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 «ة للمسلم المعاصر في القرن الق ادمفكريّ ال  تحديّ اتال
 ورقة

 «سماميّ إلى ندوة دراسات المستقبل اإل  مقّدمة»
 

 طه جابر العلواني .د .أ
ودندددمر  ددد ر،رنوا صدددواروا  دددوسردندددمر ددد  ل ريمددد ر ددد  را    ّددد،رعددد  ناحلمددد ربررلرا 

رر.وصح  رومنرت ع رواهت ىرهب ي رإىلريوسرا  ين
يفرلطدد  ررعنمدد ّر حدد ر هددأرم دد هدرا ت دد سرا ر(1)درا ددارا  ددت   ردنددأر ورفددنّررفدد  ّر؛روبعدد 

رر.ارا ع صداتجتم د ّر ورا عنوسراالرا ع رف
فندددأريعددد را دددت ع لر حددد ا ر،ر ددد ىرا   ددد ارفكديّددد رمدددنر هدددأرم ددد هدرا  ددد رارا كمددد ر لّددد

باروا تم دد را فكدددرصددفارا صددور رإلدطدد  روا دددببرب  دد روبددنرا وائدد رك ف ًدد،روتف ددوروئ هعدد ،را  ضدد 
،ربدد رمددنرابمدد ربددنرا ددت ع لرا  ضدد بدد رال،رارواإلت دد  ع   ّدددرصددفارا  ور دد ارا فّكددر،واإلمثدد ر

رر.وا ت دا راحل ضدر نت  ؤرب   ت   
بد رهدورا دتف داريعط د  رر؛  رمنرا كه لار ورا ت ج أ  سرلودًرر-ه  -وا ت  ؤرب   ت   ر
رر.رودروسرا  ض رال تردافرا  ت   ودربر،ومتغوا راحل ضدر،ا عنأروا فكدروا    فا

ر، رمردوعوتأم ر،ردرمأموررب  رت بّرمنر لّري   ررفكديّرا تأص  رهلذارا  وعرمنرابه را رو ع ّر
مه آ ََِانهرَننا اهنني ا اَننا ه َ اهنني  ددت   ريفر يدد  رك ددوارم هدد ر وا  ددد  را ع دد أر حدد اردنددمرا َسننِررِه
نننمه آ ََّ ينننَ َِنَ ََننننميَ  َلِمننن آ أَ  نننأه بهَربَنننَ  أَنينننِه َشلَنننَ ِ نننَ  َ نننيآ   َ نننمهم   أَننآِفسه َل َأَ لَننن آ َِبآ  نينننِه الآَُّننن

رِننوَو َ َسنن ِنَردل َو  هلَننَ ،ر(53:)فصددن  ته َ قِنن ه اشآَللِننوا َاَسننمَنَره الليننِه َشَلَلِبنن آ َ َوِسننولِِه َ الآِلسآ
ننَماَديه اَنمِنَرََننِِِب آ بهَلننا ِ رآننِ  آ نَنعآَللِنن َه َ الاي ( ِغلهََنن ه 1لنن   َ،ر(155:)ا توبددارووَ َشنناله ه الآَيمآنن

نََ اأَلوآضه َ ِه آ ته آ بَنعآ ه َغَلَهمه آ َسمَنيآلهَِوَو  2الرل ِم   نِر 3( اهي َأدآ رهمَ  لهلينهه اأَلتآ ( اهي بهضآعه سه
رِنوَو   ته نَرِل الآِلسآ َتِهني  َِنفآ ن آ بَنعآنِ  َ َِنوآ َآِ  َ ته نره اللينهه َِنرآِصنِر َتن آ َِ 4ته آ قَن نِي ( بهَرصآ َاناِ  َ ِهنَو الآَعيِه

م ِ  رر.(5-1:)ا دوسرالريَّه

                                           
ر.5صر-. تس قَ  اإلسالم السماسير.ح م ررب  ر( (1
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:ريفرمواضدد رثوثددارمدنرا  ددد  را كددد رهدد  ردنددمرا د ينركنّددوورد ر يد  رههددورراإل ددوسر
 َِواههمه آ َ َِننهآبََ الليننِه  هن َأوآ ِِنن ه ي نِننووَِل َ لَننوآ َ ننرهَل الآَبننااهر ننِ  َو َأوآ ِِفآفهِِننوا نِننوَو الليننهه بهننَهانآ ر وَ ِِرِه

َواههمه آ َ الليننِه ِتنن ه ل نِننووهله َ لَننوآ َ ننرهَل الآَبننااهِر وَ ،ر(32:)ا توبددا ننِ  َو لهِمفآفهِِننوا نِننوَو الليننهه بهننَهانآ رِِرِه
رر.ب  ت داهه إىلرغورذ كرمنر ي  ركددي  ريطوارب  را   سر،ر(8:)ا ص 

