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الفرض العلمي ماهيته وطبيعته وقيمته
عىذ جـــابر به حيـــان
 عاقل هؽٖ ِِاب.ق
 كل٘ح العلْم اإلٌاله٘ح/ ظاهعح كهتالء
ملخص البحث
ظاااته تااي ؼ٘اااى ال ااْ ٖ ال ؼااك عااالم لٍاايح العلاان اإلٌااالهٖ ال ٌااراهيد ؼ٘اذااَ التااهى الصاااًٖ الِعااهٕ كلااَ ذتهٗثااا
اِا التل٘اق هؽتاب ّهوثاْث ّال ص٘اه هٌِاا ٘اه هؽتاب ّ ٘اه هوثاْث ال ّ لاةُٙا) ال لاَ ه إليااخ كص٘اهج ال تع200 -ذتهٗثا110(
. هؽتتِ٘ا هي الوٍرّهي٘ي هصال تْل كهّاي ّ ـهٗي
ٍُرن تكناٌح الظْاُه ال ٘و٘ائ٘ح اُرواهاا تالااا ال ؼرأ عاك هإٌٍاا لعلان ال ٘و٘ااء ّهواْنا لاَ ّللان ترْظ٘اَ هاي ٌارال
. ()اإلهام ظعيه الٕاقق
ّٖ ُن هج علو٘ح ٖ هإلياذَ ال ٘و٘ائ٘ح ُٖ هج (اليهٖ المٕ عكٍ الثعٗ هي هي هٌٗا العهب ال تأًَ اـرهاث هتا
ٔث٘عراَ التثل٘اح ال ّاٌاثت٘رَ علاٚ ال ّل ي (الٌْْٕ العاتهٗح ال ص٘هج شثرد ع ً للن تق ًَ ذؽكز عٌَ تكالالخ هرعكقج ال هثٌ٘ا
الرعهتح ّ ى الرعهتح الؼتح تَ ّال ذٌيٕق عٌَ ال ّئال كاًد الٌرائط ها ذعهٗ)ث٘ح ٌالظح ّ عتالً٘ح هعهقج ال ّالٌْْٕ ٖ للان
. كص٘هج ال ُّْ هه ًاقٓ تَ كصه الٌيح العلن الوعأهٗي ال هصال انًٍد هاؾ ّتْاً انَٗ ّ اٌرْى تاِالن ّآـهٗي
ٌَكوا ى ظاته تي ؼ٘اى ذؽكز ٖ ًْْٕ كص٘هج عي ـوه اليٕق ت٘ي اليهٖ ّالرعهتح علٔ العلن يثق ى ٗرؽكز ع
الٌايح العلاان الوعأااهٗي ال هتااكها هعٌاأ ظكٗااكا للي٘لٍااْا ٘ااه الوعٌأ الاامٕ كاااى ٌااائكا عٌااك الٌاايح الًْ٘اااى ّ الٌاايح التااهّى
الٌْؤ األّنت٘ح ُّْ هعٌٔ ٗترهب كصها هي اذعاٍ (اليلٍيح العلو٘ح المٕ قعا ئلَ٘ كثان الٌيح العلن الوعأهٗي هصاال تهذهاًاك
ٖنٌق ّآـهٗي ّتٍثة ُما االذعاٍ اوقُهخ ظو٘ع العلْم الرعهٗث٘ح ّذوْنخ ذوْنا تالاا ّلْ ُ٘ئ لٌا العوق تِما االذعااٍ العلوا
. ق هوا ًؽي علَ٘ الْ٘م ت ص٘هٙ ٖالعاتهٕ ل اى ّايعٌا العهتٖ اإلٌاله

Abstract
Jabir bin Hayyan (110?-200 Hijri) was one of the leading Islamic philosophers. He was the
author of many books, some of which have been investigated and printed. Most of his books' the
investigators were orientalists such as Paul Kraus and others.
He was extremely interested in the chemical phenomena and was regarded as the founder and
developer of chemistry instructed by his tutor Imam Jaffer Al-Sadiq. His main scientific thought
in his books of chemistry was the thought of hypothesis which was considered by some Arab
thinkers as a western invention, whereas, his many texts have proved negatively.
Moreover, he expressed the thought of hypothesis in many term highlighting its nature of
priority and its precedence on experiment and that the experiment is inseparable and attached to
it. This issue was claimed by most contemporary philosophers of science such as Ernest Mach,
Buan Carie, Ghoston Bacherlor and others.
Jabir bin Hayyan expressed the danger of detaching hypothesis from experiment on science
before the contemporary philosophers of science in many texts. He introduced a new definition
of philosopher which was unlike the definition of Greek and Middle Ages European
Philosophers. This definition is quite like the definition of the trend of scientific Philosophy
which was adopted by well known contemporary philosophers of science like Bertrand Russell
and others. As a result of this trend, all experimental sciences have flourished and extremely
developed. Should the Jabiri theory be available to us in this trend, our Arabic and Islamic
situation would be better than today.

مقذمـــــة
اليهٖ ٗفرٓ تَ العتق ّٗثكعَ الري ٘ه ال ّاإلًٍاى ال ٗ اْى ئًٍااًا ال ّال ذعاها هاُ٘راَ ئال تاالي ه تاق ال ٗو اي ى ًاكن
هاُ٘ح العالن ّال ٗو ي ِوَ ئال تَ ال ّتالرالٖ ئى عول٘ح الري ٘ه ُٖ الرٖ ذ ّا لٌاا عاي هاُ٘اح اإلًٍااى هاي ظِاح ال ّعاي ِواَ للعاالن
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ّظاْاُهٍ هااي ظِااح ـااهٓ ال ّلاان ى ذعااها تعااك للاان ال ُو٘ااح اليااهٖ ااٖ العلاان ّالؽ٘اااج هااي ـااالل هااا يكهااَ اإلًٍاااى ااٖ هٍاا٘هذَ
العلو٘ح ال هي ًظهٗاخ ّ ان ّاكرّا اخ ّاـرهاعاخ .
الري ٘ه ئلى ال ٗ ّ عي الواُ٘ح ّعي الْايع ال الا ًرِٔ الري ٘ه ال ًرِٔ العلن ال ّذْييد الؽ٘اج ال ّئلا تك الري ٘ه تك العلن
ّتك خ الؽ٘اج ال ّلِما ٗو ي التْل  :ئى اإلًٍاى كائي هي ه ال يثق ى ٗ ْى ٕ ِٖء ـه ال ّئلا ناق ى ٗعثاه عاي ذي ٘اهٍ ال عثاه عٌاَ
تألياظ ُّمٍ األلياظ ُٖ ٖ الٌِاٗح ال عثانج عي هّٖ ال ذع ً الوٍرْٓ العلوٖ لإلًٍاى .
ّعل َ٘ ٗو ي التْل  :ئى اإلًٍاى كائي هٖ٘ ال علٔ هان هتْلَ  :ئى اإلًٍااى كاائي اظروااعٖ توعٌأ ى عتاق اإلًٍااى ال
ٌٗين عي ٚهغ اليهّٖ ؼرٔ ٖ ؼالح ًْهَ ال ّ ٖ ؼ٘اى كص٘هج ئًَ ٗؽلن تْايع علٔ ِ ق هّٖ ّ ان ٌع٘كج ّ ٘ه ٌاع٘كج ئال
ًِا هّٖ ٗو ي ى ٗرؽتب اإلًٍاى هي تعِٙا ّال ٗو ي ى ٗرؽتب هي تعِٙا األـه .
الوِن ى ٌُا هّ٘ا ّهي ـالل ُمٍ اليهّٖ ال ًهٓ العالن ال ّتعثانج ـهٓ ًٌا ًهٓ العالن هي ـالل عتْلٌا ال ألهي هي
ـالل عًٌْ٘ا ال ّئى ذانٗؿ العلن ُْ ذٍع٘ق لِمٍ الهؤٗح العتل٘ح ال ُّْ ذٍع٘ق لوا ن ذاَ العتاْل عاي العاالن ّظاْاُهٍ ُامٍ (الياهّٖ
آشانخ ال عتْل ّاليالٌيح لكناٌارِا قناٌاح ًتكٗاح ال ّكاملن هعه اح تاهو هاي ذؽاكز عٌِاا هاي الٌايح العلان ال ّـأاح الٌايح العلان
اإلٌالهٖ هصال ظاته تي ؼ٘اى ّ الٌيح العلن الاهت٘٘ي المٗي لكهّا تأى لِن الهٗاقج ٖ للن قّى ٘اهُن ؼرأ ي٘اق ئى (الياهٖ تاك
تِن تق ئًَ هي اـرهاعِن ّكأى ٕ ظِك تك هي ٘هُن ال ٗعرها تَ ال ئال ى ُما الثؽس ٕٗؽػ ُمٍ األ لْٚاح ّٗ ّا عاي الؽت٘تاح
الاائثح ُّٖ الاهٖ ّللن هي ـالل (الٌٓ ّ (الٌٓ العاتهٕ ّؼكٍ ّهتانًرَ هع تهو الٌيح العلن الاهت٘٘ي ال المٗي ذؽكشْا عي
للن ال ّالمٗي ظاءّا هي تعك ظاته تي ؼ٘اى تْيد ْٗٚق ال هرٌاّل٘ي للان هاي ـاالل هاُ٘اح الياهٖ ّٚث٘عراَ ّ ُو٘راَ ال لاكاهٗي ؼ٘ااج
ظاته تي ؼ٘اى ّهٌؽٌ٘اذَ الّفٕ٘ح ال الرٖ ـرليد ِ٘ا هاي ؼ٘اس الْظاْق ّالعاكم ال ّهاي ؼ٘اس الاْالقج ّالْ ااج ّهاي ؼ٘اس الو اًاح ال
الرٖ ذثْءُا ٖ العلن ّالعلن الرعهٗثٖ ـأح هرفما هي علن ال ٘و٘اء هعاال ّ ٌعا للروث٘ب .
