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 املستخلص
دكغ جالعالّ جُشؤ٣س جُـ٤ر٤س ك٢ ئهحس جُك٤حز ُطٞغ٤ن جُشٝجذو جالؾطٔحػ٤س ٝضٔكٞسٛح    

قٍٞ كٌشز جُخ٤ش هٞال ٝكؼال كحُط٘حهنحش ك٢ ٝعو جُؿٔح٤ٛش ظحٛشز ؿ٤ش هحذِس ُِطلغ٤ش ك٢ 

 جُٔؿطٔغ جالعال٢ٓ .  

جألٝهحٕ ٝئسجدز جُلشد ض٘رغ دجتٔح ٖٓ جإلهحس جُؼحّ ُِٔؿطٔغ جُز١ ٣ؼطرش ؾضءج ٓ٘ٚ كر٘حء 

ٓر٢٘ ػ٠ِ ذ٘حء جإلٗغحٕ،  ًِٝٔح ًحٕ جُٔؿطٔغ ٓطٔحعٌح ُٝألكٌحس ك٤ٚ دٝس ٝظ٤ل٢ جٗطظٔص ئسجدز 

  جُلؼحُس. جُلشد ٝض٘حكغص جُؿٜٞد ك٢ ٓغ٤شضٜح

ٝ ٣كحٍٝ جُركع ئذشجص دٝس كٌش جُؼالٓس ٓحُي ذٖ ٗر٢ ك٢ ضكو٤ن جُطٞجكن ذ٤ٖ جالػطذجٍ 

ٖ أعحع٤ط٤ٖ ُطؼض٣ض جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ٝرُي ك٢ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝ جُغ٤حع٢ ذٞفلٜٔح ٝقذض٤

 ذحإلؾحذس ػ٠ِ جالؽٌح٤ُس جُشت٤غس :

ٓح أغش جالػطذجٍ جُلٌش١ ػ٘ذ ٓحُي ذٖ ٗر٢ ك٢ ضكو٤ن جُطٞجصٕ جُخطحذ٢ ٝضؼض٣ض  -

 ُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س؟

 ًٔح ضلشع جُركع ج٠ُ ٓكحٝس ٓطغِغِس ٓؿ٤رح ذزُي ػ٠ِ جُطغحؤالش جُطح٤ُس :

ضقك٤ف جُؼو٤ذز ٝضلحف٤َ جُذ٣ٖ أّ ك٢ ضؿذ٣ذ هش٣وس جُطشـ َٛ ٣ٌٖٔ دٝس جُذجػ٤س ك٢  -

 ؟

 َٛ جالػطذجٍ ك٢ جُخطحخ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ قط٤ٔس كٌش٣س أّ مشٝسز جؾطٔحػ٤س؟  -

 ئ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣غْٜ جُخطحخ جُٔؼطذٍ ك٢ ضكو٤ن ٝضؼض٣ض ض٤ٔ٘س ٓؿطٔؼ٤س ؟ -

ز ٝضٞفَ جُركع ك٢ ٗطحتؿٚ ج٠ُ إٔ جالػطذجٍ مشٝسز جؾطٔحػ٤س هرَ إٔ ٣ٌٕٞ مشٝس

د٤٘٣س ٝإٔ جُخطحخ جُٔطضٕ ٣غْٜ ك٢ ئ٣قحٍ جُشعحُس ٝضكو٤ن جُٜذف دٕٝ جُِؿٞء ئ٠ُ أدٝجش 

ئه٘حع ٓطؼقرس ٝجضرؼص جُرحقػس  أغ٘حء ذكػٜح جُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢ جُطك٢ِ٤ِ ك٢ جعطوشجء ٓؾشٝع ذٖ 

ٗر٢ جُز١ جعٔحٙ ؽشٝه جُٜ٘نس ٓغ ضكذ٣ذ ػ٤٘س ٓقـشز ُِركع ضنٔ٘ص ًطحذ٢ دٝس جُٔغِْ ك٢ 

 ٢ ٝجُؼؾش٣ٖ، ٤ٓٝالد ٓؿطٔغ.جُوشٕ جُػحٗ

انفكشي، كهمبث مفتبحٍت : مبنك به وبً، انخطبة انذٌىً، انخطبة انضٍبصً، االػتذال 

 انىهضت .
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Abstract: 

 Islam has introduced the metaphysical vision to strengthen 

societal ties and focus them around the idea of benevolence in speech 

and actions. This is because paradoxes among masses are an 

unexplainable phenomenon in the Islamic community. Moreover, the 

individual’s volition usually springs from the general framework of the 

community being part of it. In addition, building homelands is based on 

building the human being. The more the community is coherent and 

ideas in it have functional roles, the more systematic the individual’s 

volition and the more competitive the efforts in its active move. In this 

light, the study attempts to highlight the role of thought of the great 

scholar Malik Bin Nabi in achieving coordination between moderation 

in the religious and political types of discourse being fundamental units 

in enhancing societal development. This can be achieved by answering 

the following questions;  

- What is the effect of the thought of moderation of Malik 

Bin Nabi in achieving balanced discourse and societal development? 

- Is the role of the preacher confined to correcting doctrines 

and religious details or in renewing the way of proposing things? 

- Does moderation in the religious and political discourse 

represent an intellectual or social necessity? 

- To what extent can moderate discourse contribute to 

achieving and fostering social development? 

To answer these questions, the study adopts the descriptive 

analytical approach to explain Ibn Nabi’s project which he called 

“Provisions of Development” within a small sample consisting of his 

two books; “The Role of the Muslim in the Twenty Second Century” 

and “The Birth of the Society”. The study concludes that moderation is 

a social necessity before being a religious obligation. The balanced 

discourse participates in communicating messages and achieving 

objectives without resorting to extremist tools for persuasion.  

 

Keywords: Malik Bin Nabi, religious discourse, political discourse, 

thought moderation, development.  
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 تىطئت:

ك٢ هغ٘ط٤٘س جُٔذ٣٘س جُٔؼِوس ػ٠ِ ؾرحٍ جُؾشم  091١ُٝذ ٓحُي ذٖ ٗر٢ ع٘س 

 جُؿضجتش١، ٖٓ أعشز كو٤شز .

فذسش هغ٘ط٤٘س ُٔحُي جُقـ٤ش أعحه٤ش ًػ٤شز ػ٠ِ ُغحٕ ؾذضٚ قٍٞ جُـضٝ جُلشٗغ٢،  

أقد ٓحُي جُوشجءز ٓ٘ز فـشٙ كأٛٔٚ إٔ ٣وشأ ًَ ٓح هحُطٚ ٣ذجٙ ذحُلشٗغ٤س أٝ جُؼشذ٤س، ٝك٢ 

 جُؿحٓغ جٌُر٤ش ضؼِْ ذٖ ٗر٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ .

ٜٓ٘ذعح  09١١غْ جٗطوَ ج٠ُ ذحس٣ظ ق٤ع ضخشؼ ػحّ  09٩١أ٠ٜٗ جُػح٣ٞٗس ػحّ 

جضؿٚ ٓ٘ز ٗؾأضٚ ٗكٞ ضك٤َِ جألقحد٣ع جُط٢ ًحٗص ضك٤و ذٚ، ٝهذ أػططٚ غوحكطٚ جُٜٔ٘ؿ٤س  .ًٜشذحت٤ح

 هذسز ػ٠ِ ئذشجص ٓؾٌِس جُؼحُْ جالعال٢ٓ كٞمغ ؾَ ًطحذحضٚ ضكص ػ٘ٞجٕ ٓؾٌالش جُكنحسز .

ك٢ ذحس٣ظ أفذس ذحُلشٗغ٤س: جُظحٛشز جُوشآ٤ٗس، ُر٤ي، ؽشٝه جُٜ٘نس، ٝؾٜس جُؼحُْ 

ُؿأ ج٠ُ جُوحٛشز ٝهرغ ُٚ ك٤ٜح ػ٠ِ ٣ذ  09١١ال٢ٓ، جُلٌشز جالكش٣و٤س جالع٣ٞ٤س، ك٢ ػحّ جالع

 ٝصجسز جالػالّ ًطحذٚ جُلٌشز جإلكش٣و٤س ج٥ع٣ٞ٤س

 ك٤ٜح ٝأفذس ق٤ع ػ٤ٖ ٓذ٣شج ػحٓح ُِطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ،  09١١جٗطوَ ج٠ُ جُؿضجتش ػحّ 

ُْ جالعال٢ٓ، جُٔغِْ ك٢ ػحُْ ٤ٓٞ٣حش ؽحٛذ ُِوشٕ، ٓؾٌِس جالكٌحس ك٢ جُؼح  ؾضجتش٣س آكحم

 جعطوحٍ ٖٓ ٓ٘قرٚ ٝضلشؽ ُِؼَٔ جُلٌش١ 09١١ك٢ ػحّ  جالهطقحد .

ًحٕ ٓحُي ذٖ ٗر٢ سؾَ ضو٢ ًٝحٕ أًػش دػٞجٙ " جُِْٜ جسصه٘ح جُقرش ٝجُطوٟٞ" 
0 

٣ٝؼطرش ٓحُي ٖٓ جػالّ جُلٌش جالعال٢ٓ جُؼشذ٢ ك٢ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ، ٝ أقذ سٝجد جُٜ٘نس 

 ًٔح ٣ٌٖٔ جػطرحسٙ جٓطذجدج الذٖ خِذٕٝ.جُلٌش٣س جالعال٤ٓس، 

ًحٕ ٓحُي ٣و٤ْ ٗذٝز أعرٞػ٤س ك٢ ذ٤طٚ ٢ٓٞ٣ جُغرص ٝجالقذ، ذحُؼشذ٤س ُِٔؼشذ٤ٖ ٝ 

ذحُلشٗغ٤س ُِلشٌٗل٤٤ٖٗٞ، ق٤ع ضكُٞص ٛزٙ  جُ٘ذٝز ئ٠ُ ِٓطو٠ ُِلٌش جالعال٢ٓ ع٤طٞجفَ ئ٠ُ 

 ج٤ُّٞ.

