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 الوحاضرج الثاهٌح:                   

              

 ًظرَح الذولح ػٌذ تي خلذوى                                   
     

ثطبثغ اٌٛالؼ١خ ٚ اٌؼ١ٍّخ ثىٛٔٗ ٚاٙغ اٌجنٚه األٌٚٝ ٌٍّٕٙظ اٌؼٍّٟ فٟ ػٍُ  تي خلذوى٠ز١ّي فىو      

االعزّبع ٚ ػٍُ اٌزبه٠ـ، ٚ مٌه ثؤْ ؽوه اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ٚ اٌزبه٠ق١خ ِٓ ِٕٙظ إٌٛف ٚ اٌفُٙ 

اٌٝ ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ ٚ اٌزف١َو، هثّب وبْ مٌه ٔز١غخ رؤصوٖ ثبٌٛٙغ اٌزبه٠قٟ ٚ االعزّبػٟ ٚ ا١ٌَبٍٟ 

ٌّزؤىَ، اٌنٞ ػبّزٗ اٌقالفخ اإلٍال١ِخ آٔنان ٚ فبٕخ ثالك اٌّغوة، ٚ ٘ٛ ٚٙغ ثوى ف١ٗ اٌزْزذ ا

ا١ٌَبٍٟ ٌإلِجواٛٛه٠خ اإلٍال١ِخ اٌنٞ ثلأ ِٕن ػٙل اٌق١ٍفخ اٌّزٛوً، ؽ١ش أفًٖ األِواء ػٓ ِووي 

اٛٛه٠خ اإلٍال١ِخ           اٌقالفخ اإلٍال١ِخ، ٚ أػٍٕٛا اٍزمالٌُٙ ثؾىِٛبرُٙ، ٚ ٘ٛ ِب أكٜ اٌٝ ا١ٙٔبه اإلِجو

ٚ ٔٙب٠خ ؽىُ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ِغ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌواثغ ػْو ا١ٌّالكٞ ٚ ثلا٠خ اٌموْ اٌقبٌِ ػْو ا١ٌّالكٞ، 

صُ ل١بَ اإلِجواٛٛه٠خ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ اؽزٕٚذ اٌقالفخ اإلٍال١ِخ ثؼل رواعغ ٚ ا١ٙٔبه اإلِجواٛٛه٠خ 

 اٌّغ١ٌٛخ ٚ اٌج١ئط١خ فٟ اٌْوق. 

ٙوٚهح اٌؼٛكح اٌٝ اٍزمواء اٌّؼط١بد اٌزبه٠ق١خ  تي خلذوىثّب ٘نا اٌٛالغ اٌزبه٠قٟ ٘ٛ اٌنٞ أٌُٙ ه     

اٌٛالؼ١خ ٚ رؾ١ٍٍٙب ٌٍىْف ػٓ اٌؼٕبٕو اٌّؾووخ ٌٍزبه٠ـ ٚ االعزّبع اٌجْوٞ، ٚ ِٓ صُ ٠ىْٛ لل أكفً 

ٍٔ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رزؾىُ اٌّجبكة اٌؼ١ٍّخ فٟ رؾ١ًٍ اٌظٛا٘و اٌزبه٠ق١خ ٚ االعزّبػ١خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ، ٚ اٍزق

فٟ ؽلٚصٙب ٚ ؽووخ رطٛه٘ب، ٚ ٌٙنا ٔغلٖ لل رؾلس ػٓ اٌغل١ٌخ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٠زؾىُ ف١ٙب ِجلأ اٌؾز١ّخ، 

فؤكهن اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ ؽلٚس اٌؼّواْ اٌجْوٞ، ٚ أمبي اٌجلٚ اٌٝ ثٕبء اٌلٌٚخ ثبػزجبه اٌؼٖج١خ 

٘ب غب٠خ اٌؼّواْ ٚ ىٚاٌٙب، اٌٝ غ١و مٌه ِٓ أؽٛاي اٌمج١ٍخ أٍبً اٌٍّه، ٚ ل١بَ اٌؾٚبهح ثبػزجبه

 اٌؼّواْ.

ٌْٕؤح اٌلٌٚخ، ٚ أُ٘ اٌؼٕبٕو  تي خلذوىٚ فٟ ٘نا ا١ٌَبق ٔزطوق فٟ ٘نٖ اٌّؾبٙوح اٌٝ رٖٛه     

؟، ٚ ِب رٖٛهٖ ٌٍؼٕبٕو اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب تي خلذوىاٌغل١ٌخ اٌّزؾىّخ فٟ ل١بِٙب ٚ ىٚاٌٙب. فّٓ ٘ٛ 

 اٌلٌٚخ.؟



 
2 

 ثي خلذوىالتؼرَف ت -(1

ػٓ لوة ثبٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌغوة اإلٍالِٟ فٖٕٛب ٚ ثبٌؼبٌُ  ػثذ الرحوي تي خلذوىٌمل ا٘زُ     

اإلٍالِٟ ػِّٛب، وّب ٌؼجذ أٍورٗ كٚها أٍب١ٍب ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌؼَىو٠خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌّْوق اٌّغوة 

ثىض١و ِٓ اٌٛٙٛػ رٖٛهٖ  ٠غؼٍٕب ٔلهن تي خلذوىاإلٍالِٟ، ٚ ِؼوفخ ٘نٖ األِٛه ف١ّب ٠قٔ ١ٍوح 

ٌم١بَ اٌلٌٚخ ٚ اٌؾٚبهح ٚ أٍجبة ىٚاٌٙب، فبٕخ ٚ أْ فىوٖ ا١ٌَبٍٟ ٚ االعزّبػٟ ٚ اٌزبه٠قٟ ١ٌٌ فىوا 

 ٔظو٠ب ثً فىوا ٚالؼ١ب.

٘ ( 843َ ) 2443ِب٠ٛ ػبَ  38ثزٌٛٔ فٟ ولٍ الذَي أتى زَذ ػثذ الرحوي تي دمحم تي خلذوى،ٌٚل    

  خلذوى تي ػثواىػٕٙب أٔٙب ثوثو٠خ األًٕ، كفً أؽل أعلاكٖ ٚ ٘ٛ  ِٓ أٍوح ١ّٕ٠خ ِٓ ؽٚوِٛد ٠مبي

ػٓ عل  ػثذ الرحوي تي خلذوىاٌٙغوٞ ٚ اٍزمو فٟ اّج١ٍ١ٗ، وّب ؽلصٕب  4اٌٝ األٔلٌٌ فٟ أٚافو اٌموْ 

 . ػلٍ تي أتٍ طالةآفو ٌٗ أٔٗ وبْ ِٓ ٕؾبثخ إٌجٟ )ٓ(  ٌمٟ ؽزفٗ ٚ ٘ٛ ٠مبرً اٌٝ عبٔت اٌق١ٍفخ 

ورٗ ِٕبٕت عل ػب١ٌخ ػٍٝ اٌٖؼ١ل٠ٓ ا١ٌَبٍٟ ٚ اٌؼَىوٞ فبٕخ فٟ ػٙل اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ رمٍلد أٍ     

فٟ األٔلٌٌ، ٌىٓ ؽلصذ ٌٙب ٔىجخ ثَمٛٛ ٘نٖ اٌلٌٚخ ػٍٝ ٠ل اٌّٛؽل٠ٓ،  ٌىٓ ٍوػبْ ِب اٍزؼبكد اٌؼبئٍخ 

عجو ثٕٟ اٌقٍل١ٔٚخ اِز١بىارٙب فٟ ػٙل اٌّٛؽل٠ٓ اٌن٠ٓ ؽىّٛا األٔلٌٌ، ٌىٓ ِغ ٍمٛٛ كٌٚخ اٌّٛؽل٠ٓ أ

فٍلْٚ ػٍٝ ِغبكهح اّج١ٍ١ٗ اٌٝ اٌّغوة األلٖٝ ٚ اٍزموٚا فٟ ِل٠ٕخ ٍجزخ اٌّغوث١خ، صُ أزمٍٛا اٌٝ 

اٌلٌٚخ اٌؾف١ٖخ ثزٌٛٔ، ٚ ٘ىنا اٍزمو ثٕٟ فٍلْٚ ٕ٘بن، ٚ فٟ ٘نٖ اٌلٌٚخ  أتا زكرَارٌٛٔ ِغ رؤ١ٌٍ 

ٌزٟ ْٔؤ ف١ٙب ػجل اٌوؽّٓ ثٓ اٍزوعغ ثٕٟ فٍلْٚ ِىبٔزُٙ االعزّبػ١خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ، ٚ ِٓ صُ فبٌج١ئخ ا

التي فٍلْٚ ث١ئخ أهٍزموا١ٛخ ٠ٍّىْٛ األهٗ ٚ اٌضوٚح اٌطبئٍخ، ٚ لل ٍّؾذ ٘نٖ اٌج١ئخ األهٍزموا١ٛخ 

ثؤْ ٠ؾٚو ِغبٌٌ ػٖوٖ ا١ٌَب١ٍخ ٚ اٌؼَىو٠خ، ٚ ٘ٛ ِب رون ف١ٗ أصوا ثبٌغب.خلذوى 
(1)

  

رؼ١ٍّٗ ثزٌٛٔ فٟ عبِؼخ اٌي٠زٛٔخ ػٍٝ ٠ل وجبه اٌؼٍّبء ٚ اٌفمٙبء، فلهً  ػثذ الرحوي تي خلذوىثلأ       

َ 2458ِٓ ٍٕٗ أٞ فٟ ػبَ  26اٌزف١َو ٚ اٌؾل٠ش ٚ اٌفمٗ ٚ اٌفٍَفخ ٚ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ، ٚ ؽ١ٓ ثٍغ 

ٚ لل ٍّؼ مٌه الثٓ فٍلْٚ ِٓ أْ ٠لهً ػٍٝ ِْب٠ـ  أتٍ تكراٍزٌٛٝ ث١ٓ ِو٠ٓ ػٍٝ رٌٛٔ ثؼل اغز١بي 

 تي اٌٝ رٌٛٔ، ٚ وبْ أتى الحطي الورٌٍَُ ِٓ األٔلٌٌ ٔيؽٛا اٌٝ اٌّغوة، صُ أرٝ ثُٙ علك ِؼظّٙ

.اِتلٍِزؤصوا ثُٙ وض١و فبٕخ ١ّقٗ  خلذوى
(2)
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اٌغيائو )ك.ٛ(،  -، روعّخ; ػجل اٌْو٠ف ثٓ كاٌٟ ؽ١َٓ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خاالجتواػٍ ػٌذ اتي خلذوى الفكرػجل اٌغٕٟ ِغوثٟ، 
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َ ِو ثجالك اٌْوق ثّب فٟ مٌه رٌٛٔ ِوٗ اٌطبػْٛ، اٌنٞ أكٜ اٌٝ ٚفبح اٌىض١و :245ٚ فٟ ػبَ      

ء ِٓ رٌٛٔ اٌٝ ثالك اٌّغوة فوا ِٓ ٘نا اٌٛثبء، وّب ِٓ ِْب٠قٗ، ٚ ٘غوح اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٍّبء ٚ األكثب

أكٜ أ٠ٚب ٘نا اٌٛثبء اٌٝ ٚفبح ٚاٌل٠ٗ، ٚ وبْ ػّوٖ آٔنان ٌُ ٠زغبٚى آٌَ اٌضبِٕخ ػْو ، فىبْ مٌه ِؾٕخ 

وجوٜ لل ؽٍذ ثٗ ٚ أػبلزٗ ػٍٝ ِٛإٍخ كهاٍزٗ، ٚ أفن ٠َؼٝ اٌٝ اٌجؾش ػٓ ٚظ١فخ ٠َل ثٙب ػ١ْٗ، 

١ٌٗ ِٓ ٛوف ؽبوُ رٌٛٔ فٟ رٍه اٌفزوح، ٟ٘ ٚٙغ ػجبهح " اٌؾّل هلل         فىبٔذ أٚي ٚظ١فخ أٚوٍذ ا

ٚ اٌْىو هلل " ثبٌمٍُ اٌغ١ٍع ف١ّب ث١ٓ اٌجٍَّخ ٚ ِب ثؼل٘ب فٟ وً ِقبٛجخ أٚ ِوٍَٛ، صُ لجً ِٕٖت آفو 

ػٍٝ ووٖ ِٕٗ ٌلٜ ٍِه اٌّغوة األلٖٝ، ام ٔظّٗ فٟ ِغٍَٗ ٚ اٍزؼٍّٗ فٟ وزبثزٗ ٚ اٌزٛل١غ ث١ٓ ٠ل٠ٗ، 

ٚلل ووٖ ٘نٖ اٌٛظ١فخ ألٔٙب فٟ هأ٠ٗ ال ر١ٍك ثٗ، ثً وبْ ٠طّؼ اٌٝ ١ًٔ ِٕٖت فٟ اٌٛىاهح، فبّزون فٟ 

اٌلٍبئٌ ٚ اٌّئاِواد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ أزٙذ ثٗ اٌٝ اٌَغٓ ِواها، صُ رٛاٌذ ػ١ٍٗ اٌٛظبئف ا١ٌَب١ٍخ، 

١خ، ٚ ٠زؼمت ١ٍو٘ب، فمٚٝ فزوح فٟ اٌزٕمً ث١ٓ اٌّغوة ٚ األٔلٌٌ ٠والت ػٓ وضت وً اٌؾٛاكس ا١ٌَبٍ

ٚ ِب رٕطٛٞ ػ١ٍٗ ِٓ ظٛا٘و ٚ لٛا١ٔٓ رقٚغ ٌٍجؾش االعزّبػٟ، ٚ لل ثمٟ ؽظٗ ِٓ إٌّبٕت ا١ٌَب١ٍخ 

ٚافوا ؽزٝ ٍئُ رىب١ٌف ا١ٌَب١ٍخ فٙغو إٌّبٕت ا١ٌَب١ٍخ ٚ ِبي اٌٝ اٌؼيٌخ، فؤلبَ أهثؼخ أػٛاَ ثبٌغيائو 

فجلأ فٟ وزبثخ ِئٌفٗ اٌؼظ١ُ " اٌّملِخ " ٍٕخ، ٚ لل ٔٚظ فىوٖ  56ثال ػًّ، ٚ وبْ ٠جٍغ ِٓ اٌؼّو 

 فبٍزغوق فٟ رؤ١ٌفٗ فَّخ أّٙو، صُ أفن فٟ ارّبَ ربه٠قٗ.

