
 

 

Human Royalties and Democracy First year 
 

 سكٛم اإلْغإ ٚايزميكضاط١ٝ ٚاؿضٜات ايعا١َ / املضس١ً األٚىل 

 ن١ًٝ ايطب –اعِ اؾاَع١ : داَع١  األْباص 
 ايعا١َ ، ٚ ٖٞ َٔ َتطًبات اؾاَع١ ٚ اؿضٜات ١سكٛم اإلْغإ ٚايزميكضاطٝ املار٠ :

 أ. ّ. ر. عُار عًٞ ايؾُضٟ اعِ َٓغل ٚ َزصؼ املٓٗاز :

 

 املكز١َ : 

َعضؾ١ سكٛم اإلْغإ ٚ اؿضٜات مضٚص٠ْْ ًَش١ يطًب١ ايهًٝات ٚ بنُٓٗا طًب١ ن١ًٝ   -   

 .  ايطب

ٚ ايتعاٌَ َع اآلخضٜٔ ْتٝذ١ هلشٙ املعضؾ١ ٜتش٢ً ايطًب١ مبعضؾ١ سكٛقِٗ ٚ سكٛم ايػري  

 مبٓت٢ٗ اإلْغا١ْٝ .

َعضؾ١ ايكإْٛ ٚ خقٛفاّّّ ايكٛاْني املتعًك١ عكٛم اإلْغإ ٚ اؿضٜات هلا تأثري إهابٞ   - 

 أثٓا٤ رصاع١ ايطايب يف ايه١ًٝ ٚ بعز ؽضد٘.

 عاع١ يف ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ األٚىل ٚ بٛاقع عاع١ أعبٛعٝاّّّ يتػط١ٝ َٓٗاز ٖشٙ 30ايه١ًٝ أعطت  

 املار٠ اؿ١ٜٛٝ .  

 

 

 :األٖزاف 

 متهني طًب١ ن١ًٝ ايطب َٔ ايتعاٌَ َع املضم٢ مبٓت٢ٗ اإلْغا١ْٝ. .1

متهني طًب١ ن١ًٝ ايطب َٔ َعضؾ١ ايكٛاْني امل١ُٗ املتعًك١ عكٛم اإلْغإ ٚ اؿضٜات  .2

 ايعا١َ.

 

 

 دشٚص سكٛم اإلْغإ ٚتطٛصٖا يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ .

ٚاطًعٓا ع٢ً اؿكٛم يٛدزْا  يٛ صدعٓا إىل ايتاصٜخ يف طَٔ َا قبٌ بعح ايٓيب قُز 

أْٗا ناْت يهضا١َ اإلْغإ َٓتٗه١ ٚؿضَات٘ ١َٓٝٗ ٚؿضٜات٘ َكٝز٠ . ٚملا دا٤ اإلعالّ 

 يٝهٕٛ أٍٚ َٔ قضص ٚأنز سكٛم اإلْغإ يف أنٌُ فٛصٖا ٚع٢ً سيو تؾٗز سٝا٠ ايٓيب 

 ؽزٜٔ . َٚٔ بعزٙ اـًؿا٤ ايضا

إٕ اإلعالّ ٖٛ رٜٔ اهلل ، ٚاهلل تعاىل ٖٛ ايشٟ خًل اإلْغإ ٚنضَ٘ ع٢ً اـًل مجٝعا 

َٓا  ٖٚٛ عبشاْ٘ ايشٟ أْظٍ ايؾضا٥ع يٝنُٔ سكٛم ٖشا اإلْغإ ؾكاٍ تعاىل : َِ ََٚيَكِز َنضَّ

َِّب َٔ ايطَّ َِ  ِِ ُٖ َٓا ََٚصَطِق َٚاِيَبِشِض  ِِ ِؾٞ اِيَبضِّ  ُٖ َٓا ًِ َُ ََٚس  َّ ِٓٞ آَر َٓا َب ًَِك ِٔ َخ َّ َِ ٢ًَ َنِجرٍي  ِِ َع ُٖ َٓا ًِ ََٚؾنَّ اِت 

  (70:اإلعضا٤) َتِؿِنٝاّل
 

 ايعامل ٚسكٛم اإلْغإ : 

إٕ قن١ٝ سكٛم اإلْغإ َٔ أنرب ايكناٜا اييت تؾػٌ ايعامل ايّٝٛ مبدتًـ رٚي٘ 

ع٢ً ٖشا  ٚؽعٛب٘ ٚرٜاْت٘ ٚدٓغٝات٘ ٚؾ٦ات٘ ٚطبكات٘ بني قل ؾٝٗا َٚبطٌ ٚاعتٓاراّّ

املقطًح ) سكٛم اإلْغإ ( مٝعت سكٛم ٚٚادبات ٚأؽعًت سضٚب ٚأطٖكت أْؿػ ٚأطًٜت 

رٍٚ ٚاعتبزيت أْع١ُ ْٚتٝذ١ يتغًط ايعامل ايػضبٞ بطضس٘ ايؿهضٟ ٚاإلعالَٞ ٚقٛت٘ 

 املار١ٜ ؽاب ٖشٙ ايكن١ٝ ؽٛا٥ب ٚاعتػًت َٔ قبً٘ أبؾع اعتػالٍ. 

 



 

 

 اإلعالّ ٚسكٛم اإلْغإ : 

إلعال١َٝ قز صاعت سكٛم اإلْغإ أؾنٌ َضاعا٠ ٚعبكت بشيو ايكٛاْني إٕ ايؾضٜع١ ا

ايزٚي١ٝ ٚاألْع١ُ ايٛمع١ٝ سيو إٔ اإلعالّ ٖٛ ايزٜٔ اؿل ايشٟ ال ٜكبٌ اهلل رٜٓا عٛاٙ ٖٚٛ 

ُّ  املٓٗر ايؾاٌَ ايهاٌَ ايقاحل يهٌ طَإ َٚهإ قاٍ تعاىل : ِ٘ اِيِأِعال َِٓز ايًَّ َٔ ِع َّ ايزِّٜ ََا  ِإ َٚ

َٜاِت َِٜهُؿِض ِبآ  ِٔ ََ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ُِ َبِػّٝا َب ًِ ُِ اِيِع ُٖ ََا َدا٤َ ِٔ َبِعِز  َِ َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب ِإيَّا  ـَ ايَِّشٜ ًَ َّٕ  اِخَت ِ٘ َؾِإ ايَّ

َ٘ َعِضُٜع اِيِشَغاِب ِّ ِرّٜٓا ، ٚقاٍ عبشاْ٘ ٚتعاىل : (19)آٍ عُضإ: ايَّ َِٝض اِيِأِعال َِٜبَتِؼ َغ  ِٔ ََ َٚ 

َٔ َٔ اِيَداِعِضٜ َِ َٛ ِؾٞ اِيآِخَض٠ِ  ُٖ َٚ  ُ٘ ِٓ َِ  ٌَ ُِٜكَب  ِٔ ًَ ًُِت  ، ٚقاٍ تعاىل : (85)آٍ عُضإ: َؾ َُ َّ َأِن ِٛ َٝ اِي

َّ ِرّٜٓا  ُِ اِيِأِعال ََٚصِمُٝت َيُه َُِتٞ  ِِْع  ِِ ُِٝه ًَ ُُِت َع َُ ََٚأِت  ِِ َُٓه ِِ ِرٜ  . (3)املا٥ز٠: َيُه

 

 ١ اإلعال١َٝ ٚبٝإ ْؾأت٘ : أٚال : تعضٜـ اؿل َٚاٖٝت٘ يف ايؾضٜع

 اؿل يف ايًػ١ ٚاالفطالح :  -1

ٖٛ ْكٝض ايباطٌ ٚمجع٘ سكٛم ٚسكام ٚسل ٚول سكا ٚسكٛقا : فاص سكا  * اؿل يف ايًػ١ :

 ٚثبتا . قاٍ األطٖضٟ  : َعٓاٙ ٚدب هب . 