حُؼشذ٤س ُِٔؼشذ٤ٖ ٝ ًحٕ ٓحُي ٣و٤ْ ٗذٝز أعرٞػ٤س ك٢ ذ٤طٚ ٢ٓٞ٣ جُغرص ٝجالقذ، ذ

ذحُلشٗغ٤س ُِلشٌٗل٤٤ٖٗٞ، ق٤ع ضكُٞص ٛزٙ  جُ٘ذٝز ئ٠ُ ِٓطو٠ ُِلٌش جالعال٢ٓ ع٤طٞجفَ ئ٠ُ 

 ج٤ُّٞ.

جٓح ٓحُي كوذ جٗطوَ ج٠ُ ؾٞجس سذٚ ك٢ فٔص ػ٤ٔن ذؼ٤ذج ػٖ جالمٞجء ك٢ 

 ك٢ جُؿضجتش. 09١١\01\١0

ٓحُي: "  هحٍ ٓحُي ُضٝؾطٚ خذ٣ؿس كشٗغ٤س جالفَ ٝجُط٢ أعِٔص ذؼذ صٝجؾٜح ٖٓ

عأػٞد ذؼذ غالغ٤ٖ ع٘س "
٩  

آٖٓ ٓحُي ذٖ ٗر٢ إٔ جُكنحسز : جٗغحٕ، ٝ ضشجخ، ٝ صٖٓ
٩١ 

ٖٓ ٓإُلحش جالعطحر ٓحُي سقٔس هللا ػ٤ِٚ :
 

 جُظحٛشز جُوشآ٤ٗس ·0

 09١0ضأٓالش ·  ٩

 09١٩ذ٤ٖ جُشؽحد ٝجُط٤ٚ · ١

 09١٩دٝس جُٔغِْ ٝسعحُطٚ ك٢ جُػِع جألخ٤ش ٖٓ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ · ٤

 09٤١جُٜ٘نس ؽشٝه · ١

 09١١جعال٢ٓ  ًُٞٓ٘ٞعكٌشز · ١

  09١٤ٝؾٜس جُؼحُْ جالعال٢ٓ · ١

 : مقذمت 
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ال ضضجٍ جألٓس جُٞعو جُٔ٘ٞه ذٜح أٓحٗس جُؾٜحدز ػ٠ِ جُ٘حط ٝه٤حدضْٜ ئ٠ُ جُخ٤ش ضٔطِي 

جُ٘ـ جإل٢ُٜ جُغ٤ِْ جُخحضْ ٝجُخحُذ، ٝ جُز١ ٣ؾٌَ جُوٞز جُٔإِٛس ُِٜ٘ٞك ك٢ ًَ ٌٓحٕ ٝ صٓحٕ 

جُلحػ٤ِس ٝضكو٤ن جُؼذٍ، ٝجألٖٓ ٝ جالػطذجٍ، ٝ ٛزج جُكلع ُٖ ٣كون ئال ذغٖ٘ هللا ك٢ ٝ ئػحدز 

 .جألٗلظ ٝ هحهحش جُرؾش ك٢ جُكَٔ ٝ جُ٘وَ ٝ جُطٔػَ ك٢ جُغِٞى

ئٕ جُكنحسز جُـشذ٤س ؾِرص ئ٠ُ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ جُوذ٣ْ مشٝذح ٖٓ جُط٘حهل جُذجخ٢ِ 

طٟٞ جُؼحدجش ، ك٘ؾحهحش جُلشد ٝأكٌحسٙ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔؼطوذجش ٝجُط٘حهل جُخحسؾ٢ ػ٠ِ ٓغ

 ك٢ ًَ ٓؿطٔغ ض٘غخ ػ٠ِ ٓ٘ٞجٍ جُٞسجغس.

كؼَِ جُطذ٣ٖ جُط٢ ُكوص ذحألْٓ جُغحذوس، ًٝحٗص عررح ك٢ ئكؾحٍ ٓؾشٝع جُٜ٘ٞك ذٜح، 

قزسٗح ٜٓ٘ح جُخطحخ جإل٢ُٜ ك٢ ٗـ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، كٌحٗص هقـ جالٗر٤حء ػرشز ٝ ذ٤حٗح ٝ ٛذ٣ح 

 هح٣س ٖٓ جالفحذس ذٜزٙ جُؼَِ. ٝ ٓٞػظس ٝ عر٤ال ئ٠ُ جُٞ

ٝ ك٢ ٓوذٓس ضِي جُؼَِ جخنحع جُ٘ـ جال٢ُٜ ئ٠ُ جُٜٟٞ، ك٤طكٍٞ جُذ٣ٖ ٖٓ ٓكٞس 

 ٓكشى ٝ ٓكلض ٝ دجكغ، ئ٠ُ ٓؼٞم ٝ ٓػرو ٝػحتن أٓحّ جالعطٔشجس٣س ٝجالعطذجٓس. 

ٝ ضكٍٞ جُطذ٣ٖ جُٔـؾٞػ ػ٘ذ ذؼنْٜ ٖٓ ضض٤ًس جُ٘لظ ٝ ضٜز٣د جُغِٞى، ئ٠ُ ضؼز٣د 

شجف جُغِٞى ٝ جُخشٝؼ ػٖ جُٔغ٤شز جُغ٤ِٔس ٝ جُقك٤كس، ٝ جُوؼٞد ػٖ أدجء جُ٘لظ ٝ جٗك

وئن تتىنىا ٌضتبذل جألٓحٗس، ٝ جُط٢ُٞ جُز١ ٣ٜٔذ ُالعطرذجٍ خنٞػح ُغ٘س جُطذجٍٝ جالؾطٔحػ٢ } 

كِوذ أَٛ هللا جألٓس جُٔكٔذ٣س ألٓش٣ٖ مشٝس٤٣ٖ ٣ؿد  ٨٢دمحم:قىمب غٍشكم ال ٌكىوىا امثبنكم { 

 جُؼ٘ح٣س ذٜٔح: 

و كزنك جؼهىبكم أمت وصطى نتكىوىا شهذاء ػهى انىبس : ضٔػَ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ } أونهب

....   } 

ٝٛزج ٓرذأ جُٞعط٤س ٓؼِٖ ػ٘ٚ ك٢ أقذ ٜٓٔحش جألٓس جُٔكٔذ٣س ٓوطذ٣س ذزُي ك٢ سٓض 

 دػٞضٜح ٝأ٣وٞٗس ئ٣ٔحٜٗح دمحم جذٖ ػرذ هللا ػ٤ِٚ جكنَ جُقالز ٝجُطغ٤ِْ 

ٜح أٓحٗس جُؾٜحدز ػ٠ِ جُ٘حط ٝ ه٤حدضْٜ ئ٠ُ جُخ٤ش ضٔػَ كال ضضجٍ جألٓس جُٞعو جُٔ٘ٞه ذ

جُ٘ـ جال٢ُٜ جُغ٤ِْ جُخحضْ ٝجُخحُذ . جُز١ ٣ؾٌَ جُوٞز جُٔإِٛس ُِٜ٘ٞك ك٢ ًَ ٌٓحٕ ٝصٓحٕ ٝ 

ئػحدز جُلحػ٤ِس ٝ ضكو٤ن جُؼذٍ ٝ جالٖٓ ٝجالػطذجٍ، ٝ ٛزج جُكلع ُٖ ٣طكون ئال ذغٖ٘ هللا ك٢ 

جُكَٔ ٝ جُ٘وَ ٝ جُطٔػ٤َ ك٢ جُغِٞى، كؿ٤٘حش جُٞسجغس ٗحهِس جالٗلظ جُغ٤ِٔس ٝ هحهحش جُرؾش ك٢ 

 ُِؼحدجش جألخاله٤س ٝ جالؾطٔحػ٤س ًٔح ضلؼَ ؾ٤٘حش جُٞسجغس جُؿغذ٣س .

نٍكىن انشصىل شهٍذا ػهٍكم وتكىوىا شهذاء : ٓطٔػَ ك٢ هُٞٚ ػض ٝ ؾَ } وثبوٍهمب

 { ػهى انىبس

ٝ ٛزج ٓرذأ جُؾٜحدز ٝجألٓحٗس كِزُي هذ ٣ٌٕٞ ٓرذأ جالمطالع ذٜزج جُؿؼَ ٝ أدجء ٛزٙ 

جألٓحٗس ٝقَٔ ٛزٙ جُشعحُس ك٢ جُؾٜحدز ػ٠ِ جُ٘حط ذٔشجهرس ؽٜحدز جُشعٍٞ جٌُش٣ْ ػ٤ِ٘ح، ٝ 

 ه٤حدضْٜ ئ٠ُ جُخ٤ش ٛٞ جُطؿغ٤ذ جُلؼ٢ِ ُِو٤ْ جُوشآ٤ٗس ٝ جُطؼح٤ُْ جُ٘ر٣ٞس ٝكن جُر٤حٕ ٝ جُط٘ض٣َ. 

ٖٓ ٛ٘ح ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ إٔ أٓس جُؾٜحدز ٓذػٞز ئ٠ُ ٓشجؾؼس جُكشًس جُذؤٝذس ػرش ٝ 

 ٓشجقَ ضطٞسٛح ٝ جٗطوحُٜح ٖٓ ػقش ئ٠ُ آخش.

ُزُي ٤ُظ ٖٓ جُنشٝس١ إٔ ٗؼِْ جُٔغِْ ػو٤ذز ٛٞ ٣ؼِٜٔح، ذَ جالْٛ ٖٓ رُي إٔ ٗشد 

 ئ٠ُ ٛزٙ جُؼو٤ذز كحػ٤ِطٜح ٝ هٞضٜح جال٣ؿحذ٤س، ٝ ضأغ٤شٛح جالؾطٔحػ٢.