  نننناس سلسننننل  »:رركمدددد رورد ربددددذ كر نددددارك ددددوارمددددنرا ح ديدددد را صددددح حارم هدددد 
رر.«َّادِث الصُّمُّ  لأللَانياأل

جن ه ريفرا  را د  رر،ه  ورف ّرر«اتلس قَلم  ال  شل»وئ رددفرتداث  ري وال ر تأ  سر
وإ رملرتت نددددورريفردنددددأرمتم دددد ربذاتدددد روموضددددود رر، ورددفدددد ربدددد ر«ال نننن بمر»ا دددددرالدددد رتج ريفر
رر.اد ّرتجتم يفرا عنوسراالر وم ّرشأل رشأ رك ورمنرتداث  راإلر،وم  ده وم هج روغ ي ت ر

ويصددد ارب ددد ادروإاددد درم  هجددد ر،ريفرا وئددد رذاتددد تددد را عندددأر صددد  ت رو   ّررومدددنره ددد ري دددتم 
 رإلّددر.دينرا  ددنمنرا  ددوسارا ن دد اردنددمردواتدد را فّكدد   دد ّرارمددنرا هدد سرا وم  دهدد روئواددد درتجدد  ًر

بدد رهددورمع بددارم دد  ار نم ددت   ريفرضددو رمعنومدد  رك منددارودئ  دداردددنرر؛اار ورتصددورًر دد سرت  ددؤًر
ا را تددددوننرمددددنرفددددد رينروحددددذّرتدددد بّدرا ا  ضدددد ر حدددد ا رالري ددددتط  ر  ري ددددوسرهبدددد رإالرمهدددددار

رر.إ رش  رابرتع ىلرهذارا فدي  رهذدرا   وارمت ّررو ع ّرر.ا   ح ن
 :  لس قَلم    الفبرِ  ات الشقَات أتام نُّ ِ  ال ُّ ِ  

ارفكديّدا   رحد يّرارتعدض ر د   ري يد را ته  كر نارمنرا ع    ر ورا ركو را  ح  ّر
ر:ررم ه ر،ادنمروتج را  ئّرار ت  ن ّرا 

ر«لسن قَلي  انس انرا  ال» ورر« ن ب رال»ئد م  درحدواردندأرَم رر رب  دغأرمنرك إلّر (1
يدد اارهددذارا  ددوعرمددنرا  را دد  رالرر  ّرارإاّلرضاث ّددوبعددترتنددكراتدد وال را ر،مددنر يدد  رو ح ديدد 

حندددارا تدددأمو رود ددد رمدرهدددوريفرراآل رومددد رهدددورمتدددوافد،ر ربرددددو  اربوصدددف ردنًمدددد ددد ل رمف دددودًر
يدد اارو كددنرهددذدراتدد وال رال،رحيدد و و ر  ريد ددوارئواددد درأوهدد،رايتدد  يدد ااريفرباآل دددينرهددورال

رر. ر وال احلكأردن ه ر  ب ًر
ا عنومددد  رر،إ  ددد ر هدددأرا رددددوعروا ددد د هأرا ددددريفت ددددرهدددذارا  دددوعرمدددنرا  را ددد  رإ ّر (2

دادراربتندكرا وضدود  را ددريُدوم دتوي  رين د ر  ّصد،را  ئ  اروم  هجرين  رواف ارم   د ارهلد 
 ر.هل رفكديّرا تردافرا  ت   را 
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مدأ وذرددنرا صد درروا  ن  را توافدرم ه ر،ر وم ّروهذدرا عنوم  رالرتتوافدريفرا ع ملراإل
 ريتعنّددددَمدددد ررار و ددددوم ّروهدددد رمصدددد دررم  ولددددارمتهمددددارد دددد م رتت دددد وارا وضددددود  راإلر،اغدب ّددددا 

ار د ر رإ دوم ّرارارئضد ّرفت  ره رإىلرا فهدأرا د ئ  ر  د هدرا بعد درذا را عوئداربأيّدالر،ب   نمن
ارإذارك لدددد رمددددنرئضدددد ي را فكدددددروا    فددددار ورا دددد هجروا ع  دددد اروخب ّصددددر،اإ دددد ررا  ضدددد ي را كم ّدددد

وم دتوي  ر،روالرديكدنرإ ضد د ر  د هجراإلحصد  ،رابد  موررا كم ّد رممد ريتعنّدروا رديعاروحنوهد 
رر. هماردن ه ا تحن  را  

ار ورا  ع د اري ّددر ارا ع صداروإ رازدمح ربآالفرا كتبرذا را عوئدارا  وم ّروا كت اراإل
ارفكديّددراكرا زمدارا إورر دوم ّر ضد ي را فكددراإلا دود ربر رالرتعدأر  ّرب  ر ّندر،يفرموضود  رهذا

