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 عاغ٘زا١

 ْٞ ّٚ ْٞ ًعسف ٌٍَِٝضٗساد  ُٞ سٚا

 
 محمذ عّباش دهٍنً

 

ّٗاّل:   ًعازف عاغ٘زا١ ٗٗظٚفتٔا يف امل٘ادٔات احلطازّٙٞ ــــــأ

َٔ ؾإٔ اؿهاضات إٔ تأتًـ أٚ ؽتًـ يف مج١ًٺ َٔ ا٭ؾهاض ٚايجكاؾات 

ّٕ، أٚ اؾتبا ٍٕ زا ىٺ ٚاملباز٨. يهٓٸ٘ يٝؼ نطٚضٜٸّا أبسّا إٔ ٜٓتٗٞ ا٫خت٬ف بٝٓٗا إىل قتا

ٌٕ َٔ أؾهاٍ املٛاد١ٗ ٚايتشسِّٟ. ِّ ؾه ٞٸ، أٚ أ  إع٬َ

ٚٳسٵٞ عاؾٛضا٤ اؿػني ميهٓٓا إٔ ْػتؿٝس مج١ًّ َٔ املباز٨ اييت تكًض  ×َٔ 

ٛټعٗا، َٔ ايٛقٛع يف ؾذِّ  ٓٵ١ٝٺ َعطؾٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ ؿُا١ٜ اجملتُعات، ع٢ً تعسټزٖا ٚتٓ نبٹ

ٟٸ، أٚ  ٞٸ ا٫ْٗٝاض ايسٜينٸا٫غت٬ب ايؿهط ٞٸ ٚايػٝاغ ٟٸ ٚا٫دتُاع  .ٚا٭َينٸ ٚا٫قتكاز

ٓا اؿسٜح عٔ مجٝع ٖصٙ املباز٨ أختكط باؿسٜح عٔ ث٬ث١ٺ عٴػٳٚمبا أْٸ٘ ٫ ٜٳ

 َٓٗا، ٖٚٞ:

 

 ــــــ اسرتاَ اآلخس ـ1

ٚأْكاض ايػټًِط١  ×ؾُع ا٫خت٬ف اؿاقٌ ٚايعاٖط بني اٱَاّ اؿػني

ٍٕ أٚ ٚظٝؿ١ أٚ َٓكب، أٚ ضٖب١ّ  ايػاسل١ آْصاى، ايصٜٔ ػٓٻسٚا يًسؾاع عٓٗا; ضغب١ّ يف َا

يٝتعاط٢ َع ٖ٪٤٫ ع٢ً أْٸِٗ نٓؿاضٷ خطدٛا يكتاٍ  ×َٔ غٝـ أٚ َقِطع عطا٤، مل ٜهٔ

ُٳعٳ شلِ بعس شيو يف دٓٻ١ٺ أٚ ضمح١ٺ إشلٝٸ١. ؾُج٬ّ: سني  ×ايتك٢ ابٔ بٓت ْبِِّٝٗ، ؾ٬ َط

ٞٸ، ٚغاٜطٙ يف ططٜل نطب٤٬، ٚدا٤ ٚقت ايك٠٬، قاٍ  ظٝـ اُؿطٸ بٔ ٜعٜس ايطٜاس

ٚمل واٍٚ اغتؿعاظٙ  ،(1)«بأقشابٞ؟ ٚأقًٓٞ بأقشابو تكًٓٞ أّ َعٓا َأتكًٓٞ»يًشٴطٸ: 
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ٞٸ.  بأْٻ٘ ٫ ق٠َ٬ يو; ٚأْت املؿأضم ٱَاّ املػًُني ايؿطع

 

 ــــــ ٞذَّاحُل داٙٞ ٗقااًٞاهلد يف ِٔاضتِفاد اجُلـ 2

ٌٸ َٛنٕع وٓط ب٘ يف غؿطٙ إىل نطب٤٬ خطب١ْ ٜعٹغ بٗا ايٓاؽ،  ؾؿٞ ن

ٚوصِّضِٖ َٔ خٹصٵ٫ْ٘، ٜٚسعِٖٛ إىل ْٴكٵطت٘، ٜٚبِّٔ شلِ َباز٨ ٚأٖساف ثٛضت٘، ٚأْٸ٘ ٖٛ 

ٞٸ، ٚٚاضخ عًِ ٚسه١ُ ايٓيبٸ . ٚستٸ٢ يف ّٜٛ عاؾٛضا٤ |داَع قؿات اـًٝؿ١ ٚايٛي

ٍٕ ; عػ٢ اهلل إٔ ٜٗسٟ بعهِٗ، ؾٝٓذٛ َٔ إٔ ٜهٕٛ يف عساز املكاتًني (2)مل ٜبسأِٖ بكتا

 .يػِّس ؾباب أٌٖ اؾٓٸ١

 

 ــــــ سَلٍِِ ًٗ٘ادٔٞ امُلِوزفض اهٗعـ 3

ّٸ ٫غتٓكاش ايٓاؽ َٔ بطاثٔ ا٫غتعباز املكٓٻع،  ٕٞ ناٌَ ٚتا ٚشيو يف غع

ٞٸ ْٗٝاض ايسٜينٸٚامل٪اَطات املسبٻط٠، ٚق٫ّٛ إىل ا٫ ٞٸ ٚايػٝاغ ٟٸ ٚا٫دتُاع  ٚا٫قتكاز

ٕٸ ٜعٜس ـ نُا ٜكؿ٘ اٱَاّ اؿػنيٚا٭َينٸ ُٵط،  ×; ؾإ ْؿػ٘ ـ ؾاغلٷ، ٚؾاضبٷ يًدٳ

ٌٷ يًٓٻ ٔٷ بايؿٹػٵلِؿٚقات َٴعٵًٹ يف َا ٜؿب٘ ا٫غتش٬ٍ ي٘، ٚنأْٻ٘ ٜطٜس إٔ  (3)ؼ احملذل١َ، ٚ

ٚٳعٵّٝا فتُعٝٸ  ِّٕٛ ٌٴ ٖصا ّا ٫ ٜط٣ ؾٝ٘ بأغّا، ٚيٛ قسض َٔ اـًٝؿ١ أٚ اٜه ؿانِ، َج

 ايؿدل ٫ ميهٔ ايػهٛت عٓ٘، ٫ٚ بٴسٻ َٔ َٛادٗت٘، َُٗا َغًَتٵ ايتهشٝات.

 

ّٚثاُّٚا:   ٞ بني اهػٚاب ٗاهتػٚٚب ــــــًبادئ عاغ٘زا٢

ٝٸ١  ٌٸ مج١ًّ ـ قًٖتٵ أٚ نجطٳتٵ ـ َٔ ايبشٛخ املتٸك١ً بعاؾٛضا٤ ٚايجٛض٠ اؿػٝٓ ٚيع

ٌٵ سٖعٗا ايٛاؾط َٔ اي ٓٳ   تشكٝل ٚايسضاغ١، ؾه٬ّ عٔ اٱع٬ّ ٚايذلٜٚر.املباضن١ مل تٳ

، ٚؾٖهًت دٳسٳ٫ّ ٚقت ايهجرلٜٔ تٵاييت اغتػطَق ،بعٝسّا عٔ ايػرل٠ ٚتؿاقًٝٗاؾ

ُا ٜهٕٛ دٳسٳ٫ّ عكُّٝا يف ايهجرل َٔ َٛاقع٘، أٚزٸ اٱؾاض٠ إىل بعض بٳط٬ّٜٛ بِٝٓٗ، ٚضٴ

 ٚايتشكٝل:ايعٓاٜٚٔ اييت غابٳتٵ أٚ ُغِّٝبٳتٵ عٔ غاسات ايبشح 

 

 ــــــ اهلسٍٙ ّسعالاٞ اهج٘زٝ ببِا١ اجملتٌع احُلـ 1

نإ عاملّا مبكرلٙ املعطٚف )ايؿٗاز٠(، ٚيهٓٸ٘ ثاض  ×قٌٝ: إٕ اٱَاّ اؿػني
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َٸ١  يف ٚد٘ ايػټًِط١ آْصاى، ٖٚسُؾ٘ ـ ايصٟ أعًٓ٘ بٓؿػ٘ يف إسس٣ خطب٘ ـ اٱق٬حٴ يف أ

|دسِّٙ ضغٍٛ اهلل
، ٖٚٞ نصيو، ؾُا ٖٞ قٛض٠ ×اؿػني . ؾإشا قًٓا بٓذاح ثٛض٠(4)

 ٖصا ايٓذاح؟

ض ؾهط٠ املٛاد١ٗ يًشانِ اؾا٥ط يف عكٍٛ املػًُني، عٝح صٵيف بٳ ×يكس لض

٫ ٜكعٕٛ بعس شيو ؼت تأثرل ؾهط٠ ايتػًِٝ املطًل يًدًٝؿ١ ٚاؿانِ. ؾُت٢ قاض 

ٔٷ بايؿٹػٵل ـ أٟ  َٴعٵًٹ ػاٚظ اؿسٚز اؿانِ َػتذُعّا يكؿات ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ )ؾاغلٷ بٌ 

ٌٷ يًٓٻ ت٘يف تعاطٝ٘ َع ضعٝٻ ؼ ِؿـ، ؾاضبٷ يًدُط ـ ٖٚٛ َا ٜٴؿكسٙ اؿٹِه١ُ ٚايبكرل٠ ـ، قات

ٞٸ( ؾ٬ فاٍ  ٟٸ ٚا٫دتُاع احملذل١َ ـ ٖٚٛ َا هعً٘ تٗسٜسّا سكٝكٝٸّا يٮَٔ ايؿطز

ٝٸ١.  يًػهٛت عٓ٘، ٫ٚ فاٍ ملباٜعت٘ أٚ تأٜٝسٙ; ٚيٛ يتكٝٸ١ٺ أٚ َكًش١ٺ آْ

ٌٕ قسٻز َٔ ايععٸ٠ ٚايهطا١َ، إشٕ أضازٳ تٵ ايجٛض٠ إٔ ٜهٕٛ اجملتُع ع٢ً ؾه

ٚا٫سذلاّ ٚاُؿطِّٜٸ١، ؾُت٢ ْعٍ عٔ تًو ايطټتٵب١ ؾعًٝ٘ إٔ ٜجٛض، ٚيٛ تطًٖب شيو َٓ٘ بٳصٵٍ 

 ايسَا٤، َٚٛاد١ٗ ناٖؾ١ ا٭خطاض.

 

ّٜـ 2 ّٛ عالاٞ اهج٘زٝ باألًّ اهفسد  ــــــ ٗاالدتٌاع

ُٸ١  ٞٸ. ؾُٔ ا٭َٛض املٗ ٟٸ ٚا٫دتُاع َٴٗا: ا٭َٔ ايؿطز دسٸّا يًُذتُعات، ٚب٘ قٛا

ٞٸ  ٟٸ ٚايعًُ ؾعٓسَا ٜؿكس املٛاطٔ ا٭َٔ يف بًسٙ ٜتؿتٻت شٖٓٴ٘، ٜٚهعـ ْتاد٘ ايؿهط

ٟٸ ٚ... شلصا نإ تطنٝع اٱَاّ اؿػني ع٢ً إٔ َٔ ايكؿات املاْع١ َٔ  ×ٚا٫قتكاز

ٌٷايػهٛت عٔ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ٖٛ أْٸ٘  . ؾُا مل ٜٴٛادٳ٘ ايّٝٛ، ٚيٛ ؼ احملذل١َِؿيًٓٻ قات

َٳشاي١َ عٔ قطٜبٺ، ٚغػا٥ط أندل ٚأؾسح. ٖٚصا  ببعض ايتهشٝات، غتكع املٛاد١ٗ ٫ 

ٚٳِقع١ اَؿطٻ٠، سٝح ٖذِ دٝـ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ع٢ً املس١ٜٓ  َا ؾٗسٙ املػًُٕٛ مجٝعّا يف 

ّٴ ضغٍٛ اهلل ٛٻض٠ ـ ٖٚٞ سٳطٳ ٖٳتٳه |املٓ ٛا ا٭عطاض، ْٚٗبٛا ـ، ٚقتًٛا ا٭بطٜا٤، ٚ

ِٕ ٫ تٵ. ٖٚصٙ ْتٝذ١ْ سٳ(5)ا٭َٛاٍ، ستٸ٢ نرٸ ايٓاؽ َٔ ؾعًِٗ ٖصا ُٝٸ١ يًػهٛت عٔ سان

ٞٸ يًٓاؽ. ٟٸ ٚا٫دتُاع  ٜٴطاعٞ ا٭َٔ ايؿطز

 

 ــــــ اهعالاٞ بني اهقا٢د ٗأُصازٖـ 3

، ٖٚٛ اٱَاّ املعكّٛ املػسٻز ٚشٚ ايبكرل٠ ايٓاؾص٠، َع ×ؾُع اٱَاّ اؿػني
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ٖٛ عٳطٵضٷ ناٌَ ٚزا٥ِ مَلذٵطٳٜات بٌ ، ٫ٚ إنطاٙ، ٫ٚ تػطٜط، طبٵ٫ دٳ ×اؿػني

ِٸ ٜذلى يًٓاؽ   يف اتِّداش املٛقـ املٓاغب شلِ. ناٌَ ا٫ختٝاضا٭سساخ ٚايٛقا٥ع، ث

ؾُع سادت٘ إىل ايٓاقط ٚاملعني، ٫ٚ غٝٻُا بعس إٔ عًِ خٹصٵ٫ٕ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘، 

يف أنجط َٔ قٓط١ٺ يف غؿطٙ، ٚق٫ّٛ إىل ٭تباع٘ مبؿاضقت٘، ٚشيو ػُض لسٙ ٜ

نطب٤٬، بٌ إىل اي١ًًٝ ا٭خرل٠ يف نطب٤٬، سٝح ٜبازض بٓؿػ٘ إىل زعٛتِٗ ٫تٸداش ايًٌٝ 

ُٳ٬ّ ٚغٹتٵطّا; ٚايٓذا٠ بأضٚاسِٗ ٚأْؿػِٗ ٌټ شيو ٜطؾسْا إىل َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ (6)دٳ . ٚن

ٞٸ يتشام ب٘ يف َعطن١ٺ قطاضٴٖا يٝؼ َٔ إٔ ٫ ٜٴذٵبٹط أسسّا ع٢ً ا٫ عًٝ٘ ايكا٥س اٱغ٬َ

 بٝسٙ.

  

ّٛـ 4  ــــــ االعتصاي اإلجياب

ٌټ أبٛاب املٛاد١ٗ املتهاؾ١٦، ٚتهٝل املداضزٴ إىل ايٓٻكٵط، ٖٓاى  ؾشٝح تٴِكَؿٌ ن

خط٠ْٛ ٫ بٴسٻ يًُ٪َٔ إٔ ٜػتؿٝس َٓٗا يف سطنت٘ نسٸ ايعًِ ٚايطػٝإ، ٖٚٞ ا٫عتعاٍ 

ٞٸ، سٝح ٜؿطٸ بسٜٓ٘  ٚؾهطٙ َٚباز٥٘ إىل د١ٗٺ آ١َٓ، ؾ٬ ٜباٜع، ٜٚؿٗس ايٗعًِِ، اٱهاب

ٗٳط ايػ٬ح يف َعطن١ٺ خاغط٠ سٳتٵُّا، تٳبٳعّا ملٛاظٜٔ ايك٣ٛ املازٸٜٸ١.  ٜٚػهت عٓ٘، ٫ٚ ٜٳؿٵ

َٳا ﴿: ×ٖٚصا َا شنطٙ ايكطإٓ ايهطِٜ يف قكٸ١ خًٌٝ اهلل إبطاِٖٝ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ُٻا اعٵتٳعٳَي َؾًَ

ٕٔ اهللٹ ٔٵ زٴٚ َٹ ٕٳ  ٚٳُن٬٘ ٜٳعٵبٴسٴٚ ٜٳعٵُكٛبٳ  ٚٳ ٘ٴ ٔإغٵشٳامٳ  ٓٳا َي ٖٳبٵ ٝٸّا ٚٳ ٓٳا ْٳبٹ ًِ  (. 49)َطِٜ:  ﴾دٳعٳ

ٛٻض٠، بعس َؿازٸت٘ َع ايٛيٝس بٔ عتب١ بٔ  خطز َٔ املس١ٜٓ ×ٚاٱَاّ اؿػني املٓ

 .يتأخرل املٛاد١ٗ أبٞ غؿٝإ;

 َا ْٓعط ستٸ٢ ايعطٜه١، ا٭ضض ٖصٙ يف ؾٮشٖب زٳعٴْٛٞ»: قاٍٚيف عاؾٛضا٤ 

، ٚبٝإ أْٸِٗ َكطټٕٚ ع٢ً قتً٘، ١امتاّ اؿذٸٚي٦ٔ نإ قُٛي٘ ٖصا ٱ .(7)«ايٓاؽ أَط ٜكرل

ٕٷ ٚاْتٗاى سط١َ ايطغٍٛ ب٘، ؾإْٸ٘ إشا غٴسٻت  سس ٚدٛٙ ايتهًٝـ يًُ٪َٓني٭ أٜهّا بٝا

 أبٛاب اؿًٍٛ.

 

ّٛ اهطسحثاهجّا:   س٘ي عاغ٘زا١ ــــــ اهفوطف

ٞٸ ٚاملؿٚهط ٚايؿكٝ٘، امل٪ضِّر، قطا٠٤ إىل باٱناؾ١ ٞٸ ا٫دتُاع ، ميهٔ ٚايػٝاغ
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ٕٸ َٔ املٛانٝع اييت ناْت  يًؿًٝػٛف إٔ ٜعطض قطا٤ت٘ اـاقٸ١ يعاؾٛضا٤. ٚإشا عطؾٓا أ

 ٚقؿات٘; ٚدٛز اـايل )ايكاْع( :ايتػا٩ٍ سٍٛ تبشجٗا ايؿًػؿ١ يف غرلٚضتٗا ايتاضىٝٸ١

ٱضاز٠ ٚا ;ايػًِٝايعكٌ ٚأغؼ ايتؿهرل ; ٚز اٱْػإٛدٚغبب ٚ ;ٚع٬قت٘ باملدًٛم

 ٨املباز; ١ٚ ايعٝـ ايػًِٝٚنٝؿٝٸ ،ايبشح يف اشلسف َٔ اؿٝا٠; ٚطٸ٠ ٚٚدٛزٖااُؿ

...إخل، إشا عطؾٓا شيو ؾػٛف ْكطٸ علِّ ايؿًٝػٛف يف تكسِٜ َا ٖٛ اَؾُاٍ؟; ١ٚا٭خ٬قٝٸ

ٝٸ١ املباضن١، اييت تٓؿتض ع٢ً ٖصٙ املٛنٛعات يف أنجط  قطا٠٤ٺ خاقٸ١ ب٘ يًجٛض٠ اؿػٝٓ

ٝٸاتٺ عسٜس٠، َٔ قبٌٝ: ٌٖ ٜطن٢ اهلل  يعبازٙ إٔ َٔ َٛنٕع، ٚعدل أغ١ً٦ٺ ٚإؾهاي

ـ ا٫غتعباز ٚا٫غتهعاف ٚا٫غتدؿاف ايصٟ ٜطٜسٙ شلِ ايػًطإ ٓٳٜعٝؿٛا يف َن

ِٸ َٔ نطاَت٘، أٚ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض؟ َا ٖٛ اشَلسٳف  اؾا٥ط؟ ٌٖ سٝا٠ اٱْػإ أٖ

َٔ ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا؟ َا ٖٞ املباز٨ ا٭خ٬قٝٸ١ اييت ٜٓبػٞ إٔ وُٝٗا اٱْػإ َُٗا 

ٝٳِ ا٭خ٬قٝٸ١، َغًَتٵ ايتهشٝات؟ ٌٖ  ٝٸ١ ٚايكٹ ايكتٌ يف غبٌٝ اهلل، ٚيف غبٌٝ امُلجٴٌ اٱْػاْ

يف دٛابٗا يًطاغ١ٝ عبٝس اهلل بٔ  ÷قبٝضٷ أٚ مجٌٝ؟ ٖٚٓا ْػتصنط قٍٛ ٫َٛتٓا ظٜٓب

ظٜاز، ايصٟ غأشلا ؾاَتّا: نٝـ ضأٜتٹ قٓع اهلل بأخٝوٹ...؟ قايت: َا ضأٜتٴ إ٫ٓ 

؟ إْٸٗا أغ١ًْ٦ َؿطٚع١ تػتشلٸ ÷ايصٟ ضَأتٵ٘ ظٜٓب ؾُا ٖٛ غطټ ٖصا اؾُاٍ .(8)مج٬ّٝ...

َٴ  َه١ُ، زقٝك١ّ ٚعُٝك١، ٚميهٔ يًؿًػؿ١ إٔ تتهٖؿٌ بٗا.شٵإداباتٺ ٚاؾ١ّٝ ٚ

 

ّٚٞ ــــــزابعّا:  ّٚٞ ٗٗااع ّٚٞ تازخي ٍٝ عوٌ  عاغ٘زا١ يف اسا١

ٝٸ ايكساغ١ غط٠ٛ ؼت ايٛقٛع ٚزٕٚ يًسِّٜٔ، ايعك٬ْٞ ايٖططٵح غٝام ٚيف ١ ايصات

ِٸ أَاّ ٫ٚ غٝٻُا يٲَاّ ايكا٥س املعكّٛ،  شات ٚاملٛاقـ ايٓكٛم َٔ ايهبرل ٖصا ايه

ٝٵيبٸ ايبٴعٵس ٟٸ، ٜتٛدٻب عًٝٓا تكسِٜ أٚ ايػٳ ٚٚاقعٝٸ١ يعاؾٛضا٤;  تاضىٝٸ١ عًُٝٸ١ قطا٠٤ٺ اٱعذاظ

نٞ ٫ تبك٢ فطٸز َعطن١ٺ يف ايتاضٜذ، غرل قاب١ًٺ يًتهطاض، ٚإْٸُا ٖٞ ًَش١ُْ ز١ٜٝٓ 

ٌٸ ثٛض٠ٺ نسٸ ايعًِ ٚايطػٝإ،  تٵ١ ٚقعٳسٝٸإق٬ ٕٔ َه٢، غرل أْٗا امتجٌِّ أٜك١ّْٛ يه يف ظَ

ٍٸ ٚاشلٛإ.   ٌٸ سٴٛط ؾطٜـ، ٜطؾض ايعًِ ٜٚأب٢ ايص  ٚأغ٠ّٛ ٚقس٠ّٚ يه

. ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ ١ ٚايتشكٝلُٝٸ٫ًِ ٜتٓاؾ٢ َع ايعٹيف عكٝستٓا ٖٚٛ  .بٝٵْ٪َٔ بايػٳمٔ 

َٔ َؿه١ًٺ ع٢ً اٱط٬م يف إٔ ٜتعاط٢ ايباسح َع ْكٕٛم شات بٴعٵسٺ غٝيبٸ، بؿطط إٔ 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ٝٸ١ٺ عًُٝٸ١ قشٝش١.      ٜكاضبٗا بآي

 .امتاَّا اتات ٚايؿطعٝٸنُا يف ا٫عتكازٜٸ ،ب ْعتُس عًٝ٘ٝٵُا ثبت َٔ سسٜح ايػٳؾ

 ٫ٚ ْط٣ يف شيو سٳطٳدّا.

ٔٸ ايه٬ّ يف  ُٳس٠ يكبٍٛ ايٓلٸ ٚتكشٝش٘. ٖٚٓا قس  بايططم َا مل ٜجبتٚيه املعتٳ

ٔٵ مبا أْٸ٘ يٝؼ يٓا سذٸ١ْ  ٞٸ، ٚيه ـٺ ٚاقع ـَبٳط قشٝشّا، ٜٚعبِّط عٔ َٛق ٜهٕٛ ٖصا ا

ؾ٬ بٴسٻ َٔ إٔ ْتٖٛقـ  ×أَاّ اهلل يف ْػب١ ٖصا ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ أٚ املٛقـ إىل املعكّٛ

َٳ  ٝٸّا قبٌ إط٬م ٖصٙ ايٓػب١. ًٹْٚذلٜٻح ْٚؿٖهط 

ٟٻ ؾًٝ ِّ ايهتابات ٚايكطا٤ات ٚا٭عاخ اييت تتٓاٍٚ أ ٔٵ ٖصا ٖٛ املَٓطًَل يف ن ُه

ٝٸ١ّ ٝٸ١. يٓٓطًل َعّا ـ ع٢ً اخت٬ف َصاٖبٓا  قهٝٸ١ٺ تاضىٝٸ١، غٛا٤ٷ ناْت زٜٓ أٚ َصٖب

ِّ َا يٝؼ  ٝٸ١ تٓك١ٝ يًذلاخ اؿسٜجٞ َٔ ن َٚٓاٖذٓا ٚض٩اْا ايؿهطٜٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ـ يف عًُ

َٳػٵ﴿طعٝٸ١ تهٕٛ دٛابٳٓا هلل، سني ٜٓازٟ املٓازٟ: يٓا عًٝ٘ سذٸ١ْ ؾ ِٵ  ٗٴ ْٻ ِٵ ٔإ ٖٴ ٕٳ٪ٴٚٳقٹُؿٛ  ﴾ُٚيٛ

  .(24ايكآؾات: )

ٕٸ  ٝٸ١ يٓا يف اؾٛاْب إ ِّ قهٝٸ١ٺ تاضىٝٸ١، ايجابت١ َٔايػٝب َهاؾّا إىل اؾٛاْب  أ

 ُا املدتٳًَكاتبٳعٔ إٔ ْطّٚ بعهّا َٔ املؿهٛنات ـ ٚضٴ نؿا١ّٜ ،١ٝ١ ٚايعاٖطٜٸاؿػِّ

 ٚاملٛنٛعات ـ ٖٓا ٖٚٓاى.

ٌٻ ّٜٛ نجرلّا َٔ املك٫ٛت شات ايك١ً  ؾٓشٔ ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ ْػُع ْٚؿٗس ن

بعاؾٛضا٤، َٚا بعس عاؾٛضا٤، ٚق٫ّٛ إىل َٜٛٓا ٖصا، يف َا ٜععُ٘ ايٓاؽ َٔ أسساخٺ 

ٌټ شيو وتاز إىل تٛثٕٝل ٚؼكٝل، َػتٓسٺ إىل اُ٭ ؼ غٴدٳطٳتٵ، أٚ نطاَاتٺ سكًَتٵ، ٚن

 عًُٝٸ١، ٚاُؿذٳر ايؿطعٝٸ١ املكطٻض٠ يف عًِ ا٭قٍٛ ٚغرلٙ.اي

َٸ١،  تٛقٝاتايطابات ٚاـ ْٚؿٗس أٜهّا بعض ٓا ْطدٛ ْٚأٌَ إٔ ْٻغرل أايعا

ٝٻ يًُطدعٝٸاتٜهٕٛ  ٖٴايسٜٓ  نتاباتٷ أٌٖ ا٫ختكام، ٚأٌٖ ايسٓق١ ٚايتشكٝل ـ ِٵ١ ـ ٚ

ٝٸ١  ٔٻ شيو مل وكٌ بايؿهٌ ايهايف ا١ؼكٝكٝٸعج  يٛايف إىل َٜٛٓا ٖصا.، ٚيه

ّٴ بايجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ ٜ ١ يهتابات ايعًُٝٸايّٝٛ ـ بٓػب١ٺ َا ـ إىل اؿتكط إشٕ ا٫ٖتُا

ٞٸ، أعين ايايطق١ٓٝ ٞٸ ايتشكٝك ٝٸايهتابات ، شات ايبٴعٵس ا٭نازمي ٝٸاي١ بشج ١ تشًًٝ

ٟٸ ،١ُٝٸتطق٢ بايجٛض٠ إىل َػت٣ٛ ايعاَياييت  ،١تشكٝكٝٸايٚ  أمجع. ٚكاطب١ ايٛدسإ ايبؿط
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ّٚٞخاًطّا:   ٗاحلٚاٝ ــــــ اهتذدُّد ٌَُِٞٗض اهج٘زٝ احلطِٚ

 ٞبٌ ٖ ،٫ ٜٓتٗٞسهٛضّا ٫ ٜػٝب ٚايتاضٜذ ٖصا، ٚػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ٭سساخ 

 .يًشانط ٚاملػتكبٌٚعٹبٳط  َػتٛزٳعٴ زضٕٚؽ

 نتعٝرل ؾدٕل ٚتؿك٬ٝت٘ اشلاَؿٝٸ١، يف بعض َؿطزات٘ايتاضٜذ ٜٓتٗٞ  ،عِْ

أٚ  أٚ ايؿُط بٔ شٟ اؾٛؾٳٔ، أٚ َٔ بين أَٝٸ١ ْٳػٳبّا; ايّٝٛ بأْ٘ َٔ غ٬ي١ عُط بٔ غعس

ِ شل٘ ٫ ع٬ق١ َع أْٸ ،١ ايّٝٛٓٻ١ً اؿػني يف ٚد٘ عُّٛ ايػټتٳإط٬م ؾعاض ايجأض َٔ َق

 .سْٜٓٛ٘ نايؿٝع١ امتاَّابٌ ِٖ ٜٴ ،مبكتً٘

ٕٸ ثٛض٠ اؿػني ٞٸ خٷسٳسٳ ×إ ثّا سٳػعٌ َٓٗا سٳ ،عسٜس٠ زٺأبعا ٗا شاتٴيهٓٸ ،تاضى

ِّ ٝٴ ;ٕطكٵعٳ سانطّا يف ن ِّي ٔٵ زٕٚايكع ػتؿاز َٓ٘ ع٢ً ن  ؾطاى يف ايٛقٛع س، ٚيه

 ا٫دتعا٤. أٚ اٱغكاط

ِّإسّا َٔ ا٫ْتباٙ دِّ سٻ٫ بٴٖٚٓا  ١ ١ ٚعػهطٜٸغٝاغٝٸ سطن١ٺ ىل َٛنٛع َكاض١ْ أ

 ٘ قس ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اضتباْطَع أْٸ ،شلا ٚاعتباضٖا اَتسازّا ،×اؿػنياٱَاّ بجٛض٠ 

. ٚبعباض٠ٺ أٚنض: طبٵاييت ٫ تهؿٞ ملجٌ ٖصا ايطٻ ايعاٖطٜٸ١، َٔ بعض ايٛدٛٙ إ٫ٓ ،بُٝٓٗا

ٔٸ ٖصا ٫ ٜعين  قس ػس نجرلّا َٔ ايجٛضات ٚاملٛاقـ املٓاٖه١ يًٗعًِِ ٚا٫غتهباض، ٚيه

ٝٸ١ يف سطنتٗا ، أٚ أْٸٗا تػتًِٗ ايجٛض٠ اؿػ×أْٸٗا ثٛضات تػرل يف ضٳِنب اؿػني ٓٝ

ٕٸ  ٝٸ١ أقشاب ٖصٙ ايجٛض٠؟ ٌٖٚ أ ِٸ دسٸّا ٖآٖا إٔ ْتػا٤ٍ عٔ ْ ٚغهْٛٗا; إش َٔ املٗ

ِٸ اٱق٬ح يف  ×أٖساؾٗا تتطابل َع أٖساف ثٛض٠ اؿػني يف َٛاد١ٗ اؿانِ; يٝع

ٌٸ  ٛٳٓيٞ ع٢ً ايٓاؽ سانُّا دسٜسّا ٫ ٜك اجملتُع، أّ أْٸٗا تػتٗسف إغكاط اؿانِ، يتٴ

ٝٸ١ عٔ غابك٘ ؾ ػازّا ٚإؾػازّا؟ شيو ٖٛ ا٫غتشكام ايهبرل، ٚتًو ٖٞ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

 اـايس٠.