د ػ٠ِ جُذجػ٤س ج٤ُّٞ إٔ ٣ؾؼش جُٔغِْ ذٞؾٞد هللا ٝذأٗٚ ٓقذس ُِطحهس جُط٢ جر ٣ؿ

ضطٔظٜش ك٢ ع٤شٝسز جُك٤حز جالؾطٔحػ٤س ٝجُٜ٘ٞك ذحُلٌش جُو٢ٓٞ دجخَ ؽرٌس جُؼالهحش جُط٢ 

 ضشذو جُٔغِْ ذأخ٤ٚ جُٔغِْ ًٔح ضشذو جُكحًْ ذحُٔكٌّٞ ٝجُشت٤ظ ذحُٔشؤٝط  ..
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ِوح ػٖ ػو٤ذضٚ جُط٢ جٗطوِص ج٤ُٚ ػٖ هش٣ن جُٞسجغس كٔؾٌِس جُٔغِْ ج٤ُّٞ أٗٚ ُْ ٣طخ٠ِ ٓط

ؽأٜٗح ؽإٔ جُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ ٝجُؼشف، ذَ ظَ ٓإٓ٘ح ٓطذ٣٘ح ذطش٣وس ضو٤ِذ٣س ٓ٘ـِوس ػ٠ِ هٞهؼس 

جُخشجكس جُشج٤ٓس إٔ جالٗلطحـ جُكنحس١ ٓ٘حك٢ ُطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ، ٝجالٓش ٖٓ رُي إٔ ٛزٙ جُؼو٤ذز 

زُي ٓشٝٗطٜح جالؾطٔحػ٤س، ٝ أفركص ذزُي عًِٞح كشد٣ح ضؿشدش ٖٓ جٗغح٤ٗطٜح ٝكحػ٤ِطٜح كلوذش ذ

 ٣طؿغذ ك٢ أدجء جُقِٞجش ٝذؼل جُؾؼحتش جُذ٤٘٣س ..

ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٗوش إٔ جُٔؿطٔغ جُغ١ٞ ك٢ قحؾس ٓحعس ئ٠ُ ػ٤ِٔحش جُطؿذ٣ذ، ٝجٌٗحس ٗٞجذص 

جُغٞء، ٝجعطؾؼحس ٓغإ٤ُٝس جُ٘قف ٝجُط٘حفف ًٞجقذ ٖٓ أْٛ ٓوحفذ جُذ٣ٖ ٣وٍٞ جُشعٍٞ 

 جُذ٣ٖ جُ٘ق٤كس{ أخشؾٚ ٓغِْ.جٌُش٣ْ } 

كحُ٘ق٤كس دٍ ػ٤ِٚ سعٍٞ هللا ػ٤ِٚ جُقالز ٝجُغالّ ؽحِٓس ٌَُ ٓٞجهغ جُك٤حز ٝ 

كؼح٤ُطٜح، ك٢ٜ ؽش٣ؼس هللا  ٝ ٜٓ٘حؼ سعُٞٚ جٌُش٣ْ . ٝ ٢ٛ ُِؼحٓس ٓٞػظس ٝجعطوحٓس، ٝ ُِذػحز 

د جالؾطٜحد قؿس ٝ ئٗحذس، ٝ ضكز٣ش ٖٓ ٓـرس جُخشٝؼ ػٖ جُو٤ْ جالعال٤ٓس. جألٓش جُز١ ٣ططِ

" ئن هللا ٝجُطؿذ٣ذ ٝجُطق٣ٞد ذؼذ إٔ ضٞهق ٝق٢ جُغٔحء ٝجغرحش رُي هٍٞ جُشعٍٞ جٌُش٣ْ 

 .أخشؾٚ أذٞ دجٝٝدٌبؼث نهزي األمت ػهى سأس كم صىت مه ٌجذد نهب دٌىهب "

جُخطحخ جُذ٢٘٣ ٢ً ٣كون جُذٝجكغ جُذجخ٤ِس  ف٤حؿسٝ ٖٓ مشٝس٣حش جُطؿذ٣ذ جػحدز 

 ئ٠ُ جٗطلحمس جُوِد ُط٘طقش ػ٠ِ ٓح أفحذٜح ٖٓ خٍٔٞ.ُذٟ ؾٔح٤ٛش جُؾؼد جُٔطؼطؾس 

كحألٗر٤حء فِٞجش هللا ٝعالٓٚ ػ٤ِْٜ ُْ ٣ٌٞٗٞج ػِٔحء ٌُِالّ جُٔؿشد، ذَ ًحٗٞج ٣كِٕٔٞ 

 هحهس أخاله٤س خحهرص جُلطشز جُغ٤ِٔس جُٔٞدػس ك٢ جُ٘لظ جُرؾش٣س.

ش ٝ جُخطحخ جُٔؼطذٍ ٜٓٔح ًحٕ ضٞؾٜٚ ٛٞ جُز١ ٣ٌٖٔ جُٔخحهد ٖٓ ٓشجؾؼس جُزج

 ٝضـ٤٤ش جُ٘لظ ذطؿحٝص جُٔأُٞف.

ٝ جُون٤س جُط٢ ٗغحسع ئ٠ُ ئ٣نحقٜح ٢ٛ عرَ جُخطحخ جُٔؼطذٍ ٝٗؿحػس جُكٞجس 

ٝضٞغ٤ن سٝجذو جالعطٔشجس٣س ذ٤ٖ ؾ٤ِ٤ٖ أقذٛٔح هش٣د ٖٓ ػٜذ جُ٘رٞز ذحُٞسجغس جُؾشػ٤س ٝآخش ُْ 

ٔغ٤ِٖٔ ٝ ٣ؼذ ٣شٟ ٖٓ أغش جُقحُك٤ٖ عٟٞ ٓٞسٝظ هذ ٣ؼذٙ ضحسز ٓحد٣ح ِٓٔٞعح ك٢ ػحدجش جُ

ػرحدجضْٜ ، ٝضحسز أخشٟ ال ٓحد١ ٝؿ٤ش ِٓٔٞط  ك٢ جمٔكالٍ ذإس جُطالقْ جالؾطٔحػ٢ جقذ 

 ٓوٞٓحش جالٓس جالعال٤ٓس.

ٛ٘ح ٣ٌٖٔ دٝس جُطٞجفَ جُلؼحٍ ذ٤ٖ سؾَ جُذ٣ٖ ٝ جُٔلٌش جُغ٤حع٢ ٖٓ ؾٜس ، ٝ ٗٔحرؼ 

ٞؾ٤س ٝجُ٘لغ٤س ٖٓ جُٔؿطٔغ ٖٓ ؾٜس أخشٟ، ُطؿ٘د جُقذجّ جُلٌش١ ٗط٤ؿس جالخطالكحش جال٣ذُٝ

 ذ٤ٖ جُٔشعَ ٝ جُٔطِو٢.

زٛٞ ئفالـ جُلٌش ال ضقك٤ف جُؼو٤ذ كأعحط جُٜ٘نس
٤

 

٣ٝؼطرش جُٔلٌش جُؿضجتش١  ٓحُي ذٖ ٗر٢  ٛٔضز ٝفَ ٝقِوس ٜٓٔس ك٢ ضحس٣خ قشًحش 

جُطؿذ٣ذ ٝسٝجد جالفالـ، ًٔح ٣ؼذ ٜٓ٘ؿٚ جُٔط٤ٔض جُذجػ٢ ئ٠ُ جالػطذجٍ ٖٓ أؾَ جُٜ٘ٞك ٝ 

 جالؾطٔحػ٤س ٝ جُػوحك٤س.ئػحدز ذ٘حء جُؾحًِس 

ٖٓ خالٍ جالخش، ٝ  جُزجشًٔح ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ إٔ جالعطحر ٓحُي سقٚ هللا ضٌٖٔ ٖٓ ٓؼشكس 

رُي ذٔح قطٔٚ ػ٤ِٚ جُؼ٤ؼ دجخَ ٓؿطٔغ ؿشذ٢ ٓطلطف ئ٠ُ  قذ خذػ ك٤ٚ ق٤حء ؽحخ ٓغِْ ك٢ 

ف ٓوطرَ ػٔشٙ، ٌُٖ أٓش جُٔإٖٓ ًِٚ خ٤ش كِؼَ رُي جالٗكال٢ُ جالخاله٢ جُظحٛش ك٢ ػش

ٓؿطٔغ ؿشذ٢ جفطذّ ٓغ غوحكس ػشذ٤س ٝه٤ْ جعال٤ٓس ٓطأفِس ك٢ ؽخق٤طٚ ًٔح قذظ ٖٓ هرَ 

ٓغ ٓلٌش جعال٢ٓ عحذن ٝٛٞ جُغ٤ذ هطد، كغررص ضِي جُٔظحٛش ٛضز ٗلغ٤س ٓٔح عٔحٙ جالغ٘حٕ " 

جُخٞجء جُشٝق٢ ُِٔذ٤ٗس جُـشذ٤س "
١ 
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ٖٓ ٓؾشٝع  ٣طؿضأٝٛزج ٓح أغش ػ٠ِ كٌش ذٖ ٗر٢ ُٝٝذ ُذ٣ٚ كٌشز إٔ جُذ٣ٖ ؾضء ال 

 جالٗغحٕ ًٔح سآٙ ٛٞ. 

ٖٝٓ أْٛ جالكٌحس جُط٢ ٗحمَ ٓحُي ٖٓ أؾِٜح ٝجػطرشٛح أقذ ٓوٞٓحش جُٜ٘نس ٝأعرحخ 

 · جٗطوحُٜح ٖٓ جالٗكطحه ج٠ُ جالصدٛحس:

 أعِٔس جُكذجغس ٤ُٝظ ضكذ٣ع جالعالّ· 0

 ال ضؿذ٣ذ جإلعالّ ذحإلعالّجُطؿذ٣ذ ·٩

 ٔغ جالعال٢ٓجُٔإجخحز جُلؼ٤ِس ٢ٛ أعحط ه٤حّ جُٔؿط·١

 أعحط جُٜ٘نس ٛٞ جفالـ جُلٌش· ٤

ُِلِغلس  جُٜٔ٘ؿ٤سًٔح ٣ؼطرش ذٖ ٗر٢ جُ٘ظشز جُو٤ٔ٤س ُِلٌش جُذ٣ٌحسض٢ ٝجالعطٔشجس٣س 

جُخِذ٤ٗٝس، جال إٔ جُٜ٘نس جالعال٤ٓس ُْ ضطورَ سؤ٣س ٓحُي ألٜٗح  ُْ ضِطلص ئ٤ُٜح كِْ ضغطٞػرٜح، ُْٝ 

 الضٜح. ضأُق ٛزج جُٜ٘ؽ جُ٘وذ١ جُز١ ؾحء ٓؼحًغح ٤ُٔٞ

كحُشؾَ ػ٠ِ ٓذٟ ٓغ٤شضٚ جُلٌش٣س جُكحكِس، قحٍٝ ضوذ٣ْ دٝس جُٔغِْ جُٞجغن ذزجضٚ 

ٝٝؾٞٙ، ٝجُٔوط٘غ أٗٚ ذآٌحٗٚ  إٔ ٣وذّ هٞم جُ٘ؿحز ُِرؾش٣س
١  . 