،روا    داروا غفندا،رتدبرددنرا  هضداروا ضاتجد ا كت   رتعجري ركُررصح ار  ّرر.ارئ رتك مو ألمّر
وا    فدددار،رااروا عندددأروا ضب ّدددارواحلدف ّدددع ول ّدددوا ،رواحل اثددداروا ع صدددداروا دددضا ،روا ت ددد سروا ت نددد 

ر...ا ددنف ّروا تج يدد رواالتجتهدد دروا رعددد ّرا  ددنأر ورا ر ع ددوا تدد ريوروا ت م دداروا وحدد اروا ر،اواهلويّدد
يددددد ريفرذ دددددكر،ر  دددددت   را ك دددددو  ردرا ددددداراعمن ّدددددسر الري ددددد ّرر- كنّددددد-ذ دددددكررب ددددد ر  ّرر،وغوهددددد 

رغ دارر؛يفرهذاراجمل اروشح  ربد  عوا  روا رد ددرا ط  داا كت ب  را درمحن رد  وينرصدحيار
وكدذ كرا  را د  را ددرر،اردندمرا مد روا عمد يفرإمن  رمر ددرا   اريفرا  ت   روترج  را مّر
ط دددد ربدددد رتنددددكرإىلرم ددددت   رمرددددد رلر نت   دددد ر وهفدددد ربعددددترا  صددددوصرا ردددد ررإ  هدددد ر دددد ب ًر

صددنمرابردن دد رو  دد ر-رور ددو  ر-تعدد ىل-  ددربرابرَمدد رروحنددنردنددمري ددنربصدد  ركدد ،را  صددوص
وا رددوعرا ددروضدعه رتجد رشدأل رويفرر-تعد ىل- ر  د نرابرو كنري   رذ كريتأروف ًرر-و ّنأ

رارارهلد رمد راإلديد  رب د  ر تندكرا  د نروا  دوالنروالرزد وزًرالر دئًد،را وئ را ذيرتجدىربد رئضد اد
رر.دنمرك رش  ارا طن ارابرتع ىلرا ت مّر

رتندددكرا فددد ه أارمدددنروا غددد لرا دددذيرحلددد رك دددوًر،راربغوهددد  دددوم ّرا دددتوعرا فددد ه أراإل (3
رفكددديّرارإدراكرا  عدد را دمن ّددنرحددوارك ددورمددنرح  ه هدد راعدد ر ددوم ّروا ددتوفراإلر،ا ددوم ّراإل
ارا تردددددددافرعمن ّدددددد دددددد ربفك؛راريفرغ يددددددارا صددددددعوبادنددددددمرح   تدددددد ريفرح ضددددددددر مدددددددًرر ددددددوم ّراإل

ر؟!را  ت   
وئض ي را ع   اروئضد ي را ردديعاروئضد ي رر وم ّرصعوبارا فص ربنرئض ي را فكدراإل (4
فف رجم ارا تعن أرديكنر؛ر ورا ك ددي ّررار  ر راإل  ررا  ر  ّر  صّر،را ر ورمع صدًرت رخي  را وائ ر
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ارا فهدأرذ دكر  مدارئضد ّروردرددنراآل ده رودرا ارك رم ه ريفرمع ارا فص ربنرهذدرا مورركنّر
   عداررح د رإ ّرر، ر د ر رهدذاراإل د ررف تعدذررا فصد  مّر،ردرمنرا بع د ّريوا تعن أر  ع رمعنر
ارواحد اريتصد رف هد را فكددروا ع  د اروا ردديعاروا عندأروا عمد روا وائد ركن ّداإل دوسرمت د رح   دارر

و كددنر،راوا  و ددارب  ّمددر، بم ددداوا فددددربر،كمدد ريتصدد رف هدد را  ضدد رب حل ضدددروا  ددت   ،ررا  دد  ّر
 ر.وا  ت   رهلذارا  ينرو وربع رحن،ر«اللمسوو ن ِسقط باللعسوو»

 : سالتي  دات الفبر اإلتُّ    
 ورا ددردن د رر،  را ددرت ت دددوا تحد يّرر دت  ن ّرا ر وم ّر ك رل تردفرمع ملرا فكدراإل

  را ددرواتجهتد روح ضدددرر تحد يّروار وم ّرب ر   رمنرموح ارم ض را فكدراإلالر،  ريواتجهه 
ذ ددكررُبددجرو كدد رالرلضدد  ريف،رب زدد درا تردددافرم ددت  ن  رمدد   طندد رمددنرا   دددرف هر،كددذ ك
وهدذاراإل د ررر،ارلتحددكريفرحد وددف د روضدع  ر لف د  رإ د رًرر،يفردوام تد را ك دوار َر تنَدا فكدرولُر

