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 هـ(595عقالًية ابي رشذ )ت: 

 الوقذهة

حٓظلك حرٓ ٍٗي فئٍٛف حٌظٕٛيَ أْ طٕٜذ ٔلٖٛ أٔظخٍ حٌزخكؼيٓ، ٌّخ ٌٗ ِٓ فٍٔفش ػمالٔيش ػَيمش 

 طظـٗ رٕخ اٌٝ حألِخَ.

حرددددٓ ٍٗددددي حٌؼمالٔ ددددٝ ٚىٍٖٚ فددددٝ ٚيؼددددي ٘ددددٌح حٌزلددددغ ِٔددددخّ٘ش ِددددٓ حٌزخكؼددددش فددددٝ ارددددَحُ حؿددددخٖ 

، ٚلي لّٔض حٌزلغ اٌٝ ِميِش ٚهّٔش ِزخكغ ٚهخطّش  حٌظٕٛيَ،ِٔظويِش حٌّٕٙؾ حٌظلٍيٍٝ  حٌظَويزٝ 

 وّخ يٍٝ:

 حٌّزلغ حألٚي: حرٓ ٍٗي ٚحٌّٕٙؾ حٌؼمٍٝ 

 حٌّزلغ حٌؼخٔٝ: ىحثً ػمالٔيش حرٓ ٍٗي

 حٌّزلغ حٌؼخٌغ: ألٔخَ حٌؼمً

 حٌّزلغ حٌَحرغ: حٌظؤٚيً

 حٌوخِْ: ٔميٖ ٌٍٔخرميٓحٌّزلغ 

 دوافع اختياِري للوىضىع

ـ حرٓ ٍٗي ِٓ حٌفالٓفش حٌٌيٓ طّيِٚح رخٌّٟٛٛػيش كيغ ٚؿٗ ٔميٖ ر٘ىً ىليدك ٌّدٓ هَؿدض ءٍحءٖ 

ػٓ حٌٜٛحد، ٚرخٌظخٌي فٌٙح حٌزلغ يى٘ف ػٓ حٌـخٔذ حٌّٕٙـٝ حٌؼمٍٝ ٌيٜ حرٓ ٍٗي، ٚحٌلميمش أْ 

غ فالٓفش حإلٓالَ ٌٍى٘ف ػٓ حٌىيفيش حٌظٝ ػدخٌـٛح ارَحُ حٌٕخكيش حٌّٕٙـيش ِٓ ح٠ٌٍَٚيخص فٝ رل

 رٙخ ِٟٛٛػخطُٙ ، ٌٌٌٚه يّىٓ حإلٓظفخىس ِٓ ٌٖ٘ حٌطَق ٚحٌّٕخ٘ؾ.

 الوبحث األول: ابي رشذ والوٌهج العقلًِ

ػٍٝ حٌَغُ ِٓ طٕٛع ِئٌفخص حرٓ ٍٗي ريٓ حٌفمٗ ٚحٌفٍٔفش ٚػٍُ حٌٕفْ ٚحٌّٕطك ٚحٌطذ ٚحٌفٍده ا  

ش طو٠دغ ٠ٌددَد ِددٓ حٌٛكدديس حٌّٕٙـيددش، ٌدُ يىددٓ غددَٝ حرددٓ ٍٗددي أْ ودً ٘ددٌٖ حٌّئٌفددخص ح٠ٌددوّ

طـّيغ حٌّؼَفش ريْٚ ٟٛحر٢، رً حٌٙيف ِٓ حٌزيحيش طلٜيً حألٍِٛ حٌىٍيَّش، كخًفًخ حآلٍحء حٌظٝ طؼدي 

ح ريٓ حٌمٛحٔيٓ حٌظٝ طؼظزَ ٍَٟٚيش فٝ حٌىّدخي،  ًِ غيَ ٍَٟٚيش فٝ كٜٛي حٌىّخي حإلٔٔخٔٝ، ِّي

ٕٛخػش حٌزَ٘خْ، ٚحٌمٛحٔيٓ غيَ ح٠ٌٍَٚيش ِؼً حٌّمخييْ حٌوطخريش ِؼً حٌمٛحٔيٓ حٌظٝ طٔظؼًّ فٝ 

ٚحٌ٘ؼَيش، أِخ حٌمٛحٔيٓ حٌـيٌيش: فبْ ح٠ٌٍَٚس اٌيٙخ ػٕي حٌفلٚ فدٝ حٌٜدٕخثغ حٌظدٝ ٌدُ طىّدً رؼدي، 

 فبْ وخْ ٚ ري فّٓ ؿٙش حألف٠ً.

خَ حٌّؼَفدش . يؼٕٝ حرٓ ٍٗي رخٌىٍيخص ألخٚيً ػخِش، طؼَف رٙخ ؿِيجخص وؼيَس، ٌٚ٘ح يدئىٜ اٌدٝ اطّد

 رٌٔٙٛش ُِٚخْ ئيَ،

. وّخ كَٙ حرٓ ٍٗي ػٍٝ ػيَ طىَحٍ ِخ ٓزك أْ طليع ػٕٗ، ٚاْ وخْ حٌٔيخق ِوظٍفًخ، ٚكدَٙ 

 ػٍٝ طَن وً ِٔؤٌش اٌٝ ِىخٔٙخ.
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َٜ ٌ دزْ لدخثاًل:  ٌٚديْ لٜدئخ،  ح ِدخ يٟٛدق أ ًَ . حػظخى حرٓ ٍٗي طلَٜ حٌيلش فٝ وظخرخطٗ، فٕـيٖ وؼيد

 وّخ أٔٗ ٌيْ لٜئخ ، 

 حرٓ ٍٗي ِٔخثً وظزٗ طَطيزًخ ِٕٙـيًخ، رليغ يف٠ٝ رؼ٠ٙخ اٌٝ رؼٞ.  . ٍطذ

. يظ٠ددق ِددٓ هددالي وظددذ حرددٓ ٍٗددي حٌّظٕٛػددش أٔٙددخ طو٠ددغ ٌّٕطددك ٚحكددي، ٚ٘ددٛ حأللخٚيددً حٌىٍيَّددش 

ح٠ٌٍَٚيش فٝ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌىّخي ح ٔٔخٔٝ
0
. 

 يعتوذ الوٌهج الٌقذي علً:

 : ح ػظّخى ػٍٝ حٌميٍس حٌظلٍيٍيش، فٙٛ يظٕدخٚي ِٟٛدٛع رلدغ رخٌظلٍيدً ٚحٌظفٕيدي، وّدخ فؼدً فدٝ  أوًلا

وظخرٗ حٌى٘ف ػٓ ِٕخ٘ؾ حألىٌش، كيّٕخ ٔخلٖ ءٍحء حٌّظىٍّيٓ ٚكٍٍٙخ، ػُ ٔمدي٘خ ٍٚى ػٍيٙدخ، ىْٚ أْ 

٘ـ( 5 50 يًّٙ أيش ٔمطش، ٚوّخ فؼً فٝ وظخرٗ طٙخفض حٌظٙخفض، كيّٕخ وخْ يلًٍ وظخد حٌغِحٌٝ )ص:

  طٙخفض حٌفالٓفش  .

ح ػظّخى ػٍٝ حٌميٍس حٌـيٌيش، ٚحٓظغالٌٙخ اٌٝ ألٜٝ كي ِظخف، ِٚؼدخي ًٌده: كيّٕدخ حػظدَٝ  ثاًياا:

ٌ ٜ   يظـدِأ، ػدُ اػزخطدٗ  ٝ حٌفيً ٚحٌٍّٕدش فدٝ اػزدخص حٌـدِء حٌد  ّ ػٍٝ طّؼيً حٌّظىٍّيٓ رخٌفَق ريٓ ؿٔ

 ٛلش ٌ٘ح حٌظّؼيً رؼي ًٌه، فٙٛ لي ٍُٓ رٜلش حٌمخػيس َِس، ػُ ٔفٝ  ٛلظٙخ َِس أهَٜ. 

ٚرَحػش حردٓ ٍٗدي طظٙدَ فدي طٕدٛع حٌدَىٚى ٚحٌٕمدي رلٔدذ حٌوٜدُ ًٌده إلهٙدخٍ طٙخفظٙدخ رؼدي  ثاا:ثال

 ط٘ٛي٘ٙخ.                                                                 

ٝ أْ حٌّظىٍّيٓ ٚحٌفالٓفش ِظفمْٛ ػٍٝ أْ حٌؼخٌُ ٌُ ئزك  رابعاا: ح ػظّخى ػٍٝ حٌّغخٌطش، كيغ حىػ 

ٚأٔٗ ٚؿي ػٓ ٗت، ػٍٝ كيٓ أْ ٌ٘ح حطفخق هخَٜ٘ ٌفظٝ فم٢ رديٓ حٌفالٓدفش ٚحٌّظىٍّديٓ  رخٌِِخْ،

ِغ ِخ ريّٕٙخ ِٓ هالف ػٍٝ ٌٖ٘ حٌٜدفخص، وّؼدً ِدخ رديٓ ٓدّخء ض ٚأٍٟدٗ، ٚ  ٌمدخء ريّٕٙدخ فدٝ 

  ٛفش ٚحكيس ِٓ طٍه حٌٜفخص.                                                                      

ٚ٘ٛ أَِ   يـُٛ فدٝ ِٕطدك حٌزلدغ حٌٜدليق   -ح كظـخؽ ػٍٝ حٌمَٛ رؤلٛحي هُِٜٛٙ خاهساا:  

، ِٚدٓ ًٌده حكظـخؿدٗ ػٍدٝ حألٗدخػَس رّدخ ً٘دذ اٌيدٗ رؼدٞ حٌّؼظٌِدش ِدٓ أْ  -ألٔٗ رخ١ً رخٌزييٙدش

حٌّؼيَٚ ٗت، أٚ وّخ يمٛي حٌفٍئٛف  اْ ٌٍؼيَ ًحطًخ ِخ 
5

    . 