ٖٛ ايجابت ايشٟ ال ٜغٛؽ إْهاصٙ ٖٚٛ اؿهِ املطًل يًُعاْٞ ٜٚكابً٘  * اؿل يف االفطالح :

ايباطٌ ، ؾاؿل ٖٛ ايجبٛت ٖٚشا املع٢ٓ بعُل اإلميإ باؿكٛم مجٝعا سكٛم ايؿضر ٚاجملتُع 

ٜٚكٟٛ ايجك١ ٚايٝكني يف إٔ سكٛم اإلْغإ ٖٞ َٔ فُِٝ ايتعايِٝ اإلْغا١ْٝ ؾٗٛ اختقال 

 تهًٝؿا هلل ع٢ً عبارٙ أٚ يؾدك ع٢ً غريٙ . ثابت يف ايؾضع ٜكتنٞ عًط١ أٚ 

 

 دشٚص سكٛم اإلْغإ ٚتطٛصٖا يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ:   

 

َٓش إ ٚيز اإلْغإ ٚيزت َع٘ سكٛق٘. يهٔ ايٛعٞ بٗشٙ اؿكٛم ٚاالعرتاف بٗا َٚٔ 

ثِ ايتُتع بٗا اؽش َغري٠ ط١ًٜٛ يف تاصٜخ ايبؾض١ٜ...ٚعتبك٢ َغري٠ سكٛم اإلْغإ 

ز اإلْغإ ع٢ً ٖشٙ األصض ... ٚعٝظرار ايٛعٞ عكٛم اإلْغإ ٚعٝتٓا٢َ َغتُض٠ طاملا ٚد

 ٔاالٖتُاّ بٗشٙ اؿكٛم ْٚٛع١ٝ ٖشٙ اؿكٛم مما ٜعين ٚالر٠ سكٛم دزٜز٠ ...أَض ال ميه

اعتبعارٙ طاملا ظٌ ايعًِ َٔ ؽِٝ بعض ايٓؿٛؼ ايبؾض١ٜ... يهٔ َغري٠ سكٛم اإلْغإ يف 

.. ٜٚعٛر ايؿنٌ يف سيو إىل ْناٍ األؾضار ٚايؾعٛب تاصٜخ ايبؾض١ٜ سككت َهاعب نبري٠ .

عرب ايتاصٜخ مز ايعًِ ٚايطػٝإ ٚيكز عاُٖت ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ ٚاؿناصات ايكزمي١ يف 

ٚمع بشٚص َغري٠ سكٛم اإلْغإ َٓش طَٔ بعٝز ، ؾهٌ ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ أٚيت اإلْغإ 

رتاّ ايشٟ تٛيٝ٘ يهضا١َ ٚسكٛق٘ االٖتُاّ األٍٚ ، نُا مس١ مجٝع اؿناصات ٖٞ االس

اإلْغإ ٚسضٜت٘ ، ٚمجٝع ايزٜاْات ٚايتكايٝز ايجكاؾ١ٝ ؼتؿٌ بٗشٙ امُلجٌ َٚع سيو ؾإٔ ٖشٙ 

 اؿكٛم قز اْتٗهت ع٢ً َض ايتاصٜخ. 

ٚاطاي١ املعامل ٚاالعتػالٍ ايشٟ نإ ٜكع ع٢ً ايؿكضا٤ َٔ االغٓٝا٤ ٚاملتٓؿشٜٔ 

بٝت ايػين"  ثٝك١ ٜكٍٛ " بٝت ايؿكري فاص فاٚصٚصداٍ املعبز . ٚقز ٚصر ْك يف َنت ٖشٙ ايٛ

رالي١ ع٢ً صغب١ " اٚصٚ نًذٝٓا" يف ؼكٝل املغاٚا٠ يف فتُع رٚي١ َزٜٓت٘ ، ٚقز قاّ بايؿعٌ 

 بٛمع ايكٛاْني اييت تٛؾض يًؾعب اؿض١ٜ ٚايعزاي١ االدتُاع١ٝ ٚاملغاٚا٠.

 

 غإ يف ايعقٛص ايكزمي١ ٚايٛعٝط١ سكٛم اإلْ

 :سكٛم اإلْغإ يف اؿناصات ايكزمي١ َع ايرتنٝظ ع٢ً سناص٠ ٚارٟ ايضاؾزٜٔ 

 

تتطًب رصاع١ املقارص ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم اإلْغإ ايتعضف ع٢ً بزاٜات االٖتُاّ بٗشٙ 

اؿكٛم ٚايشٟ ْغتطٝع تًُغ٘ َٔ خالٍ ايتطضم ايتاصىٞ يًشناصات ايكزمي١ املتُج١ً 

، مبا أبضطت٘ ٖاتني اؿناصتني َٔ  ٚاؿناص٠ ايضَٚا١ْٝباؿناص٠ اإلغضٜك١ٝ) ايْٝٛا١ْٝ (، 



 

 

دٛاْب إْغا١ْٝ تتعًل باإلْغإ. نُا تتطًب ايتعضف ع٢ً َٛقـ ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ َٔ 

 اإلْغإ ٚسكٛق٘ ٖٚٞ بال ؽو غ١ٝٓ مبؿضراتٗا يف ٖشا اجملاٍ.

 

 أٚاّل : سكٛم اإلْغإ يف اؿناص٠ اإلغضٜك١ٝ) ايْٝٛا١ْٝ( : 

 

سناص٠ اإلغضٜل يف َزِْٗ، ُعِضَؾِت اؿض١ٜ إسز٣ فٛصٖا ٖٚٞ املؾاصن١ يف  َٓش قٝاّ      

اؿهِ. أٟ املؾاصن١ يف األَٛص ايغٝاع١ٝ، إال أْ٘ مل ٜهٔ ٜعرتف يًؿضر عضٜات٘ ايؾدق١ٝ;  

غقٛل سل املًه١ٝ ؾكز ناْت َٔ ايعٛاٌَ اهلا١َ اييت أثضت يف سٝات ايْٝٛاْٝني 

َ٘ سٝح ناْت ًَه١ٝ األصض عٓزِٖ مجاع١ٝ ، ثِ ايغٝاع١ٝ ٚطضٜكتِٗ يف اؿهِ ْٚعا

 ؼٛيت إىل ًَه١ٝ ايكبا٥ٌ. 

ٚؾُٝا ٜتعًل باؿكٛم ايغٝاع١ٝ، ؾكز اعتربت ايزميكضاط١ٝ املباؽض٠ ٖٞ األعًٛب 

األَجٌ يًشهِ، إس نإ اؿهِ يهٌ ايؾعب َٔ املٛاطٓني، ٚول هلِ باؽرتاى يف اؿهِ، 

 ٖٛ األفٌ يف نٝإ ايزٚي١. ٚناْت تؾضٜعاتِٗ تكتنٞ باعتباص اإلْغإ

ٚقز اعتربت اؿناص٠ اإلغضٜك١ٝ االْتداب ٚع١ًٝ غري رميكضاط١ٝ الختٝاص اؿانِ ،        

ٚنإ االختٝاص ٜتِ بايكضع١ ٜٚعز ايٛع١ًٝ ايزميكضاط١ٝ ايقشٝش١ عٓزِٖ يهْٛٗا ؼكل 

 َبزأ املغاٚا٠ ٚتهاؾؤ ايؿضل أَاّ اؾُٝع يًٛفٍٛ إىل إؽػاٍ ايٛظا٥ـ ايعا١َ.

يًُزٕ اإلغضٜك١ٝ، إس نإ اجملتُع  ممٝظاّّّ يكز نإ اْعزاّ ايتٛاطٕ االدتُاعٞ طابعاّّّ       

ٜتأيـ َٔ طبكتني طبك١ األسضاص، ٚطبك١ األصقا٤ )ايعبٝز(، ِٖٚ ايشٜٔ سضَٛا َٔ نٌ سل ; 

ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َبزأ املغاٚا٠ نإ َعزَّٚا، ٚنإ ٜٓعض يًضقٝل بأْ٘ ُخًُل يًطاع١ 

 يعٌُ.ٚا

ٜٚض٣ أصعطٛ" إٔ ايعبٝز َٔ فٓع ايطبٝع١ اييت دعًت ايعبز َٔ األرٚات اييت البز َٓٗا        

يتشكٝل ايغعار٠ يألعض٠ ايْٝٛا١ْٝ". نُا إٔ املضأ٠ يف ايؾضا٥ع ايْٝٛا١ْٝ مل تهٔ أععز سعّا 

 َٔ ايضقٝل ، ؾٓقت قٛاِْٝٓٗ ع٢ً ػضٜز املضأ٠ َٔ سكٛقٗا املز١ْٝ، ٚٚمعٗا ؼت عٝطضت

ايضدٌ يف كتًـ َضاسٌ سٝاتٗا، ٚقز اعتُضت عظي١ املضأ٠ عٔ اؿٝا٠ ايعا١َ، ٚعٔ تٛيٞ أٟ 

عٌُ َٔ األعُاٍ، ٖٚهشا ٜعرتف ايْٝٛاْٝني املغاٚا٠ نُبزأ إْغاْٞ ٚمل ٜتشكل َٓٗا أٟ ؽ٤ٞ 

. 