ؼ٘اج ظاته تي ؼ٘اى :
ذاامكه الوٕاااقن ال ئى ظاااته تااي ؼ٘اااى ال ااْ ٖ ال ُااْ تااْ هٌْاأ ()1ال ّ تااْ عثااك ج ال ظاااته تااي ؼ٘اااى ال ااْ ٖ الوعااهّا
تالْٕ ٖ(.)2
ُّمٍ الٌٍثح ئلٔ ال ْ ح ال ّ ئًَ هي ُق ال ْ ح ()3ال ّ ئى كصه تاهَ تال ْ ح ()4الّئى لَ ِ٘ا قانا ( 5ال -ذثاكق الّا ْ  -الراٖ
قانخ ؼْل ؼت٘ترَ الرانٗف٘ح ال ّيك ذ يق تالك اث عي ِفٕ٘رَ ُمٍ ال تي الٌكٗن ٖ كراتَ (اليِهٌد يائال (ئى نظال ا٘ال ال ٗعلاً
ّٗرعة ال ٌٕ٘ كراتا ٗؽرْٕ علٔ اليٖ ّنيح ال ٗرعة يهٗؽرَ ّ هٍ تأـهاظَ ال ّٗرعة ٗاكٍ ّظٍاوَ تٌٍافَ ال شان ٌٗؽلاَ لا٘اهٍ ال ئهاا
هْظْقا ّ هعكّها ال ٘هب هي العِق ال ّئى للن ال ٍٗروه علأ ؼاك ال ّال ٗاكـق ذؽراَ هاي ذؽلأ ٌااعح ّاؼاكج تاالعلن ال ّ ٕ ائاكج
ّ ٕ عائكج ال ّالهظق لَ ؼت٘تح ال ّ ههٍ ِِه ّ ظِه ال ّذٌٕ٘ياذَ عظن ّ كثه (. 6
ّال ًهٗك ى ًو٘اق اٖ ذؽل٘اق ُاما الآٌ الوِان ظاكا ال اٖ ئشثااخ ؼت٘تاح ظااته تاي ؼ٘ااى ّؼت٘تاح ذٕاٌ٘ياذَ ّالاهق علأ هاي
ٗكعٖ ال ئى ُمٍ الرٌٕ٘ياخ هٌؽْلح لَ ال ّئًوا ًهٗك ى ًمكه هي عه ْا ظاته تي ؼ٘ااى ّعاّٗاَ ِفٕا٘ا ّلكاهٍ يثاق تاي الٌاكٗن ّهاي
ُإالء :
. 1الويٙق تْ عوه الععيٖ ال ْ ٖ ّ :المٕ ّلك ّاـه التهى األّل ّ ّائق التاهى الصااًٖ الِعاهٕ اٖ هكٌٗاح ال ْ اح كااى ؼ٘اا ؼرأ
ٌٌح  )ُ183ذْ ٖ ٖ ـهٗاخ الوائح الصاً٘ح هي الِعهج ًاُى الصواً٘ي ٌاٌح عواهٍ ( 7الُّاْ هاي ذاله٘ام اإلهاام ظعياه الٕااقق (ث ال
ّلَ نٌائق ظوعِا تعٌْاى (هعالً الوإهٌ٘ي ُما الهظق ٗمكه ٖ ُما ال راب ال ٌن ظاته تي ؼ٘اى تِما الليظ ال ّٗمكه تأى ظاتها
يال (كٌد عٌك اإلهام ظعيه الٕاقق (. 8
ُّما ّل لكه لعاته تي ؼ٘اى ال هي يثق هعأه لَ ّذلو٘م هي ذالهامج اإلهاام الامٕ عااَ ّعأاه الرلو٘ام ّاإلهاام يثاق ى ٗامكهٍ
تي الٌكٗن .
.2ئى ٗؽ٘ٔ تي تٖ ت ه الثهه ٖ ذْ ٖ تعك عام 815 / )ُ200م ال كاى ٔكٗتا لعاته األٔااه ٌاٌا (ّٔ( 9ا ًيٍاَ اٖ هتكهاح كراتاَ
(ٌهاض الظلوح ّالهؼوي  .....تأًَ ذلو٘م ظاته تي ؼ٘اى (. 10
.3لكه ٗؽ٘ٔ تي ـالك الثهه ٖ ال المٕ ّلك ٖ ُ120ا) 738/ال ُّاْ هعلان للفل٘ياح ُاانّى الهِا٘ك ال ًاَ كااى علأ عالياح ّ٘ٚاكج ُاْ
ّ تٌَ ظعيه ّـالك ـْ ظعيه تعاته ال ّ ى ظاته ًيٍَ ال يك لكهُن ٌّاؤ تعاٗ الهٌاائق تأٌاوائِن ( 11الّئى ٗؽ٘أ ُاما ياك ًاكب
ظاته تي ؼ٘اى لريٍا٘ه الوعٍاوٖ لثول٘واْي ال ّياك ذاْ ٖ عاام ُ190ا) 805/م ( 12ال ّئى الوؽٌاح الراٖ ّيعاد للثهاه اح هاي يثاق
ُانّى الهِ٘ك عام  )ُ188ال يك شهخ علٔ ظاته تي ؼ٘اى ّقعرَ ألى ٌٗرتق ت٘ي الثلكاى ّٗفرئ عي الٍلواى (. 13
ٌ.4عق تْ ت ه هؽوك تي وكهٗا الهاوٕ الامٕ ّلاك اٖ (ُ251ا) ِاِاقذَ اٖ ؼت٘تاح ظااته تاي ؼ٘ااى ال ؼٌ٘واا ياال ٘اَ (اٌارالًا تاْ
هٌْٔ ظاته تي ؼ٘اى (. 14
ُّما ٗعٌٖ ى ظاته تي ؼ٘اى هْظْق يثق ّالقج الهاوٕ ّلْ كاى هّ ْكا ٖ ههٍ ّلن ٗ ي هْظْقا لواا ِاِك لاَ تاألٌارالٗح
ّالرأش٘ه علَ٘ .
ّلن ٗت علٔ ُمٍ الؽت٘تح العاتهٗح ال التكهاء ّؼكُن ال ّئًوا ٚانق الّن الوٍرّهي٘ي ٗٙا ال ئال ًِن ٖ الٌِاٗح ًرِْا ئلأ
الٌر٘عح ًيٍِا هي ال٘ت٘ي ال ّكاى كثه الكانٌ٘ي ّالوؽتت٘ي هي الوٍرّهي٘ي ُْ تْل كهاّي المٕ لا كراتاَ تعٌاْاى (هفراان نٌاائق
ظاته تي ؼ٘اى ّالمٕ يال ٖ هتال لَ ال ذأك٘كا للؽت٘تح العاتهٗح (ذِا د ٌوْنج ظاته تي ؼ٘اى (. 15
ّلن ذ ي ُامٍ لّاِاقج الْؼ٘اكج ّ األـ٘اهج لِاما الوٍرّاهق تاق ٌُاا هٍرّاهق ـاه ُّاْ ٌُاهٕ كْنتااى ال الامٕ ياال ( ئى
ِفٕ٘ح ظاته تي ؼ٘اى ال لٍ٘د ٌوْنج ّال ـها ح ال ّل ي ظاته كصه هي ِفٕ٘ح ذانٗف٘ح (. 16
ّال ًهٗك ًمكه كق الٌْْٕ الرٖ ككخ ٖ ؼت٘تح ظااته تاي ؼ٘ااى الهاي تااؼص٘ي عاهب كثاان هصاال اٌارالًا الوهؼاْم وكاٖ
ًع٘ة هؽوْق ٖ قناٌرَ الت٘واح عاي (ظااته تاي ؼ٘ااى الّكاملن هاا لكاه األٌارال علاٖ ٌااهٖ الٌّاان اٖ كراتاَ (هٌااُط الثؽاس لاكٓ
هي هٕ اإلٌالم ٌُّا آـهّى ال ّل ي ِ٘ه ئلٔ هاإنؾ العلان اإلٌاالهٖ ال اٖ العٕاه الؽاكٗس األٌارال اإاق ٌاىك٘ي ال الامٕ عاىو
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التْل ٖ ؼت٘تح ظاته تي ؼ٘اى ّ كك ه اًرَ ٖ ذانٗؿ العلن العهتٖ ّنق علٔ ِ ْ الوٍرّهق األلواًٖ (نٌّا ا ال الامٕ عاكل عاي
هْاييَ الوّ ح ٖ ظاته تعك يق هي ٌٌح هي عالًِا (. 17
ّل ي ُمٍ الؽت٘تح العاتهٗح ال هً ّالقذِا ِٖء هي الّن ٗٙا ال ؼ٘س لكه هؽتاب هإلياذاَ تاْل كاهاّي ال تاال (ئى ظااته
تي ؼ٘اى عاَ ت٘ي ٌٌح  18( )ُ330 -290الُّما ن ٕ ال ٕٗوك هام ؼتائب ّّيائع كص٘هج هٌِا - :
 1ئى ظاته تي ؼ٘اى ٗمكه ٖ هإلياذَ ال اإلهام الٕاقق (ث ّٗصٌاٖ عل٘اَ كص٘اها ال ّٗامكه عاليراَ تاَ ال تأًِاا عالياح علو٘اح ّنّؼ٘اح
الهٌِا يْلَ ( ههًاٖ ٌا٘كٕ ى ياْل اٖ ُامٍ ال راة ( 19ال ٕ كرثاَ الامٕ ليِاا ّ ٗتاْل (ّالّا ه لٍا٘كٕ ّتاَ علواد هاا علواد ال
ّّٔلد ئلٔ ها ّٔلد ( 20الٌُّا ًْْٕ كص٘هج ظكا ٗمكه ِ٘ا ٌن اإلهام الٕاقق ٔهاؼح ال ّهعهّا ئى اإلهاام الٕااقق
(ث يك ذْ ٖ ٖ عام . )ُ148
ئى هصق ُمٍ الٌْْٕ ال ذعٌٖ ى ظاته تي ؼ٘اى كاى هْظْقا ٖ عام ّ )ُ148ئًَ ٗرلتٔ العلان هاي ٌارالٍ اإلهاام ظعياه الٕااقق
ّ ل ٖ ؼٙهذَ هعوْعح هي ال رة .
ٗ 2اامكه ظاااته تااي ؼ٘اااى ٌاااذمج آـااهٗي ٘ااه ٌاارالٍ اإلهااام الٕاااقق ال ـاام عااٌِن ّذعلاان هااٌِن ًّتااكُن ال هااي ُااإالء الّاا٘ؿ ؼهتااٖ
الؽو٘هٕ ال المٕ ّلك ٖ العاُل٘ح ّ هرك تَ العوه ؼرٔ التهى الصاًٖ ٖ اإلٌالم (. 21
ٗ 3مكه ظاته تي ؼ٘اى ٌرالا ـه لَ اٖ الٕاٌعح ٍّٗاوَ٘ (الهاُاة ُّاْ ذلو٘ام (لوهٗااًً ّٗامكه ظاان ًاَ ـام عٌاَ ال ذاكت٘ها
هثر ها ال ّكاى ٍٗ ي ًْاؼٖ الّام ال ّاعرثهٍ ههظعا هي ههاظعَ الوْشْيح ( 22الُّما ٗٙا ذأك٘ك ـه علٔ ى ظاته يك عاَ يثاق
. )ُ290
 4ى ها ّنقٍ ال إاق ٌىك٘ي هي ئى ّالك ظاته تي ؼ٘اى (ُّْ ؼ٘اى يك (يرق هي يثاق ّالاٖ تٌاٖ ه٘اح اٖ ـهاٌااى عاام ُ107ا)
710/م ( 23ال ُّما ٗععلٌا ى ًهظػ ئى ّالقج ظاته تي ؼ٘اى يثق ( )ُ107ال ٕ ًَ ّلك ٖ ّاـه التهى األّل الِعاهٕ ال ّ اٖ
ّائق التهى الصاًٖ الِعهٕ .
