمٕم٦م

وهذا ُم٤م ٟمالطمٔمف ذم دراؾم٦م ُم٠ًمًم٦م اًمٓمقاف سملم اعم٘م٤مم واًمٌٞم٧م طمٞم٨م أًم٘مك اعمّمٜمّػ 

 زمـ اهلل وفمبدإمم سمٜم٤مء ىمريش   إزمراهقؿاًمْمقء قمغم شم٤مريخ اًمٙمٕم٦ٌم وسمٜم٤ميٝم٤م ُمٜمذ سمٜم٤مء 

وُمـ صمؿ شمٖمٞمػم احلج٤مج ًمٚمٌٜم٤مء واُمتدادات ذًمؽ إمم اًمٕمٍم اًمٕمثامين وُمـ صمؿ إمم  ايمززمغم

اًمٕم٘مد احل٤مزم
(2)

. 

وهٙمذا ٟمجد أن اعمّمٜمٗم٤مت إظمرى شمٕمٞمش ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمتجريد ذم حتديد 

ُمـ اعمقاىمٞم٧م اًمتل شمذيمر ذم اًمرؾم٤ميؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م  اُمقاىمٞم٧م اإلطمرام ًمٚمح٩م طمتك أن يمثػمً 

اعمٕم٤مسة هل ُمـ اًمت٤مريخ اًم٤ٌميد وٓ وضمقد هل٤م سمؾ شمٌدًم٧م وشمٖمػمت ُمقاىمٕمٝم٤م، وهذا ُم٤م 

                                                                                                               

 .1/199ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٗم٘مف  (1)

 3/161ٓطمظ اعم٤ٌمدئ  (2)
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ذم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم٤ٌمدئ ُمدقماُم سم٤مخلرايط اجلٖمراومٞم٦م  الً أوم٤مض ذم سمٞم٤مٟمف اًمِمٞمخ ُمٗمّّم 

 .وشمقوٞمح اًمٓمر  احلديث٦م

ُّح انهغح  انؼهً

اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمريمز قمغم اًمتٕمٛمؼ ذم اًمٜمٔمري٤مت سمدل  -:اخل٤مُم٦ًم

شمْمٞمٞمع اًمقىم٧م ذم اًمتٗمتٞمش ذم ده٤مًمٞمز إًمٗم٤مظ اعمٕمتٛم٦م ذم ًمٕم٦ٌم ايمتِم٤مف قمقد اًمْمامير مم٤م 

 .ًم٥م أو اعمدرس أو اًم٤ٌمطم٨م ُمٜمٝم٤م أي رءٓ يًتٗمٞمد اًمٓم٤م

وقمغم هذا إؾم٤مس يٛمٙمـ هلذا اعمٜمٝم٩م اجلديد أن يًٝمؿ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتؼميد اًمٓم٤ميٗمل 

شمقؾمٞمع نوم٤م  يٕمٛمؾ قمغم  ى، وُمـ ضمٝم٦م أظمر٤مُمـ ضمٝم٦م سملم اًمتٞم٤مرات اعمتّم٤مرقم٦م شم٤مرخيٞمً 

 اًمٓمالب عمختٚمػ أراء ُم٤م يٚمٖمل أو حي٤مس طم٤مًم٦م اًمتٕمّم٥م اًمتل هل أوم٦م اخلٓمػمة ذم

 .اعمجتٛمٕم٤مت احلقزوي٦م واًمدراؾمٞم٦م
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 )*((أصىل الثحث: )قراءج يف كتاب

ايمدىمتقر فمبد اجلّبور ايمرهموفملايمشقخ 
(1)

 

شمٕمقد حم٤موٓت دمديد وشمٓمقير يمت٥م اًمدرس اًمنمقمل ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم ُم٤م 

وٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء  يمشقخ حمؿد روو اظمظػريرسمق قمغم ٟمّمػ ىمرن ُم٣م، قمٜمدُم٤م يم٤من ا

ذم سمٜم٤مء ُم١مؾم٦ًم طمديث٦م ذم اًمٜمجػ إذف شمتجًد ومٞمٝم٤م  اعمجدديـ ُمٜمٝمٛمٙملم

 .أـمروطمتٝمؿ ذم اًمتجديد

اًمتل ( جلٛمٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم)ذم إرؾم٤مء إؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذ نٟمذاك ذ وىمد ٟمجحقا 

وٛم٧م جمٛمققم٦م ُمدارس، حتتْمـ اًمٓم٤مًم٥م ُمٜمذ سمداي٦م طمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمتك يٜمٝمل شمٕمٚمٞمٛمف 

 .اجل٤مُمٕمل

ىمٚمٝم٤م اعمح٤مرضات واًمٜمدوات وإ دار وٟمِمٓم٧م ذم اعمٜمتدى قمدة ومٕم٤مًمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م، أ

 .اًمٜمنمات واًمٙمت٥م

ُمـ أسمرز أوًمئؽ اًمرواد اًمذيـ محٚمقا هذا اهلؿ،  ايمشقخ اظمظػرويم٤من اًمرايد 

ووا ٚمقا ضمٝمدهؿ ُمـ أضمؾ سمٚمقغ إهداف ؾمٜملم ـمقيٚم٦م، سمّمؼم وصم٤ٌمت، وضمدي٦م 

وإسار، طمتك اؾمتٓم٤مقمقا أن ي٘مدُمقا إٟمج٤مزات ُمٝمٛم٦م ذم شمٓمقير ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م، 

ًمٚمًٚمؿ ٚمتخّمص، وشم٘مٜملم اًمدراؾم٦م واًمتدريس، وحتديد ُمراطمؾ طمديث٦م واًمدقمقة ًم

                                                                                                               

 .م1989( ؿم٤ٌمط)ومؼماير ذ  ه1419رضم٥م  ،63 ع ،اًمتقطمٞمدجمٚم٦م  )*(

حترير  أ در ورأس، ـ اًمٕمرا أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمٚمقم اًمنميٕم٦م ُم (1)

 .ًٗم٦م اًمديـ ذم سمٖمداد، ويدير طم٤مًمّٞم٤م ُمريمز دراؾم٤مت ومٚمجمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة
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ضم٤مزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مقمتامد اًمِمٝم٤مدات واًمدرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمل، وحتدي٨م أؾمٚمقب اإل

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٤مسة

أ ؿ  وأ ح٤مسمف اهلدف اًمٜمٝم٤ميل اًمذي يم٤مٟمقا يٓمٛمحقن إًمٞمف، إّٓ  اظمظػرورسمام مل يٌٚمغ 

رؾم٤مء أؾمس ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمتجديد، وظمٚمؼ ىمٓمٕمقا ظمٓمقات ُمٝمٛم٦م قمغم اًمٓمريؼ، ُمـ ظمالل إ

 .ٟمٛمقذج قمٛمكم ُمتٛمٞمز ًمٚمجٞمؾ اًمالطمؼ

م، سمٕمد أن شم٘مدُمقا 1935وطملم ٟمراضمع ظمٓمقاهتؿ ٟمجد أن ُمنموقمٝمؿ شمٌٚمقر قم٤مم 

يم٤مٟمقن اًمث٤مين  11اعمقاومؼ ) ه1353ؿمقال  4سمٓمٚم٥م إمم وزارة اًمداظمٚمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم 

 .شٜمنمُمٜمدى اًم»، ًمت٠مؾمٞمس مجٕمٞم٦م ديٜمٞم٦م ذم اًمٜمجػ إذف سم٤مؾمؿ (م1935

 .صمؿ أقم٘مٌتٝم٤م حم٤موًم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ اًمدراؾم٦م، وشمًٌٞمط اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م

م ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م، طملم ووٕمقا ظمٓم٦م ًمت٠مؾمس 1937صمؿ طم٘مؼ اعمنموع ذم قم٤مم 

ُمدرؾم٦م قم٤مًمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م أو يمٚمٞم٦م ًمالضمتٝم٤مد، سمٗمتح اًمّمػ إول اًمذي يم٤من يدرس 

قمغم ؿمٙمؾ  اًمٗمٚمًٗم٦مؿ إ قل، وٚمواًمتٗمًػم، وقماًمٗم٘مف آؾمتدٓزم، : ومٞمف أرسمٕم٦م قمٚمقم

حم٤مرضات، شم٘مدم سمٚمٖم٦م ؾمٝمٚم٦م واوح٦م
(1)

. 

م أؾمس  ػ ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م، واعمٜمٓمؼ، واًمٗم٘مف، 1939وذم ؾمٜم٦م 

وإدب اًمٕمريب، وسمٕمض اًمٗمروع إظمرى، واقمتؼم اًمٓمالب اعمتخرضمقن ُمـ اًمّمػ 

 .٤مـم٤مًمًٌ ( 151)اًم٤ًمسمؼ ٟمقاة هل٤م، طمٞم٨م سمٚمغ قمددهؿ 

ًمٚمٕمٚمقم  ٤مُمتقؾمٓمً  ف، سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمًاًم م اومتت٤مح أرسمٕم٦م  ٗمق1946وشمؿ ذم قم٤مم 

 .اًمديٜمٞم٦م ُمع  ػ حتْمػمي ىمٌٚمٝم٤م

                                                                                                               

-127ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ وشمٓمقر احلريم٦م اإل الطمٞم٦م ومٞمٝم٤م، ص  -أ ٗمل، اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ( 1)
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م، اًمتل اؾمتققم٧ٌم 1958قم٤مم  شيمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف»وشمقضم٧م هذه إقمامل سمت٠مؾمٞمس 

 :ُم٘مرراهت٤م اًمدراؾمٞم٦م اعمقاد اًمت٤مًمٞم٦م

اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل، واًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، وأ قل اًمٗم٘مف، واًمتٗمًػم وأ قًمف، واحلدي٨م 

س، وإدب وشم٠مرخيف، وقمٚمؿ آضمتامع، واًمت٤مريخ واًمدراي٦م، واًمؽمسمٞم٦م، وقمٚمؿ اًمٜمٗم

اإلؾمالُمل، واًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمٗمٚمًٗم٦م احلديث٦م، واعمٜمٓمؼ، واًمت٤مريخ احلدي٨م، 

وأ قل اًمتدريس، واًمٜمحق، واًمٍمف، وإطمدى اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م
(1)

. 

ويمٗم٤مطمف اًمدور إؾم٤مس ذم شمِمٞمٞمد هذه اعم١مؾم٦ًم  ايمشقخ اظمظػروىمد يم٤من عمث٤مسمرة 

، طملم ٟمالطمظ اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ٟمجد اًمِمٞمخ ىمد أؾمٝمؿ الً ثوشمٓمقيره٤م، ومٛم

 .ُم٤ًممه٦م يمٌػمة ذم ووع جمٛمققم٦م يمت٥م ومٞمٝم٤م

إذ يم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م ٕول وهٚم٦م يمٛمح٤مرضات قمغم ـمالسمف، صمؿ شمؿ شمدويٜمٝم٤م ومٞمام سمٕمد، 

، (ايمػؼف أصقل)، ويمت٤مب (اظمـطؼ)وأوح٧م ُم٘مررات دراؾمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م، يمام ذم يمت٤مب 

، وإن يم٤من إظمػم مل ير اًمٜمقر طمتك هذه اًم٤ًمقم٦م، وًمٙمـ إوًملم (يايمػؾسػ)ويمت٤مب 

واقمتٛمدا ذم اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م اعم٘مررة ذم احلقزة، سمٕمد  ٤مٟمنما ُمٜمذ ُم٤م يرسمق قمغم صمالصملم قم٤مُمً 

وطمؾ حمٚمف، وشم٘مٌؾ اًمٙمثػم ُمـ ( ايمؼقاككم)يمت٤مب ( ايمػؼف أصقل)أن زطمزح يمت٤مب 

ًم٘مديٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمدرس ذم يمٌديؾ ًمٙمت٥م اعمٜمٓمؼ ا( اظمـطؼ)ـمالب احلقزة يمت٤مب 

 .احلقزة

ايمشقخ يمام ذيمر شمٚمٛمٞمذه ذ قمغم ذًمؽ وإٟمام يم٤من  اظمظػرومل ي٘متٍم دور اًمرايد 

ي٤ٌمذ ُمٝم٤مم اإلدارة، واًمٕمامدة، واًمت٠مًمٞمػ، وطمتك شمدويـ اًمًجالت ذم » :ذ أصػل

 .سمٕمض إطمٞم٤من

، وهق ي٘مقم سمتدويـ سمٕمض ؾمجالت ذ يممصػلواًمٙمالم ذ ويمؿ رأي٧م اًمِمٞمخ 
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شأو ُمراضمٕمتٝم٤م أو ـم٤ٌمقم٦م سمٕمض اًمرؾم٤ميؾ سم٤مًٔم٦م اًمٙم٤مشم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم،
(1)

. 

، وإٟمام وا ؾ اًمًػم ذم اًمٓمريؼ اظمظػر ايمشقخومل شمتقىمػ حم٤موٓت اًمتجديد سمٕمد 

ذم ُمنموقمف  د ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدرقاإلموم ايمشفٟمٗمًف سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمذيـ متٞمز ومٞمٝمؿ 

تٕمٚمٞمٛمل ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتحديثل اًمقاؾمع، اًمذي يم٤من يٓمٛمح إلقم٤مدة سمٜم٤مء اًمٜمٔم٤مم اًم

سمتامُمف، وىمد اؾمتٓم٤مع سم٤مًمٗمٕمؾ أن يٜمجز اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ هذا اعمنموع اًمٕمٛمال ، ُمـ 

أ قل اًمٗم٘مف، سمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ُمدرد يتٙمقن ُمـ صمالث طمٚم٘م٤مت،  رظمالل دمديد ُم٘مر

ىمٌؾ ُمرطمٚم٦م اًمٌح٨م )شمتدرج ذم ُمًتقي٤مت صمالصم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمتٛمٝمٞمدي٦م واعمتقؾمٓم٦م 

 ايمسقدأن يد ٟمٔم٤مم اًمٌٕم٨م اًمٖم٤مدرة ذم اًمٕمرا  اهمت٤مًم٧م  ؿ، إّٓ ذم هذا اًمٕمٚم( اخل٤مرج

 .، وعم٤م يتؿ ُمنموقمف، اًمذي دمٛمد سمٕمد اؾمتِمٝم٤مدهايمصدر

 ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم( اظمظػر وايمصدر)وًمٙمـ شمٚمٛمٞمذ هذيـ اًمرايديـ 

طم٤مول أن يقايم٥م اعمح٤موٓت اًمتحديثٞم٦م ذم ُمٜم٤مه٩م احلقزة، اًمتل أرؾمك أؾمًٝم٤م ُمـ ىمٌؾ 

ٟمؼمى ًمتٜمٗمٞمذ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ذًمؽ اعمنموع اًمٓمٛمقح، يمام أعمح ًمذًمؽ ذم أؾمت٤مذاه، وم٤م

ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف هذا اًمذي ٟمح٤مول ُمراضمٕمتف أن، سم٠مٟمف ُمٜمِمٖمؾ ذم إقمداد يمت٤مب وم٘مٝمل يٛمٝمد 

 .واًمدرس اًمٕم٤مزم اجل٤مُمٕملذ حلْمقر اًمٌح٨م اخل٤مرج احلقزوي 

اًمٓمريؼ، قمغم هذا  ايمشقخ ايمػضقموًمٞم٧ًم هذه هل اخلٓمقة إومم اًمتل خيٓمقه٤م 

وهق اًمذي قمرومتف احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ويمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمٜمجػ إذف، ُمـ أعمع أؾم٤مشمذة 

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ونداهب٤م، واًمٗم٘مف، وإ قل، يمام قمرف يم٠مؾمت٤مذ ُمتٛمرس ذم إيم٤مديٛمٞم٤مت 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمرا  واًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م واجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذم ًمٜمدن 

 .اأظمػمً 

ذم شمٓمقير اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ذم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م ذم أقمامًمف اًمتل  ٤مًْم وىمد أؾمٝمؿ أي

 :وهمػمه٤م، واًمتل متثٚم٧م ذم... ـمٌٕم٧م همػم ُمرة ذم اًمٜمجػ إذف وسمػموت وإيران

                                                                                                               

 131اعمّمدر ٟمٗمًف ص ( 1)
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 .خمتٍم اًمٍمف -

 .خمتٍم اًمٜمحق -

 .شمٚمخٞمص اًمٌالهم٦م -

 .شمٚمخٞمص اًمٕمروض -

 .ظمال ٦م اعمٜمٓمؼ وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م -

 .ظمال ٦م قمٚمؿ اًمٙمالم -

 .ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف -

 .ٞمؼ اًمؽماثحت٘م -

، واًمذي ااًمذي  در أظمػمً ( ايمبحٌ أصقل)ونظمره٤م وًمٞمس أظمػمه٤م يمت٤مب 

 ..ٟمح٤مول أن ٟمًتخٚمص أهؿ ُمقوققم٤مشمف ذم اًمّمٗمح٤مت أشمٞم٦م

 ُم٤مذا يٕمٜمل أ قل اًمٌح٨م؟

 :سم٘مقًمف( اًمٌح٨م)ف اعم١مًمػ ذم اًمتٛمٝمٞمد ًمٚمٙمت٤مب قمرّ 

 هق اؾمتخدام اًمقؾم٤ميؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أومٙم٤مر وأدوات، وومؼ ىمقاقمد اعمٜمٝم٩م،: اًمٌح٨م

 .عمٕمروم٦م جمٝمقٍل ُم٤م

دراؾم٦م : ىمقاقمد اًمٌح٨م، وقمٚمؿ أ قل اًمٌح٨م يٕمٜمل: أُم٤م أ قل اًمٌح٨م ومتٕمٜمل

 .ىمقاقمد اًمٌح٨م

أن شم٤مريخ أ قل اًمٌح٨م يرشمٌط سمت٤مريخ  ٤مصمؿ أؿم٤مر إمم شم٤مريخ هذا اًمٕمٚمؿ، ُمقوحً 

 ٤مسمدايٞمً ذ اًمتٗمٙمػم، ذًمؽ أن اًمٌح٨م يٕمٜمل اًمتٗمٙمػم، واعمٜمٝم٩م يٕمٜمل اًمٓمري٘م٦م، ويمؾ شمٗمٙمػم 

ُمـ اقمتامده قمغم ـمري٘م٦م شم٤ًمقمده ذم  ٓ سمدّ ذ أو همػم أ ٞمؾ  الً يل، أ ٞميم٤من أو همػم سمدا

 . اًمق قل إمم اًمٜمتٞمج٦م

 .وًمذا يم٤من اعمٜمٝم٩م شمقأم اًمتٗمٙمػم ذم اًمقٓدة، ومٝمق ىمديؿ ىمدم اًمتٗمٙمػم

 يذخم ئىل ادلُهج

سمٕمد سمٞم٤من ُمٕمٜمك أ قل اًمٌح٨م، وشم٘مديؿ إعم٤مُم٦م ُمٙمثٗم٦م طمقل شم٤مرخيف، اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ 
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ؾ ًمٚمٛم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب، وذم هذا اعمدظمؾ أٟمجز إمم ومّمؾ نظمر ضمٕمٚمف يمٛمدظم

 .دراؾم٦م ُمقضمزة طمقل اعمٕمروم٦م وأٟمقاقمٝم٤م وُمّم٤مدره٤م

أو  ، ُمٜمٔماًم ٤ميم٤من أو شمّمدي٘مً  اُمٓمٚمؼ اإلدراك شمّمقرً  :وظمٚمص إمم أن اعمٕمروم٦م شمٕمٜمل

 .همػم ُمٜمٔمؿ ومٞمام طمدد ُمّم٤مدره٤م سم٤مًمقطمل، واإلهل٤مم، واًمٕم٘مؾ، واحلس

  :هقذ نمقمل سمح٥ًم آ ٓمالح اًمذ واعم٘مّمقد سم٤مًمقطمل 

 .ذم ٟم٘مؾ ُم٤م ي١مُمر سمٜم٘مٚمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم إٟمٌٞم٤مء ٤مضمؼمايٞمؾ وؾمٞمٓمً  -

ُم٤م يتٚم٘م٤مه إٟمٌٞم٤مء ُمـ قمٚمؿ ُمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، ويتٛمثؾ ذم ذيٕمتٜم٤م سم٤مًم٘مرنن  -

 .اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م

ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م، وسمخ٤م ٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ  اوسمذًمؽ يٙمقن اًمقطمل ُمّمدرً 

 .سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت وقم٤ممل اًمٖمٞم٥م

ه اًمٌٕمض ُمـ أٟمقاع أُم٤م اإلهل٤مم ومٝمق ُمّمدر نظمر ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م، وىمد قمدّ 

 .الً ُمًت٘م ٤مُمٕمرومٞمً  ااًمقطمل، ومٞمام ضمٕمٚمف نظمرون راومدً 

إي٘م٤مع رء ذم اًم٘مٚم٥م يٓمٛمئـ ًمف »: هق( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط)واإلهل٤مم يمام قمرومف 

 .شاًمّمدر، خيتص اهلل سمف سمٕمض أ ٗمٞم٤ميف

 :سمٞمٜمام قمدد اعم١مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، وهل

اًمذي يٛمٞمز سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م، واًمٜم٤مومع ( اًمٕم٘مؾ اًمنمقمل)

 .ُمـ اًمْم٤مر

ذم اًمتٙمٚمٞمػ  ٤م، ٕٟمف هق اًمذي يٕمتؼم ذـمً (اًمنمقمل)وإٟمام ا ٓمٚمح قمٚمٞمف 

 .واخلٓم٤مسم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وشمرشم٥م إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمٚمٞمف ذم اًمٜمٔمؿ اًمقوٕمٞم٦م
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اًمتل يٚمت٘مل قمٜمده٤م ( ٗمٚمًٗمٞم٦ماًم)اًمذي يٕمٜمل اعم٤ٌمدئ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ( اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل)و

 .مجٞمع اًمٕم٘مالء

وهق اعم٤ٌمدئ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل شمٓم٤مسم٘م٧م واشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م نراء ( اًمٕم٘مؾ آضمتامقمل)و

 .، ذم خمتٚمػ جمتٛمٕم٤مهتؿ وؿمتك أزُم٤م ؿ وأُم٤ميمٜمٝمؿ٤ماًمٜم٤مس اًمٕم٘مالء مجٞمٕمً 

ٟم٦ًٌم إمم إظمال  طمٞم٨م شم٘مًٛمف اًمٗمٚمًٗم٦م إظمالىمٞم٦م إمم ( ٘ملٚمُ اًمٕم٘مؾ اخلُ )و

 :ىمًٛملم

 .اًمذي يتجف إمم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿوهق : ٟمٔمري -

 .وهق اًمذي يتجف إمم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٕم٘مؾ: وقمٛمكم -

هٙمذا طم٤مول اعم١مًمػ أن يّمٜمػ اًمٕم٘مؾ، ورسمام شمداظمٚم٧م هذه اعمٕم٤مين إرسمٕم٦م ومٞمام 

 .سمٞمٜمٝم٤م

، (احلس)أُم٤م اعمّمدر إظمػم ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ ًمٚمٛمٕمروم٦م ومٝمق 

ذم  ُمٝماًم  ااحلقاس اخلٛمس، اًمتل متثؾ راومدً ويٕمٜمل اًمٕمٚمؿ واإلدراك اعمتحّمؾ ُمـ ظمالل 

 .ايمت٤ًمب اعمٕمروم٦م

 :صمؿ اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ إمم سمٞم٤من أٟمقاع اعمٕمروم٦م اًمتل  ٜمٗمٝم٤م إمم

 .اًمديـ، واًمٗمٚمًٗم٦م، واًمٕمٚمؿ، واًمٗمـ

قم٘مٞمدة إهلٞم٦م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس » :وُم٤م يريده سم٤مًمديـ هق اإلؾمالم اًمذي قمّرومف سم٘مقًمف

 .شُمٜمٝم٤م ٟمٔم٤مم يم٤مُمؾ وؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ؿم١مون احلٞم٤مة

 (.أو اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م)سمٞمٜمام ختتص اًمٗمٚمًٗم٦م سمدراؾم٦م ُم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م 

، يمام هيتؿ سمدراؾم٦م (اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م)أُم٤م اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمتؿ سمدراؾم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م، وًمذا ي٘م٤مل 
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 (.اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م)اإلٟم٤ًمن، وًمذا ي٘م٤مل 

: قمـذ طم٥ًم اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ذ واًمٜمقع اًمراسمع ًمٚمٛمٕمروم٦م هق اًمٗمـ، وهق قم٤ٌمرة 

ل قمام حيدث ذم اًمٜمٗمس ُمـ سمقاقم٨م وشم٠مصمرات سمقاؾمٓم٦م اخلٓمقط أو إًمقان شمٕمٌػم ظم٤مرضم

 .أو احلريم٤مت أو إ قات أو إًمٗم٤مظ، ويِمٛمؾ اًمٗمٜمقن اعمختٚمٗم٦م يم٤مًمٜمح٧م واًمتّمقير

وقمغم هذا إؾم٤مس: يٙمقن اًمٗمـ أًمّمؼ سم٤مًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وٟمح٥ًم أن هٜم٤مًمؽ 

هتتؿ سم٤مًمٖمٞم٥م يمام أن ُم٤ًمطم٦م سملم إٟمقاع إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ًمٚمٛمٕمروم٦م، وم٤مًمٗمٚمًٗم٦م  الً شمٗم٤مقم

يمٌػمة ذم اًمديـ شمرشمٌط سم٤مًمٖمٞم٥م، ويٚمت٘مل اًمٕمٚمؿ سم٤مإليامن، واإليامن سم٤مًمٗمـ، يمام أعمح اعم١مًمػ 

 .ًمذًمؽ

 يُاهج انثحج

 ُم٤م هق اعم٘مّمقد سم٤معمٜمٝم٩م؟

اعمٜمٝم٩م، هق جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يٕمتٛمده٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم شمٜمٔمٞمؿ ُم٤م ًمديف ُمـ 

 .إمم اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦مأومٙم٤مر أو ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ أضمؾ أن شمق ٚمف 

 :وُمـ هٜم٤م شمٜم٘مًؿ اعمٜم٤مه٩م اًمٕم٤مُم٦م إمم. ـمري٘م٦م اًمٌح٨م: هق( اعمٜمٝم٩م)وسم٤مظمتّم٤مر 

 .اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم، واعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم، واعمٜمٝم٩م اًمتجريٌل، واعمٜمٝم٩م اًمقضمداين

شمقصمٞمؼ : ـمري٘م٦م دراؾم٦م اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م، وهق يٕمتٛمد قمغم: واعمراد سم٤معمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم

 .ًمتح٘مؼ ُمـ ؾمالُم٦م اًمٜمص، وومٝمؿ ُمدًمقل اًمٜمصإؾمٜم٤مد اًمٜمص إمم ىم٤ميٚمف، وا

 .وسمذًمؽ يًتخدم هذا اعمٜمٝم٩م ذم دراؾم٦م يمؾ اعمٕم٤مرف اًمتل يٙمقن ُمّمدره٤م اًمٜم٘مؾ

ـمري٘م٦م دراؾم٦م إومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وي٘مقم قمغم ىمقاقمد : واعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم يٕمٜمل

اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل، ومٞمٚمتزم احلدود واًمرؾمقم ذم اًمتٕمريػ، واًم٘مٞم٤مس وآؾمت٘مراء 
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 .ٞمؾ ذم آؾمتدٓلواًمتٛمث

وهذا اعمٜمٝم٩م هق اعمّتٌع ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل، واًمدرس اًمٙمالُمل، واًمدرس 

 .إ قزم أن

ـمري٘م٦م دراؾم٦م اًمٔمقاهر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم : أُم٤م اعمٜمٝم٩م اًمتجريٌل ومٝمق يٕمٜمل

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وهق اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م اًمذي ي٘مقم قمغم آؾمت٘مراء 

 .واًمتجرسم٦م قمـ ـمريؼ اعمالطمٔم٦م

اًمتّمّقف وإومٙم٤مر  ٦مُمٕمرومـمري٘م٦م اًمق قل إمم : اعمٜمٝم٩م اًمقضمداين ليٕمٜمسمٞمٜمام 

 ليٕمٜماًمٕمروم٤مٟمٞم٦م، واًمقضمدان، وهق يقازي احلّمقل، ذًمؽ أن احلّمقل قمغم اعمٕمروم٦م 

 .إقمامل اًمٗمٙمر، سمٞمٜمام اًمقضمدان يٕمٜمل وضمقد اعمٕمروم٦م ُمـ همػم إقمامل ًمٗمٙمر

ٜمٗمس ومؽمشمٗمع إمم ُمًتقى إهٚمٞم٦م ويٕمتٛمد قمغم اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م، سمٖمٞم٦م أن شمًٛمق اًم

 .وآؾمتٕمداد اًمٙم٤مذم ٕن شمٚمٝمؿ ُم٤م هتدف إًمٞمف

 .ويًتخدم هذا اعمٜمٝم٩م ذم ـمري٘متل اًمٕمروم٤من واًمتّمقف

 :هل ،وأؿم٤مر اعم١مًمػ إمم ُمٜم٤مه٩م قم٤مُم٦م أظمرى

اًمذي يٕمٜمل اؾمتخدام أيمثر ُمـ ُمٜمٝم٩م ذم اًمٌح٨م، سمحٞم٨م شمتٙم٤مُمؾ : اعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم -

 .اًمٌح٨مُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ذم ووع وشمٓمٌٞمؼ ُمًتٚمزُم٤مت 

 .وهق اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم اعمقازٟم٦م سملم إؿمٞم٤مء: واعمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن -

وهق يٕمٜمل وومؼ اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اعمٜم٤مفمرة أو اًم٘مٞم٤مس اعم١مًمػ ُمـ : واعمٜمٝم٩م اجلدزم -

 .اعمِمٝمقرات واعمًٚمامت

شمٚمؽ هل ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٕم٤مُم٦م، أُم٤م اعمٜم٤مه٩م اخل٤م ٦م اًمتل قمّرومٝم٤م اعم١مًمػ 

ٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد ووٕم٧م ًمتًتخدم ذم طم٘مؾ ظم٤مص ُمـ طم٘مقل اعمٕمروم٦م، أو جم»: سم٠م ٤م
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 .شقمٚمؿ ظم٤مص ُمـ اًمٕمٚمقم، وسمذًمؽ ومٝمل شمتٕمدد سمٕمدد اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم

وىمد طم٤مول هذا اًمٙمت٤مب أن يًتققم٥م ٟمٛمقذضملم ُمـ ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اخل٤م ٦م، 

 :ومه٤م

 .ُمٜمٝم٩م أ قل اًمٗم٘مف -

 .ُمٜمٝم٩م اًمٗم٘مف -

عم٤مدة  ٤مدراؾمٞمً  ايٙمقن ُم٘مررً ٕن اهلدف اًمذي ووع ٕضمٚمف هذا اًمٙمت٤مب هق أن 

أ قل اًمٌح٨م ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، اًمتل شمؽميمز 

 .اًمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مف وأ قًمف

 يُاهج أصىل انفمه

ُمع أن قمٚمؿ ذ يمام سح اعم١مًمػ سمذًمؽ ذ مل يدون ُمٜمٝم٩م ظم٤مص سم٠م قل اًمٗم٘مف 

أن أؾمس هذا   هق ُمٕمروف، إّٓ ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل، يمام اعمٜمٝم٩مإ قل هق قمٚمؿ 

اعمٜمٝم٩م مل شمّمغ وشمًتخٚمص ُمـ ذًمؽ اًمؽماث، وًمذا ؾمٕمك اعم١مًمػ ٓؾمتخالص 

 .اخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م عمٜمٝم٩م اًمٌح٨م إ قزم ُمـ قمٛمقُمٞم٤مت اًمدرس إ قزم

 :شمْمح ًمديف أن اًمٌح٨م إ قزم يًػم وومؼ اعمٜم٤مه٩م اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مًمٞم٦ماوىمد 

 .٤مرض اخلؼميـاعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مكم ذم مجٚم٦م ُمـ ُم٤ًميٚمف، يمام ذم شمٕم -

 .اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ذم ُم٤ًميؾ أظمرى، ُمثؾ اًمٌح٨م ذم طمجٞم٦م اًمٔمٝمقر -

 .ذم سمٕمض اعم٤ًميؾ، ُمثؾ آؾمتّمح٤مب( اًمٜم٘مكم واًمٕم٘مكم)اعمٜمٝم٩م اًمتٙم٤مُمكم  -

سمٕمد ذًمؽ أقمّد اعم١مًمػ ٓيح٦م سمٌٚمٞمقهمراومٞم٦م سمٛمراضمع أ قل اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل 

ٙمـ ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُم٤م ، وهل ٓيح٦م واومٞم٦م، وإن مل شم٤مقمٜمقاٟمً ( 82)اعمٓمٌققم٦م، اؿمتٛمٚم٧م قمغم 

 .هق ُمٓمٌقع ذم هذا اًمٕمٚمؿ
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شمٌع اعم١مًمػ هذا اًمٌح٨م سمٌح٨م نظمر ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ذم اًمٗم٘مف، واىمتٗمك ومٞمف أصمؿ 

ّمٞمٚمٞم٦م اًمٓمريؼ ٟمٗمًف اًمذي ؾمٚمٙمف ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م إ قزم، وًمٙمـ سمّمقرة شمٗم

( اًمٙمر)ٟمت٘مك ٟمامذج ٕسمح٤مث وم٘مٝمٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م ُمـ يمت٤مسملم، إول سمح٨م اُمقؾمٕم٦م، طمٞم٨م 

ُمـ يمت٤مب ( أرض اًمّمٚمح)واًمث٤مين  ،(دروس دم همؼف اإلمومقي)ت٤مسمف اعمخٓمقط اىمتًٌف يم

 .يمؾشقخ حمؿد إؽمحوق همقوض( إرايض)

يمام اظمت٤مر جمٛمققم٦م ُم٤ًميؾ خمتٚمٗم٦م أظمرى، وىم٤مم سمتٓمٌٞمؼ قمدة ىمقاقمد ًمٖمقي٦م، 

 .وأ قًمٞم٦م، ووم٘مٝمٞم٦م، ورضم٤مًمٞم٦م، وشم٤مرخيٞم٦م، وشمٗمًػمي٦م قمٚمٞمٝم٤م

تل يٜمٌٖمل أن يرضمع إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م وظمتؿ هذا اًم٤ٌمب سمذيمر ٓيح٦م ٕهؿ اعمراضمع اًم

 .اًمٗم٘مٝمل قمٜمد إقمداد سمحثف

 .ُمـ اعمراضمع ٤موىمد شمقاومرت قمغم مخ٦ًم قمنم ٟمققمً 

، ىمراءة هيٕم٦م ٕٟمقاع اًمٌح٨م، وجم٤مٓشمف، وأؾمٚمقسمف، وىمد ٤موشمْمٛمـ اًمٙمت٤مب أيًْم 

ُمـ ( اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م)ًماؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م، وهق سمح٨م  ٤ماىمتٌس اعم١مًمػ ٟمٛمقذضًم 

 (.إصقل ايمعومي يمؾػؼف اظمؼورن) ؿد سمؼل احلؽقؿايمسقد حميمت٤مب أؾمت٤مذه 

٠م قل اًمٌح٨م ومل هيٛمؾ احلدي٨م قمـ ُم٤ًميؾ ُمٝمٛم٦م أظمرى ذات قمالىم٦م ُم٤ٌمذة سم

 (.ـمري٘م٦م إقمداد اًمٌح٨م)و( ـمري٘م٦م أداء اًمٌح٨م)و(  ٗم٤مت اًم٤ٌمطم٨م: )وهل

ًماؾمس اعمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ُمدّوٟم٦م سم٠مؾمٚمقب  ٤مومج٤مء يمت٤مسمف هذا ُمًتققمًٌ 

١مُّمـ ًمٚمدارس ُم٤مدة رضوري٦م ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، شُمٖمٜمٞمف قمٚمٛمل ُمدرد ُمٙمثّػ، ي

سمام ايمت٥ًم  ٕن اعم١مًمػ اؾمتٓم٤مع   ،اًمٕمنمات ُمـ اعمراضمع اخل٤م ٦م سمذًمؽ قمـ ُمراضمٕم٦م

أن حيِمد ُم٤مدة  -ُمـ ظمؼمة قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ُمؽمايمٛم٦م ذم إقمداد ُم٘مررات اًمدرس اًمنمقمل 

اًمذي شمٕم٤مين قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة ودىمٞم٘م٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب، ذم أ قل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، 

 .ُمـ ومراغ أؾم٤مد ًمدراؾمتفذ وسم٤مٕظمص ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 
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د يمٛم٘مرر دراد ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٙمت٤مب أومْمؾ يمت٤مب يٛمٙمـ أن ُيٕمتٛم ورسمام يم٤من هذا

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ذم ُم٤مدة ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، اًمتل يٚمزم دراؾمتٝم٤م سمٛمقازاة دراؾم٦م 

 . اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٛمٜمٓمؼ إرؾمٓمل
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 )*(وأفق اإلصالح الثقايف.. العالهح الفضلي

حمؿد حمػقظإؽمتوذ 
(1)

 

 اعمج٤مل صمٛم٦م ؾم١مال ه٤مم وُمريمزي ؿمٖمؾ اعمّمٚمحلم واًم٤ٌمطمثلم واعمٗمٙمريـ ذم

ُم٤م اًمًٌٞمؾ إمم ردم اهلقة واًمٗمجقة سملم اعمج٤مل : اإلؾمالُمل قمؼم قم٘مقد قمديدة وهق

اإلؾمالُمل اًمذي يٛمتٚمؽ اًمٌنم واًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اهل٤ميٚم٦م واعمتٕمددة، واعمج٤مل اًمٖمريب 

اًمذي متٙمـ إسم٤من  ْمتف وصمقرشمف اًمّمٜم٤مقمٞم٦م إومم ُمـ اًمتخٚمص ُمـ أهؿ اعمِم٤ميمؾ 

ض وحتقل دون شمٓمقره وشم٘مدُمف ذم خمتٚمػ اعمٞم٤مديـ وإزُم٤مت اًمتل شمريمًف ذم احلْمٞم

وسمٗمٕمؾ هذا اًمتخٚمص متٙمـ ُمـ اًمؼموز واًمري٤مدة ذم ُمْمامر اًمت٘مدم اإلٟم٤ًمين . واحل٘مقل

 .واًمتٓمقر احلْم٤مري

ؾمٚمٌّٞم٤م ومح٥ًم، وإٟمام هق قمٛمٚمٞم٦م  الً واًمتخٚمص اًمذي ُم٤مرؾمف اًمٖمرب مل يٙمـ ومٕم

ؾ اًمٕمٜم٤مس  قض ؿم٤مُمٚم٦م، قم٤مؿمتٝم٤م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م وـمردت ُمـ ظمالهل٤م يم

 .واًمٙمقاسمح اًمًٞمئ٦م، اًمتل حتقل دون شمٓمقره٤م وشم٘مدُمٝم٤م

اهل٤ميٚم٦م اًمتل قمٛمؾ أيمثر ( اعمٗم٤مرىم٦م)وهذه اعمٗم٤مرىم٦م احلْم٤مري٦م اهل٤ميٚم٦م، هل اعم٤ًمطم٦م 

اعمٗمٙمريـ واعمّمٚمحلم قمغم ُمٕم٤مجلتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م واًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ ذم ـمٌٞمٕمتٝم٤م وؾمٌؾ 

 .إ ٤ميٝم٤م ُمـ احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة

ٞم٦م ذم ُمراطمٚمٝم٤م وأـمقاره٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اؾمتٜم٤ًمخ اًمتجرسم٦م اًمٖمرسم هذا ٓ يٕمٜملو

                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14اًمًٜم٦م  ،55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .، ُمدير حترير جمّٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦ماًم٘مٓمٞمػسم٤مطم٨م إؾمالُمل ُمـ  (1)
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وإٟمام يٕمٜمل أن شم٘مدم اًمٖمرب وشمٓمقره اعمت٤ًمرع، أقم٤مد سمِمٙمؾ ُمريّمز وقمٛمٞمؼ  اعمختٚمٗم٦م،

ـمرح ؾم١مال اًمت٘مدم ويمٞمٗمٞم٦م ردم اهلقة سملم ُم٤م هق ىم٤ميؿ وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذم اعمج٤مل 

 .اإلؾمالُمل

ًمٕمٛمؾ قمغم شمٚمٛمس ـمر  آٟمٕمت٤م  وذم شم٘مديرٟم٤م إن ؾم١مال اًمت٘مدم، وحم٤موًم٦م ا

واًمتحرر ُمـ نؾم٤مر اًمتخٚمػ، هق اًمٕمٜمقان اًمٕم٤مم، ًمٙمؾ اجلٝمقد واعمٜم٤مؿمط اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م 

 . اًمٜمخ٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمختٚمػ ُمِم٤مرهب٤م وُمدارؾمٝم٤م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم ُمـ اًمزُمـ

وم٤مًمتجرسم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم طمريمٞمتٝم٤م وديٜم٤مُمٞمتٝم٤م وشمٓمقره٤م اًمٜمققمل،  دُم٧م اعمج٤مل 

وومئ٤مشمف، ودومٕمتف ًمٚمتٗمٙمػم واًمٌح٨م قمـ ؾمٌؾ اخلروج ُمـ هذا اإلؾمالُمل سمٙمؾ ذايحف 

 . اًمقاىمع اعمزري واعمٗم٤مر 

ايمدىمتقر فمبد اهلودي وٟمحـ طمٞمٜمام ٟم٘مرأ اًمتجرسم٦م اعمٕمرومٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ًمٚمٕمالُم٦م 

، ٟمجد أن هذه اعمٗم٤مرىم٦م احلْم٤مري٦م هل طمجر إؾم٤مس اًمذي ذ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤مممذ  ايمػضقم

 .  الطملاٟمٓمٚمؼ ُمٜمف ذم قمٓم٤ميف اًمٗمٙمري وضمٝمده اإل

يمٖمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء واعمّمٚمحلم قمٛمٚمقا ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء اًم٘مدرات  همويمعالمي ايمػضقم

اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٕمددة، طمتك شمتٛمٙمـ إُم٦م ُمـ ُمقايم٦ٌم قمٍمه٤م، واًمتحرر ُمـ اٟمحٓم٤مـمٝم٤م 

ًمذًمؽ ادمٝم٧م اجلٝمقد اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م . اًمًٞم٤مد وختٚمٗمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم

ٞم٤مد واًمث٘م٤مذم، وشمٗمٙمٞمؽ قمٜم٤مس اجلٛمقد واًمتقىمػ ًمٚمٛمّمٚمحلم  قب ٟم٘مد اًمقاىمع اًمً

وذًمؽ ُمـ أضمؾ أن يتٛمٙمـ اعمج٤مل  ٕمٓم٤مء اًمٜمققمل ذم اًمٗمْم٤مء آضمتامقمل،قمـ اًم

اإلؾمالُمل ُمـ إ ٤مء اعمٗم٤مرىم٦م احلْم٤مري٦م اًمتل ايمتِمٗمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتٓمقر اًمٖمريب اعمذهؾ 

 .واشمّم٤مًمف سمف

ت٤مج قمقاُمؾ وأؾم٤ٌمب ، وإٟمام هل ٟماُم٘مدرً  اوم٤معمٗم٤مرىم٦م احلْم٤مري٦م اهل٤ميٚم٦م، ًمٞم٧ًم ىمدرً 

ؾمقاء ذم ظمط اًمّمٕمقد وآرشم٘م٤مء احلْم٤مري، أو ذم ظمط آٟمحدار واًمً٘مقط 

 . احلْم٤مري
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وإُمؿ اًمتل متًٙم٧م سم٠مؾم٤ٌمب اًمت٘مدم، واٟمتٝمج٧م  ٩م اًمتٓمقر و ٚم٧م إمم 

أُم٤م إُمؿ اًمتل قم٤مؿم٧م قمغم أـمالل . هم٤مي٤مهت٤م، وختٚمّم٧م ُمـ حمـ واىمٕمٝم٤م وُمآزىمف

ُمتخٚمٗم٦م وٓ شمتٛمٙمـ ُمـ  ٤مأوح٧م أممً  ُم٤موٞمٝم٤م، ومل شمتٛمًؽ سمٕمٛمؼ سم٠مؾم٤ٌمب اًمت٘مدم،

 . اًمًٞمٓمرة قمغم ُمّمػمه٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م

اًمروي٦م اًمتل سمٚمقره٤م : واًمذي ٟمٕمٛمؾ قمغم ُمٕمرومتف وايمتِم٤مومف ذم هذا اًمًٞم٤م  هق

 : ذم حمقريـ أؾم٤مؾمٞملم ومه٤م ايمعالمي ايمدىمتقر ايمػضقم

 . أؾم٤ٌمب وقمقاُمؾ ختٚمػ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ ريم٥م احلْم٤مرة واًمت٘مدم .1

ويتحررون ُمـ ُمآز  اًمتخٚمػ وآٟمحٓم٤مط، ويتخٚمّمقن  يمٞمػ يٜمٝمض اعمًٚمٛمقن، .2

 . ُمـ رسم٘م٦م آؾمتٌداد واًمديٙمت٤مشمقري٦م

وذم هذا اإلـم٤مر قمٛمؾ اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم، قمؼم ُم٤ًممه٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وقمٓم٤مءاشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م 

واًمؽمسمقي٦م، قمغم ظمٚمؼ اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمًتٜمػمة، اًمتل شمدومع أسمٜم٤مء إُم٦م ًمٚمتحرر ُمـ 

وشمٌٚمقر هلؿ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٝمقض واًمتخٚمص ُمـ يمؾ أؿمٙم٤مل رسم٘م٦م آٟمحٓم٤مط واًمتخٚمػ، 

 .آؾمتٌداد واًمٌٕمد قمـ طمريم٦م اًمت٤مريخ

 اسمٕمٞمدً ، أو اجمردً  ا، ًمٞمس ضمٝمدً ايمعالمي ايمػضقموم٤مجلٝمد اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم اًمذي سمذًمف 

سمؾ هق ضمٝمد ي٠ميت ذم ؾمٞم٤م  اعمِم٤مريم٦م احلٞمقي٦م ذم مهقم  قمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٝمقض ًماُم٦م،

 .إُم٦م وىمْم٤مي٤مه٤م اعمتٕمددة

اعمٜمٝمجٞم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل سمذهل٤م اًمٕمالُم٦م اًمٕمٓم٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذ  وطمتك

اًمٕمٛمٞمؼ سم٠ممهٞم٦م أن شمتٓمقر ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م  ايمػضقماًمٗمْمكم، شم٠ميت ذم ؾمٞم٤م  إيامن 

احلقزوي٦م، وذًمؽ ُمـ أضمؾ أن شمتحقل احلقزة ذم قمٓم٤مءاهت٤م وُمنموقم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٕمرذم، واًمذي ي٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مف واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، إمم ُمّمدر ًمإلؿمٕم٤مع اًمٗمٙمري واعم

 . اعمِم٤مريم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم ضمٌٝم٦م اجلٝم٤مد اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم ذم إُم٦م
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ذم إـم٤مر  ايمعالمي ايمػضقمإن إقمامل وإٟمِمٓم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م : هلذا يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل

حم٤مرسم٦م قمٜم٤مس آٟمحٓم٤مط واًمتخٚمػ ذم إُم٦م، وحت٘مٞمؼ اًمٜمٝمْم٦م واًمت٘مدم ًمٚمٛمًٚمٛملم، 

 : ٦مشمتٛمثؾ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم

اعم٤ًممه٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اعمتقا ٚم٦م، اًمتل شمقوح روي٦م اإلؾمالم ًمٚمٕمديد ُمـ  -

اًم٘مْم٤مي٤م واعمقوققم٤مت، وٟم٘مد أؾمس وُمرشمٙمزات اًمث٘م٤موم٦م اعمتخٚمٗم٦م واجل٤مُمدة اًمتل 

 .يم٤مٟم٧م ؾم٤ميدة ذم سمالد اعمًٚمٛملم

سمٜم٤مء اًمٙمٗم٤مءات واًم٘مدرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم رومد اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -

 .ًمٌّم٤مير اًمتل شمدومٕمٝم٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ُمنموع اًمٌٜم٤مء واًمٕمٛمران اإلؾمالُملسم٤مًمروى وا

اعم٤ًممه٦م ذم سمٜم٤مء وشمٓمقير اًمٕمديد ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمتل  -

شم٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م سمٜم٤مء اًمٙمٗم٤مءات واًمٓم٤مىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمقاقمٞم٦م، واعمِم٤مريم٦م ذم 

 .اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ظمٚمؼ اًمققمل وشمٕمٛمٞمؿ اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمًتٜمػمة ذم

رقم٤مي٦م اًمٕمديد ُمـ اعم١مؾم٤ًمت واعمٜم٤مؿمط اإلؾمالُمٞم٦م واًمِمخّمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م  -

وآضمتامقمٞم٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم شمذًمٞمؾ اًمٕم٘م٤ٌمت أُم٤مُمٝم٤م، وذًمؽ ُمـ أضمؾ اعمِم٤مريم٦م 

 . اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم ُمنموقم٤مت اًمققمل واًمٌٜم٤مء اإلؾمالُمل اجلديد

، مل شمٙمـ قمٓم٤مءات واًمٕمٓم٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمتل سمذهل٤م اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم

سمؾ هل قمٓم٤مءات ٟمققمٞم٦م، وؾم٤ممه٧م  ٞمدة قمـ مهقم وطم٤مضم٤مت إُم٦م اعمٚمح٦م،ؾمٓمحٞم٦م أو سمٕم

 .ذم رومد اًم٤ًمطم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤مجل٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اجل٤مدة

وٟمٔمرة وم٤مطمّم٦م هلذه اًمٕمٓم٤مءات، شمٙمِمػ أن هذه اًمٕمٓم٤مءات شمتًؿ سم٤مًمٕمٜم٤مس 

 : اًمت٤مًمٞم٦م

ايمتحرر مـ ىمؾ أؾمؽول اجلؿقد  فمؿؼ ايمـزفمي ايمتجديديي، ايمتل سمستفدف -4

 .وايمتقومػ فمـ ايمعطوء ايمعؾؿل ايمـقفمل

ٓ شمٕمٜمل سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال  ايمعالمي ايمػضقمواًمٜمزقم٦م اًمتجديدي٦م ذم دمرسم٦م 
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اًمتٗمٚم٧م ُمـ اًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ اًمنمقمٞم٦م، وإٟمام شمٕمٜمل ىمراءهت٤م وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م ىم٤مدرة قمغم 

 .اؾمتٜمٓم٤مىمٝم٤م واؾمتٞمٕم٤مب يمؾ اعمقوققم٤مت واحل٤مضم٤مت اعمٕم٤مسة

ٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد هل احل٤موٜم٦م اًمٙمؼمى عمٗمٝمقم اًمتجديد وُمتٓمٚم٤ٌمشمف اعمٜمٝمجٞم٦م وقم

 . واًمٕمٚمٛمٞم٦م

يًتٛمد آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ىمٞمٛمتف »: سم٘مقًمف ايمعالمي ايمػضقمويٕمؼم قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م 

ُمـ أمهٞم٦م اًمٖم٤مي٦م اعمتقظم٤مة ُمـ شمنميٕمف، وُمـ أمهٞم٦م اعمرُمك اًمذي هدف إًمٞمف اعمنمع 

ې  ى            ى   }: سمف، يمام ذم أُمث٤مل ني٦م اًمٜمٗمر اإلؾمالُمل ُمـ اًمدقمقة إًمٞمف، واإلًمزام

ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  

{ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی
(1)

. 

واهلدف هق اًمق قل إمم احلٙمؿ اًمنمقمل واؾمتٗم٤مدشمف ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م 

غ اعمِمتٛمٚم٦م قمٚمٞمف، وذًمؽ ٕن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل مل شمّم

 ٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٕمٓمل احلٙمؿ اًمذي حتتقيف ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم إقمامل ومٙمر يًتٜمد إمم 

ظمٚمٗمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م وقمٚمقم ُم٤ًمقمدة، ويرضمع هذا إمم أن اًم٘مرنن اًمٙمريؿ اٟمتٝم٩م ذم أؾمٚمقب 

سمٞم٤مٟمف فم٤مهرة اًمٙمت٤مب اإلهلل اعم٘مدس، شمٚمؽ اًمٔم٤مهرة اًمتل اُمتدت ُمع اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ 

ل متثٚم٧م ذم إؾمٚمقب اخلٓم٤ميب ، واًمت حمؿدطمتك ىمرنن   إزمراهقؿ حػ 

 . اعمتقاومر قمغم قمٜم٤مس اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

وذًمؽ ٕن اهلدف إؾم٤مد ًمٚمٙمت٥م اإلهلٞم٦م اعم٘مدؾم٦م هق اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم، 

وإؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمدقمقة هق إؾمٚمقب اخلٓم٤ميب، ٕٟمف إؾمٚمقب اًمذي ي٘متدر، سمام 

 . خم٤مـم٦ٌم اًمٕم٘مؾ قمـ ـمريؼ اًم٘مٚم٥ميٛمتٚمؽ ُمـ إصم٤مرة ُم١مصمرة وؿمحـ قم٤مـمٗمل ُمثػم، قمغم 

                                                                                                               

ريب، اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، اًمقؾمٞمط ذم ىمقاقمد ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، دار آٟمتِم٤مر اًمٕم (1)

 .9م، ص 2111اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت 
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 . ومجٞمع ُم٤م يذيمر ُمـ ؿم١مون أظمرى إٟمام شمذيمر ٕن هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

ذم ؾمٞم٤م  اًمًقر أو ؾمٞم٤م  أي٤مت، أي أ ٤م  وُمـ هٜم٤م مل شمذيمر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إّٓ 

شمل دمٛمع ذم ؾمقرة واطمدة أو ُمقوع واطمد
(1)

. 

ام أن ومٝمؿ ُمٕم٤مين اًمتنميع ودٓٓت يم»: ذم ُمقوع نظمر ايمعالمي ايمػضقمويْمٞمػ 

أًمٗم٤مظ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم أي٤مت أو اًمرواي٤مت، يتٓمٚم٥م ومٝمؿ ًمٖم٦م 

 . قمٍم اًمتنميع، شمرايمٞم٥م وُمٗمردات وأؾمٚمقب سمٞم٤من

وذًمؽ ٕن أيمثر اًمرواي٤مت اًمتل و ٚم٧م إًمٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م أضمقسم٦م ٕؾمئٚم٦م ُمـ أٟم٤مس 

اًمث٘م٤مومٞم٦م، مم٤م يًتٚمزم ومٝمٛمٝم٤م وومٝمؿ خيتٚمٗمقن ذم سمٞمئ٤مهتؿ ُمـ طمٞم٨م اًمِم١مون آضمتامقمٞم٦م و

يمؾ ذًمؽ وأُمث٤مًمف يم٤من ُمدقم٤مة ًمٚمزوم . ؿمخّمٞم٦م اًم٤ًميؾ ُمـ طمٞم٨م اعمًتقى اًمث٘م٤مذم

آضمتٝم٤مد، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف هق ُمدقم٤مة ٕن شم٘مقم وفمٞمٗم٦م آضمتٝم٤مد ومم٤مرؾمتف قمغم 

أؾم٤مس ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمٕمٛمؼ ذم اًمٌح٨م واًمتدىمٞمؼ، وسمذل أىمَم اًمٓم٤مىم٦م ذم آؾمت٘مّم٤مء 

شواًمتح٘مٞمؼ
(2)

 . 

ووقح اظمـفجقي ايمتل متزج زمقفمل وضمؽؿي زمكم ىمؾ متطؾبوت إصويمي  -2

ايمػؽريي وايمثؼوهمقي، ورضورات آكػتوح وايمتقاصؾ مع مؽوؽمى ايمعٌم 

 . واحلضورة احلديثي دم خمتؾػ جموٓت احلقوة

أَر ذ ذم مل »وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم ذم ؾمٞم٤م  سمحثف قمـ اًمتٓمقر اًمٗمٙمري إ قزم 

ُمـ يمت٥م ذم هذا اعمقوقع ٟمٔمػم ُم٤م رأيتف وىمرأشمف ذم يمت٤مسم٤مت  ذ طمدود ُمراضمٕم٤ميت وىمراءايت

ذم  اظمجدد ايمشفقد ايمصدرإؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕمٞملم، سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م ضم٤مدت سمف يراقم٦م أؾمت٤مذٟم٤م 

أ ٤م خمتٍمة وهمػم  ، إّٓ (دروس دم فمؾؿ إصقل)ُم٘مدُم٦م احلٚم٘م٦م إومم ُمـ يمت٤مسمف 

                                                                                                               

 .11اعمّمدر ٟمٗمًف ص  (1)

 .13اعمّمدر ٟمٗمًف ص  (2)
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ٕ قًمٞملم إمم رء ُمـ شمٓمقر ؿم٤مُمٚم٦م، ٕٟمف أراد هب٤م أن يٚمٗم٧م ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م واًمدارس ا

اًمٗمٙمر إ قزم سمام يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمٙمت٥م اعم٘مررة ًمدرس قمٚمؿ إ قل ذم 

احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ًمتٙمقن سمٛمًتقى اعمٓمٚمقب واعمتقظمك ذم دراؾم٦م هذا اًمٕمٚمؿ، 

ًمٚمداقمل ًمف ًمت٠مًمٞمػ احلٚم٘م٤مت اًمثالث سمِمٙمٚمٝم٤م اعمختٚمػ  ٤موًمٞمٙمقن هذا اًمتٛمثٞمؾ ُمٜمف سمٞم٤مٟمً 

 .  اقمت٤مده اًمٓم٤مًم٥م اًمديٜمل ذم ُم٘مررات اًمدرس إ قزمقمام

يم٤من اًمرايد اعمخٚمص واعمقومؼ ذم ووع اًمٚمٌٜم٤مت إؾم٤مس ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذ  ٤مأيًْم ذ وًمٙمٜمف 

 . ذم هذا احل٘مؾ اعمٝمؿ ىمدر أمهٞم٦م قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف

وإين ُٔمؾ أن ي١مًمػ ومٞمف، ويْم٤مف اًمٙمت٤مب اعم١مًمػ إمم سمراُم٩م احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٞم٦م هذه اعم٤مدة ذم إصمراء اًمر ٞمد اًمٗمٙمري إ قزم قمٜمد اًمٓم٤مًم٥م دراؾمّٞم٤م، ٕمه اُم٘مررً 

وشمٜمٛمٞم٦م ُمقاهٌف وىمدراشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمرسمقي٦م سم٥ًٌم ُم٤م يتحرك ذم ومٚمٙمف ُمـ 

ُم٘م٤مرٟم٤مت وُمقازٟم٤مت ًمٚمٗمٙمر، وشمٕمريٗم٤مت ٕقمالُمف وشمٜمقهي٤مت سمٕمٓم٤ميٝمؿ وإؾمٝم٤مُم٤مهتؿ ذم 

شظمدُم٦م هذا اًمٕمٚمؿ
(1)

. 