خ ِدٓ وؼيدَ ِدٓ حٌفدَق ٚحٌّدٌح٘ذ  ِٚٓ ٕ٘خ فٍيْ غَيزًخ أْ         ًِ يمف حرٓ ٍٗي ِٛلفًخ ٔمدييًخ ٛدخٍ

ٚحألٗوخٙ فٝ  ػَٜٖ   هظالف حٌّٕطٍمخص ٚحٌّزخىة ريٕٗ ٚريُٕٙ، ٚحهظالف حألْٓ ٚحٌّٔدٍّخص 

حٌظٝ  رٕيض ػٍيٙدخ أفىدخٍٖ ٚأفىدخٍُ٘، ٚٓدٛف ٔـديٖ يٕمدي ٘دٌٖ حٌّزدخىة ٚطٍده حٌّٔدٍّخص لزدً أْ يٕمدي 

 ُٙ. أفىخٍ ٘ئ ء حألٗوخٙ ٌِٚح٘ز

ح فدٝ  ًَ يمٛي حرٓ ٍٗي:  ٚاًح وخْ ٌ٘ح ٘ىٌح فمي يـذ ػٍيٕخ اْ أٌفيٕخ ٌّٓ طميِٕخ ِٓ حألُِ حٌٔخٌفش ٔظد

ح ٌٙخ، رلٔذ ِخ حلظ٠ظٗ ٗدَحث٢ حٌزَ٘دخْ، أْ ٕٔظدَ ف دٝ حٌدٌٜ لدخٌٖٛ ِدٓ ًٌده،  ًٍ حٌّٛؿٛىحص ٚحػظزخ

                                                           
0
 .974 -924حرَح٘يُ ػزي ض رٍٛٗخٕ: حٌفمش ٚحٌفٍٔفش فٝ حٌوطخد حٌَٗيٜ ٛـ  
5
 914، 914ِميحى ػَفش ِٕٔيش، حٌّـٍي حألٚي ٙ  :حرٓ ٍٗي فئٍٛف حٌَ٘ق ٚحٌغَد، ٍحؿؼٗ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:505_%D9%87%D9%80
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ٚٗىَٔخُ٘ ػٍيٗ، ِٚخ وخْ ِٚخ أػزظٖٛ فٝ وظزُٙ، فّخ وخْ ِٕٙخ ِٛحفمًخ ٌٍلك لزٍٕخٖ ُِٕٙ، ٍَٚٓٔخ رٗ، 

 ِٕٙخ غيَ ِٛحفك ٌٍلك ٔزٕٙخ ػٍيٗ ٚكٌٍٔخ ِٕٗ ٚػٌٍٔخُ٘    

 الوبحث الثاًً: دًلئل عقالًية ابي رشذ 

 ِٓ حٌؼالِخص ٚحٌي ثً حٌظٝ حكظؾ رٙخ حٌزخكؼْٛ حٌّليػْٛ ػٓ ػمالٔيظٗ حٌظٕٛيَيش:

 هظالف فٝ ١َق فٙدُ ِٚٓ حٌي ثً حٌظٝ ليِض ػٍٝ كيحػش حرٓ ٍٗي ىفخػٗ ػٓ ٍَٟٚس حٌظّيى ٚح .0

 حٌّظ٘خرٗ ِٓ ٜٔٛٙ حٌَ٘يؼش رخٌميخّ اٌٝ حهظالف ػمٛي حٌٕخّ.

لٌٛددٗ رٛكدديس حٌؼمددً، حٌظددٝ طددُ طفٔدديَ٘خ رؤكددي ىػددخثُ حٌليحػددش، ٚ٘ددٝ طٔددخٜٚ حٌٕددخّ فددٝ كظٙددُ ِٕددٗ،  .5

 ٚحٌلخي أْ حٌمٛي رٛكيس حٌؼمً يمٛى اٌٝ فٍٜٗ ػٓ حألفَحى، ِّخ يلَُِٙ ِٓ ٍِىيش ػمٍُٙ حٌوخٙ.

حػظزَ حرٓ ٍٗي ح طٜخي رخٌؼمً حٌفؼخي غخيش ٌٍٛؿٛى حٌزَٜ٘، ِٓ ؿٙش ءهَٜ كظٝ اْ ٓدٍّٕخ ردؤْ   .3

َ ٜ فبْ حرٓ ٍٗي ٌُ يؼّّٗ ػٍٝ ٓخثَ حٌٕخّ، ردً  خ رٗ ٘ٛ حٌؼمً حٌٕظ ًٛ حإلٔٔخْ حٌفَى يٍّه ػماًل هخ

ي ٚحٌؼمدً كَٜٖ فٝ  حٌوخٛش ُِٕٙ ىْٚ حٌـٍّٙٛ، حػظمخًىح ِٕٗ رؤْ ِيحٍوُٙ   طظـخُٚ ػظزدش حٌويدخ

حٌؼٍّٝ، ١َٚحثمُٙ   طظـخُٚ ِٔظٜٛ ١َيمدش حٌظّؼيدً ٚحٌظ٘دزيٗ، ٚ٘دٌح ِدخ يـؼٍٙدُ أرؼدي حٌٕدخّ ػدٓ 

حٌ٘ؼٍٛ رخ هظالف ٚحٌظؼخٍٝ ف دٝ حألِدٍٛ حٌٕظَيدش، ٌٚدٌٌه أٚؿدذ ػٍديُٙ أْ يمدَٚح حٌ٘دَع ػٍدٝ 

ّغ ردديٓ هددخَٖ٘، ٚأ َّ يٜددَف ٌٙددُ رظددؤٚيالص حٌّظلىّدديٓ ٚحٌفالٓددفش ف ددٝ حٌم٠ددخيخ حٌّظ٘ددخرٙش، وددخٌـ

 حٌَ٘ع ٚحٌلىّش.

 ٚيٕزٗ حرٓ ٍٗي اٌٝ أْ  ِٓ ؿؼً ًَٗػخ ٚحكًيح فٝ  حٌظؼٍيُ فٙٛ وّٓ ؿؼٍُٙ ًَٗػخ ٚحكًيح فٝ  

ػًّ ِٓ حألػّخي، ٌٚ٘ح وٍٗ هالف حٌّلّٔٛ ٚحٌّؼمٛي
3
. 

ٚوخْ ِٓ ٔظخثؾ أ١َٚكش حٌؼمدً حٌٛحكدي ػٍدٝ ٛدؼيي حٌّؼَفدش، حٌمدٛي رمديُ حٌّٟٛدٛػيش ٚحٌ٘دٌّٛيش  .9

ٚحٌظٛحٛدً، أِدخ حألْ فمدي ٛدخٍص حٌٌحطيدش رٛؿدٗ ِدخ ٗد١ًَخ ٌٍّٟٛدٛػيش،   ٓديّخ ٚحٌيميٓ ٚحٌؼزدخص 

رخٌٕٔزش رخٌٕٔزش ٌزؼٞ طيخٍحص حٌليحػش حٌظٝ طَٜ أْ ويفيدش طَويدذ حٌؼمدً حٌز٘دَٜ ٘دٝ حٌظدٝ طىيدف 

 ِؼَفظٕخ ٌٍؼخٌُ، ٚطئػَ ػٍٝ ١َيمش طَويزٕخ ٌٍّؼمٛ ص ٚحٌّفخ٘يُ ٚحٌَإٜ حٌؼٍّيش.

ٔظيي رٙخ ػٍٝ ػمالٔيش أرٝ حٌٌٛيي فٝ ِـخي حٌّؼَفش لٌٛدٗ: ردؤْ حٌؼٍدُ ٘دٛ ِٚٓ حٌي ثً حٌمٛيش حٌظٝ ي .2

  ٝ ٌ ٜ يؼٕدٝ ٔفد ػٍُ رخٌّخ٘يش، ٌٌٌٚه وخْ يمٛي:  ِخ أرؼي ١زيؼش حٌؼٍُ ِٓ ١زيؼش حٌؼَٝ  ، حألَِ حٌ

حٌـٛحُ ٚحإلِىخْ ػٓ حٌّٛؿٛىحص ٚحٌؼمً ًِؼخ، ٚيؼٕٝ أْ حٌؼٍُ   يظلًٜ ا َّ رخٌزَ٘دخْ  ألٔدٗ يؼٍدُ 

ٌ ٜ يىدْٛ ِطخرمًدخ حٌ٘ٝء  حٌؼٍُ حٌّطخرك ٌؼًّ حٌطزيؼش ايخٖ، وّخ أْ حٌزَ٘خْ فٝ  حٌٜٕخثغ ٘ٛ حٌؼٍُ حٌد

ٌؼًّ حٌٜٕخػش، ٚوخْ ِٓ طزؼدخص حٌظمدخء ٔظَيدش حٌلدي ٚحٌّخ٘يدش رٕظَيدش حٌزَ٘دخْ حػظزدخٍ أْ حٌؼٍدَٛ 

خٓديس ِدٓ أٌُيش، ٚغيَ وخثٕش ٚ  فخٓيس ا  رخٌؼَٝ، أٜ  ِٓ لزً حطٜخٌٙخ رِيدي ٚػّدَٚ، أٜ  أٔٙدخ ف

ح َٛيًلخ ٌظخٍيويش حٌؼٍُ ٚططٍٖٛ. ًٍ  لزً ح طٜخي،   أٔٙخ فخٓيس فٝ  ٔفٔٙخ، ِّخ يؼٕٝ  أىخ

أِخ حألْ فمي فميص لّٔش حٌّٛؿٛى اٌٝ ِخ٘يش ٚأػَحٝ ليّظٙخ، ٚكً ح ٛطالف ٚحإللٕخع ٚحٌي ٌش  

وظزدٗ حٌزؼيديس  ٚحٌـيي ٚحٌوطخرش ِلً حٌظطخرك ٚحٌيميٓ ٚحٌلميمش ٚحٌزَ٘خْ، ِٚٓ ٓدوَيخص حٌمديٍ أْ

٘ ٝ حٌظٝ  طٕخي حٌيَٛ ٍٚحًؿخ ِظِحيًيح،  ػٓ ١َيك حٌزَ٘خْ، ٚحٌظٝ  وخْ يؼظٌٍ فيٙخ ٌمَحثٗ ػٓ وظخرظٙخ، 

 كيغ أٟفض ط٘زيٙخطٗ ِٚمخٍٔخطٗ ًٌٛٔخ كيحػيًخ ػٍٝ وظخرظٗ.

