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 مخيسي ساعد

 مقـدمــة :
ؼعدمسؾؿماظؽالممجزءامػاعامعـماظػؾلػةماإلدالعقةمظعدةمأدؾابمعـفاممأغفمميـؾماجلاغبماألوصرمظمم

م:م مظؾػؾلػة مادلؾاحثماظؿؼؾقدؼة مالمخترجمسـ مأنمعقضقساتف مطؿا م اظرتاثماإلدالعلمعـمحقثماظؽؿ.

ماظؼقؿ، مو مادلعرصة م ماظقجقد مأغف مم–وعـفا ماظؽالم مضضاؼاه–أيمسؾؿ متؿداخؾ معا معقاضػموآراءمممطـريا و

مسؾؿائفمععماظؼضاؼاموادلقاضػمواآلراءماظػؾلػقةم)ادلشائقةماإلدالعقة(موحؿكماظصقصقةمموماظػؼفقة.مم

ماظػؾلػةم مبني ماظؿؽاعؾ مو ماظؿداخؾ مأوجف معـ موجف ماظؽالم مسؾؿ مو ماظػارابل مسـ محدؼــا مظعؾ و

سؾؿمماظؽالممظمممإرارمصؾلػةمإدالعقةمذاتمحماورمعؿعددة،مععمضرورةماإلذارةمإشممأنم)ادلشائقة(مموم

مسالضةماظػارابلمبعؾؿماظؽالممميؽــامدرادؿفامعـمجاغؾنيمؼصعبماظؿػاضؾمبقـفؿام:م

اجلاغبماألولم:مؼؿؿـؾمظمماآلراءماظؽالعقةمظؾػارابلمومػلمعؾـقثةمظممخمؿؾػمعمظػاتف،مصعؾكمدؾقؾم

م مأن مميؽـ ماجلقػرمادلـال ماإلهلقة، ماظصػات معقضقع مررضفا ماظيت ماظؽالعقة مادلقضقسات معـ غذطر

ومأّعاماجلاغبماظـاغلموػقمعقضقعمػذهماظدرادةمصقؿؿـؾمظممعػفقمم…اظػرد،اظلؾؾقةمضدمماظعاملموحدوثف

ماظعؾقم" مظممطؿابفم"مإحصاء مجاء مطؿا ماظؽالم ماظداردقنمعـمأصضؾمادلػاػقؿممسؾؿ وػقمادلػفقمماظذيمسّده

مسطقتمهلذاماظعؾؿمسؾكمعرماألزعـة.ماظيتمأ

ومػقممم1"إحصاءماظعؾقمظممطؿابفم:"مم–طؿامُذطرمعـمضؾؾمم–ظؼدموردمتعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم

عـماظؽؿبماظيتممتقزموتػّردمبفاماظػارابلمبنيماظػالدػة،مسؾكموجفماظعؿقم،موماظػالدػةماظـؿلؾؿني،م

م""ادلعؾؿماظـاغلبمػذاماظؽؿابمُظِؼبماظػارابلمبـمسـؾكموجفماخلصقص،موؼؽػلمأنمغذطرمػـامأغفمبلؾ

مألّغفموضعمصقفمععاملموحدودماظعؾقمماظلائدةمظممسصره،ماظقاصدةمموماألصقؾةمسؾكمحدمدقاء.م
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ومظممػذاماظؽؿابمزمصلماظػارابلممثاغقةمسؾقممأدادقةمتؿػرعمسـفامسؾقمموصـقنمذّؿك،مومؼرتبم

اراتمادلـففقةموماظؿعؾقؿقةمععقارامظذظؽ،مصـريتبمأوالمسؾؿمػذهماظعؾقمماألدادقةمترتقؾامؼضعمصقفماالسؿؾ

مدلكؿؾػماظعؾقمم معـدخالن مو م مآظؿان ماظعؾؿني مػذؼـ مألن مأجزائف، مو مادلـطؼ مسؾؿ مثؿ موأجزائف اظؾلان

أجزائفماظػـقن،مثؿمؼؿقدثمبعدمذظؽمسـمسؾقمماظؿعاظقؿموعامؼؿػرعمسـفامعـمسؾقم،مثؿماظعؾؿماظطؾقعلموو

ائف،موأخريام:ماظعؾؿمادلدغلمومعـمأجزائفم:ماظلقادةموماألخالقمثؿمسؾؿماظػؼفموماظعؾؿماإلهللمومأجز

صعؾؿماظؽالممطكخرماظعؾقممضؿـماظعؾؿمادلدغل،مالرتؾارفمباظـاحقةمادلذػؾقةم)اظعؼقدةم(موماظلقادقةمسؾكم