 

ْٞ ٗتأبني ــــــ  تعصٙ

ٞٸٚيف اـتاّ  عًٝٓا إٔ ْػتصنط قا١َّ عًُٝٸ١ ضؾٝع١،  ْط٣ َٔ ايٛادب ا٭خ٬ق

ٞٸ ٚاٱغ٬َٞ، ٫ٚ  ٟٸ، يف ايعاملني ايعطب ُٳتٵ يف أنجط َٔ سطاىٺ َعطيف ٚسهاض غاٖ

ِٸ ضسٳًَتٵ عٓٸا إىل دٛاض  ٝٸ١، ث غٝٻُا يف ايكطا٠٤ ايعًُٝٸ١ ايتذسٜس١ٜ املعاقط٠ يًجٛض٠ اؿػٝٓ
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يف )ف١ًٓ ْكٛم َعاقط٠(، اهلل ايػؿٛض ايطسِٝ، أعين بٗا عهٛ اشل١٦ٝ ا٫غتؿاضٜٸ١ 

ٝٸّا فسِّزّا، &زلاس١ ايع١َ٬ٓ ايػٝس قُس سػٔ ا٭َني . ْػتصنطٙ عاملّا ٚاعّٝا، ٚضغاي

ُٻسٙ بٛاغع ضمحت٘، ٚإٔ ىًـ ع٢ً  َ٪َّٓا ٚكًكّا ملا ٜ٪َٔ ب٘، ؾٓػأٍ اهلل إٔ ٜتػ

ٞٸ ٛٸ٠ إ٫ٓ باهلل ايعً ٝٸ١ ٚاٱغ٬َٝٸ١ بأَجاي٘، ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق َٸتني ايعطب   ايععِٝ. ا٭

 

 

 الهىامش
 

                                                      

×



 

 

 هإلُطاْ اخلط٣ٚٞ األٗىل

ّٚٞ ٗاإلضالَ بني  املطٚش

 

 ٌىسفً مجٍذ ماّلد. 

 داوود معماريد. 

 وسٍم حٍذرترجمة: 

 

ًْٞ  ــــــ قّدً

َٸ ١ اييت ؾػًت َٓص ايكٹسٳّ سٝٸعّا نبرلّا َٔ اٖتُاّ عًُا٤ إٕ َٔ بني املػا٥ٌ اشلا

١ مبؿّٗٛ اـط١٦ٝ، ٚنٝؿ١ٝ املػٝشٞ اـٛض يف كتًـ ا٭عاخ اـاقٸاي٬ٖٛت 

ٌٕتعطٜؿٗا. ؾٌٗ اـط١٦ٝ فطٸ يًكإْٛ اٱشلٞ، أٚ ٖٞ باٱناؾ١ إىل  ٕضشٵَٳ ٚػإٚظ ز ؾع

يصْٛب  ٚدٛز١ٜ ٚع١ًّٓ ٚدٛز١ٜ أٜهّا؟ ٌٖٚ هب اعتباض اـط١٦ٝ ساي١ّ شيو تؿرل إىل ساي١ٺ

أِْٗ  ٚ أني٫؟ َٚا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ إىل ا٭طؿاٍ؟ ؾٌٗ ٜٛيس ا٭طؿاٍ خاط٦ ٚايؿدل أ

٭ْ٘ ٜكذلف  ٜكبشٕٛ كط٦ني بعس ْكهِٗ يًكإْٛ اٱشلٞ؟ ٌٖٚ اٱْػإ كط٧ٷ

َا ايصٟ ٚضثٓاٙ مٔ ايبؿط َٔ ٚس كط٦ّا؟ َيأّ أْ٘ ٜكذلف املعاقٞ يهْٛ٘ ٜٴٛ املعاقٞ

يت اضتهبٗا أبْٛا آزّ تأثرلٖا عًٝٓا أّ ٫؟ ٌٖٚ أبٝٓا آزّ؟ ٌٖٚ تطنت اـط١٦ٝ ا٭ٚىل اي

 ، َكطًضٷ«ايجايٛخ»َجٌ َكطًض  ،ني ٖٛعٓس املػٝشٝٸ (1)«اـط١٦ٝ ا٭ٚىل»َكطًض 

ٞٸ َٚع شيو ؾكس متٸ ؽكٝل قػِ  ،ؽايتكطٜض ب٘ يف ايهتاب املكسٻ زٵٔطمل ٜٳ ن٬َ

ُٕٛ َٚٔ ٖٓا غع٢ املتهًٚ ؟ؽ ملػأي١ اـط١٦ٝ ٚتساعٝاتٗانبرل َٔ ايهتاب املكسٻ

 ؽ.ًعجٛض ع٢ً دصٚض ايبشح عٔ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل يف ايهتاب املكسٻيٕٛ ٝٸاملػٝش
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ٌٕ نُا متٸ عاتٗا ع٢ً بٹٚتٳ ،تٗاَٚاٖٝٸ ،باملعك١ٝ خامٸ ا٫ٖتُاّ يف اٱغ٬ّ بؿه

اٱْػإ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. ؾكس أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إىل املعك١ٝ مبدتًـ ا٭يؿاظ 

ٛٸع١، َٔ قبٌٝ: اٱثِ، ٚايػٝٸٚايعباضا ل، ػٵّ، ٚاؿطاّ، ٚاـط١٦ٝ، ٚايؿٹ١٦، ٚاُؾطٵت املتٓ

ٓٵُٳط، ٚايًَٖهٓٵٚامُل َا شنطٙ  ح. َٚٔ خ٬ٍ ايٓعط يفِ، ٚايصْب، ٚايعكٝإ، ٚاؿٹ

ٓا إٔ ْػتٓتر إٔ ميهُٓا بٳَٔ ٖصٙ املؿطزات ٚاملكطًشات ضٴ طٕٚ ع٢ً ٖاَـ نٌٛاملؿػِّ

ٕٵ ٔ َٔ ٖصٙ ايتعابرل ٜبِّ إٔ ن٬٘ يف ايكطإٓ مبدتًـ ايتعابرل، إ٫ٓ ٚضز شنطٖا املعك١ٝ ٚإ

ٚايكسض املؿذلى بني مجٝع ٖصٙ ا٭يؿاظ ٖٛ أْٗا بأمجعٗا  ،داْبّا َٔ خكا٥ل املعك١ٝ

١٦، ٜعٌُ اٱْػإ باضتهابٗا ٚشات تساعٝات غٝٸ ،ط عٔ أعُاٍ ٚمماضغات قبٝش١تعبِّ

١َ ايطباطبا٥ٞ املعك١ٝ بكٛي٘: ف ايع٬ٓقس عطٻع٢ً كايؿ١ ايتعايِٝ ٚا٭سهاّ اٱشل١ٝ. ٚ

ٍٕ ،ٖٞ َا ؾٝ٘ ٖتو سط١َ ايعبٛز١ٜ» ٌٕ ٚكايؿ١ َٛي١ٜٛ، ٜٚطدع باٯخط٠ إىل قٛ  أٚ ؾع

 .(2)«َا ٜٓايف ايعبٛز١ٜ َٓاؾا٠ّ

َٸ١ يف ٖصا اـكٛم ٖٞ أْ٘ قس ٚضز يف بعض املٛانع َٔ ايكطإٓ  ٚايٓكط١ اشلا

آزّ. ؾكس  ايٓيبٸ :بايٓػب١ إىل ا٭ْبٝا٤، َٚٔ بِٝٓٗاغتعُاٍ َؿطز٠ ايصْب ٚايعكٝإ 

. َٚٔ ٖٓا (3)ٚتساعٝات شيو ،َعك١ٝ آزّ ٚسٛا٤ٚ شْبز٠ عٔ َتعسٸ ؼسٸخ ايكطإٓ يف آٜاتٺ

ّٸ طٜٔ املػًُني طٛاٍ ُني ٚاملؿٚهطٜٔ ٚاملتهًٚأشٖإ املؿػِّ ؾكس ؾػٌ ٖصا ايػ٪اٍ اشلا

َٚا ٖٛ سذِ  ؟ايصْب ايصٟ اضتهب٘ آزّايتاضٜذ; إش أخصٚا ٜتػا٤يٕٛ عٔ َا١ٖٝ املعك١ٝ ٚ

 ،دصت ٖصٙ املػأي١ يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ أبعازّا دسٜس٠تساعٝات ٖصٙ املعك١ٝ؟ ٚقس اتٸ

با٫يتؿات إىل اْط٬م ايسضاغات املكاض١ْ بني اٱغ٬ّ ٚاملػٝش١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ 

ٛٸع١ شلصٙعٵاْكبٸ غٳ َٸٌ يف ا٭بعاز املتٓ  بشحاملػأي١ يف إطاض اي ٝٓا يف ٖصٙ املكاي١ ع٢ً ايتأ

ٚٸ ١ يف ٖصا ايؿإٔ، يٓٓتكٌ بعس ٫ّ ببٝإ ايط١ٜ٩ املػٝشٝٸاملكاضٕ. ٚشلصٙ ايػا١ٜ غٛف ْبسأ أ

ٚغٛف ٜهٕٛ اعتُازْا ا٭ندل يف ٖصٙ  .شيو إىل ايبشح ٚايتٓكٝب يف ض١ٜ٩ املػًُني

 غ١.١ املكسٻ١ ٚاٱغ٬َٝٸايسضاغ١ ع٢ً ايٓكٛم املػٝشٝٸ

 

 ــــــع اهلتاب املقدَّيف « اخلط٣ٚٞ»ًََدٙات ـ 1

ُٵ ،(4)ؽ َٔ سٝح ايػع١يكس متٸ عح اـط١٦ٝ يف ايهتاب املكسٻ ل َٚٔ سٝح ايعٴ
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َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ أْ٘ دا٤ يف باب غع١ اـط١٦ٝ يف ايهتاب ا٭ٍٚ ٚ. (5)أٜهّا

ٕٷ»َٔ غٹؿط املًٛى:  . ٚنصيو ٚضز يف (6)«٫ ىط٧ إشا أخطأٚا إيٝو; ٭ْ٘ يٝؼ إْػا

ٌٸ»ٚز: َٚعاَرل زا َٳ ايه ٜعٌُ ق٬سّا، يٝؼ ٫ٚ  ٔٵقس ظاغٛا، َعّا ؾػسٚا، يٝؼ 

٫ٚ  ،ٜعٌُ ق٬سّا ،٭ْ٘ ٫ إْػإ قسٸٜل يف ا٭ضض». ٚدا٤ يف نتاب اؾاَع١: (7)«ٚاسس

ْ٘ يٝؼ باضٌّ، ٫ٚ أ نُا ٖٛ َهتٛبٷ...». ْٚكطأ يف ضغاي١ بٛيؼ إىل أٌٖ ض١َٝٚ: (8)«ٜٴدط٧

 .(10)«إش اؾُٝع أخطأٚا...»; ْٚكطأ أٜهّا: (9)«سٚاس

ؽ ٫ ٜكتكط اقذلاف املعاقٞ ع٢ً ايٓاؽ ايعازٜني طبكّا ملا ٚضز يف ايهتاب املكسٻ

ناْٛا ٜطتهبٕٛ  ،ٚزٚ، َٔ أَجاٍ: ْٛح ٚإبطاِٖٝ ٚزاأٜهّا ؾكط، ٚإمنا ا٭ْبٝا٤

َٔ شيو أْ٘ ٚضز يف ٚ. (11)ْا، ٚايكتٌاملعاقٞ، َٔ قبٌٝ: ؾطب اـُط، ٚايهصب، ٚايعِّ

ٕٴ َؾ٬ٖس»غٹؿط ايٛدٛز ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:  ٔٳ  ،ّاٚٳَغطٳؽٳ َنطٵَ ،ّاٚٳابٵتٳسٳَأ ْٴٛحٷ ٜٳُهٛ َٹ ٚٳؾٳٔطبٳ 

ُٵٔط ٘ٹ ،اِيدٳ ٌٳ خٹبٳا٥ٹ ٚٳتٳعٳطٻ٣ زٳاخٹ ٘ٹ  ،َؾػٳهٹطٳ  ٜٵ ٛٳ ٚٳَأخٵبٳطٳ َأخٳ ٘ٹ،  ٛٵضٳ٠َ َأبٹٝ ٕٳ عٳ ّٷ َأبٴٛ َنٓٵعٳا َؾَأبٵكٳطٳ سٳا

ٜٳاَؾحٴ ايطِّزٳا٤ٳَؾَأخٳ ،ّاخٳأضد ٚٳ ّٷ  ُٳا ،صٳ غٳا ٔٗ ٚٳنٳعٳاٙٴ عٳ٢ًَ َأِنتٳاؾٹ ٚٳغٳتٳطٳا  ،ٚٳ ٛٳضٳا٤ٹ،  ٝٳا ٔإَي٢ اِي َٳؿٳ ٚٳ

ٛٳضٳا٤ٹ ُٳا ٔإَي٢ اِي ٖٴ ٗٳا ٚٳدٵ ٚٳ ُٳا  ٔٗ ٛٵضٳ٠َ َأبٹٝ ُٳا ،عٳ ٔٗ ٛٵضٳ٠َ َأبٹٝ ِٵ ٜٴبٵكٹطٳا عٳ  .(12)«َؾًَ

ٕٵ ٜٳسٵخٴ»: ×ٚدا٤ يف خكٛم إبطاِٖٝ ُٻا َقطٴبٳ َأ ٟٳ ٚٳسٳسٳخٳ َي ٍٳ يٹػٳاضٳا ٘ٴ َقا ْٻ َٹكٵطٳ َأ ٌٳ 

٘ٹ:  َٵطٳَأتٹ ٓٵَعٔط»ا ُٳ ٓٳ١ُ اِي َٵطٳَأ٠ْ سٳػٳ ُٵتٴ َأْٻوٹ ا ِٵ  ،ٔإِّْٞ َقسٵ عٳًٹ ٗٴ ْٻ ٕٳ َأ ُٹكٵٔطٜټٛ ٕٴ ٔإشٳا ضٳآىٹ اِي ٝٳُهٛ َؾ

٘ٴ َٵطٳَأتٴ ٙٹ ا ٕٳ: ٖصٹ ٜٳػٵتٳبٵُكْٛٳوٹ ،ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ٓٹٞ  ٝٳِكتٴًُْٛٳ ٝٵطٷ  ;ٔإْٻوٹ ُأخٵتٹٞ :ُقٛيٹٞ ،َؾ ٕٳ يٹٞ خٳ ٝٳُهٛ يٹ

ٔٵ َأدٵًٹوٹ ،بٹػٳبٳبٹوٹ َٹ ٝٳا ْٳِؿػٹٞ  ؽ: إٕ ؾطعٕٛ . ٚطبكّا ملا ٚضز يف ضٚا١ٜ ايهتاب املكسٻ(13)«ٚٳتٳشٵ

ِٸ غاضاٟ إىل بٝت٘، ٚخًع يصيو ايهجرل َٔ اشلساٜا ع٢ً إبطاِٖٝ ٔٵ(14)ن بعس إٔ  . ٚيه

َٳا ٖصٳا اٖيصٹٟ قٳٓٳعٵتٳ بٹٞ؟ » سكٝك١ ا٭َط يؿطعٕٛ اغتسع٢ إبطاِٖٝ إيٝ٘، ٚقاٍ ي٘: تٵٓٳتبٝٻ

ٗٳا يٹٞ ٞٳ ُأخٵتٹٞ، سٳتٻ٢ َأخٳصٵتٴ ٖٹ ُٳاشٳا ُقًِتٳ:  َٵطٳَأتٴَو؟ يٹ ٗٳا ا ْٻ ْٹٞ َأ ِٵ تٴدٵبٹطٵ ُٳاشٳا َي ٚٵدٳتٹٞ؟  ;يٹ ٕٳ ظٳ يٹتٳُهٛ

ٖٳبٵ ٚٳاشٵ ٖٳا  َٵطٳَأتٴَو! خٴصٵ ٛٳشٳا ا ٖٴ ٕٳ   .(15)«ٚٳاٯ

ٚٳِقتٹ »ٜكٍٛ:  ×ٚزٚبؿإٔ زا ٖٚٓاى ْلٌّ ٕٳ ؾٹٞ  ٚٴَنا ٕٻ زٳا ُٳػٳا٤ٹ َأ ٔٵ ٚاِي ّٳ عٳ زٳ َقا

ٙٹ ِټ ،غٳٔطٜٔط َٵطٳَأ٠ّ تٳػٵتٳشٹ ٔٵ عٳ٢ًَ ايػٻِطٔض ا َٹ ُٳًٹوٹ، َؾطٳَأ٣  ٝٵتٹ اِي ُٳؿٻ٢ عٳ٢ًَ غٳِطٔض بٳ ٚٳَناْٳتٹ  ،ٚٳتٳ

ٓٵَعٔط دٹسٸ ُٳ ُٹ١ًََٝ اِي ُٳطٵَأ٠ُ دٳ ٚٴ ،ّااِي ٌٳ زٳا ٚٳاسٹسٷ: َٚؾَأضٵغٳ ٍٳ  ُٳطٵَأ٠ٹ، َؾَكا ٔٔ اِي ٍٳ عٳ ٚٳغٳَأ ٝٵػٳتٵ ٖصٹٙٹ »زٴ  َأَي

ِّ؟ ٜٻا اِيشٹجِّ َٵطٳَأ٠َ ُأٚٔض ّٳ ا ٓٵتٳ َأيٹٝعٳا ٚٴ«بٳجٵؿٳبٳعٳ بٹ ٌٳ زٳا ٘ٹ،  ،زٴ ضٴغٴ٬ّٚ. َؾَأضٵغٳ ٝٵ ٖٳا، َؾسٳخٳًَتٵ ٔإَي ٚٳَأخٳصٳ
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ٗٳا َٳعٳ ِٻ ضٳ ،َؾانٵَطذٳعٳ  ٗٳا. ثٴ ُٵجٹ ٔٵ َط َٹ ٗٻطٳ٠ْ  َٴَط ٞٳ  ٖٹ ٗٳاٚٳ ٝٵتٹ ُٳطٵَأ٠ُ، َؾَأضٵغٳًَتٵ  ،دٳعٳتٵ ٔإَي٢ بٳ ٚٳسٳبٹًَتٹ اِي

ٚٴ ٚٴ ،«ٔإِّٞ سٴبٵ٢ًَ»ٚٳَقاَيتٵ:  ،زٳٚٚٳَأخٵبٳطٳتٵ زٳا ٌٳ زٳا ٍٴ: َٚؾَأضٵغٳ ٜٻا »زٴ ٔإَي٢ ٜٴٛآبٳ ٜٳُكٛ ٞٻ ُأٚٔض ٌٵ ٔإَي َأضٵغٹ

ٞٻ ٚٴ ،«اِيشٹجِّ ٜٻا ٔإَي٢ زٳا ٌٳ ٜٴٛآبٴ ُأٚٔض ٚز ٕٚ زاؾإؽ ٚضز يف ايهتاب املكسٻ. ٚطبكّا ملا (16)«زٳَٚؾَأضٵغٳ

٢ انططٸ يف ْٗا١ٜ املطاف إىل قتٌ ظٚز تًو َٔ ٖصا املأظم، ستٸ أخص ٜبشح عٔ كطٕز

ٚٴ»املطأ٠ يف غاس١ ايكتاٍ:  ٌٳ زٳا ٓٳاسٳ١ُ َأضٵغٳ ُٳ َٳهٳتٹ اِي ُٻا  ٘ٴ ٚٚٳَي ٚٳقٳاضٳتٵ َي ٘ٹ،  ٝٵتٹ ٗٳا ٔإَي٢ بٳ ُٻ ٚٳنٳ زٴ 

َٵطٳَأ٠ّ ٘ٴ ابٵٓ ،ا ٚٳَيسٳتٵ َي ٚٴ .ّاٚٳ ٘ٴ زٳا َٵطٴ اٖيصٹٟ َؾعٳًَ َٻا اَ٭ ٞٔ ايطٻبِّٚٚٳَأ ٓٳ ٝٵ ؾأضغٌ  ،(17)«زٴ َؾَكبٴضٳ ؾٹٞ عٳ

ٚٴ» ،ػ٘ إٔ اهلل غٛف ٜعاقب٘ ع٢ً ؾعًت٘يٝبًٚ ;زْٚاثإ إىل زاٚ اهلل ايٓيبٸ ٍٳ زٳا ٕٳ: َٚؾَكا ٓٳاثٳا زٴ يٹ

 .(18)«َقسٵ َأخٵَطِأتٴ ٔإَي٢ ايطٻبِّ

إىل ع١َُٝٛ  ؾإْ٘ باٱناؾ١ إىل ايٓكٛم اييت تؿرل قطاس١ّ ،ٚنُا قاٍ بعضٷ

ٕ مجٝع ايٓاؽ إ :ؽ ـاـط١٦ٝ، ؾإٕ ٖصٙ اؿكٝك١ ايكا١ً٥ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايهتاب املكسٻ

، تجبت إٔ (21)، ٚايتٛب١(20)، ٚاي٫ٛز٠ َٔ دسٜس(19)س املػٝضعاد١ إىل ايتهش١ٝ بايػٝٸ

ٍ اٯخط يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ إٔ املٛت ـ ػٛا باـط١٦ٝ. ٚا٫غتس٫اؾُٝع ايٓاؽ قس تسْٻ

، ٭ٕ أدط٠ اـط١٦ٝ ٖٞ َٛتٷ» ;ع٢ً اـط١٦ٝ ؽ ـ عكٛب١ْطبكّا يٓكٛم ايهتاب املكسٻ

أخط٣ ْعًِ إٔ املٛت  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(22)«ٓاس١ٜ باملػٝض ٜػٛع ضبٸبٳَأ ٚأَا ٖب١ اهلل ؾٗٞ سٝا٠ْ

ِٗ ايٓاؽ نًٓ; ٚعًٝ٘ ميهٔ إٔ ْػتٓتر َٔ شيو إٔ ١ّع٢ً ايٓاؽ نآؾ َهتٛبٷ

 .(23)كط٦ٕٛ

ٔٵ ْٚٓتٗو  ،َا ٖٛ عُل ضغٛر اـط١٦ٝ ؾٝٓا؟ ؾٌٗ مٔ قاؿٕٛ يف شٚاتٓا ٚيه

ْٚطتهب ايصْٛب اْط٬قّا  ،يف شٚاتٓا ايكٛاْني اٱشل١ٝ بؿعٌ ايٛغاٚؽ، أّ مٔ أؾطاضٷ

ز ؾعٌ أخط٣: ٌٖ اـط١٦ٝ ؾٝٓا مٔ ايبؿط فطٻ ٌ ؾٝٓا؟ ٚبعباض٠ٺَٔ ٚسٞ ايؿطٸ املتأقِّ

ٌٕٚدٛز١ٜ ؾٝٓا؟ إٕ ايهتاب املكسٻ أّ ٖٞ ساي١ْ ٚغًٛى ّٸ ؽ بؿه ٜٓعط إىل اـط١٦ٝ  عا

بٛقؿٗا ع٬ُّ ٚؾع٬ّ. إٕ املؿطز٠ اييت اغتعًُت يف ايعٗس ايكسِٜ أنجط َٔ غرلٖا يًس٫ي١ 

ُٸchatta’ah»(24)»عدل١ٜ  ( ٖٞ َؿطزsin٠ْع٢ً اـط١٦ٝ ) س ايصٟ ، ٖٚٞ تعين اـطأ املتع

هاف إىل شيو إٔ ٖٓاى َؿطزات ٟٛ. ٜٴٗٵّ، ٚيٝؼ فطٸز اـطأ ايػٻٛٵؾاعً٘ ايًٖ ٜػتشلٸ

ٖٚٛ إٔ اـط١٦ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايعٗس ايكسِٜ ٖٞ  ،ط عٔ ٖصا املؿّٗٛعدل١ٜ أخط٣ تعبِّ

ٌٷ  ،«shâgâh»َؿطز٠  :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚٚدٛز١ٜ.  ٚغًٛى أنجط َٓٗا ساي١ّ ؾع
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 .(26)«زايتُطټ»اييت تعين  ،«pesha»٠ ، أٚ َؿطز(25)«ايػرل ع٢ً غرل ٖس٣ٶ»اييت تعين 

 :إٕ أنجط املؿطزات املػتع١ًُ يف ايعٗس اؾسٜس يًس٫ي١ ع٢ً اـط١٦ٝ ُٖا

، ٚقس ٚضز شنطُٖا يف ايٓلٸ ha a ta  »(27) ٚ«hamartia»(28)»املؿطزتإ ايْٝٛاْٝتإ: 

إىل إٔ . إٕ ٖاتني املؿطزتني تؿرلإ (29)٠َطٸ 176ٚ 43 ايْٝٛاْٞ يًعٗس اؾسٜس ع٢ً ايتٛايٞ

اـط١٦ٝ تػتعٌُ يف ايعٗس اؾسٜس ع٢ً َا ٜبسٚ يًس٫ي١ ع٢ً اضتهاب اـط١٦ٝ. ٚع٢ً 

ٍٕ ٟٸ سا  تٵٖٓاى ايهجرل َٔ ايعباضات يف ايعٗس ايكسِٜ ٚيف ايعٗس اؾسٜس اييت امٖت أ

 إٔ ايٓيبٸ ،جاٍع٢ً غبٌٝ امل ،َٔ شيوٚٚدٛز١ٜ.  اٱؾاض٠ ؾٝٗا إىل اـط١٦ٝ بٛقؿٗا ساي١ّ

 ،ط ع٢ً قًب اٱْػإإضَٝا٤ ٜعتدل اـط١٦ٝ ْٛعّا َٔ ا٭َطاض ايطٚس١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ اييت ت٪ثِّ

ٌٸ»َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜكٍٛ:   . ٚقاٍ ايٓيبٸ(30)«؟!ٜعطؾ٘ ٔٵَٳ ،ٖٚٛ لٝؼٷ ،ؾ٤ٞٺ ايكًب أخسع ن

ِّا أْ ٖا»ز يف املعاَرل: ٚزاٚ َٸ تٵٚباـط١٦ٝ سبًَ ،ضتٴشا باٱثِ قٴ ، َٚٔ ٖٓا (31)«ٞبٞ أ

ِّ»ؾإْ٘ ٜتٛدٸ٘ إىل اهلل بايكٍٛ:  ْٞ بايعٚؾا ؾأطٗط، اغػًين ؾأبٝضٸ أنجط َٔ طٵط

ٞٻقًبّا ْكٝٸ»، ٚ(32)«ايجًر  . ٚقاٍ بٛيؼ(33)«يف زاخًٞ زٵٜا اهلل، ٚضٚسّا َػتكُّٝا دسِّ ّا اخًل ؾـ

ٕٵ»يف ٖصا ايؿإٔ:  ايطغٍٛ نٓت َا يػت أضٜسٙ إٜاٙ أؾعٌ ؾًػت بعس أؾعً٘ أْا، بٌ  ؾإ

ٞٻاـط١٦ٝ ايػان١ٓ  . إشٕ أدس ايٓاَٛؽ يٞ سُٝٓا أضٜس إٔ أؾعٌ اؿػ٢ٓ إٔ ايؿطٸ ؾـ

ٞ أض٣ ْاَٛغّا آخط ب اٱْػإ ايباطٔ. ٚيهٓٸػٳعٓسٟ. ؾإْٞ أغطٸ بٓاَٛؽ اهلل َع سانطٷ

ٜٚػبٝين إىل ْاَٛؽ اـط١٦ٝ ايها٥ٔ يف  ،يف أعها٥ٞ واضب ْاَٛؽ شٖين

 .(34)«أعها٥ٞ

ط اـط١٦ٝ ٖٛ غٵؽ َٔ ايٛقٛع يف َأٙ يف ايهتاب املكسٻإٕ ايؿدل ايٛسٝس املٓعٻ

عٝػ٢ املػٝض ؾكط. ؾكس ٚضز يف ضغاي١ بٛيؼ ايطغٍٛ إىل ايعدلاْٝني سٍٛ املػٝض: 

 ;(35)«قس اْؿكٌ عٔ اـطا٠... ،ٕؼْٳ٫ٚ زٳ ،ب٬ ؾطٛ ،ض٥ٝؼ ن١ٓٗ َجٌ ٖصا قسٸٚؽٷ...»