ٚلي حػظزَ حرٓ ٍٗي ػمالٔيًخ، ألٔٗ فئٍٛف حٌّظًٜ، ٓٛحء ػٍٝ ِٔدظٜٛ حٌـدَٛ٘ أٚ ػٍدٝ ِٔدظٜٛ  .6

حٌؼَٟددددديش، وخٌِِدددددخْ ٚحٌّىدددددخْ ٚحٌفؼدددددً، أٚ ػٍدددددٝ ِٔدددددظٜٛ حٌؼمدددددً ٚحٌّؼَفدددددش.                                             حٌّمدددددٛ ص 

ٌ ٜ يئٓددْ حٌّزددخىة حٌظ ددٝ طمددَٛ ػٍيٙددخ حٌؼمالٔيددش،  ٌمددي وددخْ فىددَ حٌّظٜددً ف ددٝ ٔظددَ ٘ددئ ء ٘ددٛ حٌدد

ٟٛددغ، كيددغ أٟددلض وخ٠ٌددٍَٚس ٚحٌٔددززيش ٚحٌّخ٘يددش ٚحٌزَ٘ددخْ، أِددخ ف ددٝ ُِخٕٔددخ ٘ددٌح فمددي طزدديي حٌ

 حٌَإيش ح ٔفٜخٌيش فٝ  ٔظَ حٌـّيغ أهٜذ ِٓ حٌَإيش ح طٜخٌيش ريٌيً أٔٙخ وخٔض ٍٚحء 

                                                           
3
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 ( حٌـِء حٌوخ5102ِْحٌؼيى حٌٔخىّ ػَٕ٘ٓش)
 

 ؿٍّش ِٓ حٌؼٍٛحص حٌؼٍّيش حٌلييؼش حرظيأٖ ِٓ ؿخٌيٍيٛ ٚىيىخٍص. .7

 ٚلي وخْ حٌظِحَ حرٓ ٍٗي رخٌٛكيس حٌظالُِيش ح ٔؼىخٓيش ريٓ حٌّٛؿٛى ٚحٌٛحكي، ٚحٌٛكيس حٌٌحطيش  .4

حٌّٛؿٛى، ِٓ حٌؼالِخص حٌىزيَس ػٍدٝ ػمالٔيظدٗ، ٌىدٓ ٘دخطيٓ حٌٛكديطيٓ ٚغيَّ٘دخ ِدٓ ريٓ حٌّخ٘يش ٚ .4

أٔٛحع حٌٛكيحص حٌظٝ  لخي رٙخ أرٛ حٌٌٛيي ٌُ طظَن ٜٓٛ ٘خِٖ ٟديك ٌالهدظالف ٚحٌظٕدٛع ٚحٌٜديفش، 

فـخءص فٍٔفظٗ حٌٛؿٛىيش ِظَحٛش ِظّخٓىش   ٔظٛء فيٙخ، كيغ أٟلض ح٠ٌٍَٚس ٚحٌّخ٘يدش طّد ْ 

٘ـ( ِدؼاًل، حٌدٌٜ ف٠دً حٌظدِحَ هد٢ حٌظّييدِ ٚحٌفٜدً حٌٕٔدزٝ  رديٓ 954رٓ ٓيٕخ )ص: أفمٙخ، روالف ح

ٌٖ٘ حألؿٕخّ حٌؼٍيخ ٌٍٛؿٛى حٌٛحكي ٚحٌّٛؿٛى ٚحٌّخ٘يش، ٌٚ٘ح ِخ ؿؼٍٗ ألَد اٌٝ حٌفٍٔدفخص حٌلييؼدش 

 حٌظٝ طّيً أوؼَ ٌٍمٛي رخإلِىخْ ٚحٌـٛحُ ٚحٌؼَٟيش ٚحٌؼاللخص ٚحٌظمخرالص ٚحٌٕٔذ.

ش حرددٓ ٍٗددي: حٌزلددغ ػدٓ حألٚي فددٝ وددً ٗددٝء، ػٍددٝ ِٔددظٜٛ حٌؼٍددً ِٚدٓ ػالِددخص ػمالٔيدد .01

َٝ فيٙدخ، ٌىدٓ حٌزلدغ ػدٓ حٌّمدخَ  ٚحٌّمٛ ص ٚحٌّلَوخص ٚحٌؼمٛي ٚحٌّٛحى، ٠ٌّخْ ٔظخِٙدخ ٚحٌّزديأ حٌؼٍد

ٝ، ٚفٝ  ِمخرً ًٌه ٛخٍ حٌفىَ حٌفٍٔفٝ  فٝ  ُِخٕٔخ يّيً  ٙ ٝ اٌٝ أىق طيٌٛٛؿ  حألٚي ؿؼً أٔطٌٛٛؿيظٗ طٕظ

ٌزلددغ ػددٓ حألٚي، ٚػددٓ حٌَّوددِ حٌٛكيددي، ٚأٟددلٝ يف٠ددً أْ يظظددَ اٌددٝ حٌّٛؿددٛى اٌددٝ حٌظوٍ ددٝ ػددٓ ح

 رٛٛفٗ ٔمطش طـّغ ٌؼييي ِٓ حألٚحثً ٚحٌؼًٍ حٌّظٔخٚيش فٝ  أّ٘يظٙخ.

اْ حٌّّيدددددِحص حٌٔدددددخرمش ٌؼمالٔيدددددش حردددددٓ ٍٗدددددي ط٠دددددخفَص ٌظٔدددددُ فىدددددَٖ رخٌالطخٍيويدددددش.                                                   .00

ويددش ػيددذ ٍٚحػددٝ يّيددِ وددً حٌفالٓددفش، وّددخ لددخي ٔيظ٘ددٗ، ا َّ أْ   طخٍيويددش حٌفئٍددٛف اْ حٌالطخٍي

، ٚحٌديػٛس اٌدٝ   ق.َ 322حٌم١َزٝ طـٍض فٝ ِظخَ٘ ِظطَفش وخٌمٛي رىّدخي حٌفٍٔدفش ػٕدي أٍٓدطٛ

ٝ، ٚحٌمٛي رؤٌُيش ٚٚكيس حٌؼٍُ ٚحٌفٍٔدفش، ٚػديَ ه٠دٛػٙخ ٌمدخْٔٛ   ٜ حٌظِحَ حٌَ٘ع   حٌظفىيَ حٌ٘و

ٔخىحٌىْٛ ٚحٌف
9
. 

اْ أُ٘ أـخُ لخَ رٗ حرٓ ٍٗي فٝ ٔظَٔخ ٘ٛ آٍخء حٌؼمً حٌٕظَٜ فٝ لٍذ حٌَ٘يؼش، ٌىدٓ   يٕزغدٝ 

ٝ طدٛفيمٝ رديٓ حٌ٘دَيؼش ٚحٌلىّدش، ألْ ِدٓ يَيدي  أْ يُظٓ أْ حألَِ ػٕي حرٓ ٍٗي وخْ يظؼٍدك رّٔدؼ 

خىحٌظٛفيك   ئٍه ٍِٔه حٌظَحىف ٚحٌظالَُ وّخ فؼً حرٓ ٍٗي، رً ٍِٔه حٌظمخرً ٚحٌظ٠
2
. 

 أهن أسباب عسوف ابي رشذ عي العقل العولً: 

خ ٚحإلٓالَ وخف فٝ ح ٘ظّخَ رخٌٕخكيش حٌؼٍّيش.0 ًّ  ـ حْ حرٓ ٍٗي وخْ فئٍٛفًخ ٍِٔ

ـ لٍش ػٕخيش حرٓ ٍٗي رخٌزلغ فٝ حٌؼًّ، فٙٛ يَٜ أْ حٌؼّدً   يَلدٝ أْ يىدْٛ ِٟٛدًٛػخ كميميًدخ 5

 ٌٍظؤًِ حٌفٍٔفٝ.

حٌؼٍّٝ  فٝ وظخد حٌدٕفْ كيدغ هٜدٚ ٌدٗ ر٠دؼش أٓدطَ، يمدٛي:  اْ ـ لٍش ػٕخيش أٍٓطٛ رخٌؼمً 3

حٌىّخ ص حإلٔٔخٔيش أٍرؼش، ٚأْ ٚؿٛى٘خ ؿّيًؼخ ِٓ أؿً حٌٛؿٛى حٌٕظدَٜ . اْ غخيدش حٌؼمدً حٌؼٍّدٝ 

وّددخ كدديى٘خ حرددٓ ٍٗددي ٟددّخْ حٌٛؿددٛى ح٠ٌددٍَٜٚ ٌ ٔٔددخْ فددٝ ِمخرددً حٌؼمددً حٌٕظددَٜ حٌددٌٜ يىفددً 

حٌٛؿٛى
6
. 
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 33،32ٙ  حٌّٜيٍ حٌٔخرك

2
 32حٌٔخرك ٙ  حٌّٜيٍ

 372-362مقداد عرفة منسية، ص :راجعه ،فيلسوف الشرق والغرب فِى الذكرى المئوية الثامنة لوفاتهابن رشد  6



 ( حٌـِء حٌوخ5102ِْحٌؼيى حٌٔخىّ ػَٕ٘ٓش)
 

حٌزدخكؼيٓ فدٝ فىدَ حردٓ ٍٗدي ػٍدٝ حػظزدخٍٖ ػمالٔيًدخ، كظدٝ ىٍؿدش ٌٔض أىٍٜ ٌّخًح يَٜ رؼدٞ     

حٌزؼي ػٓ وً ِخ ٌيْ ِٜيٍٖ حٌؼمً
7
. 

 الوبحث الثالث: أقسام العقل

ٌ دٝ، ٌىٕدٗ ِظؼديى ف دٝ ٛديغٗ:  َّٚ اْ لّٔش حٌؼمً حألٌٚيش اٌٝ ٔظَٜ ٚػٍّٝ طيفؼٕخ اٌدٝ ٟٚدغ ٓدئحي أ

ٚحٌظدؤهيَ، أَ أّٔٙدخ يوظٍفدخْ رخٌّخ٘يدش، ً٘ حٌفَق ريٓ حٌؼمٍيٓ ٘ٛ فَق ف دٝ حٌيٍؿدش، أٜ فدٝ حٌظمدييُ 

ٚ  ي٘ظَوخْ ا َّ فٝ ح ُٓ فم٢؟ ً٘ ٔٔظطيغ أْ ٔظىٍُ ػٓ ػمدً ٚحكدي ٌدٗ ٚهيفظدخْ؟ أَ ػدٓ ػمٍديٓ 

ح: ً٘ ٌٍؼمدً رّدخ ٘دٛ ػمدً ػاللدش رٛؿدٛى  ًَ ِظمخرٍيٓ فٝ  ٚهيفظيّٙخ؟ ، ٚرخٌظخٌٝ  فٝ  ؿَّٛ٘٘خ؟ ٚأهي

ػٕخيدش حٌفئٍدٛف حٌم١َز دٝ ِؼٍّدخ ٔخٌدٗ ٔظيدَٖ حٌؼمدً  حإلٔٔخْ أَ رّخ٘يظٗ؟ حٌؼمدً حٌؼٍّدٝ ٌدُ يٕدً ِدٓ

٘ ٝ حألٓزخد حٌظٝ  كخٌض ىْٚ ٌ٘ح ح ٘ظّخَ؟ َ ٜ، فّخ   حٌٕظ

ددخ اٌددٝ ٚؿددٛى حٌ٘ددَيؼش  ًٓ ٔؼظمددي أْ ػددِٚف حرددٓ ٍٗددي ػددٓ حٌؼٕخيددش رخٌؼمددً حٌؼٍّ ددٝ ٍحؿددغ أًٚ  ٚأٓخ