وجفماخلصقصمألنماخلالصة،ماإلعارةممأوماظرئادةمػلماظيتمؼعقدمإظقفاماظذودمسـماظدؼـموأصقظفمظمم

فاؼةمادلطاف.مصؽقػمسّرفماظػارابلمسؾؿماظؽالم،موعاماظلرممظممػذاماظؿعرؼػمحّؿكمُؼعدُّمعـمأصضؾمعامغ

مُسرِّفمبفمػذاماظعؾؿم؟

متعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم:

م م:م" مبؼقظف ماظؽالم مسؾؿ ماظػارابل" مغصر مأبق ماإلغلانمسؾكممعؾؽةاظؽالمممصـاسةؼعرِّف" مبفا ؼؼؿدر

م.2عامخاظػفامباألضاوؼؾ"ممتزؼقػدودةماظيتمصّرحمبفامواضعمادلؾةموماحملمغصرةماآلراءموماألصعال

مغصم مدلغاظقؼ مادلػاتقح ماظؽؾؿات ممبـابة مػل معصطؾقات متلؿقضػف ماظؿعرؼػ مػذا مظم مادلؿلعؾ إّن

مادلػاػقؿم مموبندراكمععاغلمػذهم ماظؿزؼقػ. ماألصعال،اظـصرة مو اظػـارابلموػل:اظصـاسة،مادلؾؽة،،اآلراء

ؼؿػرعمإشممثالثةمسـاصرم:مؼضؾطمعػفقممسؾؿماظؽالممأوال،ممومزمددماظعالضةمبنيمؼؿضحمأنمغصماظػارابلم

مسؾؿماظؽالمموماظػؼفمثاغقا،موأخريامؼؾنيمأداظقبماظدصاعمسـماظدؼـم)سؼقدةمومذرؼعة(.م

ؼلؿفؾماظػارابلمتعرؼػفمظعؾؿماظؽالممبؽؾؿةمصـاسةممّمامؼعينمأّنمػذاماظعؾؿمظقسمعؿلتقـامظؽؾمعـم

سؾكمصؽةمعـماظـاسمهلامادؿعداداتمومضدراتمخاصةممتؽـفؿمعـمػذاماظـعؾؿممػبمودبمبؾمػقمحؽر

سؾؿاموسؿالمذظؽمألّنماظصـاسةمطؿامؼؼقلمابـمخؾدونمػلم:"عؾؽةمظممأعرمسؿؾلمصؽري،مومبؽقغفمسؿؾقامم

ومتـؼلؿماظصـائعمأؼضامإشممعامم…ػقمجلؿاغلمحملقسم:ماظؾـاء،ماظـفارة،ماظقراضة،ماظغـاء،ماظؿعؾقؿ

ما ماظصـائعم…دلعاشسمؿصمبلعر مو ماظعؾقم معـ ماإلغلان ماظيتمػلمخاصقة مسمؿصمباألصؽار معا مإشم و

ومإشممادلعـكمغػلفمؼذػبماجلرجاغلمظممضؾطمعصطؾحماظصـاسةمصقؼقلم:"ماظصـاسةمم3"…واظلقادةم

م4عؾؽةمإغلاغقةمؼصدرمسـفاماألصعالماالخؿقارؼةمعـمشريمروؼة،موضقؾماظعؾؿمادلؿعؾؼمبؽقػقةماظعؿؾ.م"م
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اظصـاسةمتلتلمظمماظـصمطؾؿةم"عؾؽة"مظؿمطدمخصقصقةمسؾؿماظؽالم،مصصاحبمصـاسةمبعدمعصطؾحم

عامضدمؼؿعؾؿفاموممياردفامومظؽـمإذاماغعدممعقؾفمدمقػامموملمؼؿعؾؼمبفامومملمتردخمظممذػـفممومملمؼؽـم

مومالمميؽـفمأنمؼؾدعمصقفا،مذظؽمادلقؾموماالدؿعدادمػق مظـمؼؿؼـفا مبفا ماظؽاظممظؾؼقام مظدؼفماالدؿعداد

مادلؾؽةمصػةمرادكةمظمماظـػسم)سادةم مصاحبماظؿعرؼػاتمبؼقظف:" مبادلؾؽة،مواظيتمزمّددػا ادلعربمسـف

م.5وخؾؼا("

مأنمؼداصعمسـم مؼلؿطقعمبفؿا ماظؽالم موممتؽـمعـمصـاسة مادلؾؽة مسؾكمػذه مإغلانمعلؾؿ محاز إذا

فمعـموجفةمغظرماظدؼـمبشطرؼفماظعؼديموماظػؼفل،موعـمػـامؼلتلماحلدؼثمسـمسالضةمسؾؿماظؽالممباظػؼ