كلٌش ٓحُي ٣ذٝس قٍٞ ٓؾٌِس جُطخِق جُكنحس١ جُز١ ٣وق ػحتوح أٓحّ جألٓس جُٔكٔذ٣س، 

جُذ٢٘٣ جُز١ ضوٞهغ قٍٞ كٌشز جُطذ٣ٖ ك٢ قذ رجضٚ ٝ  ٖٝٓ ضرؼحش ٛزج جُطخِق ٓح آٍ ج٤ُٚ جُخطحخ

كإٔ ضضدسد ذحُؼِْ ٛزج ال ٣ؼ٢٘ ػذّ جُط٤ٌِق  أؿلَ جُؿحٗد جإلٗغح٢ٗ  ٝ جُذجكغ جُْٜٔ ُِط٤ٔ٘س

 ١ ٝكوذجٕ ٓؼ٠٘ جُذٝس جالؾطٔحػ٢

كذ جهط٘غ جُٔلٌش ٓحُي ٖٓ ًطحذحضٚ جأل٠ُٝ إٔ ' ٓؾٌِس ًَ ؽؼد ٢ٛ ك٢ ؾٞٛشٛح ٓؾٌِس 

ُؾؼد إٔ ٣كَ ٓؾٌِطٚ ٓح ُْ ٣شضلغ ذلٌشٙ ئ٠ُ قذجغس جالٗغح٤ٗس، ٝ ٓح ُْ قنحسز، ٝال ٣ٌٖٔ 

 ١ ٣طؼٔن ك٢ كْٜ جُؼٞجَٓ ضر٢٘ جُكنحسز أٝ ضٜذٜٓح

 : أهمٍت انذساصت

ضشؾغ أ٤ٔٛس سفذ ٝضك٤َِ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ٝأ٤ٔٛطٜٔح جُرحُـس ك٢ ضكو٤ن 

هٞجّ جُذُٝس جُٔغطوشز ئ٠ُ ػذد ٖٓ جالػطرحسجش جُط٢ ضطقَ ذحُخطحخ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخقٞؿ، 

ٝضطقَ ذحُٔٞمٞع ٖٓ ؾٜس، ٝ ضطٞس جُركٞظ ك٢ ٛزج جُغ٤حم ٖٓ ؾٜس أخشٟ . ٝٗٞؾض ٛزٙ 

 جالػطرحسجش ك٤ٔح ٢ِ٣: 

 

 ببساث انخبصت ببنمىضىع: االػت-١

كع جُز١ ٣ٔػَ ٓٞمٞع جالػطذجٍ ك٢ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ أقذ أْٛ ٓؿحالش جُر

ضخققحش ػذز ٜٓ٘ح جُؼِّٞ جُؾشػ٤س، ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س، ٝجُؼِّٞ جالٗغح٤ٗس،  ٣ٌٖٔ جدسجؾٚ ضكص

أ٤ٔٛطٚ ذٞفلٚ  ًٔح جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ..... ٝؿ٤شٛح ٖٓ جالضؿحٛحش جُلٌش٣س، ًٔح ٣غطٔذ جُٔٞمٞع

 ٓؿحال ذكػ٤ح ست٤غ٤ح ك٢ ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جُٔؿطٔؼ٤س ٝ ٣رشص رُي ك٢:

جالسضرحه جُٞغ٤ن ذ٤ٖ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ذٞفلٜٔح أدجض٤ٖ ُِطٞؾ٤ٚ ٝجُطٞػ٤س  ●

ٝٗؾش ه٤ْ جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ ضؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٝ ٓططِرحش جُذُٝس ، رُي جالسضرحه جُز١ ٣ؼٞد ضحس٣خ٤ح ج٠ُ 

ٝجُٔغطؼٔشجش جُـشذ٤س ُِرالد جالعال٤ٓس ٝٓح ضالٛح ٖٓ ضرؼحش ػ٠ِ ٓغطٟٞ كطشز جُكشٝخ 

 جُٔؼطوذجش ٝجُؼحدجش

جسضرحه ٓٞمٞع جُخطحخ جُذ٢٘٣ ذذسجعس جُ٘ظْ جُغ٤حع٢ ٝ ًزج جسضرحه جُخطحخ ●

جُغ٤حع٢ ذحُو٤ْ جُذ٤٘٣س ُألٓس جُٔكٔذ٣س، ٝ رُي ٖٓ ٓ٘طِن إٔ ًَ ضٞؾٚ د٢٘٣ ٣لشص جُ٘ظحّ 
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ًٔح إٔ هر٤ؼس ٝد٣٘ح٤ٌ٤ٓس جُ٘ظحّ جُغ٤حع٢ ضؼذ أقذ أْٛ ٓإؽشجش جُكٌْ جُغ٤حع٢ جُٔالتْ ُٚ، 

 ػ٠ِ هر٤ؼس جُطٞؾٚ جُذ٢٘٣.

أْٛ جُونح٣ح جُؼح٤ُٔس جُٔشضرطس ذحُلٌش جالفالق٢ ك٢ جُٔؿطٔغ، جر  ذاقذٟجسضرحهٚ ●

ضؼذ قشًس جالٗظٔس جُغ٤حع٤س أقذ جُٔإؽشجش جُٜٔٔس ُِكٌْ ػ٠ِ ٓذٟ جُطٞجكن ذ٤ٖ ٓوٞٓحش جُذ٣ٖ 

 .جُكح٤ًْْ جُ٘ظحّ ٝ ضؼحُ

 االػتببساث انخبصت ببألطش انىظشٌت و انمىهجٍت نهبحث فً انمىضىع: -٩

٣ؾ٤ش ٓغف جُطشجظ جُػوحك٢ جُٔطؼِن ذحُذسجعحش جالٗغح٤ٗس ٝجُلٌش٣س جالؾطٔحػ٤س ئ٠ُ إٔ 

جُطذجخَ ذ٤ٖ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٣ؼذ ٖٓ جُٔٞجم٤غ جُؾحتٌس جُط٢ ال ٣ضجٍ ٣ٌط٘لٜح جُـٔٞك، عٞجء 

 جُرحقػ٤ٖ ك٢ جُكوَ جُغ٤حع٢ أٝ ٖٓ ٓ٘ظٞس سؾحالش جُذ٣ٖ ٝجُؾش٣ؼس. ٖٓ ٓ٘ظٞس

ٝ هذ ؽٜذ ٛزج جُكوَ ٗوِس ٗٞػ٤ٚ ك٢ ٓؿحالش جُركع ٝجُطوق٢ ػٖ أعرحخ جُطٞجكن 

ٝجالخطالف ٝجُٜ٘ٞك ٝجالٗكطحه، ٝجْٛ ٓح ٣ٌٖٔ ضوذ٣ٔٚ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ٛٞ جُط٘ظ٤ش، ٝضطر٤ن 

جُؼِّٞ جُؾشػ٤س ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ػ٠ِ قذ ٓ٘حٛؽ ٝٗٔحرؼ ذكػ٤س ٝجعؼس جُ٘طحم ك٢ ٓذجسط 

 عٞجء. 

 : هذف انذساصت

ضٜذف ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ  سفذ عرَ جالػطذجٍ ك٢ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ٝرُي ٖٓ 

خالٍ هشجءز ضك٤ِ٤ِس ك٢ كٌش جُؼالٓس ٓحُي ذٖ ٗر٢ ٝٓذٟ ج٤ٔٛطٜح ك٢ ذ٘حء جُٞقذز جالؾطٔحػ٤س ٝ 

 أعحعح ك٢ ه٤حّ جُٔؿطٔغ جالعال٢ٓ .ضكو٤ن جُٔإجخحز جُلؼ٤ِس جُط٢ ضؼطرش 

ٝ ٣٘ذسؼ ضكص ٛزج جُٜذف جُشت٤غ٢ ػذد ٖٓ جالٛذجف جُلشػ٤س ضغؼ٠ جُذسجعس ئ٠ُ 

 ضكو٤وٜح ٝ ٢ٛ: 

 جذشجص جُذٝس جُْٜٔ ُالػطذجٍ جُلٌش١ ٖٓ أؾَ ف٤حؿس خطحخ ٓطٌحَٓ  ٝ ٓطضٕ  ١

 سفذ أذشص جالضؿحٛحش جُ٘ظش٣س  ٝجُٜٔ٘ؿ٤س ك٢ ٛزٙ جُركٞظ  ٩

  و٤ْ جُذ٤٘٣س جُٔؼطذُس جُط٢ ؾحء ذٜح كٌش ٓحُي ذٖ ٗر٢سفذ أذشص جُ ١

 انتضبؤالث انتً تضؼى انذساصت ئنى اإلجببت ػىهب :

 ك٢ مٞء جالٛذجف جُغحذوس ضغؼ٠ جُذسجعس ئ٠ُ جإلؾحذس ػٖ جُطغحؤالش جُطح٤ُس:

َٛ ٣ٌٖٔ دٝس جُذجػ٤س ك٢ ضقك٤ف جُؼو٤ذز ٝضلحف٤َ جُذ٣ٖ أّ ك٢ ضؿذ٣ذ هش٣وس · 0

 ؟جُطشـ

 ػطذجٍ ك٢ جُخطحخ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ قط٤ٔس كٌش٣س أّ مشٝسز جؾطٔحػ٤س؟ َٛ جال· ٩

  ئ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣غْٜ جُخطحخ جُٔؼطذٍ ك٢ ضكو٤ن ٝضؼض٣ض ض٤ٔ٘س ٓؿطٔؼ٤س ؟· ١

ض٘ط٢ٔ ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جُركٞظ جٌُؾل٤س جُٞفل٤س جُطو٤ٔ٣ٞس وىع انذساصت ومىهجهب : 

ي جذٖ ٗر٢ ًٝطحذحضٚ ، ٓغ جُطؼشك أق٤حٗح ئر أٜٗح ضكحٍٝ جعطٌؾحف جُظٞجٛش جٌُحٓ٘س ك٢ كٌش ٓحُ

 ج٠ُ جُٜٔ٘ؽ جالعط٘رحه٢ ٝجالعطوشجت٢ ػ٘ذ جُكحؾس ٝجُٔوطن٠.