خ ِدٓ طّييدِ حإلٓالِيش، ٚك٠ٍٛ٘خ حٌمٜٛ فٝ ُِخْ حردٓ ٍٗدي، ألٜدي حٌِِدخْ حٌٛٓدطٜٛ، فخٔطاللًد

 -حٌف٠خثً حٌؼٍّيش حٌظٝ طىظٔذ رخٌؼخىس فٝ ِمخرً حٌؼٍَٛ حٌٕظَيش حٌظٝ طئهٌ رخٌظؼٍُ، طٔخءي حرٓ ٍٗي

٘ددً يظؼٍددك حألِددَ فؼدداًل رؼمددً ٚحكددي أٔطٌٛٛؿيًددخ،  -ٚ٘ددٛ حٌَؿددً حٌددٌٜ ُحٚي حٌ٘ددَيؼش ٚحٌفٍٔددفش ًِؼددخ

 ِدددددددددددددِىٚؽ ٚهيفيًددددددددددددددخ؟ أَ رؼمٍدددددددددددددديٓ ِوظٍفددددددددددددديٓ ف ددددددددددددددٝ أفؼخٌّٙددددددددددددددخ ١ٚزيؼظّٙددددددددددددددخ؟

 س ءهَٜ، ً٘ ي٘ىً حٌؼمً حٌؼٍّٝ  ؿًِءح رٕيٛيًخ ِٓ حٌؼمً حٌزَٜ٘، أَ أٔٗ يٛؿي هخٍؽ أٚ رؼزخٍ

 ِـخي حٌؼمً؟

 ِٓ أؿً حإلؿخرش ػٍٝ ٌ٘ح حٌٔئحي ٚطزيٓ ١زيؼش حٌؼمً حٌؼٍّٝ، يـيٍ رٕخ أْ ٔظؼَف

أًٚ  ػٍددٝ أفؼخٌددٗ ٚػاللخطددٗ ردددخٌمٜٛ حٌٕفٔدديش ٚحٌـٔددّيش حٌّٛؿدددٛىس فددٝ حإلٔٔددخْ، ٚرخ ؿظّخػدددخص 

 ، ِٚخ يٜيٍ ػٕٙخ ِٓ ِٙٓ ٕٚٛخػخص.حٌزَ٘يش

 أٚي ِخ يّيِ ِـخي حٌؼمً حٌؼٍّٝ ليخِٗ ػٍٝ ِزيأٜ حٌويَ ٚحٌَ٘، ٚ٘ٛ ي٠ّٓ طلَيه 

حإلٔٔخْ ٔلٛ ١ٍذ أكيّ٘خ، ٚحٌَٙد ِٓ حآلهَ، روالف حٌؼمً حٌٕظَٜ حٌٌٜ ِٓ ١زيؼظدٗ حٌٔدىْٛ  

َ ٜ، ٔظيَ حٌلىُ  رخٌويَ ٚحٌَ٘ ػٕي حٌؼمً ألٔٗ يٕٙٞ ػٍٝ حٌلىُ رخإليـخد ٚحٌٍٔذ فٝ  حٌؼمً حٌٕظ

، ًٌٚه حٌطٍذ ٚحٌَٙد أّخ يىٛٔخْ ػٕي أكي ٌ٘يٓ حٌلىّيٓ.                                  ٔؼُ  حٌؼٍّٝ 

َ ٜ فٝ  حٌويَ ٚحٌَ٘، ا َّ أْ ٔظَٖ اٌيٙخ ٘ٛ ٔظَ ِطٍك رٔي٢،   ٔظَ ١َِٚ٘  لي يٕظَ حٌؼمً حٌٕظ

 ٚهخٙ، وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍؼمً حٌؼٍّٝ.

ػٓ غخيش حٌؼمً حٌؼٍّٝ، فمي كيى٘خ حرٓ ٍٗي فٝ ّٟخْ حٌٛؿٛى ح٠ٌٍَٜٚ ٌ ٔٔخْ، فٝ ِمخردً أِخ 

َ ٜ حٌٌٜ يىفً حٌٛؿٛى حألف٠ً.  حٌؼمً حٌٕظ
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 ( حٌـِء حٌوخ5102ِْحٌؼيى حٌٔخىّ ػَٕ٘ٓش)
 

اْ حٌؼمً حٌٕظَٜ يظيهً فٝ ِـخ ص حٌؼًّ، ٚفٝ حٌؼٍَٛ حٌّظٍٜش رٙخ رظمييّدٗ حٌّزدخىة ح٠ٌدٍَٚيش 

 ٌٙخ، ِٚٓ ػُ رخٌظ١ٛجش ألفؼخٌٙخ ٌٚف٠خثٍٙخ.

َ ٜ يّدي حٌؼمدً حٌؼٍّ دٝ ٕ٘خن اًْ  –طؼخْٚ ريٓ حٌؼمٍيٓ، ٌىٕٗ طؼخْٚ غيدَ ِظىدخفت، اً أْ حٌؼمدً حٌٕظد

ٝ رخٌّزخىة حٌّؼيس ٌٍميدخَ رؤفؼخٌدٗ حٌؼٍّيدش، أٚ رظـَرظدٗ  –ٓٛحء فٝ  ٗمٗ حألهاللٝ  أٚ فٝ  ٗمٗ حٌٜٕخػ 

 حٌّيظخفيِيميش )ح طٜخٌيش(.

َ ٜ ِؼٛٔددش  ٓددٍزيش، طظّؼددً ف ددٝ ططٙيددَ حٌددٕفْ ِددٓ ٚحٟددق اًْ أْ ِؼٛٔددش حٌؼمددً حٌؼٍّ ددٝ ٌٍؼمددً حٌٕظدد

 ػٛحِددددددً حٌظ٘ددددددظض ٚح ِٔيددددددخف ػددددددٓ غَٟددددددٙخ حٌ٘ددددددَيف، طّٙيددددددًيح ٌوٍددددددك حٓددددددظؼيحى ؿييددددددي

 ف دددٝ حٌدددٕفْ، أٚ ػٍدددٝ حأللدددً ٌّٕدددغ حٌؼٛحثدددك أِدددخَ ح ٓدددظؼيحى حٌّٛؿدددٛى ف دددٝ حٌدددٕفْ، ٌى دددٝ يودددَؽ

 اٌٝ حٌؼمً، ٚيلمك وّخٌٗ رخٌّؼَفش حٌٕظَيش.

َ ٜ ٚحٌؼٍّ ددٝ أي٠ًدد خ رددخهظالف غخيظيّٙددخ ِددٓ حٌٕظددَ اٌددٝ ِؼمٛ طّٙددخ، فّددٓ ٚيوظٍددف حٌؼمددالْ حٌٕظدد

، أٚ حهددددظالف حٔظمخٌّٙددددخ َٝ َٝ أٚ حٌىٍ دددد  حٌّؼٍددددَٛ أْ حهددددظالف حٌؼمٍدددديٓ ف ددددٝ حطـخّ٘ٙددددخ ٔلددددٛ حٌـِث دددد

ٌ ٜ يلديى ١زيؼدش ودً ِّٕٙدخ رخٌميدخّ اٌدٝ حآلهدَ ِٓ حألٗوخٙ اٌٝ حٌّؼمٛ ص أٚ حٌؼىْ ٚ٘ٛ حٌد
4
.                                                                                              
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ٔدٗ فئٍدٛف ػمالٔدٝ يظّظدغ رلدْ ٔمديٜ ىليدك، فمدي يظ٠ق ًٌه ِٓ هالي لَحءس ِئٌفخص حرٓ ٍٗدي أ

خ ػٍٝ ٔمي أ٘دً حٌظخَ٘دـ وٕمديٖ  ردٓ كدَِ )ص: ًٜ خ، ؿؼٍٗ كَي ًٜ ٘دـ( ،  926حطـٗ حطـخً٘خ ػمٍيًخ هخٌ

 فّخ وخْ ًٌه ا  ألُٔٙ رخػظّخىُ٘ ػٍٝ هخَ٘ حآليخص فم٢، ىْٚ طؤٚيً، لي 

ءيخص حٌمَءْ حٌىَيُأَٟرٛح ػٓ حٌٕظَ حٌؼمٍٝ حٌٌٜ أَِ رٗ ض فٝ أوؼَ ِٓ ءيٗ ِٓ 
4
. 

يمٛي حرٓ ٍٗي فٝ فًٜ حٌّمخي: اْ ِؼٕٝ حٌظؤٚيً ٘ٛ اهَحؽ ى ٌدش حٌٍفدم ِدٓ حٌي ٌدش حٌلميميدش اٌدٝ 

حٌي ٌش حٌّـخُيش، ِٓ غيَ أْ يوً ًٌه رّخىس ٌٔخْ حٌؼَد فٝ حٌظـُٛ، ِٓ طّٔيش حٌ٘ت ر٘دزيٙٗ أٚ 

 إٔٛخف حٌىالَ حٌّـخُٜ. كمٗ أٚ ِمخٍٔش، أٚ غيَ ًٌه ِٓ حألٗيخء حٌظٝ ػيىص فٝ طؼَيف 

حٓظٕي حرٓ ٍٗي اٌٝ ٔظَيش فٝ حٌظؤٚيً حٌّـخُٜ، فزف٠ً ٌٖ٘ حٌٕظَيش أٌف رديٓ حٌٍغدش ٚح٠ٌّدّْٛ، 

فٝ طؤٚيً حٌٕٜٛٙ حٌييٕيش فٝ ا١خٍ حٌزَ٘خْ حٌؼمٍٝ، ٚرف٠ٍٙخ أي٠ًدخ ودخْ حٌظّٙيدي ٌؼٜدَ حٌظٕدٛيَ 

حرٓ ٍٗديي حٌّؼٕدٝ حٌلٔدٝ  حألٍٚٚرٝ رؼي ٓظّخثش ػخَ ِٓ ِٛص حرٓ ٍٗي، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌِحٚيش طـخُٚ

أٚ حٌلَفٝ ٌٍٕٜٛٙ حٌييٕيش، ًٌٚده ربػطدخء حألٌٚٛيدش ٌٍفٙدُ ٚحٌظؤٚيدً ٌّؼدً ٘دٌٖ حٌٕٜدٛٙ، ػٍدٝ 

 أٓخّ ِخ طٕطٜٛ ػٍيٗ ِٓ ِـخُ أٚ حٓظؼخٍس.