ماظػارابلموظعؾمذظؽممّمامأسطكمأػؿقةمخاصةمهلذاماظؿعرؼػ.م

مسالضةمسؾؿماظؽالممباظػؼفم:

ماإلدالعلم ماظدؼـ مسـ ماظدصاع مبف مظؾؿشؿغؾني مصلوطؾ ماظؽالم مسؾؿ مدائرة معـ م ماظػارابل موّدع ظؼد

مجؾم مسـ مشاب ماظذي ماألعر موػق موذرؼعة. مسؼقدة مأو موسؿال مسؾؿا مومماردة، بؽاعؾف:تصقرا

مسؼدماظؿع مػق مإّغؿا مو مبنيمسؾؿنيمعؿؿقزؼـ مؼعينمخؾطا مال مواظشرؼعة مظؾعؼقدة ماجلؿع مػذا رؼػات.وظؽـ

ظؾصؾةمبقـفؿامومػذامعامغؼرأهمبقضقحمظممعامؼؾلمعـمضقلمظؾػارابلم:م"ومػذهماظصـاسةمتـؼلؿمجزءمؼـم

صعالماظيتمأؼضام:مجزءمظمماآلراءممموجزءمظمماألصعالمػوػلمشريماظػؼفؼمألنماظػؼقفمؼلخذماآلراءموماأل

مؼـصرم موادلؿؽؾؿ مسـفا. ماظالزعة ماألذقاء معـفا مصقلؿـؾط مأصقال مورمعؾفا م معلّؾؿة مادلؾة مواضع مبفا صّرح

األذقاءماظيتمؼلؿعؿؾفاماظػؼقفمأصقالمعـمشريمأنمؼلؿـؾطمعـفامأذقاءمأخرى.صنذاماتػؼمسؾكمأنمؼؽقنم

مبامػقمعؿؽؾؿ،مومادؿـؾارفممإلغلانمعامضدرةمسؾكماألعرؼـمصمقعامصفقمصؼقفمعؿؽؾؿ.مصؿؽقنمغصرتفمهلا

م.6عـفاممبامػقمصؼقف"

إذن،ماظػارابلمملمسمؾطمبنيماظعؾؿني،موإّغؿامربطماظصؾةمبقـفؿا،مععمحدِّػؿا،مصعاملماظؽالممؼـؿصرم

ماظعؿؾقة،مظممحنيماظػؼقفمؼـطؾؼمعـماظعؼائدموعـمادلؿارداتماظيتمؼضعفام مدلؿارادؿف مادلؿدؼـمو ظعؼقدة

ما ألحؽامماظػؼفقة،موضدمؼؽقنمساملماظؽالممصؼقفامظقسمألغفمساملمطالم،ماظشارعمطلصقلمظقلؿـؾطمعـفا

وإمّنامألغفمادؿـؾطمأحؽاعامعـماألصقل،موطذظؽماظػؼقفمضدمؼؽقنمساملمطالم،مظقسمظؽقغفمصؼقفاموإّغؿام

مألغفمؼداصعمسـماظدؼـمسؼقدةموذرؼعة.
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قدي"مومظؽـمملمزمدػؿامعـؾمػذهماظعالضةمبنيمسؾؿماظؽالمموماظػؼفمأذارمإظقفام"مأبقمحّقانماظؿقح

بنيماظعؾؿنيمعـمحقثمتلثرماظػؼقفمبعؾؿماظـؽالممومإسؿاظفمم–اظؿقحقديمم–حتدؼدماظػارابلممصؾؼدمضارنم

ظؾعؼؾمظممادؿصدارماألحؽامماظػؼفقة،مأومبقجفمآخرمعـمحقثمإسؿاهلؿاماظعؼؾ،ممؼؼقلماظؿقحقديمظمم

مواظؽال مظؾابماظػؼف، مجماور ماظؽالمؼ موبابفػأيمسؾؿ ماظصدد:" مبقـفؿامػذا مطان موإن معشرتك، مصقفؿا م

م مواضعة مبقـفؿا ماظشرطة مصنّن موتؾاؼـ، موحدوثفم…اغػصال مضدعف مظم ماظعامل ماظؾاحثمسـ مأن مترى أال

ماظعؾدم مظم ماظـازر مطذظؽ م؟ مؼلؿػفؿف مو م مبف موؼلؿضلء مسمدعف، مو ماظعؼؾ مؼشاور م مواغؼراضف واعؿداده

سؾقفم؟مصفقمسمدمماظعؼؾمومؼلؿضلءماجلاغلمػؾمػقمعشابفمظؾقالمصريدمإظقفممأومعشابفمظؾقرمصققؿؾم