ر:ري وسردنمردد متن
يفرر دوم ّردد ر بدزرئض ي را فكددراإلاإلا زرا ر ي ردو رإ وارب هل فريفر: األ لَ

رر.تذكو ا  ض رواحل ضدر نت    روا
ارت دد د ردنددمر نمددار  دددافرا وضددوعرب  رددك را ددذير    دد ّردا رموح دداريدد ّر: الثانمنن 

رر.هلذدرا ورئار    ّرحي  راهل فرا 
رر.عنردن    ريُرر-تع ىل- راإلا زرفهور مدرلدتجورابر مّر
 : دات امي ثالث ا اللُّ    أت  
وا دددر،رارا دددرتجدد  رهبدد راإل ددوسردددنرا كددو رواإلل دد  رواحل دد اكن ّددا ع  دد اروا فكدددارا  (1

رر.وال    رد ه رحض رت  ر نأريفرلر   ركنّر ئ د ر طوا راإلل   را
رضدددددد ريّراحلرعمدددددددا ّر  روا رددددددكو را دددددددرارت طدددددد رب   ردددددد عرا ا  ضدددددد ي روا تحدددددد يّر (2

ود   تدد رارفكديّددا رتدد  رمددنرئ د هلدد رالطوئًددرمع بدداراإلل دد  را  ددنأو ددد رو  دد   بر،ر ددوم ّراإل
 ر.ا وم ّرت راإلد ن ّرور

َمدد رردوراإل ددوسرودنمدد ادر ع بددامه رمفّكدداروا ددربا را  تنفددارا دددرئدد ّرت ّودددا عدد رفرا  (3
عد  رارا ددريُرضد ريّرارواحلعمدال ّدوم رالعك  ردن  رمدنرا لردطارا ر، رمنرا ع   اواتجههأرالطوئًر

 ر.ا درتواتجه ريفرم  ا رلر   درهب را ركو را فكّر
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ارا ددر ّمد وراتط  راهل،را كربىر وم ّردا رمع ملرفضا را فكدراإلومم ريدت برهبذدرات ّر
رر.الب رمنرا وئوفرد  ه روا ت    رإ  ه 

لب  نرا لما ت     : جانَم ِ 
رر.دن ه ر وم ّرا درئ سرا فكدراإل   رنا ص درروا  طرتج لب (1
 ر.ارم ذرئ  مه ا را درتو  رئ  دارا مّروتج لبرا  واروا    د (2

ر:رارإىلرمدحنتنرك وتنا وارديكنرت   أرت ريورا مّرربفعنمراب ل
 ر.ا  ص: األ لَ
رر.وه رترم رمدحندراالتجته دروا ت ن  ر؛بع را  صَم ررمدحنا: الثانم 

ن د رصدنمرابرد-رفه رمدحنارب   رب   رل وارا وح ردنمرر واراب؛ر رمدحنارا  ص مّر
ح  ركمن رمصد دررا فكددروا ف د رر-صنمرابردن  رو   رو ّنأ-روالته ربوف ت ر-و   رو ّنأ

رر. ت روم طن  ت ل ديّرومت رئواد ر،ر وم ّراإل
 ي را  صدددوصردندددمردوا فهدددأرواال دددت الاروا تن ددد روت دددف هددد ردوررا   ددددروكددد  ردوررا فكددددر

وملرتكددنرا فددضار  تجددارإىلرر. ي د ددا وائدد روموح ددارا  تدد هجر و مل دد  ردنددمرصددحارا تط  دد روا ت
-رف دد ركدد  رر ددوارابر، دد ر رذ ددكراإل دد رارمف ه م ّددوضددواببرارم هج ّددي يدد رمصددطنح  ر

يه يد را  دد  راجمل د رر،ي دودرب ف د رحدكدارا تط  د روا  دواروا  د وار-صنمرابردن د رو  د رو دّنأ
ارر وم ّراراإل هج ّرملرا و كنرمع ،رصحارإتجدا ات ف  ت ركردن  رد  راحل تجارويُرر،  در ط دويُر

ملرخت ردنمرا عنم  ربع رتنكرا فدضارحدنربددز راحل تجدارر، ك ل ره هدارواضحاريفرذ كركنّر
رر.ا هج ّر نضواببروا  واد را 

ر:رصرا ع ملرا كربىر تنكرا فضاري رين ن ّروديكنر ن  ح ر  ريُر
ر،ينرهبددد ارا ددددرتجددد  را ددد    ددد ّرف إل دددوسرئددد رضدددأر ددد هدرا  وادددد را ؛رروحددد ارا ددد ين (1

  ر صوصد ّروإذارك ل رتنكرا د  ال را   ب ارئد رالح د رر،ا    رإىلرا ن بوصف رر   ار
يفر دد هدركنّدد رررا د دد  ارا  متددارئدد ربددد  رمددنرذ ددكرفدد  ّرر،اار ورمك ل ّددار ورزم ل ّددإئن م ّددار ورئوم ّدد

