
 

 

 هلس دعط اًلصاءت احلسازَة ٌَيص اًرشغي

 ب .ذ/ غٌلز ظسعاش

 

 ملسمة: 

احلسازَة ٌَيص احلسازَة ٌَيص اًرشغي ب وال مث اًيلس  دعط اًلصاءتثلذيض اًرضوزت اًؼَمَة واٍهنجَة غصض 

خبعط اًلصاءت احلسازَة ٌَيص اًرشغي يه اًلصاءت اًيت  ب ن امللطوذاملوضوغي ًِشٍ اخلعط اثهَا، وال شم 

ًؼزوُا ب حصاهبا ٌَحسازة مبفِورما اًـصيب يف واكؼِا اًخعبَلي اًخازخيي اذلي موزش ػىل كصاءت اًىذاة امللسش، 

 ال وزوبَة احلسًثة. بؼس اٍهنضةاًخوزات واالإجنَي غيس اٍهيوذ واًيطازى 

اًبساًة االإسالسم املمتثي يف اًلصب ن واًس ية معََة كسمية كام هبا يف ومعََة اًلصاءت احلسازَة ٌَيص اًرشغي 

من املسدرشكني كسازم وحمسزني، ب مثال هودلنَ يف نخابَ اًلصب ن يف هناًة اًلصن اًخاسع غرش وحودل سهيص  ٍلوػة

سالم وحاول اًدشىِم يف حص ٌل نثري، ظؼن يف املطاذز اًؼََا ًالإ اهتا داذػاء يف نخابة اًؼلِست واًرشًؼة، وؿرُي

ة غن اًؼمََة واًطحة واًضـَية احلجة مل ب   ىن بضاغاهتم الافرتائَة اًؼًص حوف ٌَؼَمَة واملوضوغَة واملهنجَة، ًو

ا هبري اُامتم.  ثيعي ػىل ب حس ومل ًؼُص

اث من ثالمِش احلسازة  ًىن اًيابخة امليبذة غن ب ضَِا وخشوزُا اًيت ثوًت اًرتوجي ًِشٍ الافرتاءاث واًرُت

ب مثال: َلس ب زهون اجلزائصي، وغبس اجملَس اًرشيف اًخوويس، وغبس هللا اًؼصوي املـصيب،  والاسدرشاقاًـصبَة 

وهرص حامس ب بوسًس املرصي، وظَب ثزيين اًسوزي وؿريمه فامي ًؼصف داًفىص اًؼصيب املؼارص، ثوًوا وضع 

ة دل اًش باة ُشٍ اخلعط وب هخجوا س َال من ادلزاساث ب كي ما ًلال غهنا ب هنا ب حسزت جضة وبَ  بةل فىًص

 اًبسعاء. واملثلفني

ن اكن ًِا كمية ب ضال يف مزيان فامي يه ُشٍ  اخلعط يف كصاءت اًيص اًرشغي، ومايه كمياهتا اًؼَمَة واملهنجَة اإ

 اًيلس اًؼَمي واًبحر املوضوغي ؿري املخحزي؟

ا خابة ػَمَة ذكِلة كامئة ػىل احلجة واًُص ن واالإحاظة بأ غٌلل احلسازَني احللِلة ب ن االإخابة غن ُشٍ ال س ئةل اإ

اًؼصة يف جمال ذزاسة اًيص اًرشغي من مٌظوز حسايث كس ثوىل املفىص املـصيب ال س خار ادلنخوز ظَ غبس 

اًصمحن اذلي ثياول ُشٍ اخلعط داًؼصض واًخحََي واًيلس يف اًؼسًس من نخبَ وذاضة يف نخابَ اًلمي " زوخ 



ىل ثأ سُس احلسازة االإسالم  ِة اذلي ضسزث ظبؼخَ ال وىل غن املصنز اًثلايف اًؼصيب ػام احلسازة" مسذي اإ

 يف ادلاز اًبَضاء داملـصة. 6006

 واغلبت ُشا املؤًف وذزاساث كمية يف ُشا اًباة: 

اكًبحر اًؼَمي املوسوم بــ: "اًلصب ن اًىصمي واًلصاءت احلسازَة" ذزاسة حتََََة هلسًة الإشاكًَة اًيص غيس َلس 

 م.6000َة انل هبا ضاحهبا زساةل ادلنخوزاٍ ظبؼت داملـصة س ية زساةل ػَم ب زهون، ويه 

ويف هفس اًس ية ضسزث ذزاسة ػَمَة موسؼة ٌَاكثبني غبس اًسالم اًباكزي واًطسًق َلس بوػالم بؼيوان: 

 زؤًة هلسًة ٌَىذاة" اًس ية واالإضالخ" ٌدلنخوز غبس هللا اًؼصوي غن الادذالف.