م.7بفم"

مدعةمومشقظقةمتعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالمم:

ذظؽماظػصؾموماظقصؾمبنيمسؾؿماظؽالممواظػؼف،موجعؾمساملماظؽالممؼداصعمسـماآلراءموماألصعالمػقم

مظمم مبفا ماظؿعرؼػاتماظيتمُأدظل مطؾ معؼدعة مظم ماظؽالم مظعؾؿ متعرؼػماظػارابل ماألدؾابماظيتمتضع عـ

مواظعؿؾ،موسدمممتذػؾف،مصاظدصاعمسـماظدؼـمظممعـػفقمماظػارابلمحتد مظؾعؾؿ مظشؿقظقؿف ؼدمعػفقعفمغظرا

ظعؾؿماظؽالممػقمغصرةمظؾدؼـمضدماظؿقدؼاتماظعؼدؼةمبصػةمساعةمبدونمحتدؼدمدلـطؾؼمعذػيبمبعقـف،م

مومشقظقة مؼـؾتمدعة مسربمخمؿؾػماألزعـة مأػؿفا مإشم مدرؼعة موغظرة ماظؿعرؼػاتم مباضل مجلؾ مخالصا

متعرؼػماظػارابلموباظؿاظلمأصضؾقؿف.

حرادؿفامػـ(مؼعرصفمبلغفمسؾؿمؼفدفمإشمم:"محػظمسؼقدةمأػؾماظلـةمو525)تمأبقمحاعدماظغزاظلم

واضحمػـامأنمػذاماظؿعرؼػمأخصمومأضقؼمبؽـريمعـمتعرؼػماظػارابل،مم8عـمتشقؼشمأػؾماظؾدسة.م"

مصؼطمدونماظشرؼ مسؾكممعذػبممألّغفماطؿػكمباحلدؼثمسـماظدصاعمسـماظعؼقدة عة،موألغفمجعؾفمحـؽرا

أػؾمماظلـةمدونمشريهمعـمادلذاػب،مصليمدصاعمسـماظعؼقدةمخارجمعذػبماظلـةمالمؼعدمسؾؿماظؽالممظمم

مغظرماظغزاظل.م

ػـم(مصقعدمسؾؿماظؽالممرئقسماظعؾقممسؾكماإلرالق،موؼعؿؼدمأغفمسؾؿمم756)مأّعامسضدماظدؼـماإلرمل

باضلماظعؾقممومالمؼؿلثرمبفا،موممامجاءمظممضقظفمسـمسؾؿماظؽالمممعـلؿؼؾممبؾادئفمومعؾاحـف،مؼمثرمظمم

طؿامؼقردهمأحدماظداردنيممأغف:م"اظعؾؿماألسؾكمصؾقلتمعؾادئفمتؾنيمظممسؾؿمآخر،مبؾمعؾادئفمإّعامعؾّقـةم
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مظؽالمؼؾزمماظدور،م معـفمالمتؿقضػمسؾقفا معؾّقـةمصقف،مصفلمعلائؾمظفموعؾادئمدللائؾمأخر مأو بـػلفا

م9ظعؾقم،موػقمالمؼلؿؿدمعـمشريهمصفقمرئقسماظعؾقممسؾكماإلرالق."مصؿـفمتلؿؿدما

ماظؿعرؼػمأحلؾفامالمترضكمظؿؼارنمبؿعرؼػماظػارابلمظعؾؿماظؽالم،مألغفام إنماآلراءماظقاردةمظممػذا

بؾلارةمُتػـدػامبعضمادلقضقساتماجلقػرؼةمهلذاماظعؾؿمواظيتممسلمبلمسائفا،مطاجلقػرموماظعرضمأوم

وطؾفامعقضقساتمصؾلػقةمادؿؿدػاماظػؽرمم…أ،مومعللظةمضدمماظعاملموحدوثفمإخلاجلزءماظذيمالمؼؿفز

اإلدالعلمعـماظػؾلػةماظققغاغقةموعـمشريػامعـماظػؾلػاتماظؼدمية.مثؿمإنماظعؾقممتؿداخؾمومتؿشابؽمعـم

ماظػصؾم مععامل محتدؼد مؼـصعبمأحقاغا مدرجة مإشم ماظشكصقات موحّؿك مادلـاػج مو م مادلقضقسات حقث

ماظ عالضةمصؿقجقدةمبدونمأدغكمذؽمومعؿؾادظة.ممصعؾؿماظؽالممؼداصعمسـماألدسموماظـؿائجمبقـفا،مأّعا