ٚبعٗٛص "ايضٚاق١ٝ" اييت ْارت باألخ٠ٛ اإلْغا١ْٝ، ٚاملٛاط١ٓ ايعامل١ٝ، ٚاملغاٚا٠ بني ايبؾض، 

ٚبتشضٜض األؾضار َٔ ايكٛاْني ايٛمع١ٝ ظٗضت إىل ايٛدٛر ْٛا٠ َزصع١ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ 

اييت ٜغتُتع بٗا ايبؾض ٚؾكّا هلا، ٚجملضر نِْٛٗ بؾضّا ، عكٛم طبٝع١ٝ تغُٛ ايٛمع١ٝ 

 يًزٚي١.  

ايضٚاق١ٝ: َشٖب ؾًغؿٞ ٜض٣ إٔ ايغعار٠ يف ايؿن١ًٝ، ٚإٔ اؿانِ ال ٜبايٞ مبا تٓؿعٌ ب٘ 

ٔ يش٠ ٚأمل ، ست٢ إٕ عزّ َباالت٘ باألمل قز ٜبًؼ ب٘ رصد١ ايٓؿٞ ٚاإلْهاص. ٚنٌ َٔ ْؿغ٘ َ

، فابضّا ال ٜؿضح بؾ٤ٞ، ٚال وظٕ ع٢ً ؾكز ؿنإ صٚاقّٝا نإ َط٦ُٔ ايٓؿػ صابط اؾا٥

 ؽ٤ٞ، ٚال ٜبايٞ مبا ٜقٝب٘ َٔ بؤؼ ٚؽكا٤ . 

ٖٚٛ ٜعتكز إٕ اإلْغإ دظ٤ َٔ ايهٕٛ َٚا ٜكع يف ايطبٝع١ إمنا ٜكع بتأثري ايعكٌ ايهًٞ،        

عٔ  ملا متًٝ٘ ايطبٝع١ عًٝ٘ َٓقضؾاّّّ أٚ ايكزص، ٚيشيو هب إٔ ٜهٕٛ عًٛن٘ َطابكاّّّ

 ايعٛاطـ ٚاألؾهاص اييت ػعً٘ وٝز عٔ دار٠ ايكإْٛ ايطبٝعٞ.

 

 ثاّْٝا: سكٛم اإلْغإ يف اؿناص٠ ايضَٚا١ْٝ:    

                                                                                                                                                                       

١ يف األَٛص ايغٝاع١ٝ، ٚايٛفٍٛ إىل ؼكٝل ناْت اؿض١ٜ عٓز ايضَإ تعين املؾاصن       

ؾهض٠ إقضاص سه١َٛ ؽعب١ٝ ٜؾاصى ؾٝٗا مجٝع األؾضار، ٚناْت ايعزاي١ يف ْعضِٖ تتُجٌ يف 

 ايكإْٛ ايطبٝعٞ .



 

 

أَا غقٛل اؿكٛم ٚاؿضٜات عٓز ايضَٚإ، ؾكز َعِضف ايضَٚإ ًَه١ٝ األصض 

ا ؾهاْت تٛاد٘ االْتٗاى ، ٚخاف١ّ بعز ايؿضر١ٜ، ٚاؾُاع١ٝ; أَا اؿض١ٜ ايز١ٜٝٓ ؾًِ ٜعضؾٖٛ

 اْتؾاص املغٝش١ٝ ٚادتشابٗا يًٓاؼ .

ٚؾُٝا ٜتعًل عل االْتداب، نإ اؿهاّ ىتاصٕٚ عٔ طضٜل االْتداب َٔ قبٌ        

اجملايػ ايؾعب١ٝ اييت ناْت تتهٕٛ َٔ األسضاص، ٚاألثضٜا٤، بكٞ ايتكغِٝ ايطبكٞ ٚايتؿاٚت 

ؾضار ٚايطبكات ٖٛ ايطابع املُٝظ يًُذتُع ايضَٚاْٞ; ؾكاَت يف يف اؿكٛم ٚايٛادبات بني األ

اجملتُع ايضَٚاْٞ طبكتني : طبك١ األؽضاف، ٚايطبك١ ايعا١َ، ؾأفبح ايتُٝٝظ ٚايتؿامٌ بني 

ٖشٙ ايطبكات َٛدٛرّا يف مجٝع فاالت سٝا٠ اإلْغإ، ؾًِ تهٔ ٖٓاى َغاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ 

عا١َ عل املٛاط١ٓ، ٚمل ٜؾاصنٛا يف اجملايػ ايؾعب١ٝ; بني ايطبكتني، ٚمل ٜعرتف يًطبك١ اي

نُا مل ٜعرتف هلِ باملغاٚا٠ أَاّ ايكنا٤ بٌ ناْت تطبل عًِٝٗ قٛاعز قا١ْْٝٛ خاف١، 

 ؾهإ ايتُٝٝظ ٚاْعزاّ َبزأ املغاٚا٠ َع األؽضاف ٚايٓبال٤ ظاٖض٠ َالط١َ يًُذتُع ايضَٚاْٞ.

تٗه١، ؾًِ ٜتكضص هلا سل االْتداب ٚايرتؽٝح ناْت َغًٛب١ َٚٓ ٠نُا إٔ سكٛم املضا٤      

ٚناْت قض١َٚ َٔ تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ، نُا دضرت املضا٠٤ َٔ سكٛقٗا ايغٝاع١ٝ، 

 ٚدضرت أٜنّا َٔ سكٛقٗا ايز١ٜٝٓ يف كتًـ َضاسٌ سٝاتٗا.

ؾُٓش ٚالرتٗا تهٕٛ ؼت عٝطض٠ صب األعض٠ ٚسل بٝعٗا نايضقٝل، نُا عضف ايضَٚإ         

يف  ْٚٗاصاّّّ نإ ٚفؿِٗ أعٛأ بهجري َٓ٘ عٓز اإلغضٜل)ايْٝٛإ(، ؾهاْٛا ٜعًُٕٛ يٝالّّّايضم، ٚ

اإلقطاعٝات، ٚيف ايًٌٝ ٜهبًٕٛ بايغالعٌ ٚناْت تؿضض عًِٝٗ أؽز ايعكٛبات; ٚبٗشا ٜتنح 

بإٔ سكٛم اإلْغإ ٚسضٜات٘ عٓز ايضَٚإ ناْت تتُٝظ بايتؿضق١ ٚايتُٝظ ٚايتؿاٚت ايطبكٞ 

 ٚاْعزاّ َبزأ املغاٚا٠.

 

 ثايجّا : سناصات ٚارٟ ايضاؾزٜٔ:

 

ناصات ايبؾض١ٜ ٚأٚهلا اٖتُاَّا عكٛم اإلْغإ تعترب سناصات ٚارٟ ايضاؾزٜٔ اقزّ اؿ 

ٜٚكٍٛ ايزنتٛص بٗٓاّ أبٛ ايقٛف يف َكايت٘ " اقزّ ٚثٝك١ ؿكٛم اإلْغإ ناْت عَٛض١ٜ" 

إ ايكإْٛ ٚايعزاي١ ٚاؿض١ٜ ناْت َٔ اعاعٝات ايؿهض ايعضاقٞ ايكزِٜ َٚٓش بز٤ ايتزٜٚٔ 

كتًـ عقٛصِٖ ايتاصى١ٝ ، عَٛض١ٜ  يف االيـ ايجايح قبٌ املٝالر ... ٚنإ ايعضاقٕٝٛ يف

ناْت أّ أنز١ٜ، أٚ باب١ًٝ أٚ اؽٛص١ٜ ٜطايبٕٛ عاًِٖٗ رَّٚا ، باعتباصٙ ْا٥بّا يإلي٘ ، بٛمع 

قٛاعز ٚتطبٝل ادضا٤ات تنُٔ يًذُٝع اؿض١ٜ ٚايعزاي١ االدتُاع١ٝ ٚاملغاٚا٠ ، ٚإ ن١ًُ 

امل ايكزِٜ تؾري فضاس١ سض١ٜ )اَاصنٞ( قز ٚصرت يف ْك عَٛضٟ القزّ ٚثٝك١ عضؾٗا ايع

إىل ا١ُٖٝ سكٛم اإلْغإ ٚتأنٝزٖا ع٢ً سضٜت٘ ٚبضؾنٗا نٌ َا ٜٓاقض سيو... ؾكز 

عجضت بعج١ تٓكٝب ؾضْغ١ٝ ناْت تعٌُ يف اطالٍ َز١ٜٓ يهؿ يف قنا٤ ايؾطض٠ )دٓٛب 

ّ ع٢ً كضٚط طٝين َزٕٚ بايًػ١ ايغَٛض١ٜ ٚاـط املغُاصٟ ٜنِ 1878ايعضام( يف عاّ 

 -2378)نادٝٓا"  فالسات االدتُاع١ٝ اييت ٚمعٗا ايعاٌٖ ايغَٛضٟ " اٚصَٚٔ اال عزراّّ

م.ّ يًكنا٤ ع٢ً املغاٚئ اييت ٜتشََض  2375م.ّ( سانِ رٚي١ َز١ٜٓ يهؿ يف سزٚر عاّ 2371