فٝ طمييَٜ أْ ِٕخم ػَٜٖ حٌؼمدخفٝ حٌٔيخٓدٝ ودخْ ػخثمًدخ اٌدٝ كدي  رؼيدي أِدخَ حردٓ ٍٗدي فدٝ ططدٛيَ 

ٔظَيظٗ ػٓ حٌظؤٚيً فٝ ٟٛء ٔظَيش حٌّؼَفش، ٚلي لدخَ ٌدٛػَ رٙدٌٖ حٌّلخٌٚدش رؼدي أٍرؼدش لدَْٚ فدٝ 

ِـخي ح ٛالف حٌييٕٝ، ٚؿخء ِٓ رؼيٖ حٌّٕظَْٚ ٌٍظؤٚيً، حرظيحء ِدٓ حٌٔدخىّ ػ٘دَ ٌ٘دٍيَ ِدخهَ 

ٌٌٜ ٟٚغ أْٓ حٌظؤٚيً فٝ حٌؼَٜ حٌلييغ، ًٌٚه رَرطٗ رٕظَيش حٌّؼَفش ػٍٝ ٔلٛ ِخ ٘ٛ ٚحٍى ح

ػٕي وخ٢ٔ رٔزذ حٌميٛى حٌظٝ وخٔض ِفَٟٚش ػٍٝ حرٓ ٍٗي ػخِش، فمي وخْ ِٕخم حٌظفىيَ ِميًيح  ردٓ 
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  97: 90: حٌٛؿش حآلهَ ٌليحػش حرٓ ٍٗي ِٙٝلّي حٌّٜزخك 
4
 0حرَح٘يُ ِلّي حرَح٘يُ ٛمَ:  ِٛلف حرٓ ٍٗي ِٓ حرٓ كَِ فٝ طٙخفض حٌظٙخفض ٙ 
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 ٍٗي، ٚ٘ٛ ٔفْ حٌّٕخم حٌٔخثي فٝ حٌمَْ حٌؼَ٘يٓ، فطدٗ كٔديٓ ِدؼاًل يّخػدً حردٓ ٍٗدي ػٕديِخ طزٕ دٝ

َ ِٓ أؿً ٔفٝ حألٓطٍٛس ػٓ حٌؼمخفدش حٌؼَريدش حإلٓدالِيش ٚحٌٍغدش، ٚودٌٌه 0456ِٕٙؾ ىيىخٍص ػخَ

ِلفٛه حٌٌٜ أٚي لٜش حٌوٍك ػٍّخٔيًخ ػٍٝ ٔٙؾ حإلٔٔخٔيش حٌؼٍّخٔيش
01
. 

 الوبحث الخاهس: ًقذٍ السابقيي

ٚأٍٓدطٛ حرٓ ٍٗي يٕٜدَ حٌلدك أيًدخ ودخْ، ٚ  يـدي ػيزًدخ فدٝ ٔمدي أكدي حألػدالَ حٌىزدخٍ  ؿدخٌيّٕٛ  

ٔخل٠ًخ ؿخٌيّٕٛ:  لخي ؿخٌيّٕٛ: فِػُ ٘ئ ء أْ ِٓ هٛحٙ حٌِّحؽ حٌّؼظيي: أْ يىْٛ حٌلخٍ فيٗ 

أوؼَ ِدٓ حٌزدخٍى، ٚح١ٌَدذ أوؼدَ ِدٓ حٌيدخرْ  ألْ حٌزدخٍى اًح غٍدذ ػٍيدٗ غٍزدش ئديَس أكديع ٓدٛء 

ددخ، ٚاًح غٍددذ غٍزددش ٗدديييس أكدديع ِٛطًددخ، ٚوددٌٌه يؼددَٝ فددٝ  ًٟ ِددِحؽ، ٚاًح غٍددذ أوؼددَ أكدديع ػَ

 يخرْ.حٌ

دخ، ٚاًح  ًٟ لخي: ٚيٍُِِٙ ِؼٍٗ فٝ حٌِّحؽ حٌلخٍ ٚح١ٌَذ، أػٕٝ أٔٗ اًح غٍذ غٍزش ئيَس أكديع َِ

لٍض: اْ حٌفدَق ريّٕٙدخ أْ . غٍذ غٍزش ِف١َش أكيع ِٛطًخ، ألْ حٌميخّ فيّٙخ ٚحكي.                   

١ٌَدذ، فيمٌٛدْٛ حٌلخٍ ح١ٌَذ يٛؿي فٝ ؿٕٔٗ حٌّؼظيي، ًٌٚه أْ ٘ئ ء يمٔدّْٛ حٌّدِحؽ حٌلدخٍ ح

ِٕددٗ حٌّؼظدديي، ِٕٚددٗ هددخٍؽ ػددٓ ح ػظدديحي، ٚ  يمٌٛددْٛ فددٝ ٓددخثَ حألِِؿددش ًٌدده، ٌدديْ وّددخ يمددٛي 

ؿددخٌيّٕٛ ِدددٓ أْ حٌَريددغ ٚكددديٖ ٘دددٛ حٌّؼظدديي  ألٔدددٗ ٌدددٛ وددخْ ِدددِحؽ حٌِِدددخْ وٍددٗ ٍريًؼدددخ ٌٍٙىدددض 

حٌّٛؿٛىحص
00
. 

يمٛي حرٓ ٍٗي طؼميزًخ ػٍٝ ٍأٜ ؿخٌيّٕٛ:  ٌ٘ح وٍٗ فيٗ ٔظَ.
 

رٗ،  ٌُ يىٓ حرٓ ٍٗي َّٛ يٕمي ِٓ أؿً حٌٕمي، رً وخْ ٘يفٗ حٌزٕخء حٌؼٍّٝ حٌٍٔيُ، فىخْ اًح ٚؿي هطدؤ ٛد

ح رؼّددك ػٍّددٗ ٚىلددش ٔظخثـددٗ، ًٌٚدده فددٝ ػدديس  ًَ ٚاًح ٌددُ يـددي ٚحفددك ػٍيددٗ، ٚحٔددظٙؾ ٔفددْ ِٕٙـددٗ، ِظددخػ

 ِٛحٟغ، ِٕٙخ:

  فٝ  حٌزيْ ِٓ ِِحؽ حألػ٠خء، ٚحألهال١ ٚحٌٜدزخٍ فدٝ طؼَيدف حٌلدخٍ ٚحٌزدخٍى ٘دٛ كدْ حٌٍّدْ،

وّددخ لددخي أرمددَح١، ٚأِددخ طؼددَف ح١ٌَددذ ٚحٌيددخرْ فددزلْ حٌٍّددْ ٚحٌزٜددَ .  يٕزغددٝ أْ ٔمددٛي فددٝ 

حألٗيخء حٌظٝ طٍلك حألِِؿش حٌيحٌش ػٍيٙخ رخٌمٛي   رخٌلْ، ٚحألٗيخء حٌظدٝ طٍلدك حألِِؿدش ٚطٍِِٙدخ 

 يٕزغٝ أْ طٌوَ حألٗيخء حٌظٝ طيي ػٍٝ ٌٖ٘ حٌلخٌش، ٚاْ ٌُ يؼَف ًٌه ِٕٗ لزً فدبْ ًٌده أف٠دً فدٝ

٘ددددددددددٌٖ حٌٜددددددددددٕخػش، ٚحٌّؼٍددددددددددُ ٌٕددددددددددخ ٘ددددددددددٌٖ حٌددددددددددي ثً ٘ددددددددددٛ حٌفخٟددددددددددً أرمددددددددددَح١ 
05

                                                         .

أِخ ػٓ ِيٜ طؤػَٖ رؤٍٓطٛ: فظخٍس ٔـيٖ ِئيًيح ٌدٗ، ٚطدخٍس ٔخلدًيح، ٚلدي ٚٛدف ٘دٌٖ حألٗديخء أٍٓدطٛ 

فؤؿخى فٝ ًٌه
03

ٖ ،  طىٍدُ أٍٓدطٛ فدٝ ٘دٌٖ حٌٛؿدٖٛ ػٍدٝ أكٔدٓ حٌٛؿدٛ
09

، أِدخ اْ ٗده فدٝ اكديٜ 

حٌّٔخثً فؼٍيٗ رخٌزلغ ٚحٌٕظَ فٝ ًٌه يمٛي حٌَحُٜ: فبْ ٗه ٗخن فٝ ٌٖ٘ حٌَ٘يؼش، ٌُٚ يؼَفٙدخ، 
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 44: 46حرٓ ٍٗي ٚحٌظٕٛيَ: َِحى ٚ٘زش، ِٕٝ أرٛ ٕٓش ٙ  

00
 49حرٓ ٍٗي: ٍٓخثً حرٓ ٍٗي حٌطزيش ٙ  

05
 004حٌّٜيٍ حٌٔخرك ٙ  

03
 030حٌّٜيٍ حٌٔخرك ٙ 

09
 033حٌّٜيٍ حٌٔخرك ٙ 
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ٌُٚ يظيمٓ ٛلظٙخ، فٍيْ ٌٗ ا َّ حٌزلغ ٚحٌٕظَ ؿٙيٖ ١ٚخلظٗ، فبْ أفَؽ ٚٓؼٗ ٚؿٙيٖ غيدَ ِمٜدَ 

أٌٚ دٝ رخٌٜدفق  -طؼدخٌٝ -فدخه -ٌهٚ  يىخى يىْٛ ً -ٚ  ٚحْ، فبٔٗ   يىخى يؼيَ حٌٜٛحد، فبْ ػيِٗ

ػٕٗ، ٚحٌغفَحْ ٌٗ  اً وخْ غيَ ِطخٌذ رّخ ٌديْ ف دٝ حٌٛٓدغ، ردً طىٍيفدٗ ٚطلّيٍدٗ ػدِ ٚؿدً ٌؼزدخىٖ 

ح ًَ ىْٚ ًٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده وؼيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
02

                 . .                                                                                                

خد حرٓ ٍٗدي اٌدٝ ِلخٌٚدش ٌظؤييدي أٍٓدطٛ ٚطزَيدَ ألٛحٌدٗ فدٝ أوؼدَ ٔظَيخطدٗ، فٙدٛ يظدؤػَ طلٛي حػـ

رؤٍٓددطٛ ٚيددَٜ أٔددٗ ٌددُ يىددٓ ِوطجًددخ  ألٔددٗ حطزددغ حٌّددٕٙؾ حٌزَ٘ددخٔٝ، ٚاًح فّٕٙددخ ِددخ يؼٕيددٗ رخٌزَ٘ددخْ 

حٓظطؼٕخ حٌمٛي رال أىٔٝ طَىى أْ َٗٚكٗ ٌٖ٘ طؼٕٝ ؿًِءح   يٕفًٜ ػٓ ٔظَيخطدٗ حٌفٍٔدفيش، رليدغ 