اظػؼفقةمومؼربرموجقدػاممأوماظدسقةمإظقفا،موماظػؼقفمؼلؿعؿؾمادلـاػجماظؽالعقةمظممحؾمادلعضالتمواختاذم

معـمعقضقساتفمو مصققد ماظؽالم مبعاملم مؼرتبـصماظدوائر مؼرتضبمو مضد مأغف عـمادلقاضػمعـماظـقازلمطؿا

معـاػففمأومؼضعمساملماظؽالممظممإرارمدؾقطلمالمرمبمأنمزمقدمسـف.مم

حقثمرأىمبلّغفم:"مسؾؿمسؾدماظرضمـمبـمخؾدونمومعـماظؿعرؼػاتمادلشفقرةمظعؾؿماظؽالممعامضّدعفم

ؼؿضؿـماحلفاجمسـماظعؼائدماإلمياغقةمباألدظةماظعؼؾقةموماظردمسؾكمادلؾؿدسةمادلـقرصنيمظمماالسؿؼاداتم

ماظؿعرؼػمبادلؼارغةمبؿعرؼػماظػارابلمأغفمم10ؾػمومأػؾماظلـة.م"مسـمعذػبماظل مؼالحظمظممػذا عا

ضقؼمعـمحقثمجعؾفمسؾؿامؼداصعمسـماظعؼائدمصؼطمدونمادلؿاردات،موعـمحقثمجعؾفمحؽرامسؾكمأػؾم

اظلـةمواجلؿاسةمدونمشريػؿمعـمادلذاػبماإلدالعقةموػلمطـرية،مطذظؽممػقمحمدودممعـمحقثمخّصفم

مادلـفجماظعؼؾل،مظممحنيمؼؿقدثماظػارابلمسـمممبـفجمواحدمظمماظردمسؾكمادلؾؿدسةمو ادلـقرصنيموػق

مأداظقبمذّؿكمؼؿؾعفامسؾؿاءماظؽالممظممغصرةمدؼـفؿ.م

مأداظقبماظدصاعمسـماظدؼـم:

عـمخاللمحدؼثماظػارابلمسـماألداظقبممومادلـاػجمادلكؿؾػةمادللؿعؿؾةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمعـم

ؿنيمحبلبمغصرتفؿمظدؼـفؿ،مصقؿقدثمسـفؿمطػؽاتمضؾؾمسؾؿاءماظؽالممغدركمغقسامعـمتصـقػمظؾؿؿؽؾ

مومصرقم
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ماألوشمم- مغلؿقفؿمم:ماظػؽة مأن مظؾدؼـ مغصرتفؿ مطقػقة مسـ ماظػارابل محدؼث مخالل معـ ميؽــا

باظـصقنيممذظؽمألغفؿمزمؾذونمغصرةماظدؼـمباظـصماظدؼينمظؼددقؿفمومدلصدرهماإلهللمادلطؾؼ،مصاظـصم

مأسؾكموأذرفمع مبف، ماظػعؾمادللعقر ماظدؼينمأو مألغفا مسـف مؼدسلماظدصاع ماظذيمضد أيماظـصقصمم–ـ

مو مذرسا مبفا مادللعقر ماظعؼقل،مم–األصعال مصققمرقر مػق معا موصقفا ماظعؼؾ مؼدرطف معا مصقفا وحلمإهلل،

صاإلغلانمساجزمسؾكمأنمؼدركممبػردهمعامأرادهماظشرع،مثؿمإنماإلغلانمبعؼؾفمخّطاءموماظشرعمػقماظذيم

ظممخـطؽفمأومخطلمعامغػؽرمظممصقةمعامغػؽرمم–ؼقردهماظػارابلممدائؿامحلبماظـصقنيمطؿام–ؼؾقِّـمظـام

مواألخرىمغاضصةم مطاعؾة مصاألوشم ماإلغلقة، ماظعؼقل معـ موأدؾؿ مأّصح مو مأسؾك ماإلهلقة مصاظعؼقل صقؿف،

موساجزة،موعـؾمسفزػامأعامماظعؼقلماإلهلقةمطؿـؾمسفزمومتعصبماظصيبمعـمسؼؾماظراذد.ممم

ادؿماظـصقنيمسـمؼؼقـقةموضددقةماظـص،موظؽـمادؿعؿاظفمدلصطؾحمصققحمأنماظػارابلمؼؿقدثمب

اظعؼقلماإلهلقةمؼـؿمسـمبعضممّمامُؼكػقفمعـمصؽرةمصؾلػقةمهلامأثرػامسؾكمععؿؼده،مؼؼقلماظػارابلمسـم

ػذاماظقجفمعـماظدصاعمسـمادلؾةم:"مإنمضقعامعـمادلؿؽؾؿنيمؼرونمأنمؼـصروامادلؾؾمبلنمؼؼقظقامإّنمآراءمادلؾؾم