خوز ظَ غبس اًصمحن يف نخابَ " زوخ احلسازة" ذزاسة شامةل ومصنزت وملا اكهت ادلزاسة اًيت كسرما ادلن 

ن اكهت حصنز دال ساش ػىل اًلصاءت احلسازَة ٌَلصب ن فِيي  ومس خوغبة خلعط اًلصاءت احلسازَة ٌَيص اًرشغي واإ

ا وحبا، وذلا س َىون الاغامتذ يف غصض اخلعط وهلسُا  ضاحلة ٌَخعبَق ػىل اًس ية اًطحَحة داغخباُز

رصف ػىل اًفطي اًصابع من نخاة "زوخ احلسازة" ثودِا ٌدلكة واًوضوخ، وظَبا ٌَفائست اًؼَمَة دادذطاز وث

 ٌَلازئ اًىصمي.

 بني زوخ احلسازة اًلامئة ػىل مباذئ زالزة:زوخ احلسازة ًفصق ظَ غبس اًصمحن يف نخابَ 

  مبسب  اًيلس 

 مبسب  اًصشس 

 مبسب  اًشمول 

وواكع احلسازة اًلامئة ػي اًخعبَق املبسع ًخكل املباذئ يف اًخازخي ال وزيب اذلي هلي ب وزودا من اًؼطوز 

ىل اًؼرص احلسًر مبيجزاثَ املؼصفِة واًؼَمَة واًطياغَة، ومن ُشا امليظوز ًؼخرب ب ن اًلصاءت  اًوسعى املظَمة اإ

ىل احلسازة ًُست يف حلِلاهتا وواكع احلسازَة ٌَلصب ن دطوضا واًيص اًرشغي معوما اًيت ًلسرما امل  يدس بون اإ

بساغَة موضوةل مع اًيص واًرتاج االإسالسم، بي يه كصاءاث  ا ثعبَلا مبارشا ًصوخ احلسازة ب ي معََة اإ ب مُص

سلاط، ٍمتثي اًخعبَق  اًـصيب املخجسس يف "واكع ملدلت ًخعبَق سابق ًؼىس اًخجصبة اًـصبَة ب وكي يه معََة اإ

 ، ومن متة فِيي كصاءاث مفطوةل ال موضوةل.ال يف زوهحااحلسازة" 

حصاء جتصباهتم  –يف ب وزودا  -وال شم ب ن ُشا اًخعبَق ب زاذ هل ب ُهل ب ن ًبلى كاظؼا ضَخَ بأ س باة املايض

ة  -املٍصصت مع اًىٌُسة وما ػاهٍو من ظصوف اًخزَف ظَةل اًؼرص اًوس َط يف مجَع جماالث احلَات اًفىًص

ٍهيا. واًصوحِة والاحامتغَة واًس َاس َة  والاكذطاذًة وما اإ



ة اكهت جشِس ػىل  وداًصمغ من ب ن ُشا ال ًيعبق ػىل اتزخي املسَمني ذالل ثكل اًفرتت وب وضاغِم احلضاًز

ال ب ن  ال ب ن بؼظ ادلزاسني احلسازَني ب بو اإ حترضمه وثلسرمم يف مجَع جماالث احلَات زمغ ثلِلصمه بؼس ركل اإ

 واتزخيِم. برتاهثمال وزوبَني يف ضَاهتم برتاهثا حشو حتسو ال مة املسَمة يف ضَاهتا 

ومن ُيا خاءوا بلصاءاث ٌَلصب ن واًيطوص اًرشغَة ثلعع مع اًلصاءاث اًرتازَة واًخفسري املوزج، ب مال يف فذح 

 غِس ثفسريي خسًس.