ثؼل٘ب هؽً اٌٝ رٌٛٔ صُ اٌّْوق اٌؼوثٟ، فمٖل االٍىٕله٠خ ٚ ِٕٙب اٌٝ اٌمب٘وح ِلهٍب فٟ عبِغ     

ء اٌّبٌى١خ، فمبَ ثٙب األى٘و اٌْو٠ف، فبٔٙبي ػ١ٍٗ ٛالة اٌؼٍُ ِٓ وً عٙخ، صُ ٚالٖ اٌٍَطبْ ثولٛق لٚب

ػٍٝ أؽَٓ ٚعٗ، فىضو اٌْؼت ؽٌٛٗ ِٓ وً عبٔت ٚ أظٍُ اٌغٛ ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ أً٘ اٌلٌٚخ، ٚ ٌّب ثؼش ٠َزملَ 

أٍ٘ٗ ِٓ رٌٛٔ ) ىٚعزٗ ٚ ٌٚلٖ (، غولذ ثُٙ اٌَف١ٕخ فؼظُ اٌّٖبة ٚ اٌغيع ٚ ٟ٘ ِؾٕخ صب١ٔخ أؽٍذ 

أفوٜ، فؼيَ ػٍٝ اٌقوٚط ِٓ إٌّٖت                 ثٗ، ٚ لل كفؼزٗ ٘نٖ اٌؾبٌخ اٌٝ ؽ١بح اٌي٘ل ٚ اٌؼيٌخ ِوح

ٚ اٌٍَطبْ، ٚ لل ثمٟ ػٍٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ ِلح صالصخ ٍٕٛاد، صُ م٘ت اٌٝ اٌؾظ، ٚ ثؼلٖ ػبك اٌٝ اٌمب٘وح 

فمٛثً ثٕفٌ اٌؾفبٚح، فٌٛٝ اٌمٚبء ثّٖو ِواها ٚ ػيي ِواها ثَجت كٍبئٌ ألوأٗ، ٚ وضوح ؽَبكٖ 

ر١ّٛهٌٕه " ثالك اٌْبَ ٍبفو ِغ اٌٍَطبْ، ٚ ٕ٘بن رموة ِٓ " ر١ٌّٕٛه " اٌؼٍّبء ٚ اٌمٚبح، ٚ ٌّب غيا "

 ّٛؼب فٟ ١ًٔ ؽظٗ ِٓ إٌّبٕت ا١ٌَب١ٍخ، ٌىٕٗ ٌُ ٠فٍؼ فٟ مٌه فؼبك اٌٝ ِٖو ِوح أفوٜ، ٚ ظً ف١ٙب 

٘(919َ ) 2517ؽزٝ ٚفبرٗ ػبَ 
(3) 
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 الٌظرج الؼاهح فٍ فلطفح تي خلذوى -(2

٠وٜ ثٓ فٍلْٚ أْ اٌؼبٌُ اٍٚغ ِٓ أْ ٠ؾ١طٗ اٌفىو أٚ اٌؼمً اٌجْوٞ، ٚ ػٍٝ ٘نا األٍبً ٠وٜ أْ       

اٌفٍَفخ اٌزٟ رلػٟ أٔٙب رٍّه اٌؼٍُ اٌىٍٟ ٚ رزٕبٚي وً َِبئً اٌٛعٛك فٍَفخ ثبٍٛخ، وّب أْ اٌفٍَفخ رمَٛ 

لح ٚ اٌزؼبًِ ِغ األ١ّبء ػٍٝ األل١َخ إٌّطم١خ اٌزٟ ٟ٘ اٍزلالالد ػم١ٍخ فبٌٖخ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌّْب٘

اٌؾ١َخ ٟ٘ اٌزٟ رّىٓ اإلَٔبْ ِٓ ِؼوفخ اٌؼبٌُ ِؼوفخ ؽمخ، ٚ ٌٙنا رىْٛ اٌزغوثخ أٍبً ِؼوفخ اٌؼبٌُ،               

ٚ ٠مٖل ثٙنٖ اٌزغوثخ رٍه اٌزٟ ٠ؼ١ْٙب اإلَٔبْ ٚ رزواوُ ِٕزغبرٙب، ٚ ٠غّغ ثؼٚٙب اٌٝ اٌجؼ٘ ا٢فو،           

و٠خ ثفطورٙب فب١ٌخ ِٓ أ٠خ ِؼوفخ َِجمخ، فٟٙ لبكهح ثفطورٙب أ٠ٚب أْ رؾٛي ٚ ٌّب وبٔذ إٌفٌ اٌجْ

رغبهثٙب اٌٝ ِؼوفخ، ٚ أْ رفىو فٟ وً ِب رزٍمبٖ ػٓ ٛو٠ك اٌؾٛاً، ٌنٌه فٛظ١فخ إٌّطك فٟ اػزمبكٖ 

١ٌَذ اٌىْف ػٓ ػٍُ عل٠ل، ٚ أّب أْ ٠َبػل اٌؼمً ػٍٝ ٙجٜ اٍزلالالرٗ اٌمبئّخ ػٍٝ ِب رملِٗ اٌزغوثخ 

 طب ٕؾ١ؾب.ٙج

ٚ ِٓ ٘نا إٌّطٍك ٠ىْٛ ثٓ فٍلْٚ ٚاٙغ أٌٍ فٍَفخ اٌزبه٠ـ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌزغو٠جٟ      

ٌٍؾٛاكس اٌزبه٠ق١خ، ِٓ فالي رزجغ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾبكصخ اٌزبه٠ق١خ ٚ ػٍٍٙب ٌٍىْف ػٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌّزؾىّخ 

قٟ، فبٔٗ ٠ّىٓ أْ فٟ ؽلٚصٙب، ٚ ٌٛ ٠زّىٓ اٌجبؽش اٌزبه٠قٟ ِٓ اٌزؾىُ فٟ ٘نا إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌزبه٠

٠غؼً ِٓ اٌزبه٠ـ ػٍّب رغو٠ج١ب، وّب ألو ثٓ فٍلْٚ أْ ِٓ أُ٘ لٛاػل اٌجؾش اٌزبه٠قٟ أْ اٌؾٛاكس 

رزواثٜ ثجؼٚٙب اٌجؼ٘ اهرجبٛ اٌؼٍخ ثبٌّؼٍٛي، ٚ ٌٛ رْبثٙذ اٌظوٚف ٌزْبثٙذ رجؼب ٌنٌه اٌٛلبئغ 

ٚ وبٔذ ِؼوفزٕب ثبٌؾبٙو ِؼوفخ  اٌزبه٠ق١خ، ٚ ِٓ صُ فبما ٍٍّٕب ثؤْ ٛجبئغ إٌبً رىبك رىْٛ صبثزخ،

ٕؾ١ؾخ، فنٌه ٘ٛ ا١ٌٍٍٛخ اٌّؤِٛٔخ اٌٝ ِؼوفخ اٌّبٟٙ ٚ ِؼوفخ اٌَّزمجً، ألْ مٌه ٠ىْف ٌٕب اِىب١ٔخ 

هف٘ ِب ٠وٜٚ ٌٕب ػٓ أؽلاس اٌّبٟٙ اما وبْ مٌه َِزؾ١ً ٚلٛػٗ فٟ اٌؾبٙو.
(4)

 

ِٓ صمبفخ ِبك٠خ ٚ فىو٠خ، فٙٛ ٠ج١ٓ فّٛٙٛع ػٍُ اٌزبه٠ـ امْ ٘ٛ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚ ِب ٠ؼوٗ ف١ٙب     

أػّبي إٌبً ٚ ِؼبُّٙ ٚ ِٕبىػبرُٙ ٚ ٕٕبػبرُٙ ٚ ػٍُِٛٙ، صُ ٠ج١ٓ و١ف ريك٘و اٌّل١ٔخ ام رؤفن 

اٌغّبػخ اٌجْو٠خ ٕٛه ِقزٍفخ فٟ االهرمبء، فزٕزمً ِٓ ؽبٌخ اٌجلاٚح اٌٝ اٌمج١ٍخ صُ اٌلٌٚخ، صُ ؽبٌخ اٌٚؼف 

 ٓ ٠ئصواْ فٟ ٘نٖ اٌزؾٛالد ٚ ّ٘ب; اٌل٠ٓ ٚ اٌؼٖج١خ.ٚ اال١ٙٔبه، ٚ أْ ٕ٘بن ػب١ٍِٓ أٍب١١ٍ

 ًظرَح الذولح ػٌذ تي خلذوى -(3

٠ّىٓ رؾل٠ل ِؾبٚه ٔظو٠خ اٌلٌٚخ ػٕل ثٓ فٍلْٚ فٟ صالصخ ِؾبٚه أٍب١ٍخ ٟ٘; ٙوٚهح االعزّبع      

 د.اٌجْوٞ ٚ ػاللزٗ ثبإلل١ٍُ، ٔظو٠خ اٌؼٖج١خ ٚ ػاللزٙب ثم١بَ اٌلٌٚخ ٚ ا١ٙٔبه٘ب، أٔٛاع ا١ٌَبٍب
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، ِواعؼخ ٚ اّواق; ىوٟ ٔغ١ت ِؾّٛك، ِئٍَخ كاه الوىضىػح الفلطفُح الوختصرجػجل اٌو١ّل اٌٖبكق،  ؛فئاك وبًِ ؛عالي اٌؼْوٞ -

 .26- 25ث١وٚد، ٓ –اٌمٍُ 
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 ضرورج االجتواع الثشرٌ و ػالقتَ تاإلقلُن  -أ 

٠وٜ ثٓ فٍلْٚ أْ االعزّبع اٌجْوٞ ٙوٚهٞ ٚ لل ػجو اٌؾىّبء ػٓ مٌه ثمٌُٛٙ " اإلَٔبْ ِلٟٔ      

ثبٌطجغ "، ٚ رىّٓ ٘نٖ اٌٚوٚهح فٟ وْٛ هللا ػي ٚ عً لل فٍك اإلَٔبْ ٚ هوجٗ ثْىً رَزؾ١ً ٌٗ اٌؾ١بح 

ال رىفٟ ٌزؾ١ًٖ ٘نا  ثلْٚ اٌغناء اٌنٞ ٠ؾًٖ ػ١ٍٗ ثبٌؼًّ ٚ ثني اٌغٙل، غ١و أْ للهح اٌٛاؽل ِٓ اٌجْو

اٌغناء ٚ وً ِب ٠ؾزبط ا١ٌٗ، ٚ ٌٙنا عؼً هللا وً ٚاؽلا ٠ؾزبط اٌٝ غ١وٖ ِٓ إٌبً ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ثمبئٗ،     

٠مٛي; " ٚ ِؼٕٝ اٌؼّواْ ٚ ث١بٔٗ أْ هللا فٍك اإلَٔبْ ٚ هوجٗ ػٍٝ ٕٛهح ال ٠ٖؼ  تي خلذوىٚ ٌٙنا ٔغل 

زّبٍٗ ثفطورٗ ثّب هوت ف١ٗ ِٓ اٌملهح ػٍٝ رؾ١ٍٖٗ، اال أْ ؽ١برٙب ٚ ثمبإ٘ب اال ثبٌغناء، ٚ ٘لاٖ اٌٝ اٌ

للهح اٌٛاؽل ِٓ اٌجْو لبٕوح ػٍٝ رؾ١ًٖ ؽبعزٗ ِٓ مٌه اٌغناء غ١و ِٛف١خ ٌٗ ثّبكح ؽ١برٗ ِٕٗ، ٚ ٌٛ 

فوٕٙب ِٕٗ ألً ٌّب ٠ّىٓ فوٙٗ ٚ ٘ٛ لٛد ٠َٛ ِٓ اٌؾٕطخ ِضال، فال ٠ؾًٖ اال ثؼالط وض١و ِٓ اٌطؾٓ 

ً ٚاؽل ِٓ ٘نٖ األػّبي اٌضالصخ رؾزبط اٌٝ ِٛاػ١ٓ ٚ آالد ال رزُ اال ثٖٕبػبد ٚ اٌؼغٓ ٚ اٌطجـ، ٚ و

ِزؼلكح ِٓ ؽلاكح ٚ ٔغبهح ٚ فبفٛهٞ، ٚ ٘ت أٔٗ ٠ؤوٍٗ ؽجب ِٓ غ١و ػالط فٙٛ أ٠ٚب ٠ؾزبط اٌٝ رؾ١ٍٖٗ 

أ٠ٚب ؽجب اٌٝ أػّبي أفوٜ أوضو ِٓ ٘نٖ اٌيهاػخ ٚ اٌؾٖبك ٚ اٌلهً اٌنٞ ٠قوط اٌؾت ِٓ غالف 

ٚ ٠ؾزبط وً ٚاؽل ِٓ ٘نٖ آالد ِزؼلكح ٚ ٕٕبئغ وض١وح ِٓ األٌٚٝ ثىض١و، ٚ ٠َزؾ١ً أْ ٠فٟ إٌَجً، 

ثنٌه وٍٗ أٚ ثجؼٚٗ للهح اٌٛاؽل، فالثل ِٓ اعزّبع اٌمله اٌىض١وح ِٓ أثٕبء عَٕٗ ١ٌؾًٖ اٌمٛد ٌٗ ٚ ٌُٙ، 

ف١ؾًٖ ثبٌزؼبْٚ لله اٌىفب٠خ ِٓ اٌؾبعخ ألوضو ُِٕٙ ثؤٙؼبف."
(5 ) 

أْ اإلَٔبْ وٛٔٗ وبئٕب ٙؼ١فب ِٓ ث١ٓ اٌؾ١ٛأبد اٌؼغُ، فٙٛ ٠ؾزبط ثبٌٚوٚهح  لذوىتي خوّب ٠وٜ     

ٌمٜٛ غ١وٖ ِٓ اٌجْو، ٌٍلفبع ػٓ ٔفَٗ أِبَ اٌؾ١ٛأبد اٌّفزوٍخ، ٚ ٘نا ٌّب وبْ ِٓ ٛج١ؼخ اٌؾ١ٛأبد ِٓ 

اٌٝ  اٌؼلٚاْ، ٌنٌه لبي فٟ وزبثٗ اٌّملِخ; " ونٌه ٠ؾزبط وً ٚاؽل ُِٕٙ أ٠ٚب فٟ اٌلفبع ػٓ ٔفَٗ

االٍزؼبٔخ ثؤثٕبء عَٕٗ، ألْ هللا ٌّب هوت اٌطجبع فٟ اٌؾ١ٛأبد وٍٙب ٚ لَُ اٌمله ث١ٕٙب، عؼً ؽظٛظ وض١و 

ِٓ اٌؾ١ٛأبد اٌؼغُ ِٓ اٌملهح أوًّ ِٓ ؽع اإلَٔبْ... ٚ ٌّب وبْ اٌؼلٚاْ ٛج١ؼ١ب فٟ اٌؾ١ٛاْ، عؼً ٌىً 

عؼً اإلَٔبْ ػٛٙب ِٓ مٌه وٍٗ  ٚاؽل ِٕٙب ػٚٛا ٠قزٔ ثّلافؼزٗ ِب ٠ًٖ ا١ٌٗ ِٓ ػبك٠خ غ١وٖ، ٚ

اٌفىو ٚ ا١ٌل، فب١ٌل ِٙزّخ ٌٍٖٕبئغ ثقلِخ اٌفىو ٚ اٌٖٕبئغ رؾًٖ ٌٗ ا٢الد اٌزٟ رٕٛة ٌٗ ػٓ اٌغٛاهػ 

اٌّؼلح فٟ ٍبئو اٌؾ١ٛأبد ٌٍلفبع ِضً اٌوِبػ اٌزٟ رٕٛة ػٓ اٌموْٚ إٌبٛؾخ ٚ ا١ٌَٛف إٌبئجخ ػٓ 

واد اٌغب١ٍخ اٌٝ غ١و مٌه ِّب مووٖ " عب١ًٌٕٛ " فٟ وزبثٗ  اٌّقبٌت اٌغبهؽخ، ٚ اٌزواً إٌبئجخ ػٓ اٌجْ

ِٕبفغ األػٚبء " فبٌٛاؽل ِٓ اٌجْو ال رمبَٚ للهرٗ للهح ٚاؽل ِٓ اٌؾ١ٛأبد اٌؼغُ ١ٍّب اٌّفزوٍخ، فٙٛ 
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، ٙجٜ اٌّزٓ ٚ ٚٙغ اٌؾٛاّٟ ٚ اٌفٙبهً; ف١ًٍ ّؾبكح، ، الوقذهح ) الجسء األول هي كتاب دَىاى الوثتذأ و الخثر(ثٓ فٍلْٚ - 
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ػبعي ػٓ ِلافؼزٙب ٚؽلٖ ثبٌغٍّخ، ٚ ال رفٟ للهرٗ أ٠ٚب ثبٍزؼّبي ا٢الد اٌّؼلح ٌٍّلافؼخ ٌىضورٙب ٚ وضوح 

ٚ اٌّٛاػ١ٓ اٌّؼلح ٌٙب، فالثل فٟ مٌه وٍٗ ِٓ اٌزؼبْٚ ػ١ٍٗ ثؤثٕبء عَٕٗ، ٚ ِب ٌُ ٠ىٓ اٌزؼبْٚ فال  اٌٖٕبئغ

٠ؾًٖ ٌٗ لٛد ٚ ال غناء، ٚ ال رزُ ؽ١برٗ وّب هوجٗ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍٗ ِٓ اٌؾبعخ اٌٝ اٌغناء ٚ فٟ ؽ١برٗ،        