َٳايصٟ مل ٜؿعٌ خطٝٸ١، ٫ٚ»ٚدا٤ يف ايطغاي١ ا٭ٚىل يبططؽ:   .(36)«طٷِه ٚدس يف ؾُ٘ 

ٜٳ ٖٓا: َا ٖٛ َٓؿأ ٖصٙ ايطبٝع١ اٯمث١ يف ٚدٛزْا؟ ٌٖ ميهٔ  زٴٔطٚايػ٪اٍ ايصٟ 

ٛٸ  ا٤ أّ ٫؟اعتباض شيو ٖٛ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل ٯزّ ٚس

 

ّٚاهِص٘ص املقدَّضا٢س ـ اخلط٣ٚٞ األٗىل يف 2  ــــــ نيضٞ هد٠ املطٚش

ٌْٕعط١ٜ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل يف ْلٸ ايهتاب املكسٻ زٵٔطمل تٳ َٓٗذٞ أٚ  ؽ بؿه
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ؽ. َبعجط٠ يف ايهتاب املكسٻ ِ، ٚإمنا ٜكّٛ ٖصا املؿّٗٛ يف ٚاقع ا٭َط ع٢ً عباضاتٺَٖٓع

ٕٕ ِٸ ٖصٙ ايعباضات إىل  ٚقس عٌُ عًُا٤ اي٬ٖٛت املػٝشٞ ع٢ً َس٣ قطٚ َٔ أدٌ ن

ِٸٚاـطٚز َٓٗا بإثبات ٖصٙ ايٓعط١ٜ.  ،بعهٗا ايصٟ متٸ ؾٝ٘ ا٫غتٓاز إىل  إٕ اؾع٤ ا٭ٖ

ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً  ،ايعٗس ايكسِٜ يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ ايكػِ ايجايح َٔ غٹؿط ايتهٜٛٔ

ٝٵسٳ١ ٖبٛط آزّ، قكٸ َٸ بٳ ١ ٖبٛط آزّ يف غٹؿط ايتهٜٛٔ ٖٞ إٔ ١ يف قكٸإٔ ايٓكط١ اشلا

َعك١ٝ آزّ ٚسٛا٤، َٔ  ب١ ع٢ًعات املذلتِّبٹ١ إمنا تؿرل إىل ايتساعٝات ٚايتٻٖصٙ ايككٸ

ت يف ؼكٌٝ ايطظم ٓٳ، ٚايعصاب ٚايعٳ(37)قبٌٝ: آ٫ّ املداض ٚاي٫ٛز٠ بايٓػب١ إىل املطأ٠

ٚٸ». ٚقس ٚضز يف غٹؿط إؾعٝا٤ إٔ اهلل قاٍ: (39)، ٚاملٛت(38)ٚاملعاف ٍ أخطأ، أبٛى ا٭

ٞٸٛٵٚٚغطا٩ى عكٳ  يف غٹؿط ٖٛؾع إٔ اهلل قاٍ يف بين إغطا٥ٌٝ:ٚضز . ٚنصيو (40)«ا عً

ٔٵ(41)«ٖٓاى غسضٚا بٞ ،ا ايعٗسٚٵٚيهِٓٗ نآزّ تعسٻ» ايٓعط عٔ ٖاتني  بػضٸ . ٚيه

قطٜض يف  ب ايعاٖط إىل ٖبٛط اٱْػإ، ٫ ٜٛدس ْلٌّػٳايًتني تؿرلإ َع ،ايؿكطتني

 ػ١ يٲْػإ.ايعٗس ايكسِٜ ٜطبط خط١٦ٝ آزّ بايطبٝع١ املسْٻ

َٸ١ اييت ؼسٻ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل ٚتساعٝاتٗا نتب ثت عٔ إٕ َٔ بني املكازض اشلا

أْ٘ دا٤ يف نتاب  ،ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوَٚٔ ايعٗس ايكسِٜ.  (42)ا٭بٛنطٜؿا

َٔ املطأ٠ »: ـ ٖٚٛ َٔ نتب ا٭بٛنطٜؿا َٔ ايعٗس ايكسِٜ ـ سه١ُ ٜؿٛع بٔ غرلار

. ٚدا٤ يف نتاب سه١ُ غًُٝإ ـ (43)«اـط١٦ٝ، ٚبػببٗا منٛت مٔ أمجعٕٛ تٵابتسَأ

اٱْػإ خًل إٕ اهلل »خط َٔ أغؿاض ا٭بٛنطٜؿا يف ايعٗس ايكسِٜ ـ َا ًٜٞ: ٖٚٛ اٯ

ٔٵ س إبًٝؼ زخٌ املٛت إىل ايعامل; ؾٝصٚق٘ ػٳَع خايسّا، ٚقٓع٘ ع٢ً قٛض٠ شات٘، يه

ٚٸ(44)«ايصٜٔ ِٖ َٔ سعب٘ َٳ. إٕ ٖصٙ ايٓكٛم ٖٞ أ أؾاض إىل ق١ً املٛت غط١٦ٝ آزّ  ٔٵٍ 

ٛٸ ٛٸا٤. َٚع شيو ٫ لس يف عباضٚس ا٤ قس اْتكًت إىل اتٗا َا ٜجبت إٔ خط١٦ٝ آزّ ٚس

 ٜتُٗا.شضٸ

قبٌ  200تبت َا بني عاّ ـ ٚاييت ُن (45)نُا دا٤ يف ايٓكٛم ايط١ٜٜٛ٩ يًٝٗٛز

ِٸ بعس امل٬ٝز ـ اعتباض املٛت عكٛب١ّ 150امل٬ٝز إىل عاّ  تٛاضثٗا عدل ا٭دٝاٍ. ٚقس متٸ يف  ٜت

ٛٸ ٖصا اـكٛم إيكا٤ ايًّٛ تاض٠ّ ع٢ً غبٌٝ  ،َٔ شيوٚأخط٣ ع٢ً آزّ.  ا٤، ٚتاض٠ّع٢ً س

ٛٸا٤:  :املجاٍ ايهٝاع  تٹملاشا ْؿطٵ»دا٤ يف ض٩ٜا َٛغ٢ )ايكطٕ ا٭ٍٚ ي٬ًُٝز( إٔ آزّ قاٍ ؿ
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ٜطاٍ  ٢ ع٢ً ؾهٌ َٛتٺبايػهب ايععِٝ عًٝٓا، ٚايصٟ ػًٓ تٹبٵٚايتٝ٘ بٝٓٓا، ٚتػبٸ

 .(46)«ٜتٓا؟مجٝع شضٸ

ي٬ًُٝز( ٚضز إٔ ععضا قاٍ يف أثٓا٤ سٛاضٙ َع  100) (ععضاـ )ٚيف ايهتاب ايطابع ي

ٜٵ»اهلل:  ُٵ٘ عكاَىعًٝ٘ سهُّا َٔ أسهاَو، ٚيهٓٸ تٳيكس أدط عًٝ٘ ٚع٢ً  تٳ; ؾشه

 .(47)«أعكاب٘ باملٛت

عٓسَا اضتهب آزّ »ْٚكطأ يف َهاؾؿات باضٚر )ايكطٕ ايجاْٞ ي٬ًُٝز(: 

. ٚدا٤ ؾٝ٘ أٜهّا: (48)«اـط١٦ٝ، ٚسهِ ع٢ً املٛايٝس باملٛت، ظاز عسز ايصٜٔ ٜٛيسٕٚ

ٚٸ» مل ٜهْٛٛا يف  ب باملٛت إىل أْإؽٍ ا٭َط، ٚتػبٻيكس اضتهب آزّ اـط١٦ٝ أ

 .(50)«ع ايٛدٛز ؾذأ٠ّإش عٓسَا أخطأ آزّ زخٌ املٛت إىل سِّ». ْٚكطأ ؾٝ٘ أٜهّا: (49)«ظَاْ٘

 ع١ّبٹٚتٳ يف ٖصٙ ايعباضات املٓكٛي١ عٔ ايٓكٛم ايط١ٜٜٛ٩ ٜعتدل َٛت ايبؿط ْتٝذ١ّ

ٛٸبٹَٔ ْتا٥ر ٚتٳ ٝٵسٳا٤. عات خط١٦ٝ آزّ ٚس إٔ ٖٓاى عباضات أخط٣ يف شات ٖصٙ ايٓكٛم  بٳ

َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٣ٚ إىل ٖبٛط مجٝع ايٓاؽ. صنط إٔ ٖبٛط آزّ ٖٛ ايصٟ أزٸت

ٜا آزّ؟! ؾُع أْو أْت اييت  تٳَاشا قٓعٵ»َا ٚضز يف ايهتاب ايطابع يععضا; إش ٜكٍٛ:  :ـ

ٝٵسٳ تٳأشْبٵ . ٚيف (51)«إٔ اشلبٛط مل ٜكتكط عًٝو، بٌ طايٓا أٜهّا; ٭ْٓا َٔ أعكابو بٳ

ٛٸ ٚٸنتاب سٝا٠ آزّ ٚس ٛٸا٤ )ايكطٕ ا٭ ا٤; إش ٍ ي٬ًُٝز( تٴعع٣ أخطا٤ مجٝع ا٭دٝاٍ إىل س

ٛٸ»ٜكاٍ:  اـط١٦ٝ  تٵ٢ًَ تأقٻبايؼ; ستٸ يٓا ظطٕح تٹبٵ؟ يكس تػبٸتٹا٤: َاشا ؾعًِقاٍ آزّ ؿ

 .«ٚاملعك١ٝ يف مجٝع أدٝايٓا

ٚأَا يف ايعٗس اؾسٜس ؾإٕ ايؿدل ايٛسٝس ايصٟ ضبط ٖبٛط اٱْػإ مبٛتٓا 

ؾكس قاٍ يف ضغايت٘  ;ٖٛ بٛيؼ ايطغٍٛ ،ػ١ باملعاقٞ ٚاٯثاّٚطبٝعتٓا املسْٻ ،مٔ ايبؿط

ٕٕ»ا٭ٚىل إىل أٌٖ نٛضْجٛؽ:  ٛات; ٭ْ٘ ، بإْػإ أٜهّا قٝا١َ ا٭َؾإْ٘ إش املٛت بإْػا

َٔ أدٌ شيو نأمنا ». ٚقاٍ يف ضغايت٘ إىل أٌٖ ض١َٝٚ: (52)«نُا يف آزّ ميٛت اؾُٝع...

ٕٕ ٚاسس زخًت اـطٝٸ١ إىل ايعامل، ٚباـطٝٸ١ املٛت، ٖٚهصا ادتاظ املٛت إىل  بإْػا

ٚأْتِ إش نٓتِ ». ٚقاٍ يف ضغايت٘ إىل أٌٖ أؾػؼ: (53)«مجٝع ايٓاؽ; إش أخطأ اؾُٝع

ب ػٵسٳ ،ب زٖط ٖصا ايعاملػٵسٳ ،٬ّبٵب ٚاـطاٜا اييت غًهتِ ؾٝٗا َقأَٛاتّا بايصْٛ

ايصٜٔ مٔ أٜهّا مجٝعّا  ،ض٥ٝؼ غًطإ اشلٛا٤، ايطٚح ايصٟ ٜعٌُ اٯٕ يف أبٓا٤ املعك١ٝ
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س ٚا٭ؾهاض، ٚنٓا ػٳعاًَني َؿ٦ٝات اَؾ ،٬ّ بِٝٓٗ يف ؾٗٛات دػسْابٵؾٓا َقتكطٻ

 .(54)«نايباقني أٜهّا ،بايطبٝع١ أبٓا٤ ايػهب

 

 ــــــ اهالٓ٘ت املطٚشٛ ٗاخلط٣ٚٞ األٗىلـ 3

يكس تبًٛض َؿّٗٛ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل َٓص أٚاخط ايكطٕ ايجاْٞ عٓس بعض آبا٤ 

ٚأٚضٜػٕٛ، ٚنصيو عٓس آبا٤ ايهٓٝػ١  ;ايهٓٝػ١ ايْٝٛا١ْٝ، َٔ أَجاٍ: إٜطْا٩ٚؽ

ٝٵسٳ .(55)ٚأَدلٚظ ;تطٚتٛيٝإ اي٬ت١ٝٓٝ، َٔ أَجاٍ:  بٛقؿ٘  ،ّ(430ـ  354إٔ أٚغػطني ) بٳ

ِٸ طٜٔ يًدط١٦ٝ ا٭ٚىل، نإ ي٘ ايػِٗ ا٭ندل يف بًٛض٠ ٖصٙ ايٓعط١ٜ، ٚشيو املٓٚع َٔ أٖ

ِٸتاضى١ٝ ْٚؿػٝٸ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً إنؿا٤ قبػ١ٺ ٘ َٔ شيو نًٓ ١ عًٝٗا، بٌ ٚا٭ٖ

ٚٸ(56)١ْ َػأي١ ٖبٛط آزّٛٳٗٵقٝاَ٘ بؿٳ يف باب »تاب ٍ ا٭َط يف ن. يكس عُس أٚغػطني أ

ِٸ «٠اٱضاز٠ اؿطٸ ت٘ يف تؿػرلٙ ع٢ً قاّ بتٛغٝع ْعطٜٸ إىل بٝإ َؿّٗٛ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل، ث

ِٸ عُس يف ْٗا١ٜ املطاف إىل تكسِٜ ايتبٜٛب ا٭خرل شلصا املؿّٗٛ يف  غٹؿط ايتهٜٛٔ، ث

يف . إٕ املػتٓس ا٭قًٞ ٭ٚغػطني (57)ؿٗا يف ايطزٸ ع٢ً ب٬ٝدٝٛؽ ٚأتباع٘اٯثاض اييت أٖي

ضغاي١ بٛيؼ ايطغٍٛ إىل  ٫ غٝٻُاؽ، َٚػأي١ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل َٛانع َٔ ايهتاب املكسٻ

ايصٟ نإ  ،ؽَٔ ايهتاب املكسٻ شلصا ايٓلٸ (58)ؾؿٞ ايذلمج١ اي٬ت١ٝٓٝ ،أٌٖ ض١َٝٚ

َٔ أدٌ شيو زخًت »: ايتايَٞٛدٛزّا عٓس أٚغػطني، ٚضز ٖصا ايٓلٸ ع٢ً ايٓشٛ 

. ٜط٣ أٚغػطني إٔ َطدع ايهُرل (59)«أخطأ اؾُٝع( in quoب٘ )اـطٝٸ١ إىل ايعامل، ٚ

ْٚتٝذ١ يصيو ٖٛ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ايعباض٠ ٫ تؿرل إىل اـط١٦ٝ  ،آزّ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ٖٛ ايٓيبٸ

ٌٸػٵا٭ٚىل ٯزّ ؾشٳ ٕٕ ب، بٌ تؿٝس أٜهّا إٔ ن َٓص ؿع١ ٫ٚزت٘ وٌُ َع٘ ٖصٙ  إْػا

ٌٷ  .(60)ٚاؿهِ عًِٝٗ باملٛت ،ػِ ايٓاؽؼ ضٚح ٚدع٢ً تسْټ اـط١٦ٝ بايٛضاث١، ٖٚصا زيٝ

ط ٖٛ ايصٟ ط بانٛض٠ اـط١٦ٝ. ٖٚصا ايتهبټٜصٖب أٚغػطني إىل اعتباض ايتهبټ

أًٖو ايؿٝطإ ايصٟ ٖٛ َبسأ اـط١٦ٝ، َٚٓص شيو اؿني أخص ايؿٝطإ ٜعٌُ ع٢ً 

ٝٸ١ٺػٳسٳ ;ٚايػًٛى ب٘ مٛ َٗاٟٚ اشل٬ى ،إن٬ٍ اٱْػإ أخط٣: إٕ  . ٚبعباض٠ٺسّا ٚبػ٤ٛ ْ

ط باب إٕ ايتهبټ»ط ٱن٬ٍ اٱْػإ. َٚٔ ٖٓا ٜكضٸ ايكٍٛ: ايؿٝطإ قس ٚجل باب ايتهبټ

ٌٸ  .(61)«ط تهٕٛ عٓس اْكطاع اٱْػإ عٔ اهللإٕ بسا١ٜ ايتهبټ»، ٚ«خط١٦ٝ ن
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ط، ٚأزخٌ املٛت بؿعٌ يكس قاّ آزّ بإزخاٍ اـط١٦ٝ إىل ايعامل بؿعٌ ايتهبټ

ب، بٌ ْكٌ إيِٝٗ اـط١٦ٝ ػٵٜت٘ ؾشٳٜٓكٌ املٛت إىل شضٸ اـط١٦ٝ. إٕ آزّ غط٦ٝت٘ مل

 (، بٌ ٖٞ سايevent١ْ)أٜهّا. ٖٚٛ ٜط٣ إٔ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل يٝػت فطٸز سازث١ )

(conditionؾطنٗا اهلل عكٛب١ّ ) ٛٸ بػبب امتطٸزُٖا ع٢ً أٚاَطٙ. إٕ ٖصٙ اؿاي١  ;ا٤ٯزّ ٚس

ُٸٌ املتاعب اؾػس١ٜ، ١ ٚاـًٛز ٚايكسض٠ ع٢ً تؿتٌُ ع٢ً ايتؿطٜط يف اؾٓٸ ؼ

ٌٸٚبايتايٞ ؾإْٗا تسِّ ،(. إٕ ٖصٙ اؿاي١ ٚضاثlust١ْٝٚايؿٝدٛخ١ ٚاملطض ٚايؿ٠ٛٗ )  ؼ ن

ٌٕ ٚيٝػت َهتػب١،  ،أخط٣: إٕ ٖصٙ اؿاي١ شات١ْٝ ٚبعباض٠ٺ ،َٔ ا٭دٝاٍ ايبؿط١ٜ دٝ

ٕ . ٚعًٝ٘ إشا نا(62)ٚتٓتكٌ عدل ايتٛايس ٚايتٓاغٌ، ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ ايتكًٝس ٚايتأغٸٞ

ـٺْٳاٱْػإ يف ساي١ َٔ ايسٻ  ;َٔ اهلل ؼ ايصاتٞ ؾإْ٘ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ وتاز إىل يط

يهٞ ٜبًؼ ايٓذا٠ ا٭بس١ٜ، مبع٢ٓ إٔ طبٝعتٓا ايبؿط١ٜ ٫ تػتطٝع ٚسسٖا إٔ ت٪زٸٟ بٓا 

٘ إىل تٵ١ اييت خانٗا أٚغػطني قس زؾعٳ. ٜبسٚ إٔ ايتذطب١ اـاقٸ(63)إىل غاسٌ ايٓذا٠

ٟٸ ،َٔ اهلل َٚٔ زٕٚ َػاعس٠ٺ ،ْػإ ٫ ٜػتطٝع ٚسسٙا٫عتكاز بإٔ اٱ  إٔ ٜكٌ إىل أ

ٟٸ ١ٓ. إٕ ايؿٝض اٱشلٞ ٚادبٷػٳسٳ ْتٝذ١ٺ ٫ َٔ ْاس١ٝ زعِ ايكطاضات ايكاؿ١  ٚنطٚض

ب١ َٔ أدٌ انتػابٗا ٚاؿكٍٛ ب، بٌ ـًل اؿٛاؾع ٚايٓٛاٜا ايطِّػٵٚاـٝٸط٠ يًٓاؽ ؾشٳ

َٸتّا يف َٛاد١ٗ َٓا٥ٚٝ٘، ٚقاٍ بإٔ دص أٚغػطني ؾُٝا عًٝٗا أٜهّا. ثِ اتٸ بعس َٛقؿّا َتع

 .(64)ز ْتا٥ر أعُايٓاايؿٝض اٱشلٞ ٖٛ ايعٓكط ايٛسٝس ايصٟ وسِّ

يكس عُس أٚغػطني ـ يف إطاض بٝإ اْتكاٍ اـط١٦ٝ ٚاملٛت ٚايؿ٠ٛٗ ٚاؾٌٗ ـ إىل 

املٛت ٚاؾٌٗ  :َجٌ ،ايتؿطٜل بني اـط١٦ٝ ٚايعكٛبات ايٓاؾ١٦ عٓٗا. ٚقس شنط يعكٛباتٺ

، (65)إىل ايكٍٛ بأْٗا تٓتكٌ عدل ايتٛاضخ ٚا٫ْتكاٍ اؾٝين شٖب بعضٷ أَج١ًّ ،ٚايؿ٠ٛٗ

ٌٕ ؾػٝٛيٛدٞ، نُا تٓتكٌ ا٭َطاض  سٝح تٓتكٌ عكٛب١ اـط١٦ٝ بػببٗا ع٢ً ؾه

اييت تٓتكٌ إىل ا٭٫ٚز َٔ ا٭ب  ،(66)أَطاض اشلُٝٛؾًٝٝا، نايٛضاث١ٝ َٔ اٯبا٤ إىل ا٭بٓا٤

ّٸ ايٛضاث١. َٚٔ ٖٓا ميهٔ اعتباض عكٛب١ اـط١٦ٝ مبٓعي١ اٯؾات اؾ١ٝٓٝ اييت ٚقع ب ٚا٭

ٌّ ٛٸا٤، ٚاْتكًت َُٓٗا إىل مجٝع ايٓاؽ.  ؾٝٗا ن ٝٵسٳَٔ آزّ ٚس إٔ منٛشز ايتٛاضخ  بٳ

، ٫ٚ اؾٝين ٫ هس َكساقّا ي٘ يف زا٥ط٠ املعاقٞ; إش اـط١٦ٝ ٚاملعك١ٝ ٫ ٖٞ ٚضاث١ْٝ

٫  ،ايٓاس١ٝ ايؿػٝٛيٛد١ٝ; ٭ٕ اـط١٦ٝ تطتبط بٓؿؼ اٱْػإ ي٬ْتكاٍ َٔ ٖٞ قاب١ًْ
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ظػسٙ. َٚٔ ٖٓا هب إٔ ٜهٕٛ تأثرل اـط١٦ٝ ا٭ٚىل ع٢ً أدٝاٍ ايبؿط اي٬سك١ قس 

 آخط. دا٤ َٔ ططٜٕل

 :ٚيبٝإ ٖصٙ املػأي١ عُس أٚغػطني يف باز٨ ا٭َط إىل ايتُٝٝع بني ؾ٦ٝني

. ٜصٖب (68)ؼ باـط١٦ٝايه١ْٛٓٝ يف ساي١ ايتسْټ: ٚاٯخط ;(67): اضتهاب اـط١٦ٝأسسُٖا

نطٚضٟ ٫ضتهاب اـط١٦ٝ، مبع٢ٓ أْ٘  ١ٜ اٱضاز٠ ؾطْطأٚغػطني إىل ا٫عتكاز بإٔ سطٸ

ٌ ؾططّا أخط٣ ؾإٕ اضتهاب اـط١٦ٝ ميجِّ غرل إضاز١ٜ. َٚٔ ْاس١ٝٺ ٫ ٚدٛز ـط١٦ٝٺ

ٜطؾض إٔ ٜهٕٛ ػ١ باـط١٦ٝ. َٚع شيو ؾإْ٘ ناؾّٝا يًه١ْٛٓٝ يف اؿاي١ املسْٻ

; مبع٢ٓ أْ٘ يف اؿاي١ املسْٸػ١ باـط١٦ٝاضتهاب اـط١٦ٝ ؾططّا نطٚضّٜا يًه١ْٛٓٝ 

َسْٸػ١ باـط١٦ٝ، َٚع شيو ٫ تكسض عٓ٘ اـط١٦ٝ.  ميهٔ إٔ ٜهٕٛ املط٤ يف ساي١ٺ

ٛٸ َٔ خ٬ٍ اضتهابُٗا  ;ؼ باـط١٦ٝا٤ ناْا يف ساي١ ايتسْټٜط٣ أٚغػطني إٔ آزّ ٚس

زٕٚ  ،ؼ باـط١٦َٝعُٗا يف ساي١ ايتسْټ تٵٜتُٗا قس اؾذلَنإٔ شضٸ إ٫ٓيًدط١٦ٝ ا٭ٚىل، 

 أخط٣: إٕ آزّ قس اقذلف اـط١٦ٝ عٔ إضاز٠ٺ اضتهابٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ. ٚبعباض٠ٺ

. إٕ ٖصا ا٭َط ٜعٛز (69)١ٚنطٚضٜٸ ١ْٓا طبٝعٝٸإيٝٚاختٝاض، يف سني إٔ ٖصٙ اـط١٦ٝ بايٓػب١ 

ٛٸايكا٥ِ  إىل ا٫ضتباط اـامٸ شسٕٚ ا٤، مبع٢ٓ أِْٗ َتٸبني ا٭دٝاٍ ايبؿط١ٜ ٚبني آزّ ٚس

َٕٛع  ما٤ ا٫ضتباط.َٔ أ ُٗا بٓش

ٔٸ ٟٸ ٚيه ٕٛ ايػ٪اٍ ٖٓا ٜكٍٛ: بأ آزّ؟ َع شسٜٔ َٔ ا٭ما٤ ٜهٕٛ ايٓاؽ َتٸ م

 :ّ أٚغػطني ططٜكني يف َعطض اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍٜكسِّ

ٚٸ نْٛٓا َٔ ْػً٘. إْٓا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ز شسٕٚ َع آزّ جملطٸ: إْٓا َتٸٍايططٜل ا٭

٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ َعشسٕٚ يٕٛ يف آزّ باملع٢ٓ اؿكٝكٞ يًه١ًُ، ٚبايتايٞ ؾإْٓا َتٸعٳكتٳ

ٜؿٛم فطٸز إٔ ٜهٕٛ أ٫ٚز آزّ َٓشسضٜٔ َٓ٘، بٌ ست٢  ؾإٕ َع٢ٓ ٖصا ايه٬ّ ؾ٤ٞٷ

ٛٸ٠عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ آزّ ىتعٍ مجٝع شضٸأندل َٔ ا٫زٸ . ميهٔ تػ١ُٝ ٜت٘ يف ٚدٛزٙ بايك

، ٖٚٞ تتٓاظط َع منٛشز ايتٛاضخ اؾٝين إىل (70)«ْعط١ٜ ايكٍٛ بايؿٍُٛ»ٖصٙ ايططٜك١ بـ 

 نبرل. سٛس

اييت ميهٔ اقتٓاقٗا َٔ تهاعٝـ نًُات أٚغػطني  ،ايططٜك١ ايجا١ْٝٚأَا 

ْعط١ٜ اؿٝا٠ »ُٝهٔ تػُٝتٗا بـ ؾٚإؾاضات٘ يف ا٫عذلاؾات ٚاٯثاض اي٬سك١، 
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ٜٚبسٚ أْٓا ـ َٔ َٓطًل ٖصٙ ايٓعط١ٜ ـ منتًو ْٛعني َٔ اؿٝا٠، ُٖٚا: . (71)«املهاعؿ١

. ؾٓشٔ َٔ د١ٗ ْؿذلى َع آزّ يف اؿٝا٠، َٚٔ (73)ٚاؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ;(72)اؿٝا٠ املؿذلن١

: أزمٸ ١ تبسأ َٓص ٫ٚزتٓا، أٚ بعباض٠ٺؾدكٝٸ ٠ٺأخط٣ نتًـ عٓ٘ يف اَت٬نٓا ؿٝا د١ٗٺ

ْؿكس سٝاتٓا املؿذلن١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عٓسَا  َٓص ْؿذ ايطٚح يف دػسْا، زٕٚ إٔ