، ٓ ي١مؾمس ًمٚمٕمزًم٦م واًم٘مٓمٞمٕم٦م المي ايمػضقميمؾعواإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم اعمتٕمدد 

ُمع اًمٕم٤ممل احلدي٨م، وإٟمام هق يٌٚمقر ظمٞم٤مر اًمٗمٝمؿ اإلؾمالُمل اًمذي ٓ يتٜم٤مىمض ذم ُمًػمشمف 

 .وظمٞم٤مراشمف ُمع اًمتقا ؾ اًمٗمّٕم٤مل ُمع اًمٕمٍم واًمٕم٤ممل احلدي٨م

واإلؾمالم ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤ميٞم٦م يٛمتٚمؽ ىمدرة ومٙمري٦م وُمٜمٝمجٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ه٤ميٚم٦م، قمغم 

 . ح واًمتٗم٤مقمؾ ُمع ُمٙم٤مؾم٥م اًمٕمٚمؿ واحلْم٤مرة احلديث٦ماًمتٓمقر وآٟمٗمت٤م

واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ( احلقزوي٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م)اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ايمعالمي ايمػضقمودمرسم٦م 

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، همٜمٞم٦م وُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٕمؼم واًمدروس، وومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمحٓم٤مت اًمتل شمثػم 

                                                                                                               

ؼ يمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم، دروس ذم أ قل وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞماًمد (1)

 .91 /1، جه1421واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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تٕمددة إسمٕم٤مد ًمذًمؽ ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من اإلعم٤مم سمتجرسم٦م همٜمٞم٦م وُم. اًمٕمديد ُمـ إؾمئٚم٦م

 .ايمعالمي ايمػضقميمتجرسم٦م 

ٓزال طمّٞم٤م  اهلل ذم قمٛمره ذ أُمدّ ذ  ايمعالمي ايمػضقمواًمذي يزيد هذه اًمّمٕمقسم٦م أن 

 .يرز  ويقا ؾ ٟمِم٤مـمف وقمٓم٤مءه اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل

ي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م حتتٛمؾ أيمثر ُمـ وإذا يم٤مٟم٧م دم٤مرب اعمّمٚمحلم وضمٝمقدهؿ اًمٗمٙمر

ًمتجرسم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم أٟمف يمن احلدود وأًمٖمك اًمٗمقا ؾ  وم٢من اعمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م ىمراءة،

ذم احل٘مؾ احلقزوي سمٙمؾ شمٗم٤م ٞمٚمف  اوىمديرً  اوُمتٛمٞمزً  سملم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م، وأوحك قمٚماًم 

 .وٟمققمّٞم٤م ذم ضمٝمده اجل٤مُمٕمل وإيم٤مديٛمل ٤موُم٘متْمٞم٤مشمف، يمام يم٤من سم٤مرقمً 

ٌّك ذم ؿمخّمف اًمٙمريؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت يمال اًمدوريـ واًمقفمٞمٗمتلم   -ٕم٤ممل وفمٞمٗم٦م اًم)وًم

 (.اًمٗم٘مٞمف، ووفمٞمٗم٦م إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل

ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  ٤مُمت٘مدُمً  ٤موهبذا اًمتٙم٤مُمؾ اعمٕمرذم أوحك اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم ٟمٛمقذضًم 

ذم أروىمتٝم٤م أٓ وهل ُم١مؾم٦ًم مجٕمٞم٦م  ٤مويم٤من ٟم٤مؿمٓمً  ااًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل قمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمالُم٦م أؾمت٤مذً 

اًمديٜمل  ُمٜمتدى اًمٜمنم ويمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمجػ إذف اًمتل أؾمًٝم٤م جمدد اًمتٕمٚمٞمؿ

 - 1913) ايمشقخ حمؿد روو اظمظػرذم اًمٜمجػ إذف ذم اًمٕمٍم احلدي٨م اعمرطمقم 

1963.) 

إٟمام وسمٜم٤مء اجلًقر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م سملم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م، ٓ يٗمٞمدمه٤م ومح٥ًم، و

ًمذًمؽ ومٜمحـ ُمع يمؾ ظمٓمقة وُم٤ٌمدرة ًمتجًػم اًمٗمجقة  يٗمٞمد اعمج٤مل اإلؾمالُمل سم٠مهه،

 .اًمث٘م٤مومٞم٦مسملم هذه اًمرواومد اًمٕمٚمٛمٞم٦م و

ودمرسم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم قمغم هذا اًمّمٕمٞمد شم١ميمد أمهٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمخٓمقات ُمدروؾم٦م 

 . ذم ؾمٞم٤م  اًمتٙم٤مُمؾ اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم سملم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م

ومٜم٘م٤مط اًم٘مقة ذم اًمتجرسم٦م احلقزوي٦م يٜمٌٖمل أن يّٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م أؾم٤مشمذة وأسمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م، 
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ا ؾ ُمٕمٝم٤م ويًتققمٌٝم٤م إؾمت٤مذ يمام أن ٟم٘م٤مط اًمتٛمٞمز اجل٤مُمٕمٞم٦م، ُمـ اًميوري أن يتق

 .واًمٓم٤مًم٥م احلقزوي

وهذه اًمٕمالىم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م، اًمتل ٓ شمٜمحٌس ذم اًمِمٙمؾ، وإٟمام شمتٕمداه إمم اعمْمٛمقن 

 . واعمٜمٝم٩م، ؾمت٤ًمهؿ ذم ظمٚمؼ ومْم٤مء صم٘م٤مذم طمر وُمٌدع

وذم هذا اًمًٞم٤م  اؾمتٓم٤مع اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم سمٕمٛم٘مف اًمٗم٘مٝمل وإ قزم اًمذي شمتٚمٛمذ 

ىموإلموم أزمق ايمؼوؽمؿ اخلقئل واإلموم حمؿد زموومر حلقزوي ومٞمٝمام قمغم أؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ ا

، وصم٘م٤مومتف اعمٜمٝمجٞم٦م واًمٕمٍمي٦م اًمتل شمٕمٛم٘م٧م ًمديف ُمـ ذ روقان اهلل قمٚمٞمٝمامذ  ايمصدر

ًً  ٤مظمالل آًمتح٤م  سم٤مًمًٚمؽ إيم٤مديٛمل اجل٤مُمٕمل درؾًم  ، وشمٕمدد أسمٕم٤مد دمرسمتف ٤موشمدري

ُمٞم٦م، همٜمٞم٦م ذم قمٚمقُمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م: اؾمتٓم٤مع أن ي٤ًمهؿ ذم شم٠مؾمٞمس ُمٙمت٦ٌم إؾمال

وُمٕم٤مرومٝم٤م، وُمتٜمققم٦م ذم جم٤مٓهت٤م وأسمٕم٤مده٤م، وقمٛمٞم٘م٦م ذم ُم٘م٤م ده٤م وُمآٓهت٤م، وٟم٤موج٦م 

 . ذم ظمٞم٤مراهت٤م وُمقوققم٤مهت٤م

سمعدد وسمـقع ايمعطوءات ايمعؾؿقي وايمثؼوهمقي، وكظرة هيعي إلم فمـوويـ  -3

اظمميمػوت ايمتل أيمػفو ايمعالمي ايمػضقم سمؽشػ وزمشؽؾ هيع أن هذه 

 .دة ومتـقفمي دم مقوقفموهتو وجموٓهتواظمميمػوت متعد

ومٝمق ُمـ أوايؾ ُمـ يمت٥م اًمٙمت٥م اعمٜمٝمجٞم٦م احلقزوي٦م، وهل دمرسم٦م رايدة شمًتحؼ 

اًمدراؾم٦م واًمت٘مدير، يمام يمت٥م ذم قمٚمقم اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م واعمٜمٓمؼ، إو٤موم٦م إمم قمٓم٤مءاشمف 

اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمتل شمٕم٤مًم٩م سمٕمض اعمقوققم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل هتؿ اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ، وشمْمٖمط 

 . ومٙمرّي٤م واضمتامقمّٞم٤مقمٚمٞمف 

ُمتٕمدد وُمتٜمقع، وًم٘مد اؾمتٓم٤مع  يمؾعالمي ايمػضقموم٤مًمٕمٓم٤مء اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذم 

ذم سمٜم٤مء ُمٙمت٦ٌم ذ يمام أذٟم٤م ذ سم٢مساره اًمٕمٚمٛمل ويمدطمف اًمٗمٙمري واعمٕمرذم أن ي٤ًمهؿ 

إُم٦م، وأوم٤مدوا ُمٜمٝم٤م إوم٤مدة ٚمٛمٞم٦م ومٙمري٦م واؾمٕم٦م، وًم٘مد شمٖمذت قمٚمٞمٝم٤م أضمٞم٤مل قمإؾمالُمٞم٦م 

الُم٦م اًمٗمْمكم أطمد ُمٗمٙمري اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمٍم سمحٞم٨م أوحك اًمٕم ضمٚمٞمٚم٦م،
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 . احلدي٨م

سمٙمت٤مسم٦م اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م احلقزوي٦م وومؼ روي٦م وُمٜمٝمجٞم٦م  ايمعالمي ايمػضقمواهتامم 

ضمديدة، شمٜمٌع ُمـ إيامٟمف اًمٕمٛمٞمؼ سم٠من شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ وإ الطمف ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت، هق 

ومال يٛمٙمـ أن شمتٌقأ . ضمتامقملطمجر اًمزاوي٦م ذم ُمنموع اإل الح اًمديٜمل واًمث٘م٤مذم وآ

احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمقاىمع ُمت٘مدُم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم دون شمٓمقير اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م 

يمام أن قم٤ممل اًمديـ ٓ يًتٓمٞمع أن ي١ميمد  ج٤مسمتٝم٤م إمم رضورات اًمٕمٍم وطم٤مضم٤مشمف،واؾمت

ٜمف ُمـ ُمقايم٦ٌم  طمْمقره اًمٜمققمل ذم إُم٦م دون شم٠مهٞمؾ قمٚمٛمل وُمٕمرذم وُمٜمٝمجل، ُيٛمٙم 

 .رات واًمتٗم٤مقمؾ اخلاّل  ُمع احل٤مضم٤مت واًمتحدي٤متاًمتٓمق

وم٢م الح اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وشمٓمقير ُمٜمٝمجٞمتٝم٤م وإقم٤مدة  ٞم٤مهم٦م يمتٌٝم٤م وُمقاده٤م 

شمٕمٚمٞمٛمل،  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمام يٜم٤مؾم٥م ًمٖم٦م اًمٕمٍم وُمٜمٝمجٞمتف، يمٚمٝم٤م قمٜم٤مويـ عمنموع إ الطمل 

ًجؾ قمٚمٞمف، واؾمتٓم٤مع قمؼم يمت٤مسم٤مشمف احلقزوي٦م أن يٌدع ومٞمف، وي ايمعالمي ايمػضقمقمٛمؾ 

اؾمٛمف ذم قمداد اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ذم شمٓمقير 

 . اًمدرس واعمٜمٝم٩م احلقزوي

واًمٜمٝمْم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم يمؾ إُمؿ واًمِمٕمقب سمح٤مضم٦م إمم ُم١مؾم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م 

 . ٟمققمٞم٦م وىم٤مدرة قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اعمٜمجز اعمٕمرذم واًمتقا ؾ اًمٗمّٕم٤مل ُمع اًمٕمٍم -

سم٤مًمتٓمقير اًمدايؿ عمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ واًمدراؾم٦م، اًمتٓمقير اًمذي  وهذا ٓ يت٠مشمك إّٓ 

 . يًتققم٥م اًم٘مديؿ دون آٟمح٤ٌمس ومٞمف

قمغم هذا  ايمعالمي ايمػضقمإن دمرسم٦م : وًمٕمٚمٜم٤م ٓ ٟمج٤مٟم٥م اًمّمقاب طملم ٟم٘مقل

ًمٚمٛمح٤موٓت اًمتل اؾمتققم٧ٌم اًم٘مديؿ، وأقم٤مدت  ٞم٤مهمتف  ٤ماًمّمٕمٞمد يم٤مٟم٧م ٟمٛمقذضًم 

ومٝمل دمرسم٦م . ٜمص اًمدراد احلدي٨موىمقًمٌتف ذم ىم٤مًم٥م طمدي٨م، يتامؿمك وطم٤مضم٤مت اًم

 .طم٤مومٔم٧م قمغم اًمثقاسم٧م، يمام اٟمٗمتح٧م قمغم اًمٕمٍم وُمٙم٤مؾمٌف وُمٜمجزاشمف
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واًمذي قمزز هذه اًمتجرسم٦م وأصمراه٤م، هق أن ضمٝمقد اًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

واًمتدريًٞم٦م مل شم٘متٍم وم٘مط قمغم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإٟمام شمٕمدهت٤م إمم احل٘مؾ إيم٤مديٛمل 

ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يمام يم٤من  اوىمديرً  اُمتٛمٞمزً  اأؾمت٤مذً  ايمعالمي ايمػضقمومٙم٤من . اجل٤مُمٕمل

 .ذم طم٘مؾ ختّمّمف إيم٤مديٛمل ذم اجل٤مُمٕم٦م اوىمديرً  اُمتٛمٞمزً  اأؾمت٤مذً 

قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، دمرسم٦م  ايمعالمي ايمػضقموسمٗمْمؾ هذا اًمتٙم٤مُمؾ أوح٧م دمرسم٦م 

 . صمري٦م وقمٛمٞم٘م٦م، وشمتٓمٚم٥م اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمقد ًم٘مراءهت٤م ُمـ خمتٚمػ إسمٕم٤مد واًمزواي٤م

أضمٞم٤مل وٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ  ايمعالمي ايمػضقمخترج قمغم يد  وًم٘مد

 . وإيم٤مديٛمٞملم ؾمقاء ذم طمقزة اًمٜمجػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجدة

هق أطمد رواد دمديد اًمتٕمٚمٞمؿ  ايمعالمي ايمػضقمإن : وقمغم يمؾ طم٤مل ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل

 .واجل٤مُمٕم٦ماًمديٜمل، وأطمد أقمٛمدة دمرسم٦م اًمتٙم٤مُمؾ واًمتقا ؾ سملم احلقزة 

قمغم هذا اًمّمٕمٞمد هق أن  ايمعالمي ايمػضقمويمام يٌدو وم٢من طمجر إؾم٤مس ذم دمرسم٦م 

سمّمٞم٤مهم٦م اعمٜم٤مه٩م  ايمعالمي ايمػضقمشم٘مدم اًمٕمٚمؿ ُمرهقن سمت٘مدم ُمٜم٤مهجف، ًمذًمؽ اقمتٜمك 

 . اًمدراؾمٞم٦م ًمٚمٕمديد ُمـ اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمدرس ذم احلقزة واجل٤مُمٕم٦م

درة ُمـ جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ًمتٙمريؿ واعمٚمػ اًمذي سملم أٟم٤مُمٚمؽ قمزيزي اًم٘م٤مرئ ُم٤ٌم

قمغم قمٓم٤مءاشمف واضمتٝم٤مداشمف اعمتٛمٞمزة، وًمتٕمريػ ىمراء اعمجٚم٦م ذم خمتٚمػ  ايمعالمي ايمػضقم

 .اًمٌٚمدان قمغم أطمد أقمالم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر ذم إُم٦م

وأرضمق أن ٟمٙمقن ىمد ووم٘مٜم٤م ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مرئ هبذه اًمتجرسم٦م، وهذه اجلٝمقد 

ذم ؾمٌٞمؾ إٟمج٤مز ُمٗمٝمقم  ذ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤مممذ  ايمعالمي ايمػضقماًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل سمذهل٤م 

 .اًمِمٝمقد احلْم٤مري ًماُم٦م مجٕم٤مء

وهذه اعمح٤موًم٦م هل دقمقة دايٛم٦م ًمتدويـ دم٤مرب اًمٕمٚمامء واعمّمٚمحلم وشمقصمٞمؼ 

أـمقار وُمراطمؾ دمرسمتٝمؿ، وذًمؽ ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وإهمٜم٤مء احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤معمزيد ُمـ 
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 . اًمتج٤مرب واخلؼمات

ايره ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٖمرس ذم ضمًؿ إُم٦م سمٕمٛمؼ، واإل الح سمٙمؾ ُمًتقي٤مشمف ودو

سمؽمايمؿ اعمٕمروم٦م واجلٝمقد اإل الطمٞم٦م اًمتل سمذهل٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ قمؼم  إّٓ 

 .طم٘م٥م زُمٜمٞم٦م قمديدة وُمتقا ٚم٦م

وًمٕمؾ شمدويـ هذه اًمتج٤مرب، واًمتٕمرف اًمٕمٛمٞمؼ قمغم هذه اجلٝمقد، هل اخلٓمقة 

 اعمٓمٚمقب، وهل وؾمٞمٚمتٜم٤م ًمٜم٘مؾ هذه إومم اًميوري٦م خلٚمؼ اًمؽمايمؿ اعمٕمرذم واًمث٘م٤مذم

 .اًمتجرسم٦م سمٙمؾ أسمٕم٤مده٤م ونوم٤مىمٝم٤م إمم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م
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 )*(هشروُع ئصالٍح وتغيرٍي: العالهح الفضلي

ايمسقد ضمسـ ايمـؿر
(1)

 

 .، واًمِمٝم٤مدة ُم١ًموًمٞم٦ميم٤مٟم٧م ُم١ًموًمٞم٦م ٤ماًمٙمٚمٛم٦م أيً 

ن ، سمٕمد أن رهم٥م إزّم اًم٤ٌمطم٨م اًمٙمريؿ إؾمت٤مذ قمكم ُمٝمٜم٤م أوسملم هذه وشمٚمؽ وىمٕم٧م

ومٝمؾ أطمجؿ رقم٤مي٦م عم١ًموًمٞم٦م  ،سمٕمض ظمقاـمري طمقل ُمقوقع دراؾمتف هذهأؾمجؾ 

، ىمدر ٤مأن أؿمٝمد ُمراقمٞمً  زم ٓ سمدّ ىمدم إُم٤مم واضم٥م اًمِمٝم٤مدة، ومٙم٤من ، أم أاًمٙمٚمٛم٦م

 : ٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، وسم٤مهلل شمٕم٤ممم أؾمتٕملم، وأىمقل، أن ٓ أظمؾ سمٛم١ًموًماؾمتٓم٤مقمتل

 اأسمٕم٤مدً ذ ام قمزه دذ  ايمعالمي احلجي ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمًمِمخّمٞم٦م  إنّ 

هل٤م ذم ؾمٓمقر ىمدرت أن ٓ أدم٤موزه٤م، ومٝمق احلقزوي اًمٜمجٗمل، وهق ُمتٜمققم٦م يٕمن شمٜم٤مو

، واًمِم٤مب ذم ٟمِم٤مـمف وهق اًمٙمٌػم ذم ؾمٜمف وقمٚمٛمف ،، وهق اًمٕم٤ممل وهق اًمٕم٤مُمؾاجل٤مُمٕمل

 ... وأُمٚمف

أن ي٘مدم ُم٤م ىمدم ُمـ  يمؾعالمي ايمػضقمهذا اًمتٜمقع ذم إسمٕم٤مد هق اًمذي أشم٤مح 

ُمـ أقمالم  أ ٌح سمًٌٌٝم٤م قمٚماًم  ،ُمـ أىمراٟمف اسمّذ ومٞمٝم٤م يمثػمً  ،المظمدُم٤مت ضمغّم ًمإلؾم

وىمٌٚم٦م شمتجف إًمٞمٝم٤م قم٘مقل  ،هتٗمق إًمٞمف ىمٚمقب اعمًٚمٛملم الً وأُم ،اإلؾمالم اعمٕم٤مسيـ

 .تٚمٝمٗملم ًمًؼم أهمقار اًمديـ وُمٕم٤معمفاعم

                                                                                                               

دمرسم٦م رايدة، ًماؾمت٤مذ قمكم قمٞمًك اعمٝمٜم٤م، .. اًمٗمْمكم سملم قمراىملم : ُمٜمٕمٓمػ اًم٘مرار: ٟمنم ذم يمت٤مب )*(

 .م2115ذ ه 1426، 1ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ذ ىمؿ سم٢ميران، ط

 .طم٤ًمءُمـ إ سم٤محلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وأؾمت٤مذ ٨مسم٤مطم (1)
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سم٢مجي٤مز  ،أطم٥ًم أ ٤م شمٚم٘مل اًمْمقء ،قمغم حم٤مور ،ذم ُم٤م أريد شمًجٞمٚمف ،وٕىمتٍم

 : وأىمدم سملم يدي شمٚمؽ اعمح٤مور .ٌح٨مقمغم اًمِمخّمٞم٦م ُمقرد اًم ،ؿمديد وًمٙمٜمف همػُم خمٍؾ 

 ،اًمت٠ميمٞمَد قمغم أن ًمٙمؾ ؿمخّمٞم٦ٍم ُمالحمَٝم٤م اخل٤م ٦َم اًمتل ىمد ٓ يِم٤مريمٝم٤م ومٞمٝم٤م همػمه٤م .1

وىمد يت٤ًموى هذان . ،  ُمالُمَح يِم٤مريمٝم٤م ومٞمٝم٤م همػمه٤مإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ،يمام أن هل٤م

 .وسمذًمؽ شمتاميز اًمِمخّمٞم٤مت ،يمام ىمد يٗمق  أطمدمه٤م أظمر ،اًمٜمققم٤من

سمٕمد  ،اًمت٠ميمٞمَد قمغم أ ٤م ُم٤م ؾم٠مذيمره ٓ يٕمدو يمقٟمف ظمقاـمر قمٚم٘م٧م سمذهٜمل اًم٘م٤مس .2

سمٕمْمٝم٤م يم٤من ذم ؾمٗمر  ،ُمـ قمنم ؾمٜملم ٤ماشمّم٤مل ُم٤ٌمذ سمًامطم٦م اًمٕمالُم٦م اُمتد ىمريًٌ 

قمرومتف ومٞمٝم٤م ذم اخلٚمقة واجلٚمقة ؾمؼمت ومٞمٝم٤م أهمقاره وشمٙمِمٗم٧م زم  اـم٤مل ؿمٝمرً 

ومٝمل قِمنمة  ،سمفًمتؽمؾمخ ىمٜم٤مقمتل سمف يمٚمام اُمتدت قمالىمتل  ،ضمقاٟم٥م ؿمخّمٞمتف

 .، أن أسمدي سمٕمض ُم٤م أقمت٘مدومٞمام أقمت٘مد ،ختقًمٜمل

 فمه اإلعالو: احملىس األول

ء اًمرأي سمٗم٘مف اإلؾمالم سمام يًٛمح ًمف سم٢مسمدا ذ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤مممذ  ايمعالمي ايمػضقميٛمت٤مز 

 .ذم خمتٚمػ ضمقاٟمٌف وُمٜم٤مطمٞمف

قمٜمد  ٤مرؾًم اد ،وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن ًمٚمًٜملم اًمٓمقال اًمتل ىمْم٤مه٤م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،(سم٠مٟمف ُمـ أقمالم اًمٗمـ ٤مأو ؿمٗم٤مهً  اوىمد ؿمٝمد سمٕمْمٝمؿ حتريرً )الم أومذاذ وأؾم٤مـملم يم٤ٌمر أقم

 ٤موحم٘م٘مً  ،ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمٛم٦م ٤موُم١مًمٗمً  ،ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمٓمالب اًمٜم٤مهبلم ٤موُمدرؾًم 

ذم جم٤مٓت  ا٤مرًض وحم ،إؾمالُمٞم٦م قمدة ٤مقم٤مًم٩م مهقُمً  ٤موسم٤مطمثً  ،ًمٚمٕمديد ُمـ اعمتقن اعمٝمٛم٦م

وُمت٤مسمع دىمٞمؼ عم٤م يّمدر ذم  ،أن ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م ىم٤مرئ  ؿ قمالوة قمغم... إؾمالُمٞم٦م ُمتٜمققم٦م

وىمد شمٙمٗمٚم٧م هذه )سمخ٤م ٦م ومٞمام يرضمع إمم ؿم١مون اإلؾمالم وؿمجقٟمف  ،اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م

 .اًمدراؾم٦م سم٤مًمٙمِمػ قمـ ذًمؽ سمام ٓ طم٤مضم٦م ًمإلو٤موم٦م إًمٞمف

همػم أين أوٞمػ أن ُم٤م أىمقًمف هق ُم٤م عمًتف ُم٤ٌمذة ُمـ ظمالل اطمتٙم٤ميمل واشمّم٤مزم 

ُم٤م ُمـ ؿمؽ ( تل ٕظم٤ٌمره قمغم أًمًٜم٦م شمالُمٞمذه وُمريديف وُم٤م يمت٥م قمٜمفأو ُمت٤مسمٕم ،سمًامطمتف



 طهادات ورؤى حول التجزبة: القشه الزابع  | 
 

315 

 

 .ٙمقيـ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل ًمٗم٘مف اإلؾمالمذم شم ٤مواوحً  اأن ًمذًمؽ يمٚمف أصمرً 

 : ، وأوضمزه٤م ذم ُم٤م يكمومتت٤مز ُمٕمرومتف سم٤مإلؾمالم سمام متت٤مز سمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜمػمة

٤مءاشمف وُمـ صمؿ ذم قمٓم ،ذم دراؾم٤مشمف وحتّمٞمٚمف ،وم٘مد اؾمتققم٥م ،آؾمتٞمٕم٤مب واًمِمٛمقل .1

 .ُمّم٤مدره إ ٚمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ماإلؾمالم ُمـ ظمالل  ،اعمتٜمققم٦م

 .خيقض ذم ُمٕمٚمقُم٦م مل حي٘م٘مٝم٤م ُم٤ٌمذةوًمذًمؽ ٓ  ،اًمدىم٦م واًمتح٘مٞمؼ .2

 : ، وأقمٜمل هب٤م ُم٤م أووحف سمام يكماًمٜمٔمرة اًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م .3

 ،تجزي٦مٓقمت٘م٤مده اجل٤مزم سم٠من اًمديـ ٓ ي٘مٌؾ اًم ،هق ٓ ي٘مٌؾ دمزي٦م اًمٜمٔمري٦م اًمديٜمٞم٦م .أ 

وإظمال   ،(اًمروي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م)واًمٕم٘مٞمدة  ،(إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م)وم٤مًمٗم٘مف : وُمـ صمؿ

وإٓ  ،ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ سمٌٕمْمٝم٤م دون سمٕمض ،(اًمًٚمقك اًمٗمردي وآضمتامقمل)

وم٤مإلؾمالم اعمدقمك ؾمٞمٔمؾ دقمقى ٓ يّمدىمٝم٤م اإلؾمالم اًمّمحٞمح وٓ ٟمّمق ف 

 .اعمٕمتؼمة

 .ُمـ ظمٚمٗمفأن هذا اًمديـ ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ  .ب 

يمام أٟمف يّمٚمح  ،ومٝمق  ٤مًمح ًمٚمٕمرب واًمٕمجؿ ،أٟمف ديـ يًتققم٥م اًمزُم٤من واعمٙم٤من .ج 

 .ًمٚم٤ًمسم٘ملم واعمٕم٤مسيـ واًمالطم٘ملم

 .أن اإلؾمالم قم٘مٞمدة يٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م ٟمٔم٤مم .د 

 فمه انزاخ: احملىس انخاين

وأٟم٤م أدقمل هٜم٤م أن ؾمامطم٦م اًمٕمالُم٦م يتحغم سمًامت وُمٜم٤مىمٌٞم٦م أظمالىمٞم٦م  ٤مر هب٤م 

طمٞمٜمام  ،عم٤م روي قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة  ٤ماىمً وأ ٌح هب٤م ُمّمد ،اُمتٛمٞمزً 

 .٤م يمٚمام ازداد قمٚمام ازداد شمقاوٕمً أيمدوا قمغم أن اًمٕم٤ممل

 : أىمتٍم ُمـ شمٚمؽ اًمًامت سمذيمر اًمت٤مزمو



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

316 

 

 ايمتقاوع اجلّؿ يممطمريـ (4

أن ؾمامطمتف سمٚمغ ذم اًمتقاوع  ٤موٓطم٘مً  ٤مٓ جي٤مدل أطمٌد ممـ اشمّمؾ سم٤مًمِمٞمخ ؾم٤مسم٘مً 

أو  ٤م٤معمً قم ،اأو يمٌػمً  ا شمقاوٕمف أن يٙمقن اًمٓمرف أظمر  ٖمػمً ٓ ومر  ذم ،ىمّؾ ٟمٔمػمه ٤مُمٌٚمٖمً 

 .قمغم ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مةٍ  ُمتٕمٚماًم 

وجمٚمًف اًمٕم٤مُمر سم٤مًمرواد  ،وهق هبذا اًمتقاوع اؾمتٓم٤مع أن حئمك سم٤مطمؽمام اجلٛمٞمع

وُم٤م يتحغم سمف ُمـ ُمـ ؿمتك آٟمتامءات واًمتٞم٤مرات ظمػم ؿم٤مهد قمغم حمٌقسمٞم٦م ؿمخّمٞمتف 

 .ضمذاسمٞم٦م

ًمتقاوع ذم ؿمخّمٞمتف إشم٤مطمتف اًمٗمر ٦م ًمٙمؾ ُمـ يٗمد قمٚمٞمف يمام أن ُمـ أسمرز نصم٤مر هذا ا

ًمٞمت٠ميمد هذا  ،...يراد ؿم٤مهد أو اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمٕمٚمقُم٦مأن يدزم سمدًمقه سم٢مسمداء ُم٘مؽمح أو إ

إذا  ٤مظمّمقً   ،ًمتٕمٚمٞمؼ ُمـ اًمِمٞمخ ومٞمحجؿ قمـ ذًمؽ ٤ماًمتقاوع طمٞمٜمام يٙمقن اعمج٤مل ُمت٤مطًم 

 .ًمٚمْمٞمػ ٤م اًمتٕمٚمٞمؼ إطمراضًم يم٤من ذم

وأوٓده  ،يـ ممـ هؿ ذم ُمرشم٦ٌم شمالُمٞمذه قمٚماًم ويتجغم شمقاوٕمف ذم ؿمٕمقر أظمر

 ،أ ؿ ىم٤مدرون قمغم إظمذ واًمرد ُمٕمف دون أن يِمٕمروا سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ُمـ طم٘مقىمٝمؿ ،٤مؾمٜمً 

  .ًمف الً يمٞمام يت٠مهٚمقا ٕداء اًمدور اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا أه ،ًمٞمِمٕمروا سم٤مًمث٘م٦م ذم اًمٜمٗمس

 ايمتقاوع أموم احلؼ (2

وهق ؿمٕمقره اعمًتٛمر  ،اوٕمف إولويٛمت٤مز اًمِمٞمخ سمًٛم٦م ٓ شم٘مؾ أمهٞم٦م قمـ شمق

 ،وُمـ صمؿ ومٝمق يتٛمٞمز سمٜمٝمؿ ًمٚم٘مراءة وؿمٖمػ ذم ُمت٤مسمٕم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ،سميورة ُمقا ٚم٦م اًمتٕمٚمؿ

أو ُمٕمٚمقُم٦م مل يٓمٚمع  ،طمتك أٟمف يٕمّد أومْمؾ هدي٦م شم٘مدم ًمف يمت٤مب مل ي٘مرأه أو ٓ يٛمتٚمٙمف

 . ىمع ُمٜمٝمؿ أن خيدُمقه ذم هذا اعمج٤ملوهلذا ومٝمق يتقاوع طمتك عمـ ٓ يتق ،قمٚمٞمف
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 صدق آكتامء (3

ًم٘مٜم٤مقمتف  ،ًمٚمديـ يتج٤موز آدقم٤مء ٤مأقمٜمل سمذًمؽ أن ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اٟمتامًء  ٤مدىمً 

اًمراؾمخ٦م أٟمف ظمال ف اًمِمخيص وظمالص أُمتف ذم قمٚمق اًمديـ وشمٖمٚمٖمؾ شمٕم٤مًمٞمٛمف ذم 

وُمـ صمؿ وم٢من ُم٤م ... وآضمتامقمٞم٦م ٟمٗمقس اًمٜم٤مس وهٞمٛمٜمتف قمغم ضمقاٟم٥م طمٞم٤مهتؿ اًمٗمردي٦م

 .ز هّؿ اًمديـ وأهٚمفطم٤مدي٨م ٓ يتج٤مويِمٖمؾ جمٚمًف ُمـ أ

 ايمـشوط ايمدؤوب  (4

ًمف إسار اًمِمٞمخ وُمث٤مسمرشمف  ٤موذم هذا اعمج٤مل ىمد يًتٕميص قمٚمٞمؽ أن دمد ؿمخًّم 

 .ٜمققم٦م واعمختٚمٗم٦م ؿم٤مهد  د  قمغم ذًمؽوٟمت٤مضم٤مشمف اعمت ،قمغم اًمٕمٛمؾ اجل٤مد

 فمه انىالغ: احملىس انخانج

أن يٛمٚمؽ  يم٤من ٓ سمد ًمف ٤مشمٖمٞمػميً  ٤ميتٌٜمك اإلؾمالم ُمنموقمً  ايمعالمي ايمػضقموٕن 

ًمف أن يْمؿ إمم ُم٤م  ٓ سمدّ ، ومٙم٤من سم٤مًمقاىمع اعمًتٝمدف سم٤مًمتٖمٞمػم ٤موُمٕمرومً  ٤مواوحً  اشمّمقرً 

  .ف سم٤مًمقاىمعٝموم٘م احمقرً  ،وحمقر وم٘مف سم٤مًمذات ،ذيمرٟم٤مه ذم حمقر وم٘مٝمف سم٤مإلؾمالم

طم٤مّد ًمٚمقاىمع ًم٧ًم دمده إٓ ذم إومذاذ ُمـ  وًم٧ًم أسم٤مًمغ أن ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ومٝماًم 

 :قمٜم٤مويـ ًمٗم٘مٝمف هذا، وٕذيمر اًمرضم٤مل اعمّمٚمحلم

 ايمػؽر اظممؽمز (4

ٕن ـمٌٞمٕم٦م اًمتحدي٤مت  ،ة ُم٠مؾم٦ًم اًمٕمٛمؾورواًمٕمالُم٦م ذم هذا اًمّمدد يٕمت٘مد سمي

 .ت إومراد ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمـ آىمتدارسمٚمٖم٧م ُمًتقى يٗمق  ىمدرا
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 ايمػؽر ايمقضمدوي (2

وإٟمام يم٤من  ،وهق ذم هذا اًمّمدد ٓ يتٕم٤مُمؾ ُمع اعمنموع اإلؾمالُمل يمجزر ُمٜمٗمّمٚم٦م

ٓقمت٘م٤مده  ،ويٗمرح سم٠مي ٟمٍم قمغم يد أي يم٤من ،ؾمالُمل ذم أي سم٘مٕم٦م يم٤منيٕمٜمٞمف اًمِم٠من اإل

وًمذًمؽ ٟمجده يتٕم٤مُمؾ ُمع خمتٚمػ   .ذم  ٤مي٦م إُمر ذم ُمّمٚمح٦م اإلؾمالمأن ذًمؽ يّم٥م 

 ،ويٖمٓمل ذم شمٌٚمٞمٖمف وإرؿم٤مده ُمقاىمع وُمٜم٤مـمؼ ُمت٤ٌمقمدة ،آٟمتامءات داظمؾ اإلـم٤مر اًمقاطمد

 . ٤مطمٞم٦م ُمدهِم٦م أوىمٕم٧م يمثػميـ ذم طمػمةذم اٟمٗمت

 ػؽر ايمتـؿقيايم (3

وذًمؽ ُمـ ظمالل طمر ف قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٤مت اًمٌنمي٦م وشمٓمقيره٤م، ٕ ٤م سم٤مًمت٤مزم 

ويتجغم هذا ذم اطمتْم٤مٟمف ًمٚمٙمثػم . اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم ُم٘متدرة ًمٚمٛمنموع ٤مؾمتِمٙمؾ أذرقمً 

 . أن سمٕمْمٝم٤م ُمتقاوع إمم درضم٦م يمٌػمة ُمع ،ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت اًم٤ًمقمٞم٦م خلدُم٦م اإلؾمالم

 ايمقفمل ايمسقود (4

 ،٤مشمِمٕمر أٟمف ي٤ٌمًمغ أطمٞم٤مٟمً  ،٤مل  ٤مطم٥م حتٚمٞمؾ دىمٞمؼ وقمٛمٞمؼوهق ذم هذا اعمج

 .قرات اًمقاىمع أن ًمف ٟمٔمرة ضمد قمٛمٞم٘م٦مًمتٗم٤مضم٠مك شمٓم

 ايمقفمل آصمتامفمل (5

ًً  ٤موذم هذا اًمّمدد أيًْم  ايمتًٌف ُمـ ظمؼمشمف اًمٓمقيٚم٦م ذم  ٤مُمرهٗمً  ٤موم٢مٟمف يٛمٚمؽ طم

يت٤مسمع ؿم١مون  ،سم٥ًٌم هذا اًمققمل ،وهق . ؾ اًمديٜمل قمغم اظمتالف ؿمٕمٌف وسم٘م٤مقمفاًمٕمٛم

ونُم٤مهل٤م ونُٓمٝم٤م ًمٞمدومع سمٜمٗمًف وقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم ًمتٌقء ُم٤م ىمدره اهلل شمٕم٤ممم  إُم٦م

چ  چ  ڇ  }هلؿ ُمـ اعمٜمزًم٦م اًمالي٘م٦م هبذا اًمديـ وأهٚمف طمٞمٜمام يٙمقٟمقا  ٤محللم 

 [. 115: إٟمٌٞم٤مء] { ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
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٥م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م هبذه اًمًامت اًمتل يمٜم٧م أمتٜمك أن أوصم٘مٝم٤م سم٠مُمثٚم٦م ُمـ يمت

هبذه اًمًامت أ ٌح  ،وطمًٌل أين أصمرهت٤م ،واًمتل أقم٤مىمٜمل قمٜمٝم٤م وٞمؼ اًمقىم٧م ،وحم٤مرضاشمف

وشمًتدقمل آطمتٗم٤مء هب٤م وشمٙمريٛمٝم٤م عم٤م شمريمتف  ،اًمٕمالُم٦م حمٓم٦م شمًتدقمل شم٘مديره٤م ذم طمٞم٤مهت٤م

ومٕمؾ  اوظمػمً  ،ُمـ ظمػم وسمريم٦م قمغم أهؾ هذه اًمٌالد اًمٓمٞم٦ٌم سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمتف

 ،طمتك ٓ ٟم٘مع ومٞمام أًمٗمٜم٤م اًمقىمقع ومٞمف ُمـ شم٠مسملم إُمقات ،ااؾم٦م ُمِمٙمقرً  ٤مطم٥م هذه اًمدر

 .ذًمؽ أدقمك ًمإلىمرار سمٗمْمؾ أهؾ اًمٗمْمؾًمق  ححٜم٤م هذا اًمقوع ًمٙم٤من 
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 )*(هنهج التأليف األصىيل عنذ العالهح الفضلي

فمقم اظمحؿد فمقمإؽمتوذ 
(1)

 

( ضقمايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػُمٜمٝم٩م اًمت٠مًمٞمػ اًمٚمٖمقي قمٜمد )سمٕمد أن يمت٧ٌم قمـ 

يمرؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ذم ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، أطم٧ٌٌم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اعمٜمٝم٩م إ قزم واًمٗم٘مٝمل 

 .ذ طمٗمٔمف اهللذ  اظمحؼؼ ايمشقخ ايمػضقمقمٜمد أؾمت٤مذٟم٤م 

ًمزمح٦م إقمامل وىمٚم٦م اًمزاد ارشم٠مي٧م أن أيمت٥م ُم٤م خيدم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل  اوٟمٔمرً 

ذم صمالث  اظمحؼؼ ايمػضقمسمٕمرض خمتٍم ًمٚمٛمٜمٝم٩م إ قزم اًمذي ـمرطمف أؾمت٤مذٟم٤م 

ذم حم٤موٓشمف إومم أقمٜمل  ٤محم٤موٓت ىمٞمٛم٦م ـمٌٕم٧م ذم ومؽمات ُمت٤ٌمقمدة ٟمًٌّٞم٤م ظمّمقً  

ذم اًمٜمجػ إذف سم٢مذاف  ه1386اًمذي أًمٗمف قم٤مم ( مبودئ أصقل ايمػؼف)يمت٤مب 

إصقل ) ٤مطم٥م يمت٤مب   آيي اهلل ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿأؾمت٤مذه اعمٗمٙمر اإلؾمالُمل 

 (.ايمعومي يمؾػؼف اظمؼورن

اًمتجديد ذم أ قل اًمٗم٘مف )هذا اعم٘م٤مل يمت٧ٌم دراؾم٦م ىمٌؾ ؾمٜمقات قمـ  وىمٌؾ يمت٤مسم٦م

ذم اعمٜمٝم٩م إ قزم، وذم  اظمحؼؼ ايمػضقموذيمرت ومٞمٝم٤م ُمالُمح اًمتجديد قمٜمد ( اإلُم٤مُمل

يم٠مٟمٛمقذج ًمتٓمقر قمٚمؿ  اظمحؼؼ ايمػضقمهذا اعم٘م٤مل أقمقد ٕيمت٥م ُمرة أظمرى طمتك ٟم٘مدم 

ومرايد )يمت٤مسمف إ قزم   يايمشقخ إكصورإ قل ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمجٗمٞم٦م ُمٜمذ أن يمت٥م 

ايمشقخ ضمبقى ، إمم ٟمٔمري٤مت ًمٗم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر أُمث٤مل (ايمرؽموئؾ) اعمٕمروف سمذ( إ قل

 ٤مطم٥م  ايمرؾمتل وايمسقد مغمزا ضمسـ ايمشغمازي واظمحؼؼ إطمقكد اخلرؽموين
                                                                                                               

 .ه1428 /م2117، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55عاخل٤مص سم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمْمكم،  ، اًمٕمددٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .اًمٗمْمكم إطم٤ًمء، ُمـ اعمٝمتّٛملم سمؽماث اًمِمٞمخيم٤مشم٥م ُمـ  (1)
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آيي صمؿ ضم٤مء شمٚمٛمٞمذهؿ اًمٗمذ  ايمـوئقـل وايمعراومل وإصػفوين، وشمالُمذشمف إقمالم (ايمؽػويي)

ايمشفقد ايمسعقد آيي اهلل ايمسقد حمؿد زموومر وشمٚمٛمٞمذه اًمٕمٌ٘مري  اخلقئل اهلل اظمحؼؼ ايمسقد

 . ايمصدر

أصقل )سمٙمت٤مسمف  آيي اهلل ايمشقخ حمؿد روو اظمظػروي٠ميت ذم هذا اًمًٞم٤م  حم٤موًم٦م 

سمٙمت٤مسمف  ايمسقد ايمتؼل احلؽقؿوشمٚمٛمٞمذه اعمخٚمص ورومٞمؼ درسمف اعمجدد إ قزم ( ايمػؼف

 (.إصقل ايمعومي يمؾػؼف اظمؼورن)اًمرايد 

وأٟمف  ٤مقمـ هذه إضمقاء اًمٕمٚمٛمٞم٦م ظمّمقً   اسمٕمٞمدً  اظمحؼؼ ايمػضقم يٙمـ أؾمت٤مذٟم٤م مل

وؿمٞمخف  ايمسقد اخلقئلقمغم ه١مٓء إؾم٤مـملم أُمث٤مل أؾمت٤مذه ( قمٚمؿ إ قل)شمتٚمٛمذ ذم 

ًٌ  اظمظػر وايمتؼل احلؽقؿ ٓزم اعمجدد  ٤مذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف، وأيًْم  اجمدً  ٤ماًمذيـ ٓزُمٝمؿ ـم٤مًم

 .ضمف واعمريبويم٤من ًمف سمٛمث٤مسم٦م اعمق ايمشفقد ايمصدر

ء إقمالم، شمرسمك أؾمت٤مذٟم٤م اعمح٘مؼ قمغم ه١مٓ( إ قًمٞم٦م)وذم هذه إضمقاء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اًمذي أوٓه قمٜم٤مي٦م  ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿأؾمت٤مذه ذ  يمام أقمٚمؿذ  اويم٤من أؿمدهؿ شم٠مصمػمً 

يمام هق ُمذيمقر ذم ُم٘مدُم٦م ( مبودئ أصقل ايمػؼف)ورقم٤مي٦م ظم٤م ٦م وأذف قمغم يمت٤مسمف 

اًمٙمت٤مب
(1)

. 

يم٤من ُمٜمذ سمداي٤مت طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ي٘مرأ سمجد واضمتٝم٤مد  مي ايمػضقمايمعالواًمِمٞمخ 

اًمٙمت٥م احلديث٦م وحي٤مول سمٙمؾ إشم٘م٤من اعمزاوضم٦م واجلٛمع سملم اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م 

وإيم٤مديٛمٞم٦م طمتك اؾمتٓم٤مع ذم ومؽمة ىمّمػمة أن حئمك سمٗمْمٞمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م راىمٞم٦م يمام شمِمٝمد ًمف 

ُمالزُمتف جلٞمؾ اًمرواد ُم١مًمٗم٤مشمف ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م واعمٜمٓمؼ وإ قل واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، و

 .ذم اًمٜمجػ إذف ذم قمٍمه٤م اًمذهٌل

إمم ومٙمره اًمث٤مىم٥م وٟمٔمرشمف اًمتجديدي٦م ُمـ ظمالل ذ  ومٞمام أىمدروًمٕمؾ هذا يرضمع ذ 

                                                                                                               

 .4اٟمٔمر ُم٤ٌمدئ أ قل اًمٗم٘مف ص   (1)
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وأٟمف  ٤مُمٕم٤ميِمتف ًمٚمٛمٜم٤مه٩م احلقزوي٦م وُمٕمرومتف سم٤مًمٜمقاىمص إؾمٚمقسمٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م ظمّمقً  

٨م اًمٕمٚمٛمل ُمت٤مسمع سمِمٙمؾ يمٌػم اإل دارات احلديث٦م ذم يمت٥م اًمؽمسمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م اًمٌح

 .وـمر  اًمتدريس يمام هق واوح ذم ؾمػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ُمنموقمف اًمث٘م٤مذم اًمرايد سمت٠مًمٞمػ أول حم٤موًم٦م ودراؾم٦م  اظمحؼؼ ايمػضقمُمـ هٜم٤م سمدأ 

وهل دراؾم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م وخمتٍمة يمتٌٝم٤م ( مبودئ أصقل ايمػؼف)أ قًمٞم٦م وهق يمت٤مسمف 

ػ وذوطمٝم٤م ًمٚمتٕم٤مري ٤مًمٚمٛمٌتديلم، وىمد اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم أهؿ اعم٤ًميؾ إ قًمٞم٦م قم٤مرًو 

سم٤مإلؿم٤مرة إمم اعم٠ًمًم٦م ودًمٞمٚمٝم٤م، ومٌدأ سم٤معم٘مدُم٦م صمؿ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؿ صمؿ قمرض  ٤موُمٙمتٗمٞمً 

عمقوققم٤مت اًمٕمٚمؿ وأسمح٤مصمف، وىمد يمتٌف سم٠مؾمٚمقب شمرسمقي، وًمٖم٦م ؾمٝمٚم٦م يًػمة همػم ُمٕم٘مدة، 

وىمد أ ٌح هذا اًمٙمت٤مب اًمّمٖمػم ُمـ اعم٘مررات اعمٕمتٛمدة ذم يمثػم ُمـ احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .اإلُم٤مُمٞم٦م

إمم اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقاوح٦م وؾمٝمقًم٦م اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ٟمرى اهتامم ويٕمقد هذا 

ذم أهمٚم٥م ُم١مًمٗم٤مشمف سم٤مؾمتخدام هذه اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شمدويـ اًمٕمٚمقم  اظمحؼؼ ايمػضقم

 .واعمٕم٤مرف

وسمٕمد ُمرور أيمثر ُمـ صمالصم٦م قم٘مقد قمغم إ دار هذا اًمٙمتٞم٥م يٕمقد أؾمت٤مذٟم٤م اعمح٘مؼ 

مبودئ )سملم اًمٙمت٤مب إول  ٤مؾمٞمٓمً و ٤مدراؾمٞمً  ٤مًمٞمٙمت٥م ُمـ ضمديد ذم قمٚمؿ إ قل يمت٤مسمً 

يمت٤مسمف اعمقؾمقم ( دروس دم همؼف اإلمومقي)ويمت٤مسمف إظمػم يمام ؾمٞم٠ميت ( أصقل ايمػؼف

( ُم١مؾم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب)اعمٓمٌقع ذم ( ايمقؽمقط دم ومقافمد همفؿ ايمـصقص ايمممفمقي)

م، وهل حم٤موًم٦م دمديدي٦م ذم قمٚمؿ إ قل يمتٌٝم٤م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٓمالب 2111قم٤مم 

ديٜمٞم٦م، وًمٜم٤م وىمٗم٦م ُمع هذا اًمٙمت٤مب اًمرايد ًمٜمتٕمرف قمغم اعمٜمٝم٩م إ قزم اًمذي اًمٕمٚمقم اًم

ذم ُمنموقمف اًمث٘م٤مذم احلقزوي طمٞم٨م اؾمتٓم٤مع أن يٓمقر ُم٤مدة  اظمحؼؼ ايمػضقمـمرطمف 

اًمٕمٚمؿ ويٞمنه٤م ًمٓمالسمف، وٕن قمٚمؿ إ قل هق رطمك قمٚمؿ اًمٗم٘مف، وإداة ٓؾمتٜم٤ٌمط 

اًمتل ( طم٤ًمب آطمتامٓت)ريذ٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وم٢من دظمقل اًمٜمٔمري٤مت احلديث٦م يمٜمٔم

ـمرطمٝم٤م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ذم يمت٤مسمف إ قزم اًمرايد ؿمّجع شمٚمٛمٞمذه اعمح٘مؼ اًمٗمْمكم 
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ًمٚمدظمقل ذم هذا اعمٞمدان واًمٙمت٤مسم٦م هبذا اعمًتقى، وقمغم هذه اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمتك ٟمجد 

 .أٟمف أسمدع ومٞمام ىمدم ُمـ ٟمت٤مج صمّر اًمٕمٓم٤مء

ذم  الً ـمٌع ُمًت٘م( آضمتٝم٤مد)قمـ  ٤مقمٚمٛمٞمً  ٤مىمدم ًمٚمُٙمت٤ّمب سمحثً ( اًمقؾمٞمط)وذم يمت٤مسمف 

 .ه1421اًمّم٤مدر قمـ دار اًمٖمدير قم٤مم ( اعمٜمٝم٤مج)يمت٤مب 

ويم٤مٟم٧م هذه اعم٘مدُم٦م اًم٘مّٞمٛم٦م سمٛمث٤مسم٦م ُمدظمؾ ه٤مم ذم دراؾم٤مت قمٚمؿ إ قل وىمد 

ؿ يمت٤مسمف إمم أسمقاب وومّمقل، يمت٥م ذم اًمٗمّمؾ إول قمـ متٛم ًّ ( اًم٘م٤مقمدة إ قًمٞم٦م)٘م

اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إلصم٤ٌمت وهل ذ يمام ٟمرى ذ ّمدره٤م، واًمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾمتٝم٤م، شمٕمريٗمٝم٤م، وُم

ذم ـمريؼ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ( اًمٗم٘مٞمف)طمجٞم٦م اًم٘م٤مقمدة إ قًمٞم٦م اًمتل يًتخدُمٝم٤م 

أن اًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ إلصم٤ٌمت  اظمحؼؼ ايمػضقماًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اعم٘مررة، وىمد أووح 

تٗمؼ ٟمتٞمج٦م اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ي( شم٤ٌمين اًمٕم٘مالء)طمجٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد هق 

وىمد دًمؾ قمغم ذًمؽ ( اإلًمزام ،اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ،اًمِمٛمقًمٞم٦م) قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اًمٌنم واًمتل شمتًؿ سمذ

                : سم٤مًمٔمقاهر أُمث٤مل

آقمتامد قمغم فمقاهر إًمٗم٤مظ ذم إومٝم٤مم أظمريـ - 
(1)

. 

إن هذه اًمٔمقاهر هل٤م ؾمامت اًمِمٛمقًمٞم٦م واًمٕم٘مالٟمٞم٦م واإلًمزام وٟمتٞمج٦م ذًمؽ شم٤ٌمٟمك 

ًمف ُمـ أُمقر إلصم٤ٌمت ذقمٞمتف  ٓ سمدّ  ٤مٙمقن هذا اًمت٤ٌمين ُمنموقمً قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مالء، وًمٙمل ي

 :وهل

 .شمٍميح اعمنمع اإلؾمالُمل سمذًمؽ .1

 .قمٛمٚمف قمغم ووم٘مف .2

 .قمدم ُمٜمٕمف اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمٚمقيمف .3

ىمٞم٤مم ىمرايـ طم٤مًمٞم٦م أو ُم٘م٤مًمٞم٦م قمغم إوم٤مدة ذًمؽ .4
(2)

. 
                                                                                                               

 .117اًمقؾمٞمط ذم ىمقاقمد ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ص   (1)

 .ن. م  (2)
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وطمّمقل أطمد هذه إُمقر يٗمٞمدٟم٤م أن اعمنمع اإلؾمالُمل ىمد أُم٣م هذا اًمًٚمقك 

 . اعمٕملم

ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، صمؿ درس  الً ُمتٛمث( اًمٜمص اًمنمقمل)ض ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين وقمر

ذم ذ يمام ي٘مقل قمٚمامء إ قل ذ ( يمؼمى)اًمتل شم٘مع ( طمجٞم٦م اًمٔمٝمقر) ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط

وذم اًمٗمّمقل اًمالطم٘م٦م قمرض عم٤ٌمطم٨م أ قًمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُمثؾ إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م 

، ودرس اًمٜمص اًمنمقمل (احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز)وشمٕمٞملم ُمراد اعمنمع ُمـ اًمٜمص ويِمٛمؾ 

اعمتٛمثؾ ذم شمقصمٞمؼ اًمٜمص يمحجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م، ودًٓم٦م اًمٜمص اعمتٛمثؾ سمدراؾم٦م قمٜم٤مس 

اًمٜمص يم٤معمِمؽمك واعمِمتؼ وذم اًمٗمّمؾ إظمػم شمٕمرض ًمٕمالىم٦م اًمٜمّمقص يمٔم٤مهرة 

 .اًمتخ٤مًمػ وُمِمٙمٚم٦م اًمتٕم٤مرض

طمدث ًمٚمٛمٜمٝم٩م إ قزم أ ٤مهذه اًمدراؾم٦م قم٤مرًو  اظمحؼؼ ايمػضقموهبذا ي٘مدم 

ُمـ اًمدراؾم٤مت احلديث٦م وإسمداقم٤مشمف اعمتٛمٞمزة،  ااًمٜمٔمري٤مت وأراء إ قًمٞم٦م ُمًتٗمٞمدً 

وحم٤موًم٦م اًمري٤مدة ذم قمرض هذا اعمٜمٝم٩م اعمًٌط ًمٚمدارؾملم ويمخٓمقة أوًمٞم٦م ًمدراؾم٦م قمٚمؿ 

 :إ قل سمٓمري٘م٦م أيم٤مديٛمٞم٦م طمديث٦م شمٕمتٛمد قمغم

 .اًمٕمٛمؼ واًمِمٛمقًمٞم٦م .1

 .اًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .2

 .ؾمٝمقًم٦م اًمتٕمٌػم وُمت٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م .3

 .ؾمٚمقب اًمؽمسمقي اعمًٌطإ .4

 .إدظم٤مل أراء واًمٜمٔمري٤مت احلديث٦م ذم قمٚمؿ إ قل .5

دروس دم أصقل )يمت٤مسمف إ قزم اًمرايد  اظمحؼؼ ايمػضقمىمّدم  ه1421وذم قم٤مم 

قمـ اًمتٕم٘مٞمدات  اسمٕمٞمدً ( اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل)يمٛمح٤موًم٦م ضمديدة شمٕمرض ( ايمػؼف اإلمومل

ٙمت٤مب حتت٤مج إمم وىم٧م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل راٟم٧م قمغم يمت٥م إ قل، وأ ٌح٧م دراؾم٦م اًم
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ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمٛمٞم٘م٦م  -سمحؼ  -ـمقيؾ ًمٗمؽ ًمٖمتف اعمٓمٚمًٛم٦م، وإن يم٤مٟم٧م هذه اعم١مًمٗم٤مت 

واًمدىمٞم٘م٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ، وًمٙمـ حتت٤مج إمم إقم٤مدة  ٞم٤مهم٦م وشمٓمقير ذم اعمٜمٝم٩م 

 .٤مسم٤مإلو٤موم٦م إمم دظمقل ٟمٔمري٤مت طمديث٦م ذم قمٚمؿ إ قل يمام أذٟم٤م إمم ذًمؽ ؾم٤مسم٘مً 

 قمغم هذه اًمٙمت٥م قمدم اهتامُمٝم٤م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي، وىمد ٓطمظ اعمح٘مؼ اًمٗمْمكم

وقمدم ُم٤ًميرة هذه اًمٙمت٥م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م، وُمـ ىمٌٚمف أؿم٤مر إمم ذًمؽ أؾمت٤مذه 

، ُمـ قمدم ُمقايم٦ٌم هذه اًمٙمت٥م ًمذهٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م (احلٚم٘م٤مت)ذم ُم٘مدُم٦م   ايمشفقد ايمصدر

رشم٦ٌم إمم  اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمتدرج ذم قمرض إومٙم٤مر ُمـ اًمًٌٞمط إمم اعمٕم٘مد وُمـ إؾمٌؼ

اعمت٠مظمر
(1)

. 