إس بعز اْكنا٤ االيـ ايضابع قبٌ املٝالر ، ٚسُٝٓا منت قض٣ َٓٗا ؽعب رٚي١ املز١ٜٓ تًو 

عاَض٠ تعكزت ؾٝٗا اؿٝا٠ ٚتؾابهت َقاحل ايغهإ ٚاملعبز ايعضام األٚىل ٚفاصت َزْٓا 

ٚايه١ٓٗ، نإ البز َٔ تؾضٜعات ؿُا١ٜ ايؿضر يف اجملتُع ٚتٓعِٝ اَٛص اؿٝا٠ يف ايزٚي١ 

املز١ٜٓ ؾٛمعت االفالسات االدتُاع١ٝ اعكبتٗا قٛاْني ٚؽضا٥ع ٚيف مجٝعٗا نإ يًُضأ٠ 

 نبرياّّ ـ عزراّّگادٝٓا" سانِ عالي١ ٍْقٝب نبري .. ؾكز ٚمع املًو ايغَٛضٟ "اٚصٚ ن

َٔ االفالسات االدتُاع١ٝ يتٓعِٝ سٝا٠ األعض٠ ٚاحملاؾع١ ع٢ً َها١ْ املضأ٠ ٚاعتكاليٝتٗا 

ٚيف ؽضٜع١ اٚصمنٛ َؤعػ عالي١ اٚص ايجايج١ ايغَٛض١ٜ  يف فتُع املز١ٜٓ ايغَٛض١ٜ..

ري املتظٚد١ ٚاملضأ٠ املتظٚد١ م.ّ( عزر َٔ املٛار ايكا١ْْٝٛ تعاجل سكٛم املضأ٠ غ2060 -2113)

م.ّ( 1924 -1934عؾتاص )خاَػ ًَٛى عالي١ اٜغٔ  -ٚاملضأ٠ املطًك١.. ٚمل تػؿٌ ؽضٜع١ يبت



 

 

م.ّ( ايؾٗري٠ ع٢ً  1750 -1792ٚاؽْٓٛا املضأ٠ ٚؽؤْٚٗا ايعا١ًٝ٥ .. ٚؼٟٛ ؽضٜع١ محٛصابٞ )

ألعض٠ َٔ ايظٚاز ٚطالم ( تعاجل ؽؤٕٚ املضأ٠ ٚا164 -127َار٠ قا١ْْٝٛ )املٛار  30انجض َٔ 

ٚأصخ ٚتبين .. ٖٚٓاى ايعزٜز َٔ صقِ ايطني َز١ْٚ باـط املغُاصٟ يكٛاْني اؽٛص١ٜ تتطضم 

يف عزر َٔ َٛارٖا إىل سٝا٠ املضأ٠ االؽٛص١ٜ ٚاخض٣ تعٛر يًعقض ايبابًٞ اؿزٜح )عقض 

ؾضا٥ع َٔ م.ّ( ٖٚٓاى اَج١ً عزٜز٠ ملا سٛت٘ تًو ايكٛاْني ٚاي 562-605ْبٛخش ْقض ايجاْٞ 

سكٛم يًُضأ٠ ٚاَتٝاطات تعز َتكز١َ يف سٝٓ٘ نشل ايتعًِٝ ٚاراص٠ اَالنٗا اـاف١ 

 بٓؿغٗا.

ٚنإ يًُضآ٠ يف ايعضام ايكزِٜ اؿل يف مماصع١ اعُاٍ َٚٗٔ كتًؿ١ ٚايكٝاّ بٛادبات 

َضا٤ ألمُٓٗا هلا اجملتُع ٚايكإْٛ. ؾكز ؽاصنت ايٓغا٤ عَٛضٜات َعضٚؾات اطٚادٗٔ ا

 االؽضاف ع٢ً ؽؤٕٚ ايزٚي١ ٚتقضٜـ االَٛص املاي١ٝ ٚمجع اينضا٥ب ٚتٛطٜع ٚاؿهاّ يف

االصطام ٚتضأؼ االستؿاالت ٚنإ َٓٗٔ نآٖات ، نُا ؽػًت ْغا٤ باصطات يف اجملتُع 

االؽٛصٟ َٓافب نبري٠ يف ايزٚي١ ٖٚٓاى ْك َغُاصٟ َٔ ايكضٕ ايجأَ عؾض قبٌ املٝالر 

ِْٜؾري إىل إ املضأ٠ قز عاُٖت َع ٦ٖٝ  ؿض.١ َٔ احملًؿني اَاّ فًػ يًكنا٤ يف َز١ٜٓ 

ٚتعترب ؽضٜع١ محٛصابٞ ايعاٌٖ ايبابًٞ اييت افزصٖا يف ايغ١ٓ ايجالثني َٔ سهُ٘ ايشٟ راّ 

م.ّ( اؽٗض ايكٛاْني اييت اٖتُت عكٛم اإلْغإ بعز اعارت٘ تٛسٝز ٚارٟ  1750 -1792يًؿرت٠ )

َٔ اعضاف  عا٥زاّّ َٕا نا ؽضٜعت٘ إىل ايضاؾزٜٔ بزٚي١ ٚاسز٠.. ٚقز اعتٓز محٛصابٞ يف

ٚقٛاْني عابك١ يظَاْ٘ عٛا٤ نإ عَٛض١ٜ أّ باب١ًٝ إال أْ٘ عٌُ ع٢ً مجعٗا ٚتٓكٝتٗا 

صابٞ َٛار ٛٚتعزًٜٗا يتال٥ِ فتُع ايزٚي١ املٛسز٠ اؾزٜز٠ ايٛاعع١ االصدا٤ .. ٚقز رٕٚ مح

اَٗات َزٕ ايعضام ايكزِٜ ؽضٜعت٘ ع٢ً عزر َٔ املغالت اؿذض١ٜ ٚصقِ ايطني ٚٚطعٗا ع٢ً 

 آْشاى َجٌ ْؿض ٚاٚص ٚايٛصنا٤ ٚعباص ٚاؽٛص اماؾ١ إىل بابٌ ايعاف١ُ.

َار٠ قا١ْْٝٛ َز١ْٚ بايًػ١ ايباب١ًٝ ٚاـط املغُاصٟ  282تتأيـ ؽضٜع١ محٛصابٞ َٔ 

كز١َ ٚاملنت ٚاـامت١ ٜٚٓتٗٞ قغُٗا االع٢ً بٓشت ٚتٓكغِ إىل ثالث١ اقغاّ ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ : امل

 ي٘ سمػ إي٘ ايعزٍ ، ٚاَاَ٘ محٛصابٞ ٚاقـ غؾٛع. باصط يإل

ٚاستٛت ؽضٜع١ محٛصابٞ مبٛارٖا املدتًؿ١ ع٢ً قناٜا تتعًل بايكنا٤ ٚايؾٗٛر ٚايغضق١ 

ٚايٓٗب ٚؽؤٕٚ اؾٝؿ ٚايظصاع١ ٚايكضٚض نُا إ ٖٓاى َٛار عزٜز٠ تعاجل ايؾؤٕٚ 

ٝا٠ األعض٠ ٖٚٓاى َٛار ايعا١ًٝ٥ َٔ طٚاز ٚطالم ٚاصخ ٚتبين ٚتضب١ٝ ٚنٌ َاي٘ عالق١ ع

 خاف١ بايعكٛبات ٚايػضاَات.