ا مجٝعّا س٫ًّٛ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ اؿٝا٠ املؿذلن١، يف سني اقذلف آزّ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل نٓٸ

ا ؾطنا٤ٙ يف اـط١٦ٝ. ٚقس ا ؾاقسٜٔ يًشٝا٠ ايؿدك١ٝ، ٚبايتايٞ ؾكس نٓٸأْٓا نٓٸ

يف  (74)ؼ ايعاملٜهٕٛ َٓؿأ ٖصٙ ايط١ٜ٩ َٔ أٚغػطني ٖٛ بٝإ أؾ٬طٕٛ يف ؾطح ْؿ

ٕٵ ٔٸ ضغاي١ ثُٝا٩ٚؽ، ٚإ يف بٝإ  إٔ ٜهٕٛ َكسض أٚغػطني عباض٠ّ نإ ٜػًب إىل ايع

 ١ٝ يف اضتباطٗا بايٓؿٛؽ اؾع١ٝ٥ ٚاملٓؿطز٠. أؾًٛطني عٔ ايٓؿؼ ايهًٓ

 :َٔ أَجاٍ ،ٚآخطٜٔ (75)ب٬ٝدٝٛؽٌ بٳيكس متٸ ْكس ضأٟ أٚغػطني َٔ قٹ

إٔ تهٕٛ خط١٦ٝ آزّ ٖٞ ايػبب  ثٝٛزٚضٚؽ ٚغًػتٝٛؽ. ؾكس أْهط ;ثٝٛزٚضٚؽ

َٸ ب٬ٝدٝٛؽـ قسٜل ٚتًُٝص  غًػتٝٛؽٚاملٓؿأ يًُٛت. ٚنإ  ١ ْٚاؾط أؾهاضٙ بني عا

. أٚ َٔ زٕٚ خط١٦ٝٺ غٛا٤ غط١٦ٝٺ ،ِ ع٢ً آزّ إٔ ميٛتايٓاؽ ـ ٜكٍٛ: يكس نإ َٔ احملتٻ

قاّ  بعس ؾذل٠ٺ. ٚ(76)زٕٚ أدٝاٍ ايبؿط ،ب٘ ؾكط تٵُا أنطٻٚإٕ اـط١٦ٝ اييت اقذلؾٗا آزّ إْٸ

باعتٓام ْعط١ٜ اْتكاٍ املٛت َٔ آزّ إىل  (77)ب٬ٝدٝٛؽاملدايؿٕٛ ٭ٚغػطني أٚ أتباع 

ٜت٘ َٔ ايبؿط بايٛضاث١; سٝح أخصٚا ٜؿاٖسٕٚ اْتكاٍ ا٭َطاض َٔ ايٛايسٜٔ إىل شضٸ

ٌٕ هني بعسّ ايكٍٛ ٛا َتُػٸِٗ َع شيو ظًٓٚانض. ٚيهٓٸ ا٭بٓا٤ َٔ خ٬ٍ ايٛضاث١ بؿه

ـٺباْتكاٍ اـط  ٝٛؽد٬ٝبثايح شٖب أتباع  ١٦ٝ َٔ آزّ إىل ا٭دٝاٍ اي٬سك١. ٚيف َٛق

ٔٵ ٚإمنا َٔ  ،يٝؼ عدل ايٛضاث١ إىل ايكٍٛ بإٔ آزّ قس أٚزع اـط١٦ٝ يف اٱْػإ، ٚيه

ِٸ ّ(، 441يف فُع قططاز ) أتباع ب٬ٝدٝٛؽمتٸ ؾذب َٛقـ  خ٬ٍ تأغٸٞ ايٓاؽ ب٘. ث

 فُعٚيف ْٗا١ٜ املطاف يف  ،(79)ّ(529) أٚضاْر فُع، ٚ(78)ّ(431أؾػؼ ) فُعٚ

 .(80)ّ(1563ـ  1545ترلْٝت )

ض ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ تؿػرل أٚغػطني يًدط١٦ٝ ا٭ٚىل ٚنٝؿ١ٝ اْتكاشلا قس تعطٻ

َع شيو مبكبٛي١ٝ  تٵ٫ْتكازات دازٸ٠، ٚيهٔ آضا٤ٙ ٚأؾهاضٙ سٍٛ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل سعٝٳ

َٸ١، ست٢ عاز املؿٚه اؿازٟ عؿط ٚايجاْٞ عؿط ي٬ًُٝز  نيطٕٚ املػٝشٕٝٛ يف ايكطْعا
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 زّا.يٝبشجٛا يف َػأي١ اـط١٦ٝ ا٭ٚىل فسٸ

 

 ــــــ ×عصٚٞ آدَاهَعِسض اهقسآُٛ ملـ 4

َٔ أمجٌ قكل ايكطإٓ، ٚأنجطٖا اؾتُا٫ّ ع٢ً  ×سْا آزّسٸ قك١ غٝٸعٳتٴ

ٌٕبٳايعٹٚسضٚؽ اي ٚيف تهاعٝـ  ،مَتؿطِّ ط ٚا٭غطاض. ٚقس ض٣ٚ ايكطإٓ ٖصٙ ايككٸ١ بؿه

 ايبكط٠ ٚا٭عطاف ٚط٘. ٛٳض، ٚع٢ً ضأغٗا غٛضاٯٜات ٚايػټ

َٸ١ ٚدسٜط٠ٺ ١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عسٸ٠ أبعازٺتؿتٌُ ٖصٙ ايككٸ  ،بامل٬سع١ ٖا

 :ايتايًٞٗا ع٢ً ايٓشٛ ُٹْٴذٵ

ـ خًل آزّ ْٚؿذ ايطٚح اٱشل١ٝ ؾٝ٘، ٚأَط اهلل ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ي٘، 1

 يػذٛز.ٚاغتهباض ايؿٝطإ عٔ ا

١، ٚايٛغٛغ١ شلُا َٔ قبٌ ايؿٝطإ، ٚإخطادُٗا ـ إغهإ آزّ ٚظٚد٘ يف اؾٓٸ2

 ١.َٔ اؾٓٸ

ٛٸ3  ا٤، ٚاقطؿا٤ اهلل ٯزّ.ـ تٛب١ ٚإْاب١ آزّ ٚس

ٛٸ4  ا٤ ٚايؿٝطإ إىل ا٭ضض.ـ ٖبٛط آزّ ٚس

 اٙ.آزّ ٭خٝ٘، ٚقتً٘ إٜٸ ٞٵس أسس ابٓٳػٳـ سٳ5

يف ا٭ضض، سٝح أطًع  هعٌ ي٘ خًٝؿ١ّل إضاز٠ اهلل بإٔ تبسأ ايككٸ١ َٔ تعًٗ

 ٕ أْؿػِٗ أسلٸٚٵب امل٥٬ه١ َٔ شيو; إش ناْٛا ٜطٳامل٥٬ه١ ع٢ً إضازت٘ ٖصٙ; ؾتعذٻ

ٔٵ ٝٻ بٗصا ايتهطِٜ، ٚيه ٌٸبعس إٔ تب َٔ آزّ يف ايعًِ ٚاملعطؾ١  َطتب١ّ ٔ شلِ أِْٗ أق

ٝٵسٳدًٛقات. تهطميّا ٚإد٫ّ٬ ٭ؾطف امل ;اْكاعٛا ٭َط اهلل، ٚٚقعٛا ٯزّ غادسٜٔ إٔ  بٳ

ٚاَتٓع َٔ ايػذٛز، ا٭َط ايصٟ  ،ٚامتطٸز ع٢ً أَط اهلل ،ايؿٝطإ اعذلض ع٢ً شيو

ِٷ قهطدعً٘ َططٚزّا َٔ  ٫ّ َٔ سٳٚيهٓ٘ بٳ .اهلل إىل ا٭بس، ٚختِ ع٢ً دبٝٓ٘ بأْ٘ ضدٝ

١ً، ٗٵٚاختاض اٱقطاض ع٢ً املعك١ٝ، ٚغأٍ اهلل امُل ،٘ ايععٸ٠ باٱثِتٵأخصٳ ،ايتٛب١ ٚاٱْاب١

ؾِٗ عٔ ايكطاط املػتكِٝ; طٵٜت٘ ٚسٳع١ ع٢ً َٛاق١ً ايتػطٜط بآزّ ٚشضٸٚأقػِ أمياّْا َػًٖ

سّا ي٘ أْ٘ ئ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً إن٬ٍ عبازٙ ايكاؿني، ١ً; َ٪ٚنٗٵؾأعطاٙ اهلل ٖصٙ امُل

ٕٔ  َٔ ؾطٸ ٚغٛغت٘. ٚأِْٗ غٝهْٕٛٛ مبأَ
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ظاخط٠ بايطٝٸبات  ١ٺَٔ ْٛع٘، ٚأغهٓ٘ ٖٛ ٚظٚد٘ يف دٓٸ يكس خًل اهلل ٯزّ ظٚد١ّ

ٌٸ ؾ٤ٞ ؾٝٗا، بؿطط إٔ ٫ ٜكذلبا َٔ ايؿذط٠  ٚايٓعِٝ، ٚأباح شلِ ا٫غتؿاز٠ َٔ ن

ٝٵسٳ. ناْا َٔ ايعاملني ٚإٔ ٫ ٜأن٬ َٔ مثاضٖا، ٚإ٫ٓ ،١َاحملطٻ ٚٻ بٳ  ،ُٖا ايًسٚزإٔ عس

ـٸ عٔ إغٛا٥ُٗا، ٚظٗط شلُا مب ،ٖٚٛ ايؿٝطإ عٗط ايٓاقض ايصٟ ٜطٜس مل ٜه

ـُ ٕٵ ،سًَِكًشتُٗا، ٚقاٍ شلُا بإٔ ٖصٙ ٖٞ ؾذط٠ ا أنًتُا َٔ مثاضٖا ؾػٛف  اييت إ

اييت ٫ َٛت ؾٝٗا. ٚبعس إٔ انسع آزّ ٚسٛا٤  ،ب يهُا اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ اـايس٠تٳِهتٴ

 تٵٚبسٳ ،ض عًُُٗابٵٚأن٬ َٓٗا، بإ شلُا ُق ،ٚاقذلبا َٔ ايؿذط٠ ،به٬ّ ايؿٝطإ

ٌٸٛآا غشلُ َا ميهٔ إٔ ٜػذلا ب٘ َا اْهؿـ َٔ  تُٗا; ؾأخصا ٜبشجإ عٔ ن

ٔٵ َٔ اهلل  ١ بإَٔطزٕٚ دس٣ٚ، َٚٔ ٖٓا ؾكس متٸ ططزُٖا َٔ اؾٓٸ عٝٛبُٗا، ٚيه

 غبشاْ٘ ٚتعاىل.

ٝٵسٳ ٌ ايصٟ َيُٗا إىل ايتٛب١ ٚايطدٛع عٔ ايعٻتٵ١ ٯزّ ٚسٛا٤ زؾعٳإٔ ايؿطط٠ اٱشلٝٸ بٳ

ٌ اهلل تٛبتُٗا بطمحت٘ ؾتكبٻ ،ؾتهطٸعا إىل اهلل إٔ ٜػؿط شلُا ٜٚكبٌ تٛبتُٗا ،ٚقعا ؾٝ٘

سا ُٳي٘ يف ا٭ضض. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ آزّ ٚسٛا٤ عٳ َ٘، ٚاختاض آزّ يٝهٕٛ خًٝؿ١ّطٳَٚن

إىل تساضى َا ؾات َٔ شْبُٗا، ٚمل ٜكطٸا ع٢ً َا اقذلؾا ـ غ٬ف ايؿٝطإ ايصٟ أقطٸ 

ب ع٢ً اْا ٜؿعطإ ع٢ً ايسٚاّ با٭ثط ايطبٝعٞ املذلتِّٚيهُٓٗا ن ،زٙ ـع٢ً امتطټ

بات إىل ١ ايعاخط٠ بايطٌِّ. ؾكس ٖبطا َٔ اؾٓٸَعكٝتُٗا; نُا ٖٛ ؾعٛض ايهٝـ املتطٚؿ

١ يًُٛاد١ٗ أبسٜٸ ا٭ضض املٛب٠٤ٛ بايكعاب ٚاـكَٛات ٚاملٛت; يتهٕٛ ا٭ضض غاس١ّ

 ٚايكطاع املؿتٛح بُٝٓٗا ٚبني ايؿٝطإ.

ِٸُا ٜبسٚ بٳضٴ  ،يف ٖصٙ ايككٸ١ ملػًُنئ اطٜايصٟ ؾػٌ أشٖإ املؿٚه إٔ ايؿ٤ٞ ا٭ٖ

 ٫ غٝٻُا، ٖٛ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ٚقع أبٛاْا ـ ٚطٜٔ ايباضظٜٔ يًكطإٓ َِٓٗاملؿػِّ ٫ غٝٻُاٚ

ُِٗ ـ يف َػبٸ١ َٚٛنع غذٛز امل٥٬ه١ َٚعًٚ ،ايصٟ ٖٛ خًٝؿ١ اهلل يف ا٭ضض ،آزّ

ٜتُٗا ـ ع٢ً سسٸ تعبرل ٔ ع٢ً شضٸؼ ايصْٛب؟ ٌٖٚ ٜتعٝٻْٳٚأقابُٗا زٳ ،ز ع٢ً أَط اهللايتُطټ

اٱداب١ عٓٗا يف  تٵامٖت أضباب ا٭زٜإ ـ إٔ ٜسؾعا نطٜب١ خط١٦ٝ أبِٝٗ إىل ا٭بس؟ ٖصٙ أغ١ًْ٦

 كتًؿ١. تهاعٝـ نتب عًُا٤ اٱغ٬ّ ٚايتؿاغرل ايكطآ١ْٝ بإداباتٺ
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ّ٘اـ 5  ــــــ ني املطوٌنيٌوِّلتّ ٗاملٙساملفطِّيف ُعس  ١خط٣ٚٞ آدَ ٗس

ٛٸ ،خ٬ؾّا ملا عًٝ٘ ا٭َط يف املػٝش١ٝ ا٤ سٝح انتػب َؿّٗٛ خط١٦ٝ آزّ ٚس

ٌٕ تٵصٳدٳ١، ؾكس اتٻ١ َػتكًٓن٬َٝٸ قبػ١ّ  ض٥ٝؼ قبػ١ّ ٖصٙ املػأي١ يف اٱغ٬ّ بؿه

ِٸ اٱؾاض٠ إىل َعك١ٝ آزّ ُني املػًُني يف غٝام ٌ املتهًٚبٳَٔ قٹ ×تؿػرل١ٜ. ْعِ، تت

٢ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜبشجٕٛ املػأي١ يف إطاض ِٗ ستٸعك١ُ ا٭ْبٝا٤، ٚيهٓٸعح 

طٕٚ املػًُٕٛ يف ايبشح عٔ َعك١ٝ آزّ ض املؿػِّايتؿػرل ايكطآْٞ يككٸ١ آزّ. يكس تعطٻ

ّٸ شلصا ايبشح  إىل كتًـ أبعازٖا، ٚع٢ً أغاؽ شيو ميهٔ يٓا إٔ ْطغِ ايططح ايعا

 :ايتايَٞٔ ظاٜٚتِٗ ع٢ً ايٓشٛ 

 

ّٚأـ   ــــــ ٞ اهِٔٛ اإلهلًٛآ

ٛٳ٣﴿يف َعطض تؿػرل قٛي٘ تعاىل:  ١َ ايطباطبا٥ٞقاٍ ايع٬ٓ ٘ٴ َؾػٳ ّٴ ضٳبٻ  ﴾ٚٳعٳكٳ٢ َآزٳ

ٞٸ»(: 121)ط٘:  ٘ ايصٟ ٖٛ مبع٢ٓ إقاب١ ايٛاقع... َٚعك١ٝ آزّ ضبٻ ،: خ٬ف ايطؾسايػ

ٟٸ إمنا ٖٞ َعك١ٝ إَٔط ٟٸ ،إضؾاز  ،ا٭َط اٱضؾازٟ... ٚأَا املعك١ٝ مبع٢ٓ كايؿ١ ٫ َٛيٛ

باْتداب  ،َٔ خرلات سٝات٘ َٚٓاؾعٗا إسطاظ املأَٛض خرلّا أٚ َٓؿع١ّ ايصٟ ٫ زاعٞ ؾٝ٘ إ٫ٓ

ايططٜل ا٭قًض نُا ٜأَط ٢ٜٗٓٚ امُلؿرل ايٓاقض ْكشّا; ؾإطاعت٘ َٚعكٝت٘ خاضدتإ 

ٛٸ. ٚقس ضأ٣ ايع٬ٓ(81)«..١ ايعك١ُ.َٔ فط٣ أزٓي ا٤ يف ١َ ايطباطبا٥ٞ إٔ إغهإ آزّ ٚس

١، ًشٝا٠ ايسْٜٝٛٸيْ٘ نإ إدطا٤ٶ امتٗٝسّٜا ي٬غتعساز أتّا َٓص ايبسا١ٜ، ١ٚ نإ َ٪ٖقاؾٓٸ

بطظخ١ٝ  ١١ّ َسيٛشلا ٜٴٓب٧ عٔ إٔ اهلل غبشاْ٘ خًل دٓٸإٕ قكٸ١ اؾٓٸ»ٚقاٍ يف شيو: 

عًٝ٘ اؿٝا٠ ا٭ضن١ٝ، ٜٚػؿاٙ ايتهًٝـ  زلا١ٜٚ، ٚأزخٌ آزّ ؾٝٗا قبٌ إٔ ٜػتكطٸ

إٔ ٜعٝـ ع٢ً  ع٘ إ٫ٓػٳو ايطباع اٱْػاْٞ; ؾٝعٗط ب٘ إٔ اٱْػإ ٫ ٜٳاملٛيٟٛ; يٝدتدل بصي

 .(82)«١ بايطاع١ايػعاز٠ ٚاؾٓٸ ط ا٭َط ٚايٓٗٞ; ؾٝػتشلٸذٵ٢ يف سٹا٭ضض، ٜٚذلبٻ

 ٚناْت ايتٛب١ تٛب١ّ ،يٛ نإ ايٓٗٞ عٔ أنٌ ايؿذط٠ َٛيّٜٛا»ثِ أناف قا٬ّ٥: 

ٕٞ ٚضدٛعّا ،عبٛزٟ عٔ شْبٺ  ،١نإ اي٬ظّ ضدٛعُٗا إىل اؾٓٸ ،َٛيٟٛ عٔ كايؿ١ ْٗ

ٞٸٚ َع أُْٗا مل ٜطدعا. ١ نإ يًدطٚز َٔ اؾٓٸ َٔ ٖٓا ٜعًِ إٔ اغتتباع ا٭نٌ املٓٗ

ٝٸ ّانطٚضٜٸ اغتتباعّا ِٸ :، ْعرلّاتهٜٛٓ ٚايٓاض يٲسطام، نُا يف  ;يًكتٌ اغتتباع ايػ



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 .(83)«..َٛاضز ايتهايٝـ اٱضؾاز١ٜ.

يكٍٛ بإٔ اْتٗاى ايٓٗٞ املٛيٟٛ ٚايتشطميٞ إىل ا ٚقس شٖب ايؿٝذ ايطٛغٞ

إٔ كايؿ١  امل٪اخص٠ ٚايعكاب، إ٫ٓ ٕ ؾاعٌ شيو ٜػتشلٸإٜػتٛدب املعك١ٝ ايٛانش١، ٚ

ٕٸ .٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايعك١ُ ،ل اهلل يف تطن٘ايصٟ ضخٻ ،ْٗٞ ايهطا١ٖ ٚايتٓعٜ٘ ١ ظٓي ٚإ

 .(84)ناْت َٔ ٖصا ايكبٌٝ ×آزّ

 ;بعس تكػِٝ ز٫ي١ ا٭َط إىل ْٛعني، ُٖٚا: املػتشبٸ ،ٚقاٍ ايؿدط ايطاظٟ

ايصٟ هٛظ تطن٘. ٚإٕ اضتهاب  ٚايٛادب: إٕ ا٭َط ايصٟ خايؿ٘ آزّ نإ َٔ املػتشبٸ

ٞٸ ايعكاب يف بعض ا٭سٝإ  عٓ٘ ٜػتشل ايعكاب ٚامل٪اخص٠ أسٝاّْا، ٚقس ٫ ٜػتشلٸ املٓٗ

مل ٜهٔ بػبب  ،ط٘ إىل ا٭ضضٖٚبٛ ،١ا٭خط٣. ٚأناف قا٬ّ٥: إٕ إخطاز آزّ َٔ اؾٓٸ

ا٭نٌ َٔ مثاض ايؿذط٠ احملعٛض٠ ٚخساع ايؿٝطإ; ٚشيو ٭ٕ اهلل قس خًل اٱْػإ َٓص 

ّا يًعكاب يٛدب ايبسا١ٜ يٝهٕٛ خًٝؿت٘ يف ا٭ضض، ٚيٛ إٔ َا اقذلؾ٘ آزّ نإ َػتشٓك

صٜٔ سٙ بعكٛب١ ايٓاض ٚايعصاب يف اٯخط٠. ٚقاٍ يف َعطض اؾٛاب عٔ أٚي٦و ايإٔ ٜتٛعٻ

ٜعتدلٕٚ تٛب١ آزّ ٚٚقؿ٘ بايعًِ زي٬ّٝ ع٢ً َعكٝت٘ ٚعسّ عكُت٘: إٕ ا٭ْبٝا٤ 

ٚٵضب ^ٚا٭ٚيٝا٤ ِٖ ٜتٛبٕٛ َٔ قػا٥ط ايصْٛب ع٢ً ايسٚاّ; يعًُِٗ بإٔ اٱقطاض ع٢ً سٳ

ِّ ٌٸايكػا٥ط و ٕٵ شْبٺ شلا إىل نبا٥ط. ٚإٕ ٚقـ آزّ بايعًِ ٜأتٞ َٔ إٔ ن نإ  ـ ٚإ

 .(85)ايؿ٤ٞ يف غرل َٛنع٘سٸ َٔ ٚنع قػرلّا ـ ٜٴعٳ

يف تؿػرلٙ إىل محٌ ْٗٞ آزّ عٔ ا٫قذلاب َٔ  ١َ ايب٬غٞنُا شٖب ايع٬ٓ

ٞٷايؿذط٠ احملطٻ  . (86)إضؾازٟ ١َ ع٢ً أْ٘ ْٗ

ـ بعس شنط كتًـ اٯضا٤ يف تؿػرل ايجُط٠  ٚقس شٖب ايػٝس ْع١ُ اهلل اؾعا٥طٟ

 .(87)ىلٚٵٕ ْٛعّا َٔ تطى اَ٭١َ ـ إىل ا٫عتكاز بإٔ َا قاّ ب٘ آزّ ناٚايؿذط٠ احملطٻ

ُٸ : إٕ ْٗٞ ^يف غٝام ؼًًٝ٘ يعك١ُ ا٭ْبٝا٤ س سػني ؾهٌ اهللٚقاٍ ايػٝس ق

ٟٸ ق١ًٺآزّ عٔ ا٫قذلاب َٔ ايؿذط٠ احملطٻ ببشح  ١َ ٚا٭نٌ َٔ مثاضٖا يٝؼ ي٘ أ

ِٸ ;ايعك١ُ أبسّا، ؾًِ ٜهٔ اهلل ٜطٜس عسّ أنٌ ايجُط٠ اعتباض آزّ عاقّٝا  نٞ ٜت

آزّ ٚانتػاب٘ ا٫غتعساز  يجُط٠، بٌ ايػا١ٜ َٔ ايٓٗٞ ٖٓا ٖٞ تسضٜبٴبأنٌ تًو ا

ٚٵضيًُٛاقـ املُاث١ً اييت غٝٛادٗٗا يف اؿٝا٠ ايسْٝا. ٚميهٔ يعًِ ا٭قٍٛ ب ٙ إٔ ٜٴجبت سٳ
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ٜٴ سٸ يف ٖصا ايعًِ ٚاسسّا َٔ بني عٳقٛاب١ٝ ٖصٙ ايٓعط١ٜ; ٭ٕ ايكٝاّ بايؿعٌ ٚتطن٘ إمنا 

ؾا٭َط قس ٜكسض بساعٞ اَتجاٍ ايؿعٌ  ;ٚضا٤ ا٭َط ٚايٓٗٞايهجرل َٔ ايػاٜات ايها١َٓ 

نُا ميهٔ إٔ ٜكسض بساعٞ اختباض املأَٛض ٚإخ٬ق٘ ٚطاعت٘  ;ٌ املأَٛضبٳَٔ قٹ

ٛٸ. (88)ٚاختعاْ٘ يًتذاضب ا٤ َٔ ايػهٔ ٚقس اغتٓتر ايػٝس ؾهٌ اهلل َٔ سطَإ آزّ ٚس

 ;عًٝ٘ ايعكٛب١ َٔ اهلل تشلٸ١ إٔ ظًِ آزّ إمنا نإ ظًُّا يٓؿػ٘، ٚيٝؼ شْبّا ٜػيف اؾٓٸ

نُا إٔ تٛب١ آزّ ٚغ٪اي٘ املػؿط٠ َٔ اهلل إمنا ناْت بػبب ػاٌٖ ْكا٥ض اهلل ٚعسّ 

 .(89)أٚ َعك١ٝ َٔ عاقب١ شْبٺ ايعبٛز١ٜ، ٚمل تهٔ تٛب١ّ ضعا١ٜ سلٸ

ل َا ٜتعًٖ يف اجملُٛع ث٬ث١ تؿاغرل يف (90)ٚقس اضته٢ ايؿٝذ َهاضّ ايؿرلاظٟ

ب ـ إٕ ْٗٞ آزّ نإ ّْٗٝا  ;ٚاَتشإ إٕ ْٗٞ آزّ نإ ْٗٞ اختبإضمبعك١ٝ آزّ، ٖٚٞ: أـ 

 ىل، ٚمل ٜهٔ َا قاّ ب٘ شْبّا َطًكّا، ٚإمناٚٵز ـ إٕ آزّ قس اضتهب تطنّا يَٮ ;إضؾازّٜا

ح بإٔ إغهإ آزّ يف ٚقس قطٻ .٫ ٜتٓاغب َع ؾأْ٘ ، مبع٢ٓ أْ٘ خطْأْػيبٸ شْبٷ ٖٛ

 .(91)يًشٝا٠ يف ايسْٝا ٚاَتجاٍ ايتهايٝـ ١ََّٚكسٸ اختبإض ٌ َطس١ًَاؾ١ٓ نإ ميجِّ

ًل ع٢ً ٖصٙ املػأي١، ٖٚٞ إٔ آزّ قس خٴ ًَٞاٯس ايؿٝذ دٛازٟ نُا أٓن

ٌٕداش ا٭ضض ٚعامل املازٸيًػهٔ يف ا٭ضض، ٚقس متٸ اتٸ عاّ بٛقؿٗا  ٠ ٚايطبٝع١ بؿه

 ٔ ْاس١ٝٺ. َٚايٓهر ٚايتهاٌَبًٛغ٘ َطس١ً ٚ ،َػهّٓا َٚٛنعّا ٫ضتكا٤ ٖصا اـًٝؿ١

١، ػعٌ َٔ ايسخٍٛ ٟ وع٢ غكا٥ل ٚآثاض خاقٸأخط٣ ؾإٕ ا٭ضض أٚ ايعامل املازٸ

ٕٔٚزٕٚ ادتٝاظ َطاسٌ امتٗٝسٜٸ، غابل ٚاغتعسازٺ ؾٝ٘ زٕٚ تسضٜبٺ ف اٱْػإ ٜعطِّ ١ ٚامتطٜ

َٳ ِٖ أقسقا٩ٙ ٚأعسا٩ٙ، أَطّا َػتش٬ّٝ أٚ بايؼ  ٔٵع٢ً َٛاطٔ نعؿ٘ ٚسادت٘ ٚ

 .(92)ايتعكٝس

 

ْٞ ،قىل األزض اهلب٘طب ـ  ْٞ عق٘ب  ــــــ ؟أَ ُتٚذ

١ آزّ ٖٚبٛط٘ إىل ع١ يعٓيبٹطٜٔ إىل عسّ اعتباض عكٛب١ آزّ تٳشٖب أنجط املؿػِّ

ٞٸ ا٭ضض، بٌ اشلبٛط أثطٷ ٞٸ ٚنع ١َ ايطباطبا٥ٞ: إٕ اهلل عٓٗا. قاٍ ايع٬ٓ ٫ ٜٓؿٓو ٚطبٝع

١َ ٖٞ ايعًِ; ايؿذط٠ احملطٻع١ ا٫قذلاب َٔ بٹسٸ يف غٛض٠ ايبكط٠ ٚا٭عطاف إٔ تٳقس عٳ

ُٹنيٳ ٚٳ٫َ﴿سٝح ٜكٍٛ تعاىل:  ٔٳ ايٖعايٹ َٹ ٖٳصٹٙٹ ايؿٻذٳطٳ٠َ َؾتٳُهْٛٳا  ; 35)ايبكط٠:  ﴾تٳِكطٳبٳا 
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 (.117)ط٘:  ﴾َؾتٳؿٵَك٢...﴿(، ٚأَا يف غٛض٠ ط٘ ؾكس اغتعٌُ عباض٠: 19ا٭عطاف: 

ِٸ ،ٚايؿكا٤ ٖٛ ايتعب ٕٻ َيَو ﴿ً٘، ؾكاٍ: ط ايتعب ٚؾكٸؾػٸ ث ٚٳ٫َ ٫َٕٵ َأٔإ ٗٳا   *تٳعٵطٳ٣  تٳذٴٛعٳ ؾٹٝ

ْٻَو ٫َ ٚٳ٫َ ٚٳَأ ٗٳا  ُٳُأ ؾٹٝ َٚٔ ٖٓا ٜعٗط إٔ ٚباٍ ٖصا ايعًِ (; 119ـ  118)ط٘:  ﴾تٳهٵشٳ٢ تٳِع

ـٕ َٔ دٕٛع ،إمنا نإ ٖٛ ايٛقٛع يف تعب سٝا٠ ٖصٙ ايسْٝا طٚأَجاٍ  ٚعٓا٤ٺ ٚعطا٤ٺ ٚعط

ٚع٢ً ٖصا ؾايعًِ َُٓٗا إمنا ٖٛ ظًُُٗا ٭ْؿػُٗا، ٫ مبع٢ٓ  .َجٌ: املٛتص، شيو

إمنا  ..إٔ ٖصا ايٓٗٞ. َٚٔ ٖٓا ٜعٗط أٜهّا .ٚايعًِ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ،املعك١ٝ املكطًش١

ـ ٚق٬س٘ يف َكاّ ٜطؾس ب٘ إىل َا ؾٝ٘ خرل املهًٖ ،إضؾازّٜا تٓعّٜٗٝا نإ ّْٗٝا

 .(93)َٛيّٜٛا ٫ ّْٗٝا ،ايٓكض

عات اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض، َٔ بٹ... ٖٛ تٳ«تؿك٢»بإٔ املطاز َٔ  ٚقاٍ اي٬ٖٝذٞ

 .(94)قكٸ١ ٖابٌٝ ٚقابٌٝ :ايتباغض ٚايتشاغس، ٚأسساخ َٔ قبٌٝ

 ٖٞح ايؿٝذ أبٛ ايؿسا٤ ايدلٚغٟٛ قا٬ّ٥: يكس ناْت ايػا١ٜ َٓص ايبسا١ٜ ٚقس قطٻ

ٯزّ ع٢ً َعكٝت٘، ٚإمنا ٖٛ  إغهإ اٱْػإ يف ا٭ضض، ٚمل ٜهٔ اشلبٛط عكٛب١ّ

٢ بعس قبٍٛ ايتٛب١ َٔ ع١ًُٝ يعًُ٘، َٚٔ ٖٓا ؾكس قسض ا٭َط باشلبٛط ستٸ ع١ْبٹتٳ

×آزّ
(95). 