صقفامعـماألوضاعمظقسمدؾقؾفامأنممتؿقـمباآلراءمباظروؼةمواظعؼقلماإلغـلقة،مألغفامأرصعمرتؾةمومطؾمعام

ماظعؼقلم مإدراطفا متضعػمسـ مإهلقة مأدرارا مصقفا موألّن مإهلل، موحل مسـ معلخقذة مطاغت م:إذ عـفا

ظعؼقلمإّنماإلغلانمومإنمبؾغمغفاؼةماظؽؿالمظمماإلغلاغقةمصنّنمعـزظؿفمسـدمذويما…اإلغلقةمومالمتؾؾغفام

م.11م"…اإلهلقةمعـزظةماظصيبمواحلدث

ماظـاغقةم- مومالمم:ماظػؽة متركمأيمذاردة مباظـصمومسدم ماظػؽةمعـماإلحارة ؼـطؾؼمأصقابمػذه

مأومادلعفقدم)سرف،مسادةم إخلم(مأومادلدركم…واردةمدونماإلرالعمسؾقفا،مثؿماظؿؿعـمظممادلدركمحّلا

مادلشفقر،مادلعؼقلم:سؼال،مػذاماظـاظقثمسّؾرمسـفماظػارابلمب:ماحمللقس،م

مإذاممعامُوجدمظمماظقاحدمعـماظـالثةمعامؼمؼدماظـصمغصروامبفماظدؼـ.م-1

مإذاموجدوامتعارضامأومتـاضضامبنيماظـصمواظـاظقثمادلذطقرمآغػا:م-0

مؼذػؾقنمإشممتلوؼؾماظـصمأوال،موظقمتلوؼالمبعقدامظرصعماظؾؾسمأوماظؿـاضض.م-أم

ضمؾمادلـاضضمظؾـصمسؾكمععـكمؼرصعمذظؽماظؿـاضض،مإذامملمميؽـفؿمتلوؼؾماظـصمسؿدوامإشمم-ب

مأومإشممتزؼقػماظـاظقث،موؼؽقنمذظؽمبم:

مظمماظـصمم-ج مدلا متلؼقدا مإشمماألطـر مادلعؼقلمُؼـظر مأو مادلشفقر متـاضضمبنيماحمللقسمو مُوِجد إذا

مصقمخذمبفمومؼداصعمبفمسـماظـصمومؼطرحماآلخرمومُؼؾطؾ.م
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مأومطؾماظـاظقثمحقـفامُؼلّؾؿمباظـصمومؼؼرمحبفقؿف.ممإنمملمؼؿؿؽـمعـمتزؼقػمواحدمأوماثـنيم-د

ػـامتربزمخاصقةمسؾؿاءماظؽالممشريمادلـطؾؼنيمعـمصراغمخالصامظؾػالدػةمسؾكمذاطؾةماظػارابلمومابـم

موضقم م:" ماظػؽة مؼؼقلماظػارابلمسـمػذه مػادلؾة…دقـا. مصرحمبفم…ؼرونمأنمؼـصروا ؼأوالمصمقعمعا

ومادلعؼقالتم:مصؿاممسـفا،مثؿمؼؿؿؾعقنماحمللقداتموممادلشفقراتواضعمادلؾةمباألظػازماظيتمبفامسربم

وجدوامعـفامأومعـماظؾقازممسـفا،مومإنمبعد،مذاػدامظشلءمممامظممادلؾةمغصروامبـفمذظؽماظشلء،موعام

ماظؾػظماظذيمبفمسربمسـفمواضعمادلؾةمسؾكم وجدوامعـفامعـاضضامظشلءمممامظممادلؾةموأعؽـفؿمأنمؼؿلوظقا

صننمملممميؽـممأنمؼزؼػمذلءمعـماحمللقداتموالمم…عقاصؼمظذظؽمادلـاضضمموظقمتلوؼالمبعقداموجف

رأوامحقـؽذمأنمؼـصرمذظؽماظشلءمبلنمؼؼالمإغفمحؼمألغفمأخربمم…عـمادلشفقراتمومالمعـمادلعؼقالت

م.12بفمعـمالمرمقزمأنمؼؽقنمضدمطذبمومالمشؾط.م"

وامبلنمأحلـمودقؾةمظؾدصاعمػلماهلفقم،مصعقضم:مميـؾفامحلبماظػارابلمضقممرأماظػؽةماظـاظـةم-

أنمؼؾقـقامصقةمسؼائدػؿمتعّؿدواماظؿفرؼحمومتؿؾعمالمععؼقظقةمأومذـاسةمأومبارؾمآراءماخلصقمموطشػفامم