 : محبوس انذساصت

دٝس جُذجػ٤س ٝ عرَ ضؿذ٣ذ هشم جُكٞجس ٝجُطٞجفَ ٓغ ؾ٤َ  انمحىس األول: -

 .ٓؼحفش

قط٤ٔس جالػطذجٍ ك٢ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ٝمشٝسز رُي انمحىس انثبوً:  -

 جالعطذجٓس جالؾطٔحػ٤س.ك٢ 

: جُشؤ٣س جالعطؾشجه٤س ُذٝس جالػطذجٍ جُلٌش١ ك٢ ضأع٤ظ خطحخ انمحىس انثبنث -

 د٢٘٣ ٝع٤حع٢ ٓطضٕ.
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 انمحىس األول: دوس انذاػٍت و صبم تجذٌذ انحىاس وانتىاصم مغ جٍم مؼبصش:

جٕ جُلٌش جالعال٢ٓ جضخز ٓذجسٙ قٍٞ كٌشز غحذطس ٢ٛٝ قد جُخ٤ش ٝ ٗرز جُؾش، ضِي ٢ٛ 

} ً٘طْ خ٤ش أٓس أخشؾص ُِ٘حط ضأٓشٕٝ شعحُس جُخحُذز جُط٢ ٗـ ػ٤ِٜح جُوشإٓ جٌُش٣ْ جُ

 .  001جٍ ػٔشجٕ:ذحُٔؼشٝف ٝضٜٕ٘ٞ ػٖ جٌُٔ٘ش ٝ ضإٕٓ٘ٞ ذحهلل { 

كحُٔغِْ ٜٓٔح ًحٗص ٝظ٤لطٚ ٌٝٓحٗطٚ ك٢ ٓؿطٔؼٚ ٌِٓق ذكَٔ سعحُس جُطر٤ِؾ جُٔطؿغذز 

 ٖٓ جالٓٞس ٝجُقـ٤ش ٜٓ٘ح . ك٢ جالٓش ذحُٔؼشٝف ٝ ج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش ك٢ جُؿ٤َِ

ٝ  ُوذ رًشٗح آٗلح إٔ ذ٘حء جالٝهحٕ ٓر٢٘ ػ٠ِ ذ٘حء جالٗغحٕ. ٝإٔ جُلشد ٛٞ جُِر٘س 

جالعحع٤س ُوٞجٓس ٓؿطٔغ ٓطكنش، كحُؼ٘ح٣س ذحُؼِّٞ جالٗغح٤ٗس ٝجالخاله٤س ضؼذ ج٤ُّٞ مشٝسز ٖٓ 

، جٗٔح مشٝسجش جُٜ٘نس ٝجُكنحسز، كحُطكنش ٝجُشه٢ ٤ُظ هٞجٓٚ جُٔحدز ٝجالُس ككغد

 جُٔؾشٝع جُذجكغ ج٠ُ رُي ٛٞ جُ٘لظ جُرؾش٣س.

ٝ جػذجد ٓؿطٔغ ٓطكنش، ٝكشد سجه٢ أؽن ذٌػ٤ش ٖٓ ف٘غ ٓكشى أٝ ضش٣ٝل هشد 

ػ٠ِ جعطخذجّ سذطس ػ٘ن
9

 

ُوذ ذذأ ضحس٣خ جالٗكطحه، ٓغ ج٤ٜٗحس جُلٌش جالعال٢ٓ ػ٘ذ أِٛٚ ٝخحفطٚ ٝأغش رُي ػَ 

٤س ٓؿشد خشجخ ٝٓؼِوحش ؽحٓخحش ك٢ قط٠ ؿذش جُؼٔحسز جالعالٓ أٗذجىٓغحسجش جُك٤حز 

جالرٛحٕ، ذؼذ إٔ ًحٗص هٔس جألذٜس، كوذ جٜٗحس جُٔ٘ك٠٘ جُر٤ح٢ٗ ًٝغش ٝؾٜس جُؼحُْ جالعال٢ٓ جُط٢ 

 ذِـص جٝؾٜح ك٢ ؾَ ج٤ُٔحد٣ٖ ٝػ٠ِ ًَ جألفؼذز. 

ٝجرج ٗظشٗح ج٠ُ ٛزٙ جُظحٛشز ٖٓ صج٣ٝس جؾطٔحػ٤س، ٝؾذٗح إٔ جػشجك جُطخِق جُط٢ 

ح٢ٛ ئال  ذوح٣ح جسظ ٝفَ ٓطأخشج ج٤ُ٘ٚ،  ٓؼ٠٘ رُي جٕ ٓح ٗؼ٤ؾٚ ج٤ُّٞ ٛٞ ٣ؼ٤ؾٜح ؾ٤َ ج٤ُّٞ ٓ

ٗط٤ؿس ٓح كٌش ك٤ٚ ذحألٓظ، ٝ إٔ قحُس جالػشجك جُط٢ ضظٜش ػ٠ِ ؽرحذ٘ح ٓح ٢ٛ ئال قحُس 

ٓشم٤س ض٘حهِص ذ٤ٖ جؾ٤حٍ جالٓس جالعال٤ٓس ػرش جُؿشجغ٤ْ جُط٢ جٗطؿص ك٤ٔح ذؼذ قحُس ٖٓ جُشكل 

فٍٞ جُؾش٣ؼس، كحُ٘وحتـ جُط٢ ضؼح٤ٜٗح جُكنحسز جإلعال٤ٓس ج٤ُّٞ ٣ؼٞد جُؾذ٣ذ ُطؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٝأ

ٝصسٛح ج٠ُ رُي جُشؾَ جُز١ ُْ ٣ٌٖ ه٤ِؼس ك٢ جُطحس٣خ، ك٘كٖ ٗذ٣ٖ ُٚ ذٔٞجس٣ػ٘ح جالؾطٔحػ٤س، 

٤ُظ رُي ككغد، ذَ ئٗٚ ٣ؼ٤ؼ ج٥ٕ ... ٝٛٞ ُْ ٣ٌطل٢ ذذٝس جُٔكشى جُخل٢ جُز١ دكؼ٘ح ئ٠ُ ٓح 

ح، ٝ أخطحء ك٢ قن ٜٗنط٘ح، ذَ ُوذ جؽطشى ٓؼ٘ح ك٢ كؼِ٘ح، ُْ ٣ٌطل٢ جسضٌر٘ح ٖٓ خ٤حٗس ُٞجؾر٘

ذإٔ ذِـ٘ح ٗلغٚ جُٔش٣نس جُط٢ ضخِوص ك٢ ؾٞ ٣ؾ٤غ ذحإلكالط جُخِو٢ ٝ جالؾطٔحػ٢ ٝ جُلِغل٢ ٝ 

جُغ٤حع٢، كرِـ٘ح رجضٚ أ٣نح"
01 . 

ٛزٙ جُقٞسز جُٔطخِلس جٌُث٤رس جُط٢ ٗغخص ػ٠ِ ٗلغ٤س ٛزج جُؿ٤َ، ؾؼِص دجكغ جُطؼحَٓ 

ذِطحتق جُوشإٓ، ٝ جٗغح٤ٗس جالٗر٤حء ، ٝقٌ٘س جُقحُك٤ٖ ٝ جُغِق مشٝسز قط٤ٔس ُِطؼحَٓ ٓح ؾ٤َ 

 ُْ ٣ؼذ ٣شٟ ٖٓ أغش جُقحُك٤ٖ عٟٞ ٓٞسٝغح ال ٓحد١ ؿ٤ش ِٓٔٞط.

ُِٜٝ٘ٞك ذؿ٤َ خحٍ ٖٓ جُؼَِ ٝضرؼحش جُوشٕٝ جُٔحم٤س أهقذ ٛ٘ح قورس جالٗكطحه 

ح ٝجهغ جُكنحسز جالعال٤ٓس ٝأٗح جُٔٞسٝظ جُز١ ٝجُطخِق جُط٢ ؿِلص ػ٠ِ ػو٤ِس جُؾرحخ ظ٘ح جٜٗ

٣ؿد جٕ ٣طؾرع ذٚ ٛزج جُؿ٤َ، ٣ؿد ٛ٘ح ضؿذ٣ذ ٤ًحٕ جُٔغِْ ضٔحؽ٤ح ٝضؼح٤ُْ جُو٤ْ جالعال٤ٓس 

 جُكوس، ٝ ٓ٘حٛؽ جُؼِْ جُكذ٣ع.

ٝ جُؾرحخ جُٔغِْ ج٤ُّٞ ُْ ٣طؿشد ٖٓ جعالٓٚ ذح٤ٌُِس، ج١ جٗٚ ُْ ٣طخ٠ِ ػٖ ػو٤ذضٚ، كِوذ 

أدم ظَ ٓإٓ٘ح ٓطذ٣٘ح، ٝ ٌُٖ ػو٤ذضٚ ضؿشدش ٖٓ كحػ٤ِطٜحظَ ٓإٓ٘ح، ٝذؼرحسز 
00 

ك٤ِظ ػ٠ِ سؾَ جُذ٣ٖ ج٤ُّٞ إٔ ٣طكَٔ ػرة ضِو٤ٖ أفٍٞ جُذ٣ٖ ٝ جُؼو٤ذز، ذوذس ٓح ٛٞ 

ٝجُٔرحدب  ٝ جُو٤ْ، ٝؾؼِٜح  ُألكٌحسٓطحُد ذحُطٔشٕ ػ٠ِ جُطٞجفَ جُلؼحٍ، ٝجُ٘وَ جال٣ؿحذ٢ 
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٣ؼذ ٖٓ أفؼد ٜٓٔحش جُطـ٤٤ش جُلٌش١ ػ٠ِ  كحػِس ك٢ جُٔؿطٔغ ذٌَ ئ٣ؿحذ٤س، ٝضـ٤٤ش جُ٘لظ

 جالهالم، ألٗٚ ٤ُظ ٖٓ جُغَٜ  جُخشٝؼ ػٖ جُٔأُٞف .