إٕ ٖصٙ اٯٜات بكسز ... ًَٞ يف ؼًٌٝ تساعٝات ظٓي١ آزّ:اٯٚقاٍ ايؿٝذ دٛازٟ 

ٕٵ نإ َع قبٍٛ ايتٛب١  إؾٗاّ ايتساعٝات ايٛنع١ٝ يًُعك١ٝ، َٔ ا٭مل ٚاشلبٛط، ٚإ

ٕٞ )ؾُٝا يٛ ناْت املعك١ٝ ٭َٕط ١تطتؿع اٯثاض ايتهًٝؿ١ٝ ٚايعكٛب١ ا٭خطٜٚٸ  أٚ ْٗ

 .(96)عات ايٛنع١ٝبٹَٛيٟٛ(، ٚنصيو بعض ايتٻ

بايتشًٌٝ ايتؿكًٝٞ يف تهاعٝـ  ×١ آزّض ايؿٝذ ايػبشاْٞ يككٸنُا تعطٻ

ُٗا، ٝٵٚظًِ آزّ ٚسٛا٤ يٓؿػٳ١ ايٓٗٞ اٱشلٞ، ، ٚإضؾازٜٸ×ؿات٘، يٝجبت عك١ُ آزَّ٪ٖي

ٞٸٚا٭ثط ايٛنعٞ يعٖي ١ ايعك١ًٝ ٌ باشلبٛط إىل ا٭ضض، با٭زٓياملتُجِّ تُٗا، ٖٚٛ ا٭ثط ايٛنع

 .(97)ٚايٓك١ًٝ

 

ّٚاملعصٚٞ ٗاخلط٣ٚٞ، بني اهز ـ   ــــــضٚٞ َسَعٗاهٞ رات

ٛټايع٬ٓ ٫ ٜطتهٞ نُا  ;خ أشٜاٍ آزّ ٚاٱْػإ باملعك١َ١ٝ ايطباطبا٥ٞ ايكٍٛ بتً

عا٤ َٓاؾّٝا ٜٚط٣ ٖصا ا٫زٸ ،ٜطؾض ايكٍٛ بصات١ٝ املعك١ٝ ٚاـط١٦ٝ بايٓػب١ إىل اٱْػإ
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َٔ إٔ آزّ قس اضتهب اـط١٦ٝ، ٚبصيو  ،يًعكٌ ٚايٓكٌ. ٚقاٍ بإٔ َا ٜكٛي٘ ايٓكاض٣

٫ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ٚاملٓطل; ٚشيو  قاضت اـط١٦ٝ ٚاملعك١ٝ َٔ ايًٛاظّ ايصات١ٝ ي٘، أَطٷ

اْ٘ ٚتعاىل قس اختاض آزّ ـ٬ؾت٘ بعس أنً٘ َٔ تًو ايؿذط٠ ٚإخطاد٘ َٔ ٭ٕ اهلل غبش

٘ٴ﴿١ ٚقبٍٛ تٛبت٘، ْٚعط إيٝ٘ بطمحت٘: اؾٓٸ ِٻ ادٵتٳبٳاٙٴ ضٳبټ (. نُا إٔ ايعكٌ 122)ط٘:  ﴾ثٴ

ٚايهُا١ْ  ،يبكا٤ ايتهًٝـ ;ٕ َٔ ؾ٪ٕٚ املٛىلإس َا عًٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ; إش ٜ٪ِّ

ع٢ً كايؿ١  ٝ٘، إٔ هعٌ عكٛب١ّٗٵاَتجاٍ أَطٙ ْٚٳ َكابٌايتٓؿٝص١ٜ يًتهًٝـ يف 

ٚنصيو َٔ ؾ٪ٕٚ املٛي١ٜٛ تٛغٝع ايجٛاب ٚايعكاب يتؿٌُ مجٝع املطٝعني  .ايتهًٝـ

ف ؾٝٗا ظُٝع ٜت٘ ٚقسضت٘ يف زا٥ط٠ املٛي١ٜٛ ع٢ً ايتكطټٚايعكا٠. نُا إٔ َٔ ؾ٪ْٚ٘ سطٸ

ططف َٔ خ٬ٍ ايعؿٛ عٔ أخطا٤ اي ف; مبع٢ٓ إٔ بإَهاْ٘ إٔ ٜكؿض ٜٚػضٸأْٛاع ايتكطټ

َٚع  .ٌ املٛايٞ ٚاملكتسضٜٔبٳٔ ايعؿٛ َٔ قٹػٵيف سٴ أٚ تطزٜسٷ املصْبني، ٚيٝؼ ٖٓاى ؾٙو

يًكؿض ٚقبٍٛ ايتٛب١، يف سني  اؾذلاض ٬َظ١َ اـط١٦ٝ يٲْػإ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َٛنعٷ

قس تعطٸض إىل ٖصٙ املػأي١. ٚأناف  ،ؽ٢ ايهتاب املكسٻٚستٸ ،إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

َٳايكٍٛ بإٔ إٕ »١َ ايطباطبا٥ٞ قا٬ّ٥: ايع٬ٓ َٳتٵخط١٦ٝ آزّ نُا يع ٜت٘ شضٸ تٵ٘ نصيو يع

مل ٜصْب  ٔٵمٖم غرلٙ أٜهّا ع١ ايصْب ايكازض َٔ ٚاسسٺبٹإىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٜػتًعّ إٔ ٜؿٌُ تٳ

ٌٷ :أخط٣ ٚبعباض٠ٺ يف املعاقٞ املٛي١ٜٛ. ِٸ ،سسٺعٔ ٚا إٔ ٜكسض ؾع عت٘ غرل بٹعكٝاْ٘ ٚتٳ ٜٚع

ّٷ آخطٕٚ َٔ  اٜٚطن٢ بٗ ،باملعك١ٝ ؾاعً٘ نُا ٜؿٌُ ؾاعً٘، ٖٚصا غرل إٔ ٜأتٞ قٛ

ُټ .ب املعك١ٝ ع٢ً اؾُٝعػٳشٵؾتٴ ،أخ٬ؾِٗ ٌ ايٛظض َٔ غرل قسٚض ٚباؾ١ًُ ٖٛ ؼ

ٚٔظٵضٳ ُأخٵطٳ٣  ٫َٕٵ َأ﴿: نُا يف قٛي٘ ،شيو ٚايكطإٓ ٜطزٸ ،ايصْب ٚٳأظضٳ٠ْ  ٝٵؼٳ  *تٳٔعضٴ  ٕٵ َي ٚٳَأ

ٕٔ ٔإ٫ٖ ْٵػٳا  .(98)«(40ـ  39)ايٓذِ:  ﴾َٳا غٳعٳ٢ يٹٔٲ

 

ّٛ  ــــــ قىل املعصٚٞ د ـ اإلُطاْ ٗاهدافع اهرات

ٌٸ ،ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اٱْػإ ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠  شْبٺ طاٖطّا ٚبط٦ّٜا َٔ ن

َٸاض٠ َٔ ايساخٌ، ٚايؿٝطإ ايصٟ ٜٛغٛؽ ي٘ َٔ اـاضز،  ٚخط١٦ٝ، إ٫ٓ إٔ ْؿػ٘ ا٭

َٳٜسعٛاْ٘ إىل ايطش١ًٜ ٚاملعك١ٝ ع٢ً ايسٚاّ. ٖٚٓاى َٔ املؿػِّ ايتؿت إىل ٖصٙ  ٔٵطٜٔ 

ًَٞ، سٝح أؾاض إىل َعك١ٝ آزّ اٯ١َ ايؿٝذ دٛازٟ ايع٬ٓ :ايٓكط١ ايسقٝك١. َٚٔ ٖ٪٤٫
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نٞ ٫ ٜٴػاٚضٙ ايكًل َٔ  ;|يطغٍٛ اهلل ٌ غ٠ًّٛإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ امتجِّ... ٚظٚد٘ قا٬ّ٥:

اض ٚاملٓاؾكني َٚعاقِٝٗ; ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ اٯٜات تجبت إٔ ايساؾع إىل نؿط ْٚؿام ايهٓؿ

ٕٷ املعك١ٝ يس٣ اٱْػإ أَطٷ اهلل،  ١ُب٘ َٓص بسا١ٜ اـًل، ٖٚصٙ غٓٸ طبٝعٞ، ٚأْ٘ َكطٚ

 .(99)١ اهلل تبس٬ّٜٚئ ػس يػٓٸ

ُٸضٴ»١ بايٛن٤ٛ: يف ا٭عُاٍ اـاقٸ &قاٍ اٱَاّ اـُٝينٚ ١ ٟٚ عٔ ا٭٥

 ;ٚنعٗا ع٢ً ضأغ٘ ،ٚتٓاٚشلا ،٘ إيٝٗاٚتٛدٻ ،إٔ آزّ مٓلا َؿ٢ إىل ايؿذط٠ ^ا٭طٗاض

َٸ تٵُأَطٳ . ٚقسطُعّا يف اـًٛز ٚإععاَّا شلا َٸ ـ ١ٖصٙ ا٭  ـ أخطدت يًٓاؽ ١ٺاييت ٖٞ خرل أ

ِّ ٗٻ ;طٚا ٖصٙ املٛانع باملػض ٚايػػٌبإٔ ٜط ايصٟ ٖٛ  ،طٚا َٔ دٓاب١ ا٭بيٝتط

ٚمل  ،ب١صٵنإ يف دٓٸ١ ايًكا٤ يف ساي١ اَؾ ×إٔ آزّ ِٵاعًَ». ٚقاٍ أٜهّا: (100)«ا٭قٌ

ٚمل  ،ٚيٛ نإ باقّٝا بتًو اؿاي١ يػكط عٔ اٯز١َٝ ،ّٗا إىل ؾذط٠ ايطبٝع١ٜهٔ َتٛدِّ

ٚمل ٜبػط بػاط ً٘ يف ايكٛؽ ايكعٛزٟ، ٝٵي٘ َٔ ْٳ ٫ بٴسٻطٙ ايهُايٞ ايصٟ ٝٵغٳ ٌٵٜٓٳ

كت اٱضاز٠ ا٭ظي١ٝ ببػط بػاط ايطمح١ ٚايٓع١ُ يف ٖصٙ ؾتعًٖ ;ايطمح١ يف ٖصا ايعامل

٘ ١ اهلل إ٫ٓ بتٛدټٖٚصا ا٭َط مل وكٌ يف غٓٸ... ٚؾتض أبٛاب اـرلات ٚايدلنات ،ايٓؿأ٠

ب١ صٵ١ ايًكا٤ ٚاَؾٚخطٚد٘ َٔ دٓٸ ،ٛشٵإىل ايكٻ شٵٛٚخطٚد٘ َٔ شيو امَل ،آزّ إىل ايطبٝع١

 ;ط عًٝ٘ ايك٣ٛ ايساخ١ًٝ ٚايؿٝطإ اـاضدٞايصٟ ٖٛ أقٌ اـط٦ٝات، ؾػًٖ ،اٱشل١ٝ

يؿتض أبٛاب  َٚٓؿّأ ،يبػط ايهُا٫ت اييت ناْت َبسّأ ،يتسعٛٙ إىل ٖصٙ ايؿذط٠

ٞٸ ...ايؿٝٛنات ٟٸ ؾإش خطز آزّ َٔ ظٗٛضٙ املًهٛت َٴبايتٛدټ اٱهاز ه٘ قاض ًِ٘ إىل 

َٴ ،ا٭ندلخ سٳثّا باَؿسٹشٵَٴ ٌ يف سهط٠ ٘ مٓلا امتجٻبّا باؾٓاب١ ايعع٢ُ. ٖٚصا ايتٛدټٓٹذٵٚ

٘ ٚابتًٞ آزّ باـط١٦ٝ بايتٛدټ ،ًت ايسْٝا يف قٛض٠ ايؿذط٠ؾتُجٻ ،١ ايس١ْٜٛٝاملجاٍ ٚاؾٓٸ

 ،تٜ٘ي٘ ٚيصضٸ ٬ بٴسٻؾ ;ٚإععاَٗا ،ٚٚنعٗا ع٢ً ايطأؽ ،ٚأخصٖا بايٝس ،ٚاملؿٞ إيٝٗا

َٸ َٔ ددلإ  ،ٚايعاضؾ١ با٭غطاض َٔ ْٛض ا٭٫ٚز ا٭طٗاض ،خرل ا٭َِ ،١ٚخكٛقّا ٖصٙ ا٭

ِّ ;تًو اـط١٦ٝ  ;ايٓاظٍ َٔ سهط٠ ايطمح١ ،طٕٚ َٛاضز تًٜٛح ظاٖطٙ باملا٤ ايطاٖطؾٝط

ِّ ٝات َٔ سهط٠ اي٬ٖٓٛت. ؾعٓس تطٗرل طٕٚ َٛاضز تًٜٛح باطٓ٘ ٚقًب٘ مبا٤ ايتذًٜٚٚط

ِّ ،١بايهًٓٝ ايٛد٘ ٜػػًٕٛ قًٛبِٗ عٔ ايػرل خ ٛٸطْٚٗا َٔ َطؾل ايتًٚعٓس تطٗرل ايٝس ٜط

٘ إىل قابع املباؾط٠ شلا، ٚميػشٕٛ بؿهً٘ أقك٢ عطف ايتٛدټا٭بايسْٝا إىل َٓت٢ٗ 
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٘ إىل ؾٝدطدٕٛ َٔ ؾهٍٛ ايتٛدټ ;ٚإىل سكٍٛ آَاشلا ،َٚٓت٢ٗ املؿٞ إيٝٗا ،ايطبٝع١

ٚٸ َٚٔ  ،ٚايصٟ ٖٛ ا٭قٌ ،ٍاملًو ٚبكاٜا آثاضٙ، ٚىطدٕٛ َٔ خط١٦ٝ ا٭ب ا٭

ٕٵ &٘. ٜٚبسٚ أْ(101)«دٓابت٘ ٛٸ ٚإ خ ايٓاؽ َٔ نإ ٫ ٜطتهٞ يف ٖصا املكاّ غطا١ٜ تً

سٝح ٜط٣ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ ٚخكا٥كٗا يف مجٝع  ;أْ٘ َع شيو خ٬ٍ َعك١ٝ آزّ، إ٫ٓ

ٛټ ،ض َٔ ٚدٛز ايساؾع إىل املعك١ٝشلِ، ؾإْ٘ وصِّ ٚؾا١ًَّ ايٓاؽ ٚاسس٠ّ خ ٚإَهإ ايتً

ٌٸبٗ  .×، نُا سكٌ ٯزّؾدٕل ا عٓس ن

 

ّٗي ٞٞ اهبػسّٙٓـ ـ اّص  ــــــ يف اّصٞ أبٚٔا األ

ٟٸ  ،ٚاقع١ٝ ٚسكٝك١ٝ غٛا٤ اعتدلْاٖا قكٸ١ّـ  ْا إيٝٗاطٵَْع ظا١ٜٚٺ إٕ قكٸ١ آزّ َٔ أ

١ آزّ يٝػت ٖٞ فطٸز قكٸ ـ ضَع١ٜ أٚ َا ؾانٌ شيو ١ّأٚ اعتدلْاٖا قكٸ ،ٖٚٞ نصيو

ّٕايصٟ دا٤ إىل ايٛدٛز يف  ِٸ ٜٛ َٛدٛزّا ع٢ً َػطح اؿٝا٠، ٚإمنا ٖٞ قكٸ١  سٵمل ٜعٴ ث

ٕٵ  ِٗ باقٕٛ إىل ا٭بس.ناْٛا ٜأتٕٛ ٜٚصٖبٕٛ، ٚيهٓٸ ايبؿط١ٜ مجعا٤، ٚايبؿط ٚإ

١ اييت ٜؿب٘ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايككٸ»١َ ايطباطبا٥ٞ يف ٖصا ايؿإٔ: ٜكٍٛ ايع٬ٓ

ِٸ ،١ظٚدت٘ اؾٓٸَٔ إغهإ آزّ ٚ ،ٗا اهلل تعاىلقكٸ  ،٭نٌ ايؿذط٠ ;إٖباطُٗا ث

. ؾٗٛ ع٢ً ايطغِ َٔ (102)«ٌ ب٘ َا نإ اٱْػإ ؾٝ٘ قبٌ ْعٚي٘ إىل ايسْٝاميجٸ ،ٌجٳنامَل

ٌٕٚاقع١ٝ ٚسكٝك١ٝ، ٚيٝػت فطٸ ١ّاعتباضٙ ٖصٙ ايكك١ قكٸ أْ٘ ٫ ٜط٣  ضَعٟ، إ٫ٓ ز امتجٝ

 باطبا٥ٞ يف َٛنٕع١َ ايط. ٚقاٍ ايع٬ٓ(103)ّاّا، ٚإمنا ٜطاٖا أَطّا ْٛعٝٸز٫يتٗا أَطّا ؾدكٝٸ

ٕٵايككٸٖصٙ ٚ»آخط:  ُٻ ،َػام ايككل ا٫دتُاع١ٝ املأيٛؾ١ بٝٓٓا تٵغَٝك ١ ٚإ  أَطّا تٵٓٳٚته

 ،ٚغرل شيو َٔ ا٭َٛض ايتؿطٜع١ٝ ٚاملٛي١ٜٛ ،ُّادٵٚضٳ زّاطٵَٚط ،ٚاستذادّا زّاٚامتطټ ،ٚاَتجا٫ّ

 ،يًتهٜٛٔ غرل إٔ ايبٝإ ايػابل ع٢ً اغتؿازت٘ َٔ اٯٜات ٜٗسٜٓا إىل نْٛٗا امتج٬ّٝ

أٟ اـهٛع يًشكٝك١  ،مبع٢ٓ إٔ إبًٝؼ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ َٔ اؿاٍ مل ٜكبٌ ا٫َتجاٍ

 .(104)«عًٝ٘ املعك١ٝ تٵعٳؾتؿطٻ ،اٱْػا١ْٝ

يتهٕٛ  ،ؾدكٝٸ١ ًَٞ إىل عسّ اعتباض قكٸ١ آزّ قكٸ١ّاٯٜصٖب ايؿٝذ دٛازٟ 

 .(105)عًٝ٘ ؾكط َكتكط٠ّ

ٗٻ ٚٵضطٟ بٜٚصٖب ايؿٝذ َطته٢ املط ت٘ يف ايكطإٓ َجا٫ّ ٙ إىل اعتباض آزّ ٚقكٸسٳ
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 .(106)ٚمنٛشدّا يٓٛع اٱْػإ

ٗني، ٚابٔ عطبٞ، إىل اعتباض آزّ تعبرلّا آخط عٔ ايٓؿؼ ٜصٖب قسض املتأٚيٚ

ايطشا٥ٌ ايها١َٓ يف آزّ ٚاعتدلا إٔ  ،طا سٛا٤ بايٓؿؼ اؿٝٛا١ْٝ...ٚقس ؾػٻ .ايٓاطك١

ٛٸ ا٭ٖٛا٤ ايٓؿػ١ٝ، ٚا٭ٖٚاّ  :ا٤ ـ ٚاييت نإ ايؿٝطإ ٜػع٢ إىل إظٗاضٖا ـ ٖٞٚس

ايباط١ً، ٚاملػا٨ٚ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايكؿات اؿٝٛا١ْٝ، اييت ىذٌ اٱْػإ َٔ إظٗاضٖا. 

عٔ: اؿٝا٤، ٚايعؿاف، ٚاٯزاب  ١ َٔ ٚد١ٗ ْعطُٖا عباض٠ْإٕ أٚضام ؾذط اؾٓٸ

 ٚايػذاٜا اؾ١ًُٝ، َٚا إىل شيو. ،احملُٛز٠

ٜٚٓعط ضٚظبٗإ ايبكًٞ ايؿرلاظٟ إىل آزّ بٛقؿ٘ منٛشدّا َٚجا٫ّ يًٓٛع 

 .(107)اٱْػاْٞ

١ ايعك١ًٝ ببعض اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭زٓي ، َػتس٫٘ٚقاٍ ايػٝس َكطؿ٢ اـُٝين

بأؾهاشلا : إٕ املطاز َٔ آزّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ اٯز١َٝ ^ٚضٚاٜات املعكَٛني

َٸ  .(108)١ املٛدٛز٠ يف مجٝع شضٜٸ١ آزّايعا

ح ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت بإٔ قكٸ١ خًل آزّ تعين قكٸ١ خًل ٚقس قطٻ

 .(109)اٱْػإ

١ غًل آزّ، بعس إبسا٤ ض٩ٜت٘ ٚض١ٜ٩ ٚقاٍ ضؾٝس ضنا يف تؿػرل اٯٜات اـاقٸ

َا مٔ ؾٝ٘  ايتُجٌٝ يفأَا »ل باعتباض ضَع١ٜ ٖصٙ ايككٸ١: َا ٜتعًٖ ٙ يفسٴبٵأغتاشٙ قُس عٳ

يف  سٳ١ ايطاس١ ٚايٓعِٝ; ؾإٕ َٔ ؾإٔ اٱْػإ إٔ هٹطاز باؾٓٸَٓٗا ؾٝكضٸ عًٝ٘ إٔ ٜٴ

ـٸ ،١اؾٓٸ  «ايؿذط٠»ي٘... ٜٚكضٸ إٔ ٜٴطاز بـ  َا ًٜصٸ ،اييت ٖٞ اؿسٜك١ شات ايؿذط املًت

َعطؾ١ ايؿطٸ،  عٔ إشلاّ عباض٠ْ «ايٓٗٞ عٔ ا٫قذلاب َٔ ايؿذط٠»ٚ .َع٢ٓ ايؿطٸ ٚاملدايؿ١..

 عباض٠ْ «ٚٚغٛغ١ ايؿٝطإ ٚإظ٫ي٘ شلُا»ش٘ ٚٚدٛب ادتٓاب٘... بٵٚإٔ ايؿطط٠ تٗسٟ إىل ُق

ٛٸ ،عٔ ٚظٝؿ١ تًو ايطٚح اـبٝج١ اييت ت٬بؼ ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ ... ٟ ؾٝٗا زاع١ٝ ايؿطٸؾتك

ٍٷ «١ٚاـطٚز َٔ اؾٓٸ» ملا ٬ٜقٝ٘ اٱْػإ َٔ ايب٤٬ ٚايعٓا٤ باـطٚز َٔ ا٫عتساٍ  َجا

ٕٷايؿططٟ. ٚأَا تًٓك ف يف ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ َٔ ملا عٴٔط ٞ آزّ ايهًُات ٚتٛبت٘ ؾٗٛ بٝا

 .(110)«١٦، ٚضدٛع٘ إىل اهلل تعاىلا٫عتباض بايعكٛبات اييت تعكب ا٭ؾعاٍ ايػٝٸ
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ٗ ْٞ  ــــــ اضتِتازخالص

 ّ:تكسٻ ميهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر مٓما

ؽ غط١٦ٝ آزّ، َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايهتاب املكسٻ يف نٌٛ ـ ٖٓاى تكطٜضٷ1

ٞٸاملتُجِّ  ١َ.عٔ ا٫قذلاب َٔ ايؿذط٠ احملعٛض٠ ٚاحملطٻ ١ً باْتٗان٘ يًٓٗٞ اٱشل

شٖب  يف سني ;ؽ إىل اعتباض آزّ َصْبّا ٚخاط٦ّاـ شٖب ؾاضسٛ ايهتاب املكسٻ2

ٞٸطٕٚ يًكطإٓ إىل ايكٍٛ املؿػِّ ٚاعتباضٙ ٚاضزّا بساعٞ  ،يف َٛضز آزّ بإضؾاز١ٜ ايٓٗٞ اٱشل

 يعكُت٘. ا٫ختباض، ٚبصيو ٫ تهٕٛ كايؿ١ آزّ َٓاؾ١ّٝ

ؽ ـ طبكّا يتؿػرل عًُا٤ اي٬ٖٛت املػٝشٞ ـ إىل اْتكاٍ ـ ٜصٖب ايهتاب املكسٻ3

ٝٵسٳ ;ات اٱْػا١ٜٕ آزّ، ٜٚعتدل اـط١٦ٝ َٔ شاتٝٸاـط١٦ٝ إىل شضٸ ٕ ايهطِٜ ٜط٣ إٔ ايكطآ بٳ

ٌٻ بايؿطط٠، ٚإٕ اـط١٦ٝ  َػ٪٫ّٚ عٔ عًُ٘، ٜٚكٍٛ بإٔ اٱْػإ طاٖطٷ ؾدٕل ن

ٝٸ  ات٘.طاض١٥ ع٢ً اٱْػإ، ٚأَا ايساؾع إىل اـط١٦ٝ ؾٗٛ َٔ شات

ات ٚآ٫ّ اؿٝا٠ يف ايسْٝا ؽ إىل اعتباض املٛت ٚبعض َؿٓكـ ٜصٖب ايهتاب املكسٻ4

إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜط٣ يف ٖبٛط آزّ ٚابت٥٬٘  إ٫ٓ ;آزّعات خط١٦ٝ بٹَٔ تٳ ع١ّبٹٚتٳ عكٛب١ّ

 ّا ـط٦ٝت٘.ّا ٚطبٝعٝٸبٗصٙ ايعٛاٖط أثطّا ٚنعٝٸ

ٛٸا٤ ٖٞ اييت سجٻ5 آزّ ع٢ً اضتهاب اـط١٦ٝ، ٚإٔ  تٵـ ٜط٣ ايهتاب املكسٸؽ إٔ س

هُع بُٝٓٗا يف  ايكطإٓ ايهطِٜ ٚيهٔ ;شلا يف ٖصٙ اـط١٦ٝ ز تابٕعفطٻ نإآزّ 

ٚٵإثبات  َُٓٗا يف مجٝع املطاسٌ، َٔ ايٛقٛع يف خسٜع١ ايؿٝطإ، ٚايططز َٔ  يهٌٛ ٕضزٳ

 ٚاشلبٛط إىل ا٭ضض. ،١، ٚايتٛب١اؾٓٸ

١ آزّ منٛشدّا ؾُٝع ايبؿط يف مجٝع َطاسٌ ايتاضٜذ; ايكطإٓ ايهطِٜ قكٸٜعتدل ـ 6

ٝٻ ٜٚٗتسٚا إىل  ;ؼ اـط١٦ْٝٳايٛقٛع يف زٳ ٛابتذٓٻٜٚ; ٓٛا بصيو عسا٠ٚ ايؿٝطإ شلِيٝتب

ؽ إٔ اٱميإ يف سني ٜط٣ ايهتاب املكسٻ ;١ املٛعٛز٠ )ايتٛب١(ططٜل ايعٛز٠ إىل اهلل ٚاؾٓٸ

بايػٝس املػٝض ـ بٛقؿ٘ َؿتسّٜا ـط١٦ٝ آزّ ٚايبؿط١ٜ بٓؿػ٘ ـ ٖٛ ايططٜل ايٛسٝس يعٛز٠ 

 اٱْػإ إىل َهاْت٘ ا٭ٚىل.
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 سق٘ق احلٚ٘اْ

ّٞٚ ّٚٞ يف اهسؤٙٞ اهلُ٘  هإلضالَ ٗاهصزادغت

 

 أ. محمذ مالئً

 د. محمذ جىاد أصغري

 ترجمة: حسن طاهر

 

ْٞ  ــــــ خالص

اٱْػإ بهْٛ٘ أؾطف املدًٛقات َع غا٥ط يكس متٸ تسٜٚٔ اؿكٛم املتعًٚك١ بتعاٌَ 

 ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف ايٓكٛم املعتدل٠ يه٬ ايسٜٓني اٱغ٬َٞ ٚايعضازؾيت، ٚشيو بٓا٤ٶ

ع٢ً ايط٣٩ ايه١ْٝٛ يهٌٛ َُٓٗا يف َا خلٸ اٱميإ باهلل، َٚها١ْ اـرل ٚايؿطٸ يف 

ضازؾت١ٝ، أنجط قػا٠ّٚ ايعامل. ٜسٸعٞ بعضٷ إٔ اٱغ٬ّ يف ٖصا اجملاٍ، باملكاض١ْ َع ايع

ٌٸ اسذلاَّا ؿٝا٠ ايها٥ٓات ا٭خط٣ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض. ٖٚصا ايبشح ٜػع٢ ٫غتدطاز  ٚأق

ٖصٙ اؿكٛم َٔ ايٓكٛم ٚاملكازض املعتدل٠ شلصٜٔ ايسٜٓني، ٖٚٛ َا ٜهؿـ ايٛد٘ 

 اؿكٝكٞ يتعاًَُٗا َع بكٝٸ١ املدًٛقات، ٜٚٛنِّض ض٩ٜتُٗا يف ٖصا ايكسز.