ددخ ٌٙددخ ٚطددؤٚياًل، ِددٓ هددالي طالهيٜددٗ   يّىدد ًّ ٓ ىٍحٓددش ٔظَيددش ِددٓ ٔظَيخطددٗ ا َّ اًح حٓظوٍٜددٕخ فٙ

ٚٗددَٚكٗ ػٍددٝ أٍٓددطٛ رٛؿددٗ هددخٙ، رددً   رددي أْ ٔٔددظّي أٓددخّ ٔظَيخطددٗ ِددٓ هددالي ٗددَٚكٗ 

خ ِخ يؼّي اٌٝ ػَٝ أٍحثٗ حٌوخٛش فٝ ٓيخق َٗٚكٗ، ٚ٘ٛ اًح وخْ يفَٔ وظذ  ًّ ٚطفٔيَٖ، فٙٛ ىحث

فبٔٗ ريٍٖٚ يظـخُٚ حٌظفٔيَ ٚحٌظؼٍيك، ٚيظطَق اٌدٝ رؼدٞ حٌم٠دخيخ حٌفٍٔدفيش أٍٓطٛ ٚيؼٍك ػٍيٙخ، 

حٌال٘ٛطيش، ٚ  ٓيّخ فٝ ِؼَٝ ٍىٖ ػٍٝ حألٗخػَس رٜفش هخٛش، ٚحٌّظىٍّيٓ ػٍٝ ٚؿٗ حٌؼّدَٛ، 

ٚٔٔظطيغ أْ ٔئوي ًٌه ِٓ ؿخٔدذ أهدَ، إٔدخ اًح طؼّمٕدخ فدٝ ٗدَٚكٗ ٚطالهيٜدٗ ٚؿدئخ ِدٓ ؿخٔزدٗ 

ٌح حٌّغِٜ يظّؼً فٝ أٔٗ اًح وخْ يٕمي ٍأيًدخ ِدٓ حألٍحء فدٌٌه ألٔدٗ   يظفدك ِغِٜ غخيش فٝ حٌي ٌش، ٘

ح،٠َٔد ػٍٝ ًٌه ِؼخً  ٚحًٟلخ ِٓ طٍوٜيٗ  ًَ ِغ فٍٔفظٗ حٌظٝ لٍٕخ فيّخ ٓزك أٔٗ يئيي٘خ طؤييًيح هخ٘

ٌىظذ أٍٓطٛ يمٛي  حرٓ ٍٗي فٝ طٍويٜش ٌىظخد   حٌٔدّخع حٌطزيؼدٝ  ألٍٓدطٛ:  اْ لٜدئخ ِدٓ 

ؼّدي اٌدٝ وظدذ أٍٓدطٛ، فٕـدَى ِٕٙدخ حأللخٚيدً حٌؼٍّيدش حٌظدٝ يمظ٠ديٙخ ٌِ٘زدٗ، ٚأّدخ ٌ٘ح حٌمٛي أْ ٔ

حػظّئخ ٔمً ٌ٘ح حٌَحٜ ِٓ ريٓ أٍحء حٌميِخء اًح وخْ لي هَٙ ٌٍـّيغ أٔٗ أٗدي حلٕخًػدخ، ٚأػزدض كـدش، 

ح ِدٓ حٌٕدخّ يظؼدخ١ْٛ حٌدَى ػٍدٝ ِدٌ٘ذ أٍٓدطٛ ِدٓ غيدَ أْ  ًَ ٚوخْ حٌٌٜ كَوٕخ حٌٝ ٘دٌح أْ وؼيد

                        كميمظدددٗ، فيىدددْٛ ًٌدددده ٓدددززًخ ٌوفدددخء حٌٛلدددٛف ػٍدددٝ ِددددخ فيٙدددخ ِدددٓ كدددك أٚ ٟدددديٖ.                                                  يمفدددٛح ػٍدددٝ 

ٌؼددً ِددٓ أ٘ددُ حألٓددزخد حٌظددٝ ؿؼٍددض حرددٓ ٍٗددي يئيددي أٍٓددطٛ ىْٚ غيددَٖ، أٔددٗ يلددخٚي ح ٍطمددخء حٌددٝ 

حٌّظىٍّيٓ طخٍس، ٚحٌفخٍحرٝ طخٍس، ٚحرٓ ٓيٕخ طدخٍس، فٙدٛ  ِٔظٜٛ حٌزَ٘خْ، ِٚلخٌٚظٗ ٌٖ٘ ؿؼٍظٗ يٕظمي

يَٜ أْ حٌىؼيَ ِٓ ألدٛحٌُٙ   طؼديٚ وٛٔٙدخ ١َلًدخ الٕخػيدش، أٚ ػٍدٝ أكٔدٓ حٌفدَٚٝ ١َلًدخ ؿيٌيدش، 

يمدٛي حردٓ ٍٗدي فدٝ طفٔديَٖ   06ٚوً ِٓ حٌطَيمظيٓ طؼيحْ فٝ َِكٍدش أىٔدٝ ِدٓ َِكٍدٗ حٌزَ٘دخْ.

ددخ رخًٌغددخ ػددٓ ألخٚيددً حٌددٌيٓ  ًٜ ٌىظددخد  ِددخ رؼددي حٌطزيؼددش ألٍٓددطٛ  :  فٍدديْ رٛحؿددذ أْ ٔفلددٚ فل

 كىّظُٙ ٗزيٙش رخٌِهخٍف، رً يٕزغٝ أْ ٔفلٚ ٚٔٔؤي 

 حٌٌيٓ لخٌٛح ِخ لخٌٛح رخٌزَ٘خْ .

ظٙخفدض   ردٓ ٍٗدي يئيدي ٚاً يؼي ٌ٘ح حٌمٛي لًٛ  أٍٓطيًخ، فبٕٔخ ِٓ ؿخٔزٕخ ٔٔٛق لًٛ  ِٓ طٙخفدض حٌ

حطـددخٖ فئٍددٛفٕخ اٌددٝ حٌزَ٘ددخْ، فٙددٛ يمددٛي:  أػٕددٝ رخٌلىّددش حٌٕظددَ فددٝ حألٗدديخء رلٔددذ ِددخ طمظ٠دديٗ 

١زيؼش حٌزَ٘خْ  ، وّخ يمٛي فٝ ِؼَٝ طف٠يٍٗ حٌطَيك حٌزَ٘خٔٝ ػٍٝ ِخ ػيحٖ ِٓ ١َق أهَٜ: 

ّؼخىْ، ٚحٌيٍ حٌوخٌٚ ِٓ  اْ حأللخٚيً حٌزَ٘خٔيش لٍيٍش ؿًيح، كظٝ أٙخ وخٌٌ٘ذ حإلرَيِ ِٓ ٓخثَ حٌ

ٓخثَ حٌـٛحَ٘  ، وّخ يمدٛي فٍئدٛفٕخ أي٠ًدخ فدٝ ِؼدَٝ ٍىٖ ػٍدٝ حٌغِحٌدٝ  اْ حٌفالٓدفش يزلؼدْٛ 
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ػٍددٝ أٓددخّ ٘ددٌح حٌزَ٘ددخْ، فٙددُ لددي ١ٍزددٛح ِؼَفددش حٌّٛؿددٛىحص رؼمددٌُٛٙ   ِٔددظٕييٓ اٌددٝ لددٛي ِددٓ 

 ييػُٛ٘ اٌٝ لزٛي لٌٛٗ ِٓ غيَ رَ٘خْ، رً ٍرّخ هخٌفٛح حألٍِٛ حٌّلٔٛٓٗ .

يمٛي حرٓ ٍٗي فٝ طفٔيَٖ ٌىظخد  حٌّيظخفيِيمخ  ألٍٓطٛ فٝ ِؼَٝ ٍىٖ ػٍٝ ػٍّخء حٌىدالَ حٌدٌيٓ 

خ فيّخ يَٜ أً٘ ؿيي   رَ٘خْ، يمٛي حرٓ ٍٗي:  فبٔٗ ٌّخ وخْ ٌ٘ح حٌؼٍدُ يمٜدي ردٗ ٜٔدَٖ  ًٓ ُ٘ أٓخ

ٜ  ٔددٛع ِددٓ حأللخٚيددً حطفددك،  ءٍحثددٗ لددي حػظمدديٚح فيٙددخ أٔٙددخ ٛددلخف، ػددَٝ ٌٙددُ أْ يٕٜددَٚ٘خ رددؤ

فٔددطخثيش وخٔددض، أٚ ؿخكدديس ٌٍّزددخىة حألٚي، أٚ ؿيٌيددش أٚ هطخريددش أٚ ٗددؼَيش، ٚٛددخٍص ٘ددٌٖ ٓٛ

حأللخٚيددددددددً ػٕددددددددي ِددددددددٓ ٔ٘ددددددددؤ ػٍددددددددٝ ٓددددددددّخػٙخ ِددددددددٓ حألِددددددددٍٛ حٌّؼَٚفددددددددش رٕفٔددددددددٙخ .                                            

ي حألىٌدش ٔٔظطيغ أْ ٔٔظوٍٚ أْ حردٓ ٍٗدي يٕمدي ١دَيمظيٓ، ٚيَط٠دٝ ٌٕفٔدٗ ١َيمًدخ ػخٌؼًدخ، فٙدٛ يٕمد

حٌوطخريش  ألٔٙخ ؿؼٍض ألً٘ حإللٕخع حٌٌيٓ ئٍىْٛ حٌٍّٔه حإللٕخػٝ فٝ ؿٛحٔذ رلؼُٙ ٚحػظمدخىُ٘، 

ٚيٕظمي أي٠ًخ حألىٌش حٌـيٌيش، ٚ٘ٝ حٌطَيك حٌؼخٔٝ  اً أٙخ هخٛش رخٌـيٌييٓ أٛلخد حألىٌش حإللٕخػيش 

ٔميٚح ٍِٔه ودً ِدٓ أ٘دً ِٚخ فيٙخ ِٓ رٔخ١ش، وّخ ٌُ ئظطيؼٛح حٌٜؼٛى اٌٝ ِٔظٜٛ حٌزَ٘خْ، رً 

١َيك حٌزَ٘خْ  –ٚ٘ٛ حٌطَيك حٌظٝ حٍط٠خٖ حرٓ ٍٗي ٌٕفٔٗ -حإللٕخع ٚحٌفالٓفش، أِخ حٌطَيك حٌؼخٌغ

ٚ٘ٛ ػٕيٖ هخٙ رخٌفالٓفش، أٚ يٕزغٝ أْ يىْٛ وٌٌه، ٚحرٓ ٍٗي يئيي حٌٍّٔه حٌزَ٘خٔٝ أٚ حٌميدخّ 

ظدٝ يٍظِِٙدخ أ٘دً حٌزَ٘دخْ ٘دٝ حٌّزدخىة حٌزَ٘خٔٝ  ألٔٗ فئٍٛف أٛداًل.                     حٌّزدخىة حٌ

َٜ فئٍٛف حٌظوٍٝ  ػٕٙخ فٝ رلؼٗ ػٓ ل٠خيخ حٌفٍٔفش.  07حٌؼمٍيش ٚحٌّٕطميش حٌظٝ   ئظطيغ أ

 حِظخُ حرٓ ٍٗي ػٓ ٓخثَ حٌّ٘خثيٓ حٌؼَد فٝ ػٍّٗ ػٍٝ حٌٕفًٛ اٌٝ غٍٛ فٍٔفش أٍٓطٛ، 

رٙخ ػٍٝ يي حٌَ٘حف حإلٓدىٕيٍحٔييٓ ٚطٕميظٙخ ِٓ حٌ٘ٛحثذ حألفال١ٛٔيش حٌّليػش، حٌظٝ وخٔض لي ػٍمض 

 ؤٕزٍميّٛ ٚيٛكٕخ حٌٕلٜٛ.