وماظؿؾاػلمبعدمموجقدػامظممسؼائدػؿ.مسؿؾمػذهماظػؽةمؼدخؾمضؿـمعاموردمظمماظؿعرؼػمبلنمسؾؿماظؽالمم

ةم"ومتزؼقػمعامخاظػفامباألضاوؼؾ"مؼؼقلماظػارابلمظممػذام:م"موضقممػقممعؾؽةمؼؼؿدرمبفامسؾكمغصرةمادلؾ

ماألذقاءماظشـعةماظيتمصقفام:صنذامأرادماظقاحدمعـم…رأوامأنمؼـصروا بلنمؼؿؿؾعقامدائرمادلؾؾمصقؾؿؼطقا

أػؾمتؾؽمادلؾؾمتؼؾقحمذلءمممامظممعؾةمػمالء،متؾؼاهمػمالءممبامظممعؾةمأوظؽؽمعـماألذقاءماظشـعةمصدصعقهم

م.13سـمعؾؿفؿ."بذظؽم

م- ماظرابعةم :مػلمحلبمادلعؾؿماظـاغلمصرؼؼمرأىمإنممعـماخلصؿمعـمػقمسـقدمالمتؼـعفمماظػؽة

مسـاءم مظقؽػقفؿ مو مسؾقفؿ مؼشقش مال مطل مإدؽاتف مسؾك ماظعؿؾ مرمب موإمنا ماحلفج، مال اظـصقصمو

مػذام موعـؾ مختقؼػف، مأو مباخلفؾ مطنحراجف مذظؽ مظؿقؼقؼ مغػلقة مأداظقب مإشم مصقؾفؽقن اجلدال،

ؾقبمؼؼقلمسـفماظػارابلمبلغفمسادةمعامؼؽقنمصقؿامبنيماظػرقماظضعقػةمأوماظيتمؼؿػشكماجلفؾمظمماألد

أودارفا،موعـمبنيمعامضاظفماظػارابلمسـمػذهماظػؽةم:"ومآخرونمعـفؿمدلامرأوامأنماألضاوؼؾماظيتمؼلتقنم

تاعة،محؿكممبفامظممغصرةمأعـالمػذهماألذقاءمظقلتمصقفامطػاؼةمظممأ،مغصؾحمبفامتؾؽماألذقاءمصقة

ؼؽقنمدؽقتمخصؿفؿمسـفؿمظصقؿفامسـدهمالمظعفزهمسـمعؼاوعؿفؿمصقفامباظؼقل،ماضطروامسـدمذظؽم
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إشممأنمؼلؿعؿؾقامععفماألذقاءماظيتمتـؾففمإشممأنمؼلؽتمسـمعؼاوعؿفؿ،مإّعامخفالمومحصرامأومخقصام

م14عـمعؽروهمؼـاظف."

مم- ماخلاعلة مبام:اظػؽة مأدؾقب مبلي ماظدؼـ مسـ مؼداصع ماظػرؼؼ مواظالسؼؾقةمػذا ماظعؼؾقة، حلفج

باظصِّدقمظمماظؼقلموحّؿكمباظؽذب،موؼعطكمػـامظؾؽذبمعشروسقةمعـمزاوؼةمعا،ؼؼقلماظػارابلمسـمػذام

ماظؽذبم ومادلغاظطةموماظؾفتموماألدؾقبموسـمعشروسقؿفمظمماسؿؼادمععؿؿدؼف:"وملمؼؾاظقامأنمؼلؿعؿؾقا

معـمسماظػم مأّن مرأوا مسدو،مادلؽابرة،مألغفؿ مأنممعؾؿفؿمأحدمرجؾنيم:إّعا م مادلغاظطةمجائز ماظؽذبمو و

ؼلؿعؿالمظممدصعفموظممشؾؾؿف،مطؿامؼؽقنمذظؽمظمماجلفادموماحلرب،مومإّعامظقسمبعدو،موظؽـمجفؾم

حظمغػلفمعـمػذهمادلؾةمظضعػمسؼؾفموممتققزه،مومجائزمأنمزمؿؾماإلغلانمسؾكمحظمغػلفمباظؽذبموم

م.15"…ادلغاظطةم

ػذهمإذنمػلماألداظقبمادلكؿؾػةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمأحصاػاماظػارابلمظممطمسمصؽاتمخمؿؾػةمضدم

معامسفزمأدؾقبمعامسـمحتؼقؼمعؾؿغاه،مػذاماإلحصاءمواظؿؿؾعم ماظؾعضممإذا تشؽؾماعؿداداتمظؾعضفا