ٚيف املكز١َ املطٛي١ اييت اعتٌٗ بٗا محٛصابٞ ؽضٜعت٘ ْتًُػ بٛمٛح سضف٘ ع٢ً ععار٠ 

اجملتُع ايبابًٞ ٚصؾاٖٝت٘ ٚعٝار٠ ايكإْٛ ٚايٓعاّ ٚتأنٝزٙ ع٢ً اْقاف املعًّٛ ٚمحا١ٜ 

ب ع٢ً اٜزٟ املغتػًني ٚاملضتؾني سكٛم اينعٝـ ٚاالٜتاّ ٚاالصاٌَ ٚصعا١ٜ االدضا٤ ٚاينض

َٔ ؽضٜع١ محٛصابٞ(. ٚبٗشا ٜهٕٛ  34 -3َٔ املٛظؿني ٚاؾبات ٚاآلَضٜٔ يف اؾٝؿ )املٛار 

قزَا٤ ايعضاقٝني قز عبكٛا غريِٖ َٔ ؽعٛب املٓطك١ عٛايٞ ايـ ع١ٓ ، يف ٚمع االفالسات 

ٛب اٜضإ ع٢ً ؽ٤ٞ ٚايكٛاْني اييت ؼؿغ يًؿضر سضٜت٘ ٚسكٛق٘ ٚآَ٘ ...إس مل تتعضف ؽع

َٔ سيو ست٢ َطًع ايكضٕ ايغارؼ قبٌ املٝالر ٚبعز استهانِٗ املباؽض بغهإ ٚارٟ 

ايضاؾزٜٔ. نُا مل تعضف َقض ايؿضع١ْٝٛ ٖشٙ اؿكٛم ٚاملُاصعات اإلْغا١ْٝ ست٢ َٓتقـ 

يف اؿهِ  ايكضٕ اـاَػ قبٌ املٝالر إس نإ ؾضعٕٛ َقض قبٌ سيو ٜعز ْؿغ٘ إالّٖا َطًكاّّ

 ٚسزٙ َقزص ايتؾضٜع ٚايعزاي١.ٖٚٛ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :سكٛم اإلْغإ يف ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ َع ايرتنٝظ ع٢ً سكٛم اإلْغإ يف اإلعالّ 

 

 أٚالّّ : ايزٜا١ْ املغٝش١ٝ ، ٚايزٜاْات األخض٣ .

 

 ثاْٝاّّ : ايزٜا١ْ اإلعال١َٝ .

 

ألٍٚ إْغإ يف تقٛصات األرٜإ ايغُا١ٜٚ ٜضدع ايها٥ٔ اإلْغاْٞ إىل ايتقٜٛض اإلهلٞ 

ٜٚهؿٝٓا إٔ ْشنض يف ٖشا املنُاص إٔ َزصع١ اؿل ايطبٝعٞ ٚاييت عارت ايؿهض ايتؾضٜعٞ 

ايػضبٞ َٓش ايكضٕ ايغارؼ عؾض تٓبع َٔ ايزٜٔ أٜنّا إٔ ؾًغؿ١ ايٛسزإْٝٛ عٓزَا ٜتإًَٔٛ 

يف اإلْغإ، ؾأِْٗ ٜٓعضٕٚ يف اؿكٝك١ إىل َٓٛاٍ آرّ ٚسٛا٤، نقٛص٠ طبٝع١ٝ أبز١ٜ 

َٜعٓٝإ سل ايها٥ٔ اإلْغاْٞ، ٚاؿٝا٠ ٖٞ يإلْغإ  ؾٗشٙ ايقٛص٠ ٖٚشٙ ايطبٝع١، ُٖا ايًشإ 

 أٍٚ تعبري عٔ ٖشا اؿل َع املغاٚا٠ ٚايغعٞ إىل ايغعار٠.

َّ ايزٜاْات ايغُا١ٜٚ ٚايؿًغؿات ايٛسزا١ْٝ تعترب إٔ اؿٝا٠ ٖب١ َٔ اهلل، ٚإٔ  إ

ُٜشضّ أسز َٓٗا، ٚال اإلْغإ قٍُٛ ظبًت٘ ع٢ً اؿؿاظ ٚاملجابض٠ ع٢ً سٝات  ِٕ ٘، ؾال هٛط أ

هٛط إٔ ٜٓتٗو يف ؽ٤ٞ ساٌَ اؿٝا٠ ٚساٜٚٗا ٖٚٛ اؾغِ، ألٕ نٌ اْتٗاى أٚ تأيِٝ أٚ 

ُٜعُز سضَاّْا َٔ اؿٝا٠ أٚ تٓكٝك َٔ قزاعتٗا; ٚباعتباص اآلرَٝني َٔ  تعشٜب أٚ إؾٓا٤ يًذغِ 

َايو ٚال ممًٛى ٚخنٛعِٗ  أب ٚاسز، ٚقز ُخًكٛا يٓؿػ املقري، ؾأِْٗ َتغإٚٚ يٝػ ؾِٝٗ

يٓؿػ اـايل ٖٛ أق٣ٛ مُإ يًتغاٟٚ بِٝٓٗ، نُا سٖب إي١ٝ " الؼ ناطاؼ" صا٥ز َزصع١ 

 اؿل ايطبٝعٞ.

ٚيف قٝط ايزٜٔ ايغُاٟٚ، بعنِٗ ٜكٍٛ: ال ؾضم بني إغضٜكٞ ٜٚٗٛرٟ، ٚايبعض 

 .هٝب ال ؾنٌ يعضبٞ ع٢ً أعذُٞ إال بايتك٣ٛ، ٚايتك٣ٛ ٖٞ ايؿاصم ايٛسٝز عٓز اهلل

ٚقز ػ٢ً ٖشا ايرتاخ ايزٜين، يف ايٓقٛل ايغٝاع١ٝ ايهرب٣ اييت أفبشت اعاعّا 

قاّْْٛٝا يؿًغؿ١ سكٛم اإلْغإ; ٚمبا إٕ ناّل َٔ ايزٜا١ْ املغٝش١ٝ ٚايزٜا١ْ اإلعال١َٝ 

ناْتا صعايتني مساٜٚتني تزعٛإ إىل ٚسز٠ اهلل، إال إُْٗا يعبتا رٚصّا باصطُا يف ايٓٗٛض 

ٚسضٜات٘، مما نإ هلُا ؾنٌ نبري يف ت١٦ٝٗ املٓاذ يتطٜٛض ٖشٙ اؿكٛم يف عكٛم اإلْغإ 

 ايكضٕٚ ايتاي١ٝ.

 

 : ايزٜا١ْ املغٝش١ٝ:أٚالّّّ

ناْت املغٝش١ٝ رع٠ٛ ر١ٜٝٓ خايق١، ؾًِ تٗتِ بٓعاّ اؿهِ ايشٟ تؿنً٘، ؾانتؿت 

إلْغإ، بإعالٕ سض١ٜ ايعكٝز٠ ٚايزع٠ٛ إىل ايتغاَح ٚاملغاٚا٠، ٚقب١ اإلْغإ ألخ١ٝ ا

َُعتُز٠ ع٢ً أعاؼ احملب١، نُا  ََجٌ أع٢ً يإلْغا١ْٝ  ٚناْت تٗزف أٜنّا إىل ؼكٝل 

ًَُِت املغٝش١ٝ إىل اؿناص٠ األٚصب١ٝ ٚإىل قإْٛ  ٖزؾت قاصب١ ايتعقب ايزٜين، ٚقز َس

 سكٛم اإلْغإ نضاَت٘ ايؾدق١ٝ اإلْغا١ْٝ، ٚؾهض٠ ؼزٜز ايغًط١.

ؾأنزت املغٝش١ٝ ع٢ً نضا١َ اإلْغإ ايشٟ ٜغتشل االسرتاّ ٚايتكزٜض; نُا أْٗا 

صأت بإٔ ايغًط١ املطًك١ ال مياصعٗا إال اهلل، ٚبٗشا تهٕٛ قز صمست سزٚر ؾاف١ً بني َا ٖٛ 

رٜين َٚا ٖٛ رْٟٝٛ َٔ أدٌ تٓعِٝ اجملتُع اإلْغاْٞ ع٢ً ُأعػ ٚامش١ ، ٚؾُٝا ٜتعًل 

 ًط١ " أعطٛا َا يكٝقض يكٝقض، َٚا هلل هلل ".بايضٚابط بني ايؿضر ٚايغ

يكز ناْت املبارئ األعاع١ٝ اإلْغا١ْٝ اييت صعدتٗا املغٝش١ٝ ثٛص٠ َتكز١َ يف 

فتُع عالقات٘ ع٢ً ايك٠ِٛ ٚايتُاٜظ ايطبكٞ، ؾاملغٝش١ٝ نُا أعًؿٓا رعت إىل احملب١ 

َُبػنٝهِ، َٔ ٚايتغاَح بأؾنٌ ٚأسغٔ أؽهاٍ اإلْغا١ْٝ " أسبٛا أعزا٤نِ ، ٚأسغٓٛا  إىل 

 مضبو ع٢ً خزى ؾأعضض ي٘ خزى األٜغض".