ذم قمرض هذا اعمٜمٝم٩م إ قزم اجلديد ظمدُم٦م  اظمحؼؼ ايمػضقمُمـ هٜم٤م اٟمٓمٚمؼ 

طمتك يقايم٥م اًمٓم٤مًم٥م أطمدث اًمٜمٔمري٤مت إ قًمٞم٦م ( اخل٤مرج)ًمٚمدارؾملم عمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ 

 .قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م( آضمتٝم٤مد)عمنموقمٞم٦م  ااًمتل اسمتٙمره٤م أقمالُمٜم٤م اًمٙمرام ٟمٔمرً 

إمم قم٘مٚمٞم٦م واقمٞم٦م، وذهـ وىم٤مد، وؿمج٤مقم٦م أدسمٞم٦م ٓ شمتقاومر  واًمتجديد سمٓمٌٞمٕمتف حيت٤مج

قم٤مدة إٓ ًمٚمٕم٤ٌمىمرة، وإن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك  ٞمح٤مت شمٜم٤مدي سمٕمدم اًمتجديد ذم احلقزات 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهذا سمح٨م ـمقيؾ وُمتِمٕم٥م ٓ جم٤مل ًمذيمره ذم هذا اعم٘م٤مل اعمختٍم

 ـمرح يمت٤مسمف إ قزم ذم ايمشقخ إؽمتوذ ايمػضقمإن اعمح٘مؼ اًمٗمذ : ٟمٕمقد ومٜم٘مقل

قم٤مم ( ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمٜمنم)جمٚمديـ ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػم، وىمد ـمٌع قمـ 

، وؾمقف ٟم٘مقم سمٕمرض ؿم٤مُمؾ هلذا اًمٙمت٤مب وىمراءة هيٕم٦م ٕسمح٤مصمف ه1421

 .وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف، وُم٤ٌمين إؾمت٤مذ اًمٗمْمكم إ قًمٞم٦م اًمتل دّو ٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب اًم٘مٞمؿ

 قزم شمٕمد ُمـ اعمّم٤مدر وذم اجلزء إول يمت٥م ُم٘مدُم٦م يمٌػمة قمـ ُمقاد اًمٌح٨م إ

 : إ قًمٞم٦م اهل٤مُم٦م يمٛمدظمؾ إمم دراؾم٦م هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ ُمتٛمثٚم٦م ذم

                                                                                                               

 .14اعم٘مدُم٦م ص -( دروس ذم قمٚمؿ إ قل)اٟمٔمر   (1)
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 .ُم٤مدة اًمٕمٚمؿ .1

 .ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م .2

 .شم٤مريخ اًمٕمٚمؿ .3

 .اًمتٓمقر اًمٗمٙمري ًمٚمٕمٚمؿ .4

 .ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؿ .5

 .أقمالم اًمٕمٚمؿ .6

 .اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م .7

 .اعمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م .8

 .ومٝمرؾم٧م اًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل .9

ٓمٌققم٦م ُمـ أول يمت٤مب أ قزم إُم٤مُمل وهق وىمد يمت٥م ومٝمرؾم٦م ًمٚمٙمت٥م إ قًمٞم٦م اعم

ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد إمم نظمر اًمدراؾم٤مت إ قًمٞم٦م احلديث٦م، ويم٘مراءة ( أ قل اًمٗم٘مف)يمت٤مب 

إن اعمح٘مؼ اًمٗمْمكم رؾمؿ ُمٜمٝمجف إ قزم وومؼ اًمٓمري٘م٦م : هيٕم٦م هلذا اًمٙمت٤مب ٟم٘مقل

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شمدويـ اًمٕمٚمقم، وٟمجد ذًمؽ ذم أهمٚم٥م ُم١مًمٗم٤مشمف إظمرى

 :ق اًمت٤مزمومٙم٤من ُمٜمٝمجف قمغم اًمٜمح

قمالىم٤مشمف سم٤مًمٕمٚمقم  ،طمٙمؿ شمٕمٚمٛمف ،وم٤ميدشمف ،ُمقوققمف ،شمٕمريٗمف: )قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف .1

 (.إظمرى

 (.وفمٞمٗمتف ،ُمّمدر قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف)اًمتٛمٝمٞمد ويِمٛمؾ  .2

 :شمّمٜمٞمػ اعم٤ٌمطم٨م قمغم أسمقاب .3

 (.اًم٘مرنن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًمٕم٘مؾ)ُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ واحلٙمؿ  -

 (.اًم٘مٓمع واًمٔمـ وظمؼم اًمث٘م٦م)شم٘مًٞمامت أدًمتف وقمرض ًمذ -

 (.ًمقازم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل)شمٕمٞملم ُمراد اعمتٙمٚمؿ  -

 (.ىم٤مقمدة آؾمتّمح٤مب ،ىم٤مقمدة شمٕم٤مرض اخلؼميـ ،ىم٤مقمدة اًمٔمٝمقر)صمؿ درس  -
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ُمٗمردات احلٙمؿ  ،ُمٗمردات احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل ،شم٘مًٞمامشمف ،شمٕمريٗمف: )احلٙمؿ اًمنمقمل .4

 (.اًمقوٕمل

 ،آؿمؽماك ،اًمؽمادف ،اًمت٤ٌميـ ،اًمدًٓم٦م: )ُم٤ٌمطم٨م اًمدًٓم٦م وإًمٗم٤مظ ويِمٛمؾ .5

 (.اًمتْم٤مد

هذه هل أهؿ اعمقوققم٤مت اًمتل اطمتقاه٤م اجلزء إول ُمـ اًمٙمت٤مب، وىمد اطمتقى 

وقمالُم٤مت احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز، اعمِمتؼ ذم اًمٚمٖم٦م ( احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز)اجلزء اًمث٤مين قمغم قمرض 

وقمٜم٤مسه٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م ( ًمٚمجٛمٚم٦م اًمٚمٖمقي٦م)اًمٕمرسمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م آؿمت٘م٤م ، صمؿ شمٓمر  

إول ُمـ اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ وهق  وهذه اعمقوققم٤مت شمدظمؾ ذم اًم٘مًؿ. ووفمٞمٗمتٝم٤م

 .يمام ؾم٤مرت قمٚمٞمف أهمٚم٥م اًمٙمت٥م إ قًمٞم٦م( ُم٤ٌمطم٨م إًمٗم٤مظ)

( طم٘مٞم٘م٦م اإلقمراب)أن يٕمرض نراءه اًمٚمٖمقي٦م ُمثؾ ىمْمٞم٦م  اظمحؼؼ ايمػضقموطم٤مول 

 ٤م، ودرس أيًْم (دراؾم٤مت ذم اإلقمراب)اًمتل درؾمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ( وفمٞمٗم٦م اإلقمراب)و

يمٛمٗمٝمقم اًمق ػ ( اعمٗم٤مهٞمؿ)ودرس ، (إواُمر واًمٜمقاهل( )إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م)

، وـمرح نراء قمٚمامء (اًمٕم٤مم واخل٤مص)وُمٗمٝمقم اًمنمط وُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م، وسمح٨م ُمقوقع 

 .ازمـ همورس وايمسققؿملاًمٚمٖم٦م أُمث٤مل 

وقمرض عمقوققم٤مت ( اًم٘مرنن واًمًٜم٦م)وُمّم٤مدره ( اًمتخّمٞمص)وشمٕمرض عم٠ًمًم٦م 

 .ىمٞمٛم٦م ذم هذا اًمًٞم٤م 

قزم اًم٤ًميد وٟمٔمري٤مشمف ذم ىمْم٤مي٤م قمـ اعمٜمٝم٩م إ  ايمثػمً  اظمحؼؼ ايمػضقمومل خيرج 

وضم٤مء . اًمٕم٤مم واخل٤مص طمٞم٨م قمرض ًمٚمِمٌٝم٦م اعمٗمٝمقُمٞم٦م واعمّمداىمٞم٦م واعمخّمص اًمٚمٌل

 .سمٕمرض ًمٚمٛمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد سم٤مظمتّم٤مر يتٜم٤مؾم٥م وطمجؿ اًمدراؾم٦م

وشمٓمر  ٕهؿ ُم٤ٌمطمثٝم٤م ( اعمالزُم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م)وذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م شمٕمرض ًمٌح٨م 

قمـ اًمْمد واضمتامع إُمر واًمٜمٝمل  اعمقضمقدة ذم يمت٥م إ قل يمٛم٘مدُم٦م اًمقاضم٥م واًمٜمٝمل

واىمتْم٤مء اًمٜمٝمل اًمٗم٤ًمد، وطمرر هذه اعم٤ًميؾ ُمع قمرض ًمٌٕمض إُمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م طمتك 
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 .شمتٙم٤مُمؾ هذه اًمدراؾم٦م اًمرايدة

أو ( إ قل اًمٕمٛمٚمٞم٦م)وظمتؿ يمت٤مسمف يمٕم٤مدة اًمًٚمػ ُمـ ىمٌٚمف سم٤مًمتٓمر  إمم ُم٤ٌمطم٨م 

 .يمام يٕمؼم سمذًمؽ قمٚمامء إ قل( إدًم٦م اًمٗم٘م٤مهٞم٦م)

سمتٕمريٗمف وذيمر قمٜم٤مسه وأـمراومف وشم٘مًٞمٛمف ( آؾمتّمح٤مب) وسمح٨م ُم٠ًمًم٦م

ذًمؽ ٓؿمؽماك اًمؼماءة ( اًمؼماءة وآطمتٞم٤مط)وُمنموقمٞمتف وأدًمتف، ودُم٩م سملم ُمٌحثل 

وآطمتٞم٤مط ذم ُمقوقع واطمد وهق اًمِمٌٝم٤مت احلٙمٛمٞم٦م اًمتحريٛمٞم٦م جيري٤من ومٞمف ويٓمٌ٘م٤من 

قمٚمٞمف
(1)

. 

ُمقوقع إ ؾ اًمراسمع ذم ( اًمتخٞمػم)عمقوقع  اظمحؼؼ ايمػضقموقمرض 

 .اًمتٕم٤مرض

وُمـ ظمالل ىمراءيت هلذا اًمٙمت٤مب شمق ٚم٧م إمم ٟمت٤مي٩م، وشمٕمروم٧م قمغم ُمٜمٝمجٞم٦م 

إ قًمٞم٦م، واؾمتخرضم٧م سمٕمض اعم٤ٌمين إ قًمٞم٦م ًمدى ؾمامطمتف ُمـ  ايمشقخ ايمػضقم

 .ظمالل ىمراءة يمتٌف واعمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٗمٝمٞم٦م ُمع ؾمامطمتف

 :ومٛمـ هذه أراء إ قًمٞم٦م

دروس دم أصقل ايمػؼف )دُم٦م يمت٤مسمف آسمتٕم٤مد قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل يمام أؿم٤مر ذم ُم٘م .1

، وحم٤موًم٦م اًمرضمقع إمم إؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م آضمتامقمٞم٦م، ي٘متْمٞمٜم٤م حتٚمٞمؾ (اإلمومل

قم٘مالٟمّٞم٤م ٤مومٚمًٗمٞمً  الً ٓ حتٚمٞم ٤ماضمتامقمٞمً  ٤مًمٖمقيً  الً اًمٜمص حتٚمٞم
(2)

. 

آسمتٕم٤مد قمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتل ًمٞم٧ًم هل٤م قمالىم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط ُمثؾ ُمٌح٨م  .2

أن هذا اًمٌح٨م  ٤م: وم٘مد ذيمر زم ؿمٗمٝمٞمً (اًم٘مٓمع)٨م اًمذي يذيمر ذم ُمٌح( اًمتجري)

                                                                                                               

 .421اٟمٔمر دروس ذم أ قل اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل ص  (1)

 .172ص 2دروس ذم أ قل اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل، ضمزء   (2)
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ًمٞم٧ًم ًمف ُمدظمٚمٞم٦م ُم٤ٌمذة ذم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط
(1)

. 

اعمٕم٤مضمؿ احلديث٦م، وىمد ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ  ٤مآقمتامد قمغم أوصمؼ اعمّم٤مدر اًمٚمٖمقي٦م ظمّمقً   .3

 .ذم ؾمٞم٤م  احلدي٨م قمـ طمجٞم٦م ىمقل اًمٚمٖمقي ٤مُمٜمف ؿمٗمٝمٞمً 

 .ذم سمٕمض يمتٌف اًمٚمٖمقي٦م إظمذ سمٜمٔمري٦م أن اًمٚمٖم٦م فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م، وىمد أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م .4

 (.اًمؼماءة وآطمتٞم٤مط)اًمدُم٩م ذم إ قل اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم  .5

٥م إن اًمٗم٘مٞمف اًمذوىمل أىمرب إمم ومٝمؿ اًمٜمّمقص ُمـ اًمٗم٘مٞمف اًمّمٜم٤مقمل، وم٤مًمٗم٘مٞمف إدي .6

أدرى سمِمٕم٤مب ُمٙم٦م ٕٟمف ُمـ أهٚمٝم٤م
(2)

. 

، ذم (طمٗمٔمف اهلل) اظمحؼؼ ايمعومل ايمشقخ ايمػضقمواخلال ٦م أن ُم٤م اقمتٛمده أؾمت٤مذٟم٤م 

اًمٌٕمٞمد قمـ همٚمقاء اعمٜمٝم٩م اًمٙمالُمل اًمذي ( اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل)إ قًمٞم٦م هق شم٘مديؿ يمت٤مسم٤مشمف 

ـمٖمك قمغم اًمدراؾم٤مت إ قًمٞم٦م، وشم٘مديؿ اعمٜمٝم٩م احلدي٨م اًمذي يٕمتٛمد قمغم ومٝمؿ 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمذو  اًمٕمرذم اًمذي يٕمٞمِمف اًمٗم٘مٞمف ُمـ 

 .اًمٕمريب ظمالل ظمٚمٗمٞم٤مشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م ودراؾم٤مشمف ًمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب

 

 

                                                                                                               

 .ه1425ًم٘م٤مء ؿمٗمٝمل قم٤مم   (1)

 .49اًمِمٞمخ حمٛمد أُملم زيـ اًمديـ ودوره ذم أٟمامء احلريم٦م إدسمٞم٦م، ص: اٟمٔمر  (2)
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علن هن أعالم العرتيح وفخر للنحىيني السعىديني 
 )*(املعاصرين

ايمدىمتقر حمؿد طمرض فمريػ
(1)

 

صمروا إوقاء، ويمؿ ُمـ اعمٌدقملم اًمذيـ أيمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء إومذاذ ُمـ يٌتٕمد قمـ 

. .اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م سمٛم١مًمٗم٤مهتؿ اعمحٚم٘م٦م اًمٜم٤مومٕم٦م، ُمـ ٓ شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف إًم٘م٤مب اًمرٟم٤مٟم٦م اًمٓمٜم٤مٟم٦م

وم٢مٟمف .. أن أٓف ي٘مروون يمتٌف وُم١مًمٗم٤مشمف ٤مٕٟمف ٓ حيت٤مج إمم سمري٘مٝم٤م، ومٞمٙمٗمٞمف ذومً وذًمؽ 

 ٓ يٜمٗمع أو قمٚماًم  ٤م ينمف اعمرء أن يٙمقن قمٚمٛمف ُمـ ٟمقع اًمٕمٚمؿ اًمذي يٜمتٗمع سمف وًمٞمس قمٚماًم عم

 . يي

لم اًم٤ٌمرزيـ ذم اًمٕم٤ممل طمد اعمٗمٙمريـ اًمٚمٖمقيأ ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمىمّم٦م  شمٚمؽ

ٜمحقيلم اًمًٕمقديلم اًمذيـ ظمدُمقا ًمٖم٦م اًم٘مرنن عمجٛمؾ قمٚمقُمٝم٤م طمد اًماًمٕمريب، وأ

ًمٍمف وأًمػ ذم اًمٕمروض وذم همػم سم٢مظمالص وشمٗم٤من وم٠مًمػ ذم اًمٜمحق وأًمػ ذم ا

اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ سمٕمض وهذه اًمٙمٚمامت اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ؾم٠ميمتٌٝم٤م اًمٞمقم ٓ شمٗمل هذا .. ذًمؽ

ػم، وُم٤م زًم٧م اًمٙمث، وم٘مد شمٕمٚمٛم٧م ُمٜمف ايمدىمتقر ايمػضقمن مل أشمتٚمٛمذ قمغم وإٟمٜمل وإ.. طم٘مف

وأضم٤مب  ومٝمق ُمرضمع ذم يمؾ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ٓ ي٠ًمل ذم ُم٠ًمًم٦م ًمٖمقي٦م إّٓ .. أشمٕمٚمؿ إمم اًمٞمقم

ن يٙمـ أٓف ُمـ ـمالب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ىمد درؾمقا اًمٚمٖم٦م قمغم وإ.. وورم

ُمـ يمتٌف  اوم٢من اعمئ٤مت ُمـ إؾم٤مشمذة يمذًمؽ أوم٤مدوا يمثػمً ، ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

خمتٍم »و شخمتٍم اًمٜمحق»: وُمـ ذًمؽ يمت٤مسم٤مه اًم٘مٞمامن.. ًمٕمرسمٞم٦ماًم٘مٞمٛم٦م ذم شمدريس ا

                                                                                                               

 .م1991/ ه1411، 11ذ  9اعمقؾمؿ، اًمٕمددان ٚم٦م جم )*(

 .أؾمت٤مذ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجّدة، شمٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ سم٤مجل٤مُمٕم٦م (1)
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ٕم٦م ٕيمثر ُمـ قمغم ـمالب اجل٤مُم ٤مدراؾمٞمً  اويمت٤مب خمتٍم اًمٜمحق يم٤من ُم٘مررً ..  شاًمٍمف

 .و درت ُمٜمف ـمٌٕم٤مت قمدة.. قمنم أقمقام

هق أطمد اًمرواد اعم١مؾمًلم ًم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  وايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم 

ايمدىمتقر وم٘مد شمؿ شم٠مؾمٞمس هذا اًم٘مًؿ يد .. قمٌد اًمٕمزيز  ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ،سمٙمٚمٞم٦م أداب

 .ا٤م اهلل ظمػمً ويده ضمزامه فمؿر ايمطقى ايمسود

وىمد شمقمم ري٤مؾم٦م ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، يمام أذف قمغم جمٚم٦م اًمرايد اًمتل يمٜم٧م ارأس  

وهل جمٚم٦م صم٘م٤مومٞم٦م . ه1399٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قم٤مم سم احتريره٤م قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ُمٕمٞمدً 

 .آضمتامقمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب يم٤مٟم٧م شمّمدره٤م اًمٚمجٜم٦م

شمٕمقد إمم سمداي٦م شم٠مؾمٞمس ىمًؿ اًمٚمٖم٦م  زمويمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقموُمٕمرومتل 

ايمدىمتقر فمؿر ايمطقى ايمسود ُمـ  الً طمٞم٨م يم٤من اًم٘مًؿ يْمؿ يم.. أداب اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م

، ويمٜم٧م وىمتٝم٤م اعمٕمٞمد اًمقطمٞمد سم٤مًم٘مًؿ ًمذًمؽ وم٘مد شمٕم٤مُمٚم٧م وايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

ٕمد قمقديت ُمـ اًمٌٕمث٦م ؾمٕمدت سمزُم٤مًمتف، ، وسم٤موقمٚمٛمٞمً  ٤م شمٕم٤مُمٚم٧م ُمٕمف أدسمٞمً يمام ٤مُمٕمف إداريً 

وم٘مد يمٜم٧م أقمقد إًمٞمف ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًميؾ اًمٚمٖمقي٦م .. واؾمتٗمدت ُمـ قمٚمٛمف اًمٌمء اًمٙمثػم

اًمتل شمِمٙمؾ قمكم، أو أـمٚم٥م ُمٜمف أن يرؿمدين إمم سمٕمض ُم٤م يمت٥م ذم ُمقوقع ُم٤م أو ُم٤م أًمػ 

 .ذم قمٚمؿ ُم٤م

ٝمر ًمٞمتذيمر ُم٤م فم ٤مقمٚمٞمف أو اٟمف اؾمتٖمر  وىمتً  وٓ أذيمر أن أي ُم٠ًمًم٦م ىمد اؾمتٕمّم٧م 

اعم١مًمٗم٤مت ىمديٛمٝم٤م  ٕهؿ اُمًتحًي  وم٘مد يم٤من داياًم .. ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف طمقل ىمْمٞم٦م ًمٖمقي٦م ُم٤م

، ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت اًمٜمحقي٦م ٤مومٝمرؾًم  اُم١مظمرً ظمؼمين اٟمف أ در وىمد أ.. وطمديثٝم٤م ذم جم٤مل اًمٚمٖم٦م

يدل قمغم وذًمؽ .. حق ُمـ يمت٥م وُم١مًمٗم٤مت شمراصمٞم٦م وطمديث٦ميْمؿ يمؾ ُم٤م ـمٌع ذم قمٚمؿ اًمٜم

وقمٚمٛم٧م .. ؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ىمديٛم٦م وطمديث٦مإعم٤مُمف اًمٙمٌػم سمٙمؾ ُم٤م يتّمؾ هبذا اًمٕمٚم

ـمقيٚم٦م ذم مجع هذه اعم١مًمٗم٤مت، طمتك فمٝمر اًمٗمٝمرس اعمٜمِمقد قمغم ظمػم  ٤مٟمف ىمد ىم٣م أقمقاُمً أ

 . قرة ممٙمٜم٦م
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ُمف ضمزء ُمـ إعم٤م شخمتٌم ايمٌمف»و  شخمتٌم ايمـحق» :وًمٕمؾ يمت٤مسمٞمف اًمٕمٔمٞمٛملم

ومٝمام ُمرضمٕم٤من ًمٙمؾ ُمتخّمص وٓ همٜمك ًمٙمؾ ُمٙمت٦ٌم .. ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماعمقؾمققمل سمٕمٚمقم اًمٚم

وخٛم٦م إلظمراج هذيـ اًمٙمت٤مسملم، إذ مه٤م  اضمٝمقدً  ايمدىمتقر ايمػضقمقمرسمٞم٦م قمٜمٝمام وم٘مد سمذل 

وىمد وٛمٜمٝمام يمؾ .. ٥م اًمٜمحق واًمٍمف اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦مقمّم٤مرة ىمراءشمف ًمٙمؾ يمت

قمٍمي ومريد  أسمقاب اًمٜمحق واًمٍمف اعمٝمٛم٦م سمٕمد أن ؿمذهب٤م وهذهب٤م وأظمرضمٝم٤م ذم صمقب

يٕم٩م سم٤مُٕمثٚم٦م اًمٕمٍمي٦م ويٛمتٚمئ سم٤مًمتٓمٌٞم٘م٤مت، ظم٤م ٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اإلقمراسمٞم٦م اًمتل يزظمر 

ؿمٝمر اًمٙمت٤مسملم واًمذي يْمؿ رهمؿ  ٖمر طمجٛمف واًمذي هق أ.. شخمتٌم ايمـحق»٤م يمت٤مسمف هب

 . سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤ميٞم٦م اأهؿ أسمقاب اًمٜمحق سمدًء سم٤ٌمب اًمٙمٚمٛم٦م واٟمتٝم٤مءً 

يٖمٜمل يمؾ ُمدرس ًمٚمٜمحق قمـ أن يرضمع إمم ويٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب صمروة ًمٖمقي٦م إذ  

سمذًمؽ قمٜمف، ورضمع إمم  ايمدىمتقر ايمػضقموم٘مد ىم٤مم .. ًمٓمالسمف ٤ماًمٙمت٥م إُمٝم٤مت ًمٞمٕمد درؾًم 

وٓ يٚمزم .. ذم اًمٜمحق إلظمراج هذا اًمٙمت٤مب ٤مضمٕمً وُمر اُم٤م يزيد قمـ ُم٤مي٦م وقمنميـ ُمّمدرً 

ذم أي ُمقوقع ٟمحقي ًمٞمجد ومٞمف  ايمػضقمُمدرس اًمٜمحق أيمثر ُمـ أن يرضمع إمم يمت٤مب 

 .ٗم٤مءه ويمٗم٤ميتفؿم

ورهمؿ  ٖمر طمجؿ اًمٙمت٤مب وم٘مد وٛمٜمف سمٕمض اعم٤ًميؾ إظمالىمٞم٦م اعمٝمٛم٦م سملم 

ُمدرؾم٦م اًمٌٍمة وُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م وووع رأيف ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م قمغم طمدة سملم شمٗمْمٞمؾ ًمرأي 

 .ُمدرؾم٦م قمغم رأي اعمدرؾم٦م إظمرى

 .ويم٤من أُمٞمؾ إمم رأي ُمدرؾم٦م اًمٌٍمة ذم ُمٕمٔمؿ شمٚمؽ اعم٤ًميؾ 

اًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م  شخمتٌم ايمـحق»ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ  ايمدىمتقر ايمػضقميمام اؾمتٕمٛمؾ 

ًمتقوٞمح ُم٤ًميؾ ٟمحقي٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مًمِمجرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمالؾمؿ واًمٗمٕمؾ سمٙمؾ أىم٤ًمُمٝمام 

وومروقمٝمام واجلداول اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مب ًمتقزيٕم٤مت يمثػمة يمجدول شمقزيع أؾمامء 

 .اإلؿم٤مرة وإؾمامء اعمق قًم٦م وهمػمه٤م

ذم هذا اًمٙمت٤مب هق  ايمدىمتقر ايمػضقم وُمـ أًمٓمػ ُم٤م يٛمٞمز إُمثٚم٦م اًمتل أورده٤م



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

324 

 

اؾمتٕمامًمف ٕؾمامء أسمٜم٤مءه ذم شمٚمؽ إُمثٚم٦م ًمذًمؽ حيس يمؾ ُمـ يًتٕمٛمٚمٝم٤م سمحٞمقيتٝم٤م 

 .وقمٗمقيتٝم٤م

ُم١مًمٗم٤مت أظمرى ذم  يمؾدىمتقر ايمػضقموسم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٙمت٥م اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م، وم٢من  

دراؾم٤مت ذم »ويمت٤مسمف  شدراؾم٤مت ذم اإلقمراب»م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمـ ذًمؽ يمت٤مسمف قمٚمق

.. ذم أطمد أسمح٤مصمل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اُمـ هذا اًمٙمت٤مب إظمػم يمثػمً وىمد اؾمتٗمدت .. شٗمٕمؾاًم

 .سمػموت ذ  ٤مدر قمـ دار اًم٘مٚمؿ شدراؾم٤مت ذم اًمٗمٕمؾ»ويمت٤مب 

ويتٜم٤مول يمؾ ُم٤م خيص اًمٗمٕمؾ اًمٕمريب ُمـ ُمقوققم٤مت ٟمحقي٦م وسومٞم٦م ًمتٕمريػ  

ورهمؿ  ٖمر  ..وشم٘مًٞمٛمف وسمٜم٤ميف وإؾمٜم٤مده وهمػم ذًمؽاًمٗمٕمؾ ودًٓم٦م اًمٗمٕمؾ واؿمت٘م٤مىمف 

د وجي.. إمم طمقازم ؾمتلم ُمرضمٕم٤م إلظمراضمف ايمدىمتقر ايمػضقمجؿ اًمٙمت٤مب وم٘مد رضمع طم

ٔراء  ٤مواومٞمً  ايمام جيد إجي٤مزً ، راًء ظم٤م ٦م ذم يمثػم ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٗمٕمؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦مومٞمف اًم٘م٤مرىء ن

وٓ خيٚمق اًمٙمت٤مب ُمـ شمٌقي٥م خمتٍم عم٤م ـم٤مل .. ٤م اًمٜمحقيلم ذم ُم٠ًمًم٦م ومٕمٚمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦مأورده

 .الً ٠ًمًم٦م اؿمت٘م٤م  اًمٗمٕمؾ ُمثشمٌقيٌف ذم يمت٥م اًمٜمحق يمٛم

 وٓ.. إظمرى ايمدىمتقر ايمػضقموهق يمت٤مب ٓ ي٘مؾ ذم أمهٞمتف يمذًمؽ قمـ يمت٥م  

 .همٜمك ًمٙمؾ ُمٙمت٦ٌم أدسمٞم٦م أو ًمٖمقي٦م قمٜمف

.. ذم ظمدُم٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل واًمٕمريبسم٤مع ـمقيؾ  ويمؾدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

دّرس ، ٘م٘مٝم٤مومًقى اعمخٓمقـم٤مت اًمتل طم.. و ظمؼمة ـمقيٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤متومٝمق ذ

ؽ قمٌد اًمٕمزيز وهل ُم٤مدة ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت ذم ىمًؿ اعمٙمت٤ٌمت ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚم

 .همزير وظمؼمة ُمديدة ذم هذا اعمج٤مل ٓ يت٠مشمك شمدريًٝم٤م إٓ ًمّم٤مطم٥م قمٚمؿ، ومريدة

يمذًمؽ ُم١مًمػ ذم قمٚمؿ حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت وٛمٜمف  يمؾدىمتقر ايمػضقموىمد فمٝمر 

ؾ ُمـ أراد أن يتٛمرس ٦م دًمٞمؾ ُم٘مٜمـ ًمٙموسمٛمث٤مسم.. ٞمٚم٦م ظمؼمشمف اًمٓمقيٚم٦م ذم هذا اعمج٤ملطمّم

وٓ ي٘متٍم ذًمؽ قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمٔمري٦م وم٘مط سمؾ شمْمٛمـ اعم١مًمػ ٟمامذج .. ذم هذا اًمٕمٚمؿ

ُمع ذح واٍف ًمٙمؾ ظمٓمقة ، طمٞم٦م ًمٌٕمض اعمخٓمقـم٤مت ُمع ٟمامذج خلٓمقات حت٘مٞم٘مٝم٤م
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 الً وسمٞم٤من ُمٗمّمؾ عم٤م يٜمٌٖمل قمٛمٚمف إلظمراج أي خمٓمقـم٦م ُمـ قمزًمتٝم٤م وإ داره٤م قمٛم

 .ويرضمع إًمٞمف اًم٘مراء واعمتخّمّمقن.  اًمٗم٤ميدة شمٕمؿ سمف ٤مُمٓمٌققمً 

وىمد مجع  ،وهذا اعم١مًمػ هق ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مدرة ذم هذا اعمج٤مل اًمؽماصمل احلٞمقي 

وظمؼمشمف ذم شمدريس  ،ظمؼمشمف ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت: سملم ظمؼمشملم ايمدىمتقر ايمػضقمومٞمف 

 .ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت ًمٓمالب اجل٤مُمٕم٦م

قم٤مت اًمٜم٤مدرة ن قمغم اخلقض ذم اعمقوقممـ يٍمو ايمدىمتقر ايمػضقمويٌدو أن 

ت ومٙمام ٟمدرت اعم١مًمٗم٤مت ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت، ٟمدرت اعم١مًمٗم٤م.. ااًمتل ٓ شمٓمر  يمثػمً 

ىمّمد سمذًمؽ سم٤مًمٓمٌع اًمٙمت٥م اًمتل اظمتٍمت وٓ أ.. احلديث٦م اعمٌدقم٦م ذم قمٚمؿ اًمٕمروض

 و ًمٙمـ اًمٜم٤مدر واًم٘مٚمٞمؾ هق.. و أظمرضمتف ذم طمٚم٦م ضمديدة ومذًمؽ يمثػمهذا اًمٕمٚمؿ أو سمقسمتف أ

 .اعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمّمدت ًمٕمٚمؿ اخلٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٘مد واعم٤ًمءًم٦م

وذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ .. ، ومل يٗمٕمٚمف ُمٕمف اًمٙمثػمونايمدىمتقر ايمػضقموهق ُم٤م ومٕمٚمف 

٤مدي اًمٓم٤ميػ إديب ذم قم٤مم واًمذي  در قمـ ٟم ،شكؼد واومؼماح: دم فمؾؿ ايمعروض»

ًم٘مديؿ اًمذي ذم هذا اًمٙمت٤مب ٟم٘مدا عمٜمٝم٩م اًمٕمروض ا ايمدىمتقر ايمػضقموىمد ىمدم  ،ه1398

إذ  ،"ايمعكم"٦م اًمتل اقمتٛمده٤م ذم ووٕمف ًمٙمت٤مسمف قمغم ـمري٘متف اًمري٤موٞم اخلؾقؾاقمتٛمد ومٞمف 

أن يت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م سمٞم٧م  أطمَم قمـ ـمريؼ آؾمتٜمت٤مج اًمٕم٘مكم يمؾ اًمتٗمٕمٞمالت اًمتل يٛمٙمـ

صمؿ  ٜمٗمٝم٤م إمم جمٛمققم٤مت ؾمامه٤م اًمدواير صمؿ ىم٤مم سمٗمرزه٤م وشمٕمرض اًمِمٕمر اًمٕمريب، 

عمًتٕمٛمٚم٦م واًمٌحقر اعمٝمٛمٚم٦م واًمٌحقر اعمًتٕمٛمٚم٦م صمؿ  ٜمػ ًمٚمتٗمٕمٞمٚم٦م اعمٝمٛمٚم٦م واًمتٗمٕمٞمٚم٦م ا

اًمٌحقر اعمًتٕمٛمٚم٦م اًمتل هل٤م ؿمقاهد ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب وومؼ ُمٜمٝم٩م ري٤ميض أيْم٤م وذم 

 . وطمدات ُمٜمٗمردة وممتزضم٦م وسمًٞمٓم٦م وُمريم٦ٌم وهٙمذا

اجلديد قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٖمٞمػمات ذم اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ  ايمػضقموىمد ىم٤مم ُمٜمٝم٩م  

 : ُمٜمٝم٤م

وإوشم٤مد واًمٗمقا ؾ وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمف سمٜمٔم٤مم احلريم٦م  إًمٖم٤مء ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب .1



  |  فكز العاّلمة الفضلي يـفقزاءات 
 

326 

 

 .واًمًٙمقن

 .إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت  ٗم٤مت اًمٌحقر .2

إًمٖم٤مء ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؾ مجٞمٕمٝم٤م، واًمزطم٤موم٤مت اعمٚمتزُم٦م مجٞمٕمٝم٤م، وآؾمتٕم٤مو٦م قمٜمٝم٤م  .3

 .سمْمٌط اًمتٗم٤مقمٞمؾ هبٞمئ٤مهت٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

ًمٌٞم٧م واقمت٤ٌمر مجٞمع اًمتٗمٕمٞمالت ذم ا دأ اًمت٠م ٞمؾ واًمتٗمريع ذم اًمتٗم٤مقمٞمؾ،إًمٖم٤مء ُمٌ .4

 .ًٓ أ ق

 .شم٘مًؿ اًمتٗم٤مقمٞمؾ إمم صم٤مسمت٦م وُمتٖمػمة .5

طمٍم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمزطم٤موم٤مت سم٤معمتٖمػمات اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وآطمتٗم٤مظ هل٤م سم٠مؾماميٝم٤م وهل  .6

 .اإلوامر واًمٕمّم٥م واخلٌـ واًمٓمّل واًمٙمػ

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مت  ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمذًمؽ سمٕمض ُم٤م أحتػ سمف 

ذًمؽ قمدا ُم٤م أظمذه .. إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ي١مًمػ ومٞمٝم٤م وإٟمت٤مج قم٘مكم ًمٖمقي صمّر، و ُمقوققم٤مت مل

 .ٓف اًمٓمالب قمٜمف ُمـ قمٚمقم يمثػمةن

ٟمف قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م وُمٗمخرة ُمـ ُمٗم٤مظمره٤م وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمامء إ 

 .ضمديرون سم٠من ي٘مدر طم٘مٝمؿ وومْمٚمٝمؿ وطم٘مٞم٘مقن سمٙمؾ اًمتٙمريؿ واًمٕمروم٤من
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 )*(الذكتىر عثذ اهلادي الفضلي: أمساء عرتيح

ؽمتوذ ضمسكم زموهمؼقفإديى إ
(1)

 

اًم وضمٝمف يت٠مسمط طم٘مع احلرم اجل٤مُمٕمل سمخٓمقاشمف اعمتئدة، قم٤مدة ُم٤م يمٜم٤م ٟمراه يذر ٞمٌتف ُمٞمٛم 

أيمـ ىمد رأيتف ـمٞمٚم٦م  ، وملواًمّمٛم٧م يٖمٚمػ ؾمٛمتف سمقىم٤مر اًمٕمٚمامء ،ؿمٓمر يمٚمٞم٦م أداب

، وىمد ىمٓمع أطمًٌف أن ، طمتك أٟمٜمل ُٓمرة أو ُمرشملم إّٓ   دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م ي٘مقد ؾمٞم٤مرة

اًمث٘م٤موم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م  أطمد اًمٗمالؾمٗم٦م اعمِم٤ميلم ذم ٤مٕؿمقاط اًمٓمقيٚم٦م ضمٞمئ٦م وذه٤مسمً شمٚمؽ ا

ووع سمق ٚم٦م صم٤مسمت٦م  ، ومٙم٠مٟمفاًم٘مديٛم٦م، مل يٙمـ ًمٞمختٚمط سم٠مطمد، سمؾ يم٤مٟم٧م وضمٝمتف ُمٕمرووم٦م

ُمٙمتٌف، ذم  قرة  ، وُمـ صمؿ اًمتقضمف إمم٤مهف، ُمـ سمٞمتف إمم اعم٤ٌمين اًمدراؾمٞم٦محتدد ادم

قمقامل ُمـ اًمّمٛم٧م اًمرايع، ذًمؽ اًمّمٛم٧م يمٚمف يٕمٞمش  ، وهق ذم ذًمؽُمرؾمقُم٦م اعمٕم٤ممل

 ..اًمذي يتحقل إمم طمٙمٛم٦م، أو إمم قم٤ٌمدة

، أي أٟمف يٛمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م تقيلم اًمٜمٝم٤ميٞملم ُمـ اًمٜمحق اًمٕمريبيدرس ًمٜم٤م اعمً يم٤من

، ُم٤م جيٕمؾ  قرشمف ُمرشمٌٓم٦م ذم إذه٤من، وهذا اعمٓم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدرس اجل٤مُمٕمل  ٤مي٦م

، يمام شمٗمّمؾ شمٚمؽ اًمًٜمقات ُم٤م سملم اعمًتقى فمل اًمٗمًٞمح اًمذي يٗمّمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜماًمٕم٤م سمذًمؽ

، ف ُمرشمٌط سم٤مًمتخرج، أي أن اطمتٙم٤ميمٜم٤م سمف، إٟمُمـ اًمٜمحق واعمًتقيلم إظمػميـ إول

، وًمذا وم٢من ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مًم٘مًؿ وسم٠مؾم٤مشمذة اًم٘مًؿ إًمٞمف ؾمقف يت٠مظمر إمم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م وشمٕمرومٜم٤م

أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م وأًمٗم٦م ُمـ شمٕمرومٜم٤م إمم ذًمؽ إؾمت٤مذ اًمذي ٟمراه  اأيمثر شمٌٙمػمً  ؾمقف شمٙمقن
                                                                                                               

اًمًٜم٦م  9519م اًمٕمدد 1994يقًمٞمق  ۷، ه1415حمرم  ۸۲ٟمنم ذم ضمريدة اًمري٤مض، اخلٛمٞمس  )*(

 .احل٤مدي٦م واًمثالصمقن

، ريٞمس حترير جمٚم٦م اإلقمالم وآشمّم٤مل اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمث٘م٤موم٦م ضمّدةأدي٥م وٟم٤مىمد ُمـ  (1)

 .شمٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجّدة، واإلقمالم اًمًٕمقدي٦م
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صمؿ أٟمف ومق   ،ا، وهق  ٤مُم٧م أسمدً قمغم اًمت٘مرب ُمٜمف، إن ُمالحمف ه٤مدي٦م وًمٙمـ ٓ ٟمجن

٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ُمـ ساُم٦م ذم صم شٟمحق»سمٙمؾ ُم٤م حيٛمٚمف ُمّمٓمٚمح  ،ذًمؽ أؾمت٤مذ ًمٚمٜمحق

، إٟمٜم٤م همدوٟم٤م ُم٤م ًم٨ٌم أن أظمذ ذم اًم٘مرب ُمـ قم٤معمفاًمزُم٤من رهمؿ ذًمؽ  ، وًمٙمـٟمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م

ًمٚمدظمقل إمم قم٤ممل هذا  ٤موٟمٗمًٞمً  ٤ميًٛمح ًمٜم٤م سم٠من  ٞمئ أٟمٗمًٜم٤م روطمٞمً  طمٞمٜمٝم٤م قمغم سمٕمد زُم٤مين

، قمـ أؾمٚمقب ًمٜمٛمٜمع أٟمٗمًٜم٤م قمـ أؾمئٚم٦م ؾم٤مذضم٦م، أو ىمؾ ـمٗمقًمٞم٦م ، طمٞمٜمٝم٤م مل ٟمٙمـإؾمت٤مذ

 ويم٤من زُمالوٟم٤م ممـ ذومقا.. سم٤مًمٓمالب، وأؾمئٚم٦م يمثػمة هذا إؾمت٤مذ، يمٞمػ ي٘مٞمؿ  ٚمتف

ظمٚم٘مف اًمرومٞمع، قمـ هدويف، وشمٕم٤مُمٚمف سم٤مًمدراؾم٦م قمغم يديف ىمٌٚمٜم٤م يتحدصمقن قمـ قم٤معمٞمتف، قمـ 

اجلًقر اًمتل مل حيؾ دون شمٚمؽ اعم٤ًموم٤مت ُمـ  أن ذًمؽ إّٓ .. إسمقي ُمع اًمٓمالب

ٟمٕمٞمش شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت ُمـ إؾمئٚم٦م، يمل  ، ويم٤من اًم٘مدر ؿم٤مء أنأىمٛمٜم٤مه٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف

إؾمت٤مذ سم٠مٟمٗمًٜم٤م، أن ٟمٚمٛمس ذًمؽ  ، أن ٟمٕمٞمش قم٤ممل ذًمؽٟمتٕمرف إمم قم٤معمف ُمٕم٤ميٜم٦م

دمرسم٦م ُمـ أُمتع دم٤مرسمٜم٤م  ، وًم٘مد يم٤مٟم٧مقىم٤مر، وًم٘مد يم٤من ذًمؽ ًمٜم٤ماًمّمٛم٧م، وذًمؽ اًم

 ..ًمدراؾمٞم٦ما

ؾمٜمقاشمٜم٤م اجل٤مُمٕمٞم٦م قمغم آٟمتٝم٤مء وىمد ذومٜم٤م سم٤مًمدراؾم٦م قمغم يد أؾمت٤مذٟم٤م أوؿمٙم٧م 

ؾمت٤مذ اًمذي يمٜم٤م ٟمرىم٥م ُمـ يمث٥م ُمِمٞمتف، ، ذًمؽ إايمعالمي ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

يم٤من ؾمٛمتف اًمرزيـ  اهلقاضمس اًمتل، شمٚمؽ وىم٤مره، هدوءه، وىمٌؾ ذًمؽ ،طمريم٤مشمف اعمتئدة

، شمٚمؽ اعمٕم٤ميٜم٦م ُمٚمحٛم٦م ُمـ ُمالطمؿ احل٥م ٙمـ شمٔمؾ شمٚمؽ اًمتجرسم٦موًم ،يقطمل هب٤م إًمٞمٜم٤م

، ذًمؽ إؾمت٤مذ اًمذي أطمًٌٜمل همػم ُم٤ٌمًمغ اًمٓمالب وأؾمت٤مذهؿ واًمت٘مدير واًمقوم٤مء ُم٤م سملم

ُمـ اعمِمتٖمٚملم سمف  ٤موصمٞم٘مً  ًٓ سم٤مًمؽماث واعمتّمٚملم سمف اشمّم٤م ًمق قمددشمف أطمد أيمثر اًمٕم٤مروملم

إمم حم٤مرضاشمف ذم اًمٜمحق  ايمٜم٧م أضمدين ُمِمدودً  .(.٤موسمالهم٦م وأ قل وم٘مف وُمٜمٓم٘مً  احقً ٟم)

، ٤م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٕمتٞمد سمٓمري٘م٦م قمٍمي٦مي٘مدم ًمٜم ، واًمتل اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالهل٤م أناًمٕمريب

طم٘مٞمٌتف ذًمؽ  ، وهق حيٛمؾ ذموشمٗمريٕم٤مشمف اعمٕمٝمقدة ،سمٙمؾ ؿمقاهده ًٓ ُم٘مٌق ٤مدمٕمٚمف ؾم٤ميٖمً 

أن ىمدُمف ه  ، إّٓ سمحٙمؿ سوف اًمدهر ٙم٦م، أوراىمف ُمتٝم٤مًماًمٙمت٤مب اًم٘مديؿ اًمٓمٌع

، ًٕمٗمٞم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م أؾمت٤مذٟم٤ما ، ٓ أدري ُم٤م قمٛمر شمٚمؽ اًمٓمٌٕم٦م ُمـ ذحظمٚمقده

ـم٤ٌمقمل يْمٛمـ هل٤م أن شمٙمقن صمروة ممت٤مزة  وًمٙمـ اًمذي يٛمٙمـ زم ختٛمٞمٜمف أ ٤م متتد إمم قمٛمر

 ..ُمـ يمت٤مب شمراصمل سم٤مًمغ اًم٘مدم
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، وطمتك ًمٞمٔمـ اًمقاطمد سم٠ميمٛمٚمٝم٤م يٜمٍمف يمٚمٞم٦م إمم اًمًٌقرة ،اعمح٤مرضة طملم شمٌدأ

أن ذًمؽ اًمقهؿ  ، إّٓ تٝمل وهق مل يٜمتٝمل ُمـ يمت٤مسم٦م اًمدرسيٜم ُمٜم٤م أن اًمقىم٧م ؾمقف

ذم طم٤ًمب وىم٧م اًمٙمت٤مسم٦م ذًمؽ آٟمْم٤ٌمط اًمٕمجٞم٥م  ، إذ شمٕمقدٟم٤م قمغمهقم٤من ُم٤م يتٌخر

، وُم٤م يٜمٌع ُمـ أؾمئٚم٦م اعمقوقع اعمدروس ، وُمـ صمؿ آٟمٍماف إًمٞمٜم٤م وذحقمغم اًمًٌقرة

ايمدىمتقر ، ومل يٙمـ أؾمت٤مذٟم٤م اًمٕمريب سمف أو سمٛم٤ًميؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٜمحقوُمٜم٤مىمِم٦م شمتٕمٚمؼ 

 ، سمؾأو شمرايمٞم٥م ًمٞمس هل٤م  ٚم٦م سم٤محلٞم٤مة ٤مإمم اًمٜمحق سم٤مقمت٤ٌمره إقمراسمً  ٤مُمٜمٍمومً  ٤مٟمحقيً  ايمػضقم

قمٛمٞم٘م٦م ًمّمٚم٦م اًمٜمحق اًمٕمريب قمغم  ، سمٕمض ٟمٔمراتإٟمٜمل عم٧ًم ُمـ ظمالل حم٤مرضاشمف ًمٜم٤م

ٕمريب ذم آضمتامقمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن اًم ؽميمٞم٦ٌم، واًماًمٌٜمل واًمؽمايمٞم٥م سم٤محلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦مُمًتقى 

أىمرب ُم٤م يٙمقن إمم  ايمػضقم ، مم٤م ضمٕمٚمٜمل أقمرف أن أؾمت٤مذٟم٤ماجل٤مهٚمٞم٦م و در اإلؾمالم

، سمحٞم٨م وآضمتامقمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٚمًقف يريد رسمط اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م سم٤معمٕمٓمٞم٤مت احلْم٤مري٦م

تل ىمد ، واًماعمجتٛمع واًمٜم٤مس ٓ يٙمتٗمل ُمـ اًمٜمحق سم٤مجلقاٟم٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل شمٕمزًمف قمـ

ًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أطمجٞم٦م أٟمز ، ويم٠م ٤مُمٕمزول، قمـ طمريم٦م اًمقاىمع حتٞمؾ اًمٚمٖم٦م إمم قم٤ممل

اًمٜمٔمرات اًمرايٕم٦م  ، وًمٙمـ شمٚمؽيمقيم٥م نظمر همػم يمقيمٌٝمؿ، وُمـ قم٤ممل نظمر همػم قم٤معمٝمؿ

سم٤مًمٔمقاهر  اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٗمًػم اًمٔمقاهر اًمٜمحقي٦م ُمـ ظمالل رسمٓمٝم٤م ايمػضقمُمـ أؾمت٤مذٟم٤م 

أو  ،ِمٌف اخلقاـمرذم ُمٕمرض طمديثف ذم ُم٤م ي، يم٤مٟم٧م شم٠ميت آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕمرب ىمدياًم 

 ا، ٟمحقً ، يٙمقن اًمٜمحق اًمذي ٟمدرؾمف٤م، ُمٜمٝمجً حلٔم٤مت اًمتجكم، ٕن اعمح٤مرضة حمٙمقُم٦م

، وهذا ُم٤م طمرُمٜم٤م ُمـ آؾمتزادة ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٛمح٤مت يٗمن ـمر  إداء اًمٜمحقي ٤مقمٚمٛمٞمً 

هب٤م ُٕمٙمـ اخلروج سم٤مًمٜمحق  ٤مظم٤مً   ٤مأطم٥ًم أن ًمق أقمٓمٞم٧م اًمقىم٧م واًمدرس ُمٜمٝمجً  اًمتل

 ..قمقاعمف اعمدرؾمٞم٦م اًمتل ٟمٙمٌٚمف هب٤م ٕمريب ُمـاًم

ضمع ُمتٜمققم٦م قمـ اعمقاد اًمتل سم٘مراءة ُمرا ٤م، يمٜم٧م ُمٖمرُمً طملم دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م

 درس اًمٕمروض واًم٘م٤مومٞم٦م واًم٘مراءات ، أذيمر أٟمٜمل ىمرأتأدرؾمٝم٤م، ىمٌؾ أن حيلم ُمققمده٤م

م قمدة هتٞمئ زم ُمٕمروم٦م شمٚمؽ اًمٕمٚمق ُمراضمع ذ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملاًم٘مرنٟمٞم٦م وشم٤مريخ اًمٜمحق ذ 

 ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم، وًمٙمؿ يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٤مت ٤م ذم وىمتٝم٤ماًمتل ؾمقف أدرؾمٝم

، ومٙم٤مٟم٧م يمتٌف اًمٕمٚمقم اعمختٍمة واعمٗمٞمدة ذم سم٤مهب٤م ظمػم قمقن زم ذم اًمتٕمرف إوزم ًمتٚمؽ

سمؾخقص ايمعروض، ايمؼراءات )٦م واعمتداوًم٦م سملم ـمالب اعمٕمروم٦م اعمٓمٌققم٦م واعمٕمرووم
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إلفمراب، مراىمز ايمدراؽموت ايمـحقيي، دراؽموت سموريخ وسمعريػ، دراؽموت دم ا: ايمؼرآكقي

إمم يقُمل هذا،  ، وُم٤م زاًم٧ماعمراضمع اعمٝمٛم٦م اًمتل رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م، طمٞمٜمٝم٤م ُمـ( دم ايمػعؾ

، واًمتل اًمٕمٚمقم ، ومٝمل متت٤مز سمٙمق ٤م ُم٤مدة خمتٍمة ًمتٚمؽأرضمع إًمٞمٝم٤م ُمـ وىم٧م إمم نظمر

، ٦مٌىمري ، وشمٚمؽ اًم٘مدرة قمغم ضمٕمؾ شمٚمؽ اًمٕمٚمقمشمدل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى قمغم ذًمؽ اجلٝمد

 ، وإن يمٜم٧م أقمت٘مد أن شمٚمؽؿ ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرنٟمٞم٦م واًمٜمحقي٦مإمم ـمالب اًمٕمٚم

 ، ىمد طمرُمتٜم٤م ُمـ قمٚمؿ هذااعمختٍمات اعمٛمت٤مزة، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞمتٝم٤م ووضم٤مهتٝم٤م

اًمٕمرسمٞم٦م  ًمٞمػ اعمقؾمٕم٦م ذم ُم٤ًميؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم اًمث٘م٤موم٦مإؾمت٤مذ اًم٘مدير، ومٞمام ًمق اٟمٍمف إمم اًمتآ

ُمـ  ، ٕنأؾمٝم٤م اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م واًم٘مرنٟمٞم٦مقمغم ر، وٗم٦م، وذم طم٘مقل خمتٚماًمؽماصمٞم٦م

أن يًدي إًمٞمف ذًمؽ اًمٕمت٤مب  ٓ سمدّ ، ، وظمؼم قمٚمٛمف ودرايتفايمدىمتقر ايمػضقميٕمرف 

يم٤من يٛمٙمـ  ذ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملذ ذًمؽ اًمٕمت٤مب اعمرشمٌط سم٠من اًمدراؾم٤مت اًمٜمحقي٦م  ،اًمٚمٓمٞمػ

اًمٓم٤مسمع اإلؿمٙم٤مزم  ، وظم٤م ٦م ذم شمٚمؽ اعم٤ًميؾ اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤مشمٗمٞمد اًمٌمء اًمٙمثػم هل٤م أن

 ..ي سملم اعمذاه٥م اًمٜمحقي٦م ذم شمراصمٜم٤ماًمّمٚم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مخلالف اًمٜمحق ذو

، إؾمت٤مذ اًم٘مدير، وشمٕمرومٜم٤م إًمٞمف ُمـ يمث٥م وىمد ذومٜم٤م سم٤مًمدراؾم٦م قمغم يد هذا

ذم ٟمٛمقذج ًمٕمٚمف يٕمٞمد إمم أذه٤مٟمٜم٤م  قرة  ،وقمرومٜم٤مه ُمٕمروم٦م أسم٤مٟم٧م ًمٜم٤م قم٤معمٞمتف وإٟم٤ًمٟمٞمتف

احل٘مٞم٘مل سمٜم٤مء يمٞم٤من قمٚمٛمل يرون دورهؿ  ؾم٤مشمذة اًمذيـ، ُمـ إاًمٕم٤مُمٚملم أوًمئؽ اًمٕمٚمامء

اًمذي ٟمًجٜم٤مه ٕؾمت٤مذٟم٤م اًمّم٤مُم٧م  ، هؾ اٟمزاح ُمـ ومهٜم٤م طمٞمٜمٝم٤م ذًمؽ اًم٘مٛم٘مؿىمقي سمٜم٤مء

أطمٌٝمؿ سمّمد ، وم٠مظمٚمّمقا ًمف احل٥م،  ،ًمٓمالسمف ٤م، يم٤من أسمً ٤مقم٤معمً  ا، يم٤من أؾمت٤مذً ، ٟمٕمؿاأسمدً 

٤م وىمتٝم٤م أٟمف إًمٞمٜمظمٞمٚم٧م  ، ٓ شمٚمؽ اًمّمقرة اًمتلوسم٘مٞم٧م  قرشمف ذم إقمام  راؾمخ٦م

قمِمٜم٤مه سمٙمؾ ُمِم٤مقمرٟم٤م،  الً مجٞم ٤م، وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمقرة اًمتل عمًٜم٤مه٤م واىمٕمً ُمٜمٗمّمؾ قمـ قم٤معمٜم٤م

ذا وىمد ـم٤مل سمٜم٤م أىمقل ه ،، اعمتجكم سم٠مؾمت٤مذيتف، اعمٛمتٚمئ قمٚماًم  قرة ذًمؽ إؾمت٤مذ اعمتقاوع

، وًمٙمٜمف اًمِمق  قمداًمت٘م٤م ، طملم أطمٞمؾ قمغماًمٕمٝمد ُمٜمذ خترضمٜم٤م، وُمٜمذ اٟم٘مٓمٕم٧م أظم٤ٌمره قمٜم٤م

، ٤موأطمٌٌتف إٟم٤ًمٟمً  ،٤م، ًمذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي أطمٌٌتف قم٤معمً اإلٟم٤ًمنت٤مذ اًمٕم٤ممل ًمذًمؽ إؾم

 .يِمع قمٚمٞمٜم٤م اوأطمٌٌتف وىم٤مرً 
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 )*(النحىي األكادميي الذكتىر الفضلي: ورقح للتاريخ

إؽمتوذ صمعػر فمؿران
(1)

 

قم٘مٌف )ل قم٤ٌمد اًمٕمكم اًمٗمْمكم يٕمقد ٟمًٌف إمم اهل٤مدي سمـ اًمِمٞمخ حمًـ ن اًمديمتقر قمٌد

وهق ُمـ أهة ذات ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م ذم  ه11/9/1354وًمد ذم ( ٦مسمـ ومْمؾ سمـ رسمٞمٕم

ذم يمٜمػ  ٦م اًمٕمٛمران ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء، ٟمِم٠م ٟمِم٤مة قمٚمٛمٞم٦م ديٜمٞم٦مطم٤ًمء ذم ُمديٜمإ

، أطم٥م اًمٕمٚمؿ وآـمالع ُمٜمذ  ٖمره، شمٚم٘مك قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اظمغمزا حمسـ ايمػضقمواًمده 

٦م واًمٍمف، ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م درس اًمنموح ذم اًمٜمحق واًمٌالهمسمدع ومٞمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وختّمص وأ

، طمّمؾ قمغم ذح اسمـ قم٘مٞمؾ وإضمروُمٞم٦م وىمٓمر اًمٜمدى وضمقاهر إدب ًمٚمٝم٤مؿمٛمل

يف اًمرهم٦ٌم اعمٚمح٦م ذم ، ويم٤مٟم٧م ًمداًمٌٙم٤مًمقريقس و اعم٤مضمًتػم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مؿمٝم٤مديت 

اًمٕمزيز  ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد ٤مقملم ُمدرؾًم   ه1391، ذم اًمٕم٤مم احلّمقل قمغم اًمديمتقراه

 ، وقم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرةمم ُمٍم ذمإسمجدة، صمؿ اسمتٕم٨م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م 

اًمٕمزيز  ، طمٞم٨م ىم٤مم سم٤مًمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌداًمديمتقراه الً طم٤مُم ه1396اًمٕم٤مم 

ُم٤مدة حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت سم٘مًؿ اعمٙمت٤ٌمت طمتك ؾمٜم٦م اًمٜمحق واًمٍمف واًمٕمروض و عمقاد

 .ٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذم ًمٜمدنذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًم اؾمت٤مذً ، صمؿ اظمتػم أه1419شم٘م٤مقمده قم٤مم 

 ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد أول ريٞمس ًم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ايمدىمتقر ايمػضقميٕمتؼم 

 ًً جلٜم٦م اعمخٓمقـم٤مت سمٛمٙمتٌتٝم٤م ، وهق قمْمق دايؿ ذم هلذا اًم٘مًؿ ٤ماًمٕمزيز سمّمٗمتف ُم١مؾم

ك ذم ُمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اًمرؾم٤ميؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وأذف قمغم ، وؿم٤مراعمريمزي٦م

                                                                                                               

 ... ،اًمٞمقمٟمنم ذم ضمريدة  )*(

 .طم٤ًمءُمـ إو حٗمل يم٤مشم٥م  (1)
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 .جلٛمٚم٦م ُمـ أسمح٤مث اًمؽمىمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م حمٙماًم  اٌػمً ، يمام اظمتػم ظمسمٕمْمٝم٤م

طمد اًمٜمحقيلم ٚمٖمقيـ اًم٤ٌمرزيـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، وأطمد اعمٗمٙمريـ اًميمام يٕمتؼم أ

سم٤مًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم  ا ذم إو٤موم٦م وإُمداد اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦مؾمٝمٛمقٕمقديلم اًمذيـ أاًمً

ذم قمٚمقم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ  ٤مًمٗمً ُم١م( 45)ُم١مًمٗم٤مشمف  ٧م، وىمد سمٚمٖماًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٙم٤موم٦م ومروقمٝم٤م

ًمٍمف ووم٘مف اًمٚمٖم٦م واًمٕمروض واًمؽمسمٞم٦م وا واًمٚمٖم٦م وإدب واإلقمراب واًمٌالهم٦م

، يمذًمؽ طم٘مؼ اًمٕمديد ُمـ ٛمٞم٦م وإدسمٞم٦مواًمت٤مريخ وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمٌحقث اًمٕمٚم واًمث٘م٤موم٦م

 .ٙمت٥م ذم قمٚمقم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ واًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػماًم

خٓمقـم٤مت إّٓ أن ذًمؽ مل يِمٖمٚمف واًمت٠مًمٞمػ و حت٘مٞمؼ اعمورهمؿ اٟمِمٖم٤مًمف سم٤مًمتدريس 

 . قمـ ىمقل اًمِمٕمر

م ، طمٞم٨م ىمدّ ٝمتٛملم واعمِمجٕملم ًمٚمٛم١مًمٗملم اًمِم٤ٌمبطمد اعمأ ايمدىمتقر ايمػضقمويٌ٘مك 

ٞمع اًمِم٤ٌمب ودقمؿ طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ وإدب ُمٜمف سمقاضمٌف ذم شمِمج ٤ميامٟمً ُمـ ُم١مًمٗم٤مهتؿ إ اقمددً 

 .واًمث٘م٤موم٦م ذم إطم٤ًمء
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 )*(وض الذكاترجُرَع

إؽمتوذ ضمبقى حمؿقد
(1)

 

، وشمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م شمدريًف ذم ٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م قمٚمؿ اًمَٕمروض ذم شمدريًفشم

 .ذم ُمٜم٤مهجف واًمت٠مًمٞمػ اًمتل شمٓمر  ًمفاعمّمٓمٚمح٤مت اعمؽمايمٛم٦م 

، ًمت٘مٚمٞمدي٦م، إٓ أن أؾم٤مًمٞم٥م شمدريًفوُمع أٟمف قمٚمؿ يْمع ىمقاٟملم ًمٚمذاي٘م٦م اًمِمٕمري٦م ا

 !..وهٜم٤م ضمقهر اعمِمٙمٚم٦م.. ثره٤م، شمٕمتٛمد قمغم احلٗمظ واًمتٚم٘ملمأيم

ٟمٗمًف وضمد  ٕمقسم٦م ذم شمدريًف ًمٓمالسمف، وأسمق قمثامن ، ػراهقدياخلؾقؾ زمـ أمحد ايم 

 .اُمًتؼمدً  ، يم٤من يٕمتؼمه قمٚماًم اجل٤مطمظ، هذا اًمٕمٌ٘مري اًمٕمٔمٞمؿ

زادوا قمـ اعمتحٛمًلم ًمف  شرسمام»واعمٕمؽموقن قمغم شمٗم٤مقمٞمٚمف وقم٘مده إ ٓمالطمٞم٦م 

.. ! 