ّهي ٌُا ً ْى يك عصهًا علٔ ذانٗؿ ذتهٗثٖ لْالقذَ ّلً٘ للن المٕ لكهٍ تْل كهاّي ّئى ّ اذَ الرٖ لكهُا تْل كهاّي
ٗٙا ّتٌاء علٔ ذانٗؿ ّالقذَ العكٗك ٌْق ٗرا٘ه ٗٙا َ٘ ال ئًَ ذْ ٖ كاًد ٖ ْٚي عام 815 /)ُ200م (. 24
ٗرٙػ هي ُما كلَ ال ئى ظاته تي ؼ٘اى ؼت٘تح ذانٗف٘ح ّئى االـرالا َ٘ ّ ٖ ذٌٕ٘ياذَ ّّالقذَ ّّ اذَ ِٖء هرْيع ال ل اق
هي عاَ ٖ تكاٗح الرانٗؿ اإلٌالهٖ ئل لً٘ ٌُا ذكّٗي لرانٗؿ الوْال٘ك ّالْ ٘اخ ئال ها ًكن ال ّئى االعرواق اٖ للان كلاَ كااى علأ
الماكهج ال ّعلٔ األؼكاز العظام ّالّفٕ٘اخ الرٖ لِا ِأى عظ٘ن ٖ للن كلَ كاى علٔ الماكهج ّعلٔ األؼاكاز العظاام ئإل ى الامٕ
ال ِاان ٘ااَ ال ُااْ الرااهاز العلوااٖ الاامٕ ذهكااَ ظاااته تااي ؼ٘اااى ِااْ هااكّى تأٌااوَ ال ّٗهظااع اليٙااق ااٖ ذؽت٘تااَ ئلاأ هعوْعااح هااي
الوٍرّهي٘ي ٘ه المٗي لكهًاُن هصال الوٍرّهق اإلً ل٘ىٕ ٗؽ٘ٔ ُْلو٘انق (المٕ كاى ّل هي كّ هٌىلح ظاته تي ؼ٘ااى اله ٘عاح
ٖ ذانٗؿ ال ٘و٘ااء ّكّا ذواْٗه ظااته تاي ؼ٘ااى للٕاٌعح ال ئلأ علان ذعهٗثاٖ هاٌظن ال ّّظاك ئى ُو٘راَ ال ذرٍاآّ هاع ُو٘اح تاْل
ّال ْاوَٗ (. 25
ٌّااْا ذرعلاأ ه اًااح ظاااته تااي ؼ٘اااى كصااه ال ؼٌ٘وااا ذرؽتااب ظو٘ااع هفوْٚاذااَ الوٌرّااهج ااٖ ه رثاااخ العااالن ال ّ ى ذتااْم
الوإٌٍاخ العلو٘ح العهت٘ح ّاإلٌاله٘ح ال تْ٘ع هّهّث ٖ للان ال هاي ظاق ذٕاؽ٘ػ ذاانٗؿ األ اان ّالٌظهٗااخ العلو٘اح ّالياهّٖ
الرٖ ًٍة تر انُاا ئلأ علوااء اهت٘٘ ي ال ّال تاأي ى ٗاكعٖ الاهت٘اْى للان ال ل اي ى ٗاهققٍ تعاٗ الوي اهٗي العاهب ال املن هاه
ٗإٌ لَ ال ّال ٌ٘وا ّئى لكٓ لثِن ئه اً٘اخ هعه ٘ح ال ذر٘ػ لِن الرأكك هي ٔؽح للن هصق ها قعٔ هؽوك عاتك العاتهٕ ياائال ( ئى
العلن ٗثك نّؼا ّهٌِعا هي ظال٘لْ (. 26
ّ هاااا اقعااااٍ عثاااك الاااهؼوي تاااكّٕ اااٖ يْلاااَ (ّئذفاااال الياااهّٖ ال لااان ٕٗاااثػ هٌِعاااا علو٘اااا هعره اااا تاااَ ئال اااٖ التاااهى
الراٌع عّه (. 27
ٖ ؼ٘ي – ٌاٌثهُي هاي ـاالل قناٌارٌا ُامٍ ئى ٌُاا ٌاثتا ذانٗف٘اا ّعلو٘اا ال لعااته تاي ؼ٘ااى الامٕ ياكم لٌاا اها هرٌاٌاتا
ّهرتكها ٖ ًظ هٗح اليهٖ العلوٖ ال هي ـاالل هاُ٘اح الياهٖ ال ّٚث٘عراَ ّ ُو٘راَ يثاق ى ٗرؽاكز عٌاَ الٌايح التاهى الٍااتع عّاه
ّالراٌع عّه تْيد ْٗٚق .

أوال :ماهية الفرض...
ذوهيٌا ٖ الوتكهح ئلٔ ى اإلًٍاى كائي هي ه تق ئى هاُ٘رَ ُْ الري ٘ه ّتِمٍ الواُ٘ح ٗعها اإلًٍااى ًيٍاَ ال ّٗيِان العاالن
ّٗ رّيَ تَ ى ّئى ُما الري ٘ه عثانج عي ذْٕناخ عتل٘ح ال ٗو ي ى ًٍوِ٘ا هّ٘ا وا ُْ هعٌٔ اليهٖ ؟
ٗااهٓ تعااٗ الٌاايح العلاان الوعأااهٗي ئى اليااهٖ ُااْ (الي ااهج الؽااهج الرااٖ ٗثر هُااا العتااق ال ّالرااٖ ال ٗرولااة هٌِااا ٌاآْ
الٌعاغ (. 28
اليهٖ ئلى ال ُْ الي هج الوعهقج ال هي ٕ ذؽت٘ب ٗثر هُا العتق ئتر انا ّللن ؼٌ٘وا ٌٗظه ّٗرأهق األِا٘اء ّالظاْاُه االا
ها ذؽتتٌا هٌِا ذعهٗث٘ا ال ّ تهٌُا علِ٘ا نٗا٘٘ا ٔثؽد ُمٍ الي هج ٔالؽح ألى ٗأـم تِا .
ٌُّا هاي ٗاهٓ ى الياهٖ ُاْ (ذفوا٘ي ّؼاكي ال ٗرٙاوي ظه اا لان ٗاهُي عل٘اَ تعاك اٖ الْياائع الوراؼاح ال ّل ٌاَ ظاكٗه
تاالكرّاا (. 29
ُّما ٗعٌاٖ ى الياهٖ ٌاْاء كااى اهج هعاهقج ّ ؼاكي عتلاٖ ال ّ ذفوا٘ي عتلاٖ ُاْ الامٕ ٗاهاُي عل٘اَ العلوااء اٖ ٕ
اكرّاا ّ ذيٍ٘ه علوٖ ظكٗك.
ّتِما ذ ْى لليهٖ ي٘وح ظُْهٗح ٖ كق العلْم ال ٌاْاء كااى ُاما الياهٖ اهج م يٙا٘ح م ًظهٗاح ُّاما ٗعٌاٖ ئًاَ نّغ
العلْم كلِا إٔ علن هي العلْم ال ها ُْ ٌآْ عثاانج عاي ًٍاب ه٘اٖ ٗو اي اٌارثكالَ تٌٍاب ـاه ٙاق هٌاَ( 30الّهاي ٌُاا ٗظِاه
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(اليهٖ تأًَ نّغ العلن ال ّئلا كاى العلن ٗثك تالوالؼظح ّٗثهُي علَ٘ تالرعهتح ّل ي ( ال ي٘وح ل اق هاي الوالؼظاح ّال الرعهتاح ئال
ئلا ّظكخ نّغ الوالؼظح ّنّغ الرعهتح ئال ئلا ّظك اليهٖ (. 31
الي هج العتل٘ح ّ اليهٖ ُْ نّغ العلن ال ّال ي٘وح للٌظهٗح العلو٘اح ٕ ًظهٗاح ئلا لان ذيٍاه ِا٘وا ّ ذؽواق ذيٍا٘ها هعٌ٘اا ال
ُمٍ الي هج ّ ُما الريٍ٘ه ُْ المٕ ًتٕك تَ (اليهٖ ُّْ المٕ ٗتْقًا ئلٔ الؽكٗس عي هاُ٘ح اليهٖ .
اليهٖ ُْ ذيٍ٘ه للظاُهج ّ ذيٍ٘ه ٗرعلب تث٘اى العاليح ت٘ي ظْاُه عكٗكج ال ّل ي ُما الريٍ٘ه لاً٘ ذيٍا٘ها قائواا تاق ُاْ
ذيٍ٘ه هإيد ال ٌٌّهٓ للن هي ـالل ذتٌٕ٘ا لوْي ظاته تي ؼ٘اى هي هعٌٔ اليهٖ ّقالالذَ.
ٌُالن العكٗك هي الٌْْٕ الرٖ ذْ٘ػ للن ال ئال ًٌا لن ًعك ٕ اٌرفكام لوٕولػ اليهٖ ًيٍَ عٌك ظاته تؽاكّق يهاءذٌاا
أل لااة هإلياذااَ الرااٖ ّيعااد ذؽااد ٗااكٌٗا – ّ ى ّظااكًا هااا ٗااهاقا هٕااولػ (اليااهٖ ااٖ كلوااح(الرف٘ق ّ (الؽااكي ّ(الظااي
(ّالعلن الؿ ٌٌّ ...ؽاّل ى ًت علٔ الٌْْٕ العاتهٗح الرٖ ذمكه ُمٍ الوٕولؽاخ :
 -1الرف٘ق  ُّْ:هٕولػ ٗرٙوي هعٌٔ اليهٖ هي ـالل اٌرفكام ظااته لاَ كواا ُاْ الؽاال اٖ يْلاَ (( االا ذف٘اق لان للان اأّيع
الرعهتح علَ٘ ( ًٓ ٖ ّ )32ـه ٗتْل ((ّال ذعهتي هٌِا ِ٘وا ؼرٔ ذكنٌِا ّذعوع ْٕلِا ال ّٗرف٘ق لن ها لكهًاٍ (.)33
وٕولػ (الرف٘ق ٗهاقا هٕولػ (اليهٖ ّٗكل علٔ هعٌاٍ  ّ .ى ُما (اليهٖ ٗ ْى ٌاتتا للرعهتح ُّٖ الؼتاح تاَ ال ٌّا٘أذٖ
الؽكٗس عي ُما العاًة ٘وا تعك .