ٔبد ، ٚ ٠ؼبعٍٗ اٌٙالن ػٓ ِلٜ ؽ١برٗ   ٚ ال ٠ؾًٖ ٌٗ كفبع ػٓ ٔفَٗ ٌفملاْ اٌَالػ، ف١ىْٛ فو٠َخ ٌٍؾ١ٛا

ٚ ٠جطً إٌٛع اٌجْوٞ."
(6)

  

ِٓ ٘نا وٍٗ ٠ظٙو أْ اثٓ فٍلْٚ ٠ج١ٓ ِلٜ ؽبعخ اإلَٔبْ اٌٝ غ١وٖ ِٓ إٌبً الٍزّواه إًٌَ                    

 ٚ اٌؾ١بح اٌجْو٠خ، ٚ ٘ٛ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٍُ " اٌؼّواْ اٌجْوٞ "، ٚ ٠وٜ أٔٗ ٙوٚهٞ ِٓ ؽ١ش اٌطج١ؼخ

اٌجْو٠خ اٌزٟ هوجٙب هللا ثبؽىبَ، ٌنٌه ٔغلٖ ٠مٛي فٟ وزبثٗ اٌّملِخ; " ٚ اما اٌزؼبْٚ ؽًٖ ٌٗ اٌمٛد ٌٍغناء 

ٚ اٌَالػ ٌٍّلافؼخ، ٚ رّذ ؽىّخ هللا فٟ ثمبءٖ ٚ ؽفع ٔٛػٗ، فبمْ ٘نا االعزّبع ٙوٚهٞ ٌٍٕٛع 

اٍزقالفُٙ ا٠بٖ، ٚ ٘نا ٘ٛ ِؼٕٝ  اإلَٔبٟٔ ٚ اال ٌُ ٠ىًّ ٚعٛكُ٘ ٚ ِب أهاكٖ هللا ِٓ اػزّبه اٌؼبٌُ ثُٙ ٚ

اٌؼّواْ اٌنٞ عؼٍٕبٖ ِٛٙٛػب ٌٙنا اٌؼٍُ."
(7)

 

ػجو ػٓ االعزّبع اٌجْوٞ ثٍفع " اٌؼّواْ "، ألْ  تي خلذوىأْ  هصطفً الٌشارٚ ٠وٜ اٌلوزٛه       

     فٟ هأ٠ٗ أْ ِٖطٍؼ االعزّبع ٠ٖلق أ٠ٚب ػٍٝ اٌؾ١ٛأبد ٚ اٌؾْواد اٌزٟ رؼ١ِ ػٓ ٛو٠ك االعزّبع      

ٚ اٌزٕظ١ُ، وّغزّغ إٌؾً أٚ إًٌّ، ٚ ٌىٓ ٘نا االعزّبع اٌؾ١ٛأٟ فطوٞ ٚ غو٠يٞ، ث١ّٕب اإلَٔبْ 

٠زغبٚى االعزّبع اٌٝ اٌؼّواْ
(8)

أٞ رؼ١ّو األهٗ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ ثمبء إًٌَ اٌجْوٞ، ٚ ثٕبء اٌؾٚبهح  

و، ٚ رؼي٠ي ٘نا العزّبع ثٛٙغ اٌزٟ رملَ األكٚاد اٌّبك٠خ ٚ اٌؼٕبٕو اٌّؼ٠ٕٛخ الٍزّواه االعزّبع اٌجْ

لٛاػل أفالل١خ ٚ ِؼب١٠و لب١ٔٛٔخ ِزغ١وح ثؾَت ِؼط١بد اٌيِبْ ٚ اٌّىبْ، وّب أْ اإلَٔبْ ٘ٛ ٚؽلٖ اٌنٞ 

 ١ِيٖ هللا ثٙنٖ اٌقب١ٕخ.

ٚ ٘نا اٌؼّواْ اٌجْوٞ ال ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس كْٚ ٚعٛك ال١ٍُ عغوافٟ ٠َزمو ػ١ٍٗ ٘نا االعزّبع، ٚ ٌٙنا     

ٍلْٚ ثبٌجؾش فٟ ِقزٍف اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ ٌأللب١ٌُ اٌزٟ اٍزمو ف١ٙب اٌغٌٕ اٌجْوٞ، فمل ا٘زُ اثٓ ف

ألْ فٟ هأ٠ٗ أْ ٌٍٍٜٛ اٌغغوافٟ أصو ثبٌغ فٟ افزالف إٌبً فٟ ٛجبئؼُٙ ٚ ٕفبرُٙ اٌقٍم١خ ٚ اٌجل١ٔخ                

ٙب ٚ ػلك أػٚبئٙب                 ٚ أٌٛأُٙ، ٚ ٘ٛ أ٠ٚب ِب ٠ئكٞ اٌٝ افزالف اٌّغزّؼبد فٟ صمبفبرٙب ٚ ؽٚبهار

 ٚ ْٔبٛبرٙب.
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 .249ٓ  ،الوقذهحاثٓ فٍلْٚ،  -
7

 .249، ٓ اٌّٖله ٔفَٗ -
8

          اٌمب٘وح،   -لجبء ٌٍطجبػخ ٚ إٌْو ٚ اٌزٛى٠غ ، كاهتطىر الفكر الطُاضٍ القذَن ) هي صىلىى حتً اتي خلذوى (ِٖطفٝ إٌْبه،  - 
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ػٓ أُ٘ األلب١ٌُ اٌغغواف١خ اٌزٟ ؽلس فٙب اٌؼّواْ اٌجْوٞ،           تي خلذوىٚ فٟ ٘نا ا١ٌَبق فمل رؾلس     

ٚ أٌٍ ف١ٙب اٌؾٚبهح، ٚ ٟ٘ ألب١ٌُ رزٖف االػزلاي إٌّبفٟ، لل أٍزٕل فٟ مٌه اٌٝ االوزْبفبد 

ب اٌؼٍّبء اٌغغواف١ْٛ اٌؼوة ٚ ا١ٌٛٔبْ، وّب اػزّل ثبٌقٖٛٓ ػٍٝ وزبة " اٌغغواف١خ اٌزٟ رؾلس ػٕٙ

اإلكه٠َٟ " " ٔي٘خ اٌّْزبق " ٚ ونا أػّبي ثط١ًٍّٛ، ٚ لل لَُ ٘ئالء اٌّؼّٛهح اٌٝ ٍجؼخ ألب١ٌُ ث١ٓ 

أْ اإلل١ٍُ األٚي ٠ّو ػٍٝ فٜ االٍزٛاء     تي خلذوىاٌغٕٛة ٚ اٌّْبي ٚ ِٓ اٌغوة اٌٝ اٌْوق، ٚ ٠وٜ 

ؾلٖ ِٓ عٙخ اٌغٕٛة اٌٖؾواء اٌىجو فٙٛ لفبه ٚ هِبي ل١ًٍ اٌؼّبهح، أِب اإلل١ٍُ اٌضبٟٔ فٙٛ ٠مغ ِٓ ٚ ٠

عٙخ اٌّْبي صُ اٌضبٌش ونٌه، صُ اٌواثغ ٚ اٌقبٌِ ٚ اٌَبكً ٚ اٌَبثغ ٚ ٘ٛ آفو اٌؼّواْ ِٓ عٙخ 

اٌّؾ١ٜ وّب فٟ اإلل١ٍُ  اٌّْبي، ٚ ١ٌٌ ٚهاء اإلل١ٍُ اٌَبثغ ٍٜٛ اٌقالء ٚ اٌمفبه اٌٝ أْ ٠ٕزٟٙ اٌٝ اٌجؾو

األٚي ِٓ عٙخ اٌغٕٛة، اال أْ فٟ هأ٠ٗ ٠ىْٛ اٌقالء ِٓ عٙخ اٌّْبي ألً ِٓ عٙخ اٌغٕٛة.
(9)

 

ٚ أِب ِٓ ؽ١ش االػزلاي فبٔٗ ٠زٛلف مٌه ػً اٍزجؼبك االفواٛ فٟ اٌؾو ٚ اٌجوك، ٚ ػٍٝ ٘نا األٍبً    

ٚ اٌضبٌش ٚ اٌقبٌِ، ٌىٓ اإلل١ٍُ اٌواثغ أوضو أْ األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ ٟ٘ اإلل١ٍُ اٌواثغ  تي خلذوىفمل ث١ٓ 

األلب١ٌُ اػزلاال ث١ّٕب األلب١ٌُ اٌضبٟٔ ٚ اٌَبكً ٚ األٚي ٚ اٌَبثغ ثؼ١لح ػٓ االػزلاي، اِب ٌموثٙب ِٓ 

-اٌؾواهح ِضً اإلل١ٍُ األٚي ٚ اٌضبٟٔ ٚ اِب ٌموثٙب ِٓ اٌجوٚكح ِضً اإلل١ٍُ اٌَبكً ٚ اٌَبثغ، ٚ ٌٙنا اٌَجت

زّؼبد اٌزٟ ػّود األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ ١ٍّب اٌواثغ ٚ اٌضبٌش ٚ اٌقبٌِ، رز١ّي ػٓ غ١و٘ب ٔغل اٌّغ -ؽَجٗ

ثىضوح اٌؼٍَٛ ٚ اٌٖٕبئغ، ٚ اٌّجبٟٔ ٚ اٌّالثٌ اٌفبفوح، ٚ وضوح اٌفٛاوٗ ٚ األلٛاد اٌّزٕٛػخ، ٚ ؽزٝ 

ِزٖفخ اٌؾ١ٛأبد ٚ ع١ّغ ِب ٠ٛعل فٟ ٘نٖ األلب١ٌُ ٠زٖف ثبالػزلاي، ٚ ٍىبْ ٘نٖ األلب١ٌُ أ٠ٚب 

ثبالػزلاي فٟ أعَبِٙب ٚ أٌٛأٙب ٚ أفاللٙب ٚ أك٠بٔٙب، ٚ ؽزٝ هللا ٌُ ثؼش األٔج١بء ٚ اٌوًٍ اٌٝ األلب١ٌُ 

األفوٜ ٍٜٛ ٘نٖ األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ، ألْ األٔج١بء ٍٕٛاد هللا ػ١ٍُٙ ُ٘ أوًّ اٌجْو فٟ فٍمُٙ ٚ أفاللُٙ، 

ٕل هللا ِٓ اٌوٍبئً اٌَّب٠ٚخ ٚ األك٠بْ ٚمٌه ١ٌزُ اٌمجٛي ثّب ٠ؤر١ُٙ ثٗ األٔج١بء ٚ اٌوًٍ ِٓ ػ

اٌٖؾ١ؾخ.
(10)

  

ِؼزلٌخ ؽزٝ فٟ َِبوٕٙب ٚ ِالثَٙب ٚ ألٛارٙب           -ؽَجٗ  –صُ اْ ّؼٛة ٘نٖ األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ ٔغل٘ب       

             ٚ ٕٕبئؼٙب، فؤفواك٘ب ٠زقنْٚ اٌج١ٛد إٌّغلح ثبٌؾغبهح إٌّّمخ ثبٌٖٕبػخ، ٚ ٠زٕبغْٛ فٟ اٍزغبكح ا٢الد    

ٚ اٌّٛاػ١ٓ، ٚ ٠ن٘جْٛ فٟ مٌه اٌٝ اٌغبثخ، ٚ رٛعل ٌل٠ُٙ اٌّؼبكْ اٌطج١ؼ١خ ِٓ اٌن٘ت ٚ اٌفٚخ، ٚ اٌؾل٠ل          

ٚ إٌؾبً، ٚ اٌمٖل٠و ٚاٌوٕبٓ، ٚ ٠زٖوفْٛ فٟ ِؼبِالرُٙ ثبٌٕمل اٌّٖٕٛع ِٓ اٌفٚخ ٚ اٌن٘ت،            

ئالء ُ٘ ٍىبْ اٌّغوة ٚ اٌْبَ، ٚ اٌؾغبى ٚ ا١ٌّٓ،           ٚ ٠جؼلْٚ ػٓ االٔؾواف فٟ ػبِخ أؽٛاٌُٙ، ٚ ٘
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ٚ اٌغالٌخ ٚ اٌوَٚ   ٚ اٌؼواق ٚ إٌٙل ٚ إٌَل ٚ ا١ٌٖٓ، ٚ ونٌه األٔلٌٌ، ٚ ِٓ لوة ِٕٙب ِٓ اٌفؤغخ،

ٚ ا١ٌٛٔبْ، ٚ ِٓ وبْ ِغ ٘ئالء أٚ لو٠جب ُِٕٙ، ٚ أْ اٌؼواق أػلي وً ٘نٖ اٌْؼٛة، ألٔٙب ٍٜٚ ِٓ وً 

اٌغٙبد.
(11)

 

أِب األلب١ٌُ اٌجؼ١لح ػٓ االػزلاي وبإلل١ٍُ األٚي ٚ اٌَبثغ ٚ اٌضبٟٔ ٚ اٌَبكً، فبْ ّؼٛثٙب أثؼل ػٓ     

ٚ اٌؼْت، ٚ ِالثَُٙ ِٓ  االػزلاي فٟ ع١ّغ أؽٛاٌٙب، فجٕبإُ٘ ثبٌط١ٓ ٚ اٌمٖت، ٚ ألٛارُٙ ِٓ اٌنهح 

ُ٘ ٚ أكِٙب غو٠جخ اٌزى٠ٛٓ ِبئٍخ أٚهاق األّغبه ٚ اٌغٍٛك، ثً ٚ أوضوُ٘ ػوا٠ب ِٓ اٌٍجبً، ٚ فٛاوٗ ثالك

            ثً ِٓ إٌؾبً ٚ اٌؾل٠ل  اٌٝ االٔؾواف، ٚ ِؼبِالرُٙ ثغ١و إٌمٛك اٌّٖٕٛػخ ِٓ اٌن٘ت ٚ اٌفٚخ،

ٚ اٌغٍٛك، ٚ أفاللُٙ ِغ مٌه لو٠جخ ِٓ فٍك اٌؾ١ٛأبد اٌؼغُ، ؽزٝ ل١ً ػٍٝ أً٘ اٌَٛكاْ ) ٠مٖل ثنٌه 

إلل١ٍُ األٚي أُٔٙ ٠َىْٕٛ اٌىٙٛف ٚ ٠ؤوٍْٛ اٌؼْت، ٚ أُٔٙ اٌئٛط وْٛ ثْورُٙ ٍٛكاء( ِٓ أً٘ ا

ِزٛؽْْٛ غ١و َِزؤ١َٔٓ، ٠ؤوً ثؼُٚٙ ثؼٚب، ٚ ونٌه أؽٛاٌُٙ فٟ اٌل٠بٔخ ال ٠ؼوفْٛ ٔجٛءح ٚ ال ٠ل٠ْٕٛ 

ثْو٠ؼخ اال ِٓ لوة ُِٕٙ أً٘ األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ، ِضً اٌؾجْخ اٌّغبٚه٠ٓ ١ٌٍّٓ اٌلائ١ٕٓ ثبٌٕٖوا١ٔخ لجً 

ً أً٘ ِبٌٟ ٚ وٛوٛ ٚ اٌزىوٚه اٌّغبٚه٠ٓ ألهٗ اٌّغوة اٌلائ١ٕٓ ثبإلٍالَ، ٚ غ١و مٌه ِٓ اإلٍالَ، ِض

              (، فبٌل٠ٓ ػٕلُ٘ ِغٙٛيأً٘ األلب١ٌُ إٌّؾوفخ ّّبال ٚ عٕٛثب )أٞ ألٖٝ اٌّْبي ٚ ألٖٝ اٌغٕٛة

ٌجٙبئُ.ٚ اٌؼٍُ ِفمٛك ث١ُٕٙ، ٚ ع١ّغ أؽٛاٌُٙ ثؼ١لح ػٓ أؽٛاي األٔبً لو٠جخ ِٓ أؽٛاي ا
(12)

 

أْ اٌمٛي ثؤْ ٍىبْ عٕٛة  تي خلذوىأِب ف١ّب ٠قٔ رؤص١و إٌّبؿ ػٍٝ ٍىبْ ٘نٖ األلب١ٌُ، ف١وٜ      