إىل إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜػُض بكتٌ املدًٛقات إ٫ٓ يف ْطإم قسٚز،  تؿرل ْتا٥ر املكاي١

ٔٸ ايعضازؾت١ٝ، ٚاْط٬قّا َٔ اعتكازٖا بٛدٛز  نتأَني ايطعاّ ٚايسؾاع عٔ ايٓؿؼ. ٚيه

كًٛقاتٺ ؾٝطا١ْٝ ؾطٜط٠، تكػِِّ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ إىل ث٬خ ؾ٦ات: َكسٸغ١; َباس١; 

ٟٸ نطٕض يٲْػإ يف َهط١ٖٚ. ٚايؿ١٦ ايجايج١ قه١َْٛ باملٛت، ستٸ ٢ يٛ مل تتػبٻب بأ

                                                      
×

×
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 ْؿػ٘ أٚ َاي٘.

 

ّٚٞ اهبشح  ــــــ قغلاه

تعتدل ايعسٜس َٔ ا٭زٜإ إٔ اٱْػإ ٖٛ اشلسف ايط٥ٝؼ َٔ خًل ايعامل، َٚٔ ثِ 

ِٸ عًُا٤ ا٭زٜإ بتعاٌَ اٱْػإ َع ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ا٭خط٣ يف ايعامل، غٛا٤  ؾكس اٖت

ٌٕ َباؾط أٚ غرل   َباؾط.نإ شيو بؿه

ٕٔ َا تٴكاؽ باؿكٛم اييت  ُٸ١ٝ املٛنٛع يف إٔ َعٝاض عك١ْٝ٬ تعايِٝ زٜ ٚتهُٔ أٖ

ٜٛيٝٗا يػا٥ط املدًٛقات ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض; ٭ٕ بعض ا٭زٜإ أغطقت يف اسذلاَٗا يبكٝٸ١ 

ٌٕ ٜٛسٞ  ايها٥ٓات إىل زضد١ أْٗا اقذلبت َٔ ايطٛط١ُٝ; ٚبعهٗا اٯخط ػاًٖتٗا بؿه

ع٢ً اٱْػإ ؾكط بكؿت٘ أؾطف املدًٛقات، ٫ٚ َهإ ؿٝا٠  طٷِهإٔ سلٸ اؿٝا٠ سٹ

 غرلٙ َٔ ايها٥ٓات ا٭خط٣.

ٟٸ ْٕٛع ٚنُا غٓط٣ ؾإٕ ن٬ ايسٜٓني: اٱغ٬ّ; ٚايعضازؾت١ٝ، ٜعتدل إٔ عباز٠َ  أ

ٞٸ ا٭ؾذاض ٚاؿٝٛاْات ٚايطٛطِ ٚغرلٖا أَطٷَٔ  ٛٵا عٓٗا. ٖصإ غرل عك٬ْ ٗٳ ، ٚقس ْ

تعإًَٛ َع ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف ٖصا ايعامل بٓا٤ٶ ع٢ً ايسٜٓإ، نػا٥ط ا٭زٜإ، ٜ

ض٩ٜتُٗا ايه١ْٝٛ يف َا خلٸ اهلل، ٚخًل ايعامل، ٚاملها١ْ اييت ٜٛيْٛٗا ملؿاِٖٝ اـرل 

 ٚايؿطٸ يف ايعاملني املازٸٟ ٚاملعٟٓٛ.

ٚبايطبع ؾإٕ اٱغ٬ّ; بايٓعط إىل عسّ قبٛي٘ بايؿطٸ ايصاتٞ يف املٛدٛزات، قس 

ُٸٌ إٜصا٤ٖا أٚ ايتػبټب بايهطض شلا، اعتدلٖا كًٛقا ٘ٺ ٚاسس، ْٚتٝذ١ يصيو مل ٜتش ت إي

 ٚمل ٜٴذٹعٵ قتًٗا إ٫ٓ يف سا٫تٺ خاق١.

ٔٸ ايسٜٔ ايعضازؾيت; بكبٛي٘ يًؿطٚض ايها١َٓ يف ايها٥ٓات، ٚاعتكازٙ  ٚيه

بايج١ٜٛٓ ٚايؿطٸ، قس اعتدل إٔ ايعامل َٔ خًل ايؿٝطإ، ٚقس ٚنع أسهاَّا كتًؿ١ 

 ع املدًٛقات ايؿٝطا١ْٝ.يًتعاٌَ َ

ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ اٯٕ سٍٛ سكٛم ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف اٱغ٬ّ 

ٌّ َٔ ٖاتني ايسٜاْتني ميتًو إسػاغّا بايطمح١ أنجط ػاٙ ايها٥ٓات  ٚايعضازؾتٝٸ١ ٖٛ: أ

ٝٸ١ّ يف ايتعاٌَ َعٗا؟ َا ٖٞ سكٛم ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف  ٕٔ أنجط عك٬ْ ٟٸ زٜ اؿٝٸ١؟ أ
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 ٚايعضازؾت١ٝ؟اٱغ٬ّ 

ٍٕ غٝهٕٛ يسٜٓا عطضٷ َٛدع َٚكاضٕ يٓكٛم ايعضازؾت١ٝ  ٟٸ سا ٚع٢ً أ

 ٚاٱغ٬ّ، ٚغٓبشح يف ا٭غ١ً٦ املصنٛض٠ يف ٖصا احملٛض.

 

ّٚ ّٚٞاخلري ٗاهػّس يف اهسؤ٠ اهلُ٘  ــــــ ٞ هإلضالَ ٗاهصزادغت

ُٸ١ٝ َٓاقؿ١ عح اـرل ٚايؿطٸ يف ايط٣٩ ايه١ْٝٛ يٲغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ  تطدع أٖ

 ّاَباؾط ّاتؿػرل َها١ْ اـرل ٚايؿطٸ يف ايؿهط ا٫غ٬َٞ ٚايعضازؾت١ٝ تأثرليإىل إٔ 

ع٢ً َٓاقؿ١ سكٛم اؿٝٛاْات ٚايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف ٖاتني ايسٜاْتني. ْٚتٝذ١ ٖصا 

: إسساُٖازؾت ٖٞ إٔ مثٸ١ قٛتإ ؼهُإ ايعامل: ايتؿػرل يف ْعاّ اٱشلٝٸات يعضا

ُٸ٢ ايؿهط )اؾسٜس( )غباْتاَٝٓٛ(;  ُٸ٢ ايؿهط ايػٝٸ٧ )ٚا٭خط٣تػ َٝٓٛ(.  : تػ

ٚيهِٓٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ٚاسسّا ؾكط َٔ ٖصٜٔ اٱشلني دسٜطٷ بايعباز٠، ٖٚٛ أٖٛضاَعزا. ٚيف 

 اـًل، بٌ تٛسٝس يف ايٛاقع ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايعضازؾت١ٝ ٫ تٓهٟٛ ع٢ً تٛسٝسٺ يف

ايعباز٠. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٖٞ زٜا١ْْ تٛسٝس١ٜ. يصيو ؾإٕ تٛسٝسِٖ ىتًـ نجرلّا عٔ 

ٌٸ ايعٛامل املازٸ ١ٜ تٛسٝس اٱغ٬ّ; ؾايعباز٠ يف اٱغ٬ّ تتٛدٸ٘ هلل ايٛاسس خايل ن

ٛٸ٠ املطًك١ ٚايعًِ اي٬قسٚز َٚا إىل شي و. ٚايطٚس١ٝ، اهلل ايصٟ ميتًو قؿات، َجٌ: ايك

يف ْعاّ اٱشلٝات اٱغ٬َٞ ايؿطٚض ايطبٝع١ٝ ْاػ١ْ عٔ ايتعاسِ اَؿتٵُٞ يعامل املازٸ٠، 

 ٚاييت تعتدل َٔ يٛاظَ٘ ٚقؿات٘.

ٛټ ض عامٕل َازٸٟ، ٚيف عني نْٛ٘ َازٸّٜا ٜهٕٛ خايّٝا َٔ ٖصٙ ٫ٚ ميهٔ تك

ايتايٞ ٫ ايجػطات ٚايٓٛاقل. ٚبايطبع ؾإٕ ٖصٙ ايؿطٚض ٫ تٓتكط ع٢ً خرلات ايعامل، ٚب

ٗا ٜس تٵتػبِّب خٳ٬ًَّ يف ايٓعاّ ايعاّ شلصا ايعامل، ايصٟ ٖٛ أسػٔ ايعٛامل اييت أبسعٳ

ايكٓع١. ٚإشا أضاز اهلل إٔ ٜعٌٜ ايؿطٸ َٔ ايعامل ؾعًٝ٘ إٔ ىًل عاملّا َٔ غرل طبٝع١ٺ 

َاز١ٜ، ٫ٚ وتٟٛ ع٢ً خكا٥ل املاز٠، ٚبايتايٞ غٝهٕٛ عاملّا آخط. ٚايؿطٸ ا٭خ٬قٞ 

ّا ْتٝذ١ ا٫ختٝاض ايصٟ ٚنع٘ اهلل بني ٜسٟ اٱْػإ، ٚؾطٻف اٱْػإ ع٢ً غا٥ط أٜه

املدًٛقات شلصٙ اؾ١ٗ بايصات. ٚاْتكاض ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايؿطٚض ع٢ً اـرلات 

ٍٕ. يصيو ؾإٕ ايَؿ ض املطًل اٱشلٞ اقته٢ خًل ٖصا ٝٵايهجرل٠ اييت تتبعٗا أٜهّا غرل َكبٛ
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ٌٸ اـكا٥ل اييت ٜٓ طٟٛ عًٝٗا; ٭ٕ خرلات٘ أنجط بهجرٕل َٔ ؾطٚضٙ ايعامل به

 .(1)ايعٳطٳن١ٝ، ٚتطى خًك٘ خ٬ف سه١ُ اهلل

ٚامل٬سع١ ا٭خط٣ ٖٞ أْ٘ ٫ هٛظ اعتباض ق٠ٛ ايؿٝطإ يف ايؿهط اٱغ٬َٞ 

ٛٸت٘ يف ايؿهط ايعضازؾيت; ؾايؿٝطإ يف ايؿهط اٱغ٬َٞ عادعٷ أَاّ اهلل،  َػا١ٜٚ يك

أٚ ايتكطټف يف ايها٥ٓات، ؾكط عٔ ططٜل ايٛغٛغ١ ٫ٚ ميًو ايكسض٠ ع٢ً اـًل 

ٔٴ بٹاٯخٹطٳ٠ٹ ﴿ميهٓ٘ إٔ مياضؽ عًُ٘:  َٹ ٔٵ ٜٴ٪ٵ َٳ ِٳ  ٓٳعٵًَ ٕٕ ٔإ٫ٖ يٹ ٔٵ غٴًَِطا َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٘ٴ عٳًَ ٕٳ َي َٳا َنا ٚٳ

ٗٳا ؾٹٞ ؾٳٛو ٓٵ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٔٵ  ُٻ  (.21)غبأ:  ﴾َٹ

اـرل، ٚخايل اؿٝا٠ أَا ايعضازؾتٕٝٛ ؾإِْٗ ٜعبسٕٚ إشلّا ٚاسسّا َٔ باب أْ٘ إي٘ 

سٜٔ. إِْٗ ٜعتدلٕٚ إٔ ظٛاٖط ايعامل ٚايٓعاّ ايصٟ تػرل عًٝ٘، ٚيهٓٸِٗ يٝػٛا َٛسِّ

ٌّ َُٓٗا عادع٠ْ أَاّ  ٛٸتني َتكابًتني َػتكًٓتني امتاَّا عٔ بعهُٗا، ٚن ْاؾ١ْ٦ عٔ ق

ا٭خط٣. َٚع شيو ٖٓاى اخت٬ف يف َكسض٠ نٌٛ َٔ ٖاتني ايكٛتني ع٢ً اـًل. ٜعتكس 

ٗٳِ َٔ تعايِٝ ظضازؾت إٔ أٖٛضاَعزا خًل يف ايبسا١ٜ نا٥ٓاتٺ بسٕٚ  بعضٷ ٜٴِؿ إٔ َا 

( ٖذَّٛا خبٝجّا ع٢ً اـًل، ٚأسسخ َٝٓٛ ْٛاقل ٚعٝٛب، ٚبعس شيو ؾٔ )

( ايكسض٠ ع٢ً َٝٓٛ ; بُٝٓا ٜعتكس بعضٷ آخط إٔ يس٣ )(2)ايؿٛن٢ يف ْعاّ ايعامل

ٌّ عٔ أٖٛضاَعزا  .(3)اـًل، ٖٚٛ َػتك

َٚٔ أنجط ايٓكٛم أقاي١ّ، اييت تجبت قشٸ١ ٚدٛز ايج١ٜٛٓ يف ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ 

ايعضازؾت١ٝ، بعض ايعباضات اييت دا٤ت ع٢ً يػإ ظضازؾت ْؿػ٘ يف ا٭ؾػتا، ٖٚٛ 

يف ايبسا١ٜ ؼسخ ٖصإ ايطٚسإ ايتٛأَإ »ٜكـ أٍٚ َٛاد١ٗ سكًت بني ٖصٜٔ اٱشلني: 

 : غٝٸ٧ ايؿهط ٚايكٍٛ ٚايعٌُ.ٚاٯخط: سػٔ ايؿهط ٚايكٍٛ ٚايعٌُ; أسسُٖا)َٝٓٛ(، 

َٚٔ بني ٖصٜٔ ايطٚسني ٚقع اختٝاض ا٭بطاض ع٢ً اؿكٝكٞ ايكازم َُٓٗا، ٚمل 

 ىذلٙ ا٭ؾطاض، غٝٸ٦ٛ ايط١ٜٛ.

ٚٸٍ َا ؾعًٛٙ ٖٛ أِْٗ ٚنعٛا أغؼ  ٚعٓس شيو ادتُع ٖصإ ايطٚسإ َعّا، ٚأ

ٝبك٢ ايٛنع إىل ْٗا١ٜ ايعامل; ايؿه٤٬ غٝهْٕٛٛ َٔ . ٖٚهصا غ«اي٬سٝا٠»ٚ «اؿٝا٠»

طأٟ  «زضٚز»طأٟ ايسٜٔ ٚاؿلٸص; ٚأغٛأ سٝا٠ٺ غتهٕٛ َٔ ْكٝب اتباع  «أؾ٘»أتباع  

غٝػًو أغٛأ غبٌٝ;  «زضٚز»ؾٝطإ ايهصبص. َٚٔ بني ٖصٜٔ ايطٚسني ؾإٕ ايصٟ اتٸبع 
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 «أٖٛضاَعزا»ٕ اهلل أَا ايطٚح اـٝٸط٠ اييت غٖطت ايػُا٤ اـايس٠، ؾإٕ ايصٜٔ ٜطنٛ

 . (4)«أؾ٘»بأَا١ْٺ، عدل ؼطټضِٖ َٔ ايطغا٥ب، ؾكس اختاضٚا 

ٚٸٍ، ٜعتدل ْعاّ اٱشلٝات ايعضازؾيت إٔ مجٝع  َع شيو، ٚٚؾكّا يًطأٟ ا٭

ٕٛ َٔ ا٭ما٤، ٚيهٓٸ٘ َٔ ْاس١ٝٺ أخط٣  ايها٥ٓات يف ايعامل قس خًكٗا أٖٛضاَعزا بٓش

ٛٸت٘ ٖٚٝب ٌٸ ق ت٘ عٔ أٖٛضاَعزا، عٝح إْ٘ بٗصٙ اشلٝب١ أددل نجرلّا ٜكسِّّ إشلّا آخط ٫ تك

َٔ ايٓاؽ ع٢ً عبازت٘، ٚنًٓـ ايٓيبٸ ظضازؾت بإخطاز ايٓاؽ َٔ ٖصٙ ايعباز٠ ايباط١ً 

اييت تكٛز ايعامل إىل اشل٬ى. ٚامل٬سع١ اؾسٜط٠ با٫ْتباٙ ٖٓا إٔ أٖطميإ ْؿػ٘ قس ٫ 

إٔ عسّ ايكسض٠ ٖصا ٫ ٜتعاضض َع ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً خًل ايها٥ٓات ايؿٝطا١ْٝ. ٜٚبسٚ 

نْٛ٘ إشلّا; ٭ٕ سٝجٝت٘ يٝػت اٱهاز ٚاـًل، ستٸ٢ ىًل ايها٥ٓات َٔ ايعسّ، 

ٚيهٓٸٗا نسٸ اـًل. ٚشلصا ايػبب، ٚٚؾكّا يطغبات٘، اغتطاع إٔ ٜٴػدِّط كًٛقات 

 ، ٜٚتػًٌٖ اىل أضٚاسِٗ.«َٝٓٛ»

١ ايعضازؾت١ٝ، بكؿت٘ أٜسٟ ٖطميإ َبػٛط١ْ يف اـًل، ٚؾكّا يًط٣٩ ايهْٛٝ

ٛٸ٠ أٖٛضاَعزا خايل اـرل،  ٚٸٍ يًدًٝك١ ؼسٸ٣ ق خايكّا يًؿطٸ، عٝح إْ٘ َٓص ايّٝٛ ا٭

ٚاٱْػإ ٚغرل شيو;  «أَؿاغٝٓس»ايصٟ اْدل٣ ىًل نا٥ٓات زلا١ٜٚ، َجٌ: غبع١ 

ّْا ي٘ يف ٖصٙ املٛاد١ٗ ايه١ْٝٛ َع أٖطميإ ٚدٓٛزٙ ايؿٝاطني، ايصٜٔ ٛٵيٝهْٛٛا عٳ

ّٕ َٓاٖض ـًل اهللأغٸػٛا   . (5)ٚخٓططٛا يٓعا

ٚٚؾكّا شلصا ايتؿػرل يًدرل ٚايؿطٸ يف ايعامل، متٸ تؿهٌٝ سكٛم ايها٥ٓات اؿٝٸ١ 

تكط٠: إٕ اٱغ٬ّ هعٌ سكٛقّا ؾُٝع اؿٝٛاْات; كيف اٱغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ. ٚبعباض٠ٺ 

 ايؿٝطا١ْٝ َٓٗا.يف سني إٔ ظضازؾت وكط ٖصٙ اؿكٛم يف اؿٝٛاْات ايػُاٜٚٸ١، زٕٚ 

 

ّٛ ًّ اهتطشٚٞ باحلٚ٘اُات ٗاتؤا  ــــــ امل٘اف اهِٔا٢

َٔ ايكهاٜا اييت ميهٔ أخصٖا بعني ا٫عتباض عٓس َٓاقؿ١ سكٛم اؿٝٛإ، 

ِٸ  ُٸ١ٝ اييت ٜت ٚتهٕٛ َعٝاضّا يكٝاؽ سكٛم اؿٝٛاْات يف اٱغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ، ٖٞ ا٭ٖ

إعطا٩ٖا ؿٝا٠ اؿٝٛاْات يف ن٬ ٖاتني ايسٜاْتني. َا َٔ ؾٛو إٔ ايتهش١ٝ مبعٓاٖا 

ِٸ إدطا٩ٖا اـامٸ، أٟ غًب سٝا٠ اؿٝٛإ اؿ ٞٸ، بؿطٚطٺ ٚعازاتٺ خاقٸ١، غايبّا َا ٜت
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ؾعٌ اغت٬ٗى ؿِ شيو اؿٝٛإ س٫ّ٬; ٚنصيو قتٌ اؿٝٛاْات اييت تًشل ايهطض 

ٌټ شيو نإ  باٱْػإ، بسٕٚ ؾطٚط ٫ٚ إدطا٤ تًو ايعازات املتٻبع١ أثٓا٤ ايصبض، ن

ٔٸ ٖصٙ ايؿعرل٠ اختَؿتٵ إىل سٛس نبرل  َٔ اجملتُع ايعضازؾيت; يف َٛدٛزّا زا٥ُّا. ٚيه

َٴتٻبع١ّ عٓس املػًُني، ا٭َط ايصٟ سسا ببعض ايباسجني، ٚبسٕٚ ايٓعط  سني أْٗا َا ظايت 

ـًَِؿ١ٝ ايتاضى١ٝ يًسٜٔ ايعضازؾيت، إىل اعتباضٙ َجٌ ايسٜٔ  إىل ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، ٚا

 .(6)ٗاايػٝدٞ، وذلّ بؿسٸ٠ٺ سٝا٠ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ احملٝط١ باٱْػإ، ٫ٚ ٜكتً

 كتًؿتإ يف ٖصا ايكسز: ٜٛدس ٚدٗتا ْعٕط

ٔٵ بسٕٚ  أـ ٜعذلف بعضٷ بٛدٛز ايتهش١ٝ باؿٝٛاْات يف ايسٜٔ ايعضازؾيت، ٚيه

َٸّا، َجٌ: إِْٗ  ا٭خص بعني ا٫عتباض تكٓٝـ ايعضازؾتٝني يًشٝٛاْات، ؾٝكسض سهُّا عا

َٗا; أٚ إِْٗ ٜعتدلٕٚ ٜكتًٕٛ اؿٝٛاْات; إَا يًتهش١ٝ بٗا باملع٢ٓ اـامٸ; أٚ ٭نٌ ؿٛ

ٔٸ سطاَّا، ِٖٚ ٜتكطٻ ٌٕ دٝٸس َع اؿٝٛاْات قتٌ اؿٝٛاْات قػرل٠ ايػ ؾٕٛ بؿه

 . (7)ٚايها٥ٓات ا٭خط٣ يف ايعامل

ب ـ ضؾض بعضٷ آخط أغاؽ ؾهط٠ ايتهش١ٝ باؿٝٛاْات ٚقتًٗا يف ايسٜٔ 

ايعضازؾيت، بٌ شٖبٛا إىل أبعس َٔ شيو; إش ضؾهٛا أنٌ ايعضازؾتٝني يًشّٛ 

 .(8)ؿٝٛاْاتا

ْ٘ َٔ امل٪ٖنس إٔ ايسٜٔ ايعضازؾيت ـ إبايٓػب١ يٛد١ٗ ايٓعط ا٭ٚىل هب ايكٍٛ: 

٫ ٜػُض بإؿام ايهٻطٳض باؿٝٛاْات أٚ إٜصا٥ٗا. ٖٚٛ هٝع قتًٗا يف سسٚز  ـَجٌ اٱغ٬ّ 

ٔٸ ٖصٙ ا٭سهاّ ٫ تكتكط ع٢ً ايتهش١ٝ مبعٓاٖا  ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾكط. ٚيه

ِٸ مبٛدب إدطا٤ َطاغٹِ ز١ٜٝٓ َع١ٓٝ، ٚيهٓٸٗا تؿٌُ أٜهّا قتٌ  اـامٸ، تًو اييت تت

اؿٝٛاْات امل٪ش١ٜ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ قتٌ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿٝٛاْات ٜٴعٳسٸ دع٤ّا َٔ املٓاغو 

ّٸ، أٟ تهش١ٝ يف  ٕٛ َا تهش١ّٝ باملع٢ٓ ايعا ايس١ٜٝٓ يف ايعضازؾت١ٝ، ٚميهٔ إٔ ْعتدلٙ بٓش

 .(9)أٖطميإغبٌٝ اْتكاض أٖٛضاَعزا ع٢ً 

ُٸ٢ اقط٬سّا بـ  ، يف «خطؾػذلإ»متٸ إزضاز قتٌ اؿٝٛاْات املهط١ٖٚ، اييت تٴػ

ٌٸ اؿٝٛاْات متٸ خًكٗا َٔ ايبكط٠، اييت تٴعٳسٸ  إطاض ايعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ اييت تٓلٸ ع٢ً إٔ ن

ٔٸ أٖطميإ تػًٌٖ إىل ْؿٛؽ بعض تًو  إسس٣ املدًٛقات ايػبع١ ا٭ٚىل ٭ٖٛضاَعزا، ٚيه
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اؿٝٛاْات، ٚغدٸطٖا ـسَت٘; يٝعاضض خًل اهلل. ْٚتٝذ١ّ يصيو ٜطٜس امل٪َٕٓٛ بكتًٗا 

ُٸاٍ ايؿطٸ، َٚػاعس٠ أٖٛضاَعزا ع٢ً ٖعمي١ أٖطميإ. َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ  تسَرل ع

ٝٸ١ ٫ ٜػتتبع أدطّا يكاسب٘، بٌ ٜػتتبع َي َّا ٚتكطٜعّا. ٛٵقتٌ تًو اؿٝٛاْات بػرل ٖصٙ ايٓ

ط= أٟ  «خطؾػذلإ»أْ٘ ع٢ً ايؿدل ايصٟ ٜكّٛ بكتٌ ايـ  دا٤ يف ايٓكٛم 

ٝٸ١ غؿطإ شْٛبٞ، »اؿٝٛاْات املجرل٠ ي٬سل٦عاظص إٔ ٜكٍٛ:  أقتٌ ٖصٙ اؿٝٛاْات بٓ

 . (10)«ٚانتػاب ايؿه١ًٝ، ٚقبٸ١ ضٚسٞ

ٚامل٬سع١ ا٭خط٣ ٖٞ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ قتٌ اؿٝٛإ ايكػرل يف ايعضازؾت١ٝ 

ٕٸ ٖصا ٜكسم ؾكط ع٢ً  ٜٴعتدل َعك١ّٝ، ٚأِْٗ ناْٛا ٜتعإًَٛ بطؾٕل َع اؿٝٛاْات، ؾإ

املهط١ٖٚ. ٚيصيو ٫ ميهٔ اعتباض ٖصا  «خطؾػذلإ»اؿٝٛاْات املؿٝس٠، ٚيٝؼ ع٢ً 

َٸ١.  ا٭َط قاعس٠ّ عا

 «َٝٓٛ »تاضىّٝا ناْت اؿٝٛاْات امل٪ش١ٜ ٚايػاَه١ املٓػٛب١ يطٚح ايؿطٸ 

ٌٸ بٗسٜين )َ٪َٔ( هب إٔ ٜهٕٛ َع٘ دٵتعتدل لػ١ّ، ٚع٢ً قتًٗا َأ طٷ، إىل زضد١ إٔ ن

ُٸ٢  ; ستٸ٢ ٜتُهٔ َٔ قتًٗا سٝح (11)«قات١ً اـطؾػتاض»أٚ  «َاضغٔ»أزا٠ يكتًٗا، تٴػ

ٚدسٖا. ٚاؾصٚض ايس١ٜٝٓ شلصا ايعٌُ أزٻتٵ اىل اغتُطاضٙ قطّْٚا ط١ًٜٛ; بٗسف تعٜٛض 

املككٛز ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكع ؾٝ٘ امل٪َٔ. يكس ؾٗسٖا ٖرلٚزٚت  ايتككرل ايعُسٟ أٚ غرل

يف ايكطٕ اـاَؼ قبٌ امل٬ٝز; َٚٔ ْاس١ٝٺ أخط٣ بكٞ ظضازؾتٝٸٛ نطَإ ٜكُٕٝٛ َطاغِ 

 . (12)نؿٞ( ستٸ٢ أٚاغط ايكطٕ ايتاغع عؿط قتٌ اؿٝٛاْات املهط١ٖٚ )خطؾػتاض

ايباسجني، َٚعػٳب  أَا عٓس َٓاقؿ١ ٚد١ٗ ايٓعط ايجا١ْٝ ؾٝذب ايكٍٛ: إٕ بعض

ازٸعا٤ات ايعضازؾتٝني املعاقطٜٔ، قايٛا: إٕ ايسٜٔ ايعضازؾيت ٜعاضض بؿسٸ٠ٺ ايتهش١ٝ 

ّٕ َػبك١ ٚاغتكطا٤ خاط٧. ٖصا اؿهِ املتعكٸب  باؿٝٛاْات، َبسٜٔ ؼٝټعّا َع أسها

اـاط٧ ٖٛ إٔ إضاق١ زَا٤ ا٭ناسٞ ٫ ٜتٓاغب َع ا٭ٖساف ا٭خ٬ق١ٝ ايػا١َٝ يًسٜٔ 

ٌٕ َٔ ايعض ٟٸ ؾه ازؾيت، ٚشيو ا٫غتكطا٤ اـاط٧ ٖٛ إٔ ايعضازؾتٝٸني ػٓٻبٛا ايكٝاّ بأ

أؾهاٍ ايتهش١ٝ باؿٝٛاْات يف املانٞ ايبعٝس. ٚخ٬ؾّا يتكطوات ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ 

ب سٝا٠ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ًِايباسجني، ؾإٕ أقٛاٍ ظضازؾت ٫ ت٪ِّس ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ غٳ

و ايسٜٔ، بٌ ؽتًـ َع٘. ٚنصيو أٜهّا ٫ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ َٔ ٖصا نإ ع٬ُّ قبٝشّا يف شي
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ٔٸ أتباع ظضازؾت أي ٛا تكسِٜ ا٭ناسٞ يف َػرلتِٗ ػايكبٌٝ يف تعايِٝ ْيبٸ اٱغ٬ّ. ٚيه

ايتاضى١ٝ، بٓا٤ٶ ع٢ً بعض املكاحل، بُٝٓا اغتُطٸ أتباع ْيبٸ اٱغ٬ّ َٛاظبني ع٢ً ٖصٙ 

 ايؿعرل٠ إىل ٖصا ايّٝٛ.