إن هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾمٝمؾ قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م، ذم اًمقاىمع، : همراسم٦م إذا ىمٚمٜم٤موًمٞمس صمٛم٦م 

 ! ريمز اًم٤ٌمطمثقن واعمٕمٚمٛمقن قمغم هه ذ ُمـ اًمٜمحق واًمٍمف اًمٌالهم٦مًمق ٚمف أؾمٝمؾ ذ وًمٕم

وايمدىمتقر ، ايمدىمتقر إزمراهقؿ أكقس، وأسمح٤مث كوزك اظمالئؽيوُمـ يدرس نراء 

 .ٕم٘مديدرك أيـ شمٙمٛمـ ؾمٝمقًم٦م هذا اًمٕمٚمؿ اعم ؾمقومل فمقد

                                                                                                               

 .ه1/3/1419، سمت٤مريخ 9141ٟمنم ذم ضمريدة اًمٞمقم اًمٕمدد  ()*

 .٘مٓمٞمػأدي٥م و حٗمل ُمـ اًم (1)
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ُمـ ، وهق ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمـمرطمف  أن ُم٤مؿمخّمّٞم٤م ذ  اوأقمت٘مد ذ اقمت٘م٤مدً 

.. دم فمؾؿ ايمعروض »سمٞم٦م ًمديٜم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م سمال ُم٤ٌمًمٖم٦م، ذم يمت٤مسمف اًمّمٖمػم اعمريمز قمٚمامء اًمٕمر

قاقمد ضمديدة ذم شم٘مٜملم ىم ايٕمد ُمـ أهؿ إـمروطم٤مت اًمٜم٤موج٦م ضمدً  شكؼد واومؼماح

 !..ًمتدريس اًمٕمروض احلدي٨م 

ه١مٓء اًم٤ٌمطمثقن ريمزوا قمغم اًمن اًمذي يتج٤مهٚمف ديم٤مشمرة اجل٤مُمٕم٤مت ذم شمدريس  

٤مشمرة يتحدصمقن قمـ إذن ، اًمديمواًمن ًمٞمس ّها ذم اًمقاىمع، ومٛمٕمٔمؿ ُمدرؾمٞمف ٕمروض،اًم

إزاء شمٗمٕمٞمؾ هذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمذوىمٞم٦م ذم حم٤مرضاهتؿ  ٤ميّمٜمٕمقن ؿمٞمئً  ، ًمٙمٜمٝمؿ ٓاعمقؾمٞم٘مٞم٦م

حل٘مٞم٘مٞم٦م هل ، سمٓمر  شمدريس وفمٞمٗمتٝم٤م ا٤مؾ حيِمقن يمتٌٝمؿ، اًمتل يٌٞمٕمق ٤م سمٞمٕمً ، سمصمٝمؿوسمحق

٤مُمـ أن شم ًٓ زي٤مدة هؿ اًمٓم٤مًم٥م وهمٛمف، سمد ًّ  .الً ٤م مجٞمُمقؾمٞم٘مٞمّ  ريب ومٞمف طم

ظمٚمقد اًمقاو ذم هذه اًمّمٗمح٦م  هق ؾم٥ٌم إسمراز ُم٘م٤مل إظم٧م ٤ميمؾ ُم٤م ذيمرت ؾم٤مسم٘مً  

ده٤م قمغم ووٕم٧م ي( حتٛمؾ طمرف اًمدال ىمٌؾ اؾمٛمٝم٤م ٤م ظمرجي٦م وم٘مط وٓ رهمؿ أ)ومٝمل 

 ٤ماًمٕمروض، ومل شمٙمتػ سم٤مًمتِمخٞمص، سمؾ اىمؽمطم٧م أؾمٚمقسمً  ششمدريس»اعمِمٙمٚم٦م اًمريٞمًٞم٦م ذم 

اخلؾقؾ زمـ أمحد ذم شمدريس هذا اًمٕمٚمؿ اًمذي قم٘مده ُمدرؾمقه ُمٜمذ قمٝمد  ،٤موسمًٞمٓمً  ٤مقمٚمٛمٞمً 

 . طمتك قمٝمد ديم٤مشمرة اجل٤مُمٕم٤مت ايمػراهقدي
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 )*(التجذيذ يف الفكر اإلسالهي املعاصر

حمؿد حمػقظإؽمتوذ : أصمرى احلقار
(1)

 

واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمتحدي٤مت واًمّمٕم٤مب، ونوم٤م  اًمٗمٕمؾ واحلريم٦م حيٗمؾ 

 ..وشمتٕمدد هذه اًمتحدي٤مت وأوم٤م  سمتٕمدد احل٘مقل واعمج٤مٓت .. 

.. ُمـ هٜم٤م شمٜمٌع رضورة وم٘مف اًمتحدي٤مت، وـمر  آؾمتج٤مسم٦م احلْم٤مري٦م هل٤م 

وم٤م  واًم٘م٤مقمدة اًمٗمٙمري٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م، ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمتحدي٤مت ووًمقج أ

 ..سمٜمج٤مح واىمتدار، هل ىم٤مقمدة اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر وُمٜمٝم٩م اًمٜمٔمر 

: ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمطمقل هذه اًم٘مْم٤مي٤م وهمػمه٤م، يم٤من ًمٜم٤م هذا احلقار ُمع 

وهق أطمد اعمٗمٙمريـ اًمًٕمقديلم اًم٤ٌمرزيـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل، اًمذي أهمٜمك 

طمقل اًمتجديد واعمٜمٝمجٞم٦م احلديث٦م اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، يدور أهمٚمٌٝم٤م 

ذم دراؾم٦م اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، وهق ُمـ اًم٘ماليؾ اًمذيـ مجٕمقا يمٗم٤مءة اًمتدريس 

 ..ذم اجل٤مُمٕم٤مت احلديث٦م واحلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م 

 :َص احلىاس

 «موذا يشؽؾ هذا ايمعـقان شحتديوت ايمعٌم ايمثؼوهمقي ،

اإلؽمالم زمويمعٌم؟ زمويمـسبي إلم ايمػؽر اإلؽمالمل؟ ومو هل فمالومي 

وهؾ كحـ معـققن زمتحديوت ايمعٌم؟ ومو هق مقومػ اإلؽمالم مـ 
                                                                                                               

 .ه1415/ م 1994،  ٞمػ 1اًمًٜم٦م ، 4 ، عٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦مجم )*(

 .شمؿ شمٕمريٗمف ؾم٤مسمً٘م٤م (1)
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 هذه ايمتحديوت؟ وىمقػ سمتؿ فمؿؾقي آؽمتجوزمي هلذه ايمتحديوت؟

  وسمخ٤م ٦م سمٕمد أن شمقؾمٕمٜم٤م (اًمتحدي)ُمـ حتديد ُمٗمٝمقم وُمٕمٜمك  ٓ سمدّ ذم اًمٌدء ،

 .اًمًٞم٤مؾمٞم٦مذم دًٓم٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمٗمردي٦م إمم اجلامقمٞم٦م، وُمـ اجلامقمٞم٦م إمم 

أن ي٤ٌمري اًمرضمؾ  ٤مطمٌف ذم : يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م شمٕمٜمل ذم ًمٖم٦م أضمدادٟم٤م اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء

 .ومٕمٚمف ويٜم٤مزقمف اًمٖمٚم٦ٌم

وهل دًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك ومردي ُمـ ضم٤مٟم٥م، ٕن اًمتحدي ي٘مع سملم ؿمخّملم، 

واضمتامقمل ُمـ ضم٤مٟم٥م نظمر، ٕٟمف يم٤من يِمٙمؾ فم٤مهرة شمتّمػ سم٤مًمِمٛمقًمٞم٦م إمم طمد يمٌػم، 

 .وهق ُمٕمٜمك آضمتامقمٞم٦م

اًمٞمقم، وسمٕمد أن شمٗم٤مقمٚم٧م ًمٖمتٜم٤م ُمع اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٥ًٌم اًمٖمزو اًمٗمٙمري أو أُم٤م 

اًمٌٕمث٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، وشم٘م٤مرو٧م ُمٕمٝم٤م ذم اًمتٕمريػ واًمؽممج٦م، وىم٤مسمٚمٜم٤م سملم اًمٙمٚمٛم٦م 

أقمٜمل )أظمذت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ( اًمتحدي)ٛمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ويمٚم Challengeزي٦م اإلٟمجٚمٞم

 .ذم أوؾم٤مـمٜم٤م اًمٓم٤مسمع اجلامقمل اًمًٞم٤مد( اًمتحدي

قمل ٕن اًمتحدي واىمع سمٞمٜمٜم٤م يم٠مُم٦م وسملم آؾمتالسمٞملم اًمٖمرسمٞملم يم٘مقى مج٤مقمٞم٦م اجلام

 .هم٤مزي٦م

 .واًمًٞم٤مد ٕن اهلدف ُمـ اًمتحدي اًمٖمريب اًمٜمٗمقذ ٓؾمتالسمٜم٤م صم٘م٤مومًٞم٤م واىمتّم٤مدًي٤م

واًمتحدي اًمٖمريب اًمث٘م٤مذم قمّؿ ذم ؿمٛمقًمٞمتف جم٤مٓت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م واإلقمالم 

أن ٟمًتخدم هذه اًمقؾم٤ميؾ ًمّم٤مًمح صم٘م٤مومتٜم٤م،  واًمٗمٜمقن، ومٜمحـ ذ أقمٜمل اعمًٚمٛملم ذ ٟمريد

واًمٖمرب يًتخدُمٝم٤م ًمّم٤مًمح صم٘م٤مومتف اًمتل حت٘مؼ ًمف أهداومف ذم اًمٜمٗمقذ، وُمـ صمؿ ؾمٚم٥م 

 .صمرواشمٜم٤م

وىمد أ ٌحٜم٤م ٟمٓمٚمؼ ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م واضمتامقمًٞم٤م قمغم هذا اًمت٤ٌمري سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٖمرب وُم٤م 
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 أو يٗمرزه ُمـ ساع يًتٝمدف اًمٖمرسمٞمقن ُمـ ورايف اًمٖمٚم٦ٌم قمٚمٞمٜم٤م، اًمتحدي اًمث٘م٤مذم

 .حتدي٤مت اًمٕمٍم اًمث٘م٤مومٞم٦م يمام ضم٤مء ذم اًم١ًمال اًمٙمريؿ

وهذا اًمٕمٜمقان يِمٙمؾ اخلٓمقرة اًمٙمؼمى ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٕٟمف يْمٕمف أُم٤مم اًمٖمزو 

اًمٗمٙمري اًمٖمريب ًمٌٚمداٟمٜم٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م وضمًٝم٤م ًمقضمف، وسم٤مٔظمرة يْمٕمف أُم٤مم احل٘مٞم٘م٦م اعمّرة 

 .وم٢مُّم٤م أن يٜمتٍم ومٜمٙمقن وإُم٤م أن ٓ يٜمتٍم ومال ٟمٙمقن

ًمذي يٓمٛمئـ أٟمٜم٤م رأيٜم٤م وُمٜمذ اًمٚمحٔم٤مت إومم ًمٚمٖمزو اًمٗمٙمري اًمٖمريب وًمٙمـ ا

يمٞمػ طمدد اعمًٚمٛمقن ُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمف، وسمٛمختٚمػ اًمقؾم٤ميؾ اعم٘مدورة ًمدهيؿ، وذم خمتٚمػ 

 .اعمج٤مٓت ُمـ شمٕمٚمٞمؿ وشمرسمٞم٦م وإقمالم وظمالومٝم٤م

وىمد أصمٛمر هذا ُمع ُمرور اًمزُمـ أن اشمْمح٧م اًمروي٦م، ويم٤من ُمـ ٟمت٤ميجٝم٤م أن ُمد 

٘م٤مسمٚم٦م إمم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م سمام أٟمِم٠موا ُمـ ُم١مؾم٤ًمت صم٘م٤مومٞم٦م هٜم٤مك، اعمًٚمٛمقن ؾم٤مطم٤مت اعم

ومتداظمؾ اًمتحدي ُمـ ضمراء هذا، وسٟم٤م ٟمٖمذ اًمًػم إمم ٟم٘مٓم٦م اًمتقازن اًمتل ؾمت١مدي ذ 

وُمـ همػم ؿمؽ ذ ذم وقء ُم٤م ٟمراه ُمـ طمقادث ؾمٞم٤مؾمٞم٦م قم٤معمٞم٦م إمم أن ٟمرسمح اعمٕمريم٦م 

 .وٟمٙم٥ًم اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م واًمٗم٤م ٚم٦م

١ماًمؽ ذ هق أن ٟمقا ؾ اعمًػمة اًمث٘م٤مومٞم٦م، وسمٙمؾ ضمّد وم٤معمقىمػ ذ إضم٤مسم٦م قمغم ؾم

 .وإظمالص، طم٤مؿمديـ هل٤م إُمٙم٤مٟم٤مشمٜم٤م وـم٤مىم٤مشمٜم٤م

  ىمقػ سمؼرؤون اظمتغغمات ايمعوظمقي ايمؽػمى شمؼوهمًقو؟ وأيـ

 مقومع اظممموع ايمثؼودم اإلؽمالمل مـ هذه اظمتغغمات؟

  ًمٕمؾ أهؿ طمدث يتٛمثؾ ذم اًمتٖمػم اًمث٘م٤مذم هق اظمؽماع اًمٙمٛمٌٞمقشمر أو احل٤مؾم٥م

 .زم ذم إطمدى شمًٛمٞمتٞمف ذم ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، أو احل٤مؾمقب ذم شمًٛمٞمتف إظمرىأ

وم٘مد أوضمد هذا اجلٝم٤مز شمٓمقًرا اٟم٘مالسمًٞم٤م ذم قم٤ممل اعمٕمٚمقُم٤مت، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مع أن 

يًق  اًمٕم٤ممل إمم أن يٌدأ حتقًمف ُمـ اًمرأؾمامًمٞم٦م إمم اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، وم٘مد اؾمتققم٥م اًمؽماث أو 
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و احل٤مرض اًمث٘م٤مذم، يمام مجع اعم١مذات إمم اعم٤ميض اًمث٘م٤مذم، واطمتقى ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٍم أ

 .اعمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤مذم ذم يمؾ أـمراومف وأسمٕم٤مده

ورأيٜم٤م اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس يٕمتٛمده ذم خمتٚمػ جم٤مٓت احلٞم٤مة، ويرضمع هذا إمم ىمدرشمف 

قمغم اظمتّم٤مر اًمزُم٤من واظمتّم٤مر اعمٙم٤من سمام يقومر ذم اًمقىم٧م يمثػًما ويقومر ذم اعم٤ًمطم٦م 

 .واعم٤ًموم٦م يمثػًما ويمثػًما

ٜمًك أٟمف أيًْم٤م يقومر ذم اًمٓم٤مىم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمتل يٍمومٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم اًمٌح٨م وٓ ٟم

 .واؾمت٘مراًء واؾمتٜمت٤مضًم٤م الً وشمٕمٚمٞم الً حتٚمٞم

هلؿ ُمـ  ٓ سمدّ واعمًٚمٛمقن وهؿ ذحي٦م يمٌػمة ُمـ ذايح هذا اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس يم٤من 

 .اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اعمخؽمع احلدي٨م، وم٤مؾمتخدُمقه ذم يمؾ جم٤مٓت طمٞم٤مهتؿ أيًْم٤م

ج٤مٓت اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل اؾمتخدم ومٞمٝم٤م اًمٙمٛمٌٞمقشمر هق جم٤مل وُمـ أهؿ اعم

اًمؽماث اًمتنميٕمل أو اًمث٘م٤موم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٕ ٤م متثؾ أهؿ وأروع ُم٤م يٛمٙمـ أن شم٘مدُمف أُم٦م ُمـ 

شمنميٕم٤مت قم٤مدًم٦م إمم هذا اًمٕم٤ممل، وسمخ٤م ٦م أن اًمٕم٤ممل يٌح٨م أن قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل 

قم٤معمٞمتف ُمـ اإلؾمالم، وٓ أىمدر قمغم دمًٞمد  اًمٕم٤مدل، وٓ أقمت٘مد أن هٜم٤مك ٟمٔم٤مًُم٤م أؿمٛمؾ ذم

اًمٕمداًم٦م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ومردًي٤م واضمتامقمًٞم٤م ُمٜمف، وذًمؽ ٕٟمف ُمّر سمتجرسم٦م هل ُمـ أؾمٛمك 

 .وأ د  اًمتج٤مرب، وهل دمرسم٦م قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م، شمٚمؽ اًمتجرسم٦م اعمثغم اًمرايدة

وىمد أعمح٧م إمم رء ُمـ اعمنموقم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل أقمده٤م ويٕمده٤م اعمًٚمٛمقن 

 :، وُمٜمف(قم٤ممل اخلٚمٞم٩م)ًدا هلذا اًمٜمٔم٤مم ذم ُم٘م٤مل ؾمقف يٜمنم ذم ضمريدة متٝمٞم

 .اًمدؾمتقر اإلؾمالُمل ذم إيران -

اًمٌٞم٤من اًمٕم٤معمل قمـ طم٘مق  اإلٟم٤ًمن ذم اإلؾمالم ذ إ دار اعمجٚمس اإلؾمالُمل اًمدوزم  -

 .ذم سم٤مريس

 ٞمٖم٦م ُم٘مؽمطم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم ذم سمٚمد يتٚمٓمع إمم شمٓمٌٞمؼ )ىم٤مٟمقن اعمّم٤مرف  -
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 .ذ إ دار ُمريمز أسمح٤مث آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ذم ضمدة( ؾمالُمٞم٦ماًمنميٕم٦م اإل

 .وهمػمه٤م -

  ىمقػ سمؼقؿقن احلويمي ايمثؼوهمقي اإلؽمالمقي؟ وهؾ هـوك أزمي

 شمؼوهمقي؟ مو هل أؽمبوهبو؟ ومو هل فمقامؾ اخلروج مـفو؟

 احل٤مًم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتحرك أن ذم ُم٤ًمريـ: 

 .ُم٤ًمر إطمٞم٤مء اًمؽماث -

 .ُم٤ًمر اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ -

أوومر سمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًمر ( ُم٤ًمر اًمتح٘مٞمؼ وٟمنم اًمؽماث)ل ذم اعم٤ًمر إول وه

 (.ُم٤ًمر اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ)اًمث٤مين 

وم٘مد ٟمنم اًمٙمثػم اًمٙمثػم ُمـ اًمؽماث ذ حم٘مً٘م٤م وهمػم حم٘مؼ ذ وأقمٞمد ـمٌع اًمٙمثػم ُمـ 

 .اًمذي يم٤من ُمٓمٌققًم٤م

٤مف ويم٤مٟم٧م هذه احلريم٦م اًمقاؾمٕم٦م إلطمٞم٤مء اًمؽماث وإقم٤مدة اًمٓمٌع قمغم طم٤ًمب إوٕم

 .طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ، وسمخ٤م ٦م ذم جم٤مل اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م

وُمـ هٜم٤م ٟمحـ أن سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٤مت ُمقؾمٕم٦م أو ُمقؾمققم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ذم جم٤مل 

إٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اإلدارة وآىمتّم٤مد وآضمتامع واحلٙمؿ واًم٘مْم٤مء وإظمال ، 

 .وذم جم٤مل اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واعمٕم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م

٤مرف إؾمالُمٞم٦م شمّمدر قمـ ُم١مؾم٦ًم ظم٤م ٦م وشم٤ًمير يمام أٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م ًمدايرة ُمٕم

 .اًمتٓمقر إلو٤موم٦م يمؾ ُم٤م يًتجد، ؿم٠م ٤م ؿم٠من اًمدواير إظمرى

يمذًمؽ ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم ُمقؾمققم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمٕمتٛمد اًمتقصمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ واًمتحٚمٞمؾ 

 .واًمتٕمٚمٞمؾ
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ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم هذه وأُمث٤مهل٤م ًمتٙمقن طمْم٤مرشمٜم٤م سملم أيديٜم٤م، وسملم أيدي أظمريـ 

 .ٝم٤مذم أ ٤مًمتٝم٤م وؿمٛمقًمٞمت

وهذا ٓ يت٠مشمك ذ قم٤مدة ذ إٓ أن شمٙمقن ًمديٜم٤م ُم١مؾم٤ًمت صم٘م٤مومٞم٦م هتتؿ هبذه، شم١مؾمس 

 .ُمـ ىمٌؾ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م أو ُمـ ىمٌؾ ذوي اعم٤مل ُمـ اعمًٚمٛملم

  ايمطوئػقي واضمدة مـ اظمشؽالت اظمعؼدة دم اظمجتؿع

اإلؽمالمل، ىمقػ سمـظرون إلم هذه اظمشؽؾي؟ وهؾ يؿؽـ أن يؽقن 

ومو هق سملصقؾؽؿ اإلؽمالمل ظمػفقم اظمقاؿمـي مبدأ اظمقاؿمـي طمالهلو؟ 

 دم إؿمور اظمجتؿع اإلؽمالمل؟

 ظمط اًمٗمٙمر وظمط اًمٕم٤مـمٗم٦م: اًمٓم٤ميٗمٞم٦م ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اعمًٚمٛم٦م شمتحرك ذم ظمٓملم. 

ومٗمل ظمط اًمٗمٙمر شمقضمد ظمالوم٤مت ذم أراء آقمت٘م٤مدي٦م واًمٜمٔمري٤مت اًمنمقمٞم٦م 

 .إظمرى

ّم٥م اًمديٜمل واًمتٕمّم٥م وذم ظمط اًمٕم٤مـمٗم٦م هٜم٤مك اًمتٕمّم٥م، واًمذي يٕمؼّم قمٜمف سم٤مًمتٕم

 .اعمذهٌل واًمتٕمّم٥م اًمٓم٤ميٗمل

واخلالف ذم اًمرأي ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر طمقل اًم٘مْم٤مي٤م واعم٤ًميؾ اًمٗمٙمري٦م ذ أيًْم٤م ذ 

 .ظمط اعمقوققمٞم٦م، وظمط اًمذاشمٞم٦م: يتحرك ذم ظمٓملم

وهق ذم ظمط اعمقوققمٞم٦م أُمر ـمٌٞمٕمل ٕٟمف يرضمع إمم آظمتالوم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مسمٕم٦م 

ف ذم اًمٜمٔمرة، وهذا ُمقضمقد ذم يمؾ جم٤مٓت اًمٗمٙمر ُمـ آظمتالف ذم اعمٜمٝم٩م أو آظمتال

 .اإلٟم٤ًمين، وهق ذ سمٓمٌٞمٕمتف ذ ٓ يقضّمف وٓ يقطمل سمخالف ـم٤ميٗمل

أُم٤م اًمذي يتحرك ذم ظمط اًمذاشمٞم٦م ومٛمٕمٔمٛمف ُمت٠مصمر ذ قمـ وقمل وقمـ همػم وقمل ذ 

 .سم٤مًمتٕمّم٥م
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 .ًمٜم٤م ُمـ ُمٕم٤مجل٦م اًمذاشمٞم٦م واًمتٕمّم٥م ٓ سمدّ وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟم٘ميض قمغم اًمٓم٤ميٗمٞم٦م اعمٖمرىم٦م 

ٜم٧م ىمد اىمؽمطم٧م ًمٚمت٘مري٥م واًمت٘م٤مرب سملم اعمذاه٥م واًمٓمقايػ اإلؾمالُمٞم٦م ومتح ويم

سم٤مب اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م، وشمٕمٛمٞمٛمف قمغم يمؾ ُم١مؾم٤ًمت وجم٤مٓت اًمدراؾم٤مت 

 .اإلؾمالُمٞم٦م

هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م، وُمـ ضم٤مٟم٥م نظمر أىمؽمح ذ هٜم٤م ذ أن ٟمٜمٛمل روح آٟمتامء ًمٚمٛمٌدأ 

ُمثؾ هذا آٟمتامء ووقمٞمف اإلؾمالُمل وًمٚمقـمـ اإلؾمالُمل قمٜمد اًمٗمرد اعمًٚمؿ، ذًمؽ أن 

وقمًٞم٤م ضمٞمًدا، ويمذًمؽ ومٝمؿ ُمتٓمٚم٤ٌمشمف واًمتل ُمـ أمهٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدة اًمّمػ 

ـّ ُم٤م ؾمٚمٛم٧م أُمقر اعمًٚمٛملم»ووطمدة اًمٙمٚمٛم٦م  ًمف ىمدرة قمغم احلد ُمـ ُمٗمٕمقل ش ٕؾم٤معم

ذًمؽ أن اًميورة ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدة اعمًٚمٛملم ذ طمٞم٨م ٓ ـمريؼ . شم٠مصمػم اًمٓم٤ميٗمٞم٦م

 .ظمذ سم٤معمٌدأ اعمذيمقر ُمٌدأ اعم٤ًمعم٦م اعمق ؾ إمم ؾمالُم٦م أُمقر اعمًٚمٛملمنظمر ذ شمٚمزُمٜم٤م أن ٟم٠م

وهذا ٓ يٕمٜمل يمام ىمد يٗمٝمؿ اًمٌٕمض قمدم اًمدقمقة إمم اًمٗمٙمرة احلّ٘م٦م اًمتل ي١مُمـ هب٤م 

اًمٗمرد أو شم١مُمـ هب٤م اجلامقم٦م، ٕن اًمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م يمٗمٞمٚم٦م سمرومع اًمٗمٙمرة إمم ُمًتقى 

 .آىمتٜم٤مع هب٤م

 ٕطمغمة فمـ رضورة ايمتجديد دم يؽثر احلديٌ دم أوكي ا

ايمػؽر اإلؽمالمل، ىمقػ سمؼقؿقن مسغمة ايمتجديد هذه؟ ومو هل 

 أؽمس ومعومل فمؿؾقي ايمتجديد فمعم مستقى ايمػؽر اإلؽمالمل؟

  ىمد ي٘م٤مل ذ هٜم٤م ذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتجديد سمٕمد اشمٗم٤م  اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م قمغم أن طمالل

 .حمٛمد طمالل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وطمراُمف طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

، صمؿ ٟمتحدث قمـ رضورة اًمتجديد ًٓ ُمـ أن ٟمحدد حمقر اًمتجديد أو ٓ سمدّ هٜم٤م  ُمـ

 .وقمدم رضورشمف

أن ٟمتٗمٝمؿ أن قمٜمدٟم٤م أطمٙم٤مًُم٤م ذقمٞم٦م ونراء وم٘مٝمٞم٦م، وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ًٓ قمٚمٞمٜم٤م أو
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 .وسمّٚمٖمٝم٤م يمام هل هل اًمتل ُأوطمٞم٧م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

طمالل حمٛمد طمالل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وطمراُمف »: وهل اعم٘مّمقدة سم٤معم٘مقًم٦م اعمذيمقرة

 .شطمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أُم٤م أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٝمل ٟمت٤مي٩م اضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، 

يم٤مٟمقا ي٠مظمذون ُمٕمٜمك اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل  ذًمؽ أن اعمًٚمٛملم ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ح واإلوم٤مدات هل٤م، وُم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٙمؿ اًمنمو شمٗمٞمد احلٙمؿ ُمـ شمٗمًػم وذح اًمٜمٌل 

ًمتدّون ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤مسم٦م، وسَمُٕمَد اًمٕمٝمد واٟمتٝمك نظمر ضمٞمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وسمٕمد نظمر 

اٟمت٘مؾ أُمر اًمتنميع إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ومذهٌقا يًت٘مريقن   أهؾ ايمبقًضمٞمؾ ُمـ أ ح٤مب 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ويًتٜمٓم٘مق ٤م، ويم٤من ومٝمٛمٝم٤م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ خيتٚمػ سم٤مظمتالف ُمًتقى 

 .٤مومٞم٦مذهٜمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف وُمًتقى ظمٚمٗمٞم٤مشمف اًمث٘م

ٕٟمف ُمٕمّمقم ٓ خيٓم٠م ذم شمٌٚمٞمٖمف، ومام يٌّٚمٖمف هق احلالل  وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّن اعمٌّٚمغ 

 .سمٕمٞمٜمف واحلرام سمٕمٞمٜمف

ٓ جم٤مل ًمٚمتجديد ومٞمف ٕٟمف هق قملم اًمقاىمع واعمّمٚمح٦م اًمتل أراده٤م اهلل : وقمٚمٞمف

 .شمٕم٤ممم ُمـ اًمتنميع ًمإلٟم٤ًمن شمدور ُمداره

ُمًتقى اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ هق ُمٕمّرض أُم٤م اًمٗم٘مٞمف وماٟمف همػم ُمٕمّمقم يمام أٟمف مل يٌٚمغ 

 .ًمٚمخٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده، وٓ أىمؾ ُمـ اطمتامل قمدم إ ٤مسمتف ًمٚمقاىمع

وهذا يم٤مٍف ٕن جيٕمؾ اًمرأي اًمٗم٘مٝمل حمقًرا ًمٚمتجديد طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت 

 .اًمتٖمػمات

ايتامن إُمقال ذم اًمٌٜمقك، واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕورا  ُمـ ؿمٞمٙم٤مت : ًٓ وٕرضب هلذا ُمث٤م

شمٗمروف اًميورة، ويدظمؾ وٛمـ اًمتجديد، ٓ ؾمٞمام وسمٓم٤مىم٤مت وُم٤م يِم٤ميمٚمٝمام، إٟمف أُمر 

 .أٟمف مل يرد ومٞمف ٟمص ذقمل ظم٤مص ٓ ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م
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 .اًمت٠مُملم، سمٜمقك اًمدم، سمٜمقك إقمْم٤مء، يمؾ هذه شمدظمؾ وٛمـ اًمتجديد: ُمث٤مل نظمر

اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل حتٙمؿ اًمٕم٤ممل اًمٞمقم، ويمذًمؽ اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٤معمًٚمؿ ذ 

 .أن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ ٓ سمدّ َد قمٜمٝم٤م ذ ىَمُرَب ُمٜمٝم٤م أو سَمٕمُ 

وقمغم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أن يدرؾمٝم٤م وأن ي٘مقل يمٚمٛمتف ومٞمٝم٤م، هذا ذ أيًْم٤م ذ يدظمؾ 

 .وٛمـ اًمتجديد

أن شمٙمقن ًمدى اعمًٚمٛملم ٟمٔمري٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأظمرى اىمتّم٤مدي٦م ُمدوٟم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م 

 .اًمٌح٨م وأ قل اًمٙمت٤مسم٦م اعمٕم٤مسيـ هل ُمـ اًمٗمٙمر اًمتجديدي

ُمـ هٜم٤م اٟمٓمٚمؼ اًمقاقمقن واًمٖمٞم٤مرى ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم جيددون، ومرأيٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ 

 .أقمامل اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر قمغم ُمًتقى إومراد، وقمغم ُمًتقى اعم١مؾم٤ًمت

ويمؾ اًمذي أىمؽمطمف ذ هٜم٤م ذ هق أن ٟمنع اخلٓمك ذم هذا اًمتجديد ًمٜمًد يمؾ 

اًمزُمـ، واًم٤ًمسمؼ هق اًمٗمراهم٤مت وٟمٚمٌل يمؾ اعمتٓمٚم٤ٌمت، ومٜمحـ ودمديدٟم٤م ذم ؾم٤ٌم  ُمع 

 .اًمٗم٤ميز

  ضمكم كتحدث فمـ ايمتجديد دم ايمػؽر اإلؽمالمل موذا كؼصد

 زمف؟ ومو هل مالمح اظمـفٍ اظمؼؼمح يمؾتجديد دم ايمػؽر اإلؽمالمل؟

  إظم٤مل أن ُم٤م ذيمرشُمف ُمـ ُمٕمٜمك ًمٚمتجديد، أو سم٤مًمتحديد حتديد حمقر اًمتجديد ذم

 .إضم٤مسم٦م ؾم١ماًمٙمؿ اًم٤ًمسمؼ يٙمٗمل شمقوٞمًح٤م وإوم٤مدة

 :ٝم٩م اعم٘مؽمحأُم٤م اعمٜم

 .أن ٟمٕمتٛمد أ قل اًمٌح٨م ذم دراؾم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م .1

أن ٟمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم مجٞمع ُم٤م يم٤من ُمـ ومٙمرٟم٤م اإلؾمالُمل ُمرشمًٌٓم٤م سمقاىمع ُمـ فمروف  .2

وهمػمه٤م ىمد شمٖمػّم وشمٌّدل إمم واىمع نظمر خيتٚمػ يمٚمًٞم٤م أو ضمزيًٞم٤م قمـ اًمقاىمع اًم٤ًمسمؼ، 
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 .وذًمؽ ًمٙمل ٟمٙمقن هبذا ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة

ًمٜمٔمر ذم ًمٖم٦م ومٙمرٟم٤م اإلؾمالُمل وٟمٖمػّم ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م يٚمت٘مل وًمٖمتٜم٤م اعمٕم٤مسة أن ٟمٕمٞمد ا .3

 .أًمٗم٤مفًم٤م وأؾم٤مًمٞم٥م

 .أن ٟمح٤مول آؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب أظمريـ ذم ـمري٘متل اًمدرس واًمٕمرض .4

أن يٙمقن هدومٜم٤م ظمدُم٦م ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر واًمٕم٘مٞمدة، وأن ٓ ٟمتٝمّٞم٥م ذوي اعمقاىمػ  .5

ٛمًتقى ومٝمؿ احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ اًمتجديد ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ هؿ ًمٞمًقا سم

وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م، وًمٞمًقا سمٛمًتقى ومٝمؿ اإلؾمالم يمٜمٔم٤مم طمٞم٤مة، أو أ ؿ و٤مًمٕمقن ذم 

 .ظمدُم٦م أقمداء اإلؾمالم وحت٧م ؾمت٤مر اعمح٤مومٔم٦م قمغم اإلؾمالم

  مـ اظممىمد أن ايمتجديد يشؽؾ ومقؿي أؽموؽمقي دم ممموع

اإلؽمالم فمعم مستقى ايمقاومع، يو سمرى مو هق مقومػ اإلؽمالم مـ 

ت ايمعؾؿقي وايمتؼـقي احلديثي؟ وىمقػ سمتصقرون فمؿؾقي اظمـجزا

آؽمتػودة مـ مـجزات احلضورة اظمعوسة دم زمـوء اظممموع 

 اإلؽمالمل اظمعوس؟

  ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم٘م٤م د هتدف إًمٞمٝم٤م ذم جم٤مل اًمتنميع، سمحثٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء

 .اعمًٚمٛمقن وأووحقا ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

قمٚمٞمٝم٤م، وهل ُمًتٛمدة ُمـ ٟمٔمرة يمام أن ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل ُم٤ٌمدئ قم٤مُم٦م يرشمٙمز 

 .اإلؾمالم ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة واإلٟم٤ًمن

 .ومٛمتك راقمٞمٜم٤م هذه ذم أظمذٟم٤م ُمـ طمْم٤مرات وصم٘م٤موم٤مت اًمٖمػم ٟم٠مُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م

وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مظمذ ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت وُمـ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م داظمؾ إـم٤مر اعم٤ٌمدئ 

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

إـم٤مر اعم٘م٤م د اًمنمقمٞم٦م  وٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٞمد ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت واًمتنميٕم٤مت داظمؾ

 .اًمٕم٤مُم٦م
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 .وٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٞمد ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٠مؾمٚمٛمتٝم٤م وومؼ اعم٤ٌمدئ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

ذ يٛمٙمٜمٜم٤م إظمذ سمٕمقاُمؾ ٟمِمقء اًمديـ اًمتل شمذيمر ذم قمٚمؿ  الً ومٗمل ٟمِم٠مة اًمديـ ذ ُمث

 .آضمتامع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمادي٤من اًمتل  ٜمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن

ٙمٜمٜم٤م إظمذ سم٤مًمٜمٔمري٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم ٟمِم٠مة أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمادي٤من اإلهلٞم٦م ٓ يٛم

ٕدي٤من اإلهلٞم٦م هل ٕ ٤م شمتٕم٤مرض وُم٤م ٟمٕمت٘مد سمف، وٟمحـ ًمديٜم٤م سمره٤من ىم٤مـمع سم٠من ا :اًمديـ

 ...وهٙمذا .. ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

  ىمقػ سمتصقرون فمالومي اظمـوهٍ ايمدراؽمقي دم اظممؽمسوت

واحلقزات ايمعؾؿقي وفمؿؾقي ايمتجديد دم ايمػؽر اإلؽمالمل؟ وىمقػ 

مسليمي ومصقر اظمـوهٍ دم هذا ايمصدد؟ ومو هل متطؾبوت كقاصمف 

 ايمتجديد؟

  إُمر ذ هٜم٤م ذ يرشمٌط سمٛمقاد وُم٘مررات اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؿ

 .واًمٙمٞمػ

ويرشمٌط ُمـ ضم٤مٟم٥م نظمر سم٤مًمتٓمقر اًمٙمٌػم اًمذي يِمٝمده اًمٕم٤ممل اًمٞمقم، وسمتٖمػم وشمٙمثر 

 .ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة

ّقر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛمقاد اًمدراؾمٞم٦م اعم٘مررة ذم يمذًمؽ يرشمٌط ُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مًم٨م سم٤مًمتٓم

احلقزات، ومٗمل اًمٜمحق واًمٍمف اؾمتجدت ٟمٔمري٤مت ذات ُمٗمٕمقل ُم١مصمر ذم ومٝمؿ اًمٜمص 

 .وايمت٤ًمب دًٓمتف

ويمذًمؽ ذم اعمٜمٓمؼ وسمخ٤م ٦م ومٞمام ٟمِم٤مهد ُمـ شمٖمػم ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ُمـ اًم٘مديؿ إمم 

 .احلدي٨م

 .إؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦موأيًْم٤م ذم اًمٌالهم٦م طمٞم٨م دظمقل اًمٜم٘مد إديب إمم ُمٞمدان ُمٕمروم٦م 
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ويمذًمؽ دظمقل إًمًٜمٞم٤مت وقمٚمؿ إؾمٚمقب ذم دراؾم٦م وشمريمٞم٥م وسمٜمٞم٦م اًمٜمص 

 .إديب

وإُمر ذم قمٚمؿ أ قل اًمٗم٘مف واوح ضمًدا، وم٘مد ضمّدت ٟمٔمري٤مت ُمٝمٛم٦م سمٕمد قمٍم 

 . ٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م

وذم اًمٗم٘مف طمٞم٨م اًمتٖمػم اًمٙمٌػم ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت إهي٦م 

 .وإقمامل اًمٓمٌٞم٦م، واًمت٘مٜمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦موآضمتامقمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م، 

 .عمـ يريد اًمتخّمص ذم اًمٗم٘مف ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م واإلعم٤مم هب٤م ٓ سمدّ ويمٚمٝم٤م 

ُمـ طمذومف، ٕٟمف  ٓ سمدّ ُمـ أن ٟمٖمػّم ذم اعم٘مرر اًمدراد سمحذف ُم٤م  ٓ سمدّ وُمـ هٜم٤م 

 .أ ٌح ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم اًمقاىمع اعمٕم٤مس

اًمٜمحق واًمٍمف ودراؾم٦م أؾمٚمقب اًمٜمّمقص، واعمٜمٓمؼ وأ قل ويني هذا ذم 

ُمـ إو٤مومتف ُمـ  ٓ سمدّ وإو٤موم٦م ُم٤م . اًمٗم٘مف، وقمٚمؿ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م إظمرى

 .ٟمٔمري٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت أظمرى ذم اًمٕمٚمقم اعمذيمقرة واعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م

ُمٜمف ُمـ ُمقاد قمٚمٛمٞم٦م حيت٤مضمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م واًمدارس  ٓ سمدّ ُمـ إو٤موم٦م ُم٤م  ٓ سمدّ يمام 

ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م وُم٤ٌمدئ : ًمٞمٙمقٟمقا سمٛمًتقى ُم٘متْمٞم٤مت طمٞم٤مشمٜم٤م اًمراهٜم٦م، أُمث٤مل واًم٤ٌمطم٨م

 .اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُم٤ٌمدئ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وأ قل حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص، وُم٤م إًمٞمٝم٤م

  مو هل أهموق واحلؼقل اظمفؿي ايمتل يـبغل أن سمطوهلو فمؿؾقي

 ايمتجديد دم ايمػؽر اإلؽمالمل؟

 ؿمٞمئلم ُمـ أضمؾ ظمدُم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل،  يمٜم٧ُم ذ وٓ أزال ذ أدقمق إمم حت٘مٞمؼ

 :مه٤م

 .إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٤مت إؾمالُمٞم٦م شمٕمٜمك سمِم١مون اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل .1
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 .شمٓمقير احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومؼ ُمتٓمٚم٤ٌمت طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسة .2

ذًمؽ أن اجل٤مُمٕم٤مت سمام متٚمؽ ُمـ ُمٜم٤مه٩م وأؾم٤مًمٞم٥م ووؾم٤ميؾ وشم٘مٜمٞم٤مت طمديث٦م 

 .ىم٤مدرة قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتجديد

ٚمؽ ُمـ ومٙمر إؾمالُمل أ ٞمؾ، وـمري٘م٦م ومريدة ذم اًمتٕمٛمٞمؼ واحلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمام مت

 .واًمتح٘مٞمؼ شمتٙم٤مُمؾ ُمع اجل٤مُمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتجديد

واًمتجديد ُمٓمٚمقب ذم يمؾ طم٘مؾ ُمـ طم٘مقل اًمٗمٙمر ٓ شمني ذم دُم٤ميف اًمروح 

 .احلريمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م

  اإلؽمالم واضمد فمعم مستقى ايمـص، يمؽـف متعدد فمعم

.. ددت اظمدارس واظمذاهى ومـ هـو سمع.. مستقى همفؿ ايمـوس

ىمقػ سمػفؿقن ايمعالومي ايمتل سمرزمط ايمـص زمويمقاومع؟ ومو هل ضمدود 

 سملشمغم ايمقاومع فمعم ايمـص أو احلؽؿ ايمممفمل؟

 إقمامل اًمذهـ ذم ظمط قمٛمٚمٞم٦م شمٗمٙمػم شمتحرك داظمؾ إـم٤مر صم٘م٤موم٦م : آضمتٝم٤مد

 .ُمٙمت٦ًٌم وُمًتقى ذيم٤مء اًم٤ٌمطم٨م

نظمر ذم وقء اظمتالف  وُمـ هٜم٤م ختتٚمػ ـمٌٞمٕم٦م آضمتٝم٤مد وىمدراشمف ُمـ ومرد إمم

 .اًمث٘م٤موم٦م يمخٚمٗمٞم٦م ُمٙمت٦ًٌم واظمتالف ُمًتقى اًمذيم٤مء واًمٗمرو  اًمٗمردي٦م ومٞمف

وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٜمٕمٙمس هذا آظمتالف قمغم ومٝمؿ إومراد واًم٤ٌمطمثلم ًمدًٓم٦م 

 .اًمٜمص، وأن يٜمِم٠م قمـ هذا آظمتالف شمٕمدد اعمذاه٥م واعمدارس

 ذم إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم ذ أن اًمٕمٜمٍم اًمت٤مرخيل ًمف دور يمٌػم الً ومٝمٜم٤مك ُمـ يرى ذ ُمث

 .وهٜم٤مك نظمر ٓ يرى هذا. ومٝمؿ اًمٜمص

حتديد اعم٤ًموم٤مت ذم اًمٌٕمد اعمٙم٤مين سم٤مًمذراع، واؾمتٕمامل اًمذراع ذم : وُمـ أُمثٚمتف
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اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م يمقطمدة ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ وطمدات اعم٤ًموم٤مت يتٓمٚم٥م وسمِمٙمؾ ضم٤مزم 

هل٤م ٟمقع اًمرضمقع إمم شم٤مريخ اًمٜمص واؾمتٕمامٓت اًمذراع ذم ذًمٙمؿ  اًمت٤مريخ ًمٞمٗمٝمؿ ُمـ ظمال

 .اًمذراع اعم٘مّمقد

وىمد ي٠ميت ٟمص حيٍم ذ سمٔم٤مهره ذ وم٤ميدة اؾمتٕمامل اًمدم ذم اًمتًٛمٞمد واًمّمٌغ، وم٘مد 

يٗمٝمؿ سم٤مطم٨م ذم هدي ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ ظمٚمٗمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م وُمًتقى ُمٕملم ُمـ اًمذيم٤مء أن هذه 

 ..هل اًمٗم٤ميدة اًمقطمٞمدة ًمٚمدم، وشمٌ٘مك هذه اًمٗم٤ميدة اًمقطمٞمدة ًمف طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م 

ذم وقء ُم٤م يراه أن ُمـ ومقايد ـمٌٞم٦م ًمٚمدم أن ذيمر وم٤ميدة  وىمد يٗمٝمؿ سم٤مطم٨م نظمر

 .اًمتًٛمٞمد واًمّمٌغ ضم٤مءت ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٓ قمغم ُمًتقى احلٍم

وهذا يرضمع إمم أن اًم٤ٌمطم٨م اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمـ اعمرشمٙمزات إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م، وهل اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م، وواوًٕم٤م أُم٤مُمف ُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م وأهداومٝم٤م، ؾمقف 

 .اًمٜمص سم٤مًمقاىمع، وُمدى شم٠مصمػم اًمقاىمع قمغم احلٙمؿ اًمنمقمليدرك قمالىم٦م 

 .وىمد شمتدظمؾ اخلّمق ٞم٤مت اخل٤م ٦م ذم ومٝمؿ واىمع اًمٜمص

وم٘مد يذه٥م سمٕمْمٝمؿ ذ يمام طمّمؾ هذا ذ إمم أن احلدي٨م اعمرؾمؾ ذ وقمغم وضمف 

، ٕٟمف رواي٦م ُمرؾمٚم٦م ( ٩م اًمٌالهم٦م)اإلـمال  ذ ًمٞمس سمحج٦م، ويٓمٌؼ هذا قمغم ٟمّمقص 

ٟمّمقص  ٩م اًمٌالهم٦م ًمٞم٧ًم سمحج٦م، : ذ يمام ىمٞمؾ ذُمـ ىمٌؾ اًمنميػ اًمريض، ومٞم٘مقل 

، ُمتٜم٤مؾمٞم٤ًم أن ظمّمق ٞم٦م إؾمٚمقب ىمريٜم٦م واوح٦م الً ومٞمً٘مٓمف ُمـ آقمت٤ٌمر مجٚم٦م وشمٗمّمٞم

 . اإلموم أمغم اظمممـكمذم إوم٤مدة اًمٞم٘ملم سمّمدور هذه اًمٜمّمقص ُمـ 

وُمـ هٜم٤م ذه٧ٌُم ومٞمام أًمٗمُتف ذم أ قل قمٚمؿ احلدي٨م وأ قل قمٚمؿ اًمرضم٤مل ًمٓمٚم٦ٌم 

٤مجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذم ًمٜمدن، إمم أن ىمقاقمد احلدي٨م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم

 .وىمقاقمد اًمرضم٤مل ي١مظمذ سمٕمٛمقُمٝم٤م ُم٤م مل شمٕم٤مرض
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 )*((الىسظ)الذكتىر الفضلي هتحِذًثا ئىل 

 و ايمديـقيٓ موكع مـ سمصدي نمغم فمؾامء ايمديـ يمؾؼضوي

ايمسقد فمقم اظمقؽمك: أصمرى احلقار
(1)

 

واًمِمخّمٞم٦م  اإلؾمالُملُمع اعمٗمٙمر  شقؾمطاًم»طمدي٨م  ح٤مذم اظمتّم٧م سمف  أولذم 

أؿم٤مر إمم أن قمغم قم٤ممل اًمديـ أن يتج٤موب ُمع  ايمػضقم يفمبد اهلوداًمًٕمقدي٦م اًم٤ٌمرزة 

يتحرك ُمع  أنُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم ٕن اًمديـ  ٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وومٝمٛمٜم٤م يٜمٌٖمل 

 .اًمزُمـ

قمٌد يِمٖمؾ ُمٜمّم٥م ريٞمس ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ  ايمػضقمويم٤من 

سمجدة، وًمف اًمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت وهق ُمـ احل٤ميزيـ قمغم ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مف  زاًمٕمزي

ايمسقد وزُمٞمؾ ًمٕمٚمامء يم٤ٌمر ُمثؾ  ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدر، وهق ُمـ شمالُمذة اإلؾمالُمل

وومٞمام يكم ٟمص ..  ايمشقخ حمؿد مفدي ؾمؿس ايمديـواعمرطمقم  حمؿد ضمسكم همضؾ اهلل

 :احلقار

 يمؼراءات اظمتعددة يمؾديـ، يثور دم ايمػؽر اظمعوس مقوقع ا

، إهلقوؽمامويو  أمراأن ومداؽمي وشمبوت ايمديـ زموفمتبوره  إؾمؽويمقيوسمطرح 

خيتؾػ فمـ اظمعرهمي ايمديـقي اظمتغغمة، وزمويمتورم هل همفؿ زمممي ويمقسً 

 ومـ هذا اظمـطؾؼ يؿؽــو كؼدهو، همام سمعؾقؼؽؿ؟ اإلهلقيهلو ايمؼداؽمي 
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  طم٦م أن قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمؽ شمِمػم إمم اًمٜمٔمري٦م اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م اعمٓمروأأظم٤مل

يمثر ُمـ يمت٤مب، وومحقاه٤م أًمػ ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ سمح٨م وأاًمديٜمٞم٦م، واًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م 

اعمّمدر، وسملم ُم٤م هق ٟمت٤مج شمٗمٙمػم  إهللسملم ُم٤م هق  اإلؾمالُملاًمتٗمٙمٞمؽ ذم جم٤مل اًمٗمٙمر 

ٟمف وطمل ُمٜمزل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ويمذًمؽ اًمًٜم٦م اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم، وم٤مًم٘مرنن اًمٙمريؿ ٕ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ﴿ :ٓمٕمٞم٦م اًمّمدور قمـ اعمٕمّمقماًمنميٗم٦م اًم٘م

 .اعم٘مدؾم٦م اإلهلٞم٦ممه٤م ُمـ اعمٕمروم٦م  ،(1)﴾ٿ

اًمٗمٙمري ًمٚمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذي ووع ًمتٗمًػم وذح ودراؾم٦م شمٚمؽ  اإلٟمت٤مج أُم٤م

اخل٤مًمّم٦م اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًم٘مرنن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ومجٞمع ُم٤م ٓسمس ذًمؽ  اإلهلٞم٦ماعمٕمروم٦م 

ار طمقًمف ومتحقر ومٞمف ومٝمق ُمـ اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م اًمتل مل شمر  إمم ُمًتقى وارشمٌط سمف ود

 .يٓمقهل٤م اًمٜم٘مد أناًمٕمّمٛم٦م واًمت٤ًمُمل قمـ 

ضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم وومؼ ىمقاقمد اضم٤مءت ٟمت٤مي٩م  أ ٤مويرضمع هذا إمم 

 .اإلؾمالُمٞم٦ماعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م واعمتداوًم٦م ذم اعمرايمز اًمٗمٙمري٦م  اإلؾمالُملووقاسمط اًمدرس 

ختتٚمػ ٟمت٤مي٩م آضمتٝم٤مد وخي٤مًمػ سمٕمْمٝم٤م أظمر، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل  أنوُمـ اًمٓمٌٞمٕمل 

 .إًمٞمٝم٤ميّمؾ سمٕمْمٝم٤م إمم احل٘مٞم٘م٦م وخيٓمئ أظمر اًمٓمريؼ  أن

شم٘مع ذم ُمٕمرض اًمٜم٘مد، وهذا هق ُم٤م ومٕمٚمف  أن ٤مأيًْم ىمؾ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل  أووُمـ هٜم٤م، 

 .اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن إذ يٜم٘مد سمٕمْمٝمؿ أظمر، ذم اعمٜمٝم٩م واعم٤مدة

دى أظمرون ُمـ همػم قمٚمامء اًمنميٕم٦م ًمٜم٘مد هذه اعمٕمروم٦م يتّم أنوٓ يٛمٜمع هذا ُمـ 

يم٤مٟمقا يٛمتٚمٙمقن نًمٞم٤مت ووؾم٤ميؾ وذوط اًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل ذم هذا اعمج٤مل إذ  إذااًمٌنمي٦م 

واًمٖم٤مي٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م اًمتل  وإُم٤مٟم٦مشمرشمٗمع هبؿ إمم اعمًتقى اعمٓمٚمقب ذم اعمٕمروم٦م اعمقوققمٞم٦م 

ٟمف ىمد أقمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٘مد، يمام  خي٤مف أنُمـ  أىمقى اإلؾمالم أناًمٜم٤مىمد، ورأيل  إًمٞمٝم٤مهيدف 

                                                                                                               

 .4 – 3: ، أيت٤مناًمٜمجؿؾمقرة  (1)
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ي٠ميت هذا اًمٜم٘مد سم٤مًمٌمء اجلديد اعمٗمٞمد، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ىمد هيٌط ومٞمٗم٘مد  دىمٞمتف، وذم 

 .تُم٤م ذيمريمال احل٤مًملم ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ُمع شمقاومره قمغم 

  يالضمظ دم مـوهٍ ايمدراؽمي احلقزويي ومصقرهو دم فمدم

سمعوؿمقفو مع مؼتضقوت ايمزمون واظمؽون، مـ ومبقؾ دراؽمي اظمتقن 

ايمػؼفقي ايمتل سمـوومش مقوقفموت نمغم مقصمقدة دم هذا ايمعٌم، 

وزمويمتورم سمعتػم سمرهمو همؽريو، وضمتك أن ٓ سمقصمد طمطقة صمودة 

مـ طمالل مبودرات ؾمخصقي، ىمام هق  إٓيمتجديد اظمودة ايمػؼفقي 

ممموفمؽؿ دم ىمتوزمي اظمـوهٍ ايمدراؽمقي، فمؾام زملن مقوقع سمطقير 

ون فمؿؾ، همام وصمفي وجتديد اظمـوهٍ حيتوج صمفدا ممؽمسوسمقو وجل

 كظرىمؿ دم هذا اظمجول؟

  ن قمغم احلقزات ٠مسم إيامٟمٜم٤مقمـ ؾم١ماًمؽ ُمـ  اإلضم٤مسم٦مٟمٜمٓمٚمؼ هٜم٤م إمم  أنقمٚمٞمٜم٤م

ونُمٜم٤م هب٤م ُمـ اًم٘مرنن اًمٙمريؿ وُمـ واىمع  أومدٟم٤مه٤ماًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمًئقًمٞم٦م حمددة ورؾم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ﴿ :ٟم٘مرأ ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمٜم٤مشم٤مريخ احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

 .(1)﴾ی

ُمـ ىمٌؾ اعمًٚمٛملم،  أٟمِمئ٧مشمٗمٞمد أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠من هٜم٤مك ُم١مؾم٤ًمت ًمتٕمٚمٞمؿ اًمديـ 

اًمذه٤مب إمم شمٚمٙمؿ اعم١مؾم٤ًمت وشمٕمٚمؿ  -وقمغم ٟمحق اًمقضمقب اًمٙمٗم٤ميل  -وقمغم اعمًٚمٛملم 

 .اًمديـ ومٞمٝم٤م

 سم٢مٟمذارهلدف ُمـ شمٕمٚمؿ اًمديـ ًمٞم٘مقم اعمتٗم٘مٝمقن ن اًمٖم٤مي٦م وا٠مأي٦م شمٗمٞمد سم أنيمام 

 .اًمديـ أطمٙم٤مم، وذًمؽ سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ إًمٞمٝمؿرضمٕمقا  إذاىمقُمٝمؿ 

إن دور اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م يم٤محلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م هق شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ : وسم٤مظمتّم٤مر

                                                                                                               

 .122: ، أي٦ماًمتقسم٦مؾمقرة  (1)
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 أطمٙم٤مم، واًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ هل شمٌٚمٞمغ اخلرجيلم ُمـ هذه اعم١مؾم٦ًم إًمٞمٝم٤مًمٚمٛمٜمتًٌلم 

 .ُمـ اعمًٚمٛملم إًمٞمٝمؿاًمديـ عمـ يتقضمٝمقن 

، وُمـ سمٕمدهؿ وهٙمذا يم٤من واىمع شم٤مريخ احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمذ قمٝمقد إيٛم٦م 