اٌىوح األه١ٙخ اٌن٠ٓ ٠ْىٍْٛ اإلل١ٍُ األٚي ٚ اٌضبٟٔ، ٌُٙ ثْوح ٍٛكاء ألُٔٙ ٠ٕزَجْٛ اٌٝ ؽبَ ثٓ ٔٛػ، 

ّٔب ٠ؼٛك مٌه اٌٝ ِياط ٘ٛائُٙ ٌٍؾواهح اٌنٞ كػب ػ١ٍٗ ٔٛػ ثَٛاك اٌجْوح، فٙنا لٛي ثبًٛ فٟ ٔظوٖ، ٚ ا

                هح اٌن٠ٓ ٠َىْٕٛ األلب١ٌُ اٌَبكًاٌّورفؼخ ٛٛي إٌَخ، ٚ ِمبثً مٌه ٔغل أً٘ اٌّْبي ِٓ اٌّؼّٛ

ٚ اٌَبثغ، ٌُٛٔٙ أث١٘ ٌّياط ٘ٛائُٙ ثبٌجوٚكح اٌْل٠لح ٛٛي إٌَخ، ام اٌٌّْ ػٕلُ٘ ٙؼ١فخ، فزج١٘ 

ح ) أٞ اٌٝ اٌؾّوح (، ٚ ٠زجغ مٌه فٟ ىهلخ ػ١ُٛٔٙ ٚ ٕٙٛثخ ّؼٛهُ٘ ) أٞ أٌٛأُٙ ٚ ر١ًّ اٌٝ اٌيػوٚه

)١ّ٠ً ّؼوُ٘ اٌٝ االؽّواه ٚ اٌْموح (.
13

) 

أْ  تي خلذوىأِب ف١ّب ٠قٔ فٖٛثخ األلب١ٌُ اٌّؼزلٌخ ِٓ اإلل١ٍُ اٌواثغ ٚ اٌضبٌش ٚ اٌقبٌِ، ف١وٜ    

           بٔٙب ِٓ اٌؾجٛة ٚ اٌؾٕطخؼ١ِ ٌَىأها١ٙٙب ١ٌَذ وٍٙب فٖجخ، ثً ِب ٘ٛ فٖت ِٕٙب ف١زٛفو ف١ٙب اٌ

ٚ اٌفٛاوٗ ٚ مٌه الػزلاي أها١ٙٙب، ٚ ف١ٙب ِٓ األهاٟٙ ِب ٘ٛ ١ٌٌ فٖجب ٌىضوح اٌؾواهح فال رٕجذ 
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           ، ىهػب ٚ ال ػْجب، ٚ ٍىبْ ٘نٖ إٌّبٛك فٟ ّظف ِٓ اٌؼ١ِ، ِضً أً٘ اٌؾغبى ٚ عٕٛة ا١ٌّٓ

ٕؾواء اٌّغوة اٌؼوثٟ (، ٚ اٌجوثو ٚ اٌَٛكاْ ) أٞ مٚٞ  ٚ اٌَبو١ٕٓ ٕؾواء اٌّغوة ) ٠مٖل ٕ٘ب

             اٌجْوح اٌَٛكاء ِضً ّؼٛة اٌزٛاهق (، فُٙ ٠فزملْٚ اٌٝ اٌؾجٛة ٚ اٌؾٕطخ، فزىْٛ أغن٠زُٙ ِٓ اٌٍؾَٛ  

ٚ األٌجبْ، ٚ أ٠ٚب ِضً اٌؼوة اٌَىب١ٔٓ فٟ اٌٖؾواء ٚ اٌمفبه ٚ اْ وبٔٛا ٠ؤفنْٚ اٌؾجٛة ٚ اٌؾٕطخ ِٓ 

اٌزالي، اال أْ مٌه ل١ًٍ ثَجت ّلح اٌّوالجخ ػ١ٍٙب، ٚ ٘ٛ ِب ال ٠َل ؽبعزُٙ ٚ ٘نا ٠مزٖو ِؼبُّٙ أً٘ 

ػٍٝ األٌجبْ ٚ اٌزّٛه، ٌىٓ ٔغلُ٘ أؽَٓ ؽبال فٟ أعَبُِٙ ٚ أفاللُٙ ِٓ أً٘ اٌزالي إٌّغ١َّٓ فٟ هغل 

ؾواف ٚ أم٘بُٔٙ أك٘ٝ فٟ اٌؼ١ِ، فؤٌٛأُٙ إٔفٝ ٚ أٔمٝ، ٚ أّىبٌُٙ أرُ ٚ أؽَٓ، ٚأفاللُٙ أثؼل ػٓ االٔ

اٌّؼبهف ٚ اٌنوبء.
(14)

 

ٚ ونٌه رؤص١و  ٠ٌٟٛ ا٘زّبِب وج١و ٌٍغبٔت اٌغغوافٟ ٌٍّغزّغ، تي خلذوىٚ ٔؼوف ِٓ ٘نا اٌزؾ١ًٍ أْ    

 ٚ اٌؾٚبه٠خ ٌٍّغزّغ ٚ اٌلٌٚخ.     اٌزٚبه٠ٌ ٚ إٌّبؿ، ألْ مٌه ٌٗ رؤص١و ػٍٝ اٌج١ٕخ االعزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ
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 جاهؼح خوُص هلُاًح                                                  

 شؼثح الفلطفح –قطن الؼلىم االجتواػُح 

 رقٖٔ; فٍَفخ رطج١م١خ –إٌَخ األٌٚٝ ِبٍزو : الوطتىي

  ٔظو٠خ اٌلٌٚخ ٚ إٌظُ ا١ٌَب١ٍخ: الوقُاش

 ِؾبٙوح: الٌشاط

 

 الوحاضرج التاضؼح:            

                  تاتغ ) ًظرَح الذولح ػٌذ تي خلذوى(                         

                       

 قُام الذولح و زوالها ) الؼصثُح و الولك( -ج(

           اٌمٛح ٚ اٌٖواِخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب اٌؾبوُ ٠َزّل٘ب ِٓ لٛح اٌؼٖج١خ، أْ  تي خلذوى٠وٜ        

٠غؼً اٌؼٖج١خ أٍبً اٌٍّه أٞ أٍبً ل١بَ اٌلٌٚخ. ٚ ِفَٙٛ اٌؼٖج١خ ػٕل اثٓ فٍلْٚ رؼٕٟ لٛح ٚ ِٓ صُ 

اٌوٚاثٜ االعزّبػ١خ اٌزٟ رط١ً ػّو االٍزمواه االعزّبػٟ، ٚ ٌٙنا فٟٙ رظٙو ثمٛح فٟ اٌؼاللبد األٍو٠خ 

 لبد االعزّبػ١خثّظٙو االٌزؾبَ ٚ األٌفخ، ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼٖج١خ رىْٛ ل٠ٛخ ١ٛٚلح وٍّب وبٔذ اٌؼال

، ٚ ٘نا ٛج١ؼٟ فٟ ٔظوٖ ام إٌؼوح ػٍٝ أفواك األٍوح ػاللبد اٌمواثخأٚ  األٍو٠خ اٌزٟ رؾلك٘ب هاثطخ اٌلَ

 أٚ اٌمج١ٍخ، فبٌفوك ٠غل فٟ ٔفَٗ غٚبٙخ ) أٞ ِٙبٔخ ( ِٓ ظٍُ أؽل أفواك لج١ٍزٗ أٚ أٍورٗ أٚ اٌؼلاء ػ١ٍٗ،

ٛج١ؼٟ فٟ اٌجْو اال فٟ األلً ِٓ ٍٕزٙب إٌؼوح ػٍٝ  ٌنٌه ٔغل اثٓ فٍلْٚ ٠مٛي;" ٚ مٌه أْ ٍٕخ اٌوؽُ

األهؽبَ أْ ٠ٕبٌُٙ ١ُٙ أٚ ر١ٖجُٙ ٍ٘ىخ، فبْ اٌمو٠ت ٠غل فٟ ٔفَٗ غٚبٙخ ِٓ ظٍُ  مٚٞ اٌموثٝ ٚ أً٘

لو٠جٗ أٚ اٌؼلاء ػ١ٍٗ، ٚ ٠ٛك ٌٛ ٠ؾٛي ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ ِب ٠ٍٖٗ ِٓ اٌّٖبئت ٚ اٌّٙبٌه ٔيػخ ٛج١ؼ١خ فٟ 

اٌجْو ِن وبٔٛا..."
(15) 

 

ٚ رزَغ اٌؼٖج١خ ثبرَبع ػاللبد إٌَت ٚ ٕالد اٌوؽُ، ألْ فبئلح إٌَت فٟ ٘نا االٌزؾبَ ٚ األٌفخ        

اٌزٟ رمغ إٌّبٕوح ٚ األٌفخ، صُ ٠ّىٓ أْ رزَغ اٌؼٖج١خ اٌٝ هاثطخ اٌٛالء ٌٍؾٍف ٚ اٌل٠ٓ، فززغبٚى 

أٍبً اٌٍّه  ي خلذوىتػاللبد إٌَت ٚ ٕالد اٌوؽُ ٚ ٠زَغ ِغبٌٙب، ٚ ِٓ صُ رىْٛ اٌؼٖج١خ ؽَت 

ٍٛاء أْ وبْ مٌه ثبٍُ ػاللبد اٌمواثخ ٚ هاثطخ اٌلَ، أٚ  وٍّب وبْ االٌزؾبَ ل٠ٛب ث١ٓ أفواك اٌّغزّغ
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ٌنٌه ٔغلٖ ٠مٛي ;" ... فبما وبْ إٌَت اٌّزٛإً ث١ٓ . ػاللبد إٌَت، أٚ ػاللبد اٌؾٍف ٚ اٌٛالء

وبٔذ إٌٍٛخ ظب٘وح، فبٍزلػذ مٌه اٌّزٕبٕو٠ٓ لو٠جب علا، ثؾ١ش ؽًٖ ثٗ االرؾبك ٚ االٌزؾبَ 

ثّغوك٘ب ٚ ٚٙٛؽٙب، ٚ اما ثؼل إٌَت ثؼ٘ اٌْٟء فوثّب رٍٕٟٛ ثؼٚٙب ٚ ٠جمٝ ِٕٙب ّٙوح فزؾًّ 

ػٍٝ إٌٖوح ٌنٚٞ َٔجٗ ثبألِو اٌّْٙٛه ِٕٗ فواها ِٓ اٌغٚبٙخ اٌزٟ ٠زّٛ٘ٙب فٟ ٔفَٗ ِٓ ظٍُ ِٓ ٘ٛ 

م ٔؼوح وً أؽل ػٍٝ أً٘ ٚالئٗ ٌألٌفخ اٌزٟ رٍؾك َِٕٛة ا١ٌٗ ثٛعٗ، ٚ ِٓ ٘نا اٌجبة اٌٛالء ٚ اٌؾٍف، ا

إٌفٌ ِٓ ا٘زٚبَ عبه٘ب، أٚ لو٠جٙب أٚ َٔجٙب ثٛعٗ ِٓ ٚعٖٛ إٌَت ٚ مٌه أعً اٌؾىّخ اٌؾبٍٕخ ِٓ 

اٌٛالء ِضً ٌؾّخ إٌَت أٚ لو٠ت ِٕٙب."
(16)

  

ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼٖج١خ ٟ٘ رؾم١ك ٌٍؾٌ اٌّؼٕٛٞ اٌنٞ ٠ّزٓ اٌؼاللبد ث١ٓ أفواك األٍوح أٚ اٌؼ١ْوح      

أٚ اٌمج١ٍخ أٚ اٌلٌٚخ ٚ ٠ؼيى هٚػ اٌزٚبِٓ ث١ُٕٙ، ٚ ِٓ صُ فبما وبٔذ اٌؼٖج١خ رجلأ ٛج١ؼ١ب فٟ أفواك 

ٟ ّىً ػاللبد اٌٛالء               األٍوح اٌٛاؽلح صُ رزَغ اٌٝ اٌمج١ٍخ فٟ ّىً ػاللبد إٌَت، صُ اٌٝ اٌلٌٚخ ف

ٚ اٌؾٍف فٟٙ امْ أٍبً اٌٍّه ٚ ل١بَ اٌلٌٚخ، ٚ ٟ٘ رىجؼ عّبػ اٌطج١ؼخ اٌؼلٚا١ٔخ اٌزٟ فطود ػ١ٍٙب 

 اٌطج١ؼخ اٌجْو٠خ، ٚ رؼيى االعزّبع اٌجْوٞ اٌنٞ ٘ٛ ٙوٚهٞ ٌم١بَ اٌؼّواْ. 

ٌٝ هاثطخ إٌَت ٚ اٌؾٍف  ٚ اٌٛالء، صُ أْ اٌؼٖج١خ رىْٛ ل٠ٛخ وٍّب ارَغ ٔطبلٙب ِٓ هاثطخ اٌلَ ا     

فبٌَٕت فٟ هأٞ اثٓ فٍلْٚ ال ٠َزٛعت ثبٌٚوٚهح ٚعٛك هاثطخ اٌمواثخ ام ٠ّىٓ ٌٍفوك أْ ٠ٕفوك ػٓ 

َٔجٗ األٍٕٟ ١ٌٕظُ اٌٝ َٔت آفو، ٚ ٘نا ٠ؾلس ألٍجبة ػل٠لح ِٕٙب أْ ٠فو اٌْقٔ ِٓ لِٛٗ ثَجت 

ٚاط ٚ لواثخ، أٚ ؽٍف ٚ ٚالء، ف١َزغوق فٟ عٕب٠خ اهرىجٙب أٚ ؽبٌخ عٛع أٚ اٙطٙبك أٚ ؽوة، أٚ ى

َٔت آفو ٚ ِغ ِوٚه اٌيِٓ ٠ٕلِظ و١ٍخ فٟ مٌه إٌَت اٌغل٠ل ٚ ٠قزٍٜ ثُٙ، ثَجت فالٌٗ أٚ مه٠زٗ ِٓ 

ثؼلٖ  ؽزٝ ٠زٕبٍٝ ِٓ أً٘ مٌه إٌَت أٔٗ كف١ً ػ١ٍُٙ، ٚ ٘نا ٠ؾلس فٟ ع١ّغ األُِ ٚ ػجو اٌيِبْ، 

١ٓ أْ ثؼٚب ِٓ أً٘ األَٔبة ٠َمٜ اٌٝ َٔت آفو ثمواثخ ا١ٌُٙ أٚ ٌنٌه ٠مٛي اثٓ فٍلْٚ;" اػٍُ أٔٗ ِٓ اٌج

ؽٍف أٚ ٚالء أٚ ٌفواه ِٓ لِٛٗ ثغب١ٔخ إٔبثٙب، ف١لػٟ ثَٕت ٘ئالء، ٚ ٠ؼل ُِٕٙ فٟ صّوارٗ ِٓ إٌؼوح              

ِٓ ٚ اٌمٛك، ٚ ؽًّ اٌل٠بد ٚ ٍبئو األؽٛاي، ٚ اما ٚ علد صّواد إٌَت فىؤٔٗ ٚعل ألٔٗ ال ِؼٕٝ ٌىٛٔٗ 

٘ئالء ٚ ِٓ ٘ئالء اال عو٠بْ أؽىبُِٙ ٚ أؽٛاٌُٙ ػ١ٍٗ، ٚ وؤٔٗ اٌزؾُ ثُٙ، صُ أٔٗ لل ٠زٕبٍٝ إٌَت األٚي 

  ٠طٛي اٌيِبْ ٚ ٠ن٘ت أً٘ اٌؼٍُ ثٗ ف١قفٝ ػٍٝ األوضو، ٚ ِبىاٌذ األَٔبة رَمٜ ِٓ ّؼت اٌٝ ّؼت،