و  بساع حلِلي،  ُشٍ اًلصاءاثخسال ب ن  سَمياًو ثخضمن غيارص من الابخاكز، فال وسمل بأ ن ُشا الابخاكز اإ

بساع مفطول، حِر كعع ضَخَ برتازَ ثلََسا ل ن من  شا اإ ظبَؼة االإبساع احللِلي ب ن ٍىون موضوال، ُو

ال بسػة وبياء ػَََ اكهت اًلصاءاث املفطوةل كصاءاث  بساع ُشا شأ هَ ال ٍىون اإ الحاهتاذا من اذلاث، ولك اإ

ىل هخاجئ متحو دطوضَة اًيص اًلص   ب ين.متازش ثلََس اًخعبَق اًـصيب ًصهن االإبساع، ًخطي اإ

ىل حتلِق كعَؼة مؼصفِة بُهنا وبني ما ميىن ب ن هعَق ػَََ امس" اًلصاءاث  وهبشا جسؼى اًلصاءاث احلسازَة اإ

    اًرتازَة" يف اًؼَوم االإسالمِة.

 ب وال: اًلصاءت احلسازَة امللدلت:

را ثلصز غيس احلسازَني ب ن اًوخَ اذلي حتلق بَ كصاءت اًيص اًرشغي كصاءت حسازَة ُو ب ن حىون  "كصاءت اإ

 اغخلاذًة"، فلس اضعيؼوا دععا ًخحلِق ُشا املرشوع الاهخلاذي ػىل اًيحو ال يت:

 ب زاكن زالزة:اغمتسث اًلصاءاث احلسازَة ٌَيص اًرشغي دععا اهخلاذًة خمخَفة، ولك دعة ثلوم ػىل 

 .َال وىل: اًِسف اًيلسي اذلي حصوم حتلِل 

 .ىل ُشا اًِسف  واًثاهَة: ال ًَة املوضةل اإ

 ىل اًِسفواًثاًث  ة: اًؼمََاث املهنجَة املوضةل اإ

 وثيحرص ُشٍ اخلعط اًثالزة يف ال يت:

 دعة ال وس ية. .0

 دعة اًؼلَية. .6

 ب و اًخازخي. ال زدٌةدعة  .3

ساةل ػائق اغخلاذي مؼني.واًلامس املشرتك  ًََ ُو اإ  بني ُشٍ اخلعط مجَؼا ب ن اًِسف اذلي جسؼى اإ



اخلعة ال وىل اًيت ثلوم ػَهيا اًلصاءت احلسازَة امللدلت " دعة ال وس ية" دعة ال وس ية: جسمى  -0

متثي ُشا اًؼائق يف اغخلاذ ب ن اًلصب ن الكم  وجس اهتسف ُشٍ اخلعة ب ساسا زفع " ػائق اًلسس َة" ٍو

َة املخوضي هبا يف دعة اًخأ هُس ب وال وال وس ية الإساةل ُشا اًؼائق الاغخلاذي، يه هلي  ملسش، والً 

مت ُشا اًيلي بواسعة معََاث مهنجَة حمتثي ال ايث اً ىل اًوضع اًبرشي، ًو لصب هَة من اًوضع االإًِيي اإ

 يف: 

 "اًلصب ن اًىصمي"حشف غبازاث اًخؼظمي: اًيت ٌس خؼمَِا املؤمٌون يف ثؼظميِم وىذاة هللا ثؼاىل: مثي  - ب  

ة اًىصمية"، "اًلصب ن اًؼٍزز" –  ".ب و كال هللا ثؼاىل" -"الً 

ىل اس خؼٌلل مطعَحاث ًضؼِا اسدبسال مطعَحاث خسً - ة ست بأ دصى ملصزت: ًؼمس اًلازئ احلسايث اإ

ة اًلصب ن فذجيب ب ًفاظ اًلساسة اكًخؼبري غن جسمَة اًلصب ن: " داخلعاة  من غيسٍ ًعمس ًُو

ىل حتََي اخلعاة ادلًين: "  اًيبوي"  ًلول َلس ب زهون يف نخابَ: اًلصب ن من اًخفسري املوزوج اإ

زاساث اًسابلة ب ن مفِوم " اخلعاة اًيبوي" ًعَق ػىل اًيطوص ونيت كس بًَت يف ػسذ من ادل

ة واًس ميَائَة ٌَيطوص اجملموػة  ىل اًبًِة اٌَـًو يف نخب اًؼِس اًلسمي وال انحِي واًلصب ن مكفِوم ٌشري اإ