 -2الؽكي  ُّْ :هٕولػ ـه ّٗروق علٔ هعٌٔ (اليهٖ ال ٗتْل ظاته (( اى الفوأ ٗظِه علٔ هي يك ّٔاق ئلأ ُامٍ الوهذثاح
ٖ العلن عظن هي الفوأ علٔ هاي لان ٕٗاق ...ئال ى ٗ اْى عاايال هو٘اىا ؼكاٌاا قنتاا ( . )34الؽاكي ٌُاا ٌٗوإْ علأ هعٌأ
اليهٖ ّٗ ْى ٌاتتا للرعهتح ٗٙا.
 -3الظي :هٕولػ ـه ٗكل علٔ هعٌٔ (اليهٖ كوا ُْ اٖ يْلاَ ((كااى لاكٕ ؼعاه هوااٌٗ ٛه اع يوعاح هاي الؽكٗاك ّوًِاا هائاح
قنُن ّؼيظرَ عٌكٕ وهٌا ْٗٚال شن ظهترَ علٔ يوعح ـهٓ هي الؽكٗك لن ٗه عِا ال ظٌٌد ى ُمٍ التوعح الصاً٘ح هي الؽكٗك ياك
ذ ْى كثه ّوًا هي التوعح األّلٔ ال ْوًرِا ْظكذِا يق هي شواً٘ي قنُوا ّهي ٌُا ٌرٌرعد ى يْج الؽعه الوواٌ ٛيك ًتٕد
علٔ اله ن هي شثاخ ّوًَ ( )35لوح ظٌٌد ذكل علٔ اليهٖ.
 -4العلن :هٕولػ (العلن هٕولػ ـه ٗكل عٌك ظاته ٖ كص٘ه هي ًَْٕٔ الرعهٗث٘ح قاللَ ـأح ال ُّٖ قاللح اليهٖ كوا ُاْ
ٖ يْلَ (ال عوق ئال تعلن يثلَ ٗرتكهَ ( )36لواح (علان ٗتٕاك تِاا (الياهٖ ّكلواح(عوق ٗتٕاك تِاا الرعهتاح ّال تاك ى ٗ اْى
اليهٖ ٌاتتا للرعهتح ٗٙا.
ق ُمٍ الوٕولؽاخ ال الرف٘ق ال الؽكي ال الظي ال العلن ال ذكل علٔ الي هج الراٖ ذٌثصاب اٖ الامُي ال االا ؼااّل اإلًٍااى ى
ٗرؽتب هٌِا ذعهٗث٘ا ال عكخ ه٘ا علو٘ا .
ّٗرؽكز الٌيح العلن الاهتْ٘ى عي اليهٖ تكالالخ هرعكقج ٗٙا كوا ذؽكز عٌاَ ظااته تاي ؼ٘ااى ال ِاما ظاْى اٌارْ٘انخ
هق اإلً ل٘اىٕ (1873-1806م ٗرؽاكز عاي (الف٘اال ٘تاْل ( ًاَ الوٍارْقث الْؼ٘اك للياهّٖ (ّٕٗ )37ا ٘لٍاْا ـاه الف٘اال
٘تااْل ئًااَ ( الوٌِااكي الاامٕ ٕٗااٌع ذٕااو٘ن الٌظهٗااح الي٘ىٗاّٗااح ( )38ال األلواااًٖ (1955 -1879م عرثااهٍ الٌاايح ـااهّى ى لااَ
الٕكانج ٖ ال ّ العلوٖ كوا ُْ الؽال عٌك الثهخ اٌّٗر٘ي( )39ال ُّاما كاانل تاْته األً ل٘اىٕ ( ٗ 1994 -1902عرثاه (الؽاكي
ظاااااىء ُاهاااااا هاااااي عول٘اااااح ذهك٘اااااة الياااااهّٖ ٘تاااااْل (ئى الؽاااااكّي ذّااااا ق ذفوٌ٘ااااااخ ظٍاااااْنج لِاااااا ُو٘رِاااااا اااااٖ الواااااٌِط
العلوٖ (. )40
يالٌيح العلن هريتْى علٔ اٌرعوال (اليهٖ تكالالخ هرعكقج كوا عق ظاته تي ؼ٘اى هي يثلِن ّٗىٗك ظاته ٖ ُمٍ الكاللاح
ال ٘عرثه ٘و٘ه (الِاء ٖ كلوح اهرؽٌرَ ّ ظهترَ ّ قتهذَ الؿ ٘ ...و٘ها ٗعْق علٔ اليهٖ ٘تاْل (ّج ياك عولراَ ت٘اكٕ ّتعتلاٖ
هي يثق ّتؽصد عٌَ ؼرٔ ٔػ ّاهرؽٌرَ وا كمب ( )41لوح (عولرَ ّالٙو٘ه الورٕق تاليعاق (عواق ٗاكل علأ الياهٖ ال ّكاملن
الٙو٘ه الورٕق تاليعق اهرؽٌرَ قال علَ٘ ٗٙا.
ّاليااهٖ تِااما الوعٌاأ عٌااك ظاااته ال ّعٌااك ٘ااهٍ هااي الٌاايح العلاان الوعأااهٗي ال هااا ُااْ ئال ذيٍاا٘ه لٌُااٖ ّ ذيٍاا٘ه عتلااٖ
لألِ٘اء ال ّ للظْاُه ّ للعالياخ ئًَ ذيٍ٘ه ٗولتَ العتق علٔ ِ ق ذف٘ق ذانج ّعلأ ِا ق ؼاكّي ذاانج ـاهٓ ّعلأ ِا ق ظٌاْى
ذانج شالصح ّعل ٔ ِ ق ْٔنج لٌُ٘ح ّ هج لٌُ٘ح ذانج ناتعحال ُّْ اٖ ُاما ّلا ٗاكل علأ الريٍا٘ه الوإياد للظااُهج الامٕ ٌٗرظاه
اهرؽاًا ّ اـرثانا ذعهٗث٘ا ٘ ْى ئها ٔاقيا ّ كالتا .
عاته ٗمُة ئلٔ ى قاللح اليهٖ قاللح عت٘لح – تّرٔ ِ الِا – ُّمٍ الكاللح العتل٘اح ٌااتتح للكاللاح الرعهٗث٘اح ال ِاْ ٗتاْل
ْج يك عولرَ ت٘كٕ (الكاللح الرعهٗث٘ح ّتعتلٖ هي يثق ( الكاللاح العتل٘اح ّتؽصاد عٌاَ ؼرأ ٔاػ (قاللاح االـرثاان الرعهٗثاٖ ُّاٖ
اليٕ٘ق ٖ الرؽتب هي اليهّٖ ال اها ٗ ْى ٔاقيا ّ كالتا .
ّيهٗة هي ُما الوعٌٔ المٕ يٕكٍ ظاته هي اليهٖ ها عٌاٍ (انًٍاد هااؾ األلوااًٖ 1816 -138م تتْلاَ ئى الياهٖ هاا
ُْ ئال (ذيٍ٘ه هإيد لْيائع هعٌ٘ح ال ٗىال توعىل عي ئهرؽااى الْياائع ؼرأ ئلا هارؽي اٖ الْياائع ٔاثػ هاي تعاك ئهاا ه٘اا وائياا
ٗعة ى ٗعكل عٌَ ئلٔ ٘هٍ ّ ياًًْا ٗيٍه هعهٓ الظاُهج (. )42
وعٌٔ (اليهٖ عٌك ظاته تاي ؼ٘ااى ال ٗفرلا كص٘اها اٖ قاللراَ عواا ٗعٌ٘اَ هااؾ عااته ٗهٗاك تاَ ذيٍا٘ها هإيراا ًاذعاا عاي
هالؼظح هعٌ٘ح ّٗرْي ٔكق اليهٖ ّ كمتَ علٔ الرؽتاب هٌاَ ذعهٗث٘اا ال االا ٚااتب الْاياع ٔاثػ ه٘اا ٔااقيا ال ّئلا لان ٗوااتب
الْايع ٔثػ ه٘ا كالتا ال ّاليهٖ الٕؽ٘ػ تاه اًَ ى ٗهذيع ئلٔ هٍرْٓ التاًْى ئلا عثه ذعث٘ها ؼت٘ت٘ا عاي الْاياع ال ّهرأ ـالياَ
ٔثػ ه٘ا كالتا ّ وائيا ٌٗثاٖ ن .َٙ
ّل ٖ ٗىقاق هعٌٔ(اليهٖ ّْ٘ؼا ًأذٖ تٌٓ ـه ال ٗتْل ظاته (ٗعة ى ذعلن ئًا ًمكه ٖ ُمٍ ال رة ـاْاْ هاا ن ٌٗااٍ
ت ٛال قّى ها ٌوعٌاٍ ّ ي٘ق لٌا ّ يه ًاٍ تعك ى اهرؽٌاٍ ّظهتٌاٍ وا ٔػ ّنقًاٍ ّها توق ن ٌٙاٍ (. )43
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عاته ٖ ُما الٌٓ ٗثا٘ي لٌاا ال ى الياهّٖ كص٘اهج ال هٌِاا الوٍاوْث ّهٌِاا الوٌتاْل ّهٌِاا الوتاهّء اال ٗو اي عرثاان كاق
اهٖ هااي ُاامٍ الياهّٖ هّ٘ااا ٔااؽ٘ؽح قّى ى ٗفرثهُااا ذعهٗث٘اا ال ّعٌااك لا ّتْاٌااوح (الرعهتاح ٗو ااي ى ٗتثااق اليااهٖ ّ
ٗه ٗ ال الا ٚاتب اليهٖ الْايع عرثه ه٘ا ٔؽ٘ؽا ٗو ي األـم تَ ّاعرواقٍ ال ّئلا ـال الْايع اعرثاه ه٘اا تااٚال ّال ٗإـام
تَ تق ال تك هي ن . َٙ
اليهٖ الٕؽ٘ػ ُْ المٕ ٗيٍه الْايعح ّالمٕ ٗعثه عٌَ ظااته تتْلاَ ( واا ٔاػ ّنقًااٍ ٕ لكهًااٍ ّ ـامًا تاَ لٕاؽرَ
ّٔكيَ ٖ ذيٍ٘ه الْايعح الوكنٌّح ال ٕٗثػ ُما اليهٖ عٌك (هاؾ ياًًْا ٗيٍه هعهٓ الظاُهج ال ها الياهٖ ٘اه الٕاؽ٘ػ ُّاْ
اليهٖ المٕ ال ٗيٍاه الظااُهج ّالامٕ عثاه عٌاَ ظااته تتْلاَ ( ّ هاا تواق ن ٙاٌاٍ ٕ ى الياهٖ الامٕ ال ٗيٍاه الظااُهج ٕٗاثػ
ه٘ا تاٚال كالتا ال ٕٗثػ ُما الٌْث هي اليهٖ عٌك (هاؾ ه٘ا وائيا ٗعة عكم األـم تَ .