ٚ ٠ٍزؾُ لَٛ ثآفو٠ٓ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚ اإلٍالَ ٚ اٌؼوة ٚ اٌؼغُ."
(17)
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          ٚ ٌّب وبٔذ اٌؼٖج١خ ثٙنا اٌّفَٙٛ، فٟٙ رظٙو ثىض١و ِٓ اٌمٛح ٚ اٌٛٙٛػ فٟ اٌّغزّؼبد اٌمج١ٍخ،       

ٚ ٟ٘ رٍه اٌزٟ ٠ؾلك٘ب اثٓ فٍلْٚ ثّغزّؼبد اٌجلاٚح ٚ األه٠بف، ٌىٛٔٙب ِغزّؼبد ِٕغٍمخ ػٍٝ ٔفَٙب 

ِ ػ١ٍٗ، فؤفواك٘ب ِغزّؼْٛ ِٓ أعً ثبٌٕظو اٌٝ ّٜٔ اٌّؼ١ْخ اٌنٞ رٕزٙغٗ ٚ إٌّٜ االلزٖبكٞ اٌنٞ رؼ١

اٌزؼبْٚ ػٍٝ رؾ١ًٖ اٌٚوٚه٠بد اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ ثمبئُٙ لجً اٌزفى١و فٟ رؾ١ًٖ اٌىّب١ٌبد، ٌنٌه فُٙ 

٠ّزبىْٚ ثبٌقْٛٔخ ٚ رؾًّ اٌٖؼبة ٚ اٌزمْف، ٌنٌه لبي اثٓ فٍلْٚ; " اػٍُ أْ افزالف األع١بي فٟ 

ْ اعزّبػُٙ أّب ٘ٛ ٌٍزؼبْٚ ػٍٝ رؾ١ٍٖٗ ٚ االثزلاء ثّب أؽٛاٌُٙ أّب ٘ٛ ثبفزالف ٔؾٍزُٙ ِٓ اٌّؼبُ، فب

٘ٛ ٙوٚهٞ ِٕٗ ٚ ١ْٜٔ لجً اٌؾبعٟ ٚ اٌىّبٌٟ، فُّٕٙ ِٓ ٠َزؼًّ اٌفٍؼ ِٓ اٌغواٍخ ٚ اٌيهاػخ           

ٚ اٍزقواط  ٚ ُِٕٙ ِٓ ٠ٕزؾً اٌم١بَ ػٍٝ اٌؾ١ٛاْ ِٓ اٌغُٕ ٚ اٌجمو ٚ اٌّؼي ٚ إٌؾً ٚ اٌلٚك ٌٕزبعٙب،

الء اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌفٍؼ ٚ اٌؾ١ٛاْ رلػُٛ٘ اٌٚوٚهح ٚ الثل، اٌٝ اٌجلٚ ألٔٗ ِزَغ ٌّب ال فٚالرٙب، ٚ ٘ئ

٠زَغ ٌٗ اٌؾٛاٙو ِٓ اٌّياهع ٚ اٌفلْ ٚ اٌَّبهػ ٌٍؾ١ٛاْ ٚ غ١و مٌه، فىبْ افزٖبٓ ٘ئالء ثبٌجلٚ 

           د أِوا ٙوٚهٞ ٌُٙ، ٚ وبْ ؽ١ٕئن اعزّبػُٙ ٚ رؼبُٚٔٙ فٟ ؽبعبرُٙ ٚ ِؼبُّٙ ٚ ػّوأُٙ ِٓ اٌمٛ

ٚ اٌىٓ ٚ اٌلفء، أّب ثبٌّملاه اٌنٞ ٠ؾفع اٌؾ١بح ٚ ٠ؾًٖ ثٍغخ اٌؼ١ِ ِٓ غ١و ِي٠ل ػ١ٍٗ ٌٍؼغي ػّب 

ٚهاء مٌه."
(18)

 

; ِزٍٖخ ثجؼٚٙب اٌجؼ٘ ث١ٓ صالصخ فئبد ِٓ اٌجلاٚح لل ١ِي تي خلذوىا فبْ ف ًصارًُاصفٟ ٔظو ٚ      

، ٚ اٌجلاٚح ٖٔف ٚ ُ٘ ثلاٚح ألؾبػ اٌن٠ٓ ٠َىْٕٛ اٌٖؾواء فٟ اٌمفبه فٕٙبن اٌجلاٚح اٌّزوؽٍْٛ

ٚ اٌجلاٚح اٌّياهػْٛ  ٚ ُ٘ اٌْب٠ٚخ أٞ اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌْبء ٚ اٌجمو ٚ ُ٘ ال ٠جؼلْٚ فٟ اٌمفبه، إٌّزغؼْٛ

ٚ ُ٘ اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌفالؽخ ٚ اٌيهاػخ ٚ ُ٘ ٠َىْٕٛ اٌّله ٚ اٌموٜ ٚ اٌغجبي اٌَّزموْٚ
(19)

، ٚ ٘ٛ ِب 

ٔغلٖ ٚاهكا فٟ ِملِخ اثٓ فٍلْٚ ؽ١ش لبي;" فّٓ وبْ ِؼبّٗ ُِٕٙ فٟ اٌيهاػخ ٚ اٌم١بَ ثبٌفٍؼ وبْ اٌّمبَ 

ثٗ أٌٚٝ ِٓ اٌظؼٓ
(20)

، ٚ ٘ئالء ُ٘ ٍىبْ اٌّله ٚ اٌموٜ ٚ اٌغجبي، ٚ ُ٘ ػبِخ اٌجوثو ٚ األػبعُ، ٚ ِٓ 

اٌَّبهػ ٚ ا١ٌّبٖ ٌؾ١ٛأبرُٙ، وبْ ِؼبّٗ فٟ اٌَبئّخ ِضً اٌغُٕ ٚ اٌجمو فُٙ ظؼٓ فٟ األغٍت الهر١بك 

فبٌزمٍت فٟ األهٗ إٍٔؼ ثُٙ ٚ ٠َّْٛ ّب٠ٚخ، ٚ ِؼٕبٖ اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌْبء ٚ اٌجمو، ٚ ال ٠جؼلْٚ فٟ 

اٌمفو ٌفملاْ اٌَّبهػ اٌط١جخ، ٚ ٘ئالء ِضً اٌجوثو ٚ اٌزون ٚ افٛأُٙ ِٓ اٌزووّبْ ٚ اٌٖمبٌجخ، أِب ِٓ 

ثؼل فٟ اٌمفو ِغبال، ألْ َِبهػ اٌزٍٛي ٚ ٔجبرٙب ٚ ّغو٘ب ال وبْ ِؼبُّٙ ػٍٝ اإلثً فُٙ أوضو ظؼٕب ٚ أ

٠َزغٕٟ ثٙب اإلثً فٟ لٛاَ ؽ١برٗ ػٓ ِواػٟ اٌْغو ثبٌمفو ٚ ٚهٚك ١ِب٘ٗ اٌٍّؾخ، ٚ اٌزمٍت فًٖ اٌْزبء 
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فٟ ٔٛاؽ١ٗ فواها ِٓ أمٜ اٌجوك اٌٝ كفبءح ٘ٛائٗ، ٚ ٍٛجب ٌّبف٘ إٌزبط فٟ هِبٌٗ، ام اإلثً إٔؼت 

ِقبٙب ٚ أؽٛعٙب فٟ مٌه اٌٝ اٌلفبءح فبٙطوٚا اٌٝ اثؼبك إٌغؼخ، ٚ هثّب ماكرُٙ  اٌؾ١ٛاْ فٖبال ٚ

اٌؾب١ِخ ػٓ اٌزٍٛي أ٠ٚب فؤغٍٛا فٟ اٌمفبه ٔفوح ػٓ اٌٚؼخ ُِٕٙ، فىبٔٛا ٌنٌه أّل رٛؽْب، ٚ ٔيٌٛا ِٓ 

أً٘ اٌؾٛاٙو ِٕيٌخ اٌٛؽِ غ١و اٌّملٚه ػ١ٍٗ ٚ اٌّفزوً ِٓ اٌؾ١ٛاْ اٌؼغُ."
(21)

  

 اٌمبئّْٛ ػٍٝ اٌفٍؼ ٚ اٌيهاػخ ٚ روث١خ اٌؾ١ٛأبد وبٌغُٕ ٚ اٌّؼي ٚ األثمبه اٌجلاٚح اٌّياهػْٛ فؤِب      

فٟ رؤ١ٌٍ  ٚ ُ٘ ألله ػٍٝ غ١وُ٘ ،ٚ اٌغجبي ُٙ اٌن٠ٓ ٠َزموْٚ اٍزمواها ربِب فٟ اٌؾٛاٙو ٚ اٌموٜف

فٟ ِؼبُّٙ اٌؾٚبهح وُٛٔٙ ١ِٙئْٚ ٌٍزّلْ ػٓ ٛو٠ك للهرُٙ ػٓ ى٠بكح اإلٔزبط ػٍٝ ِب ٘ٛ ٙوٚهٞ 

اٌٝ الزٕبء اٌىّبٌٟ ٚ اٌؾبعٟ ف١يكْٚ فٟ اٌزؤٔك فٟ ِالثَُٙ ٚ رط٠ٛو َِبوُٕٙ، ثً ٚ ٠ّىُٕٙ ر١ٍٛغ 

اٌزغبه٠خ،  فبٍزلػٝ مٌه اال٘زّبَ ثز١١ْل  ْٔبٛبرُٙ االلزٖبك٠خ ى٠بكح ػٓ ْٔبُٛٙ اٌيهاػٟ اٌٝ اِزٙبْ

 . اٌؾٚبهح رٍه ٟ٘ فٖبئٔ اٌّل١ٔخ ٚ ٚ رٕظ١ُ اٌّجبٟٔ د ٚ رؼج١ل اٌطوقاٌؼّبها

فُٙ ٠َزموْٚ َٔج١ب فٟ ِٕبٛك رزٛفو ف١ٙب ٙوٚهاد اٌؼ١ِ  أٚ اٌْب٠ٚخ أِب اٌجلاٚح ٖٔف إٌّزغؼْٛ     

ِٓ اٌّواػٟ ٚ اٌّياهع، ٚ ٠َىْٕٛ ث١ٛرب ِٓ اٌط١ٓ، ٚ غناءُ٘ ِٓ اٌٍؾَٛ اٌؾجٛة ٚ اٌؾٕطخ، ٚ ٠ٙزّْٛ 

ٚ اٌٖٛف ٚ اٌغٍٛك ألٌجَزُٙ، ٚ ُ٘  ِٖله غنائُٙ ِٓ اٌٍؾَٛ ٚ األٌجبْثزوث١خ األغٕبَ ٚ اٌّؼي، ٚ ٟ٘ 

اٌّزوؽٍْٛ فال  . ٚ اٌجلاٚحألً فْٛٔخ ِٓ اٌجلاٚح اٌوؽً ٌىٓ ػٖج١زُٙ ل٠ٛخ ِضً ػٖج١خ اٌجلٚ اٌوؽً

٠َزموْٚ فٟ ِٕزغغ ثً كائّٛ اٌزوؽً ثؾضب ػٓ ِٕبٛك ٠زٛفو ف١ٙب اٌّبء ٚ اٌىأل، ٚ ُ٘ ٠ؼ١ْْٛ ػٍٝ ِب 

، ٚ ٌٙنا فُٙ ٠قزبهْٚ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ ٌزوؽبٌُٙ، ٚ ٟ٘ رٛفوٖ اثٍُٙ ِٓ األٌجبْ ٚ اٌزّٛه ٚ اٌٍؾَٛ

إٌّبٛك اٌٖبٌؾخ ٌوػٟ اثٍُٙ ٚ إٌّبؿ اٌّالئُ ٌٙب، ٚ َِبوُٕٙ ف١ُ ٠ًَٙ ر١ٖٕجٙب أٚ ٔمٍٙب وٍّب اٍزلػذ 

اٌؾبعخ اٌٝ اٌزوؽبي، ٚ ُ٘ ٠ّزبىْٚ ثمٍخ ػلك أفواكُ٘ ثَجت روؽبٌُٙ، ٌىُٕٙ ٠زٖفْٛ ثبٌقْٛٔخ ٚ رؾًّ 

مْف فٟ ؽ١برُٙ، ال ٠ٙزّْٛ اال ثٚوٚهاد اٌؼ١ِ فٟ ٍِجَُٙ ٚ ِؤوٍُٙ، ٚ ٠زّزؼْٛ اٌٖؼبة ٚ اٌز

ِٓ اٌجلاٚح  ا٢فوربْ  ٘زبْ اٌفئزبْ األٍو٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ هاثطخ اٌلَ.ثؼٖج١خ ل٠ٛخ ٔظوا ٌزالؽُ ػاللبرُٙ 

١ٌ وُٛٔٙ غ١و َِزمو٠ٓ رّبَ االٍزمواه، ألْ رؤٍ تي خلذوىال رؤٍَبْ اٌؾٚبهح ٚ اٌلٌٚخ فٟ ٔظو 

 اٌلٌٚخ ٚ اٌؾٚبهح ٠زطٍت االٍزمواه فٟ ال١ٍُ ِؾلك عغواف١ب ٚ ٘ٛ ال١ٍُ اٌلٌٚخ. 

أْ افزالف إٕٔبف اٌجلٚ فٟ ٛو٠مخ ػ١ُْٙ ٠وعغ وّب ٠ٛٙؼ مٌه اثٓ فٍلْٚ اٌٝ افزالف ٛج١ؼخ     

               األهٗ ِٓ ؽ١ش اٌقٖت ٚ اٌغلة، فٍّب وبْ االعزّبع اٌجْوٞ ٙوٚهٞ ِٓ أعً رؾ١ًٖ اٌغناء 

ٚ اٌزؼبْٚ ػٍٝ وَت اٌؼ١ِ، فّٓ اٌٚوٚهٞ أْ رقزٍف أّىبي االعزّبع ٚ أّٔبٛ اٌزؼبْٚ ثبفزالف 
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اٌطوق ٚ اٌٍٛبئً اٌزٟ رفوٙٙب اٌطج١ؼخ اٌغغواف١خ ػٍٝ إٌبً ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ػ١ُْٙ، ٚ ِٓ صُ وبْ 

ي أْ األهٗ اٌمبؽٍخ افزالف األع١بي ثبفزالف ٔؾٍزُٙ ِٓ اٌّؼبُ. ٚ ثٕبء ػٍٝ مٌه فبٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛ

اٌغلثبء رفوٗ ػٍٝ ٍىبٔٙب ّٔطب ِؼ١ٕب ِٓ اٌؼ١ِ، ٚ ّىال ِؼ١ٕب ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ، فُٙ ٠مزٖوْٚ 

ػٍٝ ِب ٘ٛ ٙوٚهٞ ِٓ األلٛاد ألْ إٌّطمخ ال رغٛك اال ثنثه، ٌنٌه فُٙ ِٚطوْٚ كائّب اٌٝ اٌزوؽبي 

ألهاٟٙ اٌقٖجخ ٚ اٌزٟ رزٛفو ػٍٝ ا١ٌّبٖ فٟ ٍٛجب ٌّب ٌّب رؾزبعٗ ؽ١ٛأبرُٙ ِٓ اٌّبء ٚ اٌىأل. أِب ا

اٌَٙٛي ٚ اٌموٜ ٚ اٌغجبي فَىبٔٙب ُ٘ فٟ هغل ِٓ اٌؼ١ِ، ٌّب رزٛفو ِٕبٛمُٙ ِٓ اٌّياهع ٚ اٌَّبهػ 

ٌّب١ّزُٙ ِٓ األغٕبَ ٚ اٌّؼي ٚ األثمبه، ٌنٌه فال ٠ؾزبعْٛ اٌٝ اٌزوؽبي اال ٔبكها، ثً ٠َزموْٚ 

غ أؽٛاي ِؼبُّٙ ثغ رؾ١ٍُٖٙ ػٍٝ ِب ٘ٛ ٙوٚهٞ ٌّؼبُّٙ، ف١ٖوفْٛ اٌيائل ِٓ أػّبٌُٙ اٌٝ ر١ٍٛ

ف١َزىضوْٚ ِٓ األلٛاد ٚ اٌّالثٌ ٚ اٌزؤٔك فٟ رٍٛؼخ اٌج١ٛد ٚ افزطبٛ اٌّلْ ٚ األِٖبه.
(22)