، وذم اًمٕمٝمقد ىمويمشقخ اظمػقد وايمسقد اظمرسمه وايمشقخ ايمطقدذم قمٝمقد ُمراضمع اًمديـ 

اًمتٕمٚمٞمؿ يت٠مًمػ ُمـ اعمٜم٤مه٩م واعمقاد واًمقؾم٤ميؾ  أنوٟمحـ ٟمٕمٚمؿ . اًمتل شمٚم٧م قمٝمقدهؿ

يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؿ ٟم٤مضمح٤م ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م ًمٙمل  -اًمتٕمٚمٞمؿ ويمؾ هذا  وأؾم٤مًمٞم٥م

يتٓمٚم٥م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ومٜمٞم٦م قمغم  -احلقزوي شمٙمقيٜم٤م قمٚمٛمٞم٤م ي١مهٚمف ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اًمتٌٚمٞمغ اعم١مصمر 

 .ُم٤ًميرة اًمتٓمقرات اعمٗمٞمدة ذات اًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕم٤مسة إىمؾ

ذم  ٤مًمتٜم٤مأ اًمٜمٔمر ذم يمؾ ذًمؽ، ًمٜمٙمقن وٟمحـ ذم  إقم٤مدةوُمـ هٜم٤م أراٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم 

 :اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمع اعمٕم٤مسة وهذا يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م وقمغم ٟمحق آظمتّم٤مر

ومٞمام يرشمٌط ُمٜمٝم٤م  ٤مٟمًتٗمٞمد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت واًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م احلديث٦م، وظمّمقً   أن .1

 .سمٗمٝمؿ اًمٜمص

ٓؾمٞمام ذم ومٝمؿ  إؾمٚمقبٟمًتٗمٞمد ًمٚمتٓمقير ذم جم٤مل قمٚمقم اًمٌالهم٦م ُمـ ضمديد قمٚمؿ  أن .2

 .اجلٛمؾ واًمؽمايمٞم٥م

 ٤من ٟمْمع ًمف ُمٜمٝمجً أاًمٗم٘مف، و أ قل٩م اًمٗمٚمًٗمل ذم دراؾم٦م قمٚمؿ ٟمٜم٠مى قمـ اعمٜمٝم أن .3

 .٤مظم٤مً   ٤مقمٚمٛمٞمً 

اعمًٚمؿ  اإلٟم٤ًمنٟمف ٟمٔم٤مم طمٞم٤مة أٟمٜمٔمر إمم اًمٗم٘مف ذم شمٕم٤مـمٞمٜم٤م وشمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمٕمف قمغم  أن .4

ٟمٜمٓمٚمؼ ومٞمف ُمـ حم٤موًم٦م ومٝمؿ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس سمٙمؾ ؿمئق ٤م وشمٗمّمٞمالهت٤م ومردي٦م واضمتامقمٞم٦م 

ؾمٚمقيمف اًمٗمٙمري٦م  أٟمامط مجٞمع ذم اإلٟم٤ًمنوُمـ ُم٤ًميرشمٜم٤م عمختٚمػ شمٓمقرات طمٞم٤مة 

اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف  إطمٙم٤ممٟمٚمتٛمس  أنـمٚم٥م ُمٜم٤م  أو أردٟم٤مإذا  الً واًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٛمث

 .اًمتج٤مري٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس

ٟمدرس اعمٍمف يمٛم١مؾم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م طمديث٦م ُمـ  أنذًمؽ وم٢من قمٚمٞمٜم٤م  أردٟم٤م إذا أىمقل

عمٍمف وقمٛماليف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م سملم ا أورا ظمالل ُم٤م يمتٌف اعمختّمقن وُمـ ظمالل 
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 .اعمّم٤مرف شأقمامل»وُمـ ظمالل اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

هذه  أُمث٤مليقيمؾ  أنؾم٤ٌمب ُم٤م، ومٕمٚمٞمف واحل٤مًم٦م هذه وىمد ٓ يت٠مشمك هذا ًمٙمؾ وم٘مٞمف ٕ

اًمدراؾم٦م إمم جل٤من ُمتخّمّم٦م ذم هذا اعمج٤مل ًمتٕمد ًمف اًمت٘مرير اًمٙم٤مذم اًمقاذم قمـ 

 .اعمٓمٚمقب

سمٕمض ُم٤م يمت٥م ذم وم٘مف اعمّم٤مرف وًمٞمس  رأي٧م أٟمك أىمقل أن -هٜم٤م  -وحيز ذم ٟمٗمز 

ذم ىم٤ميٛم٦م ُمّم٤مدره وُمراضمٕمف طمتك اؾمؿ يمت٤مب واطمد مم٤م أًمٗمف اعمختّمقن واعمٕمٜمٞمقن 

 .سم٤مىمتّم٤مدات اعمّم٤مرف

١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمٕمٚمٞم٤م اًمت٠مًمٞمػ ذم اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م ذم اعم أن أوػ

 :أشمٞم٦م سم٤مُٕمقرظمذ يٜمحق أن إمم آهتامم أ

ذم اًمٙمت٤مب شمٜمٔمٞمام قمْمقي٤م ي٤ًمقمد اًمدارس قمغم ومٝمؿ اعم٤مدة ومٝمام  شمٜمٔمٞمؿ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م .1

 .ٓ قمن ومٞمف

 اؾمٚمقب مجٞمؾ ُمِمق  يِمد اًمدارس إمم اعمقوقع ؿمدً ٠مشمًٌٞمط وشمقوٞمح اًمٕم٤ٌمرة وسم .2

 .اُمٞمًن  يٕمٞمٜمف قمغم ومٝمؿ اعمٓمٚم٥م ومٝماًم 

أن سمٕمض ُم١مًمٗمل اًمٙمت٥م احلقزوي٦م اعم١مًمٗم٦م طمديث٤م  أرى أنمم٤م ي١مؾمػ ًمف  ٤موأيًْم 

ُمـ ظمٚمقه٤م ُمـ  إًمٞمف أعمح٧مقم٤ممل اًمدرس احلقزوي ُمع اومت٘م٤مده٤م عم٤م  ٤مإدظم٤مهلُمـ حي٤مول 

 .اًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي اًمذي ي٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٜمد اًمدارس

ُمـ قم٘مديـ ُمـ اًمزُمـ  أيمثرقمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمٌؾ  ًٓ ويمٜم٧م ىمد يمت٧ٌم ُم٘م٤م

ت٤مب ذف صمؿ ٟمنم ذم يماعمجالت اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمدر ذم اًمٜمجػ إ إطمدىوٟمنمشمف ذم 

ٟمف يٚم٘مل ٕ إًمٞمفدار اًمزهراء ذم سمػموت، يًتحًـ اًمرضمقع  إ دارىمْم٤مي٤م ونراء ُمـ 

 .سمٕمض اًمْمقء هٜم٤م

 ؾمؽوٓت ايمتل سمسجؾ فمعم اخلطوب ايمشقعل زملكف مـ اإل
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يرىمز ويمىمد ايمؼضويو ايمتورخيقي ذات ايمطوزمع اظمذهبل اخلالدم، فمعم 

ؿكم، زمؼقي اظمسؾ أوؽموطرنمؿ مو سمسببف مـ فمزيمي حلؿؾي هذا ايمػؽر دم 

وزمويمتورم فمدم ايمػوفمؾقي يمؾخطوب ايمشقعل دم اظمتغغمات اجلديدة فمعم 

سملؽمقس طمطوب  زموإلمؽونايمسوضمي ايمػؽريي، وايمسمال اظمطروح هؾ 

 ؾمقعل معتدل زمعقدا فمـ ايمطرح ايمتورخيل اظمذهبل؟

  ُم٤م شمذيمره ُمـ شمريمٞمز اخلٓم٤مب اًمِمٞمٕمل قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع

٤مب حل٤مل ؾم٤مسم٘م٦م متتد ضمذوره٤م إمم قمٝمقد اًمتٜم٤مطمر اًمٓم٤ميٗمل اعمذهٌل اخلالذم هق اؾمتّمح

يم٤مًمذي يم٤من ُمـ اًمًالضم٘م٦م دم٤مه اًمٌقهيٞملم واًمذي يم٤من سملم اًمّمٗمقيلم واًمٕمثامٟمٞملم، 

 .اًمٕم٤معمٞم٦م ًمف اإلُمؼمي٤مًمٞم٦مواؾمتٛمراريتف شمرضمع إمم شمٖمذي٦م 

إمم ُمراقم٤مة ؿمٕمقر  إـمراف أوحيت٤مج ُمـ يمال اًمٓمروملم  -ىمدر أومٞمام  - وإُمر

 أواًم٘م٤ميٛم٦م سملم اًمٓمروملم  اإلؾمالُمٞم٦مرص واعمح٤مومٔم٦م قمغم أٓ متس اًمراسمٓم٦م أظمر، واحل

، أمهٞمتٝم٤مسم٤معمًئقًمٞم٦م وشم٘مدير  اإلطم٤ًمس، وُمٜمف يٙمقن اخلٓم٤مب سمٛمًتقى إـمراف

وظمّمق ٤م ذم ُمثؾ هذه اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمٕمؽمك اًمٍماع 

 .اًمٗمٙمري ُمع احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م قمـ ىمّمد وقمـ همػم ىمّمد

 إ٠ٓمشمك آرشمٗم٤مع سم٤مجلٛمٞمع إمم ُمًتقى اعمًئقًمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل وٓ يت

ُمـ اًمٕمٚمامء  ٤مقمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٝمؿ وظمّمقً   إـمرافسمٛمقىمػ ُمقطمد يتٗمؼ ومٞمف رأي 

 .اعمٗمٙمريـ وذوي اًمرأي

اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ذم جم٤مٓت اًمتنميع  إدظم٤ملوسم٤مًمتقضمف وسمِمٙمؾ مج٤مقمل إمم 

وآىمتّم٤مدي٦م وؾمقاه٤م إمم ُمٕم٤مهد ويمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م  اإلؾمالُمل

 .اإلؾمالُمٞم٦مواًمدراؾم٤مت 

اًمٗمٙمري٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  تاإلٟمت٤مضم٤موىمد سمدأٟم٤م هذا ُمٜمذ أُمد ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ 

، وحم٤مرضات اعمرضمع اًمديٜمل ايمشفقد ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدرسم٤مًمٜمجػ يمٛم١مًمٗم٤مت 

، اًمتل دوٟم٧م سم٘مٚمؿ يإكصورايمشقخ ذطم٤م ًمٙمت٤مب ُمٙم٤مؾم٥م  ايمؼوؽمؿ اخلقئل أزمكايمسقد 
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فمبد ايمسقد وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمرطمقم  ايمسقد فمقم ايمشوهروديشمٚمٛمٞمذه اعمرطمقم 

سم٤مًمٙمت٤مب اًم٘مٞمؿ  الً ذف ُمتٛمثويم٤مًمذي ىم٤مُم٧م سمف يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمٜمجػ إ اظمؼرم قايمرزا

، وُمـ يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف اٟمتنمت اًمٗمٙمرة ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿاعمرطمقم  أؾمت٤مذٟم٤م أًمٗمفاًمذي 

ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد، ومٙم٤من شمدريس  -اًمٕمٚمٞم٤م سمٙمٚمٞم٦م أداب  اإلؾمالُمٞم٦مدراؾم٤مت إمم ُمٕمٝمد اًم

ُم٤مضمًتػم  أـمروطم٦ميمثر ُمـ أه٥م اًمثامٟمٞم٦م اعمٕم٤مسة و درت قمٜمف اًمٗم٘مف ومٞمٝم٤م وومؼ اعمذا

، سمح٨م ُم١مًمٗمقه٤م ُمقوققم٤مت رؾم٤ميٚمٝمؿ وأ قًمف اإلؾمالُملورؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم اًمٗم٘مف 

اجلٕمٗمري : ٘م٤ميٛم٦م أن وهلاًم اإلؾمالُمٞم٦مواًمٗم٘مٝمٞم٦م وومؼ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  إ قًمٞم٦م

سم٤ميض، وذم اًمت٤مريخ واحلٜمٗمل واعم٤مًمٙمل واًمِم٤مومٕمل واحلٜمٌكم واًمزيدي واًمٔم٤مهري وإ

صمعػر ايمطقد وايمعالمي  أيبىمويمشقخ يمثر ُمـ رؾم٤مًم٦م ؿمخّمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م أشمٜم٤موًم٧م 

 .احلقم

 أدظمٚم٧م إيرانيمثر ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٤مت أذم  إيرانذم  اإلؾمالُمٞم٦موسمٕمد اًمثقرة 

يمثر ُمـ يمت٤مب ذم هذا أقمٜمٝم٤م ذم ُم٘مرراهت٤م وسمراجمٝم٤م و در  اإلؾمالُمٞم٦ماًمدراؾم٤مت 

 .اعمج٤مل

يمٗمٞمٚم٦م سم٤من شم٘مقم سمدور  اإلؾمالُمٞم٦مُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م  إن

اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م وشمٖمػم ٟمٔمرة يمؾ ُمٜمٝم٤م قمـ أظمر سمام يٖمػم اخلٓم٤مب إمم اًمِمٙمؾ 

 .اعمٓمٚمقب

  ًدزمقوسمف أيمف دم ايمسوزمؼ احلقار اظمذهبل ايمسـل ايمشقعل ىموك

، وحتػؾ ايمؽتى زمتؾؽ اظمـوـمرات ايمتورخيقي، ويمؽــو أن وأؽمويمقبف

احلقار حتقل إلم مفوسمرات وصمدل واصطقود كؼوط ايمضعػ  أنكجد 

فمـد ىمؾ ؿمرف، واهلدف مـف ايمتشـقع زمدل أن يؽقن ايمبحٌ ايمعؾؿل 

وايمقصقل إلم احلؼقؼي، ومع هذا كجد أن كخى ايمشقعي اظمثؼػي سمـجر 

مو يؽقن يمف  واإلكؼمكًوق إلم هذه اظمفوسمرات فمػم ايمػضوئقوت وسمـس

 ايمعومي، همام سمعؾقؼؽؿ؟ اإلؽمالمقياظمردود ايمسؾبل فمعم احلويمي 

 داءً أإن اعمث٘مٗملم وقمٚمامء اًمديـ اًمذيـ هؿ سمٛمًتقى احلقار حمتقى و  ٓ
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 -طمقار وُم٤م هل سمحقار، ٕٟمٜم٤م  أ ٤مذم ُمثؾ ُم٤م ضمرى ُمـ ًم٘م٤مءات ىمٞمؾ قمٜمٝم٤م  نيِمؽميمق

يق ؾ إمم اًمٜمت٤مي٩م احلٛمٞمدة  أنعم٤م ٟمّمؾ إمم اًمٔمرف اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمحقار  -سمٕمد 

 .اعمٓمٚمقسم٦م

اًمٓمروملم اًمتل  أسمٜم٤مءإمم احل٤مل اًمٜمٗمًٞم٦م قمٜمد يمؾ ُمـ  -ومٞمام أرى  -ويرضمع هذا 

ؾمٜم٦م، يمرؾم٧م اًمتٕمّم٥م  أًمػيمثر ُمـ شمٕمٞمش حت٧م وٖمقط اًمؽمايمامت اعمٗمرىم٦م واعمٛمتدة ٕ

، سمام مل يٕمد ًمٚمحقار ُمٕمٝم٤م أي قمٜمد يمؾ ـمرف قمـ أظمر إوه٤مموريمزشمف ويمثرت 

ُمـ اًمتٛمٝمٞمد ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ همٚمقاء اًمتٕمّم٥م وًمتٌديد  ٓ سمدّ  -واحل٤مل هذه  -ضمدوى، إذا 

ُمـ إظمذ  نٟمٗم٤م إًمٞمف أذتسمام  إٓوُمـ سمٕمد ًمتٖمٞمػم اًمٜمٔمرة، وٓ يتؿ هذا  إوه٤مم

 .سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م

  ؿمرضمً دم ايمصحوهمي ايمعرزمقي مؼوٓت فمـ اظمرصمعقي ايمػؼفقي

ايمشقعي، زمعضفو يمىمد ايمٌماع زمكم اظمرصمعقي ايمعرزمقي واظمرصمعقي فمـد 

هل اظممهؾي يمؾتصدي زمحسى  اإليراكقين اظمرصمعقي إ، واإليراكقي

كف ؽمتػمز مشؽؾي زمكم ضمقزة ومؿ وايمـجػ دم أايمسغمة، وسمطرح 

ايمصحوهمقي هلو  اإلشموراتمرضمؾي مو زمعد ؽمؼقط صدام، همفؾ هذه 

 رء مـ ايمصدومقي؟

 ٤م يٓمرطمف ٟمام ىمد يٙمقن يمالُمً إّمحػ ًمٞمس هق اًمقاىمع، وإن اًمذي يٜمنم ذم اًم

شمتٙمقن  -ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م  -ؿمخّمٞم٦م، ذًمؽ ٕن اعمرضمٕمٞم٦م قمٜمدٟم٤م  ٕهمراضاعمٜمتٗمٕمقن 

أٟمف ؾمئؾ  (م1945ت ) إصػفويناحلسـ  أيبايمسقد ٤م، يٜم٘مؾ قمـ اعمرضمع اًمزقمٞمؿ شمٚم٘م٤ميٞمّ 

﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ﴿ :ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف قمٛمـ خيٚمٗمف ذم اعمرضمٕمٞم٦م، وم٘م٤مل
(1)

. 

ويقُمٝم٤م يمٜم٧م  - (م1971ت ) حمسـ احلؽقؿايمسقد اظمرصمع د رأي٧م سمٕمد ووم٤مة وىم

 ح٤مهب٤م ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م، ٕ ٤ميمثر ُمـ قمنم رؾم٤ميؾ قمٛمٚمٞم٦م ـمٌٕم٧م شمرؿمٞمحً أ -ذم اًمٜمجػ 

ت ) ايمؼوؽمؿ اخلقئل ايمسقد أيبوًمٙمـ اعمرضمٕمٞم٦م وسمِمٙمؾ شمٚم٘م٤ميل أًم٘م٧م ىمٞم٤مدهت٤م إمم 

                                                                                                               

 .124: ، أي٦مإٟمٕم٤ممؾمقرة  (1)
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 .(م1992

ذم ىمؿ وأظمر ذم اًمٜمجػ  أطمدمه٤مويم٤من ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت اهلجري٦م زقمٞمامن يمٌػمان 

ذم اًمٜمجػ،  وايمسقد حمسـ احلؽقؿذم ىمؿ  (م1961ت ) آنمو ضمسكم ايمػموصمرديومه٤م 

 .ومْمؾ ُم٤م يرامأدارة ؿمئقن اًمِمٞمٕم٦م اًمديٜمٞم٦م قمغم إوىمد شمِم٤مـمرا محؾ رؾم٤مًم٦م اًمتِمٞمع و

ويم٤من ذم اًمٜمجػ  (م1988 ت) روح اهلل اخلؿقـل اإلموموُمـ سمٕمدمه٤م يم٤من ذم ىمؿ 

 .، وىم٤مم يمؾ ُمٜمٝمام سمٛمًئقًمٞمتف اًمديٜمٞم٦م ظمػم ىمٞم٤ممؿ اخلقئلايمؼوؽمأزمق  قدسايماعمرضمع 

اجلديد، واًمتجرسم٦م اًمتل  سم٤مُٕمرذم ىمؿ ًمٞمس  وأظمرىومقضمقد ُمرضمٕمٞم٦م ذم اًمٜمجػ 

هذا ُمـ اًمٔمقاهر  إنًمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م خي٤مف ُمٜمف أو قمٚمٞمف، سمؾ  أنشمٗمٞمد  إًمٞمٝم٤م أذت

 .اًمّمحٞم٦م واعمٗمٞمدة

قرع وآًمتزام سم٤مًمت٘مقى ُمـ ظمالل ُمٕمرومتٜم٤م سمٛمراضمٕمٜم٤م ُمـ ًمزوم اًم -ىمدر أوومٞمام 

ؾمتًتٛمر اًمتٚم٘م٤ميٞم٦م ذم و قل اًمٗم٘مٞمف إمم اعمرضمٕمٞم٦م، وشمٌ٘مك اًمٜمجػ وىمؿ شمتٕم٤موٟم٤من قمغم 

 .محؾ اعمًئقًمٞم٦م اعمٜمقـم٦م هبام واًم٘مٞم٤مم هب٤م ظمػم ىمٞم٤مم

اًمٙمؾ يتقىمع ُمـ  إنٟمٕمؿ، . ؾم٘مقط  دام ٓ يٖمػم ذم واىمع ُم٤م ذيمرشمف أنورأيل 

سمحر اًمٕمٚمقم ونل احلٙمٞمؿ ونل اخلرؾم٤من نل  أُمث٤ملاًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ  إهاًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ 

ممـ مل حتيين  -ونل اجلقاهري ونل اًمِمٞمخ رايض ونل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء وؾمقاهؿ 

يٜمٝمْمقا سم٤محلقزة يمٛم١مؾم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م ديٜمٞم٦م وسم٤مًمٜمجػ يمٛمديٜم٦م  أن -أن  أؾماموهؿ

 ؿ ُمـ أُم٘مدؾم٦م ومٞمًؽمضمٕمقا ُمٙم٤مٟمتٝمام اًمٚمتلم يم٤مٟمت٤م هلام ىمٌؾ اًمٕمدوان اًمٌٕمثل، و إؾمالُمٞم٦م

 .إمم حت٘مٞمؼ ذًمؽ سم٠ميدهيؿظمذ اهلل شمٕم٤ممم أٞمٗمٕمٚمقن، همػم ؿمؽ ؾم

  ايمؽتوب ايمسعقديكم سمسوؤ أضمد أشموردم هذا ايمصدد ًٓ 

سمشجقع وزمروز مرصمعقي همؼفقي حمؾقي سمتػفؿ  إمؽونفمـ  وصحوهمقً 

ايمظروف آصمتامفمقي وايمسقوؽمقي يمؾؿـطؼي، وسمستثؿر مقارد اخلؿس 

ؾ إلم اخلورج سمرؽم أناظمويمقي دم اظمـطؼي كػسفو ايمتل يقصمد همقفو زمدل 
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يمتلؽمقس ومتقيؾ اظممموفموت آصمتامفمقي واخلدمقي، هؾ كحظك 

زمجقاب مـؽؿ فمعم هذا ايمسمال زموفمتبورىمؿ مـ فمؾامء اظمـطؼي ويمؽؿ 

 ايمعؾؿقي؟ إوؽموطمؽوكتؽؿ دم 

 اعمحقر اًمذي يدور طمقل اًم١ًمال هق  أنؾمتخٚمص ُمـ ؾم١ماًمؽ أ أن أؾمتٓمٞمع

 .اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م أسمٜم٤مءت شمقزيع اخلٛمس ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم شمٖمٓمٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤م

ظمذوه ذم أىمدروا هذا و -طمٗمٔمٝمؿ اهلل  -اعمراضمع اعمٕم٤مسيـ  أنقمرومف أاًمذي  إن

اًمتٍمف  ضم٤مز نظمر ًمقيماليفأسمٕمْمٝمؿ ًمقيماليف اًمتٍمف ذم اًمٜمّمػ، و أضم٤مزآقمت٤ٌمر إذ 

يم٤مومٞم٦م ًمًد يمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت  -ذم شم٘مديري  -ن هذه اًمٜم٥ًم إسم٤مًمثٚم٨م، وصم٤مًم٨م سم٤مًمرسمع، و

 .اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م أسمٜم٤مءواطمتٞم٤مضم٤مت 
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 )*(حىار حىل هقاصذ الشريعح

فمبد اجلبور ايمرهموفمل ايمدىمتقر: أصمرى احلقار
(1)

 

  ،ختؾط زمعض اظمصـػوت ايمػؼفقي زمكم مو هق صمزئل وىمقم

ومتغغم وشموزمً، وضموصمقوت ورضوريوت، همتتغؾى همقفو اجلزئقوت 

فمعم ايمؽؾقوت وحتؾ حمؾفو، وهؽذا سمتغؾى اظمتغغمات فمعم ايمثقازمً 

و اظمتغغمات زمؿثوزمي شمقازمً، وسمتؼدم احلوصمقوت فمعم همتغد

 .ايمرضوريوت، ورزمام ايمـقاهمؾ فمعم ايمػرائض

هؾ يعقد هذا آجتوه دم ايمتػؽغم ايمػؼفل إلم نمقوب ايمرؤيي 

 ايمشؿقيمقي يمؾمميعي، وفمدم وفمل مؼوصدهو وأهداهمفو ايمعومي؟

 ؟شهمؼف إويمقيوت»ومو هل اظمرسمؽزات اظمـفجقي ايمالزمي يمبـوء 

  دّوٟم٧م أىمدم اعم١مًمٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وطمتك قمٍمٟم٤م هذا ٓ شمزال اعم٤مدة ُمٜمذ أن

 :اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمت٤مزم

 .اًمرؾم٤ميؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م/ اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م= اًمٗم٘مف اًمٕمٚمٛمل  -

 .اًمٗم٘مف آؾمتدٓزم -

 .اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م -

ٓ شمراقمل إّٓ اجل٤مٟم٥م اًمٗمردي ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ اعمتٛمثؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات 

                                                                                                               

: ، حمقر اًمٕمدديـ2111ذ  ه1421ة، اًمٕمددان اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مس )*(

 .(3ذ  2ُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م )

 .شمؿ شمٕمريٗمف ؾم٤مسمً٘م٤م (1)
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، أي سم٢ممه٤مل اجلقاٟم٥م إظمرى ُمـ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن يم٤مجل٤مٟم٥م واعمٕم٤مُمالت اًمِمخّمٞم٦م

 .آضمتامقمل واجل٤مٟم٥م آىمتّم٤مدي وإًمخ

ومل ٟم٘مػ ذ سمِمٙمؾ واوح ذ قمغم اًم٥ًٌم اًمذي دقم٤مهؿ إمم هذا اًمتّمٜمٞمػ اًمذي 

أمهؾ ومٞمف اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل وأظمر آىمتّم٤مدي واًمث٤مًم٨م اًمًٞم٤مد سمام يرشمٌط سمتٜمٔمٞمؿ 

دوًم٦م سمّمٗمتٝم٤م دوًم٦م، ورسمام يم٤من هق اخلقف ُمـ اًمٌٓمش اعمجتٛمع سمّمٗمتف جمتٛمًٕم٤م وشمٜمٔمٞمؿ اًم

 .اًمًٚمٓمقي

 .واًمٗم٘مف اًمٕمٛمكم هق ٟمت٤مي٩م اًمٗم٘مف آؾمتدٓزم وٟمت٤مي٩م شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

وهق شمراسمط قمْمقي ؾمٚمٞمؿ ذم ٟمٔمر ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، واًمذي ي١مظمذ قمٚمٞمف هق 

 .أذت إًمٞمفيمٛمٞم٦م وٟمققمٞم٦م اعم٤مدة اعمٌحقث ومٞمٝم٤م وقمٜمٝم٤م، طمٞم٨م أمهؾ أو اؾمتٌٕمد قمٜمٝم٤م ُم٤م 

ويرضمع هي٤من ُمٗمٕمقل هذا اإلمه٤مل أو آؾمتٌٕم٤مد طمتك قمٍمٟم٤م هذا اًمذي أ ٌح 

ومٞمف أيمثر وم٘مٝم٤ميٜم٤م يدرك أن اًمٗم٘مف ٟمٔم٤مم طمٞم٤مشمٜم٤م، ًمف ذم يمؾ ؾمٚمقك طمٙمؿ، وذم يمؾ ُمقىمػ 

٤م دم٤موز طمّد آقمتدال إمم ُمًتقى اإلومراط،  ًً يمٚمٛم٦م، يرضمع إمم شم٘مديس اعمقروث شم٘مدي

 .دة اًمٜمٔمر ذم أي٦م ُم٠ًمًم٦م سمٖمٞم٦م اًمق قل إمم ٟمت٤مي٩م أومْمؾُم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ٟمتٝمّٞم٥م وٟمحذر ُمـ إقم٤م

هبذا وم٘مدٟم٤م اًمٜمٔمرة اًمِمٛمقًمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ُم٘م٤م ده٤م وأهداومٝم٤م وظمٓمقـمٝم٤م اًمٕم٤مُّم٦م 

وُمٜم٤مهجٝم٤م اًمتل شمٚمت٘مل ُمع ـمٌٞمٕمتٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ٟمٔم٤مم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ومرًدا وأهة وجمتٛمًٕم٤م 

 .ودوًم٦م

د اًمٜمٔمر ذم ومٝمٛمٜم٤م ًمقاىمع اًمٗم٘مف قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٞم: اًمث٤مين ُمـ اًم١ًمال قمـ اًمِمؼ   وإضم٤مسم٦مً 

واخلروج سمف ُمـ إـم٤مر اًمٗمردي٦م إمم إـم٤مر احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م، وُمـ ظمٓمقـمف اًمٗمردي٦م 

 .اًمراهٜم٦م إمم ظمٓمقـمف آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م

وهذا ذ سمٓمٌٞمٕمتف ذ يتٓمّٚم٥م ُمٜم٤م دراؾم٦م شمٓمّقر اًمٗمٙمر اًمٗم٘مٝمل ًمٜمْمع يدٟم٤م قمغم ٟم٘م٤مط 

 .اًمْمٕمػ يمل ٟمرشمٗمع هب٤م إمم ُمًتقى اًم٘مقة
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 غراق فمؿؾقي آؽمتـبوط ايمػؼفل دم اجلزئقوت ن اؽمتإ

وإهاهمفو دم سمقـمقػ زمعض إدوات إصقيمقي ايمعؼؾقي دم اؽمتـطوق 

ايمـص، أهمه هبو إلم همفؿ ضمردم يمؾـص كلى هبو أضمقوًكو فمـ روح 

ايمديمقؾ، همصونمً همتووى ٓ سمـسجؿ مع روح ايممميعي، مثؾ ىمراهي 

 .سمزويٍ زمعض إومقام ونمغم ذيمؽ

فمؿؾقي آؽمتـبوط مـ سمؾؽ إدوات؟  ىمقػ يتسـك يمـو حترير

 ومو هق مقومع روح ايممميعي ومؼوصدهو ايمؽؾقي دم آؽمتـبوط؟

  ًمق ىمٛمٜم٤م سمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمت٘مراء سمٖمٞم٦م شمٕمرف ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًمٜمص قمٜمد

 :حم٤موًم٦م اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل ُمٜمف ؾمقف ٟمٜمتٝمل إمم أن هٜم٤مك ـمري٘متلم ًمدراؾم٦م اًمٜمص

وأقمٜمل هب٤م ( اًمٓمري٘م٦م اًمٌٜمٞمقي٦م)أن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٝمٞم٤م اؾمؿ  هل ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م(: إولم)

آىمتّم٤مر قمغم دراؾم٦م سمٜمٞم٦م اًمٜمص وشمريمٞمٌف ُمـ ظمالل اًم٘مقاقمد اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء 

ًمذًمؽ يم٘مقاقمد اًمٍمف واًمٜمحق واًمٌالهم٦م واًمرضمقع إمم اعمٕمجؿ اًمٕمريب ُمـ دون رسمط 

 .اًمٜمص سم٘مرايٜمف اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤م ٦م

، وأقمٜمل هب٤م رسمط (اًمٓمري٘م٦م اًمٌٞمئٞم٦م)ٞمٝم٤م اؾمؿ هل ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٓمٚمؼ قمٚم(: ايمثوكقي)و

 ٓ سمدّ اًمٜمص طم٤مل دراؾمتف سم٘مرايٜمف اًمٕم٤مُّم٦م اعمتٛمثٚم٦م سمٛم٘م٤م د اًمنميٕم٦م، ذًمؽ أن يمؾ ٟمٔم٤مم 

ًمف ُمـ أهداف ىمّمد إًمٞمٝم٤م اعمنّمع طملم ووع اًمٜمٔم٤مم، وهل ذ سمدوره٤م ذ متثؾ اإلـم٤مر 

ف ًمئال خيرج اًمٕم٤مم ًمٚمتنميع اًمذي يٚمزم ُمـ يريد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص ووٕمٝم٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞم

احلٙمؿ قمـ إـم٤مره اًمتنميٕمل اًمٕم٤مم، ويمذًمؽ رسمٓمف سم٘مرايٜمف اخل٤م ٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم آؾمتٕمامل 

اًمٚمٖمقي آضمتامقمل ًمٚمٜمص ُمـ ىمٌؾ أسمٜم٤مء قمٍم  دوره، أي يدرس ذم إـم٤مر سمٞمئتف 

آضمتامقمٞم٦م اًمتل يم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م طملم  دوره ُمـ ىمٌؾ اعمنّمع، ُمْم٤موًم٤م إًمٞمٝم٤م اًم٘مرايـ 

تل متتٚمؽ ُمـ اًم٘مدرة قمغم إًم٘م٤مء اًمْمقء اعم٤ًمقمد ذم ومٝمؿ دًٓمتف إظمرى واعمالسم٤ًمت اًم

 .واعم٘مّمقد ُمٜمف

 .يمام أن آؾمت٘مراء يٜمٌٝمٜم٤م إمم أن اؾمتخدام اًمٓمري٘م٦م إومم هل إيمثر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء
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واعمالطمظ ذ هٜم٤م ذ أٟمف قمٜمد قمدم حم٤موًم٦م اًمرضمقع إمم اًم٘مريٜم٦م سمٜمققمٞمٝم٤م اعمذيمقريـ ىمد 

 .ي١مدي اًمٌح٨م إمم ُمثؾ ُم٤م ذيمرشمؿ

إن اًم٘مريٜم٦م شم٘مدم قمغم  ٤مطمٌٝم٤م قمٜمد : رضمٕمٜم٤م إمم اًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م اًمتل شم٘مقل وًمق

إّن اعمٗمن  ذ سم٤مًمٙمن ذ ي٘مّدم قمغم اعمٗمّن ذ سم٤مًمٗمتح ذ قمٜمد : اًمتٕم٤مرض، ويمذًمؽ اًمتل شم٘مقل

سمٚمزوم إظمذ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد شمٕم٤مرض ٟمتٞمجتٝم٤م ُمع : شمٕم٤مروٝمام فم٤مهًرا ًمرأيتٜم٤م ٟم٘مقل

 .ٟمتٞمج٦م اًمٓمري٘م٦م إومم

وهذا هق ضمزء ُمـ اعمٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمل اًمذي حيتؿ قمٚمٞمٜم٤م اجلٛمع سملم اًمٓمري٘متلم ذم جم٤مل 

 .دراؾم٦م اًمٜمص

  افمتػمْت ؿموئػي واؽمعي مـ اظمسؾؿكم اإلمجوع أضمد أهؿ

. إديمّي ايمممفمقي، همقام افمتػمه آطمرون ىموؾمًػو فمـ ايمسـي ايممميػي

وفمعم أيي ضمول أوحك اخلروج فمعم إمجوع ايمػؼفوء دم مسليمي 

ىملكف طمروج فمعم ايممميعي، أو ىملكف اكشؼوق فمعم إمي  اصمتفوديي

وهتديد يمقضمدهتو، زمؾ أمسً خمويمػي اظمشفقر دم همتقى معقـي سمثغم 

اؽمتػفوموت وحتػظوت ؾمتك فمعم ايمػتقى وصوضمبفو، ودم هذا 

ايمسقوق سمبؾقرت ومقافمد متـح ومقل اظمشفقر وفمؿؾف ومقؿي اؽمتثـوئقي، 

 .ٓيميزموفمتبوره صموزمًرا ومعزًزا يمؾروايي ؽمـًدا ود

مو هق أشمر ؾمققع هذا اظمـحك دم ايمتػؽغم ايمػؼفل دم إفموومي كؿق 

 ايمػؼف ووهموئف زمام يستجقى ظمستجدات ايمقاومع؟

  (دروس دم أصقل همؼف اإلمومقي)يمٜم٧م ىمد شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع اإلمج٤مع ذم يمت٤ميب ،

واٟمتٝمٞم٧م هٜم٤مك إمم أن اإلمج٤مع ُأدظمؾ قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ذم مجٚم٦م أدًم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل 

ُمع اعمٜمٝم٩م اًمًٜمل، إّٓ أ ؿ ذ أقمٜمل اإلُم٤مُمٞم٦م ذ قمّدًمقه إمم ُم٤م يٚمت٘مل ُمع أ قل متِمًٞم٤م 

ُمذهٌٜم٤م طمٞم٨م اىمتٍموا سمف قمغم ُم٤م يٙمِمػ قمـ رأي اعمٕمّمقم ًمٙمل يٙمقن طمج٦م قمٜمدٟم٤م، 

 .وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف قمٜمقان اإلمج٤مع اًمٙم٤مؿمػ، وهق أطمد اًم٘مًٛملم اًمٚمذيـ ذيمرومه٤م
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د ومٞمف اعمجٛمٕمقن إمم ُمدرك واًم٘مًؿ اًمث٤مين هق اإلمج٤مع اعمدريمل، وهق اًمذي يًتٜم

 .مل ي٘مدر ًمٜم٤م أن ٟم٘مػ قمٚمٞمف، وٟمّمقا قمغم أٟمف همػم طمج٦م( دًمٞمؾ)

وآؾمت٘مراء ًمإلمج٤مقم٤مت اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ُيًٚمٛمٜم٤م إمم أ ٤م إمج٤مقم٤مت 

 .ُمدريمٞم٦م، وإمم أٟمف ٓ يقضمد سمٞمٜمٝم٤م إمج٤مع يم٤مؿمػ

هق وقمغم هذا وم٤مإلمج٤مقم٤مت اعمًتدل هب٤م ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان اإلمج٤مع اًمذي 

 .طمج٦م

ويٛمٙمٜمٜم٤م اخلروج قمـ اًمقىمقع ذم هذه اعمٗم٤مرىم٦م سم٠من يٚمتزم اًمٗم٘مٞمف سمٛم٤ٌمٟمٞمف ُمـ همػم 

شم٘مٚمٞمد أو ُمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء أظمريـ، سمٛمٕمٜمك أٟمف قمٚمٞمف أن يٚمتزم سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م ذم اًمٌح٨م 

 .وُم٤م يق ٚمف إًمٞمف ُمـ رأي

ًم٦م ، وقمغم اًمٗم٘مٞمف أن يرضمع ذم اعم٠ًمالً وٓ ٟم٘م الً أُم٤م اًمِمٝمرة ومٝمل ًمٞمس سمدًمٞمؾ ٓ قم٘م

 .ومٞمٝم٤م سمٕمٞمًدا قمـ اًمت٘مٚمٞمد وقمدم آؾمت٘مالًمٞم٦م الً إمم ُم٤م يراه دًمٞم

  إشمر ش همؼف احلقؾ ايمممفمقي»كشل اجتوه دم ايمػؼف يتؿثؾ دم

جمؿقفمي فمقامؾ ؽمقوؽمقي واومتصوديي وأطمالومقي واصمتامفمقي دم ايمتوريخ 

همقيمدت احلقؾ ايمممفمقي ىملضمؽوم سمرطمقصقي هتدف يمـػل . اإلؽمالمل

اظمؽّؾػ يمق متسؽ زملضمؽوم ايممميعي دم  ايمعن واحلرج ايمذي يؽوزمده

 .سمؾؽ ايمظروف

 مو هل أزمرز أؽمبوب ـمفقر مثؾ هذه إضمؽوم؟

وهؾ كحـ زمحوصمي إلم احلقؾ ايمممفمقي، زمعد أن كص ايمؼرآن 

ايمؽريؿ فمعم أن ايممميعي اإلؽمالمقي سمؼقم فمعم ايمقن وايمتخػقػ 

وايمعػق وايمرمحي، وأن هدف هذه ايممميعي هق حترير اإلكسون مـ 

ل ايمممائع اظمووقي ىممميعي زمـل إهائقؾ؟ وهؾ يتطوزمؼ إس وأنمال

هذا ايمؾقن مـ ايمتػؽغم ايمػؼفل مع روح ايممميعي ومؼوصدهو 

 ايمؽؾقي؟
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 إن ُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م هل اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ًمٚمٗم٘مف يتحّرك : ىمٚم٧م ذم إضم٤مسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م

 .داظمٚمف، وٓ خيرج سمح٤مل قمٜمف

س ذم شمقزيع اًمثروة وُمـ أهؿ ُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م حت٘مٞمؼ اًمٕمدل آضمتامقمل سملم اًمٜم٤م

 .وؾمقاه٤م

 .واًمتح٤ميؾ قمغم اًمٜمٔم٤مم يِمٚمف قمـ أن حي٘مؼ هدومف اًمذي شمقظم٤مه ُمٜمف اعمنّمع

واًمرواي٤مت اًمتل دمٞمز ذًمؽ واًمتل ىمد حيت٩م هب٤م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يٚمزم سم٤مٕظمذ هب٤م ٕ ٤م 

 .أىمرب ذم ُم١مدي٤مهت٤م إمم ُم٤م يٕمرف سم٤مًمرظمص، واًمرظمص ذ يمام هق ُمٕمروف ذ ٓ إًمزام هب٤م

اًمتقىمػ قمـ إظمذ هب٤م عم٤م ىمد يٜمجؿ قمـ إظمذ هب٤م مم٤م ىمد يقىمع ومٞمام  ُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م

 .خي٤مًمػ ُم٘م٤م د اًمنميٕم٦م، ويي سم٤معمجتٛمع يمٙمٞم٤من ًمف طم٘مق  وقمٚمٞمف واضم٤ٌمت

  حيػؾ ايمػؼف اظمقروث زمويمتشديد فمعم همؼف ايمطوفمي، ايمذي

فمـ ش إضمؽوم ايمسؾطوكقي»يني دم خمتؾػ احلؼقل، ويعػم سمراث 

وزمؿقازاة . ايمطغوة وطمؾػوء اجلقر صقرة متعسػي يمممفمـي ؿموفمي

ذيمؽ يضؿحؾ همؼف احلؼقق واحلريوت ايمعومي واخلوصي إّٓ دم 

مسوضموت هومشقي وقؼي، زمقـام يؿـح ايمؼرآن ومضقي احلؼقق 

واحلريوت اهتامًمو متؿقًزا، ويمىمد فمؾقفو دم ؽمقوق ضمديٌ فمـ 

فمـ زمقوكف يمذيمؽ دم  الً دفمقات إكبقوء وجتورب إمؿ اظمووقي، همض

 .وت وإضمؽومايمتمميع

هؾ سمنزمً كزفمي آؽمتبداد مـ ايمؼصقر ايمسؾطوكقي إلم 

مـظقر همؼفوء ايمسؾطون، شمؿ سمغؾغؾً زمويمتدريٍ دم مـظقر ايمػؼقف، أم 

أن هـوك أؽمبوزًمو أطمرى يمؾتشديد فمعم همؼف ايمطوفمي وإمهول ومضقي 

احلؼقق واحلريوت؟ ومو هل إدوات وايممموط اظمطؾقزمي يمتـؿقي 

 سمقصمقف ايمعؼؾ ايمػؼفل دم هذا اظمسور؟مسوئؾ احلؼقق واحلريوت و

  أعمح٧م إمم أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٌّقب ُدّون ذم وىم٧م قمٜمٗمقان ديمت٤مشمقري٦م
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اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم٦م نٟمذاك، وىمد يٙمقن هلذا دظمؾ ذم ذًمؽ، وم٘مد ؾمجـ أيمثر ُمـ وم٘مٞمف، 

ض ًميب اًمًٞم٤مط أيمثر ُمـ وم٘مٞمف، وُأطمرىم٧م أيمثر ُمـ ُمٙمت٦ٌم وإمم نظمر ُم٤م ذم  وقُمر 

 .ًمقان اًمتْمٞمٞمؼ واًمتٕمذي٥م واًمتذًمٞمؾ واًمتٜمٙمٞمؾاًم٘م٤ميٛم٦م ُمـ أ

وذًمؽ ٕن ؾمٚمٓم٦م ؿمٞمخ اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمريب اجل٤مهكم واًمتل ىم٣م 

قمٚمٞمٝم٤م اإلؾمالم سمتنميٕم٤مشمف اعمثغم، وسمًػمة ىمٞم٤مداشمف إومم اًمٕم٤مدًم٦م، ويمذًمؽ ديمت٤مشمقري٤مت 

٧م زطمػ اإلُمؼماـمقري٤مت اًمٙمؼمى ذم وم٤مرس واًمروم واًمتل أه٤مره٤م اإلؾمالم وديمٝم٤م حت

اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م هقم٤من ُم٤م قم٤مدت إمم احلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمٝمد 

اخلالوم٦م إومم طمتك قُمرف ُم١ميمًدا واؿمتٝمر سملم اًمٜم٤مس ؿمٝمرة ٓ شم٘مٌؾ اًمري٥م أن ُمٕم٤موي٦م 

سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من طمّقل اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم ُمٚمؽ أهي قمْمقض، واؾمتخدم خمتٚمػ 

ـمٞمد دقم٤ميؿ هذا اعمٚمؽ وشمرؾمٞمخ هذا اعمٌدأ، وُمـ أهؿ اًمقؾم٤ميؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمتق

هذه اًمقؾم٤ميؾ اؾمت٘مٓم٤مب اًمٗم٘مٝم٤مء ورضم٤مٓت اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل طمتك  ٤مر أُمر اًمٓم٤مقم٦م 

ًمٚمح٤ميمؿ ؿمٞمئ٤ًم شمٕمٌدًي٤م ٓ ي٘مٌؾ إصم٤مرة أو أي شم٤ًمول قمـ قمٚمتف وُمّمدره٤م وذقمٞمتف 

 .وُمدريمٝم٤م

قمغم حت٘مٞمؼ  سمّد ًمٙمل يٕمقد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل إمم ُمًتقاه اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٛمؾ وٓ

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن، وآقمؽماف سمٙمراُمتف واطمؽماُمٝم٤م ًمٞم٠مظمذ طم٘مقىمف اعمنموقم٦م ويتٛمتع 

سمحريتف ذم طمدود ُم٤م حيؽمم سمف طمري٤مت أظمريـ حت٧م فمالل اًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمـ يمِمػ ذًمؽ اًمزيػ إُمقي اًمذي أذت إًمٞمف واإلسم٤مٟم٦م قمـ  ٓ سمدّ : اًمٕم٤مدًم٦م، أىمقل

ؾمالُمل واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜم٘مٞم٦م اًمٗم٘مف مم٤م دظمٚمف قمـ ـمريؼ وٖمط نصم٤مره اجل٤ميرة ذم اًمٗم٘مف اإل

 .ؾمالـملم اجلقر ووقم٤مفمٝمؿ اًم٤ًميريـ سمريمٌٝمؿ وذم ُمقيمٌٝمؿ

  سمذهى زمعض ايمػتووى ايمتل سمؼــ اظمعوذة ايمزوصمقي إلم مو

يػفؿ مـف ايمتػريط دم ضمؼ ايمزوصمي، ىمويمؼقل زملن ضمؽؿ إرزمعي أؾمفر 

زمجقار اظمرأة، زمويمـسبي إلم وطء ايمزوصمي خيتص زمحويمي وصمقد ايمرصمؾ 

أمو يمق ىمون ايمزوج مسوهمًرا ونموئبًو فمـ زوصمتف همال يـجى فمؾقف رء 

مفام ؿمويمً نمقبتف، زمؿعـك أكف يمق سمزوج ودطمؾ زمزوصمتف شمؿ ؽموهمر 
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ويمبٌ فممميـ فموًمو وسمزوج زوصمي أطمرى دم نمقوزمف، واومتٌم همؼط 

فمعم سمدزمغم كػؼي زوصمتف إولم دم وؿمـفو همؾقس هلو أي ضمؼ دم ذيمؽ 

  .فمـفومو دام نموئًبو 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ﴿: هؾ سمـسجؿ مثؾ هذه ايمػتووى مع

: ايمـسوء] ﴾ۉ  ۉې﴿، [228: ايمبؼرة] ﴾ڱڱ

 ؟[49

وهؾ هذه ايمػتووى سمعقد يمتجووز مرصمعقي ايمؼرآن ايمؽريؿ دم 

 آؽمتدٓل ايمػؼفل؟

ومو هل ايمضامكوت ايمرضوريي يمقصؾ فمؿؾقي آؽمتـبوط 

يؽقن مفقؿـًو زمويمؼرآن، وهقؿـتف فمعم ايمتػؽغم ايمػؼفل ىمام يـبغل أن 

 فمعم ؽموئر مـوؾمط ايمتػؽغم اإلؽمالمل؟

  ،ُم٤م شمِمػم إًمٞمف طميشمؽ ُمـ رأي، ذم اًمٖم٤مًم٥م ي٠ميت ٟمتٞمج٦م همٞم٤مب اعمٜمٝم٩م اًمٗم٘مٝمل

وذًمؽ سمٕمزل اعم٠ًمًم٦م قمـ ُمالسم٤ًمهت٤م إظمرى، واخلروج هب٤م قمـ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم واهلدف 

دل ذم إؾمٛمك ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٤مت إُهي٦م سمخ٤م ٦م، وآضمتامقمٞم٦م سمٕم٤مُم٦م وهق اًمٕم

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م واإلٟمّم٤مف ذم اعمٕم٤مذة

وٕضمؾ أن ٟمّمؾ إمم اًمرقم٤مي٦م اًمٕم٤مدًم٦م اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع اإلؾمالُمل ذم شم٘مرير 

طم٘مق  اعمرأة، قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ إظمذ سمٛم٘م٤م د 

 .اًمنميٕم٦م وأهداف اًمتنميع سمٕملم آقمت٤ٌمر

  ايمػتقى دم  اسمسعً ـموهرة جلقء ايمػؼقف يمالضمتقوط دم

ايمعصقر اظمتلطمرة، ومـ اظمعؾقم أن هلذه ايمظوهرة مجؾي أؽمبوب يعقد 

زمعضفو ٓيمتبوس مػفقم ايمديمقؾ وسمردد ايمػؼقف دم اومتـوص معـك حمدد 

مـف، همقام يعقد زمعضفو أطمر يمقرع واضمتقوط ايمػؼقف وسمؼقاه 

يمؽـ ازديود ايمػتووى . وطمشقتف مـ اهلل سمعولم، همال يػتل زمام ٓ يعؾؿ

وط يػيض إلم مضوفمػي وـمقػي اظمؽّؾػ ومـ شمؿ ايمتشديد زموٓضمتق

فمؾقف دم اظمقاؿمـ ايمتل طمػػً فمـف ايممميعي، همػل ايمسػر سمؼٌم 

ايممميعي صالسمف ايمرزموفمقي وهؽذا سمـػل فمـف ايمتؽؾقػ زمصقوم رمضون 
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إلم أصمؾ، يمؽـ مؼته آضمتقوط يمدى ايمػؼفوء دم ايمسػر اجلؿع زمكم 

. ر رمضون شمؿ ايمؼضوءايمؼٌم وايمتامم دم ايمصالة وايمصقوم دم ؾمف

وهذا ٓ يتقاءم مع روح ايممميعي اظمبـقي فمعم ايمقن وكػل ايمعن 

واحلرج، ممو يعـل أن إيؼوع اظمؽؾػ دم ايمعن وايمضقؼ يـودم مو 

 .هتدف إيمقف ايممميعي مـ ايمتخػقػ وايمرمحي زموظمؽّؾػ

مو هق أشمر هذه ايمـزفمي دم ايمتػؽغم ايمػؼفل دم اكؽامش ايمػؼف 

 ؽمتػفوموت احلقوة ايمبويمغي ايمتعؼقد وايمتـّقع؟وفمجزه فمـ اؽمتقعوب ا

وىمقػ يتسـك يمؾػؼقف ايمتحرر مـ هذه ايمـزفمي مـ دون 

 ايمتضحقي زمقرفمف وسمؼقاه دم فمؿؾقي آؽمتـبوط؟

  يٕمقد هذا ذ ذم اًمقاىمع ذ إمم قمدم ارشم٤ٌمط اًمٗم٘مٞمف سم٠مضمقاء احلٞم٤مة اًمتل ؾمقف

ج٦م اًمٕمٛمؾ سمٗمتقاه ُمـ طمرج شمتحرك ومٞمٝم٤م ومتقاه، ومٚمق قمٚمؿ اًمٗم٘مٞمف أن ُم٤م ي٘مع ومٞمف اعم٘مٚمد ٟمتٞم

 .وقمن عم٤م أومتك سمذًمؽ

واخلروج ُمـ قمٝمدة اعم١ًموًمٞم٦م أُم٤مم اهلل قمٜمد اًمٗمتٞم٤م يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ سم٤مًمتقىمػ قمـ 

اًمٗمتقى، وإطم٤مًم٦م اعم٘مٚمد إمم وم٘مٞمف ٓ اطمتٞم٤مط ذم ومتقاه ذم اعم٠ًمًم٦م، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف 

، ٕن ومٝمؿ يتخٚمص اًمٗم٘مٞمف آطمتٞم٤مـمل ُمـ اعم٠ًمًم٦م قمـ إي٘م٤مع ُم٘مٚمده ذم اًمٕمن واحلرج

اعم٠ًمًم٦م همػم ُمٜمحٍم ومٞمف طمتك سمٜم٤مًء قمغم أقمٚمٛمٞمتف ٟمٗمًف ٕن طمجٞم٦م اًمٗمتقى سمدًمٞمٚمٝم٤م ٓ 

 .سمِمخص اعمٗمتل اًمذي هق ذ ذم واىمٕمف ذ وؾمٞمٚم٦م ًمذًمؽ قمـ ـمريؼ اضمتٝم٤مده

سمٕمد هذا اًمتٓمقر اًمٗمخؿ اًمذي حت٘مؼ حلٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس ٟمحت٤مج إمم وم٘مٞمف يتقومر 

 :ومت٤مء اعمٕمرووم٦م، ومه٤مقمغم قمٜمٍميـ ُمٝمٛملم يْم٤موم٤من إمم ذوط اإل

اًمث٘م٦م اعمتٞمٜم٦م سم٤مًمٜمٗمس اعم١مدي٦م إمم اإليامن اًمث٤مسم٧م سم٘مدرة اًمٗم٘مٞمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم جم٤مل  .1

 .آؾمتٜم٤ٌمط

 .ومٝمؿ احلٞم٤مة وومٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احلٞم٤مة .2

إن هذيـ اًمٕمٜمٍميـ يٜم٠مي٤من سم٤مًمٗم٘مٞمف قمـ أن ي٘مع ذم آطمتٞم٤مـم٤مت اًمتل شم١مدي سم٤معم٘مٚمد 
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 .آُمتث٤ملإمم اًمقىمقع ذم اًمٕمن واحلرج قمٜمد 

 أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقومؼ ًمذًمؽ، إٟمف وزم اًمتقومٞمؼ وهق اًمٖم٤مي٦م
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 ضمقار مع ايمعالمي ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

 )*(حىل حتذيث نظام الِذراسح الِذينَيح

ضمسكم مـصقر ايمشقخ: أصمرى احلقار
(1)

 

أن  دّ ٓ سم ذ طمٗمٔمف اهللذ  ايمعالّمي ايمشقخ ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقمطمٞمٜمام ُيذيمر 

، وطمٞمٜمام يذيمر اًمتجديد ذم اعمٜم٤مه٩م ٤مه٩م ذ احلقزوي٦م ُمٜمٝم٤م ظم٤مّ ٦م ذيذيمر اًمتجديد ذم اعمٜم

هذا اًمتالزم وًّمدشمف وم٤مقمٚمٞم٦م طمْمقر اًمِمٞمخ اًمديمتقر . ايمعاّلمي ايمػضقمٓزم ذًمؽ أن ُيذيمر 

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتجديد احلقزوي ُمٜمٝمًج٤م وأؾمٚمقسًم٤م: وذًمؽ ُمـ ظمالل مم٤مرؾمتف ًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 .ضم٤مٟمٌٞمف اًمٜمٔمري واًمتٓمٌٞم٘ملاًمتجديد اعمٜمٝمجل ذم 

ُمـ أسمرز اًمداقملم إوايؾ إمم شمٓمقير اًمٜمٔم٤مم اًمدراد احلقزوي  همويمشقخ ايمػضقم

أو ٟمٔم٤مم اًمدراؾم٦م اًمديٜمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ُمـ أوايؾ ُمـ ظم٤موقا هذه 

 :اًمتجرسم٦م ذم اًمٜمجػ إذف، وذًمؽ ُمـ ظمالل

ػ إذف، اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل ذم يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمٜمج دراؾمتف ذ وسمٕمد ذًمؽ شمدريًف ذ

 .يم٤مٟم٧م دمرسم٦م رايدة ذم حتدي٨م اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم دراؾم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م

شم٠مًمٞمٗمف اعم٘مّررات اًمدراؾمٞم٦م احلقزوي٦م، اًمتل اقمتٛمدت ذم يمثػم ُمـ اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م 

 .ًمٚمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م الً وطمٚم٘م٤مت اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م سمدي

                                                                                                               

 .م2117ذ ه 1428، رسمٞمع 14، اًمًٜم٦م 55اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد اخل٤مص قمـ اًمٕمالُّم٦م اًمٗمْمكم، عجمٚم٦م  )*(

 .شمؿ شمٕمريٗمف ؾم٤مسمً٘م٤م (1)
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ًمٚمٛم٘مّررات اًمدراؾمٞم٦م، ُمـ طمٞم٨م شمٕمّدد  رايًدا ذم شم٠مًمٞمٗمف ايمشقخ ايمػضقمويم٤من 

اًمٕمٚمقم اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م ُم١مًّمٗم٤مشمف، ويمذًمؽ ُمـ طمٞم٨م إؾمٚمقب اعمٜمٝمجل اًمذي متّٞمز سمف، 

 .ووم٤م  سمف ُمـ ضم٤ميٚمف ذم هذا اًمدرب

وُمـ سم٤مب هذه اًمري٤مدة وعم٤م يتٛمتّع سمف ؾمامطم٦م اًمٕمالُّم٦م ُمـ سمٕمد وؿمٛمقًمٞم٦م ذم اًمروي٦م 

ذم ُم١مًّمٗم٤مشمف اًمدراؾمٞم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م  ًمٚماميض واحل٤مرض اإلؾمالُمل وطمْمقر هذه اًمروي٦م

اعمٜمٓمٚمؼ اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف ؾمامطمتف ذم ووع وشم٘مًٞمؿ هذه اعم٘مّررات، رأيٜم٤م أن يٙمقن ًمٜم٤م 

ٛمٜم٤مه إمم ىمًٛملم ًّ ٟمٔمري، ٟمح٤موره ومٞمف قمـ اًمتجديد ذم اعمٜم٤مه٩م : ُمٕمف هذا احلقار، اًمذي ىم

دمرسمتلم ونظمر شمٓمٌٞم٘مل، ٟمح٤مول ومٞمف أن ٟمًّٚمط اًمْمقء قمغم . ورويتف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