 هوي  رنّدددفأصددد اراإل دددوسرا تع دددورا ك مددد روا  دددورددددنرا ددد ينركر،ا   ددد ّرئوادددد ه رو رك نددد را 
صنمر-روملرتع ره  كرح تجارإىلرليبربع ريم ،ر(19:) اردمدا رالَ َِ  شهرآَ  الليهه اإلهسآالمِ 
رايعددد را ددد ينر  تجدددارإىلر يّدددرومل،ر(45:)ا حددد الرَ َخننناَنَ  الريَهمَنننم َ ر-ابردن ددد رو  ددد رو دددّنأ
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َللآن ِ ر ت     د ّرورإض فار ورزي داريفرئواد درومص دردر َم َأ آ ِنَرِب آ  الآمَننوآ  .(3:)ا  هد ا َلِبن آ ده
شد  ررا دتغوارو ا رعوذاررو ا تضن  ررو وبذ كري  ركم ارا  عمارومح يارا  ردرمنرا دافار

رر.ف  روضار م مهأرا     ر،نيا  رمن
،رف  د ددد  ارا  متدددارئددد ر كددد  ركمددد ارا د ددد  ارومت مهددد :ردندددمرم هددد  را   دددواا وفدددار  (2

ر،و دددددتأرا   دددددواروتوئددددد را دددددوح مصددددد دردرومت مهددددد ،ررووحددددد ارا ددددد ينرودمومددددد رو و ددددد ،روكمددددد ا
وتوا را ل    ربع رذ كرهور وفاردندمرم هد  ررا   ي را وح  ردنرتت ب را د  رو وضح ر  ّر

ارا و دددبر  رب ددد  را ّمددددمن ّدددتددد ب ربددد ر را   دددواروتُرر، هددد افرا   دددوارنرحددد را تع دددورددددعدددرّبرا   دددوارتُر
ر
ُ
ا نددددد رمدددددنرا   ددددد سربأم لددددداررمكدددددن تر،هوده وشدددددرته و دددددط ّر تع دددددارإ ددددد هأربا  دتجدددددار ن ددددد سروا 

ر،اال ت وفرو دا رواتجبرا عمدا ربع ريديدهأرمنرد د دارا ع د دروتجدوررا ديد  روضد  راحل د ا
 ر.كموئ را ن  ارم ه ارمنرا مأررفموئ رهذدرا مّر

ددددد هأروحددد ارر-صدددنمرابردن ددد رو  ددد رو دددّنأ-ر  ددد ر ر دددمرر دددواراب؛راوحددد ارا ّمددد (3
،ر را  ددد  رضددددورارهدددذدرا وحددد ار تح  ددد ر هددد افرا ددد ينروم  صددد را   دددواري تندددوبدددّنر،راا ّمددد

و وارمددارر.منرشدأل رإضدع فه َم رروإبع درك ،رمنرشأل رت د مه َم رروضدورارات ف اردنمرك 
ار نفددددددركن ّدددبدددد  فكدارا ،رمددد د ّربددد  وتجودرابرفدددددديّراريدددددت برف هددد را وتجدددودرا شددده  را ر ر ّمددد
وبد  ر را ددرر،هد اركنّروحد ر ألّمد ار دضات ج ّروب هلد فراالر،هأا رضكارب  و نجم داروا ع   ار

ار وه ّدددارواإلمددد رتوح ددد ر ددد  صريت ددد وارا دبوب ّدددر،ي ددد ردن هددد رابم دددداروب    ددد سرا دددذيرحيكمهددد 
وديتدد رمددنرهددذدراحل دد ارا دد ل  رحدد را دد ارر،روا  طندد روا غ يدداوا   ددواروا دد ينروا صدد رروا صددف  ر

صددنمرابر-ا دد  ررو ر ددمردد همهدد رر ددو  ر،وضددعه ردنددمرد  دد وررار ددد ه رابرتعدد ىل ّمددر.اآل دددا
 ر.ىلريوسرا  ينإوراه اراحل  ار،رارا مأ تكو ر مّرر-دن  رو   رو ّنأ

بدد ر  رت ددوسر وفدداردنددمرم هدد  را   ددوارالر«الخالانن » تكددو ر:را رددورىرواالتجتهدد در (4
روئدد س،ردد همهدد ر-أصددنمرابردن دد رو  دد رو ددنّر-روا رددورىرا دددر ر ددمرر ددواراب،ردنددمرا رددورى

- رم ر ددده ر ث بددد رابرإر،كأرا  دددنأ راحلدددر   ددد رفضدددنارمدددنرفضددد ه رهبددد ر مددددرابرتعددد ىلربت ف دددذ
ر ر ددذ ككمدد رروّررفهدد رمعنمددارغددورمن مددا،روإ رحج هدد رالرت ديددبردن دد رومحدد درا  دد سر-تعدد ىل
رديعاريوررا ر-ا  ويّره هدريفرا م ر ارا كم رهور-ب ره ر،را طغ   رم  دوورراال ت  ادر  لا