 

            ٍبثمخ ػ١ٍٙب، ٚ أْ رؤ١ٌٍ اٌّلْرىْٛ اٌجلاٚح إًٔ اٌّلْ ٚ اٌؾٚو ٚ  تي خلذوىٚ ٌٙنا ففٟ هأٞ   

ّب ارَؼذ اٌّل٠ٕخ اٍزٍيِذ ل١بَ اٌٍّه ػٍٝ لٛح وٍبهح ٟ٘ غب٠خ اٌجلاٚح، ٚ اما ٚ ل١بَ اٌلٌٚخ ٚ اٌؾٚ

اٌؼٖج١خ  ثبٌغٍجخ، ٌنٌه ٔغلٖ ٠مٛي; " ٚ ٌّب وبٔذ اٌوئبٍخ أّب رىْٛ ثبٌغٍت ٚعت أْ رىْٛ ػٖج١خ مٌه 

ٚ رزُ اٌوئبٍخ ألٍ٘ٙب، فبما ٚعت مٌه رؼ١ٓ أْ  إٌٖبة ألٜٛ ِٓ ٍبئو اٌؼٖج١بد ١ٌمغ اٌغٍت ِٕٙب،

اٌوئبٍخ ػ١ٍُٙ الرياي فٟ مٌه إٌٖبة اٌّقٖٛٓ ثؤً٘ اٌغٍت ػ١ٍُٙ، ام ٌٛ فوعذ ػُٕٙ ٚ ٕبهد فٟ 

اٌؼٖبئت األفوٜ إٌبىٌخ ػٓ ػٖبثزُٙ فٟ اٌغٍت ٌّب رّذ ٌُٙ اٌوئبٍخ، فال رياي فٟ مٌه إٌٖبة 

ِزٕبلٍخ ِٓ فوع اٌٝ فوع، ٚ ال رٕزمً اال اٌٝ األلٜٛ ِٓ فوٚػٗ "
(23)

  

أْ اٌٍّه ٠مَٛ ػٍٝ لٛح اٌؼٖج١خ أٞ لٛح اٌٛالء ٚ ٟ٘ اٌزٟ رّىٓ ِٓ  تي خلذوىٚ ٘نا ٠ؼٕٟ ٌلٜ      

اٌغٍجخ ػٍٝ اٌؼٖج١بد األفوٜ اٌّزٕبفَخ، ٚ ٠جمٝ اٌٍّه ٠ٕزمً اٌٟ أع١بي رٍه اٌؼٖج١خ ِب ثم١ذ هاثطخ 

 زٙب ِٓ اٌمجبئً األفوٜ،ٌؾّب٠اٌٛالء ل٠ٛخ. صُ اما ارَؼذ اٌلٌٚخ ثمٛح ػٖج١زٙب اٍزلػٝ األِو ل١بَ اٌؾب١ِخ 

; " ٚ أِب اٌؼلٚاْ اٌنٞ ِٓ فبهط اٌّل٠ٕخ ف١لفؼٗ ١ٍبط تي خلذوىٚ اؽبٛخ اٌّل٠ٕخ ثَٛه ٌنٌه لبي 

األٍٛاه ػٕل اٌغفٍخ أٚ اٌمجوح ١ٌال أٚ اٌؼغي ػٓ اٌّمبِٚخ ٔٙبها ، أٚ ٠لفؼٗ م٠بك اٌؾب١ِخ ِٓ أػٛاْ اٌلٌٚخ 

ػٕل االٍزؼلاك ٚ اٌّمبِٚخ "
(24) 

    
ٕب رىْٛ ػٖج١زُٙ أٍٚغ ِٓ ػٖج١خ ثلٚ اٌوؽً ٌىٕٙب أٙؼف ِٕٙب ٔظوا ٌزَبع هاثطخ اٌٛالء ٚ ٘ 

ٌزًّْ ػٕبٕو ١ٌَٛا ِٓ هاثطخ اٌلَ أٚ اٌمواثخ، ثً هاثطخ اٌل٠ٓ ٚ اٌزغبهح ٚ اٌؾّب٠خ ٚ غ١و٘ب، ٚ ٘ىنا 
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اما ِب  فىٍّب ارَؼذ هلؼخ اٌّل٠ٕخ رزَغ اٌؼٖج١خ فٟ ؽغّٙب ٌىٕٙب رزٕبىي ػٓ ثؼ٘ ػٕبٕو لٛرٙب. ٚ

ٚ ؽبعزٙب اٌٝ ِٛاك ٌٍٖٕبػخ ٚ أهاٟٙ  ّؼود اٌّل٠ٕخ ثبٌمٛح ثَجت لٛح رٕظ١ّٙب فٟ ا١ٌَبٍخ ٚ اٌغ١ِ،

ٌٍيهاػخ، ارغٙذ اٌٝ االٍزالء ػٍٝ لجبئً أٙؼف ِٕٙب فززَغ هاثطخ اٌٛالء، ٚ ٘ىنا ٠ٕٖوف اٌغ١ً 

ٚ ر١ٙئخ األٍٛاق ٚ اٌّوافك  األٚي ِٓ اٌجلاٚح اٌٝ ثٕبء اٌؾٚبهح، ثبٌزفٕٓ فٟ األث١ٕخ ٚ رؼج١ل اٌطولبد،

اٌؼ١ِّٛخ، ٚ رط٠ٛو اٌٖٕبػخ ٚ اٌيهاػخ ٚ اٌزغبهح، فزورمٟ ِظب٘و اٌوفٗ ثبٌزؤٔك فٟ اٌّالثٌ ٚ اٌّؤوً   

 ٚ اٌَّىٓ، ٚ ٘نٖ ٟ٘ ؽ١بح األع١بي اٌالؽمخ ِٓ ارَبع اٌؾٚبهح ِغ لٛح اٌؼٖج١خ فٟ اٌظفو ثبٌٍّه.

ؽٛاي ثؤهثؼخ أع١بي ٚ ٟ٘ ِورجطخ ثبىك٘به اٌؾٚبهح ػّو اٌلٌٚخ ػٍٝ أغٍت األ تي خلذوىٚ لل ؽلك     

ٚ اؽزىبه اٌٍّه، ف١ئكٞ مٌه اٌٝ اٌزوف ٚ  رٕزٟٙ ثزجن٠و األِٛاي، ألْ اٌٍّه ِٓ اٌغ١ً اٌواثغ ال ٠وٜ أْ 

          ي ٚ اٌٛفبء ألً٘ ػٖج١زٗ مٌه اٌّغل ٚ اٌزملَ أرٝ ثبٌّؼبٔبح، ٚ أّب ِىزٛة ثبٌَٕت، ف١زٕبىي ػٓ اٌقال

ُ، ٚ ٠ؾزموٚٔٗ ثلٚهُ٘، ٚ ٠زغْٙٛ اٌٝ غ١وٖ ِٓ إٔؾبة اٌقالي اٌزٟ ٠وْٙٛ ثٙب، فزٚؼف ٚ ٠ؾزمو٘

          زّبَ ثبىك٘به االلزٖبك اٌؼٖج١خ ثٚؼف هاثطخ اٌٛالء، اٌزٟ ٍزئكٞ اٌٝ االٔمَبَ ِغ رواعغ فٟ اال٘

ف١زغٗ اٌٍّه  ٚ اٌؼٍَٛ ٚ اٌٖٕبئغ، ٚ وضوح إٌفمبد فٟ اٌزوف ٚ اٌجنؿ اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ ٙؼف االلزٖبك،

ٚ ٘ىنا ٠وٜ  .اٌٝ اٌي٠بكح فٟ اٌّىًٛ ٚ ٔمٔ اٌؾب١ِخ، ٚ ٘ٛ ِب ٠ئمْ ثقواة اٌلٌٚخ ٚ ىٚاي اٌؾٚبهح

ٚ لل ؽلك  اثٓ فٍلْٚ أْ اٌؼ١ٖخ ٟ٘ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ رؤ١ٌٍ اٌؾٚبهح ٚ ل١بَ اٌٍّه، ٚ ٟ٘ ٍجت ىٚاٌٙب. 

ٚ اٌلٌٚخ ٠ىْٛ ػٕل اٌغ١ً اٌواثغ.  اثٓ فٍلْٚ مٌه فٟ أهثؼخ أثبء أٚ أهثؼخ أع١بي، ٚ أْ ٍمٛٛ اٌؾٚبهح

ٌنٌه لبي; "... ٠ؤرٟ اٌّغل ػٍُ ثّب ػبٔبٖ فٟ ثٕبئٗ ٚ ِؾبفع ػٍٝ اٌقالي اٌزٟ ٟ٘ أٍجبة وٛٔٗ ِٓ ثؼلٖ 

ِجبّوح أث١ٗ لل ٍّغ ِٕٗ مٌه ٚ أفنٖ ػٕٗ، اال أٔٗ ِمزٖو فٟ مٌه رم١ٖو اٌَبِغ ثبٌْٟء ػٓ اٌّؼبٟٔ ٌٗ. 

ء ٚ اٌزم١ٍل فبٕخ، فمٖو ػٓ اٌضبٟٔ رم١ٖو اٌّمٍل ػٓ اٌّغزٙل. صُ عبء صُ اما عبء اٌضبٌش وبْ ؽظٗ االفزمب

اٌواثغ لٖو ػٓ ٛو٠مُٙ عٍّخ ٚ أٙبع اٌقالي اٌؾبفظخ ٌجٕبء ِغلُ٘ ٚ اؽزمو٘ب، ٚ رُٛ٘ أْ مٌه اٌج١ٕبْ 

ٌُ ٠ىٓ ثّؼبٔبح ٚ رىٍف، ٚ أّب أِو ٚعت ٌُٙ ِٕن أٚي ْٔؤح ثّغوك أزَبثُٙ ٚ ١ٌٌ ثؼٖبثخ ٚ ثقالي، ٌّب 

ٜ ِٓ اٌزغٍخ ث١ٓ إٌبً، ٚ ال ٠ؼٍُ و١ف وبْ ؽلٚصٙب ٚ ال ٍججٙب، ٚ ٠زُٛ٘ أٔٗ إٌَت فمٜ، ف١وثؤ ثٕفَٗ ٠و

ػٍٝ أً٘ ػٖج١زٗ، ٚ ٠وٜ اٌفًٚ ٌٗ ػ١ٍُٙ ٚصٛلب ثّب ف١ٗ ِٓ اٍززجبػُٙ، ٚ عٙال ثّب أٚعت مٌه 

          موُ٘ ف١ٕفْٚٛ ػ٠ٕٗؾزاالٍززجبع ِٓ اٌقالي اٌزٟ ِٕٙب اٌزٛاٙغ ٌُٙ، ٚ األفن ثّغبِغ لٍٛثُٙ، ٚ ٘ىنا 

ٚ ٠ؾزموٚٔٗ ثلٚهُ٘، ٚ ٠ّْٕٚٛ اٌٝ ٍٛاٖ ثؼل اٌٛصٛق ثّب ٠وٙٛٔٗ ِٓ فالٌٗ. فزّٕٛ فوٚع ٘نا ٚ ٔنٚٞ 

 فوٚع األٚي ٚ ٠ٕٙلَ ثٕبء ث١زٗ." 
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ٚ ٠ؼٕٟ مٌه أْ اٌغ١ً األٚي ِٓ ػّو اٌلٌٚخ ٠زغٗ اٌٝ ثٕبء اٌؾٚبهح ٚ ل١بَ اٌٍّه فٟ ىِٓ رىْٛ ف١ٗ      

اٌؼٖج١خ ل٠ٛخ، ف١جٕٝ اٌّغل ٚ ٠ئٌٍ كٌٚخ ل٠ٛخ، صُ ٠ؤرٟ اٌغ١ً اٌضبٟٔ ١ٌٛإً ثٕبء اٌلٌٚخ ٚ لٛرٙب ػٍٝ 

ء ِٓ اٌزم١ٖو فٟ اال٘زّبَ اٍبً ِب ٍّؼٗ ِٓ اٌغ١ً األٚي ٚ و١ف ػبْ ِٓ ثٕبء مٌه اٌّغل ٌىٕٗ ثْٟ

ثبٌؼٖج١خ أٚ رزَغ هاثطخ اٌٛالء ٌززٕبىي ػٓ ثؼ٘ ػٕبٕو٘ب اٌمل٠ّخ، صُ ٠ؤرٟ اٌغ١ً اٌضبٌش فزىْٛ اٌلٌٚخ 

فٟ لّخ اٌؾٚبهح ٚ اٌمٛح ٌىٕٗ ال ٠ؼوف ػٓ ثٕبء مٌه اٌّغل اال ِٓ ِب ٠زلاٌٚٗ اٌغ١ً اٌضبٟٔ فززٕبىي ِغ 

١ً اٌواثغ ف١وٜ أْ ِب ٍٕٚذ ا١ٌٗ اٌلٌٚخ ١ٌٌ ِٓ لٛح مٌه اٌؼٖج١خ ِٓ ثؼ٘ ػٕبٕو٘ب، صُ ٠ؤرٟ اٌغ

اٌؼٖج١خ ٚ هاثطخ اٌٛالء ٚ أّب ٟ٘ لٚبء ٚ لله فٙٛ ِغل ٠يٚي وّب أرٝ فال ٠ؼًّ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ  

ٚ اٌؼًّ ػٍٝ رم٠ٛزٗ ثً ٠ٕفوك ثبٌؾىُ ٚ ٠ؾزمو ألوأٗ فٟ اٌؼٖج١خ ف١ؾزموٚٔٗ ف١مغ فو٠َخ ٌٍؼٖج١ب د اٌزٟ 

 ، ٚ ٘ىنا ٠ؤمْ هللا ثقواة اٌلٌٚخ ٚ ىٚاٌٙب. فٟ ٛٛه ثٕبء ِغل٘ب

 أًىاع الطُاضاخ -ب(  

٠مٛي ثٓ فٍلْٚ; " صُ اْ ٘نا االعزّبع اما ؽًٖ ٌٍجْو وّب لوهٔبٖ ٚ رُ ػّواْ اٌؼبٌُ ثُٙ، فالثل       

ٚ ١ٌَذ آٌخ اٌَالػ    ِٓ ٚاىع ٠لفغ ثؼُٚٙ ػٓ ثؼ٘ ٌّب فٟ ٛجبػُٙ اٌؾ١ٛا١ٔخ ِٓ اٌؼلٚاْ ٚ اٌظٍُ،

ؼٍذ كافؼخ ٌؼلٚاْ اٌؾ١ٛأبد اٌؼغُ وبف١خ فٟ كفغ اٌؼلٚاْ ػُٕٙ ألٔٙب ِٛعٛكح ٌغ١ّؼُٙ، فالثل ِٓ اٌزٟ ع

             ّٟء آفو ٠لفغ ثؼُٚٙ ػٓ ثؼ٘، ٚ ال ٠ىْٛ ِٓ غ١وُ٘ ٌمٖٛه ع١ّغ اٌؾ١ٛأبد ػٓ ِلاهوُٙ 

اٌمب٘وح، ؽزٝ ال ٠ًٖ  ٚ اٌٙبِبرُٙ، ف١ىْٛ مٌه اٌٛاىع ٚاؽلا ُِٕٙ ٠ىْٛ ػ١ٍُٙ اٌغٍجخ ٚ اٌٍَطبْ ٚ ا١ٌل

أؽل اٌٝ غ١وٖ ثؼلٚاْ ٚ ٘نا ٘ٛ ِؼٕٝ " اٌٍّه " "
(25)

      

ٚ ٠ؼٕٝ ٘نا اٌمٛي أْ ٚعٛك اٌلٌٚخ ٙوٚهٞ ٌزؾم١ك اٌَالَ ٚ األِٓ ٚ االٍزمواه ث١ٓ األفواك، ٚ ٘نا     

ػٓ وْٛ االَٔبْ أٔبٟٔ ثطج١ؼزٗ، ٚ ِفطٛه ػٍٝ اٌؼلٚاْ، ٚ ِٓ صُ فال ٠زؾمك إٌظبَ ٚ هك اٌؼلٚاْ 

ثؼُٚٙ اال ثٛعٛك اٌؾبوُ اٌنٞ ٠َٙو ػٍٝ اٍزمواه اٌّغزّغ، ٚ رؾم١ك ٍؼبكح األفواك ٚ ؽو٠زُٙ، وّب 

          ١َٗ وٟ ٠غٍجٛٔٗ، ٠غت ػٍٝ اٌؾبوُ أْ ٠ىْٛ ل٠ٛب ٕبهِب فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ ؽزٝ ال ٠ؼوٗ ٔفَٗ ٌّٕبف

 ٚ ١َ٠طوْٚ ػٍٝ اٌؾىُ. 