قمٚمٛمٞمتلم ًمٚمِمٞمخ اًمٗمْمكم ذم شم٠مًمٞمػ اعم٘مّررات اًمدراؾمٞم٦م، متثالن اًمتجرسمتلم إوًمٞملم 

 .شطمالصي اظمـطؼ»وش ايمؼمزمقي ايمديـقي»يمت٤مب : ًمٚمِمٞمخ، ومه٤م

ايمعاّلمي ايمدىمتقر وذًمؽ ًمٞمدرك اًم٘م٤مرئ ُمدى اًمٌٕمد اًمتجديدي اًمذي يْمٞمٗمف 

 .ذم شم٠مًمٞمٗمف ًمٚمٛم٘مّرر اًمدراد ُمـ ظمالل هذيـ اًمٜمٛمقذضملم ايمػضقم

 :وهذا هق ٟمص احلقار

  انُظشٌ»انمغى» 

 إولم اظمـفجقي ايمتسوؤٓت

 وايمدراؽمي صغرىمؿ دم احلقزويي ايمدراؽمي زمكم دجمتؿ 

 اظمؼّررات فمعم اظمالضمظوت زمعض يمديؽؿ ىمون هؾ ايمـظومقي،

 زمعض يمـو سمذىمروا أن يؿؽـ وهؾ ايمقومً؟ ذيمؽ دم احلقزويي

 اظمالضمظوت؟ هذه

 ٟمٌدأ سمدراؾم٦م اعم٘مّدُم٦م أضمروُمٞم٦م ذم اًمٜمحق، وذم  ذم اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م أول ُم٤م

وعّم٤م ٟمتٕمّرف قمغم ُمٗمردات قمٚمؿ اًمٜمحق ٦م ٟمٌدأ سم٢مقمراب اًمًٌٛمٚم٦م، ومٜمتٕمّٚمؿ ذ دراؾم٦م اعم٘مدُم
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اؾمؿ : شاؾمؿ»أن اًم٤ٌمء طمرف ضمّر، و ه اعم٘مّدُم٦م أول ُم٤م يدرس ذم اًمٜمحق ذسَمْٕمُد سم٤مقمت٤ٌمر هذ

 ٗم٦م : ٦م أومم، اًمرطمٞمؿ ٗم: جمرور وهق ُمْم٤مف، وًمٗمظ اجلالًم٦م ُمْم٤مف إًمٞمف، اًمرمحـ

 .ورسمام يم٤مٟم٧م هذه أول ُمٗم٤مرىم٦م يّمٓمدم هب٤م ـم٤مًم٥م احلقزة... صم٤مٟمٞم٦م وهٙمذا

مالّ هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمحق، وقمٜمدُم٤م ٟمدرس اعمٜمٓمؼ، طمٞم٨م يمٜم٤ّم ٟمدرس يمت٤مب طم٤مؿمٞم٦م 

إؿمٙم٤مل »وش إؿمٙم٤مل طمقل اًمتٕمٌػم»: ، يم٤مٟم٧م يمثػًما ُم٤م متُر قمٚمٞمٜم٤م قم٤ٌمرات ُمثؾفمبد اهلل

٥ًم شمٕمٌػم اعمٜم٤مـم٘م٦م، وٟمحـ عم٤م ٟمٕمرف سمٕمد ُم٤م اعم٘مّمقد طمذ ش إؿمٙم٤مل اُمتٜمٕم٧م»وش أُمٙمٜم٧م

، وُمـ يدرس هذا اعم٘مّرر وهق ٓ يزال ُمٌتدًي٤م ٓ يٕمرف هبذه شاُمتٜمٕم٧م»وش أُمٙمٜم٧م» سمِذ

 .اإلؿمٙم٤مٓت وٓ يمٞمٗمٞم٦م دومٕمٝم٤م

 ذ وظمّمقً ٤م ُم٤م هق ًمٚمٛمٌتدئ ُمٜمٝم٤م٤م ٓطمٔمٜم٤م أن اعم٘مّررات احلقزوي٦م ذ وؿمٞمًئ٤م ومِمٞمئً 

 .حتت٤مج إمم شمدّرج ذم إقمٓم٤مء اعمٕمٚمقُم٦م وُمقاد اًمٕمٚمؿ ٓ شمتٛمِّمك ُمع ُمدارك اًمٓم٤مًم٥م اًمتل

 مبؽًرا- سمؼّرروا أن دم دور اظمالضمظوت هلذه ىمون هؾ- 

 ايمبديؾ؟ إجيود دم ايمتػؽغم

  ـْ سَمَدَأ سمٛمح٤موٓت ضم٤مّدة ذم ىمٌؾ حم٤موٓيت ذم إجي٤مد ُم٘مّررات سمديٚم٦م يم٤من هٜم٤مك َُم

ٞم٦م عم٠ًمًم٦م رضورة شمٖمٞمػم ـمرح اًمٌديؾ، وم٤محلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتجديدي٦م ذم اًمٜمجػ يم٤مٟم٧م واقم

ووع ُم٘مّرًرا ًمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ  همويمشقخ اظمظّػراعمٜم٤مه٩م، ويم٤من هٜم٤مك ُمـ يٕمٛمؾ هبذا آدم٤مه، 

 .ونظمر ذم أ قل اًمٗم٘مف، ونظمرون يمذًمؽ يم٤مٟم٧م هلؿ سمٕمض اعمح٤موٓت

 إولم زمويمدرصمي ذاسمقي مقهبي ايمتجديد

 شَمؿ ومـ ايمـظومقي دراؽمتؽؿ زملن ايمؼقل يؿؽـ هؾ 

 يمف ىمون ايمػؼف وىمؾقي ايمثوكقيوت دم ايمـظومل زمويمتدريس ايمتحوومؽؿ

 واجلديد؟ ايمؼديؿ زمكم اظمػووؾي دم دور

  ُم٠ًمًم٦م اًمتجديد ضمزء ُمٝمؿ ُمٜمٝم٤م يتٕمّٚمؼ سمِمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف وُم٤م يٛمتٚمٙمف
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ُمـ ُمقه٦ٌم، ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػمون ممـ دجمقا سملم اًمدراؾمتلم احلقزوي٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ومل يٗمّٙمروا 

 .ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٖمٞمػم

ے  ے  ﴿: مم أين ُمـ اًمٌداي٤مت يمٜم٧م أشم٠مُمؾ أي٦م اًم٘مرنٟمٞم٦موأوّد أن أؿمػم إ

﴾!؟ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵
(1)

اًمتل يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ىم٤مٟمقًٟم٤م وؾمٜم٦ًّم إهلٞم٦م،  

طمٞم٨م شمٗمٞمد هذه أي٦م أن هٜم٤مك ظمّٓم٤م وهدوًم٤م يٛمٌم ٟمحقه اإلٟم٤ًمن، وٓ يقضمد ُم٤م هق 

ٝم٤م، وهذه اًمٖم٤مي٦م طمٞم٤مشمف اًمتل يٕمٞمِمقمٌثل ذم هذه احلٞم٤مة، سمؾ هٜم٤مك ُم٤م يتقظّم٤مه اإلٟم٤ًمن ُمـ 

شمٙمقن عمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن، وهذا أُمر ضمٕمٚمٜمل  ذ سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمّمقص إظمرىذ 

أوع أُم٤مُمل هذا اًم١ًمال ذم يمؾ يمت٤مب أدرؾمف ويمؾ ُمقوقع وسم٤مب ومٞمف، سمحٞم٨م أوع 

 .ٟمّم٥م قمٞمٜمل اًمٗم٤ميدة ُمـ دراؾمتف وُمقىمع هذه اًمٗم٤ميدة داظمؾ اًمٕمٚمؿ وذم يمؾ سم٤مب ُمٜمف

، طمٞم٨م يمٜم٧ُم أيمت٥م ذم طمالصي اظمـطؼ٤مب ودمد هذه اًمٜم٘مٓم٦م واوح٦م ضمّدا ذم يمت

وهذه اًمٜم٘مٓم٦م يم٤مٟم٧م ُمٗم٘مقدة ذم اعم٘مّررات .  ٤مي٦م يمؾ ُمقوقع اًمٗم٤ميدة ُمـ اًمٌح٨م

اًم٘مديٛم٦م، وًماؾمػ إن هذا إُمر ٓ زال ىم٤مياًم ذم يمثػم ُمـ اعم٘مّررات اًمدراؾمٞم٦م اًمتل 

ف شمٔمٝمر ُم١مظّمًرا، ومٓم٤مًم٥م احلقزة يٌدأ دراؾمتف احلقزوي٦م سمٖمرض اًمدراؾم٦م، وٓ دمد ًمدي

هدوًم٤م وراء ذًمؽ، همػم أن سمٕمْمٝمؿ يّتخذه٤م يم٠م ٤م أُمر وراصمل، إذ يٙمقن اسمٜم٤ًم ٕطمد ـمالّب 

اًمٕمٚمؿ، ومٞمتٌع واًمده ويرث قمٜمف ُمًجده ودوره آضمتامقمل ُمـ شمزوي٩م وشمٓمٚمٞمؼ ووقمظ 

 .وإرؿم٤مد شم٘مٚمٞمديلم

ُمـ همػم أن يدرك ه١مٓء أن اهلدف ُمـ اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م هق اًمتٌٚمٞمغ، إُمر 

ؾ ـم٤مًم٥م أمهٞم٦م هذه اًمٜم٘مٓم٦م وأًمٞم٤مت اًمّمحٞمح٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اًمذي ي٘متيض أن يٕمل يم

 .اهلدف

                                                                                                               

 .115: ، أي٦ماعم١مُمٜمقنؾمقرة  (1)
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 ايمتجديد مسليمي دم اظمسوفمدة ايمبقئقي ايمعقامؾ

 اجتوهؽؿ دم ؽموفمدت ايمتل ايمعقامؾ أن هذا مـ يػفؿ 

 يمشخصقتؽؿ مـفو ىمبغم صموكى دم سمرصمع اظمؼّررات يمتليمقػ

 أن كستطقع هؾ ايمػؼف، ىمؾقي دم يمؾتدريس يمتقصمفؽؿ وىمذيمؽ

 أيًضو؟ دور هلو ىمون اظمظّػر يمؾشقخ سمؾؿذسمؽؿ زملن كؼقل

  رسمام يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ اعم٤ًمقمد ذم أن أشمقضّمف أٟم٤م وهمػمي ًمالهتامم سمٛم٠ًمًم٦م اًمتجديد

ذم احلقزة هق اجلّق اًمٕم٤مم ذم اًمٜمجػ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك قمقاُمؾ يمثػمة 

اًمدراد حتّٗمز هبذا آدم٤مه، ومٝمٜم٤مك ُمـ يٕمٛمٚمقن وحي٤موًمقن شمٓمقير اًمدراؾم٦م أو اًمقوع 

ايمشقخ فمبد احلسكم : اًمديٜمل ذم اًمٜمجػ طمتّك يّمٌح أيمثر وم٤ميدة، ومٙم٤من ُمـ ه١مٓء

ايمشقخ حمؿد احلسكم آل وُمٜمٝمؿ أيًْم٤م  يمذًمؽ، وايمشقخ فمبد احلسكم احلقم،  ايمرؾمتل

قزوي٦م، وًمٙمـ مل ، اًمذي أٟمِم٠م ُمدرؾم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ًمتدريس اعم٘مّررات احلىموؾمػ ايمغطوء

 .سقد حمسـ احلؽقؿايمويم٤من ُمٜمٝمؿ يمذًمؽ  يٙمت٥م هل٤م اًمٜمج٤مح،

، اًمذي ظمٓم٤م ظمٓمقات ضم٤مّدة ذم هذا ايمشقخ حمؿد روو اظمظّػرويم٤من قمغم ظمٓم٤مهؿ 

 .آدم٤مه، وم٠مٟمِم٠م مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم، وومتح ُمدارس شم٤مسمٕم٦م هل٤م، وأٟمِم٠م يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف

ذم هذا اجلّق اًمذي قم٤مسُت ومٞمف أيمثر ُمـ دمرسم٦م ًمٚمتجديد ٟمِم٠مُت، يمام أين اًمتح٘م٧ُم 

، طمٞم٨م درؾم٧ُم ومٞمٝم٤م ايمشقخ اظمظّػرسمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف اًمتل أٟمِم٠مه٤م ُمع سمٕمض زُماليل ذم احلقزة 

اعمقاّد اإلو٤مومٞم٦م اًمتل مل ٟمٙمـ ٟمدرؾمٝم٤م ذم احلقزة، ومٙمٜم٧ُم ُمع سم٘مٞم٦م زُماليل أول دومٕم٦م 

ٟمتخّرج ذم هذه اًمٙمٚمٞم٦م، صمؿ ُم٤مرؾم٧ُم اًمتدريس ومٞمٝم٤م وري٤مؾم٦م ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذم 

٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمدراؾم٦م احلّرة هذه اًمٔمروف أُمٙمٜمٜمل أن أوم٤موؾ سملم ٟمٛمط اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم

احلقزوي٦م طمٞم٨م جيد اإلٟم٤ًمن سمٕمض ُم٤م هق إجي٤ميب وُم٤م هق ؾمٚمٌل ذم يمؾ ُمـ هذيـ 

 .اًمٜمٛمٓملم ُمـ اًمدراؾم٦م

 دراؽمقي؟ مميمػوت مـ ايمشقخ أيّمػف مو أول مو 
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 ايمؼمزمقي ايمديـقي. 

 دراد؟ ىمؿؼّرر افمتؿد وأيـ 

 ذم ُمتقؾمٓم٤مت مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم. 

 ذيمؽ؟ ىمون ومتك 

  اًمًتٞمٜم٤مت اعمٞمالدي٦م، طمٞم٨م أذيمر أين أًمٗمتف سمٕمد ؾم٘مقط اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمٕمرا ، ذم

 .م1958أي سمٕمد اٟم٘مالب قم٤مم 

 احلقزوي يمؾتجديد إولم ايمبقئي ايمػؼف ىمؾقي

 هؾ ايمػؼف، يمؽؾقي ايمقضمقد اظمـتؿل ايمػضقم ايمشقخ يؽـ مل 

 اظمـوهٍ إجيود دم يمدوره مشوزمف دور ايمؽؾقي هلذه يمؾؿـتؿكم ىمون

 اجلديدة؟

 يٙمـ هٜم٤مك ُمـ أؾم٤مشمذة اًمٙمٚمٞم٦م وـمالهب٤م َُمـ ادمف ٟمحق شم٠مًمٞمػ اعم٘مّررات مل 

، صمؿ طم٤موًم٧ُم أن ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ وايمشقخ اظمظػرواعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء 

 ذ سمٕمد ذًمؽذ أشمٌع ظمٓم٤ممه٤م ذم ذًمؽ، وٓ أذيمر ُمـ جم٤ميكّم ُمـ ـمالب اًمٙمٚمٞم٦م وأؾم٤مشمذهت٤م 

 .ُمـ ظمٓم٤م ذم هذا آدم٤مه

اؾمتٗم٤مد ُمـ ضمّق اًمتٓمقير اًم٤ًميد ذم اًمٜمجػ إذف ذم شمٚمؽ وًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ 

 ايمشقخ ايمقائقماًمٗمؽمة وُمـ اًمتح٤مىمف سمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف، وًمٙمـ ًمٞمس ذم ضم٤مٟم٥م اًمت٠مًمٞمػ، وهق 

  طمٞم٨م ـمّقر ُمٜمؼمه، واؾمتٗم٤مد ُمـ اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م سمحٞم٨م ؿمّٙمؾ ُمٜمؼُمُه

وحم٤مرضاشمف، ومؽمى  ُمدرؾم٦م ظمٓم٤مسمٞم٦م ُمتٛمٞمّزة، وهذا واوح قمٜمدُم٤م شمًتٛمع إمم جم٤مًمًف

 .اجل٤مٟم٥م اجل٤مُمٕمل طم٤مرًضا ومٞمٝم٤م سم٘مّقة يمام دمد اجل٤مٟم٥م احلقزوي طم٤مرًضا أيًْم٤م

 هؿ يؽقكقن زمحقٌ ايمػؼف ىمؾقي دم أؽموسمذة هـوك هؾ 
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 زمعدهؿ يؽؿؾ َمـ صموء شمؿّ  اظمـوهٍ سمطقير مسليمي دم أزمدفمقا ايمذيـ

 اظمسغم؟

 ن أؾمت٤مًذا ذم يم٤من أؾمت٤مًذا ذم احلقزة ىمٌؾ أن يٙمق ايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ

سمخٓمقات ( ايمشقخ اظمظّػر)ىم٤مم  ،يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ايمشقخ اظمظّػراًمٙمٚمٞم٦م، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أٟمِم٠م 

، وُمِمك قمغم ظمٓم٤مه وأيمٛمؾ اظمـطؼ وأصقل ايمػؼفقمٛمٚمٞم٦م سم٢مجي٤مد اعمٜم٤مه٩م اًمٌديٚم٦م وم٠مًّمػ 

إصقل ايمعوّمي وم٠مًمػ  ايمسقُد حمؿد سمؼل احلؽقؿ أصقل ايمػؼفُمنموقمف ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب 

 .ايمشقخ اظمظّػر، ًمٞمٙمٛمؾ احلٚم٘م٦م اًمتل سمدأه٤م دم ايمػؼف اظمؼورن

 احلؾؼي؟ هذه دم كػسؽؿ سمضعقن وهؾ 

  إمم طمٍد ُّم٤م طم٤موًم٧ُم أن أٟمتٛمل إًمٞمٝم٤م وًمٙمٜمل طم٤موًم٧ُم أن أسمدأ ُمع اًمٓم٤مًم٥م ُمـ

ومبودئ ، يمؾشقخ اظمظّػر اظمـطؼًمٞمٙمقن ُم٘مّدُم٦م ًمٙمت٤مب  طمالصي اظمـطؼاًمٌداي٦م، وم٠مًمٗم٧م 

 .أيًْم٤م رٕصقل همؼف اظمظػّ يمٛم٘مّدُم٦م  أصقل ايمػؼف

 ايمتجديد وحموور ايمػضقم ايمعاّلمي مميّمػوت

 ودم ايمعؾؿ هقؽؾي دم ايمتجديُد  ايمشقخ ىمتوزموت زمف سمتؿّقز ممو 

 ذيمؽ دم ايمتجديدي ايمقفمل هذا فمعم حتَصؾتؿ ىمقػ..  مضؿقكف

 ايمقومً؟

  هذا ي٠ميت ُمع اعمامرؾم٦م، وم٘مد ذيمرُت ًمؽ أين أشمٌع ذم ُم٠ًمًم٦م شمدويـ يمت٥م

عم٤مذا : أسمدأ ومٞمٝم٤م ذم يمؾ قمٚمؿ وذم يمؾ سم٤مب سم٤مًمت٤ًمول اًمت٤مزماعم٘مّررات اًمدراؾمٞم٦م ـمري٘م٦م 

 أدرس هذا اًمٕمٚمؿ؟ وعم٤مذا ُوضِمَد هذا اًم٤ٌمب ذم هذا اًمٕمٚمؿ؟

أن أدرس ذ  رمحٝم٤م اهللذ قمٜمدُم٤م ـمٚم٧ٌم ُمٜمل اًمقاًمدة وذم هذا اجل٤مٟم٥م أشمذيّمر ذ 

ٞم٦م، ، وم٤مُمتثٚم٧ُم ًمٓمٚمٌٝم٤م، سمدأٟم٤م دراؾم٦م اعم٘مّدُم٦م أضمروُماعم٘مّدُم٦م أضمروُمٞم٦م قمٜمد واًمدي 

وذم هذه اعم٘مّدُم٦م يمٜم٤ّم ٟمٌدأ سمدراؾم٦م قمٚمؿ اًمٜمحق ُم٤ٌمذة دون وقمل ُمٜم٤ّم أو ُمـ ىمٌؾ اعم٘مّرر 
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وهذا أُمر . اًمذي يمٜم٤ّم ٟمدرؾمف ًمٚمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾم٦م هذا اعم٘مّرر أو هذا اًمٙمت٤مب سم٤مًمذات

يٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤مّدة اعمٜمٓمؼ أيًْم٤م، اًمتل يم٤من يٚم٘مٜمٜم٤م أؾم٤مشمذة احلقزة سم٠من اإلٟم٤ًمن يدرس هذه 

٤م شمٕمّمؿ اًمٗمٙمر ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، وهذا أُمر مل ي٘مٜمٕمٜم٤م، ّٕٟمٜم٤م يمٜم٤ّم ٟمدرؾمٝم٤م اعم٤مّدة ٕ 

وهمػمٟم٤م يدرؾمٝم٤م، وٟم٘مع ذم إظمٓم٤مء، ومٝمذا ضمٕمٚمٜمل أومّٙمر ذم اًم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل ًمقوع هذا 

 .اًمٕمٚمؿ ودراؾمتف ذم احلقزة سم٤مًمذات

وهٙمذا قمٜمدُم٤م سمدأُت أًمتحؼ سم٤مًمدراؾم٦م احلقزوي٦م مل يٙمـ أطمد ُمـ أؾم٤مشمذة احلقزة 

ٜم٤م ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر هذه اعم٤مّدة ذم ؾمٚمؽ اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م، أو ؾم٥ٌم ووع سم٤مب يقوح ًم

 . ُمٕملّم ذم يمت٤مب ُم٘مّرر، وإٟمام ٟمٌدأ ُم٤ٌمذة ذم دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ

 .ومٙمٜم٧ُم أطم٤مول ومٝمؿ اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف ٟمدرس يمؾ ُم٤مّدة يم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمل

ورسمام شمٙمقن هذه اًمت٤ًموٓت وهذا اًمتٗمٙمػم هق اًمذي دومٕمٜمل عمح٤موًم٦م اًمتجديد ذم 

اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمٜمل قمِم٧ُم ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م اًمٜمجػ شمٕمٞمش 

 .ُمقضم٦م ُمـ دقمقى دمديد اعمٜم٤مه٩م وأؾمٚمقب اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م

 أن ٓ زمَد  اظمتؼّدمي ايمطريؼي هبذه اظمـفجقي ايمؽتوزمي ويمؽـ 

 صمقدة؟ زمدايوت سمسبؼفو

  سم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ، وىمد يم٤من يتٛمتّع سمٙمت٤مايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿشمٚمٛمذُت قمٜمد

٦م، سمؾ درس يمؾ قمٚمقُمف ُمتٛمٞمّزة، ُمع أٟمف مل يدرس سم٤مجل٤مُمٕم٦م وٓ طمتّك ذم ُمدارس ٟمٔم٤مُمٞمّ 

سم٤محلقزة، وًمٙمٜمف يم٤من ُمقهقسًم٤م ذم ظمّمقص شمرشمٞم٥م اًمٕمٚمؿ واعمٜمٝم٩م، أي أٟمف ُمقهقب ُمـ 

ٟم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م، ويم٤من ىمد ىمرأ ذم اًمٙمت٥م احلديث٦م اًمتل شمٌح٨م ذم يمت٤مسم٦م اعمٜم٤مه٩م، ويمذًمؽ 

شمٚمؽ اًمٙمت٥م احلديث٦م اعمٛمٜمٝمج٦م واعمٙمتقسم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م، اـّمٚمع قمغم ٟمامذج ُمـ 

ًرا قمغم رء ُمـ  واـمالقمف هذا  ٘مؾ ُمقهٌتف اًمتل يم٤من يتٛمّتع هب٤م، وىمد أضمد ٟمٗمز ُمتقوم 

 .ايمسقد ايمتؼل احلؽقؿهذه اعمقه٦ٌم اًمتل أذُت إًمٞمٝم٤م قمٜمد أؾمت٤مذٟم٤م 
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 ايمدراد اظمؼّرر دم أؽموس ذط ايمشؿقيمقي

 آطمر؟ دون رأًيو سمؼصقن أٓ حتوويمقن قياظمـفج ىمتبؽؿ دم 

  ذ  سم٤مًمذاتذم اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م ذ ّٓ ُمـ اعمٗمؽمض سم٤مًمٙم٤مشم٥م هلذه اعم٘مّررات أ

ٟمٕمؿ، ُمـ اعمٗمؽمض أن شمؼمز ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب، وًمٙمـ ًمٞمس . يريّمز قمغم ذاشمف

ذم إسمراز قمـ ـمريؼ اًمؽميمٞمز قمغم ذاشمف، سمؾ قمـ ـمريؼ ُم٤م يٛمتٚمؽ ُمـ قمٚمؿ وُمقه٦ٌم 

يمٚمٝمؿ ؾم٤ممهقا ذم إسمراز رة، وم٠م ح٤مب أي قمٚمؿ ذ وإن يم٤من اعم١مًم ػ خيتٚمػ ُمٕمٝمؿ ذ اًمٗمٙم

أن  شم٘مًٞمامشمف، ومال يّمّح ُمـ اعم١مًم ػ ذ ٕٟمف ٓ يرشميض رأًي٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم ذأومٙم٤مره وقمٜم٤مسه و

 .ي٘ميص هذا اًمرأي أو ذاك، وم٘مد ي٠ميت ُمـ يرى  قاسمٞم٦م ُم٤م يرى اعم١مًمػ ظمٓم٠مه

شمٌخس طمؼ أطمد، ًمتتٞمح ًمٚمٓم٤مًم٥م طملم  وم٤معمٗمؽمض سم٤مًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أّٓ 

 .دراؾمتف أن يدرس يمؾ ُم٤م حيٞمط سم٤مًمٗمٙمرة

 اظمميمػ يّتخذه وومد أضمد، يـؽره ٓ رزمام سمذىمروكف مو 

 كوضمقي مـ إّمو ذيمؽ فمعم يسوفمد ٓ ومد حمقطف ويمؽـ داطمقم، ىمؼرار

 إؿمراف جلؿقع اظمصودر همقف سمشّح  أو سمؼؾ زمحقٌ معؾقموسمقي

 فمصبقي ضمويمي زمسبى أو اظمميمػ، هذا يعوجلفو ايمتل ايمؼضقي ضمقل

 إلم يمؾقصقل سمقهمؼتؿ همؽقػ معقـي، صمفي إزاء اجلقّ  ذيمؽ يعقشفو

 ايمـؼطي؟ هذه

  مم٤م ي١مؾمػ ًمف أن أهمٚم٥م ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م شمٗمت٘مد ُم٘مّرراهُت٤م وُمراضمُٕمٝم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م

اًمؽمسمقي٦م، ومال شمريب اًمٓم٤مًم٥م قمٚمٛمّٞم٤م، سمٕمٙمس اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٖمرب، طمٞم٨م هتتّؿ سمتٜمِمئ٦م 

وم٤مًمٓم٤مًم٥م اًمذي يٜمِم٠م ذم اجلّق . سمٞمتف قمٚمٛمٞم٤ّم سمحٞم٨م هتٞمئ ذهٜمٞمتف سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦ماًمٓم٤مًم٥م وشمر

 .اًمٕمٚمٛمل يدرك أن اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم اعمٕمروم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمدراؾم٦م

 أيًضو؟ اجلقّ  هذا مثؾ سمعقشقا مل ويمؽـؽؿ 

  رسمام أيمقن ىمد اؾمتٗمدُت هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ يمت٤مسم٤مت أظمريـ، ومحٞمٜمام شم٘مرأ يمت٤مسم٤مت
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ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م شمدرك أن ه١مٓء قمٚمامء ًمٖم٦م طم٘مٞم٘م٦م، وشمدرك أ ؿ قمٚمامء  ذ الً ُمثذ  إعم٤من

 .ًمٞمًقا ٕٟمٗمًٝمؿ، وًمٞمًقا ًماعم٤من وم٘مط، سمؾ ًمٚمٕم٤ممل أمجع، وهٙمذا هؿ اًمٌ٘مٞم٦م

ًمذًمؽ طمٞمٜمام حت٤مول أن شمٕمرض اًمٕمٚمؿ اًمذي يٛمث ؾ ـم٤ميٗمتؽ أو أُمتؽ قمٚمٞمؽ أن 

رد أو ـم٤ميٗم٦م أو ومئ٦م وإٟمام شمٕمروف ًمٞمس يمٕمٚمؿ ومرد أو ـم٤ميٗم٦م أو أن يٙمقن ُمقضّمًٝم٤م ًمٗم

وهذا ُم٤م طم٤موًم٧م إسمرازه ذم يمثػم . شمٕمروف سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُم٤م ىمّدم أظمرون ذم اعمج٤مل ٟمٗمًف

 .ُمـ اعم١مًّمٗم٤مت اًمتل ىمٛم٧ُم سم٢مقمداده٤م، ُمثؾ ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٗم٘مف ودروس ذم وم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م

 يؽقن أٓ ايمعؾؿل وايمبحٌ ايمتليمقػ دم ىمؿبتدئ ويمؽـ 

 هبذه زمحٌ همفؽذا أراء، مجقع فمعم احلصقل دم صعقزمي هـوك

ـٍ  متعى سمضعقهنو ايمتل ايممموط  واظمميِمػ؟ يمؾبوضمٌ ومض

  ىمد يّمٕم٥م قمغم اعمٌتدئ ذًمؽ إذا يم٤من ُم٤م يٌح٨م ومٞمف ُمـ ُمقوققم٤مت يُمت٥َِم

ومٞمٝم٤م سمٙمثرة وشمٕمّددْت طمقهل٤م أراء ًمدرضم٦م يمٌػمة، وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م حتتقي قمغم 

 .ذا سم٤مإلُمٙم٤من إدرايمف وحتّمٞمٚمف ُمـ ظمالل اًمٌح٨مصمالصم٦م أو أرسمٕم٦م نراء أو أيمثر سم٘مٚمٞمؾ ومٝم

وهذا ُمقضمقد ذم اًمٙمت٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م طمٞم٨م شمتٕمّدد إوضمف وأراء واًمتحٚمٞمالت 

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وم٤مًم٘م٤مٟمقن أيمثر ُم٤م يٕمتٛمد ومٞمف قمغم ُم٠ًمًم٦م احلٗمظ، سم٤مقمت٤ٌمر يمثرة اعمقاد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

 .وشمٗمريٕم٤مهت٤م ووم٘مراهت٤م

 فمؾقفو ومو هلو مو احلقزوي ايمتحديٌ جتورب

 مثؾ يمؾتجديد، حمووٓت إطمغمة أوكي دم ـمفرت 

 واظمرىمز إيرواين زموومر وايمشقخ ايمسبحوين صمعػر ايمشقخ حمووٓت

 هذه سمؼّقؿقن ىمقػ. اظمؼّدؽمي ومؿ دم اإلؽمالمقي يمؾّدراؽموت ايمعوظمل

 هؽذا فمعم جتدوهنو ايمتل اظمماطمذات أزمرز هل ومو ايمتجورب؟

 جترزمي؟

 د ٟمنم ذًمؽ ذم طمقار ُمع جمّٚم٦م وم٘مف أهؾ يمٜم٧ُم ىمد يمت٧ٌُم قمـ هذه اًمتجرسم٦م، وىم
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ذيمرشُمف  ، وُم٤م(35)اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمدد اًمٌٞم٧م اًمّم٤مدرة قمـ ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت 

 :هٜم٤مك أخل ُّمف هٜم٤م وم٠مىمقل

أُمر ضمٞمد، وأن ُي٘مدم اإلٟم٤ًمن قمغم حت٘مٞمؼ هذا  ذ سمحّد ذاشمف ذاًمتٗمٙمػم ذم اًمتجديد 

ُمر اًمذي أرى أن يمثػميـ وًمٙمـ إ. إُمر وحي٤مول ومٝمذه ظمٓمقة صم٤مٟمٞم٦م إمم إُم٤مم

يٗمت٘مدوٟمف هق آىمتّم٤مر قمغم ُم٤م ًمدهيؿ ذم احلقزة، سمٞمٜمام ُمـ اعمٗمؽمض أن يٜمٗمتحقا قمغم 

اعم١مؾم٤ًمت إظمرى واعم١مًّمٗملم أظمريـ ُمـ آدم٤مه٤مت إظمرى ويرون ُم٤م ًمدهيؿ 

وحي٤موًمقن أن يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝمؿ، ٕن اًمٓمري٘م٦م احلقزوي٦م هل ـمري٘م٦م ُمقروصم٦م ٕيمثر ُمـ 

 ٟمحـ ٟمحت٤مج أن إمم اًمٓمر  وإؾم٤مًمٞم٥م احلديث٦م ًمٚمتٕمٌػم، وًمذًمؽ وم٢من قم٤مم، سمٞمٜمام 511

أهؿ ُم٤م ي١مظمذ قمغم هذه اًمتج٤مرب أ ٤م شمٗمت٘مد آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتج٤مرب احلديث٦م ذم شمٓمقير 

 .اعمٜم٤مه٩م احلقزوي٦م

 ـْ  سمرون وهؾ  اخلطقة؟ هذه خيطق زمدأ َم

 سمِِمْٙمؾ ضمٞمّد ٓ أرى. 

 فمعم وئؿيوم هذه ايمتجديد حمووٓت سمؽقن مو نمويمًبو 

 هذه سمرفمك ممؽمسوت سمـشل أن ايمعوئؼ مو إهمراد، مـ جمؿقفمي

 اظمشوريع؟

  هذا يتحّ٘مؼ ومٞمام ًمق طم٤موًمٜم٤م أن ٟمٓمّقر ذم احلقزة، أو ٟمٜمِمئ ضم٤مُمٕم٤مت إؾمالُمٞم٦م

، أُم٤م احلقزة سمقوٕمٝم٤م احل٤مزم ٓ شمًتٓمٞمع أن (أي ضم٤مُمٕم٤مت شمتٌٜمّك اخلّط اإلؾمالُمل)

ْٙمؾ اعم١مؾمز اعمٓمٚمقب، وؾمتٌ٘مك   .هذه اجلٝمقد شمؽميّمز قمغم إومرادشمٕمٓمل سم٤مًمِم 

وًمٙمـ ذم آدم٤مه أظمر هٜم٤مك حم٤موٓت ًمٗمتح ضم٤مُمٕم٤مت ويمٚمٞم٤مت ذم ُمديٜمتل 

اًمٜمجػ إذف وىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، وٟمتٛمٜمّك هل٤م أن شمتٓمّقر ُمع اًمزُمـ، ٕن ذًمؽ ؾمٞمٗمًح 

 .اعمج٤مل ًمٔمٝمقر ُم٘مّررات طمديث٦م شمتٜم٤مؾم٥م واجلّق اجل٤مُمٕمل إيم٤مديٛمل
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 إلم ايمتجديد حمووٓت ومعف زمدأت ايمتل ايمػؼمة ويمؽـ 

 ظموذا؟ اظمتؽومؾ، اظممموع ذيمؽ يظفر مل أن وإلم ؿمقيؾي همؼمة أن

  هذا أُمر ـمٌٞمٕمل، ٕن جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م جمتٛمٕم٤مت سمدايٞم٦م، واًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م سمٓملء و ٕم٥م

ة طمٞم٨م اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م ؾمٝمؾ وهيع، ٕن إومراد ومٞمٝم٤م  َ ضمّدا، سمخالف اعمجتٛمٕم٤مت اعمتحي 

رون، سمحٞم٨م ًمق دقم ٤م ؿمخص إمم ومٙمرة دمديدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢من أومراد شمٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت يٗمٙم 

يٗمٙمرون ذم إؾم٤ٌمب اًمداقمٞم٦م ًمٚمتٖمٞمػم اًمذي يدقمق إًمٞمف هذا اًمِمخص، وم٢مذا رأوا ومٞمف 

اًمٗم٤ميدة ىمٌٚمقه وأيدوه ذم هذه اًمدقمقة، سمٞمٜمام جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م إومراد ومٞمٝم٤م ٓ حيٙمٛمٝمؿ قمٜمٍم 

تٕمّّمٌقن هل٤م دون شمٗمٙمػم اًمتٗمٙمػم اعمتقا ؾ، سمؾ يٜمدومٕمقن ظمٚمػ أؿمخ٤مص وىمٞم٤مدات وي

 .ُمؽمٍو، ومٝمذا هق اًم٥ًٌم

 ايمدراؽمقي اظمختٌمات

 يمؽتوزمي ىمثغًما متقؾقن ايمدراؽمقي يمؾؿؼَررات ىمتوزمتؽؿ دم 

 ظموذا؟ ايمدراؽمقي، اظمختٌمات

  ذم اًمٌداي٦م حيت٤مج اًمٓم٤مًم٥م إمم هذه اعمختٍمات، ٕن هم٤مًمٌٞم٦م هذه اعم٘مّررات اًمتل

ٟم٧م يمٛمختٍمات هل اعم٘مّررات اًمت٠مؾم ٞمًٞم٦م ذم يمؾ ُم٤مّدة، ومٝمل أول ُم٤م يدرؾمف دو 

 .اًمٓم٤مًم٥م ذم هذه اًمٕمٚمقم

وُمـ اعمٗمؽمض أن شمٙمقن هذه اًمٌداي٤مت قم٤ٌمرة قمـ خمتٍمات دراؾمٞم٦م، شمٙمقن 

طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م اعم٘مّررات اًمتل شمراقمل ُم٠ًمًم٦م اًمتدّرج ذم إقمٓم٤مء اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م، إمم 

 .أن يّمؾ اًمٓم٤مًم٥م إمم ُمرطمٚم٦م اًمتخُّمص طمٞم٨م سم٤مإلُمٙم٤من اًمتقؾُمع

 ومميَمًػو مميِمًػو ايمدراد اظمؼّرر قاصػوتم

 اظمؼَرر مميِمػ دم سمشؼمؿمقهنو ايمتل ايممموط هل مو 

 ايمدراد؟
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  أن يٙمقن ُمقهقسًم٤م ذم ووع اعم٘مّرر اًمدراد َووْمؼ اعمٜمٝم٩م  ٓ سمدّ سم٤مًمدرضم٦م إومم

اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م اًمذي يتدّرج ومٞمف ُمع اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اعمٕمٚمقم إمم اعمجٝمقل َووْمؼ شمرشمٞم٥م 

 .ٓم٘مل ُمتًٚمًؾُمٜم

أن يٙمقن ًمديف اـمالع قمٛمكم قمغم اعمٜم٤مه٩م إظمرى طمتك يًتٗمٞمد ُمـ اجلٞمّد : وشموكًقو

 .ُمٜمٝم٤م

أي أن شمٙمقن ٟمٔمرشمف أسمٕمد ُمـ .. أن يٜمٔمر ٟمٔمرة إمم اعمًت٘مٌؾ ٓ إمم احل٤مرض: وشمويمًثو

 .احل٤مرض

 ايمدراد؟ اظمؼَرر دم اظمطؾقزمي ايممموط هل ومو 

  ّة، وهق أن حيتقي اعمٜمٝم٩م قمغم قمٜمٍَميُم٤م يمّررٟم٤مه ُمراًرا ظمالل ُمٜم٤مؾم٤ٌمت قمد: 

 .اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل واجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي

اًمٕمٚمٛمل )واًمؽمسمقيقن يذيمرون أن اعمٜم٤مه٩م جي٥م أن يتقّزع ومٞمٝم٤م هذان اجل٤مٟم٤ٌمن 

 :سمام يتالءم واعمرطمٚم٦م اًمٕمٛمري٦م، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم( واًمؽمسمقي

ٕمٜمٍم اًمؽمسمقي أيمثر سمٜم٦ًٌم ذم ُم٘مّررات اعمرطمٚم٦م آسمتدايٞم٦م يريّمز اعم١مًم ػ ومٞمٝم٤م قمغم اًم -

 .ًمّم٤مًمح اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل% 25ًمّم٤مًمح اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م، سمٞمٜمام يؽمك اًمذ% 75

واعمرطمٚم٦م اعمتقؾّمٓم٦م يتقّزع هذان اجل٤مٟم٤ٌمن اًمٜم٦ًٌَم سمٞمٜمٝمام، سمحٞم٨م يٙمقن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام  -

 .ُمـ اعم٘مّرر% 51

 %. 25واجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقي % 75وذم اًمث٤مٟمقي٦م يٙمقن ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل  -

اجل٤مُمٕمٞم٦م يؽميّمز اعمٜمٝم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمل ومٞمٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل  سمٞمٜمام اعم٘مّررات -

 %.111ومٞمف 

 اجلوكى)مصطؾح  مـ مؼصقدىمؿ ايمؼورئ يػفؿ ٓ رزمام 

 هذه يمـو سمقوحقا أن زموإلمؽون هؾ ايمدراد، اظمؼَرر دم( ايمؼمزمقي
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 اظمـفٍ؟ دم أؽموس ىمعـٌم ايمـؼطي

 ٕمرسمٞم٦م، ا ذم اًمٚمٖم٦م اًم، إذا أراد ؿمخص أن يٙمت٥م ُم٘مّررً ًٓ ؾم٠مرضب ًمذًمؽ ُمث٤م

أن يٚمّ٘مـ اًمٓم٤مًم٥م شمٚم٘مٞمٜم٤ًم، ٕن ذهٜمٞمتف ٓ ذ  ًمٞمتدّرج ُمع اًمٓم٤مًم٥موم٤معمٓمٚمقب ُمٜمف ذم اًمٌداي٦م ذ 

شمتحّٛمؾ أن شمٙمقن ذهٜمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م، ًمٙمـ ُمع ذًمؽ حي٤مول أن حيّرك هذا اعم٘مّرر ذهٜمٞمتف ؿمٞمًئ٤م 

شمٙمّقن ومِمٞمًئ٤م قمـ ـمريؼ اًمتٛمريٜم٤مت ذم ـمّٞم٤مت اًمٙمت٤مب، وُيراقمل ذم هذه اًمتٛمريٜم٤مت أن 

 .ًمدى اًمٓم٤مًم٥م اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حت٤ميمؿ ُم٤م يٓمرح ًمديف ُمـ ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م

ذ وم٤معمٓمٚمقب ُمـ يمؾ اًمدراؾم٤مت ذم اعمرطمٚم٦م اعمتقؾّمٓم٦م واًمث٤مٟمقي٦م ىمٌؾ اجل٤مُمٕم٦م 

أن ذ  ويمذًمؽ إُمر ذم احلقزة ذم ُمرطمٚمتل اعم٘مّدُم٤مت واًمًٓمقح ىمٌؾ اًمٌح٨م اخل٤مرج

 .اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدى اًمٓم٤مًم٥مشمٙمقيـ : شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اعم٘مّرر اًمدراد ومٞمٝم٤م

وُم٤م يٙمّقن اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدى اًمٓمالّب ًمٞمس اًمٕمٚمؿ واعم٤مّدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمف، وإٟمام 

وقمٚمؿ رضم٤مل  ًٓ اًمؽمسمٞم٦م واعمامرؾم٦م، وم٤معمدّرس يًتٓمٞمع أن يٕمّٚمؿ اًمٓم٤مًم٥م وم٘مًٝم٤م وأ ق

 اعمجتٝمدذ  الً طمدي٨م، وًمٙمـ هذه اًمٕمٚمقم ذ ُمٜمٗمردًة ذ ٓ شمٙمّقن ذ داظمؾ احلقزة ُمثوقمٚمؿ 

أو ذ  الً ٤مء اًمدراؾم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م ذ ُمثأو اًمٗم٘مٞمف دون أن يامرس هذه اًمٕمٚمقم أصمٜم

 .ُمـ ظمالل إؾمئٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم يمؾ ُم٤مّدة ُمٜمٝم٤م

  انتطثُمٍ»انمغى» 

 إولم ايمبدايي..  ايمديـقي ايمؼمزمقي

 ىمتوب  دراؽمقي مؼّررات مـ أيمػتؿ مو أول أن ذىمرسمؿ

 ايمبدايي؟ ههذ ىموكً ىمقػ ،(ايمديـقي ايمؼمزمقي)

 ُيَٕمّد أول ُم٤م أًمٗم٧م ُمـ اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م، وىمد يم٤من ذًمؽ  ايمؼمزمقي ايمديـقي

، وذًمؽ قمٜمدُم٤م سمدأت هذه اجلٛمٕمٞم٦م سمت٠مؾمٞمس شمجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم»اؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚم٥م ُمـ 

ُمدارؾمٝم٤م آسمتدايٞم٦م واعمتقؾمٓم٦م إهٚمٞم٦م، طمٞم٨م ـمٚمٌقا ُمٜمل أن أوع يمت٤مسًم٤م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م 
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 .ًمٚمٛمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م

٦م ًمٚمٛمدارس إهٚمٞم٦م ذ ذم ٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م واعم٠مًمقوم٦م ذم اًمٕمرا  سم٤مًمٜمًٌوم٘مد يم

سمام ذم ذًمؽ ُم٤مّدة اًمؽمسمٞم٦م  الً أن يدرس اًمٓم٤مًم٥م اعم٘مرر اًمقزاري ًمٚمامّدة يم٤مُم ذًمؽ اًمقىم٧م ذ

اًمديٜمٞم٦م، وم٢مذا أرادت اعمدرؾم٦م إهٚمٞم٦م أن شمْمٞمػ قمغم هذا اعم٘مّرر ومٚمٝم٤م احلؼ ذم ذًمؽ، 

هؾ اًمًٜم٦م هلؿ احلؼ ذم أن يدرؾمقا ـمالهبؿ ُم٤مّدة اًمؽمسمٞم٦م وم٤معمدارس اًمت٤مسمٕم٦م إلظمقاٟمٜم٤م أ

اًمديٜمٞم٦م َووْمؼ ُمذهٌٝمؿ اًمًٜمّل، ويمذًمؽ اعمًٞمحٞمقن هلؿ احلؼ ذم أن يدرؾمقا ُم٤مّدة اًمؽمسمٞم٦م 

 .وهٙمذا.. اًمديٜمٞم٦م َووْمؼ اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م

وشمٓمٌٞمً٘م٤م هلذا اًم٘مرار أو٤موم٧م ُمدارس مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم يمت٤مب اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م 

 .قوٕمف هلذه اعم٤مّدةاًمذي ىمٛم٧ُم سم

وىمد ُأظمْمع اًمٙمت٤مب ًمٚمتجرسم٦م ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ىمٛم٧ُم ظمالهل٤م سمتدريًف، وؾمجٚم٧ُم 

ُمالطمٔم٤ميت اًمتل فمٝمرت زم أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ، صمؿ ىم٤مم ُمٕمٚمٛمقن نظمرون سمتدريًف 

وؾمجٚمقا قمٚمٞمف ُمالطمٔم٤مهتؿ، وسمٕمد هذه اًمتجرسم٦م ىمٛم٧ُم سمّمٞم٤مهمتف  ٞم٤مهم٦م  ٤ميٞم٦م وشمٕمديٚمف 

 .أصمٜم٤مء ىمٞم٤مُمٜم٤م سمتدريًف َووْمؼ اعمالطمٔم٤مت اًمتل فمٝمرت

، وسمٕمد ذًمؽ  ايمسقد حمسـ احلؽقؿويم٤مٟم٧م أول ـمٌٕم٦م ُمٜمف سمٛم٤ًمقمدة ُمـ 

ىم٤مم سمٓمٌٕمف قمّدة ُمرات ًمٞمٌٕمثف ُمع اًمرؾم٤مًم٦م   همويمسقد احلؽقؿ. شمٙمررت ـمٌٕم٤مت اًمٙمت٤مب

ط قمـ أ قل اًمديـ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م ىمدياًم أن ُي٘مّدم  ًّ اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٙمت٤مب ُمٌ

ُم٦م سمًٞمٓم٦م قمـ أ قل اًمديـ، ًمٞمنمع اًمٗم٘مٞمف سمٕمد ذًمؽ سمتٜم٤مول ًمٚمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٛم٘مدّ 

 .ومروع اًمديـ اًمتل متّثؾ جمٛمؾ أسمقاب اًمٗم٘مف

 .ؾم٤مهؿ ذم ـمٌٕمف وٟمنمه  ايمسقد ايمشفقد حمؿد زموومر ايمصدريمام أن 

وسمٕمد ذًمؽ أظمذ اًمٙمت٤مب ـمري٘مف إمم اًمٜمنم ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مذيـ دون قمٚمؿ أو ُمت٤مسمٕم٦م 

 .ُمـ ىمٌكم
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ب يمٛم٘مّرر دراد ذم ُمتقؾمٓم٤مت مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم وذم اًمٗمؽمة اًمتل اقمتٛمد اًمٙمت٤م

ؾمٚمؽ ـمري٘مف أيًْم٤م ذم طمٚم٘م٤مت اًمدراؾم٦م احلقزوي٦م، سمج٤مٟم٥م ُم٤م يدرؾمف اًمٓم٤مًم٥م ذم 

 .ُمرطمٚم٦م اعم٘مّدُم٤مت، طمٞم٨م يدرؾمف يمٛم٘مّدُم٦م ًمدراؾم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم ومٞمام سمٕمد

 اظمؼّرر؟ هذا وإفمداد يمؽتوزمي اطمتقورىمؿ سمؿّ  أؽموس أي فمعم 

 ٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم ي٘مّدرون سم٠مين إيمثر ُمٕمروم٦م وظمؼمة رسمام يم٤من اًم٘م٤ميٛمقن قمغم مجٕم

أن يٙمقن ُمٜمٝمجّٞم٤م جيٛمع سملم  ٓ سمدّ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمت٤مسم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م، ٕن اًمٙمت٤مب اًمدراد 

قمٜمٍمي اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م، وقمغم هذا إؾم٤مس شمّؿ اظمتٞم٤مري، عم٤م يٕمت٘مدوٟمف ُمـ أين 

 .إىمدر قمغم حت٘مٞمؼ هذيـ اًمٕمٜمٍميـ

 دم دراؽمًقو مؼّرًرا زموفمتبوره( ايمديـقي ايمؼمزمقي)اؽمؿ  ىمون رزمام 

 اظموّدة؟ هلذه اظمتقؽمطي اظمدارس

 ًم٘مد اظمؽمت هذا آؾمؿ ًمٚمٙمت٤مب سم٤مقمت٤ٌمر أن اعم٤مّدة اعم٘مّررة يم٤مٟم٧م هبذا  الً ومٕم

 .آؾمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

  وهؾ ٓزال آؽمؿ صوحًلو يمؾؿضؿقن زموفمتبور أن حمتقى

 دئفو؟ايمؽتوب دم نمويمبقتف ضمقل ايمعؼقدة اإلؽمالمقي ومبو

  ٤ًٌم، وذًمؽ ٟٓمتِم٤مره ذم إوؾم٤مط اًمديٜمٞم٦م رسمام يٙمقن شمٖمٞمػم آؾمؿ أن  ٕم

واحلقزوي٦م سمف، وأظمذ يٓمٌع قمّدة ُمّرات ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م دون قمٚمٍؿ ُمٜمّل، مم٤ّم ؾم٤مهؿ ذم 

اٟمتِم٤مره سمِمٙمؾ واؾمع، يمام أين ٓ أضمد اٟمحراوًم٤م يمٌػًما سملم آؾمؿ وُمْمٛمقٟمف طمتك 

 .يًتدقمل إُمر رضورة شمٖمٞمػم آؾمؿ

 ايمـجػ دم يدّرس( ايمديـقي ايمؼمزمقي)ىمتوب  ىمون هؾ 

 ايمعراق؟ مـوؿمؼ زمؼقي دم سمدريسف امتّد  أم همؼط إذف

 عمدارس مجٕمٞم٦م ُمٜمتدى اًمٜمنم وم٘مط، صمؿ أظمذ  ٤من ُم٘مّرًرا دراؾمّٞم٤م ذ ذم اًمٌداي٦م ذيم
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ـمٚم٦ٌم احلقزة اعمٌتديقن دراؾمتف يمٛم٘مّرر ُمـ ُم٘مّررات ُمرطمٚم٦م اعم٘مّدُم٤مت سمج٤مٟم٥م اعم٘مّدُم٦م 

 .٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م إومم اًمتل يدرؾمٝم٤م ـم٤مًم٥م احلقزة ذم هذه اعمرطمٚم٦مأضمروُمٞم

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اقمتامده ذم اًمدورات اًمتل يم٤مٟم٧م شمٗمتح ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل ذم ومؽمة 

اعمٜمتنمة ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمرا ، وذًمؽ ًمًٝمقًم٦م شمٜم٤مول  ايمسقد احلؽقؿاًمّمٞمػ ذم ُمٙمت٤ٌمت 

 .٘مرراتاعم٤مّدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمف سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع همػمه ُمـ اعم

 ايمؼمزمقي)ىمتوب  ايمـمم مـتدى مجعقي افمتؿدت فمـدمو 

 زمعد هنوئقي صقونمي وصغتؿقه اظموّدة هلذه ىمؿؼّرر( ايمديـقي

 اضمتجتؿ يمؾتجرزمي إطمضوفمف كتقجي فمؾقف أصمريً ايمتل ايمتعديالت

 أشمـوء ايمعؼبوت زمعض سمقاصمفؽؿ أمل زمطبوفمتف، إذن ٓؽمتصدار

 اإلذن؟ هذا اؽمتصدار

 ٞم٦م يم٤مٟم٧م ختْمع ًمٚمرىم٤مسم٦م ىمٌؾ اإلذن سمٓم٤ٌمقمتٝم٤م، وًمذًمؽ مجٞمع اعم٘مّررات اًمدراؾم

أسمدى اعمقفّمػ اعم١ًمول حتٗمٔمف قمغم ش ايمؼمزمقي ايمديـقي»أصمٜم٤مء اؾمتّمدار اإلذن ًمٓم٤ٌمقم٦م 

سمٕمض وم٘مرات اًمٙمت٤مب، ومٚماّم راضمٕمتف ومٞمٝم٤م شمراضمع قمـ ُمالطمٔم٤مشمف ُم٤م قمدا ُم٤م ي٘م٤مرب 

  ؿمويمىأمغم اظمممـكم فمقم زمـ أيبؾمٓمريـ يم٤مٟم٤م سمخّمقص اإل الطم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م 

 واًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم قمٝمقد اخلٚمٗم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، ويم٤من ،

. هذا أُمًرا ُمـ اعمٛمٙمـ دم٤موزه أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ، طمٞم٨م سم٤مإلُمٙم٤من إو٤مومتٝمام سم٤مًم٘مٚمؿ

٤ًٌم، ومل شمٙمـ هٜم٤مك قم٘م٤ٌمت  ًمذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٙمت٤مب ومًح سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل شم٘مري

 .شمذيمر

 ضمؾؼوت دم ايمؽتوب سمدريس دم فمؼبوت سمقاصمفؽؿ أمل 

 ايمعؼقدة أصقل وسمؼسقؿ مـفجي دم سمغقغمىمؿ زمسبى اظمسوصمد

 ايمديـ؟ أصقل مـ ىملصؾ ايمعدل سمدرصمقا مل إكؽؿ إذ اإلؽمالمقي،

  مل يٙمـ ذًمؽ ُمثػًما ًمٚمٖمراسم٦م ومل يثْر ضمّقا ُمـ اعمقاضمٝم٦م أو اًمٖمْم٥م ًمدى اًمٕمٚمامء

تّمٜمٞمػ واًمت٘مًٞمؿ ُمقضمقًدا وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م طمٞمٜمٝم٤م، وذًمؽ ٕين وضمدُت هذا اًم
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 .قمٜمد اعمت٘مّدُملم ُمـ قمٚمامء قمٚمؿ اًمٙمالم، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٕمدون أ قل اًمديـ أرسمٕم٦م

 ؟..مثؾ 

  أذيمر أن، وًمٙمٜمف أطمد اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر، وم٘مد يم٤مٟمقا يذيمرون ذم يمتٌٝمؿ أ قل ٓ

اًمديـ دون أن يِمػموا إمم اًمٕمدل يم٠م ؾ ُمًت٘مؾ، وإٟمام أومرد ذم سمٕمْمٝم٤م ًمٚمخالف سملم 

 .ُمـ ضمٝم٦م وإؿم٤مقمرة ذم اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦ماًمٕمدًمٞم٦م 

 ايمعؼقدة دراؽمي دم ايمتؽومقم واظمـفٍ ايمديـقي ايمؼمزمقي

 مسليمي دم اظمبتؽرة ؿمريؼتؽؿ يمؽؿ ىموكً ايمؽتوب هذا دم 

 ايمذي اظمـفٍ َوهْمؼ ىموكً ضمقٌ اإلؽمالمقي، ايمعؼقدة أصقل دراؽمي

 زموظمـفٍ( ايمؽالم فمؾؿ طمالصي)ىمتوزمؽؿ  مؼّدمي دم وصػتؿقه

وايمـؼؾ،  ايمعؼؾ زمكم ايمديـ أصقل دراؽمي دم يدمٍ يمذيا ايمتؽومقم

 ايمقومً دم وضمتك زمؾـ  ايمقومً ذيمؽ دم يؽقن رزمام مـفٍ وهق

 يؽـ َوهْمَؼُف، أمل ايمعؼقدة أصقل يتـوول مـ كودًراـ  ايمراهـ

 وفمدم صمفي مـ ؽمويمؽقف ومؾي رنمؿ اظمـفٍ هذا سمتبعقا أن مستغرزًمو

 أطمرى؟ صمفي مـ يمف ايمديـل ايمقؽمط سمؼبّؾ

 اًم٘مدُم٤مء ُمـ شمٜم٤مول أ قل اًمديـ َووْمؼ هذا اعمٜمٝم٩م، اًمذي مجع ومٞمف  يقضمد ُمـ

، شضمؼ ايمقؼكم»ذم يمت٤مسمف  ايمسقد فمبد اهلل ؾمػّم سملم اًمٕم٘مؾ وُم٤م يقاوم٘مف ُمـ اًمٜم٘مؾ، ُمثؾ 

، ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يًتدل ومٞمف اًمٗمٞمٚمًقف شاحلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م»ذم  اظمال صدراويمذًمؽ 

سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م ي٤ًمٟمد ذًمؽ سمام قمغم أ قل اًمٕم٘مٞمدة  صدر ايمديـ ايمشغمازياإلؾمالُمل 

يقاومؼ هذه اًم٘مقاقمد ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت، وهذه اًمٓمري٘م٦م اًمتل أؾمٛمٞمتٝم٤م سم٤معمٜمٝم٩م 

 .اًمتٙم٤مُمكم ذم دراؾم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم ُمقضمقدة وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمـ سمِمْٙمؾ ؿم٤ميع

 اختوذ دم دور ايمـظومقي اظمدارس دم اظمؼرر يمدراؽمي ىمون هؾ 

 اظمدارس مـوهٍ دم ُيـتؼك ضمقٌ ايمعؼقدة، سمعؾقؿ دم ايمطريؼي هذه

 اظموّدة سمـوول دم وأؽمفؾ ايمطويمى ؽمـ إلم أومرب هق مو ايمـظومقي
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 فمؼؾقي إلم وأومرب أؽمفؾ ايمتؽومقم اظمـفٍ يؽقن ورزمام ايمعؾؿقي،