ّال نٗك ى كصه هي الٌْْٕ ٖ هاُ٘ح اليهٖ ّقالالذَ عٌك ظاته ال ثِما التكن ً ريٖ لٌٌرتق ئلٔ ٚث٘عح اليهٖ .

ثاوياً /طبيعة الفرض ...
ٗهٓ الٌايح العلان الوعأاهّى ى الياهٖ ٌااتب للرعهتاح ال ّٗإكاكّى للان كص٘اها ال ِاما ٘لٍاْا العلان ٌُاهٕ تًْ انٗاَ
(ٗ 1912 -1854تااْل (ئًااَ هااي الفوااأ ى ًظااي تاه اًٌااا ئظااهاء الرعااانب العلو٘ااح تااكّى ااهج هٍااثتح ّألى ُااما هٍاارؽ٘ق(ّٗ )44إكااك
٘لٍااااْا علاااان ـااااه ُّااااْ كلااااْق تهًااااان ( 1878 -1813م الي ااااهج ًيٍااااِا ٘تااااْل ( ئى الي ااااهج الٍاااااتتح ٌاااااي ل ااااق اٌااااركالل
ّل ق اـرهاث (.)45
ّٗتٕك ُإالء اليالٌيح تالي هج الٍااتتح ُاٖ (الياهٖ ٕ التاك هاي ى ٗ اْى الياهٖ ٌااتتا للرعهتاح ألى الي اهج ُاٖ الراٖ
ٌْا ذيٍه الْايعح تعك هّاُكذِا ّ ئظهاء الرعهتح علِ٘ا ال ّها كاى هيٍها كاى ٌاتتا علٔ ٘هٍ ٖ الْظْق .
ُّما ٗتْقًا ئلٔ الٍإال اٙذٖ ُ :ق ى الي هج الٍاتتح للرعهتح ّ اليهٖ الٍاتب للرعهتح ُْ هي ٚث٘عح يثل٘ح م هاي ٚث٘عاح
تعكٗح ؟.
الؽت٘تح ُٖ ى الوالؼظح ّ الوّاُكج ال ذأذٖ ك٘يوا اذيب ّئًوا ال تك هي ًّا ٚعتلاٖ ْٗظِِاا تاق التاك هاي ظِااو ذؽل٘لاٖ ّ
ًظام ذؽل٘لٖ ٗتْم تاٚالق ُمٍ اليهّٖ ى ُما العِاو ٗهكة ها ِاء لَ ى ٗهكة هي اليهّٖ ٌْاء كاًد ُمٍ اليهّٖ لِا عاليح
تالْايع م لن ذ ي ال ّلْال ّظْق ُما العِاو لوا كاًد ٌُا هالؼظح ّلوا كاى ٌُا علن ّال ذيٍ٘ه للعالن.
ّهي ٌُا ٗظِه ى ٚث٘عح اليهٖ هي ٚث٘عح يث٘لح ّ .لاْ كاًاد ٚث٘عرِاا تعكٗاح ألٚلاب العتاق هّ٘اا ٔاؽ٘ؽح ّٗتٌ٘٘اح كواا
عرتك ٔؽاب الومُة الرعهٗثٖ ال ل ي عرثان اليهٖ لّ ٚث٘عح يثل٘ح عٌك ظاته ال ٗعٌٖ ُما ى اليهٖ ٌٌ٘رتق ئلٔ الٌر٘عاح هثاِاهج
كوا ُْ الؽال ٖ الهٗا٘٘اخ ّالوٌوب األنٌوٖال ّئًوا ٌٗرتق اليهٖ هي العتق ئلٔ الْايع الـرثانٍ ذعهٗث٘ا ل٘عْق ٔاقيا ّ كالتا .
هعٌٔ للن ئًٌا ًٍرع٘ٗ عي الْايعح تالي هج ال الي هج ُٖ ّايعح عتل٘ح ّؼرأ ذ اْى ّايعاح عل٘اح ال تاك ّ ى ذفرثاه اـرثاانا
ذعهٗث٘ا الا ـرثهخ عاقخ هج ههج ـهٓ ال كأى ٌُا هصلصا ياعكذَ ئلٔ األعلأ ّن ٌاَ ئلأ األٌايق ال ياعاكج الوصلاس ذثاك تواه ٘ي
العلٔ ـ ٛتٖ ّاؼك ال ٗؽرق الوها األّل ًثصاق الي هج العتل٘ح ّ اليهٖ ال شن ٗرن الرؽتب هي ُما اليهٖ ذعهٗث٘اا تْاٌاوح الاه ي
ُّٖ الرعهتح الك وؽن الـرثان ٔكق اليهّٖ ّ كمتِا شن ذٕعك تِا ئلٔ الوها األـه هي الف ٛاأل تاٖ الامٕ ٗوصاق الي اهج العكٗاكج
ّ اليهٖ العكٗك كوا ُْ هْ٘ػ ٖ الّ ق اٙذٖ :

هٖ

هٖ

ذعهتح
هج ال هٖ ٌاتب للرعهتح ّٚث٘عح ُما اليهٖ ٚث٘عح يثل٘ح ال تاق ئًٌاا ال ًٍارو٘ع ى ًثاك تعلان تاكّى ً٘اح ّهاي
الى ٌُا
ٗعرتك تملن ِْ هي ًٕان الرعهٗ)ث٘ح الٍاالظح ال هصاق ُاإالء ٗعرتاكّى ال ى اٖ اٌارواعح العاالن ى ٗثاك ذعانتاَ ّ تؽاشاَ ُّاْ ـاالٖ
المُي ذواها هي ٕ هجال ّ ئى اإلًٍاى ٗو ي ٖ ٕ لؽظح هي اللؽظااخ ى ٗثؽاس تعتاق ال تٌ٘اح ٘اَ ًِان تاملن ئًواا ٗتعاْى هٍٗاح
لومُة لٍيٖ ـه ُْ الْايع٘ح الٍالظح(ّ. )23هصق ُمٍ الْايع٘ح ٌرٌرِٖ تٌرائط ٌلث٘ح علٔ العلن تٌ٘وا ٌر ْى ٌُا ًرائط ـاهٓ للعلان
ؼٌ٘وا ٗ ْى ٌُا هٖ ٌاتب للرعهتح ٌثتا ّل٘ا ال ٗتْل ظاته (ال عوق ئال تعلن يثلَ ٗرتكهَ ّ ...ئٗا ئُوالَ (.)46
لْ ؼللٌا ُما الٌٓ ٌٌعك ئًٌا هام هٕولؽاخ ال هصق عوق ّيثلْ ( ٗرتكم العوق ٗتٕك تَ الرعهتح ّالعلن ٗتٕاك تاَ الياهٖ
ّيثلَ ّٗرتكهَ ال ٗتٕك الٍثب األّلٔ ّالوٌوتٖ لليهٖ علٔ الرعهتح توعٌٔ ئًٌا ال تك هي ى ٗ ْى اليهٖ ٌاتتا ّل٘ا ّهرتكها هٌوت٘ا
علٔ الرعهتح ّالؽمن هي ئُوال ُمٍ الوهٗتح ال ّا٘ػ هي ى الٌٓ ّٗا٘ه ئِاانج ّا٘اؽح ئلأ ذتاكم الياهٖ علأ الرعهتاح ال ّّٗا٘ه
ٗٙا ئلٔ ّل٘رَ ٌّثتَ الوٌوتٖ ّالوٌِعٖ للرعهتح ال ّٗمكه لٌا ظاته ًٓ ـه ٘تْل ( ًَ ٗعة ى ٕٗػ العلن تالّٖء ّال شن العوق
تَ تعك للن ّئال ٍك ّلن ٕٗلػ (. )47
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ّٗرٙػ هي ذؽل٘ق ُما الٌٓ ى ٌُا ّظْتا هي ى ًثك تاليهٖ ّال ّيثق كق ِٖء شن هاي تعاكٍ العواق علأ الرؽتاب هاي
ُما اليهٖ ذعهٗث٘ا اها اى ٗ ْى ُما اليهٖ اٌكا ٘ه ٗ ّ ٔالؽا ٘عوق تَ .
هي ـالل ُمٗي الٌٕ٘ي ٗرث٘ي لٌاا ى ٕ عواق علواٖ ذعهٗثاٖ ٍٗارْظة ّظاْق هٌِع٘اح ال ُّامٍ الٕاْنج ذرؽاكق تاأى ٗ اْى
ٌُا هٖ ُّما اليهٖ ٌاتب للرعهتح ال ّالرعهتح الؼتح تَ ال ّلً٘ الع ً ال ّلً٘ ُما ؽٍاة ئًواا ى ٗ اْى الياهٖ هثاك ٌااتتا
ّل٘ا هرتكها علٔ ذالَ٘ (الرعهتح ذتكها هٌوت٘ا ّهٌِع٘ا كٖ ذ ْى ٌُا ي٘وح علو٘ح هعٌ٘ح ًّر٘عح علو٘ح ال ّٗؽامن ظااته تاي ؼ٘ااى هاي
ئُوال ُمٍ الوهٗتح ٖ كق هٌِط ٗتْم علٔ ئظهاء الرعانب .
شالصا /ي٘وح اليهٖ ...