ك٤ِظ ػ٠ِ سؾَ جُذ٣ٖ ج٤ُّٞ إٔ ٣طكَٔ ػرة ضِو٤ٖ أفٍٞ جُذ٣ٖ ٝ جُؼو٤ذز، ذوذس ٓح ٛٞ 

ٝجُٔرحدب  ٝ جُو٤ْ، ٝؾؼِٜح  ُألكٌحسٓطحُد ذحُطٔشٕ ػ٠ِ جُطٞجفَ جُلؼحٍ، ٝجُ٘وَ جال٣ؿحذ٢ 

جُٔؿطٔغ ذٌَ ئ٣ؿحذ٤س، ٝضـ٤٤ش جُ٘لظ ٣ؼذ ٖٓ أفؼد ٜٓٔحش جُطـ٤٤ش جُلٌش١ ػ٠ِ كحػِس ك٢ 

 جالهالم، ألٗٚ ٤ُظ ٖٓ جُغَٜ  جُخشٝؼ ػٖ جُٔأُٞف .

ٝٛزج جُطـ٤٤ش جُٔ٘ٞه ذٚ ُٖ ٣طكون ئال ذٜٔ٘ؽ ٝجقذ ٝٛٞ ضؿذ٣ذ جُقِس ذحهلل جُط٢ ضؼطرش 

 ج٠ُ جذؼذ جُكذٝد أقذ سٓٞص جالفالـ جُٔ٘ذد ذحٗطلحمس جُوِد .

ٝٛزج جُٜٔ٘ؽ ال ٣خل٠ ػٖ أػ٤ٖ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جالفالـ ك٢ أ١ ػقش ٖٓ ػقٞس 

جُٜ٘نس جال جٕ جُغرَ ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُؼو٤ِحش جُٔخطِلس ُِؿٔح٤ٛش ضؿؼَ جُٔٞجص٣ٖ ضخطِو أق٤حٗح 

 ٝضطؿشد ٖٓ جُذهس جُٔطِٞذس ك٢ جُ٘وَ ٝجالكقحـ .

ٓؿطٔغ ػ٤َِ عو٤ْ  كحُٔؿطٔغ جُز١ ال ٣ؼ٢ ك٤ٚ جُ٘حط قو٤وس أٗلغْٜ ٝػِس ٝؾٞدْٛ،

٣كطحؼ ج٠ُ ػ٘ح٣س ٓؾذدز ضؼط٠ ك٤ٜح قوٖ ٣وظس جُن٤ٔش جالعال٢ٓ ػ٠ِ ؾشػحش ٓطوحسذس ، ُٖٝ 

ٗخِـ ئ٠ُ ج٠ُ قَ ًٜزج قط٠ ٗخنغ جُظحٛشز جالؾطٔحػ٤س ٝجالٗغح٤ٗس ج٠ُ ككـ ده٤ن ٖٓ 

 ؽأٗٚ إٔ ٣شفذ ٓإؽشجش جُؼشك هرَ جُٔشك .

ىً وانضٍبصً و ضشوسة رنك فً انمحىس انثبوً: حتمٍت االػتذال فً انخطبة انذٌ

 االصتذامت الجتمبػٍت

ضؼش٣لح ُِكشخ كوحٍ" جُكشخ ٢ٛ جعطٔشجس٣س  z.eiwescalc.k ٝمغ ًِٞص٣ٝطض 

 ُِغ٤حعس ذٞعحتَ أخشٟ"

٣ٝط٤ٔض ٛزج جُطؼش٣ق ذأٗٚ ٣ذخَ جُغ٤حعس ػشمح ك٢ ٗظحّ ضٔػَ ك٤ٚ جالكٌحس ) جُط٢ ضإد١ 

ج٤ٌُحٕ جُغ٤حع٢ جُٔزٛر٢ جُز١ ضٔػَ ك٤ٚ ضش٤ًرح ج٠ُ جُكشخ ( ضش٤ًرح ػ٣ِٞح ػ٠ِ ػٌظ أكٌحس 

 ٩عل٤ِح

جٕ جُغ٤حعس جُط٢ ضؿَٜ جُوٞج٤ٖٗ جألعحع٤س ُؼِْ جالؾطٔحع ٣ؼطرش خطحذٜح ٓؿشد غشغشز 

 ػحهل٤س ٓشٝؾس ألكٌحس ٓطغِطس ٝٝع٤ِس رُي جُؼرع ذحألُلحظ .

، ئٕ سٝـ جُطِو٤ٖ جُط٢ ضطرغ ٛزج جُؼقش ضإد١ ج٠ُ ضأ٤ًذ خطأ جألٍٝ، ٝ فكس جُػح٢ٗ

كل٢ ٓ٘طن ٛزج جُؼقش ال ٣ٌٕٞ جض٤حٕ فكس جألكٌحس ذحُٔغطٟٞ جُلِغل٢ ٝ جالخاله٢، ذَ 

 0٩ع٤ِٔس ئرج ٢ٛ مٔ٘ص جُ٘ؿحـ كحألكٌحسذحُٔغطٟٞ جُؼ٢ِٔ : 

ٝال ٣ٌل٢ إٔ ٗؼِٖ ػٖ هذع٤س جُو٤ْ جالعال٤ٓس ككغد، ذَ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗضٝدٛح ذٔح ٣ؿؼِٜح 

ػَ قذ عٞجء، ٝال ٣ؼ٢٘ رُي إٔ  ٝجُؼقشٗسهحذِس ٝهحدسز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس ٝٓٞجًرس سٝـ جُؼقش 

ٗطؿشد ٖٓ ضؼح٤ُْ جُذ٣ٖ ٖٓ أؾَ جُٞالء ئ٠ُ سؾَ جُغِطس أٝ جُ٘حؽو جُغ٤حع٢ ك٤ٌٕٞ رُي جُط٘حصٍ 

 جد٠ٗ ذحُز١ ٛٞ خ٤ش، كال هحػس ُٔخِٞم ك٢ ٓؼق٤س جُخحُن . ٞٓح ٛذحعطرذجٍ 

ٝض٤ٌٖٔ كالذذ ٖٓ قَ ٝعو ُطخ٤ِـ جالٍٝ ٖٓ ؿشٝس جالُوحء ٝعِط٣ٞس جُطٞجفَ ،  

 جُػح٢ٗ ٖٓ جُخشٝؼ ج٠ُ دجتشز جُطلحػَ .

ك٢ قٞجس د٣ٞجسش ق٤ٖ عأُٚ ػٖ ؽشٝه جُغ٤حعس جُٔطٌحِٓس  ٝهذ أؾحخ ً٘ٞكٞؽ٤ٞط

أٜٗح ٣ؿد إٔ ضٞكش أؽ٤حء غالظ ٢ٛٝ ُؤس جُؼ٤ؼ جٌُحك٤س ٌَُ كشد، ٝ جُوذس جٌُحك٢ ٖٓ 

 جُؼغٌش٣س ٝجُوذس جٌُحك٢ ٖٓ غوس جُ٘حط ذكٌحْٜٓ . شجُطكن٤شج
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ُؾش٣ؼس جالعال٤ٓس هذ ػٔذش ج٠ُ ٛزٙ ضطر٤ن ٛزٙ جُلِغلس جُغ٤حع٤س ذَ جكنَ ٝٗؿذ إٔ ج

 ٖٓ رُي ذٌػ٤ش ٝؽذدش جُؼ٘ح٣س ذؼالهس  جُكحًْ ذحُٔكٌّٞ .

جال إٔ ع٤ِِس جُٔغِْ جُغ١ٞ ضشكل أ١ ضؿحٝص ٣قذس ػٖ سؾَ جُغِطس جٝ جُغ٤حعس 

 ٣ٌٕٞ ٓخحُلح ألقٌحّ جُؾش٣ؼس .

ال ٣وَ ٌٓحٗس ٝٛرس ػوَ جُٔطِو٢ جُٔغِْ ػٖ سؾَ جُذ٣ٖ كحُوحعْ  سجُغ٤حعٝسؾَ 

جُٔؾطشى ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ جُغٔغ ٝجُٞالء، ال ٣وطقش ػ٠ِ جُ٘ضجٛس ككغد، كحُشعٍٞ جٌُش٣ْ فِٞجش 

هللا ػ٤ِٚ سكل ضؼ٤٤ٖ أذٞ رس جُـلحس١ قحًٔح ػ٠ِ جٓحسضٚ سؿْ ٗضجٛطٚ ٝسؿْ ٓح ٣ٌ٘ٚ ُٚ ٖٓ 

 ضوذ٣ش ػ٤ٔن .

ق٤ذج ُِظلش ذٜٔٔس جُٞػع جُذ٢٘٣ أٝ جالسؽحد جُغ٤حع٢، ذَ كحُ٘ضجٛس ٤ُغص ٓإٛال ٝ

٣ؿد إٔ ضقرؾ ٛزٙ جُقلس ذٌَ جُقلحش جالؾطٔحػ٤س جُلؼحُس ًٔشٝٗس جُطؼحَٓ، ٝقٌ٘س جُٔخحهرس، 

 كؼح٤ُس جُطٞجفَ .... ٝ جُٔالءٓس .