 ايمعؼقم؟ اظمـفٍ فمعم آومتصور مـ ايمطويمى

  مل يٙمـ ًمذًمؽ قمالىم٦م، ٕن ُم٘مّررات اعم٤مدة اًمديٜمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اعمٕم٤مرف ذم

يم٤من شمتٜم٤مول ىمْم٤مي٤م شم٤مرخيٞم٦م شمرشمٌط سم٤مخلٚمٗم٤مء وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وىمّمص ُمـ  اًمٕمرا 

ط ضمّدا  ًّ اًم٘مرنن وسمٕمض إطم٤مدي٨م إظمالىمٞم٦م، ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمؿ اًمّمالة سمِمٙمؾ ُمٌ

 .واإلؿم٤مرة إمم سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات اًمٗمردي٦م

 قمرض ذم اًمؽمسمقي إؾمٚمقب اخت٤مذ إمم شمٜمحق اعمدارس أن يالطمظ ُم٤م وًمٙمـ

 اجل٤مّف؟ اًمٕم٘مكم واعمٜمٝم٩م ٤مؾم٥ميتٜم ٓ وهذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُم٤مّدهت٤م

اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م َووْمؼ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم وُمراقم٤مة إُمقر اًمؽمسمقي٦م،  قمرض سم٤مإلُمٙم٤من

طمٞم٨م يٛمٙمـ قمروف سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م، ومٝمذا ٓ يتٜم٤مرم واجل٤مٟم٥م 

 .اًمؽمسمقي

 اظمعود أصؾ زمحٌ دم آطمتصور

 وىمذيمؽ ( ايمديـقي ايمؼمزمقي)هذا  ىمتوزمؽؿ دم اظمالضمظ مـ

 أصؾ دم ىمثغًما احلديٌ سمطقؾقا مل أكؽؿ( ايمؽالم فمؾؿ طمالصي)

 ايمؼضويو مـ ىمثغم مـوومشي مسليمي ضمقل كظر وصمفي وهـوك اظمعود،

 صمسامكقتف، أو ايمبعٌ روضموكقي ومبقؾ مـ اظمعود دم ايمتػصقؾقي

ـْ  إفمامل، وجتّسؿ إفمراف مـطؼي ومسليمي  ومـ اجلـّي يدطُمؾ وَم

 مـ يمؽقهنو همقفو ايمدطمقل فمـ ضُيعرِ  همويمبعض ايمـور، يدطمؾ

ـْ  ايمتل ايمغقبقوت  ويمقس حمّددة، زمـتقجي همقفو اجلزم اظمؿؽـ نمغم ِم

 ايمبحٌ فمعم يٌّم  أطمر وايمبعض همقفو، ايمبحٌ ايمرضوري مـ

 ايمبحٌ يػّضؾ همال إول يمؾرأي يؿقؾ ايمشقخ ىمون هؾ همقفو،

 همقفو؟

 ٙمؾ رسمام يرضمع ذًمؽ إمم أن ؿم١مون وُم٤ًميؾ اعمٕم٤مد قمرو٧م ذم اًم٘مرنن سمِم
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، الً واؾمع وشمٗمّمٞمكم، وم٤مًم٘مرنن شمٓمّر  إمم يمؾ ؿم١مون اعمٕم٤مد ُمـ اًم٘مؼم إمم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر يم٤مُم

وًمق أردُت أن أقمرض هلذه اًمتٗم٤م ٞمؾ ٓطمتج٧ُم إمم يمت٤مب ُمًت٘مؾ، ويم٤من همريض ُمـ 

قمرض أ ؾ اعمٕم٤مد ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم هق اإلؿم٤مرة إمم أي٤مت يمدًمٞمؾ قمغم اعمٕم٤مد 

 .واؾمت٘مٞم٧م ُمٜمٝم٤م سمٕمض اًمتٗم٤م ٞمؾ

ذم إُمقر  -ذم اًمقىمع-٦م روطم٤مٟمٞم٦م أو ضمًامٟمٞم٦م اًمٌٕم٨م ٓ شمدظمؾ وُم٠ًمًم

آقمت٘م٤مدي٦م، ٕن هذا اًمٌح٨م ىم٤ميؿ قمغم أؾم٤مس ٟمٔمري٦م ومٚمٙمٞم٦م ومٞمزي٤ميٞم٦م ىمديٛم٦م، وهق أن 

اًمٜم٤مر واًمؽماب واهلقاء واعم٤مء، وهذه اًمٕمٜم٤مس : اإلٟم٤ًمن ُمٙمّقن ُمـ أرسمٕم٦م قمٜم٤مس

٢مذا و ؾ اإلٟم٤ًمن أصمٜم٤مء ، ومإرسمٕم٦م ُمقضمقدة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمْم٤مء ذ يمام شم٘مقل اًمٜمٔمري٦م

 ٕمقده إمم قمٜمٍم اعم٤مء ي٠مظمذ ُمٜمف اعم٤مء ىمًاًم، وإذا و ؾ إمم اهلقاء ي٠مظمذ ُمٜمف ىمًاًم نظمر، 

 .وم٢مذا و ؾ إمم اًم٘مًؿ اًمراسمع أظمذ ُمٜمف ُم٤م شمٌّ٘مك، ومال يٌ٘مك ُمٜمف إٓ اًمروح

وهل ٟمٔمري٦م همػم صم٤مسمت٦م، ومال اًمٕمٚمامء ىمدياًم أىمّروه٤م يمح٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م صم٤مسمت٦م، وسمٓمٌٞمٕم٦م 

٢من قمٚمامء اًمٕمٍم احلدي٨م ٓ ي٘مٌٚمقن هذه اًمٜمٔمري٦م، يمام أن ُم٠ًمًم٦م نًمٞم٦م اًمٌٕم٨م احل٤مل وم

ويمٞمٗمٞمتٝم٤م سمٙمؾ شمٗم٤م ٞمٚمٝم٤م أُمقر همٞمٌٞم٦م شمتٕمّٚمؼ سم٘مدرة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ شمقضمد شمٗم٤م ٞمٚمٝم٤م ومٞمام 

هق صم٤مسم٧م ىمٓمٕمّٞم٤م ذم اًم٘مرنن أو اًمًٜم٦ّم، وم٤مًمٕمٚمؿ احلدي٨م يث٧ٌم أن سمٕمض ـمٌ٘م٤مت اًمٗمْم٤مء 

ويمٞمػ ؾمٞمُْحنَم اًمٜم٤مس سمٕمد   زمرؽمقل اهللقُمِرَج  إذا و ٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يتالؿمك، ومٙمٞمػ

ذًمؽ، هٜم٤مك اطمتامٓت قمّدة هبذا اًمِم٠من، وًمٙمـ ٓ ي٘مٓمع هب٤م اإلٟم٤ًمن طمّتك شمٙمقن أُمقًرا 

 .اقمت٘م٤مدي٦م وشمدظمؾ ذم  ٚم٥م أ قل اًمديـ

وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م ُمـ اعمٗمؽمض أن ُيٚمِّؿ هب٤م ُمـ يٙمت٥م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، وٓ أرى 

 ٞمؾ اخل٤مّ ٦م سم٤معمٕم٤مد اًمتل ٓ شمٙمقن ُمثٌت٦م ذم اًم٘مرنن أو ذم أن اًمدظمقل ذم يمثػم ُمـ اًمتٗم٤م

ٟمٕمؿ، ُم٤م ذيمره اًم٘مرنن ُمـ شمٗم٤م ٞمؾ جي٥م آقمت٘م٤مد سمف، ٕٟمف  ٤مدر قمـ اهلل . اًمًٜم٦ّم جمدٍ 

 .ؾمٌح٤مٟمف
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 وايمتغقغم واحلذف اإلووهمي زمكم اظمـطؼ طمالصي

 ىمتبؽؿ أىمثر هق( اظمـطؼ طمالصي) ىمتوب يؽقن رزمام 

 صدور مـذ أي ايمبدايوت، مـ ذيمؽ يؽقن ورزمام اكتشوًرا،

 ايمقاؽمع؟ آكتشور هذا ٓكتشوره دفمو ايمذي ايمسبى مو ايمؽتوب،

  رسمام ُأرضِمُع ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مره إمم ؾمٝمقًم٦م شمٜم٤مول اعم٤مّدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمٌػم

وُمـ طمٞم٨م شمٜمٔمٞمؿ اعم٤مّدة، وم٤معمٜمٓمؼ يم٤من يدّرس وٓ يذيمر ذم اعم٘مّررات اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٖم٤مي٦م ُمـ 

 ٟمحق جمٛمؾ أو همػم واوح، يم٠من يذيمر ذم اًمٌداي٦م أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾم٦م اعمٜمٓمؼ إٓ قمغم

دراؾم٦م اعمٜمٓمؼ هق اًمتّمّقر واًمتّمديؼ، ُمـ همػم أن يِم٤مر إمم اعم٘مّمقد ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة، 

أووح٧ُم أن اعمٜمٓمؼ يٌح٨م ذم ٟم٘مٓمتلم ش طمالصي اظمـطؼ»وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ىمٛم٧ُم سمت٠مًمٞمػ 

لم اًمريٞمًلم ذم اعمٜمٓمؼ، اًمتٕمريػ وآؾمتدٓل، طمٞم٨م يٛمثالن اًم٘مًٛم: أؾم٤مؾمٞمتلم، مه٤م

وم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾم٦م اعمٜمٓمؼ أن يتٛمّٙمـ اًمدارس ًمف ُمـ اًمتٕمريػ وآؾمتدٓل َووْمً٘م٤م 

 .ًمٚم٘مقاقمد اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمّمحٞمح٦م

 ايمتويمقكم  ايمبوزمكم أوػتؿ ايمؽتوب ٕزمقاب سمـظقؿؽؿ دم

 يؽقكو ومل ،(ايمعؾؿل ايمبحٌ مـوهٍ)و( وايمؼمىمقى ايمتحؾقؾ)

 اظمـطؼ فمؾؿ إلم ايمبوزمكم يـهذ أدطمؾتؿ ىمقػ اظمـطؼ، أزمقاب وؿـ

 زمعض ضمذف أو إووهمي دم سمعتؿدون ىمـتؿ اظمصودر أي وفمعم

 إزمقاب؟

  اؾمتٗمدُت إو٤موم٦م هذيـ اًم٤ٌمسملم ُمـ يمت٥م اعمٜمٓمؼ احلديث٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م شُمدّرس

ٓمؼ احلديث٦م ٕ ٤م ذم صم٤مٟمقي٤مت ُمٍم واًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى، وىمد جل٠مُت إمم يمت٥م اعمٜم

سملم اعمٜمٓمؼ اًم٘مديؿ واحلدي٨م، طمٞم٨م شم٠مظمذ ىمدًرا سمًٞمًٓم٤م ذ  ُم٤م إمم طمدٍ حت٤مول أن دمٛمع ذ 

ُمـ اعمٜمٓمؼ اًم٘مديؿ، ومت٠مظمذ سمٛم٤ٌمدئ اًم٘مٞم٤مس وآؾمت٘مراء وشمٓمّٕمٛمٝم٤م سم٤معمّمٓمٚمح٤مت 

وىمد طم٤موًم٧ُم أن أـمّٕمؿ يمت٤ميب . وإسمقاب احلديث٦م، ُمثؾ سم٤مب ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

احلديث٦م، طمٞم٨م سمام هق ؾم٤ميد ذم احلقزة، ومم٤م هق ذم يمت٥م اعمٜمٓمؼ ش ظمال ٦م اعمٜمٓمؼ»

 .اعمٜمٓمؼ اًمتقضمٞمٝمل اًمذي يم٤من يدّرس ذم صم٤مٟمقي٤مت ُمٍم: اؾمتٗمدُت ُمـ يمت٤مب قمٗمٞمٗمل
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 إزمقاب زمعض زمنووهمي ومؿتؿ ىمام ايمؽتوب هذا دم 

 إزمقاب، زمعض ىمذيمؽ مـف همحذهمتؿ ايمعؾؿ هذا دم سمٌّمهمتؿ

 ،(اخلؿس ايمصـوفموت زموب)ضمذهمتؿقهو  ايمتل إزمقاب أزمرز ويمعؾ

 ظموذا؟

 ٤م قم٤مدت ُمـ اعمٜمٓمؼ أن، وأ ٌح ًمٙمؾ  ٜم٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٤مت اخلٛمس ُم

 .اعمٜم٤مه٩م اخل٤م ٦م اًمتل شمتٜم٤موهل٤م، وٓ أرى ُمـ داٍع إلدراضمٝم٤م وٛمـ أسمقاب اعمٜمٓمؼ

 مـ ىمثغمٍ  دم نمغمسمؿ همؼد همؼط، ايمتغقغمات هل هذه سمؽـ مل 

 مـ ًٓ همبد ضمديثي، زمؿصطؾحوت وأزمديمتؿقهو ايمعؾؿ مصطؾحوت

زمؼقيمؽؿ  فمػمسمؿ( ِرفاظمع)أو ( ايمشورح ايمؼقل) ايمتعبغم زمِـ

 ..اظمصطؾحوت مـ ونمغمه ،(ايمتعريػ)

 شمٖمٞمػم اًمتٌقي٥م : يٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُم٤م ىمٛم٧ُم سمف ُمـ شمٖمٞمػمات ذم هذا اًمٙمت٤مب ذم

ُمـ إو٤موم٦م سمٕمض إسمقاب وطمذف سمٕمْمٝم٤م، ويمذًمؽ شمٖمٞمػم يمثػم ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت 

 .اعمٜمٓمؼ اًم٘مديٛم٦م، وضمٕمٚمٝم٤م أيمثر قمٍمي٦م، وشمقوٞمح اًمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾم٦م اعمٜمٓمؼ

اًمتٖمٞمػمات أصّمرت يمثػًما ذم ىمٌقل اًمٙمت٤مب واقمتامده يمٛم٘مّرر أؾم٤مس ذم  وأفمـ أن هذه

 .شمدريس هذه اعم٤مّدة

 ايمعؾقم مؼّررات ووع دم وخمويمػتفؿ ايمؼقم جموراة

 زمحثفؿ دم اظمـوؿمؼي أن( اظمـطؼ طمالصي)ىمتوزمؽؿ  دم ذىمرسمؿ 

 مـفو ايمؾػظقي وايمقوعقي وايمطبعقي ايمعؼؾقي ايمدٓيمي فمّددوا يمؾدٓيمي

 فمعم زمحثفؿ يؼٌموا أن هبؿ إصمدى وىمون ايمؾػظقي، ونمغم

 -وضمدهو- ٓرسمبوؿمفو مـفجقي كوضمقي مـ وذيمؽ ايمؾػظقي، ايمقوعقي

 ويمؽـؽؿ زمويمبحٌ، هلو صؾي ٓ ايمتل ايمبؼقي دون زموٕيمػوظ

 سمؽقن ؽمؾقىمفؿ دم ايمؼقم أىمثر جموراة أن زموفمتبور صموريتؿقهؿ

 ايمدىمتقر ايمشقخ همضقؾي جيوري درصمي أي إلم أضمقوًكو، مغتػرة
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 خيويمػفؿ؟ درصمي أي وإلم ايمدراؽمقي اظمؼّررات دم مايمؼق

 ش ُم٤ٌمطم٨م إًمٗم٤مظ»سمٕمٜمقان  الً ذم اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م خيّمّمقن ُمقوققًم٤م ُمًت٘م

ي٘مّمدون ُمٜمف ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمؿ، ويمؾ ُمـ يدرس يمت٥م اعمٜمٓمؼ اًم٘مديٛم٦م ٓ يدرك أ ؿ 

ظمال ٦م »ي٘مّمدون سمذًمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت، وقمٜمدُم٤م أذُت إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ذم يمت٤مب 

قمغم دراؾم٦م اًمدًٓم٦م ذ  ًمٗمٝمؿ اعمّمٓمٚمحرُت أٟمف ُمـ اعمٗمؽمض أن ُي٘مَتٍَم ذ يمذش اعمٜمٓمؼ

اًمقوٕمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م وم٘مط دون سم٘مٞم٦م إىم٤ًمم، ٕ ٤م شمٕمٜمل ووع إًمٗم٤مظ عمٕم٤مٍن، 

وُمّمٓمٚمح٤مت يمؾ قمٚمؿ هل قم٤ٌمرة قمـ ووع أًمٗم٤مظ ُمٕمٞمٜم٦م عمٕم٤مٍن ا ٓمالطمٞم٦م ضمديدة 

 .داظمٚمف همػم شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعمتداوًم٦م قمرومّٞم٤م

ّٓ شمٜمٗمّمؾ ُم٘مّررات احلقزة قمـ وًمٙمٜمل قمٜمدُم٤م ضم ٤مري٧م اًم٘مقم يم٤من سمٖمرض أ

اًم٘مديؿ مت٤مًُم٤م، ظمّمقً ٤م قمٜمدُم٤م يٙمقن اإلسم٘م٤مء قمغم سمٕمض اًم٘مديؿ ٓ يّي يمثػًما سمٗمٝمؿ 

اًمٕمٚمؿ وآؾمتٗم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمٜمف، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمٜمل أذُت إمم اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ذم 

 .اًمٙمت٤مب، وهذا سمحّد ذاشمف إًمٗم٤مشم٦م ضمٞمدة ًمٚمٓم٤مًم٥م

 سمرون ٓ ايمتل ايمـؼوط زمعض دم اظمـوؿمؼي صموريتؿ يمؽـؽؿو 

 طمالصي)ىمتوزمؽؿ  دم أشمبتؿقهو ذيمؽ ومع اظمـطؼ، دم صّحتفو

 يذىمرهو ايمتل كػسفو ايمغويي ذىمرسمؿ أكؽؿ ذيمؽ مـ ،(اظمـطؼ

 دم اخلطل فمـ ايمذهـ فمصؿي :وهق اظمـطؼ، دراؽمي مـ اظمـوؿمؼي

 ظموذا؟ ايمػؽر،

  قمّمٛم٦م اًمٗمٙمر قمـ اًمقىمقع ذم ) هذه اًمٜم٘مٓم٦م مل ُأِذْ إمم طمالصي اظمـطؼذم يمت٤مب

حت٧م قمٜمقان اًمٖم٤مي٦م ُمـ دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ، وإٟمام ذيمرهت٤م يم٠مطمد اًم٘مٞمقد اًمتل يْمٕمٝم٤م ( اخلٓم٠م

 .سمٕمض اعمٜم٤مـم٘م٦م ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمٛمٜمٓمؼ

وُمـ اجلّٞمد آًمتٗم٤مت إمم هذه ٟم٘مٓم٦م طمٞم٨ُم ُيٖمٗمؾ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم شمدريس اعمٜمٓمؼ، 

نًم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٕمّمؿ ُمراقم٤مهت٤م اخلٓم٠م ذم »: ّرومقٟمف سم٠مٟمفوم٤معمٜم٤مـم٘م٦م ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ يٕم

: إومم: ، وذم جم٤مل اًمتٓمٌٞمؼ ٟمجد أن هذه اًمٜم٘مٓم٦م همػم ُمتقوّمرة ُمـ أيمثر ُمـ ضمٝم٦مشاًمٗمٙمر
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أن اعمٜمٓمؼ قمٚمؿ يدرس يمٞمٗمٞم٦م شمٕمريػ اعمٗمردات وآؾمتدٓل قمغم اًم٘مْم٤مي٤م، وًمٙمٜمّف 

ُمْمٛمقن يمؾ قم٤ٌمرة  ٓ ُمْمٛمقًٟم٤م، سمٛمٕمٜمك أن قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ٓ يدرس  ّح٦م الً يدرؾمٝم٤م ؿمٙم

ذم اًمتٕمريػ، ويمذًمؽ ٓ يدرس  ّح٦م ُمْمٛمقن يمؾ قم٤ٌمرة ذم آؾمتدٓل، وإٟمام يدرس 

أًمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ًمٚمتٕمريػ أو آؾمتدٓل، وُم٤م دام إُمر ٓ يٓم٤مل  ّح٦م اعمْمٛمقن ٓ 

 .يٛمٙمـ أن يٕمّمؿ اعمٜمٓمُؼ اإلٟم٤ًمَن ُمـ اخلٓم٠م

 . اًمقاىمع اًمٕمٛمكمأن ُمـ يدرس اعمٜمٓمؼ ٓ ُيْٕمَّمؿ ومٙمره ُمـ اخلٓم٠م ذم: وايمثوكقي

يم٤من اعمٗمؽمض ُمـ قمٚمامء اعمٜمٓمؼ أن يتٌٞمٜمُقا اًمٖم٤مي٦م ُمـ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ : شمويمثيوُمـ ضمٝم٦م 

ٌّع ُمٗمردات اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف، وُمـ اًمقاوح أن قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ يريّمز ذم دراؾمتف  ُمـ ظمالل شمت

 .اًمتٕمريػ وآؾمتدٓل: قمغم ٟم٘مٓمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم، مه٤م

 ايمؼقم صموريتؿ وىملكؽؿ اظمـطؼ فمؾؿ سمعريػ دم ويمؽـؽؿ 

 يسغم؟ سمغقغم مع ايمتعريػ دم

  ذم شمٕمريٗمل ًمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ اختذُت ـمريً٘م٤م وؾمًٓم٤م سملم ُم٤م يذيمره اًم٘مدُم٤مء وسملم واىمع

، ومٝمذا اًمتٕمريػ ًمٕمٚمؿ شدراؾم٦م ىمقاقمد اًمتٗمٙمػم اًمّمحٞمح: اعمٜمٓمؼ»: اًمٕمٚمؿ، ومٕمّرومتف سم٘مقزم

يح اعمٜمٓمؼ يتقاومؼ سمِِمْٙمؾ ىمري٥م ُمع اًمتٕمريػ اًم٘مديؿ، ويمذًمؽ يتقاومؼ سمِِمْٙمؾ همػم س

ُمع واىمع اًمٕمٚمؿ، ٕن شمٕمُٚمؿ شمٕمريػ اعمٗمردات وآؾمتدٓل قمغم اًم٘مْم٤مي٤م سمّمقرة 

 . حٞمح٦م يِمّٙمؾ ىم٤مقمدة ُمٝمّٛم٦م ُمـ ىمقاقمد اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح

 ىمام أزمؼقتؿقهو فمؾقفو سمعؼموقن ايمتل اظمصطؾحوت زمعض 

( ايمصغرى: )مثؾ مصطؾحوت فمعم سمقاهمؼقن ٓ هملكتؿ هل،

 ذيمؽ ومع يمغقيي، بوراتٓفمت ،(إوؽمط احلّد )و( ايمؽػمى)و

 ؟شاظمـطؼ طمالصي» ىمتوزمؽؿ دم هل ىمام زمؼقً

 اعمّمٓمٚمح٤مت اخل٤مّ ٦م  ٓ يٛمٙمـ اًمتٖمٞمػم سمِمٙمؾ ضمذري دومٕم٦م واطمدة، ٕن هذه

أظمذت ـمري٘مٝم٤م ُمـ  ذ اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى واحلّد إوؾمط واًمٜمتٞمج٦م: ُمثؾسمٕمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ذ 
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اًمًٝمؾ أن ي٠ميت ومرد  اعمٜمٓمؼ إمم قمٚمؿ إ قل واًمٗم٘مف ويمذًمؽ إمم اًمري٤موٞم٤مت، ومٚمٞمس ُمـ

ويٖمػم يمؾ هذا اًمؽمايمؿ اًمذي طمّمؾ ٟمتٞمج٦م قم٘مقد وشمٜم٤مصمر ذم ُمئ٤مت اًمٙمت٥م وشمرّدد قمغم 

نٓف إًمًٜم٦م، إن اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م ًمق أرادت ذًمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع: ٕٟمف حيت٤مج إمم وىم٧م، 

وًمٙمـ ُم٤م أىمقم سمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من هق اإلؿم٤مرة وم٘مط إمم هذه إظمٓم٤مء، وهق أُمر ضمّٞمد 

 .سمحّد ذاشمف
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 )*(حىار يف العوق

 ضمقار مػتقح فمعم ىمؾ آجتوهوت مع ؽمامضمي ايمدىمتقر فمبد اهلودي ايمػضقم

إؽمتوذ زموومر رؽمتؿ :أضمرى احلقار
(1) 

 ضمرصمي يمؾغويي، وومد اطمتؾػً  يؿر ايمعومل اإلؽمالمل زمؿرضمؾي

 اظمدارس وايمرؤى دم حتديد هقيي ايمعومؾ ايمذي أوصؾـو إلم هذه

إداري، وزمعضفؿ : وزمعضفؿ ومول اومتصودي،: زمعضفؿ ومول ،اظمرضمؾي

إّن ايمعومل ىمؾف : ؽمقود، وزمعضفؿ ومول: إرادي، وزمعضفؿ ومول: ومول

هق إومؾ ايمذي  ، همؿـيؿر هبذه اظمرضمؾي، وإنمؾى مـ يتلشمر مرنماًم 

 .. ٓ يستجقى يمًمء إّٓ زمعد ومراءسمف

وإلم أّي ! ىمقػ سمؼرؤه؟.. هذا ايمقاومع ايمذي يعقشف إنمؾى

هل هذه ايمعـوس ايمتل هل  وموىملُّمي؟ أن يتحرك همقـو  مدى يؿؽـف

 سمستجقى إّٓ زمؼـوفمي؟ ، ويمؽـفو ٓ(أي ومؾقؾي)أومؾ 

 إمم  ،سم٤معمجتٛمع اًمٕمريب ٤ماًمقاىمع سم٤معمجتٛمع اعمًٚمؿ، وأيًْم  يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتٕمٌػم قمـ هذا

٤معمًٚمٛمقن سم٥ًٌم شمٗم٤مقمؾ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ُمع وم ،اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقاه ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت همػم

اًم٘مقة إلؾمٜم٤مده٤م ودقمٛمٝم٤م أظمذت شمْمٕمػ قمٜمدهؿ  ُمـ احلْم٤مرات إظُمرى اًمتل حتٛمؾ

وٕمػ ُم٘مدار ُمٕمرومتٝمؿ  ٤مأيًْم .. اعمًٚمٛملم اًمٜمٔمرة إمم اًمٕم٤ممل، وُم٤م يٜمتٔمر اًمٕم٤ممل ُمـ

أّي جمتٛمع أو أّي ُأُّم٦م قمٜمده٤م  ،اًمقاىمع سمٛمريمزهؿ ذم هذه احلٞم٤مة، ومٕم٤مدوا ه٤مُمِمٞملم ذم

تٗم٤مدة ُمٜمف ذم ٟمنم ُمٌديٝم٤م، وذم آؾم إذا أرادت أن شمٙمقن سمٛمًتقى رؾم٤مًمتٝم٤م ذم ،ُمٌدأ

                                                                                                               

 .م2117/  ه1428ظمريػ  ،47ع  ،اعمٜمٝم٤مججمٚم٦م  )*(

 .طم٤ًمءُمـ إوسم٤مطم٨م يم٤مشم٥م  (1)
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ًمدهي٤م إيامن طم٘مٞم٘مل سمف، واإليامن سمف  شمٓمقير طمٞم٤مهت٤م إمم ُم٤م هق أومْمؾ ٓ سمّد ُمـ أن يٙمقن

ُد آٟمتامء ًمف اٟمتامًء هلذا اعمٌدأ إّٓ قمٜمد ومئ٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس  أن ٓ ٟمجد ،هق اًمذي يقًم 

اعمٌدأ، اإليامن ومٝمٌؿ هلذا  ٓ سمّد أن يٙمقن إمم ضم٤مٟم٥م ٤مأيًْم  ،أو ذايح ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس

 .٤مومٝمٛمف صم٤مٟمٞمً  إذن، ٓ سمّد ُمـ..  وُمـ سمٕمُد قمغم أظمريـ ،ًمٙمل يتًٜمك ٟمنمه

.. واحلريمٞم٦م ٟمحـ أن ٓ ٟمٗمٝمؿ اإلؾمالم ُمـ ظمالل ُمٕمٚمقُم٤مت شمٗمت٘مد احلٞمقي٦م

ُمـ أن شمتحرك  اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل ٟمريد أن شمٖمػم ُمـ ؾمٚمقيمٜم٤م أو شمٖمػم ُمـ واىمع جمتٛمٕمٜم٤م ٓ سمدّ 

يم٤من  سمقي٦م ذات اًمت٠مصمػم قمغم اًمًٚمقك، ؾمقاءداظمؾ طم٤مًم٦م ُمـ اًمقؾم٤ميؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمؽم

 .٤مأو اضمتامقمٞمّ  ٤ممج٤مقمٞمً  ٤مأو ؾمٚمقيمً  ٤ماًمًٚمقك ومرديً 

ٟمٕمٛمؾ قمغم ..  اًمٕمٜمٍم اًمث٤مًم٨م اًمذي ٟمحت٤مضمف سمٕمد اإليامن سم٤معمٌدأ وومٝمٛمف، هق اًمٕمٛمؾ

هذا  أن يٙمقن اعمٌدأ هق اًمذي يتحٙمؿ ذم ؾمٚمقيمٜم٤م، وٟمٕمٛمؾ قمغم أن يٗمٝمؿ أظمرون أنّ 

..  يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمتٗم٤مقمؾ..  ؾمٚمقيمٜم٤م، وٓ شمقضمد شمٜم٤مزٓت ذم هذااعمٌدأ هق اًمذي يتحٙمؿ ذم

وًمٙمـ ٓ .. وهق ُمقضمقد وُمت٤مح يمام هق ُمقضمقد وُمت٤مٌح اًمت٤ٌمدل ذم صم٘م٤مومتٜم٤م ُمع أظمريـ

  ..شمٜم٤مزٓت شمقضمد

احلٙمؿ ومٞمٝم٤م طمٙمؿ  ..ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم واىمع إٟمٔمٛم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م يمٛمث٤مل

اإلؾمالم سمٕمٞمد ذم  هذا يٕمٜمل أن.. ريمٞم٦ٌم قمِم٤ميري٦مشمريمٞم٦ٌم اعمجتٛمٕم٤مت ومٞمٝم٤م شم.. قمِم٤ميري

إٟمٔمٛم٦م  ًمق يم٤من اإلؾمالم يٕمٞمش ذم واىمع.. اًمقاىمع قمـ إٟمٔمٛم٦م وواىمع اعمجتٛمٕم٤مت

 وم٤مإلؾمالم أن يٕمٞمش.. وواىمع اعمجتٛمٕم٤مت ُم٤م سم٘مل اعمًٚمٛمقن حت٧م رمح٦م أظمريـ

أو ٟمٕمؿ، يقضمد هٜم٤مك ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مس أدريم٧م واىمع اإلؾمالم يمٜمٛمط .. يمٌمء ٟمٔمري

 .ةومٝمٛمقا اإلؾمالم يمٜمٔم٤مم طمٞم٤م.. الً ُمث ىمويمسقد حمؿد زموومر ايمصدر طمريم٦م

اإلؾمالم هق  يٕمٛمؾ قمغم أّن يٙمقن.. يٕمٛمؾ قمغم هذا ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدريم٤من 

أىمؾ ُمـ  ومٞمام أن أ ٌح هذا.. وًمٙمـ هذا أىمؾ مم٤م ٟمرضمقه.. اًمذي يٜمٔمؿ طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم

  .اذًمؽ ضمدً 
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 فمـ فمقامؾ ايمؼقة، همقام ضمؽويي  دم إصموزمتؽ ايمتل سمػضؾً هبو

 كتصقر أن فمقامؾ ايمضعػ سمؽؿـ دم زمعض ايمعـوس ايمتل سمتعؾؼ

همام ضمجؿ ضمضقر هذه ايمعـوس دم .. زموإلرادة واإلدارة ومو إلم ذيمؽ

هؾ هل زمويمػعؾ هل ايمعـوس ايمتل : ومؾ رؽمؿ مو كحـ همقف؟ أو

  صمعؾتـو همقام كحـ همقف؟ ومو ضمجؿ ضمضقرهو همقـو؟

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م وضمدت ظمالل اًم٘مرن  قمغم اُمتداد اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

احلٞم٤مة، وىمد طم٘مؼ  اعم٤ميض، وٓ شمزال، طمريم٤مت إؾمالُمٞم٦م هتدف إمم حتٙمٞمؿ اإلؾمالم ذم

وٓ يزال إيمثر ُمٜمٝم٤م  ذم إيران،  اإلموم اخلؿقـلسمٕمْمٝم٤م اهلدف اعمقطمك إًمٞمف يمحريم٦م 

سم٥ًٌم  ُمد وضمزر، عّم٤م يّمؾ إمم حت٘مٞمؼ اهلدف: ٕٟمف يٕمٞمش ذم ٟمِم٤مـم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم

وهمػم اعم٤ٌمذ،  اًمٕم٤ميؼ اًمْمخؿ اًمذي شم٘مقم سمف اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ اًم٘مٛمع اعم٤ٌمذ

حلْم٤مرهتؿ،  إمم ضمٜم٥م قم٤مُمؾ إقم٤مىم٦م ومِٝمؿ اعمًٚمٛملم ٤مويتٛمِمك ُمع اًم٘مٛمع اعمقطمك إًمٞمف ضمٜمًٌ 

 ودومٕمٝم٤م سم٘مقة ًمت١مصمر قمغم ؾمٚمقيمٝمؿ وشم١مـمر ذهٜمٞم٤مهتؿ سمٛمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م، وذًمؽ

ًمتٕمٚمٞمؿ، ووؾم٤ميؾ اًمتث٘مٞمػ واإلقمالم، وقمـ ـمريؼ ؾمد قمـ ـمريؼ وؾم٤ميؾ اًمؽمسمٞم٦م وا

  .اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمت٘مدم اًمٕمًٙمري أسمقاب

اعمًٚمٛملم، اًمتل ُمـ  يْم٤مف إًمٞمف، قمدم وضمقد اًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م سملم إٟمٔمٛم٦م ذم سمٚمدان

  .واعمقاىمػ ؿم٠م ٤م إجي٤مد اًم٘مرسمك وآًمت٘م٤مء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم شمقطمٞمد إقمامل

 اإلؾمالُمل ُمـ أضمؾ اًمتحرر صمؿ وُمـ هٜم٤م، وسم٤مإلو٤موم٦م عمقا ٚم٦م اًمٕمٛمؾ

 آؾمت٘مالًمٞم٦م قمـ ـمريؼ حتٙمٞمؿ اإلؾمالم، وٟمتٞمج٦م عم٤م يٕم٤مٟمٞمف وي٘م٤مؾمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ ىمٛمع

ووٖمقط، قم٤مدوا وسمِمٙمؾ واوح يتٓمٚمٕمقن، وسمٙمؾ هلٗم٦م إمم فمٝمقر اعمّمٚمح اعمٜم٘مذ، 

 .ذم همػم اعمًٚمٛملم ٤مأيًْم  وٟمٚمٛمس هذا

ر ذ ُمِمٙمٚم٦م اإلرادة واإلدارة، ٟم٠ًمًمف شم أن ُي٘مقي  ٕم٤ممم وشم٘مدسهذه ذ ومٞمام ُأىمد 

  .إرادشمٜم٤م وُيّمٚمح إدارشمٜم٤م

  ًايمتل يؼقم هبو اظمػؽرون ايمعرب،  يمؾؿراصمعوت ايمـؼديي اكظر
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وشمؾي  وضمسـ ضمـػل، وهشوم صمعقط، حمؿد فموزمد اجلوزمري: أمثول

ًْ هبؿ ايمـتوئٍ إلم اؽمتحالب مشوريع خمتؾػي يمتغقغم  ُأطمرى أهمض

ايمتخؾػ اظمخقػي ايمسوئد دم جمتؿعوسمـو، وضمويمي  اظمـطؼ آؽمتبدادي

اظمراصمعوت؟ ومو هل  ىمقػ سمؼرأ سمؾؽ.. مـ طمالل سمؾؽ اظمراصمعوت

كؼوط ومقهتو؟ وهؾ مشوريعفؿ كتقجي ؿمبقعقي يمتؾؽ اظمراصمعوت؟ أم 

  جمرد رنمبي صموحمي يمؽتوزمي أشمر دم ايمتوريخ يسجؾ زموؽمؿفؿ؟ هل

 اًمٜم٘مدي٦م أو وضمقد اًمِمخّمٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٜم٤مىمدة أُمر  وضمقد احلريم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م

ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، إّٓ أّٟمف  ٤مواوحً  اـمقيٚم٦م شمٓمقيرً  ل، وسمخ٤م ٦م أّٟم٤م ٟمٚمٛمس ًمٗمؽمةـمٌٞمٕم

  .قمٜمد أومراد ىماليؾ

يم٤من  سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل، هذا اًمريمقد واًمذي يِمٙمؾ فم٤مهرة حيٗمز أظمريـ ذ ؾمقاء

 أّن هٜم٤مك رهم٦ٌم ٤مهٜم٤مك ُمـ يدومٕمٝمؿ إمم أن يدظمٚمقا أو ٓ يقضمد ُمـ يدومٕمٝمؿ ذ ظمّمقً  

.. ؾ هذا اًمٜم٘مد حيرك أظمريـ، ومٞمتحقل اًمريمقد إمم طمريم٦مُمقضمقدة ًمدهيؿ ذم اًمٜم٘مد، ًمٕم

 .ف طمريم٦م اعمٕمتزًم٦م ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمدطمريم٦م ه١مٓء شمِمٌ إنّ 

اًمٕم٘مؾ ذم يمؾ  اعمٕمتزًم٦م ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد يم٤مٟمقا يٜم٤مدون سم٤مًمٕم٘مؾ، واًمرضمقع إمم

 .٤مـ ُمرت أطمداث واٟمتٝمك وأ ٌح شم٤مرخيً اٟمتنم اًمٗمٙمر آقمتزازم، ًمٙم ،رء

حمؽمم قمٜمد  وم٤مًمٕم٘مؾ ،سم٤مًمرضمقع إمم اًمٕم٘مؾ مل ي٠مشمقا سمجديد ه١مٓء اًمذيـ يٜم٤مدون

اًمذي يٙمقن  هؾ إمم اًمٕم٘مؾ اًمٗمردي ،اجلٛمٞمع، وًمٙمـ إمم أي قم٘مؾ يريدوٟمٜم٤م اًمرضمقع إًمٞمف

  أم اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري؟! قمٜمدي ويٙمقن قمٜمدك؟

ذم  هذا ٓ يق ٚمٜمل.. وأىمّمد سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، هق ذًمؽ اًمذي يٛمثؾ اًمٌدهيٞم٤مت

 سمؾ.. ٟمحـ ٓ ٟمٛمٜمع ُمـ اًمٜم٘مد.. ـ ظمالهل٤م أن ٟمٓمقر واىمٕمٜم٤ماًمقاىمع إمم ٟمت٤مي٩م ٟمًتٓمٞمع ُم

ؾم٤مسم٘م٦م واٟمتٝم٧م،  حلريم٤مت ٤ميمام شمرك اعمج٤مل ُمٗمتقطًم  ٤مٟمرطم٥م سمف، وٟمؽمك اعمج٤مل ُمٗمتقطًم 

أّن هذه احلريم٦م ؾمقف شمٜمتٝمل يمام اٟمتٝم٧م احلريم٤مت إظُمرى، ويٌ٘مك هذا اًمٗمٙمر  وأشمقىمع

تٗم٤مد ُمٜمف ذم ضمقاٟم٥م ًمٚمدراؾم٦م، ىمد يًتٗم٤مد ُمٜمف ذم ضمقاٟم٥م، وىمد ٓ يً اًمذي اىمؽمطمقه
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  .ُأظمرى

 كتقجي يمػشؾ اظمـطؼ اظمقروث  أٓ سمؽقن سمؾؽ اظمراصمعوت

فمؾقفو  دم سمؼديس ايمســ ايمتل طمؾػتفو اخلالهمي إُمقيي، وصودق

 .ؿهلو؟ ىمتؼديس احلؽوم وسمؼديس ؽمــف ايمػؼفوء اظمعوسون

 ٟمٕمؿ، هق يمذًمؽ  

  ّأن ًُ جمؿقفمي مـ ايمعؾامء  مـ طمالل ومراءايت ٓضمظ

 ـ ايمشقعي اؽمتطوفمقا أن يؼرزمقا مػفقم اإلمومي زمؿـفجقيواظمػؽري

 وايمسقد حمؿد سمؼل احلؽقؿ، الً مث ىمويمشفقد ايمصدرمعوسة 

اإلمومي ايمـّصّقي سمتحرك زمؼقة دم  وجمؿقفمي ُأطمرى، صمعؾ كظريي

 فمبد اظمؼصقد ايمدىمتقر فمبد ايمػتوحأوؽموط اظمػؽريـ ايمؽبور أمثول 

دم ايمقومً ايمذي يتؿ  ،صمقرج صمرداقإلم  ،ؽمؾقامن ىمتوينيمتـتؼؾ إلم 

وهـوك ؾمخصقوت .. احلديٌ فمـ ضمؽؿ ايمشعى وايمديؿؼراؿمقي همقف

 ،صمرداق صمقرجوزمحجؿ  ،فمبد ايمػتوح فمبد اظمؼصقدزمحجؿ 

 ،ايمتوريخ يتحدشمقن فمـ هذه اإلمومي، ومدى وموزمؾقتفو وفمؿؼفو دم

مقؽمقفمتف  فمبد ايمػتوح فمبد اظمؼصقدويميمػقن ىمام أيمّػ اظمسؾؿ 

 صمقرج صمرداقىمام أيّمػ اظمسقحل ، و اإلموم فمقم ايمشفغمة دم

مو هق ه ايمؼقة  ، اإلموم فمقمدم  مقؽمقفمتف ايمشفغمة هق أطمر

طمالل ايمعـوس ايمتل ايمـّصّقي مـ  ايمتل سمتؿتع هبو كظريي اإلمومي

 !ي؟سمطرضمفو ايمشقع

مو هق ايمبوفمٌ ايمسحري ايمذي اؽمتجؿع فمـوسه : أو ومؾ

يمقجعؾ  طمطوٍب كوهمذ احلجي وايمبقـي فمـد ايمشقعي: يمقظفر فمعم ؾمؽؾ

اظمسؾؿكم ونمغم اظمسؾؿكم  دفموة ضمؽؿ ايمشعى وايمديؿؼراؿمقي مـ

 هقسمذوب دم ؾمخصقي احلوىمؿ ايمػرد فمـدمو يؽقن ذيمؽ احلوىمؿ 

 !!؟ اإلموم احلسكمأو اإلموم احلسـ أو   اإلموم فمقمّ 

 ُر ذ إمم أّن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمتؿ ذ ذم رأي اًمِمٞمٕم٦م ذ إّٓ  اًمن ذم ذًمؽ يرضمع ذ ومٞمام أىمد 

سم٤مٓ ٓمٗم٤مء ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم، وآ ٓمٗم٤مء ٓ : أو ىمؾ( اإلهلل اًمتٕمٞملم)هلل سم٤مجلٕمؾ اإل
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اًمِمخص اعمّمٓمٗمك قمغم اًمنموط واعمقا ٗم٤مت اًمتل شم١مهٚمف ًمتحٛمؾ  يٙمقن إّٓ إذا شمقاومر

مح٤مي٦م اًمديـ وىمٞم٤مدة إُُّم٦م، : اًمتل شمٕمٜمل ذم أؾمٚمؿ شمٕم٤مريٗمٝم٤م اعم١ًموًمٞم٦م، ُم١ًموًمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م

ذ وقمروٜم٤مه  ٤م٤م ويمالُمٞمّ ذ ٓ ومٚمًٗمٞمّ  ٤مدراؾمتف قمٚمٛمٞمّ اؾمتٓمٕمٜم٤م  ُمتك ُم٤م.. وهذا اعمٕمٜمك

ذم   اإلموم فمقمّ ودقمٛمٜم٤مه سمّمقٍر شم٤مرخيٞم٦م ُمـ دمرسم٦م  سم٠ُمؾمٚمقب شمٕمٌػمي واوح وُمٞمن،

، ُمـ همػم ؿمؽ ٟم٘مدم اًمٜمٛمقذج ٤مرايٕمً  ادمًٞمدً  احلٙمؿ اًمتل ضمًدْت اًمٕمدل آضمتامقمل

  .اًمٕم٤مدل إؾمٛمك ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕم٤مدل، وُمـ ظمالل اًمٜمٔم٤مم

قمٚمٛمل   إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م سمتحقيٚمف إمم ُمٜمٝم٩م سمح٨مإٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم

 يًتٛمد ُم٤ٌمديف ُمـ ٟمٔمرة اإلؾمالم إمم اًمٙمقن واحلٞم٤مة واإلٟم٤ًمن واعمجتٛمع، وذم وقء

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مدر طمجؿ ُم١ًموًمٞمتٜم٤م، وشمقاومر ذوـمٝم٤م ومٞمٜم٤م، ًمٜمٙمقن سمٛمًتقى .. اعمٕمٓمٞم٤مت

ًمٞمف ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٕمدل سملم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُم٘متْمٞم٤مت شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ومٞمام هتدف إ رؾم٤مًمتٜم٤م

  .ًمٞمٜمٕمٛمقا سم٤مخلػم واًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ إُومم وأظمرة اًمٜم٤مس،

 سَمِرُد فمعم ايمؼراءة ايمـظريي اظمجردة  مو هل اإلؾمؽويمقي ايمتل

 فمـد ايمشقعي اإلمومقي؟

 ومٞمام ٤موقمٛمٚمٞمّ  ٤م٘مٞمّ ٓ شمٓمٌٞم ،٤ماًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُم٦م ٟمٔمريّ  ذم ُمقوقع اإلُم٤مُم٦م، يٕم٤مًم٩م ،

أن يٜمٔمؿ اًمٕم٤ممل، وًمٞمس وم٘مط طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، وًمق  ٞم٤مة، وهيدف إمماإلؾمالم يٜمٔمؿ احل

رء ُمـ .. اعمروٟم٦م ومٞمف رء ُمـ.. اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟم٘مدم اإلؾمالم إمم أظمريـ يمٜمٔم٤مم طمٞم٤مة

اإلُم٤مُم٦م هل رأس  احلريمٞم٦م واحلٞمقي٦م وآٟمٓمال ، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن شُمِٗمٝمَؿ أظمريـ سم٠منّ 

  .اًمٜمٔم٤مم ذم احلٞم٤مة شمٕمٛمؾ قمغم شمٓمٌٞمؼ هذاو ،ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم، وهل اًم٘مٞم٤مدة اًمتل حت٤مومظ قمٚمٞمف

درس  صمقرج صمرداقهٜم٤م ٟمتحدث قمـ اًمٜمٔم٤مم، ومٞمام هٜم٤مك ؿمخّمٞم٤مت ُمثؾ 

 ضم٤مء ذم هذه احلٞم٤مة، ومل يدرؾمف.. إٟم٤ًمن قمٌ٘مري.. يم٢مٟم٤ًمن  اإلموم فمقمّ  ؿمخّمٞم٦م

  .يم٢مُم٤مم

ٟم٤مطمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م، ُمـ  ُمـ  اإلموم فمقمدرس طمٞم٤مة  فمبد ايمػتوح فمبد اظمؼصقد
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يمٞمػ يم٤من  ٞمػ يم٤من شمقزيٕمف ًماُمقال؟ يمٞمػ يم٤مٟم٧م حم٤مؾمٌتف ًمٚمقٓة؟يم.. ٟم٤مطمٞم٦م دوًمتف

يمٞمػ يٕمٓمٞمٜم٤م .. وٓه ُمٍم عّم٤م إؾمؼمإمم   اإلموم فمقمّ شمقضمٞمٝمف ًمٚمقٓة؟ اٟمٔمر إمم قمٝمد 

  ًمإلدارة اعمحٚمٞم٦م؟ الً يم٤مُم ٤مٟمٔم٤مُمً 

سمح٤مضم٦م إمم أن  ٟمحـ ،ًمٞمٙمقن ُم٤مدة إلدارة اًمٕم٤ممل ،ىمد يٙمقن أوؾمع ُمـ إدارة اًمدوًم٦م

 ٞمس وم٘مط ُمـ ظمالل ومٙمره اًمًٞم٤مد ومح٥ًم، وإٟمام ُمـ ظمالل ومٙمره، ًماإلمومٟمدرس 

 اًمذي يقوح ًمٜم٤م هذا هق ،اًمًٞم٤مد وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف، وُمـ ظمالل ومٙمره اإلداري وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف

 .٤ماإلُم٤مُم٦م، وجيًده٤م أُم٤مُمٜم

أ ٤م شمق ٚمٜم٤م  أُّم٤م أن ٟمذيمر اإلُم٤مُم٦م وٟمًتِمٝمد سم٠مدًم٦م يمالُمٞم٦م وأدًم٦م ومٚمًٗمٞم٦م، ٓ أرى

  .اًم٘مراءة اعمجردة ًمإلُم٤مُم٦م وهذا ُم٤م ي١مظمذ قمغم.. إمم اعمٓمٚمقب

 حتدث اإلرزموىموت .. وكظريً  فمـدمو كتحدث فمـ اإلمومي

إلم  واظمـوصمزات ايمثؼوهمقي وايمػؽريي، ويمؽـ فمـدمو كشغم زمنصبعـو

 اإلموم فمقمّ أّكف : ذي سمتحدث فمـف كظريتـو دم اإلموميايمـؿقذج ايم

،  اإلموم احلسـأّكف ،  اإلموم احلسكمأّكف  سمبدأ كظريي 

اظمػؽريـ دم ضمؽؿ ايمشعى وايمديؿؼراؿمقي ومو إلم ذيمؽ  ُأويمئؽ

 ، اإلموم فمقمّ أموم كامذج مثؾ  وذيمؽ زمسبى وومقهمفؿ ،سمتغغم

 . احلسكم اإلموم..  اإلموم احلسـ

 ًمٙمثػٍم مم٤م يُمت٥َِم قمـ ؾمػمة إيٛم٦م مل أىمػ ُمـ ظمالل ىمراءايت   قمغم ُمـ

وشمًٚمًؾ ظمٓمقاشمف ُمـ ؾمٞم٤مٍد شم٤مرخيٍل يًتٛمد ظمٓمقـمف  شمٜم٤مول ؾمػمهتؿ ذم هدي ُمٜمٝم٩ٍم 

ُمٕمٓمٞم٤مشمف اًم٘مرنن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م : ّٕن هذا هق  واىمع اإلؾمالم احلؼ، اعمتٛمثؾ ذم

أن  ، يٛمٙمٜمٜم٤م٤مطمٞمً  اإؾمٛمك ذم دمًٞمد اًمٕمدل اإلهلل دمًٞمدً  اًمذي ي٘مدم ًمٚمٜم٤مس اًمٜمٛمقذج

إًمٞمٝمام ُمـ ؿم١موٍن  ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف يم٤مُمؾ إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م ذم اإلدارة واًمًٞم٤مؾم٦م وُم٤م

  .٦م واىمتّم٤مدي٦ٍم وظمالومٝم٤ماضمتامقمٞم

ي٘مقُمقا سمام  وإين ذ ُمـ هٜم٤م ذ أدقمق اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمدراؾم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م أن
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  .أذُت إًمٞمف

ًمٚمٌح٨م، ويمذًمؽ  اًمٌمء اًمٙمثػم مم٤م ي٘مدم اعم٤مدة اخل٤مم( هنٍ ايمبالنمي)وذم حمتقي٤مت 

حيٙمل ًمٜم٤م  اعمدّون ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م، وأىمّمد ُمٜمف ذًمؽ اًمذي( احلدي٨م اًمنميػ)ذم 

يِمٙمؾ هق  ُمـ ؾمػمة إيٛم٦م وأىمقاهلؿ ذم ومٙمر اإلدارة واًمًٞم٤مؾم٦م، طمٞم٨م ٤موأًمقاٟمً  ا قرً 

  .ُمـ ُم٤مدة اًمدراؾم٦م اأظمر يمؿّ ً

 اإلموم فمقمّ زمؿـ يتحدث فمـ  هـوك رء جيؿعـو دم ايمـتقجي 

 ىمؿثوٍل سمورخيٍل ٓ يؿؽـ آكتفول مـف أو  ٍٍ آومتداء زمف زمحج

  واإلموم فمؾقً همؽقػ يؽقن ىمذيمؽ وكحـ مـ سمبـك  ،خمتؾػي

إلم ايمٌماط اظمستؼقؿ؟ همنلم موذا  وىمنموٍم مػؼمض ايمطوفمي وهوديً 

وهل يؿؽـ أّٓ حتدث فمـدمو يؽقن اظمثول  سمعقز سمؾؽ اإلرزموىموت؟

 . اإلموم فمقمّ هق 

:  ّاإلموم فمقم  مي إذا درؾمٜم٤مه ُمـ ظمالل ومٙمره  ٤مٟمٛمقذضًم  ٛمٙمـ أن ي٘مد 

 يمإلموم احلسكمسم٤مًمٜم٦ًٌم .. شمٓمٌٞم٘م٤مشمفو ُمـ ظمالل ومٙمره اًمًٞم٤مد.. اإلداري وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف

 اإلموم احلسكمأن ي٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف واُمتٜمع  وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرؾمف ُمـ ضمٝم٦م أّن يزيد طم٤مول 

  احلسكم اإلمومسمٞمٜمام .. وىُمتَِؾ   يم٤من يٛمثؾ طمريم٦م اعمٕم٤مرو٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم

  .واٟمحراوم٤مت احلٙم٤مم نٟمذاك ُم٘م٤مسمؾ دم٤موزات

ؾمٞم٤مد يم٤من  ىمرأشُمف سمام يٙمِمػ أ ٤م رء هذه اعمٕم٤مرو٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م طمتك أن وومؼ ُم٤م

 ويم٤من يريد أن يّمحح إظمٓم٤مء اعمقضمقدة أو سمٕمْمٝم٤م.. يٕمٞمش احلٞم٤مة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

 ٓ ُمـ ىمٌؾ.. وهذا رء مل ُيدَرس طمتك أن.. ٤مقمغم إىمؾ إذا مل ٟم٘مؾ حيدث اٟم٘مالسمً 

 حلسكما.. وىُمتَِؾ  اُمتٜمع قمـ اًمٌٞمٕم٦م  اإلموم احلسكم.. ظمٓم٤ٌميٜم٤م وٓ ُمـ ىمٌؾ قمٚماميٜم٤م

  احلسـ اإلموميم٤من رأس اعمٕم٤مرو٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ويمذًمؽ   يم٤من رأس

أن ًمديٜم٤م .. أظمريـ هذا ُم٤م ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم دراؾمتف طمتك ُٟمِٗمِٝمؿ.. اعمٕم٤مرو٦م

قمدد يمٌػم ُمـ  يمٜمٛمقذج، ومٞمٝم٤م قمنمات أٓف ُمـ احلقزويلم، وومٞمٝمؿ( ىمؿ)احلقزات 
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 ذم اعمٕم٤مرو٦م،  أهؾ ايمبقًٛم٦م إؾم٤مشمذة، طمتك أن ٓ ٟمجدهؿ يتحدصمقن قمـ دور أي

ُمـ اعمٗمؽمض أن .. وحم٤موًم٦م إرضم٤مع احلٙمؿ إمم واىمٕمف اإلؾمالُمل، ٓ يقضمد ُمـ يتٜم٤موًمف

اعمًٚمٛملم  ًمُٜمٗمِٝمؿ اًمٕم٤مملَ أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ومرىم٦م ُمـ.. اهذا جم٤مٌل يمٌػم ضمدً .. ذم هذا اعمْمامر ٟمٙمت٥م

  .ومح٥ًم، وإٟمام ًمُٜمٗمِٝمَٛمٝمؿ أٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش قمٛمؼ اإلؾمالم

.. ًمديٜم٤م زء ُمـ اعمجتٛمع، وًمٙمـ ًماؾمػ هذا ُم٤م هق ُمٗم٘مقداعمٕم٤مرو٦م قم٤مدًة هل ضم

طمٙم٤مٍم وُمٚمقك،  إٟمٜم٤م مل ٟمٕمرض اإلؾمالم يمٜمٔم٤مٍم، ومل ٟمٕمرض شم٠مرخيف يمت٠مريخ ُأُّم٦م، ٓ شم٠مريخ

.. إظُمرى وطمتك يُمّت٤مسمٜم٤م قمٜمدُم٤م يدرؾمقن اًمت٤مريخ وم٢مّ ؿ يدرؾمقٟمف ُمـ ظمالل اعمّم٤مدر

.. إُُمقي اًمٕمٍم.. ع اًمًٞم٤مدىم٤ميٛم٦م قمغم اًمتقزي ًٓ أقمٓمقٟم٤م ُأ ق ٤مإذا أقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئً 

  .سمٞمٜمام اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح.. اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد، طمتك ذم إدب ُمقضمقد هذا إصمر

 ايمتل ؿمرضمً مشوريع  مـ اظمالضمظ أّن ايمشخصقوت

 ـ ٓ سمـتؿل وفمعم ايمسوئد ـ ىمام ذىمرُت ؽمؾػً  وإصالضمقي أو ومؾ اكؼالزمً 

ن، ويمؽـفؿ كعؿ، دم ايمشقعي فمؾامكققن ويمقػمايمقق.. إلم ايمػؽر ايمشقعل

 اجلوزمريزمؿعـك أّن .. فمعم مستقى اإلمومي مل يطرضمقا مشوريع

أهؾ اظمـتؿكم إلم نمغم مدرؽمي  وُأويمق ايمـزفمي ايمؾقػمايمقي وايمعؾامكقي مـ

مستقى ايمؼؿي  ، ؿمرضمقا مشوريعفؿ فمعمواصطالضًم   ايمبقً

زمؿعـك أهّنؿ يؼدمقن ومراءة صمديدة يمؾديـ واحلقوة .. وايمؼوفمدة

ايت واظمـوىمػ يمؾؿرصمعقوت ايمعؼديي ايمتل يعقد زمػفؿفؿ اظمم مطَعَؿي

وافمتامد كصقصفؿ ايمتل أهمرزهتو  إيمقفو سملؽمقس ذيمؽ ايمسوئد،

يريدون أ ن  ومراءاهتؿ وجتورهبؿ يمؾديـ واحلقوة، همقام اظمػؽرون ايمذيـ

حيِدشمقا ايمـظرة ايمشقعقي مـ طمالل ايمعؾؿـي أو مـ طمالل ايمتقصمف 

 ..ك قصمقد هـوقفؿ هذا ايمطرح ايمذي هق ممل كجد هم ايمعؾامين،

همفؾ ومـوفمتفؿ زموإلمومي أنمـتفؿ فمـ أن يؽقكقا ىمُلويمئؽ؟ أو 

يريدون آومؼماب مـ مَحك ايمـّص زموفمتبورهو مسليمي كّصّقي،  أهّنؿ ٓ

أو أّن ايمبدائؾ ايمتل هل حمٍؾ يمؾـؼوؾموت  وسُمعَتػَم مـ ُأصقل ايمديـ؟

مـ صـوفمي  ٓ سمستطقع أن سمؽقن زمؿستقى مو سمؼدمف اإلمومي

مل مـ طمالل ايمؼراءة ايمشقعقي؟ زمؿعـك أكـل مل أصمد اظمجتؿع اإلؽمال
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ىمعقم ضمرب ايمذي هق صوضمى مذهى كؼدي  الً مث مـ ايمشقعي