ي٘وح اليهٖ ٖ العلن ال ٌٗ هُا ؼك لْال اليهٖ لوا كااى ٌُاا علان ّلواا كاًاد ٌُاا هعه اح كواا يلٌاا ّئلا كااى الاثعٗ
ٗؽاّل ى ٗتلق هي ي٘ورَ ّ اله ثح ٖ االٌراٌاء عٌَ اًَ هفوئ تق هؽال ى ٗ ْى ٌُا ًّا ٚعلوٖ تكًَّ (.)48
ّاألقلح علٔ للن كص٘هج ٖ ُما الّأى عٌك الٌيح العلن ّهٌِن ٘لٍاْ ٌا ظااته تاي ؼ٘ااى ًيٍاَ ال تاك ؼامن هاي الثاكء تالعواق
الرعهٗثٖ قّى هج هٍثتح ّ هٖ ِٗركٕ ئلَ٘ العتق العلوٖ ّيال (ًهٗك ى ذعلن العلن ّال شن ذٌظاه هاي ٕ ظِاح قـاق عل٘اَ اليٍااق
ررثٌَ٘ (.)49
لْ ؼللٌا ُما الٌٓ ٌٌعك ى الوٌِع٘ح العلو٘ح ذترّ ٖٙظْق اليهٖ ّال شن الرؽتب هي ُما اليهٖ ذعهٗث٘اا شاً٘اا ال ل٘رثا٘ي
لٌا الٕؽ٘ػ هي اليهّٖ هي اٌكُا ّٗ .ث٘ي لٌا ظاته تي ؼ٘اى ٖ ًٓ ـاه ُو٘اح ُامٍ الي اهج ّـواْنج الٌراائط الراٖ ذرهذاة علأ
عكم العوق تِا ٘تْل (ّئى ِود ى ذؽ ن هه العلن ّال شن ذٍلن الركت٘ه ال ّئًوا يلد العلن شن الركت٘ه ألًَ لً٘ ٗعْو ألؼك هاي الٌااي
ى ٗعوق ِ٘وا ها ُْ ئال علٔ ٔؽح الرفو٘ي ّ علٔ ٔؽح ها ال ٗكنٕ ها ٗ ْى هٌَ (.)50
هعٌٔ للن ى ظاته ال ٗهٓ ى ٌُا ٘هّنج هٌِع٘ح ٖ ى ٍٗثب العلن ( ٕ اليهٖ الركت٘ه ّٗتٕك تالركت٘ه (الرعهتح ٕ
ى ٍٗثب اليهٖ الرعهتح ال ّ كوا ٗتْل ال تك هي ؼ ام هه العلن ّ اليهٖ ّال يثق الثكء تالرعهتح ال ال ٗعْو يٕك الرعهتح تاكّى
هٖ ال ّال ٗعْو يٕك الرعهتح للرعهتح لاذِا ألًان لاْ يٕاكخ الرعهتاح للرعهتاح لاذِاا اال ذاكنٕ لواالا ذعاهب ؟ العواق الرعهٗثاٖ
ٗ ْى عت٘وا لْ ئًن يٕكذَ لماذَ ّٗ ْى كّيا لْ ئًن يٕكذَ للرؽتب هي هٖ هع٘ي ال ّٗإكك ظاته ُمٍ الي هج الوٌِع٘ح ٘تاْل ( هاي
ًتٗ علوا لن ٗعه َ تعلوَ – ُّْ عٌك اليالٌيح ًايٓ اليِن – اى ٔاب ٘وا ًت َٙال ِْ هفوائ ظاكا ألًاَ لاً٘ ٗاكني هاا ًتٙاَ
هصق الوفوي المٕ ذفوي علٔ هاال ٗكنٕ ها ُْ (.)51
لْ ئًن ظهٗد ذعهتح لً٘ لااهٖ الرؽتاب هاي اهج هعٌ٘اح ّظااءخ ًر٘عاح الرعهتاح ٔااقيح ل ٌاد ًاايٓ اليِان – ؼٍاة
ذعث٘ه ظاته – ألى ٔكق الرعهتح ظاء تالوٕاق ح ّلن ٗ ي هتْٕقا ئلَ٘ ال ّالٌر٘عح الرٖ ذأذٖ تالوٕاق ح لٍ٘د ًر٘عح علو٘ح الوعهب
المٕ ٗهٗك ى ٌٗتٗ ه٘ا ها التاك ى ٌٗتٙاَ تالرعهتاح ّ تتٕاك ى ٍٗال ٛالرعهتاح عل٘اَال هاا الوعاهب الامٕ ٗهٗاك ى ٗتاْم تااظهاء
الرعانب قّى ّظْق اليهّٖ ِْ هعهب ال قنٕ تق ًَ هفوئ ٖ عولَ ال ألى العوق الرعهٗثٖ الٍل٘ن ُْ ئياهح الرعاانب لااهٖ
الرؽتب هي اليهّٖ ال ّعكا للن ال ٗو ي ى ًٕق ئال ئلٔ ًر٘عح ظٌ٘ح اٌكج ّ ًر٘عح ال ئناقٗح .
ُّ ما يهن الٌيح العلن الوعأهٗي ؼ٘ي يالْا ّ( :لْ ظهٓ الوهء تعٗ الرعانب ال قّى اهج هٍاثتح ٗؽااّل تِاا ذيٍا٘ه
الظْاُه ذيٍ٘ها هثكئ٘ا هإيرا ال لرعَ ٖ تؽْشَ ذثعا لوا ذت ٖٙتَ الٕك ح (. )52
لْ يانًا ُمٍ الي هج الوٌِع٘ح تالي هج الرٖ يالِا ظاته تي ؼ٘اى ال لي ًعك ٌُا هيا تٌِ٘وا تق ًعك ًيٌٍا هاا ٘لٍاْا علان
هعأه لٌا علٔ اله ن هي كًَْ يك انيٌا هٌم شالشح عّه يهًا ُعهٗا ذتهٗثا .
ّظاته الٗعرتك تأى العلن ٗرؽتب هي ٚها ّاؼك تااليهٖ ّ الرعهتاح ال اال الياهٖ ّؼاكٍ ّٗا ق علواا ّال الرعهتاح ّؼاكُا
ذّ ق علوا ال تق ئى العلن ٗر ْى تْظْق الوه ٘ي هعا ٌّثب الوها األّل ُّْ الياهٖ للواها الصااًٖ ُّاٖ الرعهتاح ( االعلن ٌااتب
ّل ّالعوق هرأـه هٍرأً اى للن كملن ّكق ٌٔاعح ّ علن َ٘ عوق ِْ هرأـه عي العلن الوولب ّها ُْ علن ّؼكٍ (. )53
ٌِا ٌاتب ٌُّا هٍثْق ال اليهٖ ٌاتب ّالرعهتح هٍثْق ال ّهي كلِ٘وا ذر ْى ٕ ٌٔاعح هي الٌٕاعاخ إٔ علن هاي
العلْم الرعهٗث٘ح ٌٗثاٖ ى ٗتْم علٔ ُمٍ الوٌِع٘ح ال ّال ٕٗػ ى ًولب كلواح (علان علأ ؼاكُوا ّئًواا ٗر اْى العلان ّٕٗاثػ علواا
ؼٌ٘وا ٗ ْى ٌُا هٖ ٌُّا ذعهتح ّكالُوا ّٗ الى ْٔنج ّاؼكج لِمٍ الٌٕاعح ّ ذلن ال ٕ لِما العلن ّ لا .
ٌُّااا ظواعااح هااي العلواااء الرىهااْا العاًااة الرعهٗثااٖ لْؼااكٍ قّى ى ذ ااْى ااٖ عتااْلِن ااهج هٍااثتح ّ ااهٖ ٗؽاااّلْى
الرؽتب هٌَ ذعهٗث٘ا ال أًِن لن ٕٗلْا ئلٔ ِٖء ّها ى عاقّا ئلٔ ذٕؽ٘ػ ـوأُن الوٌِعٖ ال رْٕنّا هج ّذؽتتْا هٌِاا ذعهٗث٘اا
ّظوعْا ها تٌِ٘وا ّظكّا الْٕاب ٗتْل ظاته ٖ ِأى ُإالء المٗي ٔؽؽْا ـوأُن الوٌِعٖ ( ...لوا عاقّا ٖ يهاءج ال رة ّظكّا
الؽب ال هكثْا الوهٗب ّ ٔاتْا العلن ّالعوق (. )54
الرعهتح ّؼكُا ال ذٌياع ال ّهاي ٌالن هصاق ُاما الواٌِط ذ اْى ذعهتراَ هِولاح ال ألًِاا ال ذاأذٖ تعلان هي٘اك ال ُّاٖ ذتراهب هاي
الرعهٗث٘ح الوهذعلح الرٖ ذت٘ن الرعانب ال لررؽتب هي هٖ هع٘ي ّئًوا لث٘اى شه ِٖء هثاِهج ٖ ؼٍي األؼْال(. 55
هاا الرعهٗث٘ااح العلو٘اح ِااٖ للان الواامُة الاامٕ ٗلراىم تاااظهاء الرعاانب للرؽتااب هااي الياهّٖ( 56ال ّيااك ًرتاك ظاااته ّلواان
الرعهٗث٘٘ي المٗي (ٗتكنّى ى العلن ٘هّنج ُّ ..ما كلَ ظِق ان ٗد ى لْ يال يائق ى ؼعه اليالٌيح ُاْ الىئثاب ّال ثهٗاد ال لاً٘
كاى كص٘ه هي ًيْي الٌاي ذرولع ئلَ٘ ّذٌعه ًؽٍْ ُّن ال ٗعلوْى ها ذؽرَ هي الؽب ّالثاٚق ال تك ٖ ؼ ن الٌظه هاي (ًعان ئلا كااى
للن الوها ملن ُمٍ األِ٘اء الرٖ ًفثه تِا ال ؼب ُٖ م تاٚاق ال واا ى يْلٌاا الىئثاب ّال ثهٗاد ؼعاه اليالٌايح لعلان الٕاٌعح ال
رؽراض ئلٔ ى ًعلن تٍه ها ذؽرَ ال ؼرأ ٗارن ٌّٗ ّا  ..املن هاا ًتاْل اٖ ُامٍ األِا٘اء ئًواا ذٌ ّا ّذؽتاب عٌاك ئلا ن ٗاد للان
ّظِه لن ّعلود ها ذؽرَ (. )57
وا ى ئياهح الرعهتح ّؼكُا لٍ٘د قل٘ال علٔ ّظْق علن ذعهٗثاٖ ال املن الياهٖ ال لاً٘ ّظاْقٍ الٙاهّنٕ اٖ العتاق
قل٘ال علٔ الوٌيعح العلو٘ح ال ئًوا ّظْقٍ الٙهّنٕ ّاهرؽاى ُما الْظْق ذعهٗث٘ا ُْ المٕ ٗ ّا لٌاا عاي ٔاكق ّ كامب ٕ ًظهٗاح
هي الٌظهٗاخ ال ّالٌظهٗح الرٖ لن ٗ ي لِا ها ٗإقِٗا ٖ عالن الْايع ال ذ ْى ًظهٗح ـال٘اح هاي الوؽرآْ ال الٌظهٗاح الراٖ ذرؽاكز عاي
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(ؼعه اليالٌيح ّذرولع ال ص٘ه هي ًيْي الٌاي ئلِ٘ا ّٗإهٌْى تِاا  .هصاق ُامٍ الٌظهٗاح ئى لان ٗرؽتاب هٌِاا ّلان ٗفرثاه ه٘اِا الامٕ
ذؽولَ ذعهٗث٘ا لوعه ح ها ذٌوْٕ عل٘اَ هاي ٔاكق ّ كامب ال هصاق ُامٍ الٌظهٗاح ال ٌٗثااٖ ذٕاكٗتِا ّالرا٘تي هاي ٔاؽرِا ال ألى ِاهٚ
الٕؽح ِّه ٚالٕكق ٖ ًظه ظاته ُْ ٘هّنج ئٔكان ؼ ن علِ٘ا ال ّ ٕ٘ق للن (الرعهتح الا ٚاتتد الْايع كاًاد ٔااقيح ّئلا
لن ذ ي كملن كاًد كالتح ّ تاٚلح .