ٝجالٓس جالعال٤ٓس ال ضؼطرش قؾذج ٖٓ جُطٞجتق جُٔزٛر٤س أٝ جُط٤حسجش جالؾطٔحػ٤س ذَ ٢ٛ 

 ك٢ رُي ػ٠ِ ٓرذأ جُػوس  ٓشضٌضزجع٠ٔ ٖٓ رُي ، ذَ ٢ٛ ٤ًحٕ سف٤ٖ ٝذ٤٘حٕ ٣ؾذ ذؼنٚ ذؼنح 

 ذأخاله٤سجُذ٣ٖ ًٔح ٣ؿد إٔ ضطك٠ِ جُغ٤حعس  ٓرحدبٝجُغ٤حعس ك٢ ػٔوٜح ال ضخطِق ػٖ 

 ٝ ػ٤ِٔس ٢ً ضقرف ٝجقذز ٖٓ أْٛ ٓ٘حٛؽ جُذ٣ٖ ك٢ ذ٘حء جُذُٝس .  ٝؾٔح٤ُس ٝػ٤ِٔس  ...

انشؤٌت االصتششاقٍت نذوس االػتذال انفكشي فً تأصٍش خطبة دٌىً : انمحىس انثبنث

 و صٍبصً متزن

ُْ ضلِف جالٗوالذحش جُغ٤حع٤س إٔ ضخشؾٜح أٝ إٔ ض٘كشف ذٜح ػٖ جُطش٣ن جُقحػذ جُز١ 

ُطحس٣خ٤س جٌُرشٟ ضغٔف ُ٘ح ذطكذ٣ذ ذؼل جُٔشجقَ ك٢ هحٓص ػ٤ِٚ ، ٝٓغ رُي كإ جألصٓحش ج

ضحس٣خ جُكنحسز ، ٝ ضٞق٤ذٛح ك٢ ػقٞس، ُ٘ذسى ئدسجًح ؾ٤ذج مشٝخ جُطوذّ جُط٢ قووطٜح 

 0١جُكنحسز خالٍ جُوشٕٝ .."

ٝهذ ٓن٠ ػ٠ِ ضؾخ٤ـ ذٖ ٗر٢ أًػش ٖٓ ٗقق هشٕ جال جٗ٘ح الٗضجٍ ِٗٔظ آغحس ٓح 

ٝفَ ج٤ُٚ، كخٞجء جُخطحخ جُكذجغ٢، ٝجُز١ ضٔػَ ك٢ كوذ جٌُالّ كؼح٤ُطٚ، ٝجٌُِٔحش ٓؼح٤ٜٗح، 

كحُكذ٣ع ج٠ُ جُ٘حط ذـ٤س جالفالـ ٝجُشػ ٓش ػ٤ِٜح أًػش ٓٔح ٓش ػ٠ِ ضحس٣خ ضٞجؾذٛح كٞم 

ِٓض٤ٖٓ ذٜٔ٘ؿس جُخطحخ ٝرُي ٖٓ خالٍ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُلٌشز ٝضؿ٤ِحضٜح جالسك، ُزج ك٘كٖ ج٤ُّٞ 

ك٢ جُٞجهغ، ٝٛزج ٛٞ جُغر٤َ ُِطـ٤٤ش خطحخ ٓؿشد ٖٓ ًَ هحهس جؾطٔحػ٤س أٝ هٞز أخاله٤س
0٤
. 

٣وٍٞ فحقد أهشٝقس فذجّ جُكنحسجش:" ك٢ ٛزج جُؼحُْ جُؿذ٣ذ، كإ أًػش 

ؿ٤٘س ٝكو٤شز، أٝ ؾٔحػحش أخشٟ  جُقشجػحش جٗطؾحسج ٝخطٞسز ُٖ ضٌٕٞ ذ٤ٖ هروحش جؾطٔحػ٤س

ٓكذدز ػ٠ِ أعظ جهطقحد٣س، ٌُٖٝ ذ٤ٖ  ؽؼٞخ ض٘ط٢ٔ ئ٠ُ ٣ٞٛحش غوحك٤س ٓخطِلس"
0١. 

ٝجُؼحُْ جالعال٢ٓ ج٤ُّٞ ك٢ هش٣وٚ ج٠ُ ضكو٤ن ٝقذضٚ، ك٢ هش٣وٚ ج٠ُ جُطٌحَٓ ٝجُطؾحٝس 

ك٢ جُٔٞجسد ٝك٢ جُكحؾحش، ك٢ جُؼحدجش ٝك٢ جُؼرحدجش، ك٢ فكٞز جُن٤ٔش ٝك٢ ٗقشز 

ٞق٤ذ، كٜٞ ذزُي ك٢ قحؾس ِٓكس ج٠ُ جُؼ٘ح٣س ذحُؼ٘قش جُرؾش١ أًػش ٖٓ ػ٘قش جُٔحدز الٕ جُط

صٖٓ ج٤ُٜٔ٘س جُق٘حػ٤س ٠ُٝ ٝصٖٓ جُطق٤٘ق جُؼغٌش١ جٜٗحس، الٕ هٞز جُذٍٝ ُْ ضؼذ ضوحط 

ذ٤ٔضجٕ جُوٞز جُؼغٌش٣س ذَ ذ٤ٔضجٕ جُوٞز جُلٌش٣س ٝجُقكٞز جُرؾش٣س ٝجُ٘طحؼ جالٗغح٢ٗ جُٔط٤ٔض، 
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ْ جالٗغح٢ٗ ئرٕ ٣أخز ك٢ قغحذٚ ٛزٙ جُخطٞز جُطحس٣خ٤س جُكحعٔس ك٢ ضطٞسٙ جُخحؿ ، كؼ٠ِ جُؼحُ

كحٕ جالؽٌحٍ جُط٢ ٣ط٘حدٟ ػ٤ِٜح جُ٘حط، ٝجُط٢ ضكَٔ ػ٘ٞجٕ ) جُؼقر٤حش( ذٔخطِق جُٞجٜٗح هذ 

 0١عطشجعرٞسؽكحش أٝجٜٗح ج٥ٕ ضٔحٓح، ًٔح كحش أٝجٕ ) جُو٤ٓٞس جألٝسذ٤س ( جُط٢ أسجدٝج ذؼػٜح ك٢ 

 انخبتمت: 

ٝك٢ خحضٔس ٛزٙ جُذسجعس ال ٣غؼ٘ح جال إٔ ٗوذّ ؽٜحدز ػشكحٕ ج٠ُ جُؼالٓس ٓحُي ذٖ ٗر٢ 

سقٔس هللا ػ٤ِٚ جُز١ أٛٔٚ أٓش ٛزٙ جألٓس  ٓز إٔ ض٘لظ جُشٝـ جال٤ُٜس ك٢ جُزًش جُك٤ٌْ ، ٝقحٍٝ 

ؾذ إٔ ٣وذّ أٗٔٞرؾح ٣غح٣ش جُٜ٘نس ذ٘لظ جعال٢ٓ ٓطضٕ ق٤ٖ ٗظش ئ٠ُ جُٔؿطٔؼحش جُٔغِٔس كٞ

جٜٗح ضلطوذ ُلحػ٤ِطٜح ك٢ كٌشٛح ٝك٢ عًِٜٞح ج٢ٓٞ٤ُ، ًٔح جكطوذش جُنحذو جُز١ ٣شذو ًَ ػَٔ 

ٝٛذكٚ، ذ٤ٖ ًَ ع٤حعس ٝٝعحتِٜح، ذ٤ٖ ًَ غوحكس ٝ ٓػِٜح، ٝذ٤ٖ ًَ كٌشز ٝضكو٤وٜح . ٝٓٔح 

ع٤كطحؼ ج٤ُٚ جُؼحُْ جالعال٢ٓ ٛٞ جُط٤ٌق ٓغ ٓح ع٤قحدكٚ ٖٓ ؾٞ سٝق٢ ؾذ٣ذ هذ ٣ظٜش ضحسز 

 جُؿٔؼس ٝضحسز جخشٟ ك٢ خطرطح جُؼ٤ذ٣ٖ.ك٢ خطد 

 ألؾًَٔح إٔ جُذسجعس خِقص ج٠ُ ٗطحتؽ ٝضٞف٤حش جعط٘رطص ٖٓ كٌش ذٖ ٗر٢ 

جالفالـ  جٝ ذٌِٔس أدم ألؾَ جُٜ٘ٞك ذأٓس ؾٞٛشٛح ٓؾرغ ذكنحسز ذالد جُشجكذ٣ٖ ٝظحٛشٛح 

 هذ ٣ـِد ػ٤ِٚ رٝم ٗطؾ٢ ك٢ ٗغرس جُغٌش ك٢ ك٘ؿحٕ هٜٟٞ. 

ذٖ ٗر٢ سقٔس هللا ػ٤ِٚ ك٢ ًطحذٚ ٝؾٜس جُؼحُْ جالعال٢ٓ هحتال: ُٝ٘خطْ ًالٓ٘ح ًٔح خطٔٚ 

 (0١٩"ٌٛزج ضطنف ٓؼحُْ جُطش٣ن جُؿذ٣ذ جُز١ ٣٘لطف أٓحّ جإلعالّ " ) ؿ

 
 وتبئج انذساصت : 

 خِقص جُذسجعس ئ٠ُ جُٔالقظحش ج٥ض٤س :

  جُ٘حط ػ٠ِ جُذ٣ٖ ٛٞ قحؾطْٜ ئ٠ُ خطحخ د٢٘٣ ٗحؾف . ئهرحٍعش 

  ػ٤ِٚ ، كإ ص٣ذ ػ٤ِٚ جضْٜ ذحُ٘وـ ، ٝال ٣كزف ٓ٘ٚ .جُذ٣ٖ ضٞه٤ل٢ ال ٣ضجد 

 .جُخطحخ جُذ٢٘٣ خطحخ ٝعط٢ ضٞه٤ل٢ ٣ؿٔغ ٝال ٣لشم ٣و١ٞ ٝال ٣نؼق 

  ُٚجُٔغِْ ٝعط٢ ك٢ ؽإٝٗٚ، ك٢ ضؾش٣ؼٚ، ك٢ ػرحدجضٚ، ك٢ ٓؼحٓالضٚ، ك٢ جػٔح

 .. جُقحُكس

 . جالخالؿ ؾضجؤٙ جالػظْ جُكٌٔس ، ٝ جُكٌٔس أًرش ػطحء ئ٢ُٜ 

  جُذ٢٘٣ جُٔؼطذٍ ٣كون عؼحدز ك٢ جُذ٤ٗح ٝسم٠ هللا ك٢ جالخشز، ًٔح جُخطحخ

 ٣كون جالعطوشجس .