ِآهددٌ ػدديس، طظٜددً رٜددّيُ طددؤٚيٍُٙ  -  ٓدديّخ حرددٓ ٓدديٕخ -أهددٌ حرددٓ ٍٗددي ػٍددٝ حٌّ٘ددخثيٓ حٌؼددَد

حألفال١ٛٔٝ حٌّليع ألٍٓطٛ، ٚػٍُّٙ ػٍٝ حٌظمَيذ ريٓ أفال١ْٛ ٚأٍٓطٛ، ٚ٘ٝ: حٌظمَيدذ رديٓ 

٘ـ ، هخٛش فٝ وظخرٗ  حٌـّغ ريٓ ٍأيٝ   339فخٍحرٝق.َ ٚأٍٓطٛ حٌٌٜ ػًّ ػٍيٗ حٌ 347أفال١ْٛ

حٌلىيّيٓ  ، ٚػٍٝ ِٕٛحٌٗ ٔٔدؾ حردٓ ٓديٕخ، فٙدٛ يديي ى ٌدش ػٕدي حردٓ ٍٗدي ػٍدٝ طمٜديَ حٌّ٘دخثييٓ 

حٌؼَد ػٓ اىٍحن أغَحٝ أٍٓطٛ، فؤٍٓطٛ يٕفًٜ وّخ ٘ٛ ِؼَٚف ػٓ أٓظخًٖ أفال١دْٛ كدٛي 

خ ِٓ فٍٔدفش أٍٓدطٛ ٘دٛ ػزدخٍس  ػيى ِٓ حٌم٠خيخ حٌفٍٔفيش حٌىزَٜ، رليغ يٜق حٌمٛي رؤْ ًِ خ ٘خ ًّ لٔ

 .04ػٓ ٍى ِلىُ ػٍٝ أفال١ْٛ

وخْ ِٛلف حرٓ ٍٗي ِٓ حٌطزيذ حٌؼّالق حرٓ ٓيٕخ يظٕٛع فظخٍس ٔـيٖ ِٛحفمًخ ٌٗ، ٚطخٍس أهَٜ ٔخلًيح، 

اًح طزيٓ هطؤٖ، لدخثاًل:   غٍد٢ حردٓ ٓديٕخ، كديٓ لدخي اْ حٌظَيدخق يؼديٓ حٌلدَحٍس حٌغَيِيدش فدٝ ؿّيدغ 

طلفم ٛلش حألريحْ، ٚيؼيٓ أي٠ًخ حٌمدٜٛ حٌظدٝ فيٙدخ ػٍدٝ ٗدفخء حألِدَحٝ، وّدخ طؼديٓ حٌمٜٛ، حٌظٝ 

 حٌمٜٛ حٌظٝ فيٙخ ػٍٝ ِمخِٚش حٌَّٔٛ.

ٌٚيْ حألَِ وٌٌه، فبْ حٌمٜٛ طلفم رٙخ حٌلَحٍس حٌغَيِيش ػٍٝ حألرديحْ ٛدلظٙخ، أّدخ حٌّؼديٓ ٌٙدخ 

ٕٙخ ػٍدٝ ٗدفخء حألِدَحٝ حٌّؼظدخىٖ فٝ  ٌ٘س حٌمٜٛ حألغٌيش حٌفخٍٟش، ٚحٌَّ٘ٚرخص حٌغٌحثيش ٚحٌظٝ طؼي
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٘ٝ حألىٚيش، ٚحٌظٝ طؼيٕٙخ رّخ فيٙخ ِٓ حٌمٜٛ حٌ٘خفيش ٌٍَّٔٛ ٘ٝ حألىٚيش حٌ٘خفيش ٌٙخ، أػٕٝ  حألىٚيش 

، ٌّدخ ودخْ ِؼيًٕدخ ٌٍلدَحٍس حٌغَيِيدش حٌفخػٍدش فدٝ  -وّدخ لٍٕدخ -حٌظٝ طّٔٝ ِمخِٚش ٌٍَّٔٛ، ٚحٌظَيدخق 

ؼدددً حٌ٘دددفخء ِدددٓ حألِدددَحٝ ح٠ٌّدددخ٘يش ٌٍٔدددَّٛ.                                            حٌٔدددَّٛ، ودددخْ ِؼيًٕدددخ ٌٙدددخ فدددٝ حٌمدددٜٛ حٌظدددٝ طف

.                                                                          حرٓ ٍٗي ي٘دىَ حٌّٜديذ، ٚيٜدٛد 

ِدٓ ِؼَفدش حٌلدك، حٌوطؤ، لخثاًل:  ٚاًح وخْ ٌ٘ح ٚحؿزًخ ػٍٝ أٍٓطٛ ِغ لٍش ِخ ودخْ ػٕدي ِدٓ طميِدٗ 

ٚػظُ ِخ أطٝ رٗ ِٓ حٌلك، ٚحٔفَى رٗ كظٝ أٗ حٌٌٜ وًّ ػٕيٖ حٌلك، فىّخ أٟخف ِخ ٚؿذ ٌٗ ِٓ 

حٌ٘ىَ، يـذ ػٍٝ ِٓ ؿخء رؼيٖ ِٓ ٗىَٖ، ِٚؼَفش كمٗ، ٚٗىَٖ حٌودخٙ ردٗ ٘دٛ حٌؼٕخيدش رؤلخٚيٍدٗ 

                                  .                                           04َٚٗكٙخ ٚاي٠خكٙخ ٌـّيغ حٌٕخّ 

 أٍحء ِؼخَٛيٓ فٝ حرٓ ٍٗي

طغيَ ى ٌش ِفَٙٛ  حٌَ٘ف  ٘ٛ ِٕطٍدك ى. كٔدٓ كٕف دٝ ٌٍظؤويدي ػٍدٝ أْ حٌفئٍدٛف ل١َزدش ٌدُ يىدٓ 

هخًٟؼخ ٌظدؤػيَ حٌّؼٍدُ حألٚي، طخرًؼدخ آلٍحثدٗ، رمديٍ ِدخ ٘دٛ ِؼزدَ ػدٓ حٌل٠دخٍس حٌؼَريدش حإلٓدالِيش، 

خص ػمخفيدددددددش، يلدددددددٌف ٚي٠ددددددديف، يؼددددددديي ٚيطدددددددٍٛ.                                                    ِٛهفًدددددددخ فٍٔدددددددفش أٍٓدددددددطٛ ٌّمظ٠دددددددي

ح ًَ ، ٚحٌ٘دَف ٚحٌظفٔديَ  –وّدخ يئودي ى. كٔدٓ كٕفدٝ –اْ حٌفئٍٛف ٌُ يىٓ ِغظَرًخ، رً ودخْ ِؼخٛد

ٌيْ ِلخوخس، رً ٘ٛ ِ٘دَٚع ك٠دخٍٜ ٗدـخع، ئدؼٝ ردٗ ٌظٜدليق ِٔدخٍ ك٠دخٍطٗ ٔفٔدٙخ، ػدٓ 

ػٍٝ حٌؼٍَٛ، اْ حٌَ٘ف يؼظزَٖ ى. كٕفدٝ ى ٌدش ػٍدٝ حٌظٛحٛدً حٌظدخٍيوٝ ٌٍل٠دخٍس ١َيك طؤٓئٙخ 

حإلٔٔددخٔيش ٌٚؼخٌّيددش حٌفىددَ، فخٌفالٓددفش حٌّٔددٍّْٛ ٌددُ يفمدديٚح ٘ددٛيظُٙ حٌل٠ددخٍيش ػددٓ ١َيددك حلظزددخّ 

 حٌٕظَيخص حٌيٛٔخٔيش، رً ػٍٝ حٌؼىْ وخْ ٌ٘ح ح لظزخّ ػًٛٔخ ٌُٙ ػٍٝ طمٛيش ٌٖ٘ حٌٙٛيش.

كٕفٝ حٌّٔخص حٌؼييديس حٌظدٝ طظٙدَ أٛدخٌش حٌ٘دَف حٌَٗديٜ، فٙدٛ ىحثدُ حٌظؤويدي  وّخ طٟٛق لَحءس ى.

فدٝ لدَحءس ى. كٕفدٝ:  -، ٘يف حرٓ ٍٗدي51ػٍٝ أْ حرٓ ٍٗي ٘ٛ طٕميش ٌٌٍّ٘ذ ِٓ أهطخء َٗحكٗ 

 ٘ٛ الخِش ٔظَيش هخٌٜش فٝ  حٌؼمً.

حٌددَٚف يددَٜ حٌـددخرَٜ أْ ٕ٘ددخن ٍٚكدديٓ ٚٔظددخِيٓ فىددَييٓ فددٝ طَحػٕددخ حٌؼمددخفٝ: حٌددَٚف حٌٔدديٕٛيش ٚ

َ ٜ فددٝ حٌّغددَد، ٚأٔددٗ ىحهددً  َ ٜ فددٝ حٌّ٘ددَق ٚحٌفىددَ حٌٕظدد حٌَٗددييش، ٚرىيفيددش أػددُ حٌفىددَ حٌٕظدد

َ ٜ ريّٕٙخ وخْ ٕ٘خن حٔفٜخي َٔفؼٗ اٌٝ ىٍؿٗ حٌمطيؼش حألرٔظٌّٛٛؿيش، ريٓ لطيؼش  ح طٜخي حٌظخ٘

٘دٝ أْ  طّْ فٝ  ءْ ٚحكي حٌّٕٙؾ ٚحٌّفخ٘يُ ٚحإلٗىخٌيش، اْ حٌفىَس حٌّٔيطَس ػٍٝ لدَحءس حٌـدخرَٜ

حٌفالٓفش فٝ حٌّغَد ٚحألٔيٌْ وخٔٛح ِظلٍَيٓ ِٓ حٌؼٛحًِ حٌٔيخٓديش ٚح ؿظّخػيدش ٚحٌؼمخفيدش حٌظدٝ 

كَوض ُِالثُٙ فٝ حٌَّ٘ق، وخْ ح٘ظّخُِٙ حألٓخٓٝ ٘ٛ حٌؼٛىس ٌألٛدٛي، ٚػٕدي حردٓ ٍٗدي طؼٕدٝ 

 ٌٖ٘ حٌؼٛىس ٌفٍٔفش أٍٓطٛ.