الث الُوثَة غلائسًة" ص فاث وثأ ًو ىل ثؼًص  5ال اإ

ًِيي واًالكم االإوسا - ح ة يف زثبة الاسدشِاذ بني اًالكم االإ  ين.اًدسًو

ق بني مس خوايث  - ذ ي" اًخفًص ًِيي: ًفصق اًلازئ احلسايث بني" اًويح" و "اًخزًن خمخَفة يف اخلعاة االإ

فصق بني "اًلصب ن  فصق بني "اًلصب ن" و "املطحف" ًو فصق بني " اًويح" و" املطحف" ًو ًو

اًشفوي" و" اًلصب ن املىذوة" ب و ًفصق بني " اًويح يف اٌَوخ احملفوظ " و"اًويح يف اٌَسان 

 صيب".ؼًا

املٌلزةل بني اًلصب ن واًييب ػُىس ػَََ اًسالم: ًلول هرص حامس ب بوسًس: " ملا اكن املسَمون ًيفون غن  - ه

ثبذون هل اًعبَؼة االإوساهَة،  اًس َس املس َح ًَِة ًو وحب ػَهيم ب ن ًيفوا غن اًلصب ن اًعبَؼَة االإ

ًَِة و   .605 -60ادلًين، صاًبرشًة. هلس اخلعاة اًعبَؼة  ُة ال دص هل اًثبذو اًعبَؼة االإ

هخاخَ وفلا مللذضَاث اًثلافة اًيت  - و اًس َاق اًثلايف ٌَيص اًلصب ين: ًطبح اًيص اًلصب ين جمصذ هص مت اإ

ىل زثبة اًخؼََق داًًس يب. ٍهيا ًـخَ حبَر ًزنل من زثبة اًخؼََق داملعَق اإ  ثًمتي اإ

شاكًَا - ي ًخفذح ػىل احامتالث  اًوضع االإشاكيل ٌَيص اًلصب ين: مبلذىض ركل ًطري اًيص اًلصب ين هطا اإ

ة ب و ثكل مذؼسذت،  الث ؿري مذياَُة، فضال غن الاهفصاذ مبؼصفة املسًول ال ضًل ًِشٍ الً  لبي ثأ ًو ًو

 من ب ايثَ



: ًمت فطي اًيص اًلصب ين غن مطسٍز املخؼايل وزبعَ لكَا داًلازئ  - ب   ب   اس خـالل اًيص اًلصب ين غن مطسٍز

ذزاك امللاضس احللِلِة ٌَمخلكم املخؼايل الهلعاع ضَخَ بيا وؾَابَ  الاوساين ىل اإ بسغوى ب هَ ال سبِي اإ

 غيا.

ر ب هَ ال ٍصفع احامتل  - ة ة ػسم انامتل اًيص اًلصب ين: ًطبح اًيص اًلصب ين " هطا ؿري مذاكمي" اإ

ىل ركل ظَب  ن نٌل ًشُب اإ وحوذ هلص فَِ ٍمتثي يف حشف الكم ب و سايذت غيس مصحةل اًخسٍو

 ين.ثزي

: دعة اًؼلَية: هعَق ػىل اخلعة اًثاهَة ًلصاءت اًيص اًرشغي يف اًلصاءت احلسازَة امللدلت امس " دعة 0-0-6

 اًؼلَية".

متثيوجس اهتسف ُشٍ اخلعة زفع " ػائق اًـَبِة"  ُشا اًؼائق يف اغخلاذ ب ن اًلصب ن ويح وزذ من ػامل  ٍو

اًؼائق، يه اًخؼامي مع ال ايث اًلصب هَة بلك ساةل ُشا هبا دعة اًخؼلِي الإ  ثخوسياًـَب، وب ًَة اًخًس َق اًيت 

ا املهنجَاث اًؼَمَة واًيظصايث احلسًثة، ًلول َلس ب زهون يف املطسز  وسائي اًيظص واًبحر اًيت ثوفُص

. ًىٌيا هؼخلس ب ن ب ي هلس حلِلي ٌَؼلي ادلًين ب هَ ٍمتثي يف اس خزسام 55اًسابق ٌَلصب ن واًخفسري املوزج ص 

شاكًَة اًويح من اًيظام لك املطاذز ا ملؼلوةل واًخفىري اًيت ثلسرما ًيا ػَوم االإوسان واجملمتع من ب خي سحزحة اإ