 

 

نُا ٚقؿت بؾز٠ مز عكٛب١ اإلعزاّ، ٚمحا١ٜ اينعؿا٤ ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً سكٛم 

ايعُاٍ، ٚقز عًُت املغٝش١ٝ بهٌ قٛاٖا يٛمع تؾضٜعات قا١ْْٝٛ تتنُٔ سكٛم اإلْغإ 

 ٚسضٜات٘. 

َٛ ايهٓٝغ١،  إسٕ ؾاملغٝش١ٝ تٓطٟٛ ع٢ً َبزأ ايعزٍ ٚاملغاٚا٠ أٟ إٔ ٖٓاى ٚادب م

َٛ ايزٚي١، ٖٚٛ ٚادب َارٟ، ٚإٔ ايزٜٔ املغٝشٞ ٚاؿناص٠  ٖٚٛ ايٛادب ايضٚسٞ، ٚٚادب م

 املغٝش١ٝ قز أقضت االيتظاّ ايزٜين يًشقٍٛ ع٢ً اؿكٛم ٚايكٝاّ بايٛادبات.

 

 ثاّْٝا: ايزٜا١ْ اإلعال١َٝ:

١ْٝ عٝح تقب نٌ إٔ اإلعالّ هعٌ اإلْغإ احملٛص املضنظٟ يًُغري٠ اإلْغا

َعطٝاتٗا ٚإلاطاتٗا ٚطُٛساتٗا يف قق١ً ْٗا١ٝ٥ ٖٞ خري ٖشا اإلْغإ، ألٕ اإلْغإ 

أنضّ َا يف ايٛدٛر ٚألٕ اهلل عظ ٚدٌ سني خًل اإلْغإ دظ٥ّا َٔ خًل ايهٕٛ نً٘ بغُاٚات٘ 

ٚأصامٝ٘ ٚمجارٙ ْٚبات٘ ٚسٝٛاْ٘، إمنا خًكٗا نًٗا يتهٕٛ َغدض٠ ـري اإلْغإ، أنضّ 

 ًُل اهلل عٓز اهلل.َخ

، إٔ  ٠٢لقمان:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڦ  چ  :ٜكٍٛ اهلل تعاىل

سكٛم اإلْغإ سعٝت باٖتُاّ ٚطين ٚإقًُٝٞ ٚعاملٞ، ٚتتُدض عٔ ٖشا بًٛص٠ فٝاغ١ 

َٔ اإلعالْات ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ؿكٛم اإلْغإ، ؾاإلعالّ ايععِٝ نإ  ايعزٜز

ايغبام إىل تكضٜض سكٛم اإلْغإ، رٕٚ مػٛط ٚط١ٝٓ ٚال إق١ًُٝٝ ٚال عامل١ٝ، ٚيعٌ ايكاصئ 

يًكضإٓ ايهضِٜ عٝذز ٦َات ٦َٚات اآلٜات ايهضمي١ اييت تكضص سكٛم اإلْغإ ع٢ً أنٌُ 

 تهٕٛ اؿكٛم اإلْغا١ْٝ.ٚد٘ ٚاؾنٌ ٚأمجٌ َا 

 َٔ ١ََْٓ ٜٚٓبػٞ إٔ ْؾري إىل إٕ سكٛم اإلْغإ اييت ٜكضصٖا اإلعالّ ايععِٝ، يٝغت 

سانِ ٚال َٔ َٓع١ُ ٚط١ٝٓ أٚ إق١ًُٝٝ أٚ عامل١ٝ، ٚإمنا ٖٞ سكٛم أطي١ٝ ؾضمتٗا اإلراص٠ 

 ايضبا١ْٝ ؾضمّا نذظ٤ ال ٜتذظأ َٔ ْع١ُ اهلل ع٢ً اإلْغإ سني خًك٘ يف أسغٔ فٛص٠

 ٚأنٌُ تكِٜٛ.

َّ ٖٓاى ؾضقّا ٚاععّا بني سكٛم ٜٓعِ بٗا ع٢ً اإلْغإ صب اإلْغإ ٚخايك٘، ٚبني  إ

سكٛم متٔ بٗا َٓع١ُ، أٚ سه١َٛ، أٚ سانِ ؾضر ع٢ً اإلْغإ بعز مماطالت قز ػض يف 

َععِ األسٝإ إىل َعاٖضات ٚصمبا إىل ثٛصات، ؾٝذز اؿانِ، أٚ اؿه١َٛ، أٚ املٓع١ُ إْٗا 

يف َٛادٗتٗا يًضمٛذ ملطايب ايؾعٛب، ؾتُٔ عًٝٗا بإعالٕ ٚصقٞ ٜتنُٔ سكٛقّا ال َنطض٠ 

 ػز ايٓٛص يف غايب األسٝإ.

إٕ اؿكٛم اييت ٜكضصٖا صب اإلْغإ، ايشٟ خًل اإلْغإ، ٚايشٟ ٜعًِ َا وتاز 

اإلْغإ إيٝ٘ يف َغري٠ سٝات٘ ع٢ً ٖشٙ األصض، ال ميهٔ إٔ تكاصٕ أبزّا عكٛم ٜبتزعٗا 

 غإ املدًٛم ايشٟ قز ٜػًب عًٝ٘ اهل٣ٛ.اإلْ

َٔ ٖٓا نًك ٖشا ايعضض املٛدظ إىل سكٝك١ تتنُٔ ايكٍٛ بإٔ َا ٚفٌ إيٝ٘ 

اإلْغإ َٔ سضٜات َكضص٠ يف ايتؾضٜعات ايٛمع١ٝ، إمنا ٖٛ يف األفٌ َز٣ َٚكزاص َا عاْاٙ 

اَّا، ؾشضٜات اإلْغإ َٔ اآلالّ ٚايتذاصب ايٛاقع١ٝ، ْٚض٣ يف اإلعالّ ايتأفٌٝ كتًؿّا مت

اإلْغإ األعاع١ٝ ٚسكٛق٘ َٛمٛع١ َٚكضص٠ ي٘ عًؿّا ٚتتٓاعب َع نْٛ٘ بؾضّا َتُٝظّا ع٢ً 

عا٥ض املدًٛقات نضَ٘ اهلل تعاىل، ؾُا راّ اهلل أٚنٌ ي٘ رٚصّا ٖٚزؾّا يف سٝات٘ ؾكز أعطاٙ 

 َكَٛات اؿٝا٠ ايهضمي١، ؾاإلعالّ ال ٜٓعض ْتا٥ر ػاصب ايبؾض ع٢ً ايبؾض ست٢ ٜكضص

اإلْغإ َا ٖٛ مضٚصٟ ي٘ َٚا ٖٛ غري مضٚصٟ، َٚٔ ايطبٝعٞ َع سمٛي١ٝ اإلعالّ ٚتٓعُٝ٘ 

يغا٥ض دٛاْب اؿٝا٠ أٜنّا إٔ ٜعطٞ اإلْغإ سكٛق٘ ٚسضٜات٘، قبٌ إٔ ٜطًب َٓ٘ رٚص ٚغا١ٜ 

يف اؿٝا٠، َٚٔ خالٍ عبٛرٜت٘ هلل ميهٓ٘ انتؾاف سات٘ ٚايؾعٛص اؿكٝكٞ بإْغاْٝت٘، ألْ٘ َٔ 

ايعبٛر١ٜ َتشضص أفاّل َٔ عبٛر١ٜ ايبؾض يًبؾض أٚ عبٛر١ٜ ايبؾض يًُاٍ، َٚا راّ خالٍ ٖشٙ 

 ايتؾضٜع َٔ اهلل ابتزا٤ ؾًٝػ ٖٓاى ؾضر َُٗا عال َكاَ٘ ٜعًٛ ؾٛم ؽضٜع١ اهلل.



 

 

َٚٔ ثِ هب إٔ ْؿضم بني اإلعالّ َٚبار٥٘، ٚبني االمضاف ٚاالعتزا٤ ع٢ً سكٛم 

ل أٖزاف َٚقاحل غري إعال١َٝ، ؾغ٤ٛ ايؿِٗ ٚع٤ٛ ٚاؿضٜات باعتدزاّ صا١ٜ اإلعالّ يتشكٝ

ايتطبٝل ٚاعتدزاّ اعِ اإلعالّ يتشكٝل َقاحل ؽدق١ٝ ٚخاف١، نٌ سيو ال ٜؤثض يف 

 دٖٛض ايعكٝز٠ اإلعال١َٝ َٚبارئ اإلعالّ يف فاٍ اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ.