ٚ اٌؾبوُ فٟ ٔظو اثٓ فٍلْٚ ٠َزّل ٍٍطزٗ اِب ِٓ ّوع ِٕيي ِٓ ػٕل هللا ٠ٛعت ػٍٝ اٌْؼت أم١بكٖ      

ا١ٌٗ، ثَجت ا٠ّبُٔٙ ثبٌوٍبٌخ اٌْوػ١خ إٌّيٌخ، ٚ اٌزٟ رغؼً ِٓ ٛبػخ اٌؾبوُ ٚاعت ِب ٌُ ٠ؤِو ثّؼ١ٖخ 

اٌؼبلجخ ٚ ِواػبح ٔغبح اٌؼجبك فٟ هللا، ٚ ٟ٘ ٍٍطخ ف١ٙب ٔفغ فٟ اٌل١ٔب ٚ ا٢فوح، ٌؼٍُ هللا ثبٌّٖبٌؼ فٟ 

ا٢فوح، ٚ اِب أْ ٠َزّل ٍٍطزٗ ِٓ ا١ٌَبٍخ اٌؼم١ٍخ اٌزٟ رغؼً اٌطبػخ ٌٍمبْٔٛ ٌّب ٠زّٕٚٗ ِٓ اٌّٖبٌؼ 
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اٌؼبِخ ٚ اٌلفبع ػٕٙب، ٚ ٘نٖ اٌٍَطخ ٠ؾًٖ ٔفؼب فٟ اٌل١ٔب فمٜ. صُ اْ ا١ٌَبٍخ اٌؼم١ٍخ ػٍٝ ٚع١ٙٓ 

ٌؼ اٌؾبوُ فٟ اٍزمبِخ ٍِىٗ ػٍٝ اٌقٖٛٓ، ألْ اٍزمبِخ ٚ ِٖب أؽلّ٘ب ٠واػٟ اٌّٖبٌؼ ػٍٝ اٌؼَّٛ

اٌلٌٚخ رمزٟٚ اٌؼًّ ػٍٝ ١ٕبٔخ اٌّٖبٌؼ اٌؼبِخ ٚ اٌلفبع ػٕٙب ٚ رول١زٙب ٚ ر١ٍٛغ ِغبالرٙب. أِب اٌٛعٗ 

اٌضبٟٔ، ف١واػٟ ف١ٙب ٍِٖؾخ اٌؾبوُ ٚ و١ف ٠َزم١ُ ٌٗ اٌؾىُ ِغ اٌمٙو ٚ االٍزطبٌخ، ألْ فٟ مٌه فلِخ 

ّٙبْ اٍزمواه اٌلٌٚخ، ٚ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ اٌزٟ رؼًّ ػ١ٍٙب ع١ّغ اٌلٚي وبفوح أَ ٌٍٍّٖؾخ اٌؼبِخ ٚ 

ٍَِّخ.
(26)

  

وّب أكهن اثٓ فٍلْٚ أ١ّ٘خ اٌؼلي فٟ ل١بَ اٌؾٚبهح ٚ اٌؼّواْ، فقٖٔ ٌٗ فٟ ِملِزٗ ػٕٛأب "      

٘ت ثآِبٌُٙ اٌظٍُ ِئمْ ثقواة اٌؼّواْ " ام ٠مٛي فٟ مٌه; " أػٍُ أْ اٌؼلٚاْ ػٍٝ إٌبً فٟ أِٛاٌُٙ ما

                ُ، ٚ ام م٘جذ آِبٌُٙ فٟ اوزَبثُٙفٟ رؾ١ٍٖٙب ٌّب ٠وٚٔٗ ِٓ غب٠زٙب ٚ ١ِٖو٘ب أزٙبثٙب ِٓ أ٠ل٠ٙ

ٚ رؾ١ٍٖٙب أمجٚذ أ٠ل٠ُٙ ػٓ اٌَؼٟ فٟ مٌه، ٚ ػٍٝ لله االػزلاء ٚ َٔجزٗ ٠ىْٛ أمجبٗ اٌوػب٠ب ػٓ 

ع١ّغ أثٛاة اٌّؼبُ، وبْ اٌمؼٛك ػٓ اٌىَت ونٌه اٌَؼٟ فٟ االوزَبة، فبما وبْ االػزلاء وض١و ػبِب فٟ 

ٌن٘بثٗ ا٢ِبي عٍّخ ثلفٌٛٗ ِٓ ع١ّغ أثٛاثٙب، ٚ اْ وبْ االػزلاء ١َ٠وا وبْ االٔمجبٗ ػٓ اٌىَت َٔجزٗ، 

           ٚ اٌؼّواْ ٚ ٚفٛهٖ ٚ ٔفبق أٍٛالٗ، أّب ٘ٛ ثبألػّبي ٚ ٍؼٟ إٌبً فٟ اٌّٖبٌؼ ٚ اٌّىبٍت، ما٘ج١ٓ 

لؼل إٌبً ػٓ اٌّؼبُ ٚ أمجٚذ أ٠ل٠ُٙ ػٓ اٌّىبٍت وَلد أٍٛاق اٌؼّواْ، ٚ أزمٖذ ٚ عبئ١ٓ، فبما 

األؽٛاي اثنغو إٌبً فٟ ا٢فبق ِٓ غ١و رٍه اإل٠بٌخ فٟ ٍٛت اٌوىق ف١ّب فوط ػٓ ٔطبلٙب، فقف ٍبوٓ 

اٌمطو، ٚ فٍذ ك٠بهٖ، ٚ فوثذ أِٖبهٖ، ٚ افزً ثبفزالٌٗ ؽبي اٌلٌٚخ ٚ اٌٍَطبْ، ٌّب أٔٙب ٕٛهح 

ؼّواْ رفَل ثفَبك ِبكرٙب ٙوٚهح."اٌ
(27)

ٚ ٌّب وبْ اٌظٍُ ثبِىبٔٗ فواة اٌؼّواْ ٚ فَبك اٌؾٚبهح فمل   

هأٜ اثٓ فٍلْٚ ٙوٚهح اٌزياَ اٌؾبوُ ثبٌؼلي ٚ رغٕت اٌغٛه فٟ وً اٌّغبالد، ٚ ؽزٝ اٌْو٠ؼخ 

ٝ ؽفع اإلٍال١ِخ إٌّيٌخ لل ٖٔذ ػٍٝ مٌه، ام ٔغل ِغّٛػخ ِٓ اٌّمبٕل اٌٚوٚه٠خ رؼًّ وٍٙب ػٍ

إٌٛع اٌجْوٞ ٚ ٟ٘ فَّخ ِمبٕل; ؽفع اٌل٠ٓ، ؽفع إٌفٌ، ؽفع اٌؼمً، ؽفع إًٌَ ٚ ؽفع اٌّبي، وّب 

 تيأْ اٌْبهع فٟ ٚٙؼٗ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚٙغ رؾو٠ُ اٌظٍُ فٟ ِووي اال٘زّبَ رغٕجب ٌفَبك اٌؼّواْ، ٌنٌه ٔغل 

، ٚ ٘ٛ ِب ٠ْٕؤ ػٕٗ ِٓ ٠مٛي;" ٚ اػٍُ أْ ٘نٖ ٟ٘ اٌؾىّخ اٌّمٖٛكح ٌٍْبهع فٟ رؾو٠ُ اٌظٍُ خلذوى

فَبك اٌؼّواْ ٚ فواثٗ، ٚ مٌه ِئمْ ثبٔمطبع إٌٛع اٌجْوٞ، ٚ ٟ٘ اٌؾىّخ اٌؼبِخ اٌّواػبح ٌٍْوع فٟ 

ع١ّغ ِمبٕلٖ اٌٚوٚه٠خ اٌقَّخ، ِٓ ؽفع اٌل٠ٓ ٚ إٌفٌ ٚ اٌؼمً ٚ إًٌَ ٚ اٌّبي، فٍّب وبْ اٌظٍُ وّب 
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ؼّواْ، وبْ ؽىّخ اٌؾظو ف١ٗ ِٛعٛكح، فىبْ هأ٠ذ ِئمْ ثبٔمطبع إٌٛع ٌّب أكٜ ا١ٌٗ ِٓ رقو٠ت اٌ

رؾو٠ّٗ ِّٙب، ٚ أكٌزٗ ِٓ اٌموآْ ٚ إٌَخ وض١وح، أوضو ِٓ أْ ٠ؤفن٘ب لبْٔٛ اٌٚجٜ ٚ اٌؾٖو."
(28)

    

اٌٝ اٌغّغ ث١ٓ ا١ٌَبٍخ ٚ األفالق ألْ فٟ هأ٠ٗ األفالق رىَت  تي خلذوىٚ ِٓ عٙخ أفوٜ كػب     

ث١ٓ اٌؾبوُ ٚ اٌّؾىَٛ، اٌؾبوُ ال ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ َِزجلا ؽزٝ ٠ٕزٟٙ اٌلٌٚخ اٌمٛح ٚ رّزٓ اٌوٚاثٜ ا١ٌَب١ٍخ 

ؽىّٗ ثضٛهح ّؼج١خ، ٚ ال ٠ىْٛ ِزوف١ب ؽزٝ ٠غؼً ٔفَٗ ػوٙخ ٌؼلَ اٌطبػخ، ٌنٌه ٔغلٖ ٠مٛي;" ... اما 

وبٔذ ٘نٖ اٌٍّىخ ٚ رٛاثؼٙب ِٓ اٌغٛكح ثّىبْ، ؽًٖ اٌّمٖٛك ِٓ اٌٍَطبْ ػٍٝ أرُ اٌٛعٖٛ، فبٔٙب اْ 

ٚ اما وبٔذ ١ٍئخ ِزؼَفخ وبْ مٌه ٙوها ػ١ٍُٙ ٚ ا٘الوب     ٕبٌؾخ وبْ مٌه ٍِٖؾخ ٌُٙ،  وبٔذ ع١ٍّخ

          ٌُٙ. ٚ ٠ؼٛك ؽَٓ اٌٍّىخ اٌٝ اٌوفك فبْ اٌٍّه اما وبْ لب٘وا ثبْٛب ثبٌؼمٛثبد، ِٕمجب ػٛهاد إٌبً 

                   ثٙب ٚ فَلد ثٖبئوُ٘ ٚ رؼل٠ل مٔٛثُٙ، ٍُّّٙ اٌقٛف ٚ المٚا ِٕٗ ثبٌىنة ٚ اٌّىو ٚ اٌقل٠ؼخ، فزقٍمٛا

أفاللُٙ، ٚ هثّب فنٌٖٛ فٟ ِٛٛٓ اٌؾوٚة ٚ اٌّلافؼبد، ففَلد اٌؾّب٠خ ثفَبك ا١ٌٕبد، ٚ هثّب أعّؼٛا ٚ 

         ػٍٝ لزٍٗ ٌنٌه فزفَل اٌلٌٚخ ٚ ٠قوة ا١ٌَبط... ٚ اما وبْ هف١مب ثُٙ ِغبٚىا ػٓ ١ٍئبرُٙ اٍزٕبِٛا ا١ٌٗ، 

ا ِؾجزٗ، ٚ اٍزّبرٛا كٚٔٗ فٟ ِؾبهثخ أػلائٗ فبٍزمبَ األِو ِٓ وً عبٔت..."ٚ المٚا ثٗ ٚ أّوثٛ
(29)

وّب  

أٔٗ ٠وف٘ اٌمٛي ثلٌٚخ األٔج١بء ففٟ هأ٠ٗ ١ٌٌ ثبٌٚوٚهح أْ ٠ىْٛ اٌؾبوُ ٔج١ب أٚ لو٠جب ِٓ مٌه، ألْ 

خ ٌٍؾىّبء ٕ٘بن أُِ ثٕذ كٚي ل٠ٛخ كْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٙب أٔج١بء ِٓ لَٛ اٌّغًٛ، ٌنٌه لبي;"... ٚ ٘نٖ اٌم١ٚ

غ١و ثو٘ب١ٔخ وّب رواٖ، ام اٌٛعٛك ٚ ؽ١بح اٌجْو لل رزُ ِٓ كْٚ مٌه، ثّب ٠فوٙٗ ثفوٙٗ اٌؾبوُ ٌٕفَٗ أٚ 

ثبٌؼٖج١خ اٌزٟ ٠مزله ثٙب ػٍٝ لٙوُ٘ ٚ ؽٍُّٙ ػٍٝ عبكرٗ، فؤً٘ اٌىزبة ٚ اٌّزجؼْٛ ٌألٔج١بء ل١ٍٍْٛ 

             مٌه فمل وبٔذ ٌُٙ اٌلٚي ُ ٚ ِٗ ثبٌَٕجخ اٌٝ اٌّغًٛ اٌن٠ٓ ١ٌٌ ٌُٙ وزبة، فبُٔٙ أوضو أً٘ اٌؼٍ

فٚال ػٓ اٌؾ١بح، ٚ ونٌه ٟ٘ ٌُٙ ٌٙنا اٌؼٙل فٟ األلب١ٌُ إٌّؾوفخ فٟ اٌّْبي ٚ اٌغٕٛة ثقالف  ،ٚ ا٢صبه

ؽ١بح اٌجْو، فٛٙٝ كْٚ ٚاىع ٌُٙ اٌجزخ، فبٔٗ ٠ّزٕغ ٚ ثٙنا ٠زج١ٓ ٌه غٍطُٙ فٟ ٚعٛة إٌجٛاد، ٚ أٔٗ 

اٌْوع وّب ٘ٛ ِن٘ت اٌٍَف ِٓ األِخ ٚ هللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك."١ٌٌ ثؼمٍٟ ٚ أّب ِلهوٗ 
(30)

 

             ١ٌٌ ِّٓ ٠مٌْٛٛ ثٕظو٠خ اٌؾك اإلٌٟٙ فٟ اٌم١بَ ثبٌٍَطخ ا١ٌَب١ٍخ، تي خلذوىٚ ثٙنا اٌمٛي ٠ىْٛ     

ٚ ١ٌٌ ِّٓ ٠مٌْٛٛ ثٕظو٠خ اٌؼمل االعزّبػٟ، ثً ِّٓ ٠مٌْٛٛ ثٕظو٠خ اٌمٛح ٚ اٌغٍجخ
(31)

ففٟ هأ٠ٗ أْ  

رؤ١ٌٍ اٌلٌٚخ الثل أْ رمَٛ ثٙب اٌؼٖج١خ اٌم٠ٛخ ٚ اٌغبٌجخ ٌٍؼٖج١بد األفوٜ، ٚ ٌىٓ ٘نا اٌمٙو ٚ ٘نٖ اٌمٛح 
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          اٌزٟ رّبهٍٙب اٌٍَطخ ا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ اٌؼٖج١بد اٌّغٍٛثخ اٌزٟ رمغ رؾذ ٍٍطزٙب ال رٙلف اٌٝ االٍزجلاك 

ٌنٞ ٠مَٛ ثؾّب٠خ اٌوػب٠ب ٚ هك اٌّظبٌُ ػٓ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ٚ أّب اٌٝ رؾم١ك اإلٛبه ا١ٌَبٍٟ اٌْوػٟ ا

 ٌّب فٟ ٛجبع اٌجْو ِٓ اٌؼلٚاْ ٚ األٔب١ٔخ.