 اًفىصي واملوكع الابس متوًويج اخلاص داًصوخ ادلوؾٌلئَة"

مت ُشا اًخؼامي بواسعة معََاث مهنجَة ذاضة هشهص مهنا ال يت:   ًو

 هلس ػَوم اًلصب ن. - ب  

 ال ذاين.اًخوسي داملياشم امللصزت يف ػَوم  - ة

 اًخوسي داملياشم امللصزت يف ػَوم االإوسان واجملمتع. - ح

 اس خزسام لك اًيظصايث اًيلسًة واًفَسفِة املس خحسزة. - ذ

ة كصب هَة متيع ػىل   ً ظالق سَعة اًؼلي: ًلس كصز اًلازئ احلسايث ب هَ ال ب ؤذي ثعبَق ..... احاهتاذ اًؼلياإ ًو

ىل حؼي اًلصب ن هطا ذًًِا مثهل اًخفطَََةُشٍ اًؼمََاث املهنجَة  ب ي هص ب دص ثوحِساي اكن ب م وزًِا   مثياإ

رتثب ػىل ُشٍ املٌلزةل اًيخاجئ ال ثَة  : ...... ًو

 ثـَري مفِوم اًويح. - ب  

 ػسم ب فضََة اًلصب ن. - ة

 ص اًلصب ين.يػسم اجساق اً  - ح

 الاس خؼازت يف اًيص اًلصب ين. ؿَبة - ذ



 ايث املطاذمة ٌَؼلي.جتاوس ال   - ه

 دعة اًخأ زخي:  0-0-3

وجس اهتسف ُشٍ اخلعة  ال زدٌةوسمي اخلعة اًثاًثة اًيت ثلوم ػَهيا اًلصاءت احلسازَة امللدلت خبعة اًخأ زخي ب و 

متثي  َة اًخًس َق  ُشاب ساسا زفع "ػائق احلٌىمية" ٍو  ً اًؼائق يف اغخلاذ ب ن اًلصب ن خاء بأ حاكم اثبخة وب ًسَة وب

ساةل ُشا اًؼائق يه و   ضي ال ايث بظصوف بَئاهتا وسمهنا وبسابلاهتا اخملخَفة.اًيت ثخوسي هبا دعة اًخأ زخي يف اإ

مت ُشا اًوضي بواسعة معََاث مهنجَة ذاضة هوز  مهنا ال يت:  ذًو

ثوظَف املسائي اًخأ زخيَة املسمل هبا يف ثفسري اًلصب ن: اس خؼمَِا ػٌَلؤان يف ثفسري اًلصب ن ًلوهلم  - ب  

 -املًسودو اًياخس مسأ ةل  -مسأ ةل ب س باة اًزنول دازثباط بؼظ ب ايث ال حاكم داًوكائع اًخازخيَة مثي:

حِر وخس اًلازئ احلسايث يف ُشٍ  -اًخيجميومسأ ةل -مسأ ةل امليك واملسين -واملدشابَ  مسأ ةل احملمك

اًخازخيَة اجلسًَة ًل ايث اًلصب هَة، وحتطَي املرشوغَة ملٌلزسة  ًخلٍصص اًبًِةاملسائي ضاًخَ، فصههبا 

 ايث.اًيلس اًخازخيي ػىل ُشٍ ال  

ثـمَظ مفِوم احلمٌك: ٍصذ احلمك ال يت اتزت بطَـة ال مص واتزت بطَـة اخلرب حبَر ال هؼصف ػىل وخَ  - ة

 مضموهَ اًدرشًؼي. -نٌل ٍزمعون -اًخؼني

هظصا ًًسخ بؼضِا وجتاوس اًخازخي و اخلاضة،  ثًخأ ثص ال حاكم دال حوال وال وكاػسذ ال حاكم:  ثلََي - ح

ىل الاكذطاز ػىل بؼضِا فلط  امثًبؼضِا ال دص ذغوا اإ  حسب اًخعوز. مس خلبالثخجاوس  ًز

ضفاء  - ذ ػىل ال حاكم: هظصا ًخعوز ال وضاع الاحامتغَة واًس َاس َة واًثلافِة ال ميىن محي  اًًسبِةاإ

 مؼاين ُشٍ ال حاكم ػىل مؼاين مس خلصت ب و معَلة.