مهم ردند ر-  سرمنرح راحل كأرر،ا    دارا رديعاريفرك رتصدف  ويورر،ريفرمم ر اراحلكأ
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فهدد را تدد اسر،رمددنر هنهدد مددنرغددورشددورىررا  ريت ددذرئدددارًرر- ر ربتدد ت ّودددور،روح ددنرر يدد ،رم   تدد 
كمد رد د را   عداربدنراحلد كأرر،يتضدم  رد د را   عداربرتعد ىلربد  واراإل دوسر     ّروررشدد ّر
اررددددد ّرترددد وررالريكت دددبرا وئددددارراحلددد كأرمدددنرغدددور،ر صردن ددد ريفرا ع ددد وإ رملريُدددر،كدددوسوات
–والرتعتدربر،رالرتأ ذرا رورىرم هد رهدذدرا ك لداارويتعذرراحلف ظردنمروح ار مّر،رار  ضدوريّرا 

ا حكددد سرو ئ مددد رتتجدد وزرا ردددورىرحددد ر ددور   ددد ررئ ددد داٌررا   دددواِرردندددمرم هدد  ِرر وفددداًرر- دد اٍر
صدنمرابردن د رو  دد ر-رك لد را ردورىرمدنرا عد ملرا وىلرا ددر ر دمرر دوارابررو دذ كر،احلد ود
صدنمر-رمم ر دار د دوارابر يّدا  راد رب حد رر،إ رملريكدنرمدنرا تعدذرر،دتعّ دومدنرا ر-و دّنأ

،را دوح :ررمددتجعنارمدنرز وز رواح ًرر-  ّروا رك ّرمنرا -  نارا عه رر-ابردن  رو   رو ّنأ
ز درر-صنمرابردن  رو   رو ّنأ-رب روح رمنرتصدف  رر وارابرملريدد رمَررفك ر،وا رورى

-ارا ّمددا رددورىروإ دد عررإىلر  ّرر-صددنمرابردن دد رو  دد رو ددّنأ-ر وهبددذارل ّددر.ئدد سربدد ردددنرشددورى
َمدد رردنددمرمع بدداركدد ر ارمددنربعدد ه ت دد د را وفدداروا ّمددر-ا عصددومارمددنراإل دد عردنددمرضددو ا

ارا  دتجداروبدذ كريد فارا ّمدر،إىلريدوسرا د ينر هت صوصد ّر دوح رهلد رخبمنر موررملريتعد رارا ّر
 ر.ته روشهوده ردنمرا   سو ط ّر ن  سردنمر

ر  وعر ورا نو ر ورااللتم  را عدئ ّرب ط را   دردنرار،وحدمت ركداماراإلل   رودصمت  (5
وهدد ر مدددر؛ررو دد نارواحدد ارهدد را ت ددوىإاّلرر،وإ غدد  ركدد رو دد ه را تمدد ي ربددنرا  رددد،ر ورا كدد  ّر

ومددنرم تضدد   رهددذدرا كدامددارا ت دد ويريفرر،إ  دد رمتدد لر كدد رمددنر رادرمدد هأرإذاروف دد رابرتعدد ىل
،رابم ددد ر م مدددد ومددددنرم دددتن م هت را ترددددي راحلدددد را عددد دارا دددذيريت دددد وىرر،احل دددو روا واتج ددد  

 ر.وا ع ارا طن 

رب دت  رهدددد را ضددددم لارا كددددربىر تح  دددد ركدامدددداراإلل دددد  :رتط  دددد را رددددديعاريفرا دددد ا   (6
اإلل ددد  رمدددنرركدددنومتر،وي ددد را عددد ارا طنددد ربدددنرا نددد ،رار غدددورابرتعددد ىلويديدددددرمدددنرا ع وديّددد

ر« و الُّبننن   ن ه»ر-تعددد ىل- ت روفددد رشددددعرابر ددد  وح تج تددد روي ت رضددددوريّراحلصدددواردندددمر
ومد را ددت  رإ  همد روئدد سرر-صدنمرابردن دد رو  د رو ددّنأ-رارر ددو  ومصد دردركتد لرابرتعدد ىلرو د ّر

وبددذ كريتح دد رم دد  رمددنر هددأرم دد د رر،ا عتددربا دد سرم همدد ر ورمددنر حدد   رمددنرا د دداردنددمر 
 رك  دوب  ادردنمراحدضاسراإلل د  رومت،ر ارا    س َراراإلفت  روحَرا  ض  روحديّرا ع اروهورا ت وار