 .سىمقكف صوضمى مذهٍى همؽري يمصؾ ويمؽم أىمثر مـ

  مو هل إؽمبوب ايمتل سمؽؿـ وراءهو؟ ،هذه اظمؾحقـمي

 أذَت إًمٞمٝمؿ وُمّثٚم٧م سمٌٕمْمٝمؿ شمٜم٤موًمقا اًم٘مْم٤مي٤م  إّن ه١مٓء اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمذيـ

اجلزيٞم٤مت اًمتل هل ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو  إلؾمالُمٞم٦م يمجزيٞم٤مت، وسمخ٤م ٦م شمٚمؽا

 .فوشمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مشم ّٕ ٤م شمتٕمٚمؼ سمًٚمقك اإلٟم٤ًمن :اًمتنميٕمٞم٦م

وهمػم قمرب،  اوهذا اًمتٜم٤مول ُمقضمقد قمٜمد سمٕمض اعمث٘مٗملم اًمِمٞمٕم٦م، إّٓ أّ ؿ ىمٚم٦م ضمدً 

 .ؿقمٜمد اًمٕمرب يم٤مؿمتٝم٤مر ُمـ أذَت إًمٞمٝمومل ي٘مدر هلؿ أن يِمتٝمروا 

ؾمٚمقك  رضمع قمدم شمٜم٤موهلؿ ُمقوقع اإلُم٤مُم٦م: ّٕن اإلُم٤مُم٦م اًمتل دمًدت ذموىمد ي

ًمٚمًٚمقك اًمديٜمل ذم أؾمٛمك ُمٔم٤مهره وأقمغم دمٚمٞم٤مت  ٤ميم٤مٟم٧م ٟمٛمقذضًم  قمكم ونل قمكّم 

 .لاإلهل اًمٕمدل

 يمـشوط احلقزة أن يؾحظفو،  هـوك مالضمظي يؿؽـ يمؾؿتوزمع

 وهل زمويمرنمؿ مـ متتع ايمػؼقف ايمشقعل زمويمعؿؼ وايمتلصقؾ واحلرىمي

يمقاؽمعي دم أصمقاء احلريي ايمتل يتقحفو يمف آصمتفود فمعم ايمطريؼي ا

كجده دم ىمثغٍم مـ إضمقون زمؿثوزمي ايمـسخي اظمؽررة  ايمشقعقي، إّٓ أكـو

ويمذيمؽ ٓ .. ُأؽمتوذه، وهؽذا يمأُلؽمتوذ، وإؽُمتوذ كسخي مؽررة مـ

ايمؽثغم مـ ايمؼضويو  ، ويمذيمؽ جتداكجد ايمُصـَوع دم احلقزة إّٓ كودرً 

 ، وٓ سمدرس إّٓ إذا ايمتػً إيمقفو إؽُمتوذ وافمتـك هبو، همنلممفؿؾي

متك سمستؿر هذه احلويمي؟ ومو هق احلؾ يمؾخروج مـفو؟ وهؾ سمرى 

 !ايمػؼفوء اظمعوسيـ؟ َمـ يتقصمف إلم معوجلتفو مـ

  ًأي قمٚمامء ) وقمٞمٝمؿ ًمٚمٛمذه٥م ُمـ ظمالل اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م يًتٜمدون ذم ٤مـمٌٕم

واعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م احلقزات هق  ..قزاتقمٚمامء اًمديـ هؿ ٟمت٤مج احل(.. اًمديـ

ًٌ  شمدريس اًمٗم٘مف وإُ قل، أو ختّمص ذم اًمٗم٘مف قمغم  ٤موإُ قل، ُمـ دون أن شمريب ـم٤مًم

 .أن يٗمٝمؿ أّن هذا اًمٗم٘مف هق ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة
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ُمٜمٝمؿ، واعمٕم٤مُمالت  يٗمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مف سم٠مّٟمف يٕمٓمل اًمٜم٤مس شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة اعمٓمٚمقسم٦م

ومٛمـ أيـ .. أُّم٤م أوؾمع ُمـ هذا، ومٝمق همػم ُمقضمقد ..وم٘مط اعمقضمقدة ذم اًمرؾم٤ميؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 !اىمتّم٤مرٟم٤م قمغم ذًمؽ؟ ُمـ أيـ ضم٤مء! ضم٤مء هذا؟

اًمقؾمط  هٜم٤مك إٟم٤ًمن يٕمٞمش ذم احلٞم٤مة، ذم.. ضم٤مء ذًمؽ ُمـ ٟمٔمرشمٜم٤م إمم احلٞم٤مة

 وإـمراف وذم اًمٕمٛمؼ، وهٜم٤مك إٟم٤ًمن يٕمٞمش ذم ه٤مُمش احلٞم٤مة، ٓ يدري ُم٤م جيري

واخلٓم٤مب ) ٞمفاحلٞم٤مة، ومٛمـ اعمٗمؽمض ُمٜمل يمٗم٘م طمقًمف، إذا يم٤من اًمٗم٘مف هق ٟمٔم٤مم هذه

قمف( ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ر اًمٗم٘مف أو ُأـمق   ٤مًمٞمٙمقن ٟمٔم٤مُمً  أن أومٝمؿ هذه احلٞم٤مة، طمتك أمتٙمـ ُمـ أن ُأـمق 

 .هلذه احلٞم٤مة

ٓ يٚمتٗم٧م  وَمْٝمؿ اعمقوقع ذ يمام ي٘مقًمقن ذ ٟمّمػ احلٙمؿ، وًمٙمـ ًماؾمػ أن اًمٗم٘مٞمف

ُمّم٤مف  ظمر سم٢مُمٙم٤مٟمف أّن يٙمقن ذمهذا هق اًم٥ًٌم ذ ذم اًمقاىمع ذ اًمذي ضمٕمؾ أ.. إمم هذا

أن ٓ ٟمجد  ٟمحـ.. ٤ميٕمٞمِمقن احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م مت٤مُمً .. اعمٜمٔمريـ: ّٕ ؿ يٕمٞمِمقن احلٞم٤مة يمقاىمعٍ 

اًمتٚمٞمٗمزيقن، أو ي٘مرأ  ذم احلقزة ي٘مرأ  حٞمٗم٦م، أو يًتٛمع إمم اإلذاقم٦م، أو يِم٤مهد ٤مـم٤مًمًٌ 

 ًٌ ٞم٤مة، وطمتك ذم احل طمديث٦م ًمٙمل شم٤ًمقمده قمغم ومٝمؿ احلٞم٤مة، واًمتٓمقرات اًمتل حتدث ٤ميمت

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  :اًمؽماث اًم٘مديؿ، ٓ يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف إّٓ ذم طمدود وٞم٘م٦م وم٘مط، يمٛمث٤مل

 .اؿمؽمي٧ُم : وأظمر سمٕمُتؽ،: ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف ىم٤ميٛم٦م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م، ٓ يقضمد أن رء اؾمٛمف

 .اعمٕم٤مُمالت يمٚمٝم٤م هٙمذا.. أورا  شمٙمت٥م وشمقىمع

 ؾم٤ميؾ إٟمِم٤مء اًمٕم٘مقدطمتك أن مل ُيٌح٨م ُمقوقع اًمٙمت٤مسم٦م يمقؾمٞمٚم٦م ُمـ و

ايمشقخ كوس واإلي٘م٤مقم٤مت، وإٟمِم٤مء اعمٕم٤مُمالت إّٓ ذم رؾم٤مًم٦م  ٖمػمة ًمٚمٗم٘مٞمف اعمجدد 

ٟمٕمؿ، يٌحثقن ذم ُمقوقع .. ااًمذي شمٕمرض هل٤م، أُّم٤م اًمٌ٘مٞم٦م وم٠مسمدً  ايمشغمازي مؽورم

ذم ُمقوقع اًمٌٞمع، ُمع أّن اًمٕم٤ممل  اقم٤مسمرً  اسمٕمْمٝمؿ يٛمر سمتٚمؽ اعم٠ًمًم٦م ُمرورً  ،الً اًمق ٞم٦م ُمث

، واًمتل ٓ قمام قمروتف اًمرؾم٤ميؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمدياًم  ٤مٕمٛمؾ سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م مت٤مُمً ي يمٚمف.. يمٚمف

ٟمدرس .. ذم اًمرؾم٤ميؾ احلديث٦م، ومٞمام اعمٗمروض أن ٟمدرس هذه اعمقاوٞمع زاًم٧م شُمٕمرض

إّن وم٘مٝمٜم٤م : ٟمتتٌٕمف ذم يمؾ جم٤مٓشمف، ًمٜمخرج سمٜمتٞمج٦م ٟم٘مقل ُمـ ظمالهل٤م اعمقوقع اًمٙمذايل،
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 .ذم قمزًم٦م قمٜمٝم٤م يٕمٞمش احلٞم٤مة، وًمٞمس

 .ُمٜمّٔمرون إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚمتٜم٤م همػم ُمٜمّٔمريـ، ومٞمام أظمرون هذه هل

 اظمشوريع ايمتل ؿمرضمتفو سمؾؽ  فمـدمو كرصمع إلم همؽرة

  :ايمشخصقوت

 مل سمـبثؼ سمؾؽ اظمشوريع مـ اظممؽمسوت ايمديـقي ايمتل سمـتؿل: ًٓ وأ

 .إيمقفو ىمام هق مقصمقد زمويمـسبي يمـو

و فمعم كحـ دم ممؽمسوسمـو ايمديـقي أن إذا مو صمئـوه: ووشموكقً 

ايمسقود كجد جمؿقفمي مـ ايمعـوويـ ايمسقوؽمقي ىمقٓيي  اظمستقى

وهذه ايمعـوس أو هذه إهمؽور، زمؾ  ايمػؼقف، وٓيي إُّمي فمعم كػسفو،

 يطّقر كػسف مـ ، زمدأالً ضمتك ايمػؽر ايمتؼؾقدي أو ايمػؼف ايمتؼؾقدي، مث

 .وؽمقوؽمقً  وايمالوٓيي إلم وٓيي إمقر احلسبقي ايمتل سمؼقؿ كظومً 

 مل ُي٘مّدر ًمٚمِمٞمٕم٦م أن قم٤مؿمقا ذم فمؾ طمٙمؿ  ُم٤م ي٘مرب ُمـ أرسمٕمٛمئ٦م قم٤مم ُمٜمذ

، ومٚمؿ شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ احل٤مضم٦م ٤موٟمٔم٤مُمً  ٤مُمٜمٝم٤مضًم   أهؾ ايمبقًإؾمالُمل يتٌٜمك ُمذه٥م 

 .اًمٌح٨م ذم ُم٠ًمًم٦م احلٙمؿ

اًمٕمٔمٞمؿ  وأن، طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران سم٘مٞم٤مدة اًمٌٓمؾ اًمت٤مرخيل

هذا اًمقاىمع  ؾمالُمٞم٦م، رأى اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ أُم٤ممومٙم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م اإل  اإلموم اخلؿقـل

شمتٕمدد  ، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن٤ماجلديد اًمذي يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمٌح٨م ذم ُم٠ًمًم٦م احلٙمؿ ومرًو 

 أراء وسمخ٤م ٦م ذم ٟمٔمري٦م احلٙمؿ، وًمٚمدوًم٦م يمِمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م أن شمتٌٜمك ُمـ هذه أراء

 .ُم٤م شمراه إ ٚمح

ُمٜمٓمٚمؼ أـمامقمٝم٤م  ٤معمٞم٦م، وُمـإّن إُمر ٓ يٕمدو هذا، وًمٙمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم

شمٕمٚمؿ  ذم صمروات سمٚمداٟمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م وظمػماهت٤م ؿمقؿم٧م وؿمقذت وهرضم٧م، ويم٠مّ ٤م مل

 .أّن اإلؾمالم أىمقى واعمًٚمٛملم واقمقن

  ٍإؽمالمٍل ومقي يعتؿد فمعم كظريي  زمويمرنمؿ مـ ومقوم كظوم



 قزيًبا من الفضلي يف حوارياته: القشه اخلامص  | 
 

419 

 

، إّٓ أكـو ٓ زيمـو  أهؾ ايمبقًوٓيي ايمػؼقف اظمـبثؼي مـ مدرؽمي 

سمـتفل  ي ايمـظوم مـ طمالل مـوومشوسمـو ايمعؼقؿي ايمتلكتحدث فمـ ذفمق

دم زمعض ضموٓهتو إلم رهمض إؽُمس ايمتل ومومً فمؾقفو وٓيي ايمػؼقف، 

ىمؾفو ٓ سمؼقى أن سمؽقن زمديؾي، ويمق زموحلد إدكك ايمذي  همقام ايمبدائؾ

أي مدى كحـ متلطمرون فمـ  يؿؽـ أن سمسؿك همقف زمدائؾ، همنلم

 ايمقاومع؟ وموذا يػؼمض زمـو أن كؽقن؟

 وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف همػم ُم٘مّمقرة قمغم اإلُم٤مُمٞم٦م .. ُمٜمٗمتحلم حـ ذ يمام ىمٚم٧ُم ذ همػمٟم

اًمًٜمل، وًمٙمـ سمٕمٜمقان  الطمٞم٦م اإلُم٤مم، أو وٓي٦م  واًمِمٞمٕم٦م، هل ُمقضمقدة ذم اًمٗم٘مف

أؾمتٕمرض أن ُمقوقع سمحثٝم٤م، إو٤موم٦م إمم أٟمٜم٤م  أٟم٤م ٓ.. اإلُم٤مم، ويٛمثٚمقن سم٠مُمثٚم٦م يمثػمة

ٞمف سم٤مقمت٤ٌمره٤م إطمدى ٟمٔمري٤مت احلٙمؿ اًمٗم٘م أن ًمًٜم٤م ذم قم٤ممل اًمٜمٔمري٤مت ُمع وٓي٦م

قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل، وإّٟمام  اإلؾمالُمل، أو إطمدى اًمٜمٔمري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ي٘مقم

ُمٜمٔمقُم٦م دول اًمٕم٤ممل  ُمـ ظمالل طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمقضمقدة ُمـ سملم ٤مٟمٕمٞمِمٝم٤م واىمٕمً 

اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل  اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف؟ أو اًمّمالطمٞم٦م اًمتل يٕمٓمٞمٝم٤م

يمح٤ميمؿ؟ هذا اًمٌمء هق اًمذي ٟمحـ مل ٟمًتٓمع أن  ف يمح٤ميمؿ يٕمٓمٞمٝم٤م ًمٚمخٚمٞمٗم٦مًمٚمٗم٘مٞم

ُم٤م هل إدًم٦م قمغم : اًمٗم٘مٞمف دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م سمٛمٜمٝم٩م ومٚمًٗمل ٟمقوحف، ٟمحـ ٟمدرس وٓي٦م

 !خ؟وٓي٦م اًمٗم٘مٞم

أن شمريد  اًمٜم٤مس.. ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٌح٨م أن قمـ إدًم٦م سمٕمد ىمٞم٤مم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل

يقضمد ُمـ  ر وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم؟ ٓأن شمٗمٝمؿ ُم٤م هل وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف، وُم٤م دو

 .شمٜم٤مول هذا اجل٤مٟم٥م

ٟمريد أّن  يُمت٥م قمٜمٝم٤م اًمٙمثػم، وًمٙمـ يمؾ ُم٤م يمت٥م ٓ زال يٌح٨م قمـ إدًم٦م وم٘مط،

اًمٗم٘مٞمف ذم  ُم٤م هق دور وٓي٦م: قمٜمده٤م ٟم٠ًمل اًم١ًمال اًمت٤مزم.. إّن اًمٗم٘مف ٟمٔم٤مم طمٞم٤مة: ٟم٘مقل

 .هذه احلٞم٤مة

 ضمقوة، همفؾ  ىمـظوم كحـ أن كتحدث فمـ اإلؽمالم

 همقفو يعـقفو زمذاهتو؟ أم أّن اظمؼصقد هق واظمؼصقد أن يمؽؾ ومضقي كًص 
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وأكـو مـ طمالل ذيمؽ ايمتلصقؾ  و،اإلؽمالم َأّصَؾ يمؾقاومع ديـقً  أنّ 

 زموظمـطؼ اإلؽمالمل؟ يؿؽـ أن كؿأل ايمقاومع

 طمٞم٤مة، ٓ ٟمٕمٜمل سم٤مإلؾمالم اعمقضمقد ذم اًمٙمت٥م ُمـ  قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل اإلؾمالم ٟمٔم٤مم

اًمٗم٘مٝم٤مء، ٟمٕمٜمل سم٤مإلؾمالم اًم٘مرنن واًمًٜم٦م  اًمٗم٘مٝم٤مء أو همػم.. الُمٞملماعم١مًمٗملم اإلؾم

 .اًمّمحٞمح٦م اًمّمحٞمح٦م، وومٝمؿ اًم٘مرنن وومٝمؿ اًمًٜم٦م

 .إدظم٤مل آضمتٝم٤مد يمٕمٜمٍٍم يٕمٓمل اإلؾمالم ىمقة آؾمتٛمراري٦م ُمع احلٞم٤مة

 ٤مضمتٝم٤مد يت٠مصمر سمٕمقاُمؾ اًمزُم٤من وقمقاُمؾ اعمٙم٤من، وسم٤مخلٚمٗمٞم٤متـمٌٞمٕمتف يم ذم آضمتٝم٤مد 

 .٧م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًم٘مديٛم٦م أو ُمـ اًمث٘م٤موم٦م احلديث٦ماًمث٘م٤مومٞم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم

اإلؾمالم ًمٚمٕم٤ممل  اًمٌمء اًمذي ىمد ي١مظمذ قمغم اعمًٚمٛملم أّ ؿ طمتك أن مل ي٘مدُمقا

، وأًّمػ (همؾسػتـو) أًّمػ  ايمسقد حمؿد زموومر ايمصدريم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م قمٜمد .. يمٜمٔم٤مم

اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل  إؾُمس ووع ٤مأيًْم (.. جمتؿعـو)، ويم٤من ذم ـمري٘مف ًمت٠مًمٞمػ (اومتصودكو)

، وإٟمام (ذم اًمٕمرا )اإلؾمالُمل مل يٜمٌثؼ اًمدؾمتقر ٤مـمٌٕمً .. يٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م اًمدؾمتقر اإلؾمالُمل

 .ذم اعم٤مدة وإؾُمٚمقب اوُمتٛمٞمزً  ٤ماٟمٌثؼ ذم إيران طمٞمً 

سمٕمض  ًمٙمـ، هذا اًمدؾمتقر مل ينمح يمٌ٘مٞم٦م اًمدؾم٤مشمػم ذم اًمٕم٤ممل، وىمد ظم٤مـم٧ٌُم 

 .اًمٕمٚمامء اإليراٟمٞملم ذم ذًمؽ

 ذوح نمح طم٤مًمف طم٤مل اًمدؾم٤مشمػم ذم اًمٕم٤ممل، واًمتل شمّمؾومٛمـ اعمٗمروض أن يُ 

 .اجمٚمدً  36سمٕمْمٝم٤م إمم 

اًمدؾم٤مشمػم  جمٚمدات، وهٙمذا 11اًمدؾمتقر اعمٍمي .. اجمٚمدً  24اًمدؾمتقر إردين 

 ذم يمؾ اًمٕم٤ممل هل٤م ذوح، وهل٤م أٟمٔمٛم٦م وًمقايح ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ اًمدؾمتقر، هذه إٟمٔمٛم٦م

ـٍ ُمٕملٍم  شمّمٌح ُمئ٤مت اعمجٚمدات، وُمـ واًمٚمقايح ذم يمؾ ؾمٜم٦م شمدون، وسمٕمد ُمرور زُم

 .ٟمًتٓمٞمع ومٝمؿ دور آضمتٝم٤مد ظمالهل٤م
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اًمٕم٤مملَ ُم٤م هق  اعمًٚمٛمقن طمتك أن مل ي٘مدُمقا اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ًمٚمٕم٤ممل ًمُٞمٗمِٝمٛمقا

.. اعمجتٛمٕم٤مت آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل؟ ُم٤م هق اًمٜمٔم٤مم اًمذي يٜمٔمؿ اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم

 .وهذا هق اًم٥ًٌم ذم قمدم شم٘مديٛمٜم٤م اإلؾمالم يمٜمٔم٤مم طمٞم٤مة

اًمٚمقايح  ًمف، ومل ٟمح٤مول أن ٟمجٛمع ٤مٟمحـ ووٕمٜم٤م اًمدؾمتقر، وًمٙمـ مل ٟمْمع ذطًم 

ذم  وإٟمٔمٛم٦م واًم٘مرارات ذم جمٚمدات، طمتك شمٕمٓمٞمٜم٤م ومٙمرة قمـ اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ودوره

 .احلٞم٤مة

هذا : ي٘مقل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إذا يم٤مٟم٧م إُُمقر هٙمذا، وم٢ٌمُمٙم٤من يمؾ واطمٍد ُمٜم٤م أن

اًمذي  ٤مرات يمٌػمة، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٠ميت سم٤مًمقاىمعاًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل، وسم٢مُمٙم٤مٟمف أن يٓمرح ؿمٕم

 .يِمػم إًمٞمف ُمٗم٤مده٤م

  فمويمي ( مـ اجلزيرة ايمعرزمقي ايمممومقي اظمـطؼي)فموؾمً مـطؼتـو

فمعم مو يـتجف أطمرون مـ طمورج مـطؼتـو زمشؼقفو اإلؽمالمل 

وضمكم أزمعً ايمدطمقل إلم ايمسوضمي يمؽل سمـتٍ ٓ سمؽود  ..وايمؾقػمارم

إذا جترأت وأكجزت مل يتجووز  همقام سمتجووز وفمقفو يمذاهتو اظمـؽػئي،

ايمدطمقل  ذيمؽ ممورؽمي ايمتصقيً هلذا ايمؾقن ايمثؼودم أو ذاك، ويمقس

 .مـ أصمؾ إكجوز رٍء صمديد، وىملكـو دم أصمقاٍء اكتخوزمقي

 ذم اًمقاىمع ُمـ ظمالل ُمٕم٤ميِمتل ٕسمٜم٤ميٝم٤م ذ  اعمٜمٓم٘م٦م: صمؿ ىم٤مل.. اسمت٤ًمُم٦م قمريْم٦م

هذا ٓ جم٤مل  ،هؿ أذيمٞم٤مء ..ضمٞمدة ظمرضم٧م سمٜمت٤مي٩مذ  ظمالل قمنم ؾمٜمقات أو أيمثر

ٟم٤مطمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦ٍم، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  وًمدهيؿ شمٓمُٚمٌع إمم ُمًت٘مٌؾ أومْمؾ ُمـ.. ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف

ُم٤م  ٤مؿمٞمئً  ٤ميٙمقن وٕمٞمٗمً  هؿ يٕمٛمٚمقن هلذا، وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ حمدود، وىمد ٤ماىمتّم٤مدي٦م، وأيًْم 

اًمٕمزًم٦م، وًمق ظمٗمٞمٗم٦م،  ُمـ ٤مسم٥ًٌم قمدم وضمقد اًمتقضمٞمف اعمٓمٚمقب، سمٛمٕمٜمك أّن هٜم٤مك ؿمٞمئً 

ُمـ طمٞم٨م اًمتث٘مٞمػ  احلٛمد هلل: قمغم اًمٕمٛمقم.. يم٤مومٞم٦م سم٠من حتقضمٝمؿ إمم اًمتقضمٞمف وًمٙمـ هذه

 وأؿم٤مر إمم سمٕمض)ضمٞمدة، ذم إطم٤ًمء واًم٘مٓمٞمػ واًمدُم٤مم، أُم٤مُمؽ سمٕمْمٝمؿ  ٟمجد طمريم٦م

 .(زواره ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمتقاضمديـ ذم جمٚمًف اًمنميػ طمٞمٜمٝم٤م
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ـ ُم ًمٞمس ُمـ سم٤مب اعمدح وٓذ  اًمتث٘مٞمػ ضمٞمدة، سمٛمٕمٜمك أٟمٜمل أراه٤موم٢مذن، طمريم٦م 

سم٤معمًتقى اعمٓمٚمقب، طم٥ًم فمروومٜم٤م وأوو٤مقمٜم٤م هل سم٤معمًتقى ذ  سم٤مب اًمتِمجٞمع

 .اعمٓمٚمقب

إمم طمريم٦ٍم  ٟمٕمؿ، اًمقاىمع آىمتّم٤مدي حيت٤مج إمم دومٍع أيمثر، ومٝمذا  حٞمح، وحيت٤مج

 .أيمثر، وإن ؿم٤مء اهلل ذم اعمًت٘مٌؾ شمٙمقن ذم اعمًتقى اعم٠مُمقل

 فمؼٍد إشمورة زمعض اإلؾمؽويمقوت  فمشـو وٓ كزال مـذ أىمثر مـ

اظمـطؼل  ايمعؼوئديي، ىمقػ سمؼرأ هذه اظمرضمؾي اظمرة؟ ومو هق اظمقومػ

، وزمعضفو أطمر ومد إزاء زمعض ايمؼراءات ذات ايمطوزمع اظمرزمؽ

 !و؟يؽقن إحلوديً 

 أرى ذ ذم ساع إومٙم٤مر ٕهداف صم٘م٤مومٞم٦م أو  ُم٤م أذَت إًمٞمف يدظمؾ ذ ومٞمام

يٛمتد ذم قمٛمؼ  رء ًمٞمس سم٤مجلديد، ًمٖم٤مي٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمرشمٌط سم٠ميدًمقضمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، وهق

ُمٜمذ  در اإلؾمالم وطمتك  اًمت٤مريخ إمم نٓف اًمًٜملم، وؾمّجؾ شم٤مريخ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل

 .يمثػمة وخمتٚمٗم٦ًم ُمـ هذا اًمٍماع ٤مأن أًمقاٟمً 

سمٚمداٟمٜم٤م، وذم  وٕٟمٜم٤م أن ٟمٕمٞمش أضمقاًء ُمـ أـمامع اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ذم صمروات

 .اضم٤مدً  ٤موُأؾمٚمقسمً  اضمديدً  الً ومتح أؾمقا  قم٤معمٞم٦م عمٜمتقضم٤مهت٤م، أظمذ اًمٍماع ؿمٙم

اًمٖم٤مؿمؿ اًمذي  وُمـ هٜم٤م، ًمٞمس أُم٤مُمٜم٤م إّٓ أن ٟم٘مقم سمتققمٞم٦م اعمًٚمٛملم هلذا اًمٖمزو

وأن  أ ٌح يًػم ذم ضمًقم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م هي٤من اًمدم ذم قمروىمٜم٤م، عمخ٤مـمره وأرضاره،

هق  سم٤معمٜم٤مقم٦م ُمـ أن يت٠مصمروا هبذا، وُمـ أضمغم ُمٔم٤مهر اًمت٠مصمر سمفذ  أقمٜمل اعمًٚمٛملمذ  ٟمٛمدهؿ

هٜم٤م  ٛمٞم٤مء اًمتل يثػمه٤م أسمٜم٤موٟم٤م ُمـ اعمخدوقملم سم٠مٓقمٞم٥م اًمٖمزو اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤مهذه اًمٗمتـ اًمٕم

 وهٜم٤مك، وشمتح٘مؼ اعمٜم٤مقم٦م سمٛمؾء اًمٗمراغ اًمٕم٘م٤ميدي اًمذي يٕم٤مين ُمٜمف اعمًٚمٛمقن، ورومع

 .ُمًتقى اًمققمل اًمًٞم٤مد قمٜمدهؿ

  ىمتى دم ايمعؼوئد زمطريؼي  اظمػقد ايمشقخمـ اظمالضمظ أّن
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سمصحقح ) ف يرد دم ىمتوزمف، وهذا مو صمعؾايمشقخ ايمصدوقخمتؾػي فمـ 

زمطريؼي ُأطمرى،  ايممميػ اظمرسمهوىَمَتَى (. افمتؼودات ايمصدوق

 ايمشفقد ايمصدر زمطريؼي ُأطمرى، وىمتى ايمديـ ايمسقد ذفوىَمَتَى 

وىمتبتؿ  زمطريؼي ُأطمرى، ايمشقخ إراىملزمطريؼي ُأطمرى، وىمتى 

دم اظمـوهٍ ايمتل سمؽتى فمعم هدهيو  ًٓ زمطريؼي ُأطمرى، وىملّن هـوك صمد

ايمعؼوئديي، همؽقػ سمؼرأون اظمـفٍ ايمسوئد دم ىمتوزمي ايمعؼوئد،  اظمسوئؾ

 احلوصؾ ظمسوئؾ اإلمومي وايمعصؿي؟ وأهؿ مو همقفو آؽمتعراض

 يم٤مٟم٧م اًمديٜمٞم٦م أو همػم اًمديٜمٞم٦م ُمقضمقد ُمٜمذ اًم٘مدم ذ  اًمٍماع سملم إومٙم٤مر، ؾمقاء

ٌؾ اهلل اًمتل شُمٓمرح ُمـ ىمٌؾ إٟمٌٞم٤مء اعمٌٕمقصملم ُمـ ىم يمام ىمٚم٧ُم ذ، ساع يم٤من ُمع إومٙم٤مر

أسَم٤من قمـ اًمٙمثػم ُمـ هذا اًمٚمقن ُمـ اًمٍماع سملم  شمٕم٤ممم وإومٙم٤مر إظُمرى، واًم٘مرنن

 .إومٙم٤مر

 همػم ُمًتٖمرب أن يٙمقن هٜم٤مك ٟم٘مد ًماومٙم٤مر ُمـ ىمٌؾ.. رسمام سملم احلْم٤مرات

 ُمـ داومع اًمق قل إمم ٤مُمـ داومٍع صم٘م٤مذٍم أو ٟم٤مسمٕمً  ٤مأظمريـ، ؾمقاء يم٤من هذا اًمٜم٘مد ٟم٤مسمٕمً 

 اعمقضمقد قمٜمد اعمًٚمٛملم أ ؿ ٓ يزاًمقن يٙمتٌقن قم٘م٤ميدهؿ وومؼاًمتّمقر .. ُمّم٤مًمح ُمٕمٞمٜم٦م

 اعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل أو اعمٜمٝم٩م اًمٙمالُمل، واعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل همػم ُمٕمروف إّٓ ذم إوؾم٤مط

 اًمٕم٤ممل يمٚمف ٓ يٗمٝمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٘مديٛم٦م: ّٕ ٤م ُمٜمذ اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل.. احلقزوي٦م

ٟمٕمؿ، .. ّٕ ٤م مل شمٕمد ُمقضمقدةأطمدصمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًقف ديٙم٤مرت اٟمتٝم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٘مديٛم٦م: 

 .شمٕمٞمش ذم أوؾم٤مط احلقزات اًمديٜمٞم٦م اًمتل هل ؾم٤ميرة قمغم اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ سم٘مٞم٧م

اعمٕم٤مس  اٟمتٝمك دوره، ومل يٕمد يًتٓمٞمع أن أن خي٤مـم٥م اًمٕم٘مؾ ٤مقمٚمؿ اًمٙمالم أيًْم 

 ًمٞمس.. ٟمحـ ٟمدقمق إمم إقم٤مدة يمت٤مسم٦م اًمٕم٘مٞمدة، وسمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمل.. أو اًمذهـ اعمٕم٤مس

  ..سمٛمٜمٝم٩م يمالُملسمٛمٜمٝم٩م ومٚمًٗمل، وٓ 

اًم٘مرنن  ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ظم٤مص سم٤مًمٕم٘مٞمدة، وُمـ اعمٛمٙمـ أن ٟمًتٛمد هذا اعمٜمٝم٩م ُمـ

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  وٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتخدم اًمٕمٚمقم.. ُمـ أي٤مت اًمتل شمٓمرح ًمٜم٤م اًمٕم٘مٞمدة.. اًمٙمريؿ

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم هذا  سمؾ ذ وٓ يْمػمٟم٤م ذ أن ٟمًتخدم اًمٕمٚمقم.. ًمدقمؿ اًمٗمٙمر اًمٕم٘م٤ميدي ٤مأيًْم 
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 .٤ماحل٘مؾ أيًْم 

وـم٤مرئ  ضم٤مء ذم اًمقاىمع ُمـ ؾمقء ومٝمٍؿ ًمإلُم٤مُم٦م، ويم٠مّن اإلُم٤مُم٦م رء همري٥ماًمٜم٘مد 

 .ٓ أيمثر وٓ أىمؾ.. اإلُم٤مُم٦م هل ىمٞم٤مدة.. ًمٞمس يمذًمؽ.. اأسمدً .. قمغم اًمٗمٙمر

 اًم٘مٞم٤مدات ًمٙمـ، هذه اًم٘مٞم٤مدة ذات ـم٤مسمٍع ُمٕملم، وهل٤م ذوط ُمٕمٞمٜم٦م، ٓ ختتٚمػ قمـ

 .سمف ذي شمٚمتزمإظُمرى إّٓ ذم سمٕمض اعمقا ٗم٤مت اعمرشمٌٓم٦م هبقي٦م اًمٜمٔم٤مم اًم

وم٧م داياًم ٤ماًمٕمّمٛم٦م أيًْم  اًمٙمالُمٞم٦م، وهذه  سم٤مًمتٕم٤مريػ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو اًمتٕم٤مريػ ، قُمر 

ُمـ  ايمثػمً  ٓ شمٗمٝمؿ قم٤مدة، ويًتٖمرب اًمٌٕمض ذم أن يٙمقن هٜم٤مك إٟم٤ًمن ُمٕمّمقم، ومٞمام دمد

يزِن ذم يمؾ  اًمٜم٤مس ٓ يٙمذب ذم طمٞم٤مشمف، دمد هٜم٤مك ُمـ مل شمّمدر ُمٜمف يمذسم٦م، هٜم٤مك إٟم٤ًمن مل

اسمتداًء  وم٤مًمٕمّمٛم٦م.. هذه هل اًمٕمّمٛم٦م.. مل يٗمٕمؾ يمذا ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف.. ؾ يمذاطمٞم٤مشمف، مل يٗمٕم

اًمٜم٤مس  أُمر ـمٌٞمٕمل ُمقضمقد قمٜمد اإلٟم٤ًمن: ّٕ ٤م حت٤ميمل ذم اًمقاىمع اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل

 .قمٚمٞمٝم٤م

  ايمـبل ٓ يقضمد رء همػم ـمٌٞمٕمل، طمٞم٨م اعمًٚمٛمقن يمّٚمٝمؿ يٕمت٘مدون سم٠منّ 

يٛمٙمٜمف أن يٕمٓمل اًمٕمّمٛم٦م ذم  ٌٚمٞمغُمٕمّمقم ذم اًمتٌٚمٞمغ، واًمذي يٕمٓمل اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمت

 .ذم اًمًٚمقك يمثػمة اًمًٚمقك، عم٤مذا؟ ّٕٟمف ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ذًمؽ، وم٠مُمث٤مل اًمٕمّمٛم٦م

، الً اًمٕمّمٛم٦م ُمث ُأُمثقًم٦م ذم أظمالىمف: ّٕٟمف مل يّمدر ُمٜمف ُم٤م يٜم٤مذم الً هذا اإلٟم٤ًمن ُمث

وىمد .. هذا وم٤مًم٘مّمقر ذم ومٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة وإومٝم٤مُمٝم٤م ًممظمريـ هق اًمذي ؾم٥ٌم ؾمقء اًمٗمٝمؿ

اإلؾمالُمٞم٦م،  هٜم٤مك أـمامع ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م أ ح٤مهب٤م إّٓ قمـ ـمريؼ إوٕم٤مف اًمٕم٘مٞمدة شمٙمقن

وأسمٜم٤مء  ؟ هبذا اًمٚمقن ُمـ اًمٜم٘مقد واإلؿمٙم٤مٓت،..ومٙمٞمػ يْمٕمٗمقن اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 ,هٜم٤مك ومراغ قم٘م٤ميدي ُمقضمقد. اعمًٚمٛملم يٕم٤مٟمقن ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد ُمـ اًمٗمراغ اًمٕم٘م٤ميدي

 .ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم ُمؾء هذا اًمٗمراغ اًمٕم٘م٤ميدي

 وؽمامضمتؽؿ  ايمشفقد حمؿد زموومر احلؽقؿ يعتػم ؽمامضمي آيي اهلل

ايمشفقد اإلموم ايمسقد حمؿد  خلط وهمؽر وشمؼوهمي آيي اهلل ومـطؼقً  اامتدادً 



 قزيًبا من الفضلي يف حوارياته: القشه اخلامص  | 
 

415 

 

أو  ، إووهمي إلم اؽمتقعوزمف يمؾتجورب اجلؿي ايمتل ومرأهوزموومر ايمصدر

موذا .. رأى أّن هبو شمؿرة ىمؾ ذيمؽ ايمتوريخ، وىمؾ، سمؾؽ ايمتجورب

؟ وهؾ سمتصقر ؾمخصقي ايمسقد احلؽقؿ ودطمن ايمعراق زموؽمتشف

 سمؼقم مؼومف دم ايمقومً احلورم زمحجؿف وزمطوومتف وزمجَؾده

 !وزمؿمموفمف؟

  اًمٕمراىمٞملم ذم أن حي٘مؼ هلؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يّمٌقن إًمٞمف  أُمؾ ايمسقد احلؽقؿًم٘مد يم٤من

سمٛمٕمٜمك أن شم٠ميت طمٙمقُم٦م .. يٗمٙمرون إّٓ سمرومع اًمٔمٚمؿ اًمٕمراىمٞمقن أن ٓ.. ُمـ رومع اًمٔمٚمؿ

هق ُمّر سمثالصملم ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م  ٤مقمٚمٞمف، ـمٌٕمً  اُمٕم٘مقدً  وم٠مُمٚمٝمؿ يم٤من.. اًمٕمداًم٦مًمدهي٤م رء ُمـ 

 .ؿمخّمٞمتف ًمٙمل ي٘مقد اعمًػمة ًمٚمق قل إمم احلٙمؿ يمٚمٝم٤م دم٤مرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف، وإقمداد

ُمـ  ًمٕمؾ هٜم٤مك ُمـ ي٘مقم سمٛمثؾ ُم٤م يٛمٙمـ أّن ي٘مقم سمف، وًمٙمـ حيت٤مج إمم رء

 .اًمزُم٤مناًمزُم٤من، سمٛمٕمٜمك أّن اًم٤ًمطم٦م همػم ظم٤مًمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم 

  وىموكً (ايمػتووى ايمقاوحي) اإلموم ايمشفقد ايمصدرىمتى ،

 يمؽؿ مراصمعوت ومالضمظوت هلو وهمقفو مـ طمالل اظمراؽمالت ايمتل

، وهذا يًم زمنضموؿمتؽؿ ايمشفقد ايمصدرضمدشمً زمقـؽؿ وزمكم 

إمتوم اظممموع زمعد رضمقؾف وسمؼديؿ  زموظمقوقع، ظموذا مل كَر مـؽؿ

 ؟الً ايمـؿقذج ىموم

  ايمشفقد ايمصدريمت٥م  يم٤مٟم٧م .. يمرؾم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٦م عم٘مٚمديف ايمػتووى ايمقاوحي

ُمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٚمتٗمقن طمقًمف ًمٚمتجديد ذم  أو ايمسقد ايمصدرحم٤موٓت ُمـ ـمالب 

 .اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو ذم اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م همػم

وأن يٖمػم ذم  اًمٌمء اًمذي أٟم٤م ىمّدرشمف هق أن يٙمت٥م اًمٗم٘مف سم٠ُمؾمٚمقٍب شمٕمٌػمٍي ُمٞمن،

 .شاإلمومقي دروس دم همؼف»، وذم شمبودئ فمؾؿ ايمػؼف»، وهذا اًمذي طم٤موًمتف ذم اًمتٌقي٥م

 نظمرون ًمدهيؿ حم٤موٓت، وهل ُمقضمقدة، وأٟم٤م ذم رأيل يمٚمام يم٤مٟم٧م ٤مـمٌٕمً 

 .اعمح٤موٓت أيمثر ومًٜمٙمقن أىمرب إمم اًمق قل ًمٚمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م
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 ايمظفقر وفمالموسمف إلم درصمٍي  يشتغؾ ايمبعض دم مسوئؾ

هبؿ  ـ ايمظفقر ووومتف وؽموفمتف وحلظتف، همنذاوىملهنؿ اؿمؾعقا فمعم زم

يـػقن فمالومي هذه ايمظوهرة زمويمػرج، وحيسبقن هذه ايمظوهرة فمؾقف، 

 آؾمتغول؟ همؽقػ سمؼرأ هذا

 ذ  اإلموم اظمفديقًمد اًمِمٞمٕم٦م، طمتك ىمٌؾ أن ي فم٤مهرة آٟمتٔم٤مر ُمقضمقدة قمٜمد

ٓء اًمٕم٤مـمٗمل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يٜمٌع ُمـ اًمق ، واًمِمحـذ ومرضمف اًمنميػ قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم

آوٓمٝم٤مد اًمذي قم٤مٟمك ُمٜمف اًمِمٞمٕم٦م، ومٙم٤مٟمقا ٓ  ، وضم٤مء آٟمتٔم٤مر ٟمتٞمج٦م ايمبقًٕهؾ 

، ومٙم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن اإلموم اظمفديسمخروج  ُمـ هذا اًمٔمٚمؿ وآوٓمٝم٤مد إّٓ  ٤ميرون ظمالً  

 .يٙمٗمل اٟمتٔم٤مره، يٕمٞمِمقن قمغم اًمٕمالُم٤مت، هذا ٓ

ٞمٕمٛمؾ خيرج ًم ذم أن  اإلموماًمًٚمٌل ذم ذًمؽ أن يتٛمثؾ اٟمتٔم٤مرٟم٤م خلروج 

مل  اإلموم اظمفديواًمذي هق أومْمؾ ُمـ   ايمـبل.. ةسم٤معمٕمجزة، ويٓمقر اًمٕم٤ممل سم٤معمٕمجز

ومٜمحـ . اؾمتخدم اًمٓمر  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعم٠مًمقوم٦م يٕمٛمؾ ًمتٓمقير اًمٕم٤ممل قمـ ـمريؼ اعمٕمجزة، وإٟمام

 ، وىمد شمٜم٤موًم٧ُم هذا ذماإلمومظمروج  إذن سمح٤مضم٦م إمم أن  ٞمئ اًمٔمروف اًمتل شم٤ًمقمد قمغم

 .(؟ُمـ يٜمتٔمر ُمـ)حم٤مرضة ـمقيٚم٦م سمٕمٜمقان 

وهذه  أُم٤م أن ٟمٌ٘مك قمغم طم٤ًمب احلقادث، هذه احل٤مدصم٦م ُمـ قمالُم٤مت اًمٔمٝمقر،

 ٟمٕمؿ، ٟم٘مقل إن ؿم٤مء اهلل أن شمٙمقن يمذًمؽ، وًمٙمـ هذا ٓ.. احل٤مدصم٦م ُمـ قمالُم٤مت اًمٔمٝمقر

 .ذم اًمقاىمع، ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م واضم٥م هتٞمئ٦م اًمٔمروف. يٙمٗمل

 كستطقع أن كتجوهؾ اكسجوم  زمويمرنمؿ مـ ذيمؽ إّٓ أكـو

 غم مـ اخلصقصقي ايمتل يتؿظفر هبو واومعـو مع كصقص فمٌمايمؽث

ايمظفقر، وىملكـو كؾؿحف إلم فمفٍد ومريى، ضمتك إكـو كػوصمل زمبعض 

زموإلموم احلجي زمعالموت ايمظفقر أو  إضمداث وارسمبوط مسؿقوهتو

فمؾقـو مـ فمقامؾ  أرواضمـو يمف ايمػداء، إّٓ أّن مو خيػك زمـ احلسـ

 ظمقومتكم أو ايمذيـ ىمودوا يؽقكقنوفمالموت مل كخػم هبو جيعؾـو كؾقم ا

 ىمذيمؽ، همؽقػ سمػن هذه اظمؼورزمي؟
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 اعم٤ٌمريم٦م ذم إيران، وىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  إن اٟمٌث٤م  اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م

اعم٠ًمًم٦م قمٜمدهؿ، وأّن هذه اًمدوًم٦م ىمد شمٙمقن  وًّمدْت قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وسمِمٙمؾ شمٚم٘م٤ميٍل هذه

، وسمخ٤م ٦م ذ ومرضمف اًمنميػ شمٕم٤ممم اهلل قمجؾذ  اإلموم اظمفديهل اًمدوًم٦م اعمٛمٝمدة ًمدوًم٦م 

أسمٜم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ومٙمرة آٟمتٔم٤مر، وضمٕمٚمٝم٤م  أّن اإلقمالم اإليراين أقم٤مد سمزظمؿ ىمقي إمم ٟمٗمقس

 .عمًت٘مٌٚمٝمؿ اعمنم  اعمٜمِمقد ُمـ شمٓمٚمٕم٤مهتؿ ٤مطمٞمً  اشمٕمٞمش ذم طمٞم٤مهتؿ ضمزءً 

اًمتٛمٝمٞمد  إٟمٜمل أرى أّن هذا يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م اًمتقضمف إمم اؾمتثامر ومٙمرة آٟمتٔم٤مر ذم

 . ياإلموم اظمفدًمٔمٝمقر  ٤مٙمريً وقمً ٤ماىمتّم٤مديً 

 إلم مـفجي ايمدراؽموت  سمتؿقز ىمتوزموسمؽؿ زملهنو سمسعك

 احلقزويي زمُلؽمؾقٍب أىموديؿٍل يرىمز فمعم اظمعؾقمي وسمبسقطفو وضمذف

خمتٌم ايمـحق، وطمالصي اظمـطؼ، ومبودئ )زموظمؼدموت  ااظمؽرر، زمدءً 

، واكتفوًء زمويمسطقح ايمعؾقو مـ (فمؾؿ إُصقل فمؾؿ ايمػؼف، ومبودئ

أٓ سمتصقر .. ومدمتفام يمؾطؾبي ل دوريت ايمػؼف وإُصقل ايمؾتكمطمال

 فمعم ؾمؿقيمقي ايمعرض وفمؿؼ آؽمتدٓل وأّن ذيمؽ يمشمر ؽمؾبً 

يمؾطويمى احلقزوي؟ وهؾ ممموع رؽمؿ اخلطط يمؾطويمى مـذ زمدء 

حتديده ٕهداهمف ومعويشتف يمقاومعف،  دراؽمتف يؿؽـ أن يسوفمد فمعم

ايمدراؽموت  دم وٓطمتصوره يمؾزمـ ايمذي يشتؽل مـف دائاًم 

 !ي؟احلقزوي

 ودم٤مرب  ىمٛم٧ُم هب٤م اقمتؼمه٤م حم٤موٓت ُمتقاوٕم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمح٤موٓت اًمتل

اًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي ذم  سمًٞمٓم٦م، واًمذي دومٕمٜمل إمم ووع أُمث٤مل هذه اًمٙمت٥م هق اومت٘م٤مد

إمم ضم٤مٟم٥م  اًمدراؾم٤مت احلقزوي٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمٜمل أطم٧ٌٌُم أن ُأدظمؾ اًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي

 .اًمٕمٜمٍم اًمتٕمٚمٞمٛمل

يم٤مًمٓم٤مًم٥م ذم  ٤ماًمٓم٤مًم٥م ذم اجل٤مُمٕم٦م أو ذم احلقزة أن يٙمقن ُمتٚم٘مٞمً  ٟمحـ ٓ ٟمريد

واجل٤مُمٕم٦م أن يٙمقن  ٟمريد ُمـ اًمٓم٤مًم٥م ذم احلقزة.. آسمتدايٞم٦م أو ذم اعمتقؾمٓم٦م أو اًمث٤مٟمقي٦م

 .ٟمريد أن ٟمريب ومٞمف اًمذهٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.. ٤مُمِم٤مريمً 
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ُمرطمٚم٦م  ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م سمٕمده٤م، أو ذم ٤مٟمريد أن يٙمقن ُمِم٤مريمً 

ـم٤مًم٥م،  ٓ ٟمريد أن يٙمقن ًمديٜم٤م ُأؾمت٤مذ وًمديٜم٤م.. اخل٤مرج ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦ماًمٌح٨م 

اعمًتقى،  ُمع اًمٗم٤مر  ذم ٤مُمِم٤مريمً  ا، وُأؾمت٤مذً ٤مُمِم٤مريمً  ٤مٟمريد ـم٤مًمًٌ .. واًمٓم٤مًم٥م يتٚم٘مك وم٘مط

 .وهذا ٓ يت٠مشمك إّٓ إذا أدظمٚمٜم٤م اًمٕمٜمٍم اًمؽمسمقي، وهل حم٤موًم٦م

 ؿ وزمرنم احلرب ايمصفققكقي، زمويمرنمؿ مـ دمقيي صمـرآت

 ايمغرزمي واخلذٓن مـ طمالل اظمشورىمي ايمػعؾقي دم احلرب فمعم

ايمشعى ايمػؾسطقـل، كجد دم ايمشعى ايمػؾسطقـل ايمصؿقد 

هؾ اإلضمبوط وايمقلس، ! ايمظوهرة؟ إلم موذا سمـسى هذه.. وايمصالزمي

صمديدة  أم يمروح صمديدة زمدأت سمؼرأ ىمؾ سمؾؽ اظمعطقوت يمتـتٍ شمؼوهمي

 سؾحي؟هل شمؼوهمي مؼوومي آضمتالل اظمػتقضمي اظم

 ٓ شمزال شم٘م٤موم اؾمتٗم٤مدت ُمـ دم٤مرب أظمريـ،  احلريم٤مت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م اًمتل

وشم٘م٤موم ُمـ أضمؾ اؾمؽمضم٤مع اًمقـمـ، وهذا  ..٤مواؾمتٗم٤مدت ُمـ قمالىم٤مهت٤م سم٤مٔظمريـ أيًْم 

 .واًمّمٛمقد ـمٌٞمٕمل، وُمـ اعمٗمروض أن شم٘م٤موم هبذه اًمّمالسم٦م

طمريم٦م  شمتٕم٤مون ُمع احلريم٦م اعم٤مؾمقٟمٞم٦م، وهل.. احلريم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م طمريم٦م قم٤معمٞم٦م

 .قم٤معمٞم٦م طمريم٦م ٤م، وشمتٕم٤مون ُمع آؾمتخ٤ٌمرات اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، وهذه أيًْم ٤مقم٤معمٞم٦م أيًْم 

ظمالل اًمتج٤مرب  اًمٞمٝمقد سمٓمٌٞمٕمتٝمؿ يريدون أن هيٞمٛمٜمقا قمغم اًمثروة ذم اًمٕم٤ممل، وُمـ

اًمْمٕمػ اعمقضمقد  دمدهؿ ُم٤م طمّٚمقا ذم سمٚمد إّٓ وؾمٞمٓمروا قمغم صمروة ذًمؽ اًمٌٚمد، واؾمتٖمٚمقا

وىم٤مُمقا سم٢مٟمِم٤مء  وسم٠مؾم٤مًمٞم٥ٍم ُمٚمتقي٦ٍم، اؾمتٓم٤مقمقا أن يدظمٚمقا ومٚمًٓملم،. .ومٞمٜم٤م إمم طمٍد ُم٤م

ـٍ ىمقُمٍل، وأن يريمزوا أٟمٗمًٝمؿ ومٞمٝم٤م، وإ ٤مء ذًمؽ اًمٚمقن ُمـ آطمتالل يٙمقن  وـم

 ريٞمس وزراء ُم٤مًمٞمزي٤م مفوسمغم حمؿدسمّمٜم٤مقم٦م جمتٛمع قميص قمغم آؾمتٝمداف، يمام ي٘مقل 

 .اًم٤ًمسمؼ

 فو دم اظمسؾؿكم، وكحـ كالضمظ مـذ كشلة ضمرىمي اإلطمقان

أي  مفدهو فمعم رنمؿ جتووزهو ايمسـ ايمؼوكقكقي يمؾـشلة ىمام كزفمؿ،
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جتووزت ايمسبعكم، وهل ٓ زايمً فموصمزة فمـ سمػسغم اضمتجوهبو فمـ 

أؽمغمًة يمؾسجـ واظمـوورات  ىمحوىمؿقي، همفل دائاًم  ايمقاومع وايمتلشمغم همقف

طمصقمفو معفو، همقام ٓ  ايمسقوؽمقي وايمؾعى ايمؼذرة ايمتل يؼقم هبو

 ، وأسمصّقر أهنو زمعد مئي فموم يمـومـوؽمبً  ادً سمستطقع أن سمبدي ر

مع ومـوفموهتو، طموصي وأهّنو أن  مـسجاًم  وسمستطقع أن سمقصمد كظومً 

ايمتزاموهتو ايمػؽريي وايمعؼديي مـ أصمؾ  سمؼماصمع فمـ ايمؽثغم مـ

إلجيود دؽمتقر طمووٍع  اظمصوكعي واظمـوورة، همقام ايمشقعي فمـدمو حترىمقا

 ؽمتقريي، وفمـدمو حترىمقايمؾعؾامء متؽـقا مـ ذيمؽ دم ايمثقرة ايمد

يمؾتلمقؿ متؽـقا مـ ذيمؽ، وفمـدمو حترىمقا إلومومي كظوٍم إؽمالمل 

 !؟ذا سمعقز هذه ايمظوهرة دم احلويمتكممو متؽـقا مـ ذيمؽ، همنلم

 احلريم٦م .. اًمثقري٦م واحلريم٦م اإل الطمٞم٦م ذم جم٤مل اًمتٖمٞمػم هٜم٤مك ومر  سملم احلريم٦م

 .ٍع  ٤مًمح ُم٘م٤مُمفاًمقاىمع اًمٗم٤مؾمد وإىم٤مُم٦م واىم هدم.. اًمثقري٦م هدم وسمٜم٤مء

اجلزء اًمٗم٤مؾمد  أُّم٤م احلريم٦م اإل الطمٞم٦م، ومٝمل طمريم٦م شمرُمٞمؿ، وأقمٜمل سمذًمؽ أّ ٤م شُمٖمػم  

 .ُمـ اًمٌٜم٤مء وم٘مط، وذًمؽ سم٢م الطمف

 يم٤من اًمدارؾمقن اًمًٞم٤مؾمٞمقن ًمٚمحريم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمغم

اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، يْمٕمقن طمريم٦م اإلظمقان 

ىم٤ميٛم٦م احلريم٤مت اإل الطمٞم٦م، ويم٤من اٟمتِم٤مر طمريم٦م اإلظمقان ذم اًمٌٚمدان  ٚمٛملم ذماعمً

ًمٚمدول اًمتل شمٜمِمط ومٞمٝم٤م سم٘مقة وُمـ ورايٝم٤م  ٤مُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يمٛمٞم٦م داومٕمً  اإلؾمالُمٞم٦م وشمقؾمٕمٝم٤م

أن شمالطمؼ احلريم٦م سم٤مًم٘مٛمع وآوٓمٝم٤مد، وظمِمٞم٦م أن شمتحقل إمم  اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

ؾ هذا أهؿ قم٤مُمؾ ذم إوٕم٤مف ووٕمػ ًمٕم.. احلٙمؿ طمريم٦م صمقري٦م هتدف إمم اؾمتالم

 .احلريم٦م

واًمثقرة يمام  أُّم٤م احلريم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م شمدرج ذم ىم٤ميٛم٦م احلريم٤مت اًمثقري٦م،

 .ىمٚم٧ُم هدٌم وسمٜم٤مء
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 زملؿمقار زموجتوه سمصوفمدٍي، إّٓ أّن  مرت اظمرصمعقي ايمشقعقي

آيي اهلل ايمسقد  اؽمتجوزمتفو ٓ سمتـوؽمى وإحلوضموت ايمقاومع، ضمتك جملء

 اخلؿقـل اإلموم، وسمَقج ايمػوفمؾقي هلو ايمشفقد ايمصدر احلؽقؿ وآيي اهلل

 أهمووتفو ومراءة  زمرؤاه وممورؽمتف ايمعؿؾقي هلو، شمؿ اإلووهموت ايمتل

فمـف يمقصمقد آطمر  دم أَن مو يؿؽـ أن يتخعم آيي اهلل ايمسقد اخلومـئل

يػؼمض أن يتؿ ايمتخقم فمـف، ومو يػؼمض زموظمرصمعقي اظمتصديي أن 

، فمعم أن معقوموت ايمتطقير دم ـمؾ جيى أّن سمتصدى يمف سمتصدى يمف

إضمودي مـ زمعض اظمتـػذيـ  سمصوفمد ايمـظرة إضُموديي، وايمعؿؾ

 إلم فمعم مستقى اظمرصمعقي أو ومؾ نمويمبقتفؿ، يمطمر سمػعقؾ ايمعؿؾقي

ًٍ خُيشك مـ أن ُيؼتؾ همقف ممموع ايمتطقير مو هل ومراءسمؽ .. ووم

ى سمؾؽ اظمعقوموت؟ ومو هق إداء ايمذي جي يمتحسكم إداء ودم ـمؾ

ومو هق اظمدى  أن سمتحرك زمف اظمرصمعقي يمتبؾغ مستقى ايمطؿقح؟

 اظمـظقر هلو؟

 أيمثر ُمـ سمح٨م، وُمـ ىمٌؾ أيمثر ُمـ قم٤ممل وسم٤مطم٨م،  سُمِح٨َم ُمقوقع اعمرضمٕمٞم٦م ذم

اًمقاىمع وإمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتح٘مؼ هق اعمرضمٕمٞم٦م  وذم رأيل أّن أىمرب شمٚمؽ اًمٓمروطم٤مت إمم

يمشفقد ايمسعقد ايمسقد حمؿد زموومر ااًمٕمٔمٞمؿ  اعم١مؾمًٞم٦م، وهق اًمٓمرح اًمذي ـمرطمف اعمٗمٙمر

 .ايمصدر

ضمديدة  وذم جم٤مل اعمرضمٕمٞم٦م اًمٗمردي٦م ومٕمٜمدٟم٤م أيمثر ُمـ ٟمٛمقذج، طم٘مؼ إو٤موم٤مت

، اخلؿقـل اإلموم احلؽقؿ واإلموموُمٗمٞمدة ًمٚمٛمٌدأ وإُُّم٦م، وُمـ أسمرز شمٚمؽ اًمٜمامذج 

 .٤مطم٤مًمٞمّ  واإلموم اخلومـئل، واإلموم ايمصدر

اًمتقومٞمؼ وهق  إّٟمف وزم.. ٥م ويرىأرضمق أن يقومؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمع عم٤م حي

 .اًمٖم٤مي٦م
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