ٚٸ٫ّػٞ ا٫ْتباٙ إيٝ٘ يف ٖصا املكاّ ٖٛ: ٚا٭َط ايصٟ ٜٓب : ا٭ؾٝا٤ اييت ضٴٜٚٳتٵ عٔ أ

: ا٭ؾٝا٤ اييت ٚثاّْٝايػإ ظضازؾت ْؿػ٘، ٚمتٸ ايعٌُ بٗا َٔ قٹبٳٌ املتسِّٜٓني ايػابكني. 

سصؾٗا املتأخِّطٕٚ أٚ أناؾٖٛا إىل ايسٜٔ. يف اؿكٝك١ ٖٓاى بعض ايتػٝرلات اييت ططأت 

َٔ ا٭قٍٛ  ـعٔ ططٜل اـطأ  ـٚىل. ٖٚ٪٤٫ ايباسجٕٛ دعًٖٛا ع٢ً ايٛقا٥ع ايس١ٜٝٓ ا٭

 ا٭ٚىل.

ُٸك١ سٍٛ ايسٜا١ْ  تكٍٛ ايػٝس٠ َاضٟ بٛضٜؼ، بكؿتٗا ؾدكّا أدطٳتٵ زضاغاتٺ َع

ناْت إسس٣ ع٬َات »، َا ًٜٞ: «تاضٜذ ايسٜٔ ايعضازؾيت»ايعضازؾت١ٝ يف نتاب 

يًسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ يف ايعكط ٓني اُؾسٴز ٚإؾاضات اٱخ٬م ٚايكسم يس٣ املكِّ

ايػاغاْٞ ايكسِٜ ٖٞ تٓاٍٚ ؿّٛ ا٭ناسٞ. َٚهاؾّا إىل شيو نإ ايعضازؾتٕٝٛ اشلٓٛز 

ٔٵ بعس ٖذط٠  ٚاٱٜطإْٝٛ مياضغٕٛ طكٛؽ تكسِٜ ا٭ناسٞ ستٸ٢ ايكطٕ املانٞ، ٚيه

ِٸ  ايؿطؽ ايعضازؾتٝني َٔ إٜطإ، ٚا٫غتكطاض يف اشلٓس، انططٸٚا إىل ايتدًٓٞ عٔ أٖ

أنشٝاتِٗ ايتكًٝس١ٜ، ٖٚٞ ايتهش١ٝ بايبكط. ٚع٢ً َطٸ ايكطٕٚ أقبشٛا، َجٌ اشلٓٛز، 

ٜؿ٦ُعٸٕٚ َٔ تكسِٜ أناسٞ ايبكط. ٚيف َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط ُٖٝٓٛا ع٢ً 

طٚا عًِٝٗ أخ٬قّٝا َٚعّٜٓٛا، مٓما انططٸِٖ إىل ايتدًٓٞ ـ َجًِٗ ـ عٔ ظضازؾتٝٸٞ إٜطإ، ٚأثٻ

٬ٕ ٚاملاعع ٚايسداز ُٵِٓٗ مل ٜعذلنٛا ع٢ً ايتهش١ٝ باؿٹتكسِٜ أناسٞ ايبكط، ٚيه

 ٚايسٜٛى; ٭ٕ ايهجرل َٔ ايؿطؽ ايعضازؾتٝني يف اشلٓس ناْٛا ٜؿعًٕٛ ا٭َط شات٘. 

ٟٸ  ٚيف ٚقتٺ ٝٸٛ اشلٓس عٔ تكسِٜ أ ٫سل، يف بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، اَتٓع ظضازؾت

ُٻِ ايباسجٕٛ أنشٝات، ٚأظٗطٚا َٔ سٝح املبسأ نطا١ّٖٝ ؾسٜس٠ شلصا ايع ٌُ. ٚقس ع

ٌٸ تاضٜذ ايعضازؾت١ٝ، ٚأغكطٖٛا ع٢ً املانٞ ايبعٝس.  ايػطبٕٝٛ ٖصٙ ايهطا١ٖٝ ع٢ً ن

ٌٸ إؾاض٠ٺ ٚضزت يف أقٛاٍ ظضازؾت ) ( سٍٛ ايعًِ ٚايكٗط يكاحل نُا ؾػطٚا ن

إزا١ْ تكسِٜ ا٭ناسٞ. ٖٚٛ خطْأ تاضىٞ. يكس نإ اٱٜطإْٝٛ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً 

ُټٌ ايؿتا٤ ايباضز ٚايطٌٜٛ ْػبٝٸاشلهب١ اٱ ّا ٯغٝا ٜطا١ْٝ، ٚايصٜٔ ٜهططٸٕٚ إىل ؼ
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َٳ ، ايصٜٔ ٣ا٭قٛاّ ا٭خط غا٥طٌ جٳُٳنِٗ ًُجٳايٛغط٢، ناْٛا َٔ آنًٞ ايًشّٛ، 

 قطعإ املاؾ١ٝ، ٜٚعٝؿٕٛ ع٢ً خرلاتٗا. ميتًهٕٛ

 «»يًس٫ي١ ع٢ً ايطعاّ ٖٛ ن١ًُ  «ا٭ؾػتا»املكطًض املػتدسّ يف نتاب 

(Pitu َٚع شيو ؾكس تبسٸيت ٖصٙ ايه١ًُ ٫سكّا يف ايًػ١ اٱٜطا١ْٝ، ٚاغتٴعٝض ،)ِؿ( )

 عٓٗا به١ًُ خبع أٚ َا ٜطازؾٗا َٔ أيؿاظ.

مل ٜعاضض ظضازؾت ايتكًٝس ايكسِٜ يتٓاٍٚ ايًشّٛ. ٖٚصا ٚانضٷ َٔ ن٬َ٘ ايصٟ 

ادتٗسٚا يف تطب١ٝ »، ٚايصٟ متٸ ا٫غتؿٗاز ب٘ يف ٚقتٺ غابل، ٜكٍٛ: «آضَٝيت» ٜكػِ ؾٝ٘ بـ

 .(13)«املٛاؾٞ; ستٸ٢ تػُٔ ايبكط َٔ أدٌ طعآَا

 

ّٚٞ ٗاإلضالَ ــــــ  تصِٚف احلٚ٘اُات ٗسق٘أا يف ًصادز اهصزادغت

ط٠ يف َا ىلٸ ا٭زٜإ املدتًؿ١، بٳعتٳغتؿاز٠ َٔ املكازض ايتاضى١ٝ املإىل داْب ا٫

ٕٕ ٚاييت نتبٗا َ٪ضِّخٕٛ ٚعًُا٤ٴ بِٗ خ٬ٍ ايكطٕٚ املان١ٝ، ٜٴعٳسٸ ايطدٛع إىل  َٛثٛمٷ أزٜا

ُٸّا يؿِٗ ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ٚاملعتكسات املػتذسٸ٠  ايٓكٛم ا٭ق١ًٝ يًسٜٔ ْؿػ٘ َكسضّا َٗ

ُٸ١ٝ ا٫غتؿٗاز ٚايطدٛع اىل املكازض ا٭ق١ًٝ يسٜٔ َا يف  َٔ تًو ايٓكٛم. تهُٔ أٖ

بػًط١ٺ أندل بني أتباع شيو  إثبات ازٸعا٤ٺ ي٘ أٚ عًٝ٘ يف إٔ ٖصٙ ايٓكٛم تتُتٸع زا٥ُّا

 ايسٜٔ.

 

ِْ٘ ّٚٞ ملدو٘اات اهَل  ــــــ تفطري املصادز اهصزادغت

ٚٵض عاًَني ض٥ٝػني يف  َا ميهٔ اغتٓتاد٘ َٔ املكازض املٛثٛق١ يًعضازؾت١ٝ ٖٛ زٳ

ٛٵٕ:  ٚٸٍاملٛقـ َٔ َٛدٛزات ايَه : ؾهط٠ ٚايجاْٞ: ٖٛ تؿػرل ا٭ؾػتا يًدرل ٚايؿطٸ; ا٭

 قٛض١ٜ اٱْػإ.

ٗٓٛز ايعكٛض نإٔ اٱٜطاْٝني،  «ا٭ؾػتا»ٜعٗط َٔ خ٬ٍ َطايع١ نتاب 

َٚؿٝس;  طٷبايهجرل َٔ ا٭ضٚاح; بعهٗا خِّ ايكسمي١، ناْٛا ٜعتكسٕٚ إٔ عاملِٗ ٤ًَٞٷ

ٚخبٝج١; بعض ٖصٙ ا٭ضٚاح ايؿٝطا١ْٝ تسخٌ يف أدػاّ ايبؿط َباؾط٠ّ;  ٚأنجطٖا َ٪ش١ْٜ

ٞٸ  بككس إٜصا٥ِٗ; ٚفُٛع١ أخط٣ َِٓٗ ىتب٦ٕٛ يف ظٚاٜا املٓعٍ ٚاملعضع١; يٝذدلٚا اٯزَ
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 . (14)يعضع٘ ٚآؾ١ّ ،ع٢ً ا٫ْع٫م ٚايٛقٛع يف اـطأ، ٜٚكبشٕٛ ب٤٬ٶ ع٢ً ايكطٝع

 «خٹطٳِؾػتٳطإ»طأٟ دٓٸ١ٝص ٚ «»طأٟ ؾٝطإص ٚ «زٜـ»بعض ايهًُات، َجٌ: 

طسٝٛاْات َكعٸظ٠ص، ٖٞ يف اٯزاب ٚايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ أزلا٤ٷ يها٥ٓاتٺ ؾٝطا١ْٝ 

ٕٕ أٚ إْػإ أٚ غرل شيو. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ْكطأ:  يٓبتعس عٔ »تعٗط يف قٛض٠ سٝٛا

 .(15)«ايؿٝاطني ٚعبٸاز ايؿٝاطني، يٓبتعس عٔ ايػشط ٚاملؿعٛشٜٔ

ٕ إٔ اٱْػإ ٖٛ ايع١ًٓ ا٭ق١ًٝ َٔ خًل ايعامل. ٚاعتكازِٖ ٖصا ٜعتدل ايعضازؾتٝٛ

ٕٕ ٖٛ َٓؿعت٘، َٚا إشا نإ ٜؿٓهٌ  يف قٛض١ٜ اٱْػإ ػعٌ َعٝاض ؾا٥س٠ ْباتٺ أٚ سٝٛا

ِٸ ؾإٕ املدًٛقات اييت ٫ ؾا٥س٠ َٓٗا يٲْػإ، ٫ٚ ساد١ ي٘ بٗا،  ساد١ّ يٲْػإ. َٚٔ ث

ٕٔ ظضازؾيتٸ، ٚاعتدلٳتٵ َكسضّا يًؿطٸ، ٚكًٛقات ؾ ٌٸ َ٪َ ٝطا١ْٝ، هب قتًٗا ع٢ً ن

إٔ تكبض َ٪َّٓا ٜعين إٔ تكتٌ عسٸ٠ »: «ؾاٜػت ْاؾاٜػت»نُا دا٤ يف نتاب 

 . ٚٚؾكّا شلصٜٔ ايعاًَني ايط٥ٝػني ؾإٕ كًٛقات ايعامل تكػِ إىل ؾ٦تني:(16)«خطؾػذل

أـ كًٛقات َؿٝس٠ َٚطًٛب١ يٲْػإ. ٚميهٔ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايؿا٥س٠ يف 

ّٕ أٚ أنإح، أٚ اغتدسا ٞٸ، أٚ نطعا ّ تًو اؿٝٛاْات يف محٌ ا٭ثكاٍ أٚ ايعٌُ ايعضاع

يًشاد١ إيٝٗا يف ايكطاع َع كًٛقات ايؿ١٦ ايجا١ْٝ، اييت تٗسف إىل اٱنطاض باؾػِ 

 ٚايطٚح ٚاملكاحل ايبؿط١ٜ.

كًٛقات َهطٸ٠ ٚغرل َطغٛبٺ ؾٝٗا يٲْػإ. ٫ٚ ٜكتكط ا٭َط ع٢ً  ـب 

ٌٸ  املدًٛقات اييت تًشل ايهٻطٳض ظػِ اٱْػإ ٚضٚس٘ عٓس ٖذَٛٗا عًٝ٘، بٌ تؿٌُ ن

املدًٛقات اؾا٥ع١ اييت تٗذِ ع٢ً املعضع١ ٚا٭ضض ٚاملداظٕ ٚايػٹ٬ٍ، نصيو تؿٌُ 

ُٸ َٸ١ ؾُٝع أْٛاع ١ اؿٝٛاْات نط١ٜٗ املٓعط. ٚامل٬سع١ املٗ ٖٞ سلٍٛ ٖصٙ ايكاعس٠ ايعا

 تًو املدًٛقات.

ٔٵ بإيكا٤ ْعط٠ٺ ؾاسك١ ميهٔ تكػِٝ ايٛنع اؿكٛقٞ يًشٝٛاْات يف  ٚيه

 ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ إىل ث٬خ ؾ٦ات:

ٌٕ غ١سٝٛاْات َكسٻ ـ1 : ٚشلصٙ اؿٝٛاْات سكٛمٷ تؿك١ًٝٝ نجرل٠، ٚؼع٢ بتبذٝ

١ اؿٝٛاْات املؿٝس٠ إىل أْٗا، باٱناؾ١ إىل غطٜب. ٜٚطدع ايػبب يف ؾكًٗا عٔ بكٝٸ

ٚٵضّا ض٥ٝػّا يف أزا٤ ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ،  قاضبتٗا نسٸ املدًٛقات ايؿٝطا١ْٝ، ًٜعب بعهٴٗا زٳ
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َجٌ: ايهًب ٚايبكط٠ )ايهًب ايص٥ب ٚايهًب ا٭ظضم ٚايكٓؿص ٚايجعًب نًٗٗا َٔ مج١ً 

 .(17)ايه٬ب(

ٌٸ بسضد١ٺ َٔ : تٴعتدل ٖصٙ اؿٝٛاؿٝٛاْات املباس١ ـ2 اْات َٔ ايٓاس١ٝ اؿكٛق١ٝ أق

ٔٵ شلا سكٛمٷ ؾتٸ٢. تػتدسّ ٖصٙ اؿٝٛاْات امل١ٜٛٓٝ )ايػُا١ٜٚ(  اؿٝٛاْات املكسٸغ١، ٚيه

ٚاحملأضب١ يًؿٝطإ غايبّا ي٬غتؿاز٠ َٔ ؿَٛٗا، ٚيًعٌُ ٚاؿٌُ ٚايٓكٌ ٚمٛ شيو، 

 َجٌ: اؿكإ ٚا٭غٓاّ ٚاؾُاٍ ٚمٖٛا.

: ٖصٙ اؿٝٛاْات نسٸ خًل اهلل، ٚتٓتُٞ إىل ه١ ٚامل٪ش١ٜاؿٝٛاْات ايبػٝ ـ3

ٟٸ ِٸ ايتعاٌَ َعٗا بكػ٠ٛٺ، ٚتٴكتٌ ٭تؿ٘ ا٭غباب، َجٌ: سكٕٛم ايؿٝطإ، ٚيٝؼ شلا أ ، ٜٚت

 ا٭ؾع٢ ٚايهؿسع ٚايص٥ب ٚاي١ًُٓ ٚمٛ شيو.

ٚيف َا ًٜٞ بعض ا٭َج١ً ع٢ً خكا٥ل ٚسكٛم ٖصٙ اؿٝٛاْات يف ايسٜٔ 

 ايعضازؾيت:

 

 ــــــ سق٘ق احلٚ٘اُات املقّدضٞ ـ1

تتُتٸع اؿٝٛاْات املكسٸغ١ بأندل َقسٵٕض َٔ ا٫سذلاّ ٚاؿكٛم بني مجٝع 

اؿٝٛاْات. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً تعطٜـ اؿٝٛاْات املكسٸغ١ ؾإٕ ايهجرل َٔ اؿٝٛاْات ٜٓسضز 

 .(18)نُٔ ٖصٙ ايؿ١٦، َجٌ: ايباظ ا٭بٝض، ايسٜو، ايكٓؿص، ٚمٛ شيو

ٔٸ ايبكط٠ ٚأْٛ ُٸ١ ٥٫ش١ اؿٝٛاْات املكسٸغ١ َٔ سٝح ٚيه اع ايه٬ب تذلبٻع ع٢ً ق

ٔٸ تكسٜؼ ايبكط٠ يف ايسٜٔ ايعضازؾيت، ٚسكٛقٗا ايعسٜس٠، ٜعٛز   غببني:إىل ايك١ُٝ. ٚيه

 

َ٘  ٛ ــــــِسأـ اهبقسٝ زًٌص هوشٚ٘اُات املفٚدٝ، ًٗالن اه

ٞٸ يكسغ١ٝ ايبكط٠ نْٛٗا إسس٣ املدًٛقات ايػبع١ ا٭ٚىل  ايػبب ا٭قً

ٌٸ  «غٝٓتاَٝٓٛ»٭ٖٛضاَعزا. ٜكسِّّ ظضازؾت  ٌٸ ا٭ؾٝا٤ اـِّط٠، ٚخايل ن ع٢ً أْ٘ خايل ن

(، ِٖ ٚن٩٬ٙ يف ايها٥ٓات املازٸ١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ. ٚي٘ غتٸ١ نا٥ٓات ضٚسا١ْٝ )= 

ٚٵضّا َا، ٜٚطاؾل أسس  ٌّ َٔ ٖصٙ ايك٣ٛ ايطٚس١ٝ ايػتٸ١ )امل٥٬ه١( زٳ ٖصا ايعامل. ًٜعب ن

املدًٛقات ايػبع١ ا٭ٚىل ايصٜٔ أٚدسِٖ أٖٛضاَعزا عٓس خًل ايعامل، ٜٚعٌُ ع٢ً 
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ٚٴدسٳ ـ5ايٓبات،  ـ4ا٭ضض،  ـ3املا٤،  ـ2ايػُا٤،  ـ1محاٜت٘، ٖٚٞ: )  تٵاؿٝٛاْات اييت 

ايٓاض(. ٚايبكط٠ ٖٞ إسس٣ ٖصٙ املدًٛقات ايػبع١، ٬َٚن٘  ـ7اٱْػإ،  ـ6ٔ ايعذٌ، َ

ٚٵض، ايصٟ ٜتُجٻٌ «١َٖٓٛٚ»املكطٻب ٚايساعِ ي٘  ٝٸت٘ ٖٚسؾ٘.ػٵٙ يف سٴزٳ ْ ٔ 

أٜهّا ٬َى  «١َٖٓٛٚ»َٚٔ ْاس١ٝٺ أخط٣، َٔ ٚد١ٗ ْعط ايسٜٔ ايعضازؾيت، ٜٴعتدل 

ٛٳ يكس »ع٢ً يػإ ظضازؾت:  43ٞ ايٓاظٍ ع٢ً ظضازؾت ايٓيبٸ; ؾكس دا٤ يف ٜػٓا ضقِ سٵاي

 .«قسٸغتو ٜا أٖٛضاَعزا سُٝٓا دا٤ْٞ ١َٖٓٛٚ، ٚأخدلْٞ عٔ زٜٓو يًُطٸ٠ ا٭ٚىل

ـًل اؿٝٛإ ايٓاؾع، ٚاملدًٛم ايصٟ ٜػهٔ ؾٝ٘  ايبكط٠ نطَٕعَٚٔ ٖٓا، ؾإٕ 

ّٕ خامٸ َٔ قٹبٳٌ ايعضازؾتٝني تٵٜٚتذ٢ًٓ ؾٝ٘، أقبشٳ «١َٖٚٛٓ»  .(19)ق٬٘ ٫سذلا

 

ٌّٞ يف اهدّٙ اهصزادغيت ــــــ ـب  ِّٔسات املٔ  ب٘ي اهبقسٝ أسد املط

ٚٵضٖا ايط٥ٝؼ يف أزا٤ ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ.  ٖٚٓاى غببٷ آخط يكسغٝٸ١ ايبكط٠، ٖٚٛ زٳ

ٛټ خ ٚا٭ٚغار ٚايػٛاز َٚا إىل شيو آتّٝا َٔ قٹبٳٌ ؾبشٳػٳب عكا٥س ايعضازؾتٝني ٜٴعتدل ايتً

ِّٛثات عٔ «َٝٓٛ »ايطٚح ايؿطٜط  ، ايصٟ ٜٴط٣ يف نا٥ٓات ايعامل. ٚٱظاي١ ٖصٙ املً

ِٸ بٳ ٍ املعٜس َٔ اؾٗٛز، ٫ إٔ ْعٌُ ع٢ً تٛغٝع ضقعتٗا أنجط. صٵاملدًٛقات هب إٔ ٜت

ٌٸ ايٓاؽ، ٜعتدلٕٚ املا٤ ٚايٓا ٔٸ ٚايعضازؾتٝٸٕٛ، َجٌ ن ض ٚغا٥ٌ طبٝعٝٸ١ يًتطٗرل. ٚيه

زٕٚ اغتدساَٗا يف تطٗرل ا٭ؾٝا٤. إِْٗ ٜعتكسٕٚ  تٵايكسغ١ٝ اـاقٸ١ يًُا٤ ٚايٓاض ساَي

أِْٗ بٗصا ايعٌُ ٜٓذِّػٕٛ املا٤ ٚايٓاض، اييت ٖٞ َٔ املدًٛقات ا٭ٚىل ٭ٖٛضاَعزا، أٟ إٕ 

ا١ٜ خًل ايعامل ٜكّٛ ب٘ اٯٕ يف بس «َٝٓٛ »ايعٌُ ايصٟ أضاز إٔ ٜكّٛ ب٘ ايطٚح ايؿطٸٜط 

ٛټض بايٓػب١ إىل امل٪َٔ  بايٓٝاب١ عٓ٘ أسس امل٪َٓني ايعضازؾتٝٸني. يصيو َٔ غرل ايكابٌ يًتك

ِٸ اغتدساّ املا٤ ٚايٓاض ٱظاي١ ا٭ٚغار أٚ سطم ايكُا١َ. إِْٗ واٚيٕٛ َقسٵض اٱَهإ  إٔ ٜت

ا إىل اغتدساّ بٍٛ ايبكط يف عسّ تًٜٛح ٖصٜٔ ايعٓكطٜٔ. ٚبٳسٳ٫ّ عٔ املا٤ ٚايٓاض ؾأٚ

ُٸ٢ اقط٬سّا  ِٸ ايبسا٥ٌ املتٛٚؾط٠. ٜٚػ ، «»أٚ  «»ايتطٗرل، ٚايصٟ ٜٴعتدل أٖ

 ، ٜعين شيو ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜكع بني املا٤ ٚايٓذاغ١.«َعازٍ املا٤»مبع٢ٓ 

ِّطات اييت تعٌٜ ايٓذاغات  تٴعتدل ايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ إٔ بٍٛ ايبكط َٔ املط

ٌٸ املا٤ يف نجرٕل َٔ املٛاضز; ؾٗٛ ٜٴػتٳايعاٖط١ٜ  ٌٸ ق ّ يف سٳدٵٚايباط١ٝٓ، ٚايصٟ و
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طٳب َٔ أدٌ ايتطٗرل ايساخًٞ يف بعض ا٫غتشُاّ ٚغػٌٝ ا٭ٚغار اـاضد١ٝ، ٜٚٴؿٵ

 .(20)اؿا٫ت اـاقٸ١، َجٌ: ٫ٚز٠ طؿٌ َٝت

ٟٸ نطٕض أٚ أش٣ٶ ٜكٝبٗا ٜػتشلٸ  ُٸٝتٗا ؾإٕ أ ٚبايٓعط إىل قسغ١ٝ ايبكط٠ ٚأٖ

ٕٕ امتطٜهٗا بٵاسب٘ ايعكٛب١. ٫ٚ هٛظ شٳق ُٸ١ٝ مبها شٗا إ٫ٓ يف ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ا٭ٖ

ٕٕ َؿٝس آخط. ٟٸ سٝٛا  إشا أقابٗا َهطٚٙٷ، ٚا٫ٖتُاّ بطعاَٗا َٚهاْٗا أنجط َٔ أ

 

ّٚٞ اهلالب باختالف أُ٘اعٔا ــــــ  ز ـ ُاِدض

ُٸٝت٘ إىل أَا ايهًب ؾً٘ سكٛمٷ نجرل٠ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، ٚتطدع  أغباب أٖ

 َا ًٜٞ:

أٜهّا نا٥ٓاتٷ ق١ُِّ َٚكسٸغ١، ٚؼع٢ بايكطب يف ايسٜا١ْ  ايه٬بـ 1

مثاْٞ  «ؾٓسٜساز»ايعضازؾت١ٝ. ٜعسِّز أٖٛضاَعزا يف ايؿكٌ ايجايح عؿط َٔ نتاب 

. ايه٬ب أقطب (21)خكا٥ل يًه٬ب، امتِّعٖا عٔ غرلٖا َٔ اؿٝٛاْات املؿٝس٠

سٝح ايؿدك١ٝ ٚايك١ُٝ، ٚتتُتٻع عكٛم أنجط َٔ سكٛم  اؿٝٛاْات إىل اٱْػإ َٔ

ايبكط بهجرٕل. سهٛض ايه٬ب ٚادبٷ يف بعض املطاغِ ايس١ٜٝٓ، ٚخاقٸ١ يف تؿٝٝع 

ٕٕ آخط. ؾُج٬ّ: ٫ ميهٔ  ٟٸ سٝٛا املٝت. ٜٚتُتٸع بتأثرلاتٺ ته١ٜٝٓٛ ؾطٜس٠ ٫ تٛدس يف أ

ِّط اٯثاض ايته١ٜٝٓٛ غرل ايطاٖط ٠ اييت تبك٢ بعس تؿٝٝع غ٣ٛ يًه٬ب ؾكط إٔ تط

 .(22)املٝت، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َطٚض نًبٺ أقؿط أٚ أبٝض يف َػرل٠ ايتؿٝٝع

ٟٸ ْٕٛع َٔ عسّ ا٫سذلاّ شلِ  ٜذلتٻب ع٢ً قتٌ ايه٬ب أٚ إؿام ايهٻطٳض بِٗ أٚ أ

 .(23)عكٛباتٷ ؾسٜس٠، َجٌ: اؾًس امُلشسٻز

ِٸ تؿٝٝع ايهًب املٝت يف َطاغِ خاقٸ١  .(24)ٜت

ٌٕ  ٚؽتًـ سكٛم ايه٬ب يف فاٍ ايطعاّ ٚع٬ز ا٭َطاض َٚا إىل شيو بؿه

 .(25)«ؾٓسٜساز»ناٌَ عٔ سكٛم اؿٝٛاْات ا٭خط٣. ٚقس دا٤ تؿكٌٝ شيو يف نتاب 

 ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: 

 ـ َاشا غتهٕٛ عكٛب١ ايؿدل ايصٟ ٜعطٞ طعاَّا غٝٸ٦ّا يهًبٺ ٖٓاى؟أ 

ٔٵ ٜٴ َٳ تكٝٸّا طعاَّا غٝٸ٦ّا، بُٝٓا ٖٛ  ِ ضد٬ّعٹِطأداب أٖٛضاَعزا: شْب٘ ٜػاٟٚ شْب 
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 شاٖبٷ إىل َٓعي٘ يًكٝاّ مبطاغِ ز١ٜٝٓ.