الي هج الوٌِع٘ح ال الرٖ ٗص٘هُا ظاته تي ؼ٘اى ٖ ٌاث٘ق ئياهاح هاٌِط علواٖ ٔاؽ٘ػ ُاٖ ى ٗ اْى ٌُاا اهٖ ّ ى ذ اْى
ٌُا ذعهتح تق ى ٗ ْى ٌُا ذالوم تٌِ٘وا ال ُّما الرالوم ال ٗإقٕ قّنٍ العلوٖ ئلا لن ٗ ي ٌُا ّل ٌاتب ٌُّاا ذاال هٍارأً لاَ
ّ ى ٗ ْى ٌُا ٌاتب ٌُّا الؼب ّالٍااتب ُاْ الياهٖ ّالالؼاب ُاٖ الرعهتاح ال اال تاك اٖ ًظاه ظااته ى ٗ اْى الياهٖ ٌااتب
ّالرعهتااح الؼتااح ّال ٗعااْو اليٕااق تٌِ٘وااا ال ألًٌااا لااْ ٕاالٌا هااا تٌِ٘وااا لعاااءخ الٌرااائط ذاتعااح لوٌوااب الوٕاااق ح ّلااً٘ لوٌوااب العلاان
ّال ّ العلوٖ .
ّلِما كاى ن ٕ ٘لٍْ ٌا ظاته ٖ ٘هّنج ٌثب العلن للعوق ّ ٘هّنج ٌثب اليهٖ الرعهتح ن ٗا ٔائثا ٗروأِ هاع ناء
الٌيح العلن الوعأهٗي ال للن ألى ّظاْق الياهٖ ٗرا٘ػ لٌاا ئه اً٘اح الّاهّث تالعواق الرعهٗثاٖ للرؽتاب هٌاَ ال ّٔاْال ئلأ الٌظهٗاح
العلو٘ح ّاٌرؽ ام تٌائِا .
ّٗعوع الٌيح العلن علٔ ُو٘ح الهت ٛت٘ي العلن ّالعوق ّ ت٘ي اليهٖ ّالرعهتح ّٗرٌثوْى تالٌرائط اإلٗعات٘اح الورهذثاح علأ
للن ال ٌّٗرتكّى ّلون اليالٌايح الامٗي ٕالْا هاا تٌِ٘واا ال كواا ًرتاك ظااته اٖ ًٕاَ الٍااتب هصاق ُاإالء اليالٌايح ال تاك اًرتاك الثاهخ
اٌّٗر٘ي الٌيح العْٕن الٌْاؤ ّال ٌٍٗاؽة ُاما االًرتااق علأ الٌايح العاهب الوٍالو٘ي ألًِان ّعاْا الوّا لح يثاق اليالٌايح العلان
الوعأهٗ ي ال هي ؼ٘اس اُروااهِن تالرأهاق الٌظاهٕ الوعاهق قّى الووانٌاح الرعهٗث٘اح ّاعرثاه ُاما اليٕاق تا٘ي العلان ّالعواق ّ تا٘ي
اليهٖ ّالرعهتح ال ّٗ ق وهح ـو٘هج علٔ العلن ّذوْنٍ ّلن ذيهض ُامٍ األوهاح ئال اٖ تكاٗاح التاهى العّاهٗي ؼ٘اس تاك التل٘اق هاي
الي٘ىٗاّٗ٘ي ِٗروْى تالي ه اليلٍيٖ تق ٔثػ ظو٘ع الي٘ىٗاّٗ٘ي ذتهٗثا الٌيح( )58تق ِان الثعٗ هي الٌيح العلن ئلٔ ـوْنج ُاما
اليٕق علٔ العلن تاال ( ئى االًيٕاال الامٕ ؼٕاق اٖ التاهى الراٌاع عّاه تا٘ي العلان ّاليلٍايح لؽاب ٘اهنا تاالعلن ّاليلٍايح علأ
الٍْاء (.)59
ّتٍثة ُما اليٕق ٌاْاء تا٘ي الياهٖ ّالرعهتاح ّ تا٘ي اليلٍايح ّالعلان تأاوالغ الٌايح العلان الوعأاهٗي ّعاكم ذأك٘اك
ذالوهِا ال ذأـه ذتكم العلْم ّذوْنُا ٖ الاهب كوا ٗتْل الٌيرِن.
ّل ي هإنؾ العلن ّ لٍيرَ ظاته تي ؼ٘اى المٕ ُْ تي الؽٙانج العهت٘ح اإلٌاله٘ح يك ٌثب اليالٌيح الوعأهٗي ٖ ذؽكٗاك
األوهح ّّ٘ع الؽق الوٌِعٖ الوٌاٌة ئلِ٘ا ال ؼ٘ي كك ُو٘ح الهت ٛت٘ي الياهٖ ّالرعهتاح ّ اليلٍايح ّالعلان ّعاكم اليٕاق تٌِ٘واا ال
ُّما ها ْٗؼٖ لٌا تالرْظَ العلوٖ العكٗك الامٕ شثراَ ظااته تاي ؼ٘ااى هاي ـاالل ًْٕٔاَ ال ص٘اهج ال ّالراٖ ال ذاكث هعااال للّان ال ئًاَ
ٗإًٌ ألذعاٍ ظكٗك ٖ اليلٍيح ّلً٘ علٔ هٍرْٓ العوع ت٘ي اليهٖ ّالرعهتح ّ ت٘ي اليلٍيح ّالعلن ّئًوا علٔ هٍرْٓ ئٗعاق هعٌأ
ظكٗكا للي٘لٍْا.
ّلرأك٘ك ُما الرْظَ تق اإلذعاٍ العكٗك ٖ الوٌِط العاتهٕ ّ لٍيرَ الرعهٗث٘ح ال لُة ظاته ئلٔ التْل تأى كلوح ( ٘لٍاْا ال
ذولااب ئال علاأ هااي ظوااع تاا٘ي العلاان ّالعوااق ال ٕ ظوااع تاا٘ي اليااهٖ ّالرعهتااح ّ تاا٘ي هااا ٗو ااي ى ٗتااال اٌاارٌثاٚا عتل٘ااا ّاٌاارتهاءا
ذعهٗث٘ا ال ّللن تتْلَ ( اى كاى هعهتا عالوا ِْ الي٘لٍْا (.)60
ال ٗو ي ى ًولاب كلوح(الي٘لٍاْا علأ هاي كااى (هعهتاا لْؼاكٍ ال ّال علأ هاي كااى ٕٗاٌع (الياهّٖ ّ ٗتاكم لثٌأ
الٌظهٗح لْؼكُا ئًوا ذولب كلوح (الي٘لٍاْا ؼٍاة ياْل تاي ؼ٘ااى علأ العاالن الوعاهب العاالن الامٕ ذّاالَ الي اهج ّالامٕ ٗهٗاك ى
ٗرؽتب هٌِا ُّمٍ ًتوح ذؽْل هٌِع٘ح كث٘هج ٖ لٍيح العلن العااتهٕ الراٖ ًٍارتِ٘ا هاي ُاما الآٌ ّالٌٕاْْ الٍااتتح عل٘اَ ال ؼ٘اس
ذرؽكق هٌِع٘ح الي٘لٍْا تأذعاٍ هٌِعٖ ظكٗك ٗفرل عوا كاًد علَ٘ هٌاُط اليالٌيح الٍاتت٘ي ال ؼ٘اس كااى الي٘لٍاْا ٗولاب علأ هاي
ؼة الٌظه قّى العوق ال تق ى العوق كاى هؽرتها كوا ُْ هعاهّا لاكٓ كثاان الٌايح الؽٙاانج الًْ٘اً٘اح هصاال الٚاْى ّ ٘اهٍ ال
ّل ي الؽال ـرلا اٖ الؽٙاانج العهت٘اح اإلٌااله٘ح ّـأاح علأ ٗاك ٘لٍاْا الرعهتاح ظااته تاي ؼ٘ااى ال ؼ٘اس ٗاهٓ ى هٕاولػ
(الي٘لٍْا ال ٗو ي ى ٗولب علٔ هي كاى ٌٕٗع اليهّٖ العتل٘ح لْؼكٍ ال ّ ٗتكم الثٌٔ الٌظهٗح لْؼكُا ّكاملن ال ٗولاب علأ هاي
كاى ٗت٘ن (الرعانب توعىل عي اليهّٖ ئًوا ٗولب هٕولػ (الي٘لٍْا ؼٍاة ياْل ظااته تاي ؼ٘ااى علأ هاي ٗعواع تا٘ي الياهٖ
ّالرعهتح ٖ ّيد ّاؼك ٕ علٔ هي ذّالَ الي هج (اليهٖ ّٗهٗك ى ٗرؽتب هٌِاا ذعهٗث٘اا ال ٍّٗار وق تاي ؼ٘ااى ذؽكٗاكٍ لْظاائ
الي٘لٍْا ٘تْل  ( :ال تك – ّالوّ٘وح هلل – ى ٗ ْى ٘لٍْ ا عالوا ( )61ال ٌُّا ٕٗه ظاته علأ ئى هاي ٗعلان ال تاك ى ٗعواق ٕ ال
تك ّ ى ٗ ْى ٘لٍْ ا عالوا ّ ٘لٍْا علن ّلً٘ عالوا ت٘ ّ ٛلٍْ ا ت. ٛ
ّالورأهق ٖ ُمٍ الٌْْٕ ٗهٓ ى الي٘لٍْا ٖ ًظه (ظااته لاً٘ ُاْ للان الّافٓ الورأهاق ّٔااؼة الي اه الٌظاهٕ
المٕ ِٗرن تثٌاء الٌظهٗاخ ّ األ ان الوعهقج ؽٍة ّئًوا ُْ للن الّفٓ المٕ ٌٕٗع اليهّٖ ّٗفرثهُا ذعهٗث٘اا ّلان ٕٗاق ئلأ
ُمٍ الٌر٘عح ئال ٘لٍْا العلن .
ُّمٍ الفوْج لِا ي٘ورِا العلو٘ح ال ث٘هج ٖ ئٚان الوٌِط العلوٖ المٕ ذثٌاٍ ظااته تاي ؼ٘ااى ّقعاا ئل٘اَ تاك عوأ لوٕاولػ
(الي٘لٍْا هعٌٔ ٌّع هوا كاى علَ٘ لكٓ الٌيح الًْ٘اى ّالمٕ ٗعٌٖ (هؽة الؽ وح تٌ٘وا عه َ ظاته تاملن الّافٓ الامٕ ٗي اه
ل٘عوق ّ ٗيرهٖ اليهّٖ ل٘رؽتب هٌِا ذعهٗث٘ا ّلً٘ ٗي ه للي ه ؽٍة .