ىل حؼي اًيص ثؼممي اًطفة ا - ه ؤذي ثعبَق ُشٍ اًؼمََاث املهنجَة اًخازخيَة اإ ًخازخيَة ػىل اًؼلِست: ًو

اًلصب ين هص اتزخيي مثهل مثي ب ي هص اتزخيي ب دص. ًًذج غن ُشٍ املٌلزةل اًخازخيَة بني اًيص اًلصب ين 

 واًيطوص اًخازخيَة اًيخاجئ اًخاًَة: 

بعال املسَمة اًلائةل بأ ن اًلصب ن فَِ بَان لك يشء -0  .اإ

ىزال ب ايث ال حاكم مزنةل ثوحهياث  -6 ًزاماإ  مؼِا. ال اإ

 حرص اًلصب ن يف ال ذالكِاث اًباظية اخلاضة. -3

ىل حتسًر اًخسٍن:  -4  بخجاوسوفَسفة احلسازة  وس خزَص ثسٍن ًخفقب ن اًلصاءت احلسازَة  ثلذيضادلغوت اإ

 .اًؼلائس وال حاكم وال ذالق اًيت خاء هبا اًويح اًلصب ين يف اًؼباذاث واملؼامالث

 



 

 ) هلس اًلصاءاث احلسازَة امللدلت ٌَيص اًرشغي(  0-6

ىل ثلومي ُشٍ اًلصاءاث من  بؼس غصضيا ٌَرعط اًيلسًة اًثالج ٌَلصاءت احلسازَة امللدلت ٌَيص اًرشغي، هًذلي اإ

 مصحؼَاهتا احلسازَة هفسِا.

را حص ب ن اًواكع احلسايث اًـصيب ب و كي اًخعبَق اًـصيب ًصوخ احلسازة ٍمتزي بلعع اًطةل بلك مايض وكسمي،   اإ

ٍهيا من ًبلى ممتساك  عصق ب بوادا خسًست ال ًخعَع اإ ساةواس خعاع ب ن ًفذح ب فاكا مس خلبََة ًو املايض،  بأُ 

بساغَة مس متصت وشامةل، وًو ب هنا  بساغَة ختص ب ُي اًـصة وال ثَزم ٍىون حِيئش ُشا اًواكع ذمازسة اإ ذمازسة اإ

 ؿريمه من ال دم.

را ثأ مَيا اًلصاءاث احلسازَة اًؼصبَة يف ضوء ُشٍ احللِلة ثبني ًيا ب ن ب حصاهبا:  واإ

بساغَخَ. - ب    مل ميازسوا اًفؼي احلسايث يف اإ

 وال اهعَلوا فَِ من دطوضَة اتزخيِم. - ة

هخاح اًفؼي احلسايث نٌل حطي يف  - ح  ؿريمه ملدلٍن ب ذواٍز وب ظواٍ. اتزخيبلسز ما ب ػاذوا اإ

خجىل ُشا اًخلََس يف هون دععِم اًثالج املشهوزت ب هفا:  - ذ  ًو

ىل  - ب   ون يف ب وزودا مع زخال اًىٌُسة واذلي ب ذى هبم اإ مس خوحات من واكع اًرصاع اذلي ذاضَ ال هواًز

 ثلٍصص مباذئ زالزة ب ىًزن مزنةل كوام اًواكع احلسايث اًـصيب: 

ِا: ملذضاٍ ب هَ حيب  الاش خـال " داالإوسان" وحصك الاوشـال " داالإهل". وبفضي ُشا املبسب  مت اًخطسي ب ًو

 ٌَوضاًة اًثلافِة ٌَىٌُسة.

اثىهيا: ملذضاٍ ب هَ حيب اًخوسي " داًؼلي" وحصك اًخوسي داًويح، وبفضي ُشا املبسب  مت اًخطسي ٌَوضاًة 

 اًثلافِة ٌَىٌُسة.