 ر.وا ع ارا طن ربنرابم  ر،اربرتع ىلروح دمنرا ع وديّر
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ولفد ر،را ر ر-تعد ىل-ه لت ريوسر ن رابرإد دارت   أرا  منرفن  را ت اررا  منرك (7
ا غ فدد ر ورا تغ فدد ردددنر،را   دد  را ددذير ح ثدد رتودددبراإلل دد  را  حدددفريفرا ع  دد اروا تفكددو

وحكمته ريفرر-تج رشأل –و د  ر ع م را  م  راحضام ر تربزرئ رارا    رر،ئ مارا وئ رو   ت 
  رك ددد رويعندددأراإلل ددد،ر مأّريفر ددد  ئه را دددارهل ّدددوتتجندددمر ال ددد  را  ددد راراإل،رتوئ تهددد رومك نددد 

،رارا  دت  ماضد ريّرفت دوسرا د وراراحلر،ا  م  روا كد  رومد هجرابرتعد ىلبنرورريتح  را تف د رب   
تصدددد رإىلرا ع دددد ردنددددمرمفهددددوسرا صدددد دفاروا ع دددد روا دافددددارفددددوروي ضدددد رروي هدددددرا دددد ينرا  دددد أ

د دأرصدوراروتُرر،اراحل هدارددنرا  ضد وا لردنر  هدرا  لن،ردنر  رت ت  رب روفضرل   ّراإل
 ر.ا  ت   

يفرارا  تمددنرهلددذدرا ّمددبددنر ريددوررا تع مدد رفدد ذاركدد  رتط  دد را رددديعاريرددكّر؛را دد دوا (8
درر دد ّرارودو دارتُرف بم ددارا  دنمار ّمدر، ريدوررا عوئد  رمد را د ر ا د دوارتردكّررفد  ّر،را د ا  

وإ ددددا ررا ارا تحديددددرإىلرا  ددد سرك فّدددوهدددورا ددد دوارحلمددد رر ددد ر   ددد ّركددد رإمك ل هتددد رهلددد فه را 
وم ه ر،روت ت  سر  هدرا و  ه را ردودار تح   رذ كراهل فر،ا   سرمنرا  نم  رإىلرا  ور

 ر.ابه دروا مدرب  عدوفروا  ه ردنرا  كد

رضددد ريّرار ن  ددد  راحل   ددد ّرن را ددد د هأرا شدددكّرر،ومددد ربدددأردن هددد ر،هدددذدرا ددد د هأرا كدددربى
هد ر ث ردربع رذ كرئدي ار وربع  ارمنرهذارا  د ارا دذيرب د درر دوارا ذيرال   روهر وم ّراإل
رر.صنمرابردن  رو   رو ّنأراب

وات د ردوررا فكددرر،اوئ م رف ه راحلّجدروه رمدحناراكتم رف ه را  ص: اللرَّل  الثانم 
ائد ر ي را د صردندمرا وائد روربدبرا ورد  رت ددمن ّددنمرمم ر ارر(ت  سَم ررإض فارإىل)ار  ص ارئ درًر

ت ددتم راريضدداربرددديّرارورل دد  ّر تدد را ددت والراعدد را تجدبددار ّرنّروغ ي تدد روكرردددد ّري  صدد را دد صرا 
وحددد ه ركمددد ريفرا دحندددارهلددد رر-صدددنمرابردن ددد رو  ددد رو دددّنأ-رارر دددوارابدصدددمته رالرمدددنر ددد ّر

وهدددذدرر. ورتصددد ي را وائددد ر صدددحارو دددومارا تجدبدددا،رتجددد إ روُراربددد رمدددنرإ ددد عرا ّمدددر؛ا  ددد ب ا
ديكدنر  رل  دمه رإىلرا داحد رر-صدنمرابردن د رو  د رو دّنأ-را درتن روفد ارر دوارابرا دحنا

رر.دوررا  صر ت  رإىلربع ر  ر رديّردوررا ع م را ا ت   ار   هدر
وهدد ردنددمرم هدد  را   ددواريفرموح ددارر،مدحنددارا وفددارا داشدد ا:رهدد رااللرَّلنن  األ لننَ
 ت  دد رلت هجدد روااللفعدد ارر  لدداراحل دد اربكدد رتجوال هدد ين ردنددمرا وائدد روهتدوت ددا دد    روم دد هجرفهمدد ر
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-ربعد ر  رك لد ريفرا  دديبار د رإىلرإ د عرا ّمدداريوّرردددود ّرم ددأ ارا عصدماروا   دارب  ر كدن،ربد 
نددد رارتندددكرا  وادددد را ددددرم ّروي ددد طدردندددمرلرددد عرا ّمددد،روحددد در-صدددنمرابردن ددد رو  ددد رو دددّنأ
،ر ددد دواروتوه دددد ركددد را ط ئدددد  ر دددد مته مته رامفهدددوسرم دددد ّرر  ددددويّرا  دددم  را  دددد رزار نعصددددرا 