لتك ذا٘هخ ّظ٘يح الي٘لٍْا ٖ ًظه ظااته ال لان ٗاهذٗ ى ٗ اْى الي٘لٍاْا ذعهٗاكٗا ؽٍاة كواا ُاْ الؽاال عٌاك الٌايح
الًْ٘اى هصال الٚاْى اٖ ًظهٗاح الوصاق ال ّال ذعهٗث٘اا ؽٍاة كواا ُاْ الؽاال عٌاك هًٍاً٘ ت٘ اْى (1626 -1561م ّ ًٕاانٍ ال
ّئًوا ظعق هي الي٘لٍْا ِفٕا ـه ّلَ ّظ٘يح ـهٓ ٘ه الْظ٘يح الًْ٘اً٘ح ّ ٘ه الْظ٘يح الث٘ ًْ٘حال توعٌاُا المٕ ٌاق يثق التاهى
العّهٗيال ًَ للن الّفٓ المٕ ٗعلن ل٘عوق ّٗعرثه للن ِه ا كث٘ها تال ( الّها لوي علن ل٘عوق (. )62
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ٗرٙػ هي ـالل ُما كلَ ى ظاته تي ؼ٘اى ٌاعٔ ت اق ّ٘اْغ ئلأ ئنٌااء ذعااٍ لٍايٖ ظكٗاك اٖ الوعه اح العلو٘اح ال للان
االذعاٍ المٕ ٗو ي ى ًٍوَ٘ تاذعاٍ(اليلٍيح العلو٘ح ّ اليلٍيح الٌتكٗح تاذعاٍ العلن الرعهٗثٖ ال ُّْ االذعاٍ المٕ ِٗرن ت ق هي اليهٖ
ّالرعهتح ّٗرؽتب قائواا هاي الياهّٖ ذعهٗث٘اا ّال ٗٙاؽٖ تأؼاكُوا ٕ تااليهٖ كواا علاد الرعهٗث٘اح الٍاالظح ّذعهٗث٘اح هًٍاً٘
ت٘ ْى الرٖ ً هخ اليهّٖ(ّ )63ال ٗٙؽٖ تالرعهتح هي ظق اليهّٖ كوا علد الوصال٘اح ّئًواا ٗعواع كاق ٚاها هٌِواا اٖ ئذعااٍ
ظكٗكٗي ًظهٗح الوعه ح العلو٘ح ال ّ ُٖ ًتلح ًْع٘اح اٖ هعاال ًظهٗاح الوعه اح ّ األتٍاروْلْظ٘ا ّلاْ ّظاك هاي ٗأـام تِاا ٌّٗوِ٘اا اٖ
ؼٙانذٌا العهت٘ح اإلٌاله٘ح كاذعاٍ علوٖ لٍيٖ ظكٗك لفرىلد الىهي ّظاءخ تٌرائط هي ُوِاا اوقُاان العلان اليلٍايٖ تاكل اليْ٘أ
ال اله٘ح الرٖ ذّ٘ع ٖ ٌّاٌٚا العتل٘ح التكٗوح ّالؽكٗصح.

المصادر والمراجع
 .1هؽوك تي ٌؽب الٌكٗن ال اليِهٌد ذؽت٘ب هؽوك عًْٖ عثك الهؤّا ّئٗواى ٌع٘ك ال الِ٘وح العاهح لتْٕن الصتا ح ال (ٌلٍلح
المـائه نين  149التاُهج ال  2006ال ض. 354: ْ / 1ؼ٘س ٗمكه تي الٌكٗن كٌ٘ر٘ي لعاته ؼكُوا ٗ ٌَ٘ تأتٖ هٌْٔ
ّالصاً٘ح ال تأتٖ عثك ج ال ّذر هن األّلٔ ههج ـهٓ عٌكٍ ٖ ٔيؽح  357هي اليِهٌدال ّٗمكهُا ظاته ًيٍَ ت راتَ
(الفْاْ ال ث٘ه المٕ ًّهٍ الوٍرّهق تْل كهاّي ال ٘وي ٔيؽح كراب ( هفران نٌائق ظاته تي ؼ٘اى ال ه رثح
الفاًعٖ ال التاُهج ال  )ُ 1354ال ّ عاقخ ٚثعَ األّ ٍ٘د ه رثح الوصٌٔ ال تاكاق ال ْ ّ . 37ى كٌ٘ح تٖ هٌْٔ ُٖ األكصه
اٌرعواال هي ال ٌ٘ح الصاً٘ح ّالرٖ ٗمكهُا تْ وكهٗا الهاوٕ كوا ٌٌهٓ ٘وا تعك ّكملن ٗمكهُا الؽ ٘ن تْ هٍلوح
الوعهٗوٖ (كاى ؼ٘ا ٖ الٌٕ األّل هي التهى الفاهً الِعهٕ ذؽت٘ب ق.نٗره ال ٚثعح ّكٍر٘ي 1927ال ْ 146ال
ُّمٍ ال ٌٔ ذص٘ه ٌإاال ُّْ ُق ى ظاته تي ؼ٘اى ال هرىّض ّ ٘ه هرىّض ؟ لن ًعصه علٔ ًٓ ٗي٘ك ئى ظاته تي ؼ٘اى يك
ذىّض ّنتوا ئًَ هرىّض ّ ى ٔؽاب الرهاظن ال ذرؽكز عي للن كص٘ها ال ئال ئلا كاى ؼك ّالقٍ عالوا ّ ـم علن ّالكٍ
ًّّهٍ ّها ئلٔ للن ال ّعوْها ئى ُمٍ ال ٌٔ ُٖ هي عاقج العهب ال العهب هي عاقذِا هي عاقاذِا ى ذ ٌٖ الهظق ال ٌْاء
كاى هرىّظا م ٘ه هرىّض .
 .2الوٕكن الٍاتب ال ْ. 354 :
 .3الوٕكن الٍاتب ال ْ. 355 :
 .4الوٕكن الٍاتب ّالٕيؽح .
 .5الوٕكن الٍاتب ّالٕيؽح .
 .6الوٕكن الٍاتب ّالٕيؽح .
 .7الويٙق تي عوه الععيٖ ال ذْؼ٘ك الويٙق 0ئهالء اإلهام تٖ عثك ج الٕاقق (ث ال علٖ الويٙق تي عوه الععيٖ ال يكم
لَ ّعلب علَ٘ ال كاظن تايه الوظيه ال هٌّْناخ الووثعح الؽ٘كنٗح ال الٌع ال 1955/)ُ1374م ال ْ . 5-4 :
 .8هؽوك ٗؽ٘ٔ الِاِوٖ ال اإلهام الٕاقق هلِن ال ٘و٘اء ال قان األْ٘اء ال  1993ال ت٘هّخ ال ْ. 147
ً .9ظه إاق ٌىك٘ي ال ذانٗؿ ال رهاز العهتٖ ال ذهظوح عثك ج تي عثك ج ؼعاوٕ ال هوثعح ئٌواع٘ل٘اى ال ين ال ئٗهاى ال  2ٚال
 1412ال ُ) ال ق ال م 4ال ْ .200
ً .10ظه كانل تهّكلواى ال ذانٗؿ األقب العهتٖ ال ذهظوح الٍ٘ك ٗعتْب ت ه ّ نهٙاى عثك الرْاب ال قان الوعانا ال توٕه ال
 1975ال م 4ال ْ. 317
ً .11ظه ظاته تي ؼ٘اى ال كراب الفْاْ ال ث٘ه ال هٕكن ٌاتب ال ْ. 306 -303 :
 .12إاق ٌىك٘ي ال ههظع ٌاتب ال ْ . 396
ً .13ظه ظاته تي ؼ٘اى ال كراب ًان الؽعه ال ذؽت٘ب تانٚلْ ال الووثعح الكّل٘ح ال تانٗى ال  1893ال ْ  196ال ؼ٘س ٗمكه تي
ؼ٘اى ٖ ُما ال راب ها ٗي٘ك تاًَ ّيع ٖ هؽي ًّ ثاخ قّى ى ٍٗوٖ ً ثح الثهاه ح ال ّٗي٘كًا ئتي الٌكٗن ٗٙا ُما الوعٌٔ
٘تْل ئى ظاته (كاى ٌٗرتق ت٘ي الثلكاى ال ال ٍٗرته تَ تلك ال ـْ ا هي الٍلواى ال ههظع ٌاتب ال ْ . 357
 .14تي الٌكٗن ال ههظع ٌاتب ال ْ. 357
 .15عثك الهؼوي تكّٕ ال تؽاز الوٍرّهي٘ي ٖ ذانٗؿ العلْم عٌك العهب ال هتال ٖ هعلح عالن الي ه ال ال ْٗد ال م 9ال ث 1ال
1980ال ْ. 14
ٌُ .16هٕ كْنتاى ال ذانٗؿ اليلٍيح اإلٌاله٘ح ال ذهظوح ًٕ٘ه ههّج ّؼٍي يثٍٖ٘ ال هٌّْناخ عْٗكاى ال ت٘هّخ ال  1966ال
غ 1ال ْ . 209 -208
 .17إاق ٌىك٘ي ال ههظع ٌاتب ال ْ . 200
 .18عثك الهؼوي تكّٕ ال ِفٕ٘اخ يلتلح ٖ اإلٌالم ال ّكالح الووثْعاخ ال ال ْٗد ال  23ٚال  1987ال ْ  49ال ّيك لكه
الوإل  :ئى ُما الرانٗؿ لكه ٖ هفوْٚح (كراب الواظك ال المٕ نٌلَ ئلَ٘ الوؽتب تْل كهاّي ًيٍَ .
 .19ظاته تي ؼ٘اى ال هٕكن ٌاتب ال ْ . 315
 .20الوٕكن الٍاتب ال ْ . 314
 .21إاق ٌىك٘ي ال ههظع ٌاتب ال ْ . 190
 .22الوهظع الٍاتب ّالٕيؽح .
 .23الوهظع الٍاتب ال ْ . 197
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 .25الوهظع الٍاتب ال ْ . 202
 .26هؽوك عاتك العاتهٕ ال الوكـق ئلٔ لٍيح العلْم ال قان الٌّه الواهت٘ح ال الواهب ال ق.خال غ 2ال ْ . 5
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 .28هؽوْق ياٌن ال الوٌوب الؽكٗس ّهٌاُط الثؽس ال قان الوعانا ال التاُهج ال  1978ال  25ٚال ْ . 157
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ً .30ظه ؼٌاى علٖ عْا٘ح ال الٌىعح العلو٘ح ٖ لٍيح كانل تْته ال قان الِاقٕ ال ت٘هّخ ال  2ٚال  2002ال ْ . 89
 .31هؽوْق ياٌن ال ههظع ٌاتب ال ْ . 147
 .32ظاته تي ؼ٘اى ال ال راب التكٗن ال ٘وي هفران نٌائق ظاته تي ؼ٘اى ال هٕكن ٌاتب ال ْ . 547
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