اًخؼَق دال دصت. وبفضي ُشا املبسب  مت اًخطسي ٌَوضاًة  اثٍهثا: ملذضاٍ ب هَ حيب اًخؼَق "دادلهَا" وحصك

 ٌَىٌُسة. اًس َاس َة

ال خيفى ب ن ثسكِق اًيظص يف اخلعط اًثالج ل حصاة اًلصاءاث احلسازَة امللدلت ذًت ػَهيا ثكل اًخجصبة اًـصبَة 

 يف مباذهئا اًثالج:

 ش خـال داالإوسان ذون االإهل.دعاهتم يف اًخأ هُس ب و ال وس ية مذفصؿة ػىل املبسب  ال ول اذلي ًليض داال -0



 دعاهتم يف اًؼلَية ب و اًخؼلِي مذفصؿة ػىل مبسب  اًثاين اذلي ًليض داًخوسي داًؼلي ذون اًويح. -6

وغيسئش هلول  دعاهتم يف اًذـأ زخي مذفصؿة ػىل املبسب  اًثاًر اذلي ًليض داًخوسي دادلهَا ذون ال دصت -3

ىل اٍاهتافت ػىل ة يف  الؾصابة يف ب ن ًؼمس ُؤالء احلسازَون اإ لك ما ب هخجَ اًؼمي هبشٍ املباذئ ال هواًز

سلاظِا ػىل هطوص اًويح  ىل اإ اجملمتع اًـصيب من مؼازف وػَوم ومٌاشم واًَاث وهظصايث فِسغون اإ

ٍهيا ػٌَلء اًـصة  ىل اًيخاجئ اًيت ثوضي اإ واالإسالم واًرتاج اًؼَمي االإسالسم حِر ًلذيض هبم ال مص اإ

ػىل ري بطريت ما يف ُشٍ االإسلاظاث امللدلت من غَوة مهنجَة وال خيفى  اًخوزات واالإجنَي.بطسذ 

ٍهيا مطساكِاهتا ومعََاهتا ثبؼا ٌَؼَوة املهنجَة ال ثَة:  وهخاجئ ومهَة ثفلس ًيخاجئ املخواضي اإ

ىل مرشوغَة ومرشوغَخَ ثلوم  -0 سلاط ب ًة وس َةل ػىل ب ي موضوع حيخاح اإ ن اإ فلس اًلسزت ػىل اًيلس: اإ

من ُيا بني اًيلس املوخَ ٌَلصب ن  وال مٌاس بةبني اًوس َةل واملوضوع.  املياس بةيف اًخحلق من وحوذ 

 ٌَمس َحَة. كبي اًيلس داملفِوم اًـصيب 

ن نثريا من املهنجَاث واًيظصايث اًيت هلَِا ُؤالء مل ٍمتىٌوا من  -6 َاث امليلوةل: اإ ضؼف اس خؼٌلل الً 

 اس خؼٌلًِا. انضَة

ُؤالء ػىل بؼظ ما هلٍَو ثلٍصصاث حامسة وحتََالث  ىنب االإرصاز ػي اًؼمي دال ًَاث املخجاوست: -3

ا انفست، واهتموا خماًَفِا بــ:" اًرتازَة". و"اًخلََسًة" و"اًسَفِة" و"ادلوذ"  ًىن  ما  رسػانب زاذُو

ىل جتاوس ُشا امليلول فمل ٍصحؼوا ظًصلاهتم االإسلاظَة ؿري مؼخرٍبن اتزخيَة ُشٍ  ظِصث ػىل احلاخة اإ

 حمطوالهتا. وال وسبِةال ذواث 

َاث امليلوةل، فضال غن جعزمه غن ابخاكز ما  -4 ٍهيا: ملا اكهوا ػاحٍزن غن هلس الً  ي اًيخاجئ املخوضي اإ هتًو

ًََ من  ا وب ومهوا ب هفسِم واًلازئ مؼِم بأ ن ما ثوضَوا اإ ًضاُهيا، غظمت يف ب غَهنم وغظم ضاهؼُو

 اس خًذاخاث بواسعاهتا بَؽ اًـاًة يف حتسًر اًيص اًلصب ين.

، كَب احللائق اخلاضة داًلصب ن : كسموا ما ًًبـي ثأ دٍص وب دصوا ما ًًبـي ثلسميَ من احللائق اًلصب هَة -5

خل  وحؼَوا ما ُو ب ضًل فصغَا وما ُو فصغي ب ضََا ...اإ

َة اًشم ػىل اًيص اًلصب ين، واىاهتوا يف ذامتة  -6  ً ثؼممي اًشم ػىل لك مس خوايث اًيص اًلصب ين: ىًزوا ب

ىل ثلٍصص الازث   .َاة يف ب ضي اًيص اًلصب ين وكسسُذَ ومتامِخَ وضالحِخَاملعاف اإ

 

 

 

 