ا ك منددارو هدد افه رته رات ج ّر ددضرإر ك لدد ريمدد ربدلدد مجره ايددارويديدددردي ّددارروا ّمدد،روه ايددارا  دد س
 ربكدددرودمدددر هدد رفددضارفددضارا وهددذدرر.و ددذ كرادتددرب ر وفدداردنددمرم هدد  را   ددوار،ا   دد ّرا 

رتددورتنددكرا دحنددارحدد رددد سَمدد رر  ّمددر،أرضدد رابرتعدد ىلرددد ه-روا  دد ارا وىلرمددنر وفددارد مدد  
 دحنارمثرا وصوارإىلرارابم داراروالت  ارالته ربع سفه رمدحنارفت ارواضطدالرويوّررابم دا

ف فضددد ررددددنرا وفدددارإىلرمندددوذ را ندددكرواحلكدددأرا دددوراث ّررالشددده  ريدددوّروهددد رمدحندددار،رامويّدددا 
رر.اردد ّرمنرددىرا     ارا ار    ّرارا      ّرا عدوارا 

ارا دذينراختدذوارمدنر    د ّرشه  را فص سربنررتج ارا ف  روا عنأروا فكدرورتج ارا كم ر
رفددد فض را  ددددنط  ر، ردو ررتجدددد ارا عندددأروا ف دددد و دوالًدددرئ ددد دا را    هددد رومداكدددد را  دددوىرح شدددد اًر

يفرر-صنمرابردن  رو   رو دّنأ-روارا مدردنمري رر واراب روا  د  ر وارمدارم ذر  را ت   
ويفرهدد رذ ددكرر،  را دد ر  واتجهدداريدد يّرهتدد راوت ايدد راالدتمدد دردنددمرا    هدد روئورر،راا  ي ددارا  ددور

وبددددز ربدددوادررر، وارلط ئهددد وزددد وزوارا ردددورىروضددد ّر،ر  ا دددت  راحلددد كمو ربك دددورمدددنرا صدددوح ّر
ومت د  رهدذدر،ردد سرابم دداا دتت  لرا مددرمت ًمد ر  دأر م دارراربعد فص را  ينردنرا  و ار  صّر

ار دد را  ضدد  ريدد رحيت تجدد ريفرجمدد ال را ف دد رف ه ّدد تجددارا ت ايدد ارإىلرا حكدد سرا ا فددضارب هددورراحل
َمدد رردك ددوروملريعددضِرررا  ضدد  روح  تدد رومصدد دردرإىلرحدد ّرح دد رحددوفاردنددمرا ددت وارر،ا  تنفددا

صددد رربعددد رذ دددكرلدددواار نعندددوسرَمددد ررو ددد د رذ دددكردندددمر ددد روتددد وينر،    ددد ّراددددضىراب لدددبرا 
وتفدئهددد ر،روشددد وده ارا كدددربىر دددوم ّربعدددترا فدددد راإلو رارتّكدددا فدددضرهدددذدروشددده  رر.ا دددوم ّراإل

ومد ررتدتج ريفرمع مهد رإىلرئضد ي راإلم مدار،ار فدزهت ر ح ا را دحنات ّودارمفكديّرحوارم وال ر
رئعددارا  و ددداروات دد ده رلت جددداردرومت ددد  ركددذ كربتمددد ّر،راارومعددد ركر هن ّدددا ن ّددحدد  رمددنرفددد ر

را دددرا ددتود  اراروا داشدد يّر  ويّدد نفتوحدد  را رامتدد ادًرابهدد درا  ددتمدروا فتوحدد  را دددرصدد ر را
رر.ه ارا   ب اركنّر م ويّراحلض را روا دي  را رحو 

ارارتفدو ر يّدحضد ريّرجمد ال رر دوم ّراإلر فج   رفتوح  رهدذدرا فدضار تضد  رإىلرا عمد
الضدددأرإىلررنْرحلمندددارر ددد  اراإل دددوسرا و دددنرمدددنرا عددددلروَمددد-اربردددديّرار ورح ددد ب  رذات ّدددئددد رار
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رتتعدد وررمثربدد   ردوامدد را ضددع روا ددوهن،ردنددمراال ددت ع لريفرتنددكرا دحنددار-إل ددوسرمعهددأا
بعد ر  ر صد برب دوعرمدنرا فصد سر-ارهل ّدا دذيرصد عت را  د راراإلراب يد رضد ريّرذ كرا  د ي راحل

را د ل ّدارا  هج ّدلت جدارتردويلرا دايداروا دتوارم  ومدارا ر-ا وم ّرم رم وم  رب  ه روئوهت راإل
رر.  را  نأربتنكرا تأويو ا عرس  م

رر
 
ر