 مىبقشت انىتبئج :

جٕ كطف جُٔؿحٍ ٖٓ أؾَ هشـ هنح٣ح جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ٝجُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح 

مشٝسز ٝقط٤ٔس ضغطٞؾد جُ٘ظش جُؼ٤ٔن، ٝ ضلكـ جُذسجعحش جُغحذوس ٝكطف جكحم ُِركٞظ 

ؽأٜٗح جٕ ضوذّ ُ٘ح ٓقطِكحش ٝٓلح٤ْٛ ضؼ٤ذ ف٤حؿس جُطل٤ٌش ذغرَ ٓٞجًرس جُكذ٣ػس جُط٢ ٖٓ 

ٝٓؼحفشز ٝٓغح٣شز ُِٜ٘نس ٝجُكنحسز ٓغ جالعشجس أعِٔس جُكذجغس ٤ُٝظ ضكذ٣ع جالعالّ ًٔح 

ٗٞٙ ذزُي ذٖ ٗر٢ سقٔس هللا ػ٤ِٚ ٝغِس ٖٓ جُٔقِك٤ٖ جُز٣ٖ ضشًٞج ُ٘ح جسغح ال٣ضجٍ ػرإٙ ٓكٔال 

 ػ٠ِ سكٞف جٌُٔطرحش.

 ُكوحتن جُط٢ ٣ٌٖٔ سفذٛح ٝجالخز ذٜح ك٢ دسجعحش ٓغطور٤ِس ٖٝٓ ج

  ٖجخطالف ٝؾٜحش ٗظش جُرحقػ٤ٖ ٝجُذػحز ٝجُٔلٌش٣ٖ ٝجُغحعس ك٢ هر٤ؼس جُؼالهس ذ٤

 جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢.
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  جعطٔشجس جالٛطٔحّ جُركػ٢ ك٢ خرشجش ػظٔحء جالعالّ ٖٓ ػٜذ جُ٘رٞز ج٠ُ ػقش

 جُقكٞز .

 ُط٘ظ٤ش ُِؼِّٞ جُؾشػ٤س ٛٞ جُذسط جُٜٔٔ٘ؽ ُٞمغ أقشف ٣طلن ؾَ جُرحقػ٤ٖ ػ٠ِ إٔ ج

 جُٜ٘نس، ٝٓؼحُْ جُكنحسز

  ٖٓ إٔ جُغ٤حعس ضؼَٔ ػ٠ِ جُذٝجّ ٝ ك٢ ًَ ٌٓحٕ ٖٓ أٗكحء جُؼحُْ ك٢ ئهحس أٗٞجع ًػ٤شز

 جُلٞم٠ جُلٌش٣س ٝجُطٞؾٜحش جال٣ذُٝٞؾ٤س، مق ج٠ُ رُي جُ٘ضػس جُو٤ٓٞس ك٢ جفذجس جالقٌحّ.

  ًَ أٗكحء جُؼحُْ، ٝقط٠ ك٢ جُ٘ظْ جالًػش ضؼقرح، ٣ؿد إٔ ئٕ جُخطحخ جُذ٢٘٣ ك٢

 ضطؼحَٓ ٓغ دسؾحش ٓخطِلس ٖٓ جُط٘ظ٤ْ ٖٓ ؾحٗد جُغِطس جُغ٤حع٤س .

  ٖئٕ جُغإجٍ جألعحع٢ جُز١ ٣ؿد إٔ ٣طشـ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؼالهس جُوحتٔس ذ٤ٖ جُذ٣

 ٝجُغ٤حعس ٣ؿد إٔ ٣طٔكٞس قٍٞ عرَ جُطؿذ٣ذ ضكص مٞجذو جُؾشع ٝٓوٞٓحش جالفالـ.

 

 :  انتىصٍبث

  مرو ًَ ٖٓ جُخطحذ٤ٖ جُذ٢٘٣ ٝجُغ٤حع٢ ، ٝٓوٞٓحش جُٜ٘نس جإلعال٤ٓس 

  ضخق٤ـ ذشجٓؽ جرجػ٤س ٝضِلض٤ٗٞ٣س ٓٞقذز، ًٔح جؽشجى جُؿٜٔٞس جُٔطِو٢ ك٢ جخط٤حس

 ػ٘ح٣ٖٝ جُخطد ٝٓٞمٞػحضٜح.

 .مشٝسز جُؼ٘ح٣س ذخطد جُؿٔؼس ، ٝجٗؾحء ٤ٛثس ػحٓس ُنرو ٓكطٞجٛح 

  قن جُذػحز ٝجُ٘حؽط٤ٖ جُغ٤حع٤٤ٖ ٖٓ جؾَ جالسضوحء ك٢ ض٘ظ٤ْ دٝسجش ض٤ِ٤ٌٔس ك٢

 جُطِو٢.

  ٖٓ كطف ٓذجسط ػ٤ِح ٝضخققحش ؾحٓؼ٤س ضذسط ك٤ٜح أفٍٞ جُذ٣ٖ ٝكوٚ جُغ٤حعس

 خالٍ ٓوح٤٣ظ ٓكٌٔس .

  جٗؾحء ٓشًض سع٢ٔ ُِخطحخ جُذ٢٘٣ ٝآخش ُِخطحخ جُغ٤حع٢، ذٜذف ضط٣ٞش هشم

 جالُوحء 

 ُك٤حز جُشه٤ٔس ٝضلؼ٤َ ٝعحتَ جُطٞجفَ ضكذ٣ع ذشجٓؽ جُطٞجفَ ضٔحؽ٤ح ٝٓططِرحش ج

 جالؾطٔحػ٢ ُخذٓس رُي 

  ضط٣ٞش جُر٤ٞش جُوشآ٤ٗس ٝرُي ذطؼض٣ض ٌٓحٗطٜح ك٢ ػوٍٞ جُؾرحخ جُٔغِْ ٝػذّ ققشٛح

 ك٢ جُخطحخ جُؿحف ٝجُٔطؼقد ، ٝؾؼَ ٜٓ٘ح ٝسػ ػَٔ ضغْٜ ك٢ جُك٤حز جالؾطٔحػ٤س 

  :قبئمت انمصبدس وانمشاجغ 

 انقشآن انكشٌم:

 :انمصبدس
 ٓإُلحش ذٖ ٗر٢ -0

 09١0ّآكحم ؾضجتش٣س: ٌٓطرس ػٔحس، جُوحٛشز،   ٩

 09١1ّجٗطحؼ جُٔغطؾشه٤ٖ ٝأغشٙ ك٢ جُلٌش جإلعال٢ٓ جُكذ٣ع، ٌٓطرس ػٔحس، جُوحٛشز،  ١

 09١0ّسعحُس جُٔغِْ ك٢ جُػِع جألخ٤ش ٖٓ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ: دجس جُلٌش، دٓؾن،  ٤

 جُظحٛشز جُوشآ٤ٗس، دجس جُلٌش، دٓؾن، د. ١

 ّ.09١١ضأٓالش: دجس جُلٌش، دٓؾن ١

 ّ.09١9ذ٤ٖ جُشؽحد ٝجُط٤ٚ: دجس جُلٌش، دٓؾن ١

 ّ.09١0ٓؾٌِس جالكٌحس ك٢ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ: دجس جُلٌش، دٓؾن ١

 انمشاجغ :
 جُٔإُلحش جُؼشذ٤س



 أ.م. د. مؤمنة زكية كرفيس

 

االعتدال يف فكر مالك بن نيب ودوره يف 

 حتقيق التوازن اخلطابي والتنمية اجملتمعية 
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 جذٖ خِذٕٝ، ػرذ جُشقٔحٕ: جُٔوذٓس، ٓإعغس جالػظ٢ٔ ُِٔطرٞػحش، د، ّ، د، ه  9

 ّ.٤ُ01١9ر٤ح، -جُكنحسز ػ٘ذ ٓحُي ذٖ ٗر٢، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ضٞٗظجُؿلح٣ش١، دمحم: ٓؾٌالش  01

فٔٞت٤َ ٛ٘ط٘ـطٕٞ، فذجّ جُكنحسجش ٝئػحدز ذ٘حء جُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ، ضشؾٔس: ٓحُي ػ٤ذ أذٞ ؽ٤ٜٞز، دمحم  00

 ّ(0999) ٤ُر٤ح: جُذجس جُؿٔح٤ٛش٣س ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ٝجإلػالٕ،0خِق، ه

:انمإنفبث األجىبٍت  
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 االحبالث
                                                 

0
 0٤١ضأٓالش: 

 ٤9جٗظش ؽشٝه جُٜ٘نس: ٛحٓؼ ؿ  ٩

 01١جُغحذن: ١

 01١، 099١ؽشٝه جُٜ٘نس:هرؼس ٤

 0١٤جُغحذن: ١

 ٤ٓ00٩الد ٓؿطٔغ: ١

 9٤ٝؾٜس جُؼحُْ جالعال٢ٓ: ١

 ٩0ّ( ؿ09١١) جُؿضجتش، دٓؾن:  ٤ؽشٝه جُٜ٘نس، ه ١

   9١ّ،099١ؽشٝه جُٜ٘نس،: هرؼس 0 9

 00١ٝؾٜس جُؼحُْ جإلعال٢ٓ:  01

 :١١جُغحذن:  00

 ١١ٝؾٜس جُؼحُْ جإلعال٢ٓ: ٩ 0٩

 Historiede Civilisation Égyptienneؿٞعطحف ؾ٤٤ٌ٤ٚ: 0١

 ١1، ٩جُونح٣ح جٌُرشٟ: ه0٤

 ١٤أهشٝقس فذجّ جُكنحسجش ٝجػحدز ذ٘حء جُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ: 0١

 0١0ٝؾٜس جُؼحُْ جإلعال٢ٓ:  0١