مب مؼؿصدر ماظػارابل متعرؼػ ماظيتمجعؾت ماألدرار مأػؿ معـ مػق مادلؾة مسـ ماظدصاع مألداظقب اضلماظدضقؼ

اظؿعرؼػاتماظيتمأسطقتمهلذاماظعؾؿ،مؼضافمإظقفامماظلعةمواظشؿقظقةماظيتممتقزمبفا،مذظؽمألنمعػفقمم

سؾؿماظؽالممظممغظرمماظػارابلمؼفدفمإشممغصرةماظدؼـمبؽاعؾفمسؼقدةموذرؼعة،مظممحنيمجؾماظؿعرؼػاتم

م-رهمسؾكماألضؾممظممزاػم–تؿقدثمسؾكمغصرةماظعؼقدةمصؼط،مطؿامأنمتعرؼػماظػارابلمملمؼؽـمعؿؿذػؾام

مػقم ماظعؼائدمعـمزاوؼةمعذػؾقةمحمددة،مطؿا متؿقدثمسؾكمغصرة متعرؼػاتمطـرية مرأؼـا ظممحنيموطؿا

ماظغزاظلموابـمسربلمواظؿػؿازاغلموابـمخؾدونموموشريػؿمممـمذطرغامظممػذام اظشلنمباظـلؾةمظؿعرؼػم

ماظؾقثموعـمملمغذطر.

مخاتـؿة

ظعؾؿماظؽالممغلؿكؾصمأنمػذاماظعؾؿمػقمأؼدؼقظقجقامعـمخاللمتعرؼػماظػارابلموباضلماظؿعرؼػاتمم

ادللؾؿنيمبػرضفؿ،مألغفموعفؿامبدامعـماظؿعرؼػمبفمأغفمؼداصعمسـماظعؼقدةمأومسـماظدؼـمطؽؾ،مومعفؿام

بدتمعقضقساتفمصؾلػقةمجمردة،مإاّلمأنمطؾمسـاملمطالممؼداصعمسـماظعؼقدةممبذػؾف،مألغفمظؽؾمساملم

معذػبم معذػبمؼـؿلبمإظقف،وظؽؾ مومطالم مواظشقعة مصاظلـة م ماظؿصقرات، مزمؿل مو مؼـظر مطالم سؾؿ
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مصقققةم م مسؼائده موأن ماظـاجقة" م"اظػرضة معـ مأغف مؼزسؿ معـفؿ موطؾ ماظؽالعل. معذػؾفؿ مظؽؾ اإلباضقة

معؿقاصؼةمععماظػطرةمماظلؾقؿة.م

ماظػرقم مظم مأو ماظػرق، مأشؾب مظم مادلؿؾعة موادلـاػج ماألداظقب محصر محماوظة مطان ماظػارابل مسؿؾ و

مبقضقح،ماظرئقلةماظ مإظقفا مومالماإلذارة متػرستمصرقموذقعمبدونمأنمتعقنيماظػرقمبلمسائفا يتمعـفا

وظؽـمادلؿؿعـمظممررحفمهلذهمماألداظقبمومماإلعؽاغاتمادلعؿؿدةمظمماظدصاعمسـماظدؼـمغـصرةمظفموتزؼقػام

األوشمممدلامخاظػف،مؼلؿطقعمأنمؼدركمعالعحماظػرقماظرئقلة،موميؽـفماظؼقلمبلنماظػارابلمؼؼصدمباظػؽة

م…اظـصقنيم

ماظؽالمم مبعؾؿ ماظؿعرؼػ مأصضؾقة موباظؿاظل مومشقظقة مدؾبمدعة مبلن ماظؼقل مإشم ماألخري ذمؾصمظم

ماظظاػري،موغؼقلمزاػريمألنماظػارابلمذقعلمادلذػب،موتشقعفمؼعينمأغفمعلؾؿم ظؾػارابلمػقمحقاده

ػقؾلقفمعـؿصرمبؿصقرممسمضعمظؾـلؼماظعؼديماظشقعلماإلمساسقؾل،موظؽـمتؼقؿفمعـمجفةمومػاعؿفمط

معـم معا مإشممحد مبشؽؾمحماؼد متصـقػفا مو ماظلائدة ماظعؾقم مإحصاء مأخرى،موحماوظؿف ظؾعؼؾمعـمجفة

جفةمثاظـة،مطؾمػذامجعؾفمؼؼدممتعرؼػاموادعامومذاعالمظعؾؿماظؽالممادؿؿرماألخذمبعفمإشممؼقعـامػذا،م

مالمشـكمظطاظبمسؾؿمؼرؼدمحدامصقققامهلذاماظعؾؿ.مو