ٌ ٜ ٚحإلٗىخٌيش حٌظٝ ئؼٝ ؿّخي حٌييٓ حٌؼٍٜٛ ٌ ؿخرش ػٕٙخ ٌي ْ فمد٢ طلييدي ِدخ ٘دٛ ح٠ٌدٍَٜٚ حٌد

ٝ حٌفئٍٛف  ٔمخًٖ، ٌّٚخًح حإلَٛحٍ ػٍٝ اػخىس ٛيخغش ِخ ٘ٛ ٍَٟٜٚ فٝ  حٌّؼَفش حٌؼٍّيدش  ئؼ 

حٌمييّش؟ ِٚخ ٘ٝ ػٛحثك ًٌه؟ ًٚ٘ طلمك حٌؼٍَٛ حٌؼَريش حإلٓالِيش ٌ٘ح حٌلي ِٓ حٌىّخي؟ ٚيَٜ أْ 
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 ( حٌـِء حٌوخ5102ِْحٌؼيى حٌٔخىّ ػَٕ٘ٓش)
 

ي دخ اٌدٝ ل ٙ دٝ لدَحءس ٌٍ٘د١َٚ حٌظخٍيويدش لَحءس حرٓ ٍٗدي حطودٌص ِٔدخٍيٓ ِوظٍفديٓ أىَّ ٕخػدش ٚحكديس، ف

حٌَحٕ٘ش ٌٍّؼَفش حٌؼٍّيش فدٝ حٌّـظّدغ حألٔئٌدٝ، ٚ٘دٝ ػخٔيًدخ لدَحءس ٌظدخٍين حٌفٍٔدفش، ٌٚديْ فمد٢ ِدخ 

ػَفٗ طخٍين ح ٓالَ ِٓ ِدٌح٘ذ فٍٔدفيش، أٜ ٌٍفٍٔدفش حٌمييّدش رخػظزخٍ٘دخ حألٛدً حألٚي ٌىدً فٍٔدفش 

 ِّىٕش.

ـّٓ هدددالي ٘دددٌح                                                              حٌوخطّدددش:                        

حٌزلغ يظ٠ق ٌٕخ أٔٗ ٌُ يىٓ غَٝ حرٓ ٍٗي طـّيغ حٌّؼَفدش رديْٚ ٟدٛحر٢، ردً طلٜديً حألِدٍٛ 

ح ريٓ حٌمدٛحٔيٓ حٌظدٝ  ًِ حٌىٍيش كخًفًخ حآلٍحء حٌظٝ طؼي غيَ ٍَٟٚيش فٝ كٜٛي حٌىّخي حإلٔٔخٔٝ، ِّي

 ش فٝ حٌىّخي ِؼً حٌمٛحٔيٓ حٌظٝ طٔظؼًّ فٝ ٕٛخػش حٌزَ٘خْ.طؼظزَ ٍَٟٚي

يؼظّددي حٌّددٕٙؾ حٌٕمدديٜ ػٍددٝ حٌمدديٍس حٌظلٍيٍيددش، ٚحٌمدديٍس حٌـيٌيددش، ٚحٌَوددْٛ اٌددٝ أٓددٍٛد حٌظٙٛيددً أٚ 

حٌظ٘ٛيٖ، ًٌٚه رظىَحٍ حٌٕمي حٌٛحكي ػٍٝ أوؼَ ِٓ ٍٛٛس، ٚفٝ ػديس أِىٕدش  إلهٙدخٍ طٙخفظٙدخ رؼدي 

 خٌطش.ط٘ٛي٘ٙخ، ٚح ػظّخى ػٍٝ حٌّغ

ـددـ ِٚددٓ ٕ٘ددخ فٍددُ يىددٓ حٌٕمددي وخٗددفًخ فمدد٢ ألفىددخٍ ِٚددٌح٘ذ طـّدديص ٚطلـددَص ف ددٝ ػٜددٍٛ ٓددخرمش 

ِٚؼخَٛس  رٓ ٍٗي، رً ٚوخٗفش أي٠ًخ ألٚؿٗ ِدٓ حٌؼمالٔيدش حٌؼّيمدش ػٕدي ٘دٌح حٌفٍئدٛف، ِٕٚيدَس 

ْ ٌىؼيَ ِٓ حألفىخٍ حٌّٛؿٙش ٚحٌّزخىة حٌّظلدٍَس حٌظدٝ ٔٔدؼٝ اٌدٝ حِظالوٙدخ ف دٝ ػٜدَٔخ، فخٌٕمدي اً

ح ٌىً ِدخ يٜدٕؼٗ حإلٔٔدخْ ٚاه٠دخػٗ ٌميٍطدٗ، حٌظدٝ  ًَ ٘ٛ حٌظٕٛيَ حٌٌٜ يؼٕٝ فٝ  ٔٙخيش حٌظلٍيً طلَي

ح ٚىٌدددددددددددددياًل َِٗدددددددددددددًيح.                                                             ًٍ طظى٘دددددددددددددف ؿّيًؼدددددددددددددخ كدددددددددددددٛي حٌؼمدددددددددددددً رٛٛدددددددددددددفٗ ِؼيدددددددددددددخ

حٌ٘دددَيؼش ػدددٓ حٌلىّدددش.                           ـدددـ أٗدددَٙ كـدددش لددديِض ػٍدددٝ ػمالٔيظدددٗ ٘دددٝ ىػٛطدددٗ حٌّ٘دددٍٙٛس ٌفٜدددً 

ــ ِٓ حٌي ثً حٌمٛيش حٌظٝ وخْ ئظيي رٙدخ ػٍدٝ ػمالٔيدش أردٝ حٌٌٛيدي فدٝ ِـدخي حٌّؼَفدش: لٌٛدٗ: ردؤْ 

 حٌؼٍُ ٘ٛ ػٍُ رخٌّخ٘يش.

ــ وخْ حرٓ ٍٗدي ػمالٔيًدخ  ألٔدٗ فئٍدٛف حٌّظٜدً، ٓدٛحء ػٍدٝ ِٔدظٜٛ حٌـدَٛ٘، أٚ ػٍدٝ ِٔدظٜٛ 

 وخٌِِخْ ٚحٌّىخْ ٚحٌفؼً.حٌّمٛ ص حٌؼَٟيش 

ــ ِٓ ػالِخص ػمالٔيش حرٓ ٍٗي: حٌزلغ ػٓ حألٚي فٝ وً ٗدٝء، ػٍدٝ ِٔدظٜٛ حٌؼٍدً ٚحٌّمدٛ ص 

َٝ فيٙددددددددددخ.                                                 ٚحٌّلَوددددددددددخص ٚحٌؼمددددددددددٛي ٚحٌّددددددددددٛحى  ٠ٌددددددددددّخْ ٔظخِٙددددددددددخ ٚحٌّزدددددددددديأ حٌؼٍدددددددددد

ٓدددخء حٌؼمدددً حٌٕظدددَٜ فدددٝ لٍدددذ حٌ٘دددَيؼش.                                           ـدددـ أ٘دددُ أـدددخُ لدددخَ ردددٗ حردددٓ ٍٗدددي فدددٝ ٔظَٔدددخ ٘دددٛ اٍ

دددخ رخًٌغدددخ، فمدددي لٔدددُ حٌؼمدددً اٌدددٝ ػمدددً ػٍّدددٝ ٚػمدددً ٔظدددَٜ.                                                 ًِ  ـدددـ ح٘دددظُ حردددٓ ٍٗدددي رخٌؼمدددً ح٘ظّخ

ٕظَيدش ٚحٌٜدٕخػخص حٌؼٍّيدش طٕظّدٝ ٌدٕفْ ــ ي٘يَ حرٓ  ٍٗي اٌٝ ٚكيس حٌؼمٍديٓ لدخثاًل:  اْ حٌؼٍدَٛ حٌ

 حٌـْٕ حٌٛحكي، ٚ  يوظٍفخْ ا  رخٌَ٘ف ٚرخٌظمييُ ٚحٌظؤهيَ .

 ــ رف٠ً ٔظَيش حٌظؤٚيً حٌّـخُٜ أٌَّف حرٓ ٍٗي ريٓ حٌٍغش ٚح٠ٌّّْٛ فٝ طؤٚيً حٌٕٜٛٙ 

 حٌييٕيش فٝ ا١خٍ حٌزَ٘خْ حٌؼمٍٝ.    

طلىديُ حٌؼمدً، رخػظزدخٍٖ حٌديٌيً ٚحٌلىدُ، ــ يؼي حرٓ ٍٗي ٛدخكذ أٛدَف حطـدخٖ ػمٍدٝ ريػٛطدٗ اٌدٝ 

 ٚاػالء وٍّظٗ فٛق وً وٍّش.



 ( حٌـِء حٌوخ5102ِْحٌؼيى حٌٔخىّ ػَٕ٘ٓش)
 

ــ ٌيْ حٌٙيف ِٓ َٗٚف حرٓ ٍٗي ألٍٓطٛ ٘دٛ أٍٓدطٛ رخٌدٌحص أٚ حٌفٍٔدفش حٌيٛٔخٔيدش أٚ حٌل٠دخٍس 

حٌيٛٔخٔيددش رخٌددٌحص، رددً حوظ٘ددخف حٌلمددخثك رخػظزخٍ٘ددخ أرٕيددش ػمٍيددش هخٌٜددش ػٍددٝ ِٔددظٜٛ حٌل٠ددخٍس 

، ٌمي وخٔض ِّٙش حرٓ ٍٗي فُٙ حٌٕٚ ٚطّؼٍٗ ػُ حوظ٘دخف رٕخثدٗ حٌؼمٍدٝ حإلٔٔخٔيش ٚحٌفىَ حٌزَٜ٘ وٍٗ

 ٚطؤٓئٗ حٌّؼَفٝ، ٚطلٛيٍٗ اٌٝ ٔظَيش وخٍِش طمَٛ ػٍٝ حٌمّٔش حٌؼمٍيش، ػٍٝ ِٔظٛيخص حٌٛؿٛى.

 

 

 