ٚاإلعالّ سزر َزيٍٛ نٌ اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ مبا ٜقٕٛ نضا١َ اإلْغإ 

ٜٚهؿٌ سكٛق٘ ٚسضٜات٘، عٛا٤ بتكضٜض اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ ايتكًٝز١ٜ، أٚ اؿكٛم 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ. ؾُٔ املبارئ ايض٥ٝغ١ٝ اييت رعا إيٝٗا اإلعالّ، َبزأ 

عالّ اؿض١ٜ ايؿضر١ٜ نزعا١َ أعاع١ٝ بايٓغب١ يهٌ َا عٓ٘ اؿض١ٜ ٚاملغاٚا٠، ؾأؽش اإل

يًٓاؼ َٔ عكا٥ز ْٚعِ ٚتؾضٜع، ؾأعترب اإلعالّ إقضاصٙ يًشضٜات إقضاصّا َٓ٘ إلْغا١ْٝ 

اإلْغإ بزيٌٝ أْ٘ أقض ايتُتع باؿضٜات يًُغًُني ٚغري املغًُني ايشٜٔ ناْٛا ٜعٝؾٕٛ يف 

َِ ٜؤنز إٕ اإلعالّ ٖٛ ر ٜٔ ايضمح١، ٚإٕ اؿض١ٜ مل َتعِضُف َعٓاٖا ظٌ رٚي١ اإلعالّ، َ

 اإلْغاْٞ إال يف نٓـ اإلعالّ ٚٚاقع تطبٝك٘.

ؾشضل اإلعالّ ع٢ً تطبٝل َبزأ اؿض١ٜ يف كتًـ ؽؤٕٚ اؿٝا٠ سٝح تكتنٞ 

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ نضا١َ اإلْغإ تطبٝكٗا ؾٝٗا.
(1) َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل

اؿض١ٜ يف  

اإلعالّ تغتُز َٔ ايعكٌ، َٚٝظإ ايعكٌ ٖٛ ايعزٍ ٚاملغاٚا٠ ٖٚشا َا قاَت عًٝ٘ ايزع٠ٛ 

اإلعال١َٝ َٔ خالٍ رعتٛصٖا ايكضإٓ ايهضِٜ ٚسيو صؾع١ُ يهضا١َ اإلْغإ، ٚاهلل ٜأَض بايعزٍ 

ٚاإلسغإ ٚإْ٘ دعٌ خًٝؿ١ يف األصض، إىل غري سيو َٔ املعاْٞ اييت ٜعًٛ بؿنًٗا ؽإٔ 

 إلْغإ. ا

ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ قضصت يًُغًُني سكٛقّا ؽقِٗ نأؾضار، ٚسكٛقّا تؾًُِٗ 

نذُاع١ ٚأ١َ; ٚأْ٘ بشيو قز سزر َزيٍٛ سكٛم اإلْغإ ٚسضٜات٘ مبا ٜقٕٛ نضا١َ 

اإلْغإ ٜٚهؿٌ سكٛق٘ ٚسضٜات٘، عٛا٤ بتكضٜض اؿكٛم ٚاؿضٜات ايؾدق١ٝ أٚ اؿكٛم 

ٜهؿٌ اإلعالّ إٔ ٜهٕٛ يهٌ إْغإ َأ٣ٚ أٚ عهٔ را٥ِ،   االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

ٚيًُغهٔ سقا١ْ ٚسيو محا١ٜ ؿض١ٜ اإلْغإ، ٚسض١َ َغهٓ٘ ٚيف ٖشا ٜكٍٛ اؿل تباصى 

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱٱٚتعاىل:

(2)َّ  مم خم حم جم هل مل خلحل جل
   :َِ ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ُّ َف٢َّ اهلُل َع ٍَ ايَِّب َؾَكا

« ُٕ ٌَ اِياِعِت٦َِشا َُا ُدِع َّ َِٓو، ِإ ِٝ ِ٘ ِؾٞ َع ُِٓت ِب ُِٓعُض َيَطَع ََّو َت ُِ َأ ًَ ِٛ َأِع ٌِ اِيَبَقِضَي ِٔ َأِد َِ» . 
ٚؿؿغ سض١َ املٓاطٍ، سضّ اإلعالّ ايتذغػ ٚايتًقك ع٢ً بٝٛت اآلخضٜٔ ٚأَض عؿغ 

 مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن :سضَتٗا، ٜكٍٛ اهلل تعاىل
(3) َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي

  

يكز نإ يإلعالّ ايؿنٌ يف تكضٜض اؿكٛم االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ؾكَض سل 

َٔ اينضٚصات االدتُاع١ٝ ٚٚع١ًٝ إلؽباع سادات ايٓاؼ، ٜكٍٛ اؿل املًه١ٝ نْٛٗا مضٚص٠ 

                                                 

   7٧اإلسراء:  (1)
   27النور:  (2)
 12احلجرات:  (3)



 

 

ٱٱٱتباصى ٚتعاىل: ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ   حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱٱ
 مك لك ٹٱٹٱُّٱ، (4)ٱَّ  جم هل مل خل حل جلمك لك خك
  (5)َّ  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل  ىل مل يك ىك

:َِ ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ِ٘ َف٢َّ اهلُل َع ٍُ ايَّ ٍَ َصُعٛ ًَاٍخ"  َقا َٕ ُؽَضَنا٤ُ ِؾٞ َث ُُٛ ًِ ُُِغ َٚايَّاُص "اِي َُا٤ُ،  َٚاِي ًَُأ،   : اِيَه

 ٰرٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ :نُا أقض اإلعالّ سل ايتذاص٠ ٜٚكٍٛ عبشاْ٘ ٚتعاىل

 نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

نُا ٜزعٛا اإلعالّ إىل ايعٌُ ٜٚكٍٛ اؿل تباصى  (6) َّ نت مت زت رت يبىب

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱٚتعاىل:

(7)َّ نئ  مئ زئ رئ
ٚنؿٌ اإلعالّ األدض املٓاعب يًعٌُ ٚعزّ ايتأخري يف  

 حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض ٹٱٹٱُّٱرؾع األدض، ٜكٍٛ اؿل تباصى 
(8)  َّ مف خف

     ٍَ َِ: َقا ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ِ٘ َف٢َّ اهلُل َع ٍُ ايَّ َّ  َأِعُطٛا اِيَأِدرَي»َصُعٛ َِٜذ  ِٕ ٌَ َأ ُٙ، َقِب َأِدَض

ُ٘ ؾإعالّ ٜزعٛا إىل ايعٌُ نُا ٜزعٛ إىل ايتٛنٌ ع٢ً اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل ٚيٝػ ع٢ً   «َعَضُق

يف ايهضا١َ ٚيف اؿكٛم بني إْغإ ٚآخض ٚال يف اؾٓػ  ظايتٛانٌ. نُا إٔ اإلعالّ ال ميٝ

ِٔ َأِبٞ    (9)َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت ٱُّٱٹٱٹٱ ٚال يف ايٓغب َع

ِّ ايتَِّؾِضِٜل  َّا ََٚعِط َأ َِ ِؾٞ  ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ِ٘ َف٢َّ اهلُل َع ٍِ ايَّ َُِع ُخِطَب١َ َصُعٛ ِٔ َع ََ  ِٞٓ َِْنَض٠َ، َسزََّث

 :ٍَ َٗا ايَّاُؼ، َأَياَٜا »َؾَكا ُّ َٚاِسْز، َأَيا  َأ  ِِ َّٕ َأَباُن َِٚإ َٚاِسْز،   ِِ َّ َصبَُّه ٍِّإ ٌَ ِيَعَضِب ََٚيا  َيا َؾِن  ،ٍّ ُِ ٢ًَ َعَذ َع

ََُض  ََٚيا َأِس  ،ٍّ ٢ًَ َعَضِب ٍّ َع ُِ ٣َٛ َأَبَِّػُتِيَعَذ ََُض، ِإيَّا ِبايتَِّك ٢ًَ َأِس ََٛر َع ََٚيا َأِع ََٛر،  ٢ًَ َأِع ٓغا٤ ٚاي «َع

، ؾًٗٔ َٔ اؿكٛم َجٌ َا عًٝٗٔ َٔ اؿكٛم، إال َا دعٌ يًضدٌ َٔ سل يف ؽكا٥ل ايضداٍ

ص٥اع١ األعض٠ ٚؼٌُ َغؤٚيٝاتٗا ملا بين عًٝ٘ تهٜٛٔ ايضداٍ َٔ خقا٥ك ػعًِٗ يف 

األفٌ أصدح يف محٌ ٖشٙ املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ايجك١ًٝ، يهٔ املضأ٠ سضصت َٔ ٖشا اؿل َٔ 