أِب اٌؾىُ اٌنٞ ٠واٖ ثٓ فٍلْٚ أفًٚ أّىبي اٌٍَطخ ا١ٌَب١ٍخ فٙٛ اٌقالفخ اٌْوػ١خ ٚ ٟ٘ " ؽًّ     

١ُٙ، ام أؽٛاي اٌل١ٔب اٌىبفخ ػٍٝ ِمزٚٝ إٌظو اٌْوػٟ فٟ ِٖبٌؾُٙ األفو٠ٚخ ٚ اٌل٠ٛ١ٔخ، اٌواعؼخ اٌ

روعغ وٍٙب ػٕل اٌْبهع اٌٝ اػزجبه٘ب ثّٖبٌؼ ا٢فوح، لٟٙ فٟ اٌؾم١مخ فالفخ ػٓ ٕبؽت اٌْوع فٟ 

ؽواٍخ اٌل٠ٓ ٚ ١ٍبٍخ اٌل١ٔب."
(32)

مٌه ٌّب وبْ االعزّبع اٌجْوٞ ٠مزٟٚ ثبٌٚوٚهح ٚعٛك اٌؾبوُ، فبما  

ٓ اٌؾك، ِغؾفخ ثّٓ رؾذ ٠لٖ ِٓ اٌقٍك فٟ وبْ اٌؾىُ ثبٌمٙو ٚ اٌزغٍت وبٔذ أؽىبِٗ فٟ اٌغبٌت عبئوح ػ

أؽٛاي ك١ٔبُ٘، ٌؾٍّٗ أ٠بُ٘ فٟ اٌغبٌت ػٍٝ ِب ١ٌٌ فٟ ٛٛلُٙ ِٓ أغواٙٗ ٚ ّٙٛارٗ. ٚ اما هعغ اٌٝ 

اٌمٛا١ٔٓ ا١ٌَب١ٍخ اٌّفوٚٙخ اٌزٟ ٠ٍَّٙب اٌىبفخ ٚ ٠ٕمبكْٚ اي أؽىبِٙب، وّب وبْ مٌه ٌٍفوً، ٚ اما فٍذ 

 أِو٘ب ٚ ال ٠زُ اٍزالإ٘ب. اٌلٌٚخ ِٓ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ ٌُ ٠َززت 

، ٚ اما ٌٚخ ٚ ثٖبئو٘ب، وبٔذ ١ٍبٍخ ػم١ٍخٚ اما وبٔذ ٘نٖ اٌمٛا١ٔٓ ِفوٚٙخ ِٓ اٌؼمالء ٚ أوبثو اٌل    

مٌه  ،ٔبفؼخ فٟ اٌؾ١بح اٌل١ٔب ٚ ا٢فوحوبٔذ ِفوٚٙخ ِٓ هللا ثْبهع ٠موه٘ب ٚ ٠ْوػٙب وبٔذ ١ٍبٍخ ك١ٕ٠خ 

فبٌّمٖٛك ثُٙ أّب ٘ٛ ك٠ُٕٙ اٌّفٟٚ ثُٙ اٌٝ اٌَؼبكح فٟ  أْ اٌقٍك ١ٌٌ اٌّمٖٛك ثُٙ ك١ٔبُ٘ فمٜ...

آفورُٙ. فغبءد اٌْوائغ ثؾٍُّٙ ػٍٝ مٌه فٟ ع١ّغ أؽٛاٌُٙ، ِٓ ػجبكح ٚ ِؼبٍِخ ؽزٝ اٌٍّه اٌنٞ ٘ٛ 

ِٕٗ  ٛج١ؼٟ ٌالعزّبع اإلَٔبٟٔ فؤعورٗ ػً ِٕٙظ اٌل٠ٓ ١ٌىْٛ اٌىً ِؾٛٛب ثٕظو اٌْبهع. ٌنٌه فّب وبْ

ٚ اّ٘بي اٌمٛح اٌغٚج١خ فٟ ِوػب٘ب فغٛه ٚ ػلٚاْ ٚ ِنَِٛ ػٕلٖ، وّب ٘ٛ فٟ  تثّمزٚٝ اٌمٙو ٚ اٌزغٍ

ِمزٚٝ اٌؾىّخ ا١ٌَب١ٍخ، ٚ ِب وبْ ِٕٗ ثّمزٚٝ ا١ٌَبٍخ ٚ أؽىبِٙب فّنَِٛ أ٠ٚب ألٔٗ ٔظو ثغ١و ٔٛه 

هللا.
(33 )

ٚ ٘ىنا ٠زج١ٓ أْ ِؼٕٝ اٌقالفخ ٚ ٟ٘ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ اٌٍّه اٌطج١ؼٟ اٌنٞ ٠ىْٛ ثّمزٚٝ إٌظو 

اٌؼمٍٟ ٚ ٘ٛ ٠ٙزُ ثبٌّٖبٌؼ اٌل٠ٛ١ٔخ ٚ كفغ اٌٚوه، ٚ اٌٍَطخ اٌْوػ١خ اٌزٟ رىْٛ ثّمزٚٝ إٌظو 

 اٌْوػٟ اٌلٞ ٠ٙزُ ثبٌّٖبٌؼ اٌل٠ٛ١ٔخ ٚ األفو٠ٚخ ػٍٝ اٌَٛاء.

ٚ ٠وثٜ ثٓ فٍلْٚ ث١ٓ ٌفع اإلِبِخ ٚ ٌفع اٌق١ٍفخ، فبٌؾبوُ ٠َّٝ اِبِب ألٔٗ ٠ْجٗ اإلِبَ فٟ اٌٖالح فٟ     

االلزلاء ثٗ، ٚ ٠َّٝ ف١ٍفخ ٌىٛٔٗ ٠قٍف اٌوٍٛي) ٓ( فٟ ر١١َو أِٛه اٌوػ١خ.االرجبع ٚ 
(34) 
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 .:34، ٓ الوقذهحاثٓ فٍلْٚ،  - 
33

 .349اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ  - 
34

 .:34اٌّٖله ٔفَٗ، ٓ  - 
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 الخاتوح

ٚ٘ىنا َٔزٕزظ ِٓ ٘نا اٌزؾ١ًٍ أْ ٔظو٠خ اٌلٌٚخ ػٕل اثٓ فٍلْٚ لبئّخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌٛالؼٟ ٌم١بَ اٌلٌٚخ   

ٚ ىٚاٌٙب، ٚ ٘ٛ رؾ١ًٍ اٍزقٍٖٗ ِٓ ٚالغ اٌلٌٚخ اإلٍال١ِخ ٚ األٛٛاه اٌزٟ ِود ثٙب، فبٕخ ٚ أٔٗ ػِ 

اٌٝ اٙطواة اٌقالفخ اإلٍال١ِخ، فزوح ثلا٠خ أمَبَ اٌلٚي اإلٍال١ِخ ثفؼً ػٛاًِ كاف١ٍخ ٚ فبهع١خ أكد 

 ؽزٝ إٔجؾذ فو٠َخ ٌٍلٚي األفوٜ.

                                  

                               

 


	من هذا كله يظهر أن ابن خلدون يبين مدى حاجة الإنسان إلى غيره من الناس لاستمرار النسل            و الحياة البشرية، و هو ما يطلق عليه اسم " العمران البشري "، و يرى أنه ضروري من حيث الطبيعة البشرية التي ركبها الله بإحكام، لذلك نجده يقول في كتابه ا...
	و يرى الدكتور مصطفى النشار أن بن خلدون عبر عن الاجتماع البشري بلفظ " العمران "، لأن في رأيه أن مصطلح الاجتماع يصدق أيضا على الحيوانات و الحشرات التي تعيش عن طريق الاجتماع           و التنظيم، كمجتمع النحل أو النمل، و لكن هذا الاجتماع الحيواني فط...
	و هذا العمران البشري لا يمكن أن يحدث دون وجود إقليم جغرافي يستقر عليه هذا الاجتماع، و لهذا فقد اهتم ابن خلدون بالبحث في مختلف الخصائص الجغرافية للأقاليم التي استقر فيها الجنس البشري، لأن في رأيه أن للوسط الجغرافي أثر بالغ في اختلاف الناس في طبائعه...
	و في هذا السياق فقد تحدث بن خلدون عن أهم الأقاليم الجغرافية التي حدث فها العمران البشري،          و أسس فيها الحضارة، و هي أقاليم تتصف الاعتدال المناخي، قد أستند في ذلك إلى الاكتشافات الجغرافية التي تحدث عنها العلماء الجغرافيون العرب و اليونان، كم...
	و أما من حيث الاعتدال فإنه يتوقف ذلك عل استبعاد الافراط في الحر و البرد، و على هذا الأساس فقد بين بن خلدون أن الأقاليم المعتدلة هي الإقليم الرابع و الثالث و الخامس، لكن الإقليم الرابع أكثر الأقاليم اعتدالا بينما الأقاليم الثاني و السادس و الأول و ا...
	ثم إن شعوب هذه الأقاليم المعتدلة نجدها – حسبه - معتدلة حتى في مساكنها و ملابسها و أقواتها          و صنائعها، فأفرادها يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة، و يتناغون في استجادة الآلات                 و المواعين، و يذهبون في ذلك إلى ا...
	أما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال كالإقليم الأول و السابع و الثاني و السادس، فإن شعوبها أبعد عن الاعتدال في جميع أحوالها، فبناؤهم بالطين و القصب، و أقواتهم من الذرة  و العشب، و ملابسهم من أوراق الأشجار و الجلود، بل و أكثرهم عرايا من اللباس، و فواكه...
	أما فيما يخص تأثير المناخ على سكان هذه الأقاليم، فيرى بن خلدون أن القول بأن سكان جنوب الكرة الأرضية الذين يشكلون الإقليم الأول و الثاني، لهم بشرة سوداء لأنهم ينتسبون إلى حام بن نوح، الذي دعا عليه نوح بسواد البشرة، فهذا قول باطل في نظره، و إنما يع...
	أما فيما يخص خصوبة الأقاليم المعتدلة من الإقليم الرابع و الثالث و الخامس، فيرى بن خلدون أن أراضيها ليست كلها خصبة، بل ما هو خصب منها فيتوفر فيها العيش لسكانها من الحبوب و الحنطة           و الفواكه و ذلك لاعتدال أراضيها، و فيها من الأراضي ما هو ليس...
	و نعرف من هذا التحليل أن بن خلدون يولي اهتماما كبير للجانب الجغرافي للمجتمع، و كذلك تأثير التضاريس و المناخ، لأن ذلك له تأثير على البنية الاجتماعية و الثقافية و الحضارية للمجتمع و الدولة.
	المحاضرة التاسعة:
	تابع ( نظرية الدولة عند بن خلدون)
	ج)- قيام الدولة و زوالها ( العصبية و الملك)
	يرى بن خلدون أن القوة و الصرامة التي يجب أن يتحلى بها الحاكم يستمدها من قوة العصبية،            و من ثم يجعل العصبية أساس الملك أي أساس قيام الدولة. و مفهوم العصبية عند ابن خلدون تعني قوة الروابط الاجتماعية التي تطيل عمر الاستقرار الاجتماعي، و ...
	و تتسع العصبية باتساع علاقات النسب و صلات الرحم، لأن فائدة النسب في هذا الالتحام و الألفة التي تقع المناصرة و الألفة، ثم يمكن أن تتسع العصبية إلى رابطة الولاء للحلف و الدين، فتتجاوز علاقات النسب و صلات الرحم و يتسع مجالها، و من ثم تكون العصبية ...
	و هذا يعني أن العصبية هي تحقيق للحس المعنوي الذي يمتن العلاقات بين أفراد الأسرة أو العشيرة أو القبيلة أو الدولة و يعزز روح التضامن بينهم، و من ثم فإذا كانت العصبية تبدأ طبيعيا في أفراد الأسرة الواحدة ثم تتسع إلى القبيلة في شكل علاقات النسب، ثم إل...
	ثم أن العصبية تكون قوية كلما اتسع نطاقها من رابطة الدم إلى رابطة النسب و الحلف  و الولاء، فالنسب في رأي ابن خلدون لا يستوجب بالضرورة وجود رابطة القرابة إذ يمكن للفرد أن ينفرد عن نسبه الأصلي لينظم إلى نسب آخر، و هذا يحدث لأسباب عديدة منها أن يفر ا...
	و لما كانت العصبية بهذا المفهوم، فهي تظهر بكثير من القوة و الوضوح في المجتمعات القبلية،           و هي تلك التي يحددها ابن خلدون بمجتمعات البداوة و الأرياف، لكونها مجتمعات منغلقة على نفسها بالنظر إلى نمط المعيشة الذي تنتهجه و النمط الاقتصادي الذ...
	و في نظر ناصيف نصار فإن ابن خلدون قد ميز بين ثلاثة فئات من البداوة متصلة ببعضها البعض: فهناك البداوة المترحلون و هم بداوة أقحاح الذين يسكنون الصحراء في القفار، و البداوة نصف المنتجعون و هم الشاوية أي القائمون على الشاء و البقر و هم لا يبعدون في ا...
	فأما البداوة المزارعون القائمون على الفلح و الزراعة و تربية الحيوانات كالغنم و المعز و الأبقار فهم الذين يستقرون استقرارا تاما في الحواضر و القرى و الجبال، و هم أقدر على غيرهم في تأسيس الحضارة كونهم مهيؤون للتمدن عن طريق قدرتهم عن زيادة الإنتاج ...
	أما البداوة نصف المنتجعون أو الشاوية فهم يستقرون نسبيا في مناطق تتوفر فيها ضرورات العيش من المراعي و المزارع، و يسكنون بيوتا من الطين، و غذاءهم من اللحوم الحبوب و الحنطة، و يهتمون بتربية الأغنام و المعز، و هي مصدر غذائهم من اللحوم و الألبان و الص...
	يقول بن خلدون: " ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه و تم عمران العالم بهم، فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلم،   و ليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم كافية في دفع العدوان عنهم ...
	و يعنى هذا القول أن وجود الدولة ضروري لتحقيق السلام و الأمن و الاستقرار بين الأفراد، و هذا كون الانسان أناني بطبيعته، و مفطور على العدوان، و من ثم فلا يتحقق النظام و رد العدوان عن بعضهم إلا بوجود الحاكم الذي يسهر على استقرار المجتمع، و تحقيق سعادة...
	و الحاكم في نظر ابن خلدون يستمد سلطته إما من شرع منزل من عند الله يوجب على الشعب انقياده إليه، بسبب إيمانهم بالرسالة الشرعية المنزلة، و التي تجعل من طاعة الحاكم واجب ما لم يأمر بمعصية الله، و هي سلطة فيها نفع في الدنيا و الآخرة، لعلم الله بالمصال...
	كما أدرك ابن خلدون أهمية العدل في قيام الحضارة و العمران، فخصص له في مقدمته عنوانا " الظلم مؤذن بخراب العمران " إذ يقول في ذلك: " أعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها لما يرونه من غايتها و مصيرها انتهابها من أيديهم، و إذ ذ...
	و بهذا القول يكون بن خلدون ليس ممن يقولون بنظرية الحق الإلهي في القيام بالسلطة السياسية،             و ليس ممن يقولون بنظرية العقد الاجتماعي، بل ممن يقولون بنظرية القوة و الغلبة( ) ففي رأيه أن تأسيس الدولة لابد أن تقوم بها العصبية القوية و الغالبة...
	أما الحكم الذي يراه بن خلدون أفضل أشكال السلطة السياسية فهو الخلافة الشرعية و هي " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيوية، الراجعة إليهم، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، قهي في الحقيقة خلا...
	و إذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء و أكابر الدولة و بصائرها، كانت سياسة عقلية، و إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها و يشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا و الآخرة، ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط... فالمقصود بهم إنما هو...
	و يربط بن خلدون بين لفظ الإمامة و لفظ الخليفة، فالحاكم يسمى إماما لأنه يشبه الإمام في الصلاة في الاتباع و الاقتداء به، و يسمى خليفة لكونه يخلف الرسول( ص) في تسيير أمور الرعية.( )