 سيو َغاؼ بايهضا١َ املتغا١ٜٚ، ٚيف سيو َٓت٢ٗ ايعزٍ ٚاالبتعار عٔ ايعًِ .  غري إٔ ٜهٕٛ يف

                                                 

 29البقرة:  (4)

    7احلديد: (5)

    275البقرة:  (6)

 1٧اجلمعة:  (7)
    19األحقاف:  (8)
   13احلجرات:  (9)



 

 

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ:ٚنُا دا٤ يف عٛص٠ ايٓغا٤ َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ
 ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

ٱٱ(10) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱٱٱ  يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱٱٱ

  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت

 مي زي ريٰى ين ىن  ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:بكٛي٘ تعاىلٚعُاّل   (11)  َّ ىي ني

بايض٥اع١ ٚاالتؿام مبا ؾنٌ اهلل بعنِٗ ع٢ً بعض ٚمبا أْؿكٛا َٔ   (12) َّ يم ىم  مم

أَا سل اإلْغإ باؿٝا٠ ؾٗٛ سل َكزؼ ال هٛط ألسز االعتزا٤ ع٢ً سض١َ ٖشا  أَٛاهلِ. 

ٱٱٹٱٹ  ايضٚح، إال باإلدضا٤ات اييت تكضٖا ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ،اؿل بايكتٌ ٚإطٖام   ٱُّٱٱ

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ىم مم

ٚنُا دا٤ عزٜح   (13)  َّ رب ٰرٰذ  يي ىي مي خي حي جي

َّ (:"ايضعٍٛ ) ِِ" ِإ َٛاَيُه َِ ََٚأ  ِِ ََا٥َُه ََٖشا ِؾٞ  ِر  ِِ ِِٗضُن ََٖشا ِؾٞ َؽ  ِِ َُِه ِٛ َٜ  ١ََِ ّْ َنُشِض ِِ َسَضا ُِٝه ًَ َع

ََا٤ُ اِيَذ َِٚر  ،ِٔ ِٝ َٖاَت  َّٞ ََ ُِٛمْٛع َتِشَت َقَز ََ  ١َِّٝ ًِ ِٖ َِِض اِيَذا ِٔ َأ َِ  ٤ٍِٞ َّ َؽ َّ ُن َِٚإ ََٖشا، َأَيا   ِِ ًَِزُن ١َِّ َب ًِ ِٖ ا

َْا ََاُؤ ُ٘ ِر ٍّ َأَمُع ٍُ َر َّ ََٚأ  ،ِٔ ِٝ َٖاَت  َّ ََ ُِٛمَٛع١ْ َتِشَت َقَز ؾاؿٝا٠ ايها١ًَ َق١ْٛ يإلْغإ يف ...." ََ

 ّ، ؾال هٛط ايتعضض هلا بكتٌ أٚ دضح أٚ أٟ ؽهٌ َٔ أؽهاٍ االعتزا٤ ايعامل. اإلعال

َٚٔ اؿكٛم اييت قضصٖا اإلعالّ أٜنّا سل اإلْغإ يف ايتٓكٌ راخٌ ايبًز، أٚ ايغؿض 

خاصز ايبًز عض١ٜ تا١َ رٕٚ عٛا٥ل متٓع٘ َٔ مماصع١ ٖشا اؿل إال إسا تعاصض َع سل غريٙ 

 أٚ سكٛم اؾُاع١.

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ 
َِ: َٚٔ اينٛابط يف مماصع١ ٖشٙ اؿض١ٜ  ،(14) َّ ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ِ٘ َف٢َّ اهلُل َع ٍُ ايَّ ٍَ َصُعٛ َقا

َٗا، » ِٓ َِ ًَا َتِدُضُدٛا  َٗا َؾ ِِ ِب ُِْت ََٚأ ََٚقَع ِبَأِصٍض  ّْ، َؾِإَسا  ِٛ ِ٘ َق ِٚ َعَشاْب، ُعشَِّب ِب ُٕ ِصِدْظ َأ َِٚإَسا ايطَّاُعٛ

ِ٘ ِِ ِب ُِِعُت َٖا َع ًَا َتِزُخًُٛ  . «ِبَأِصٍض َؾ
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نُا أٖتِ اإلعالّ بايعًِ ٚأٚدب٘ ع٢ً نٌ َغًِ َٚغ١ًُ َٔ أدٌ ايكنا٤ ع٢ً 

َِ: اؾٌٗ،  ََٚعَّ  ِ٘ ِٝ ًَ ِ٘ َف٢َّ اهلُل َع ٍُ ايَّ ٍَ َصُعٛ ِِ َؾِضَٜن١ْ»َقا ًِ َٚاِمُع  َطًَُب اِيِع َٚ  ،ٍِ َُِغًِ  ِّ ٢ًَ ُن َع

ِِ ِع ًِ َٚايُِّؤُيَؤ اِيِع ََٖض  ِٛ َٓاِطِٜض اِيَذ َُُكِِّز اِيَد ِ٘ َن ًِ ِٖ ِِٝض َأ ََٖبَِٓز َغ  مف ُّٱ:ٜٚكٍٛ اهلل دٌ دالي٘ «َٚايشَّ

 (15) َّ جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق

 مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ٹٱٹٱُّٱو
ؼقًٝ٘ ؾكز سح اإلعالّ ع٢ً طًب ايعًِ ٚايتعًِ ٚايغعٞ إيٝ٘، ٚبشٍ اؾٗز يف  (16)َّ  هث

 يٝٓؿع ب٘ املغًِ ْؿغ٘ ٚغريٙ.

َٚٔ اؿكٛم اييت أقضٖا اإلعالّ سض١ٜ ايعكٝز٠، ٚؼتٌ ايعكٝز٠ َهاّْا َتُٝظّا هعًٗا يف 

َكز١َ اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ يف ْعاّ اإلعالّ، ؾايعكٝز٠ يف اإلعالّ ٖٞ صٚح ايٓعاّ 

ؾُٔ املبارئ اييت قضصٖا اإلعالّ تأنٝز سض١ٜ ايعكٝز٠    ايشٟ أعػ بٓٝاْ٘ ايضعٍٛ ايهضِٜ

) صؾع اإلنضاٙ عٔ اإلْغإ يف عكٝزت٘(، ٚقضص إٔ اؿٝا٠ البز َٔ إٔ تتغِ باؿض١ٜ، ٚالبز إٔ 

ٱٹٱٹٜظٍٚ نٌ أنضاٙ يف تجبٝت ايعكٝز٠   ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱٱٱ

 (17) َّ  مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي
نُا أقَض اإلعالّ سل املغاٚا٠ ٚايعزاي١ ، ٚسل  اإلعالّ تتغِ بايغٗٛي١ ٚايٝغض.ؾايعكٝز٠ يف 

اؿُا١ٜ َٔ ايتعغـ اييت متاصع٘ ايغًط١، ٚسل اؿُا١ٜ َٔ ايتعشٜب، ٚنشيو سل بٓا٤ 

األعض٠، ٚمل ٜتدش اإلعالّ َٔ ٖشٙ ايٓقٛل َٛاعغ أخالق١ٝ، بٌ أٚاَض تؾضٜع١ٝ، ٚأقاّ إىل 

ٜع١ٝ ايالط١َ ينُإ تٓؿٝشٖا، ٖٚٓاى نجري َٔ ايٓقٛل داْبٗا مجٝع ايٓقٛل ايتؾض

ايتؾضٜع١ٝ اإلعال١َٝ اييت ال ؽك ؿُا١ٜ ٖشٙ اؿكٛم اييت أؽضْا إيٝٗا أعالٙ، ٖٚٞ يف 

فًُٗا تؾضٜع سكٛم اإلْغإ األعاع١ٝ اييت ال هٛط َغاعٗا، نُا تتٓاٍٚ سكٛق٘ 

ِقٗا اإلْغا١ْٝ ايعًٝا اييت ال تتُٝظ االقتقار١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ نُا ٚايغٝاع١ٝ َٔ أؾا

 ٚال تغُح إٔ ميٝظ ؾٝٗا َا بني إْغإ ٚآخض.

 َٓح ٖشٙ اؿكٛم قزع١ٝ. -

 أعطاٖا ق٠ٛ ، يظاّ ٜتشٌُ َغؤٚي١ٝ محاٜتٗا نٌ ؾضر. -

 اهلل تعاىل ٖٛ ايشٟ فاؽ ٖشٙ اؿكٛم. -
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