 ـ َاشا غتهٕٛ عكٛب١ ايؿدل ايصٟ ٜعطٞ طعاَّا غٝٸ٦ّا يهًب املٓعٍ؟ب  

 أداب أٖٛضاَعزا: دعا٩ٙ تػعٕٛ غٛطّا، ٚتػعٕٛ عكا.

ٌٸ اٱزضاى، ؾُاشا ٜكٓعز  ِٸ ٚكت ٚٴدس يف بٝت أسس عبٸاز َعزا نًبٷ ٫ ٜؿ  ـ إشا 

 عبٓاز َعزا؟

ٞٸ ٌٕ تك ٛٵٕ يف ؾؿا٥٘، امتاَّا نُا ٜؿعًٕٛ َع ضد  .(26)أداب أٖٛضاَعزا: ٜػعٳ

ٓٵسؽ( ـ2 ٔٸ سكٛم ٖصا ايٓٛع نًب املا٤ )ايُك : ايكٓسؽ َٔ ؾك١ًٝ ايه٬ب. ٚيه

ٌٕ ناٌَ َٔ نتاب  َٔ ايه٬ب ٖٞ َٔ ايهجط٠ عٝح إْ٘ متٸ ؽكٝل ؾك

ٕٕ يف ايعضازؾت١ٝ ٖٛ  ، ٚبعباض٠ٺ أخط٣ ميهٔ ايكٍٛ:(27)ي٘ «ايؿٓسٜساز» إٕ أقسؽ سٝٛا

نًب املا٤. دا٤ يف تعايِٝ ظضازؾت: عٓسَا ميٛت ايهًب تصٖب ضٚس٘ إىل ْبع َٝاٙ، 

. يصيو إشا قاّ ؾدلٷ َا (28)ٖٚٓاى ٜٛيس نًب املا٤ َٔ أيـ نًبٺ شنط ٚأيـ نًب١ٺ

ُټٌ. ٚتطدع ٖصٙ  بكتٌ نًب املا٤ عُسّا ؾػتهٕٛ عكٛبت٘ ؾسٜس٠، ؾٛم ايكسض٠ ع٢ً ايتش

ايكػ٠ٛ إىل سكٝك١ إٔ ايكاتٌ قتٌ كًٛقّا دا٤ ْتٝذ١ أضٚاح أيـ نًبٺ عايٞ ايك١ُٝ. 

باٱناؾ١ إىل شيو ؾإٕ قتٌ نًب املا٤ ٜػتتبع عٛاقب ته١ٜٝٓٛ ٚخ١ُٝ، َجٌ: اؾؿاف 

. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: دا٤ يف قٛاْني ظضازؾت إٔ عكٛب١ ايؿدل ايصٟ (29)ٚتسَرل املطاعٞ

هًس عؿط٠ آ٫ف غٛط، ٚعؿط٠ آ٫ف عكا... »ايتايٞ: ٜتػبٻب بكتٌ نًب املا٤ ٖٞ 

عًٝ٘ إٔ ٜكتٌ عؿط٠ آ٫ف سٝٸ١ تعسـ ع٢ً بطٓٗا، ٚعؿط٠ آ٫ف غًشؿا٠، ٚعؿط٠ آ٫ف 

نؿسع بطٸٟ، ٚعؿط٠ آ٫ف نؿسع َا٥ٞ، ٚعؿط٠ آ٫ف من١ً غاضق١ يًشٓط١، ٚعؿط٠ 

َٸ١ ٚقاضق١، ٚعؿط٠ آ٫ف زٚز٠ تعٝـ يف ايػا٥ط ٚايكاشٚضات، ٚعؿط٠  آ٫ف من١ً غا

 . (30)«آ٫ف شباب١ قبٝش١ املٓعط ٚنط١ٜٗ

: تٴعتدل ايكٓاؾص أٜهّا َٔ نُٔ فُٛع١ ايه٬ب اييت ٜٴُٓع قتًٗا; ٭ْٗا ايكٓؿص ـ3

تؿب٘ اؿٝٛاْات املكسٸغ١ ا٭خط٣ يف قسٸٖا يًشٝٛاْات ايؿٝطا١ْٝ; ؾكس دا٤ يف نتاب 

إشا قازؾت قٓؿصّا »، ايصٟ ٖٛ نتابٴ ايؿك٘ ايعضازؾيت، َا ًٜٞ: «ؾاٜػت ْاؾاٜػت»

ّٕ، ٜٚكاٍ: إْ٘  سٵؾابتعٹ ٌٸ ٜٛ ٛٸٍ يف بٝت ايٌُٓ ن عٓ٘، بسٕٚ خٛفٺ، ٫ٚ تكتً٘; ٭ْ٘ ٜتب

 .(32). ٚايؿدل ايصٟ ٜكتٌ قٓؿصّا دعا٩ٙ أيـ غٛطٺ(31)«ميٛت َٔ بٛي٘ أيـ من١ً
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 ــــــ سق٘ق احلٚ٘اُات اهِافعٞ ٗغري املقدَّضٞ ـ2

ا٭غٓاّ، املاعع، ايسداز، ٚمٛ شيو، َٔ سٝٛاْات ٖصٙ ايؿ١٦، َجٌ: اؿكإ، 

مج١ً اؿٝٛاْات املؿٝس٠، اييت ؾٝٗا ْؿعٷ ٚؾا٥س٠ْ يٲْػإ، ؾه٬ّ عٔ نْٛٗا كًٛقات 

ٌٕ دٝٸس.  أٖٛضاَعزا. ٚيصيو دٴعًَتٵ شلا بعض اؿكٛم، نهطٚض٠ ايتعاٌَ َعٗا بؿه

ٛٸ ايػًِٝ، ٚايٛق ٍٛ إىل ْٛعِٗ ٚ٭ِْٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ إٔ نُاٍ ٖصٙ املدًٛقات يف ايُٓ

ٛٸ ٚايٛقٍٛ  ٌٸ ؾطزٺ ظضازؾيت إٔ ٜػاعسٖا ع٢ً ايُٓ ايهاٌَ )= ا٭بكاض(، هب ع٢ً ن

. ٚتٴعتٳبٳط أش١ٜ ٖصٙ اؿٝٛاْات َٔ ٖصٙ ايؿ١٦، أٚ قتًٗا ع٢ً غبٌٝ إىل نُاشلا اـامٸ

ٌٕ ٜتٓاغب ْٚٛع اُؾطٵّ ايصٟ  ايتػ١ًٝ، َعك١ّٝ. ٚع٢ً ايعاقٞ ايتهؿرل عٔ شْب٘ بؿه

ٕٵ مل ٜؿعٌ  اضتهب٘، ٚشيو عدل قتٌ عسزٺ َعٝٸٔ َٔ اؿؿطات ايبػٝه١ )خطؾػذلإ(; ٚإ

ٚٵضٖا بعسٴ  ؾػٛف ٜٴعاَقب. ٚتٴعتٳبٳط ايتهش١ٝ بكػاض ٖصٙ اؿٝٛاْات َعك١ّٝ; ٭ْٗا مل ت٪زِّ زٳ

ٛٵٕ َٸ١ يًَه  .(33)يف اـٓط١ ايعا

م يف إدطا٤ طكٛؽ ايتهش١ٝ، ستٸ٢ تكتكط اؾطٚح طٵٜٚٓبػٞ َطاعا٠ ايسٓق١ ٚاؿٹ

كتٌ ع٢ً سٝاتٗا ايسْٜٝٛٸ١، بسٕٚ إٔ ًٜشل ايهٻطٳض بطٚسٗا; ستٸ٢ تتشطٻض ٚتهٌُ ٚاي

 .(34)سٝاتٗا ا٭خط٣ يف عامل اـًٛز

 

 ــــــ سق٘ق احلٚ٘اُات اهلسٙٔٞ ٗاملؤذٙٞ ـ3

ٕٸ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ اؿٝٛاْات يٝػت شلا سكٛمٷ يف اؿٝا٠. يكس أَط  نُا يٛسغ ؾإ

. ٚسٝٛاْات ٖصٙ ايؿ١٦; ٭ْٗا كًٛق١ (35)ض اٱَهإأٖٛضاَعزا بكتًٗا ٚتسَرل بٝٛتٗا َقسٵ

ِٸ قتًٗا يف «َٝٓٛ »َٔ قٹبٳٌ ضٚح ايؿطٸ  ٗٻط إ٫ٓ بايكتٌ، نإ ٜت ، ٫ٚ ميهٔ إٔ تتط

ٛٸع١، َجٌ: عٝس  ٝٸ١ َتٓ . ٚتٴكتٌ نٕٓٛع َٔ ايهٓؿاضات أٚ ايعكٛب١ اييت طكٛؽ زٜٓ

ٔٵ ٜ٪شٟ اؿٝٛاْات املؿٝس٠. دا٤ يف نتاب  َٳ  بعض أزلا٤ ٖصٙ ايـ «بٓسٖـ»تذلتٻب ع٢ً 

ٚشٚات ضٜـ. َٚٔ املا١ٝ٥  ;ٚبطٸ١ٜ ;، َع تكٓٝؿٗا إىل ؾ٦ات ث٬ث١: َا١ٝ٥«خطؾػذلإ»

شٚات ايطٜـ ا٭ؾع٢ شات ١ٜ ايتٓٸني شٚ ايط٩ٚؽ ايهجرل٠، َٚٔ تصنط ايهؿسع، َٚٔ ايدلٸ

 ايطٜـ. ٖٚصٙ ا٭َج١ً ٖٞ ا٭غٛأ ع٢ً اٱط٬م.

أْٛاع ا٭ؾاعٞ، ايؿأض، ايعكطب، ايكطقٛض، اي١ًُٓ، اؿٝٛاْات املؿذلغ١، َجٌ: 
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. (36)أزلا٩ٖا، هب إٔ تٴكتٌ تٵايص٥ب، ٚايُٓط، ٚايهجرل َٔ اؿٝٛاْات اييت ٚضزٳ

صٙ اؿٝٛاْات ٚاؿؿطات; ٭ْٗا ٚبايطبع ٖٓاى املعٜس َٔ ايتٛقٝات سٍٛ قتٌ بعض ٖ

ػ١ َٚ٪ش١ٜ. َج٬ّ: دا٤ يف بٓسٖـ: إشا مل ٜكتًٛا دٵت٪زٸٟ إىل ظٗٛض أْٛإع أخط٣ َٓٗا بٳ

إشا غًَضٳ ايصباب يف ايًشّٛ »ايصباب ا٭ظضم ؾػٝدطز َٔ ؾه٬ت٘ ٚبٝٛن٘ نا٥ٓاتٷ: 

ٛا٤ ىطز ىطز َٓٗا ايسټٚز، ٚإشا غٳًَض يف ا٭ضض ؽطز ايدلاغٝح، ٚإش غٳًَضٳ يف اشل

ِٸ ؽطٜب ». قٌٝ: «ايبعٛض، ٚإشا غٳًَضٳ يف املا٤ ىطز ايعٳًَل َٔ ايٛانض إٔ اي١ًُٓ إشا مل ٜت

ٛٻٍ إىل أؾع٢ شات ضٜـ  . (37)«بٝتٗا خ٬ٍ ث٬مثا١٥ عاّ تتش

ميهٔ ضقس أَج١ًٺ ع٢ً نطا١ٖٝ ٖصٙ املدًٛقات، ٚا٭َط بكتًٗا، يف ؾكٍٛ 

. َج٬ّ: دا٤ يف ايؿكٌ ايطابع عؿط شنط أزلا٤ نجرل٠ َٔ «ؾٓسٜساز»كتًؿ١ َٔ نتاب 

ٔٵ ٜكتٌ نًب املا٤;  َٳ ٖصٙ اؿٝٛاْات، اييت ٜتٛدٸب قتًٗا نٕٓٛع َٔ ايعكٛب١ املذلتِّب١ ع٢ً 

أٚ َج٬ّ: دا٤ يف قػِ أسهاّ ايٓػا٤ سٍٛ املطأ٠ اؿا٥ض، اييت تط٣ زّ اَؿٝٵض أٜهّا 

 :ٍٕ غاضق١ يًشٓط١ يف ايكٝـ، ٦َٚيت سؿط٠ َٔ  عًٝٗا إٔ تكتٌ ٦َيت من١ً»بعس تػع يٝا

; أٚ َج٬ّ: هب ع٢ً ايطدٌ ايصٟ (38)«كًٛقات ايؿٝطإ يف ايؿتا٤، َُٗا نإ ْٛعٗا

ُٸسّا  إٔ ٜكتٌ أيـ أؾع٢ تعسـ ع٢ً بطٓٗا، ٚأيـ أؾع٢ َٔ »ٜكاضب ظٚدت٘ اؿا٥ض َتع

ٌ أيـ من١ً أْٛاع أخط٣. هب إٔ ٜكتٌ أيـ نؿسع بطٸ١ٜ، ٚأيـ نؿسع َا١ٝ٥. هب إٔ ٜكت

 .(39)«غاضق١ يًشٓط١، ٚأيـ من١ًٺ َٔ أْٛاع أخط٣

 

ِْ٘ ّٚٞ ملدو٘اات اهَل  ــــــ تصِٚف املصادز اإلضالً

ـَ ل ايها٥ٓات اؿٝٸ١، ٚيهٓٸٗا ًِقسٸّ ايكطإٓ ٚعًُا٤ اٱغ٬ّ تؿاغرل كتًؿ١ 

 تبسٚ غرل َٓػذ١ُٺ َع بعهٗا.

ػُع ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬، َٔ خ٬ٍ ا٭َج١ً ايهجرل٠ اييت غٛف تأتٞ، 

ٔٸ َع٢ٓ ٖصٙ  ٚٴدٹسٳتٵ ـسَت٘. ٚيه ٌٸ املدًٛقات  إٔ اٱْػإ خًٝؿ١ُ اهلل ع٢ً ا٭ضض، ٚن

اـس١َ ٫ ٜكتكط ع٢ً تأَني طعآَا ٚيباغٓا ٚ...، أٚ أْ٘ هب ع٢ً اٱْػإ قتًٗا سٝح 

ٔٸ ع١ًٓ ٖصٙ اـس١َ ٜعٛز إىل إٔ اٱْػإ ٚدسٖا; ٭ْٗا ؾطٸٜط٠ْ تًسغ ٘ ٚتؿذلغ٘. ٚيه

ٌٸ املدًٛقات عاي١ْ ع٢ً  ٜٵ٘. ن كًٛمٷ أنطّ َٓٗا; بػبب ا٫ختٝاض ايصٟ ٚنع٘ اهلل بني ٜسٳ
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اٱْػإ يف َػرلت٘ ايتها١ًَٝ، ٚإشا يعّ ا٭َط ٜػتدسَٗا يف ططٜك٘ يًٛقٍٛ إىل اهلل. 

ٔٸ بك١ٝ املدًٛقات ٖٞ أٜهّا َٔ قٓع ْؿؼ  ٚٵضٷ ت٪زٸٜ٘ يف ٚيه ٟٸ ايطسِٝ، ٚشلا زٳ اٱي٘ ايكٛ

ْعاّ ايعامل ٫ ٜٓبػٞ ػاًٖ٘. يٝؼ ٖٓاى َٛدٛزٷ ميجٌِّ ؾطٸّا َطًكّا يف ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ 

ٛټض َٔ خ٬ٍ تهاضب املكاحل. ٜعتدل اٱْػإ  يف  ـاٱغ١َٝ٬، ٚإمنا ٜٓؿأ ٖصا ايتك

ٌٻ َا ٜطاٙ َٛاؾكّا ؿادات٘ ايؿطط١ٜ خرلّا،  ـايٛاقع  ٌٸ َا ٜطاٙ كايؿّا شلا ؾطٸّا; ن ٚن

ٌٸ َٛدٛزٺ شٟ ؾعٕٛض;  ٌٸ املٍٝٛ ٚايطغبات ايؿطط١ٜ ؾطعٷ َٔ سبٸ ايصات. ؾه ٚشيو ٭ٕ ن

٭ْ٘ وبٸ ْؿػ٘، وبٸ بكا٤ٙ ٚنُا٫ت٘. ٚيصيو ْطاٙ ميٌٝ إىل ا٭ؾٝا٤ اييت شلا تأثرلٷ يف 

ٕٕ أٚ ؾ٤ٞ (40)«بكا٥٘ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ أٚ يف تهاًَ٘ ٟٸ سٝٛا َٴتٸِٗ بأْ٘ ؾطٌّ ؾإْ٘ . يصيو أ

يٝؼ ؾطٸّا يف ْؿػ٘، ٚيهٓ٘ ٜٴعتدل ؾطٸّا َٔ قٹبٳٌ اٱْػإ; بػبب ا٭ش٣ ايصٟ ٜكً٘ َٓ٘. 

ٟٸ غببٺ ًَِٚع ٚنع ٖصا يف ا٫عتباض مل ٜٴذٹعٵ اهلُل ي٘ غٳ ب سٝا٠ املدًٛقات أٚ ظًُٗا; ٭

ٞٸ ايصٟ ٚنع٘ ي٘ يف َٛاضز ا٫غتؿاز٠ َٓٗا.  نإ، َا عسا اٱطاض ايؿطع

: َا ٖصا ايؿػاز املٛدٛز يف ايعامل، َٔ ×أسس ايعْازق١ اٱَاّ ايكازم غأٍ

ٛٸ١ٖ، ٚزٚز ٚبعٛض ٚسٝٸات ٚعكاضب،  ِّؾ١، ٚخًل نجرل َؿ ّٸ ك غبإع ناض١ٜ، ٖٚٛا

ُٵتٳ أْ٘ ٫ ىًل ؾ٦ّٝا إ٫ٓ يع١ًٓٺ; ٭ْ٘ ٫ ٜعبح؟ قاٍ : أيػٵتٳ تععِ إٔ ايعكاضب تٓؿع ×ٚظع

ٔٵ ٜبٍٛ يف ايؿطاف، ٚإٔ أؾهٌ ايذلٜام َا عٛجل َٔ ؿّٛ  َٔ ٚدع املجا١ْ ٚاـكا٠، ٚمَل

ا٭ؾاعٞ، ؾإٕ ؿَٛٗا إشا أنًٗا اجملصّٚ ـ َع ايؿبٸ١ ـ ْؿع٘؟! ٚتععِ إٔ ايسٚز ا٭محط 

ؾأَا ايبعٛض ٚايبلٸ ؾبعض »: ×ايصٟ ٜٴكاب ؼت ا٭ضض ْاؾعٷ يٰن١ً؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ

ٝٸت٘، غبب٘ أْ٘ دعً٘ أضظام ايطرل، ٚأٖإ بٗا دبٸاضّا امتطٻ ز ع٢ً اهلل ٚػبٻط، ٚأْهط ضبٛب

ك٘; يرلٜ٘ قسضت٘ ٚععُت٘، ٖٚٞ ايبعٛض، ؾسخًت يف َٓدطٙ ًِؾػًٖط اهلل عًٝ٘ أنعـ خٳ

ِٳ تٵستٸ٢ ٚقًت إىل زَاغ٘، ؾكتًَ ٌٸ ؾ٤ٞٺ خًك٘ اهلل تعاىل يٹ ٘. ٚاعًِ أْٸا يٛ َٚقِؿٓا ع٢ً ن

ٜٵٓاٙ يف عًُ٘، ٚعًُٓا ٚٳ ٟٸ ؾ٤ٞٺ أْؿأٙ؟ يهٓٸا غا ٓا عٓ٘، ٝٵنُا ٜعًِ، ٚاغتػٓٳ خًك٘؟ ٚ٭

 . (41)«ٚنٓٸا ٖٚٛ يف ايعًِ غٛا٤ٷ

ٕٵ متٸ ؾطظ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف اٱغ٬ّ إىل بعض ايؿ٦ات،   ٚاـ٬ق١ أْ٘ ٚإ

ٔٸ ٖصا ايؿطظ َتعًٓل ع١ًٝٓ أٚ سط١َ أنٌ ؿَٛٗا، ٚيٝؼ يكسغٝٸ١ بعهٗا ٚؾٝط١ٓ  ٚيه

َٸ١ يف اٱغ٬ّ يًتعاٌَ َع  بعهٗا اٯخط; ٭ٕ اٱغ٬ّ ٜطؾض ٖصا ايتكػِٝ. ؾايكاعس٠ ايعا
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مجٝع ايها٥ٓات، مبا ؾٝٗا اؿٝٛاْات، ٖٞ عسّ ا٭ش٣ َٚطاعا٠ اؿكٛم، إ٫ٓ إشا نإ 

 ٖٓاى خططٷ سكٝكٞ ع٢ً ْؿؼ اٱْػإ َٚاي٘.

 تٴكٓٻـ اؿٝٛاْات ع٢ً ٖصا ايؿهٌ; ٚؾكّا يبعض املٓطًكات:

 ، َجٌ: ايبكط٠، املاؾ١ٝ، اؾٌُ.ـ س٬ٍ ايًشِ، غرل َهطٚٙ 

 ، َجٌ: اؿُاض ٚاؿكإ.ـ س٬ٍ ايًشِ، َهطٚٙ

 ، َجٌ: ايهًب ٚاـٓعٜط.ـ غرل س٬ٍ ايًشِ، لؼ

، َجٌ: ايص٥ب، اي١ًُٓ، ايكطقٛض، ا٭ؾع٢، غرل س٬ٍ ايًشِ، غرل لؼ

 ايعكطب...

ْط٣ يف ٖصا ايتكػِٝ إٔ ايكٓـ ايٛسٝس ايصٟ هب إٔ ٜٴِكتٳٌ ٖٞ اؿٝٛاْات 

ْػإ يف ْؿػ٘ َٚاي٘. ٫ٚ هٛظ قتًٗا يػببٺ آخط. ٖٚٓاى امل٪ش١ٜ اييت تػبِّب ا٭ش٣ يٲ

اؿٝٛاْات اييت تٴصٵبٳض يٮنٌ. ٖٚصا ايؿ٤ٞ َٛدٛزٷ أٜهّا يف ايعضازؾت١ٝ ٚغرلٖا َٔ 

ا٭زٜإ. ٚمبا أْ٘ ٫ هٛظ قتٌ اؿٝٛإ إ٫ٓ إشا نإ َ٪شّٜا ؾكس ٚضز يف اٱغ٬ّ ايٓٗٞ عٔ 

 .(42)و ؽٜٛؿٗا باٱسطام٬َسك١ تًو اؿٝٛاْات يف ساٍ ٖطٚبٗا، ٚنصي

 

 ــــــ سسًٞ اهتٌجٚى باحلٚ٘اُات ٗسسًأُا ًّ اهطعاَ

َٚٔ ْاس١ٝٺ أخط٣ أٚق٢ اٱغ٬ّ باقتٓا٤ اؿٝٛاْات املدتًؿ١ يف املٓعٍ; ٭ٕ 

ٌٸ غبب زؾع ايب٤٬ َتعًٚلٷ  ٚدٛزٖا ؾٝ٘ غببٷ يسؾع ايب٤٬، ْٚعٍٚ ايطمح١ ٚايدلن١. ٚيع

أٚ ضٴبٳُا بػبب ايطمح١ ٚايؿؿك١ عًٝ٘، اييت تهٕٛ بٛدٛز اؿٝٛإ ْؿػ٘ يف املٓعٍ، 

غببّا يطمح١ اهلل; أٚ قس ٜهٕٛ ْتٝذ١ زعا٤ اؿٝٛإ يكاسب٘. بايطبع نإ ٖٓاى 

ٞٷ عٔ بعهٗا اٯخط،  ّٷ خامٸ باقتٓا٤ بعض اؿٝٛاْات، َجٌ: اؿُاّ ٚايسٜو، ْٚٗ اٖتُا

ٔٸ ٖصا ايٓٗٞ ٫ ٜتعًٖل بؿٝط١ٓ شي(43)َجٌ: ايهًب ٚاـٓعٜط و اؿٝٛإ أٚ نْٛ٘ ، ٚيه

نسٸ خًل اهلل، ٚإمنا يهْٛ٘ لػّا، َٚا ميهٔ إٔ ٜػبٸب٘ شيو َٔ إؾها٫ت يف 

َٸ١  طٗاض٠ املٓعٍ ٚايبسٕ ٚايًباؽ َٚهإ ايعباز٠، ٚإ٫ٓ ؾإْ٘ مل ٜٳٔطزٵ يف ايكاعس٠ ايعا

ٕٕ َا بػبب نْٛ٘ نسٸ عامل اـًل ٚايتهٜٛٔ اٱشلٞ.  ٕٞ عٔ اقتٓا٤ سٝٛا ٟٸ ْٗ يٲغ٬ّ أ

ٚضز ايٓٗٞ عٔ ايتعاٌَ ايكاغٞ َع اؿٝٛاْات ايٓذػ١، َجٌ: ايهًب ٚنصيو 
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ٚاـٓعٜط، ؾكس أٚدب اٱغ٬ّ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ زؾع ايس١ٜ عٓس قتٌ ايهًب، عٝح 

 .(44)تهٕٛ ز١ٜ قتٌ نًب ايكٝس أضبعني زضُّٖا، ٚنًب اؿطاغ١ عؿطٜٔ زضُّٖا

 

 سق٘ق احلٚ٘اُات يف آٙات اهقسآْ اهلسٍٙ ــــــ ـ1

 ٜٛدس آٜاتٷ عسٜس٠ يف ايكطإٓ اجملٝس تتعًٖل غًل اؿٝٛاْات ٚسكٛقٗا ٚؾٛا٥سٖا:

ٚٸ٫ّ ٕٔ: ٜؿرل إىل إٔ مجٝع اؿٝٛاْات ٖٞ َٔ خًل اهلل، أ ٗٳا ﴿آخط:  ٫ نا٥ ٚٳبٳحٻ ؾٹٝ

ِّ زٳابٻ١ٺ ٔٵ ُن  (.164)ايبكط٠:  ﴾َٹ

ُٸ١ْ عٓس اهلل; ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟثاّْٝا ٜطظقٗا:  : سٝا٠ مجٝع ايها٥ٓات ا٭ضن١ٝ َٗ

ٔٵ ٚٳَنَأِّٔ﴿ ٌٴ ٫َ زٳابٻ١ٺ َٹ ُٹ ٗٳا تٳشٵ ٗٳا اهلُل ٔضظٵَق ِٵ ٜٳطٵظٴُق ٜٻاُن ٛٳ ٚٳٔإ ٖٴ ُٹٝعٴ ٚٳ ِٴ ايػٻ )ايعٓهبٛت:  ﴾اِيعٳًٹٝ

(. ٚنصيو اعتدل يف قكٸ١ طٛؾإ ْٛح إٔ مجٝع اؿٝٛاْات ٖٞ َٔ خًك٘، ٚيصيو أَط 60

ٌٸ سٝٛإ بعٚدني اثٓني، ٜٚٴطنبٗا َع٘ يف ايػؿ١ٓٝ; خٛؾّا َٔ  ْٛسّا إٔ ٜأتٞ َٔ ن

ٍٳ ايًشِ أٚ سطاّ ايًشِ،  اْكطانٗا. ٚمل ميِّع بني تًو اؿٝٛاْات، َٔ سٝح نْٛٗا س٬

ٝٸ١ّ أّ بطٸ١ٜ، َ٪ش١ّٜ أّ  ٔٔ﴿غرل َ٪ش١ٜ،: أًٖ ٝٵ ٚٵدٳ ٔٵ نٌُٛ ظٳ َٹ ٗٳا  ٌٵ ؾٹٝ ُٹ ٓٳا اسٵ ًِ ٔٔ ُق ٝٵ ٓٳ ٖٵًََو اثٵ  ٔإ٫ٖ ٚٳَأ

ٔٵ ٘ٹ غٳبٳلٳ َٳ ٝٵ ٍٴ عٳًَ ٛٵ ٔٵ اِيَك َٳ ٔٳ ٚٳ َٳ َٳا آ ٔٳ ٚٳ َٳ ٘ٴ آ ٌٷ ٔإ٫ٖ َٳعٳ  (.40)ٖٛز:  ﴾َقًٹٝ

: قسٻّ اؿٝٛاْات ع٢ً أْٗا َعٗطٷ يكسضت٘، ٚدعٌ ؾٝٗا َٓاؾع ٫ تٴشك٢ ثايجّا

يًبؿط; بعهٗا ٜعطؾ٘ اٱْػإ; ٚبعهٗا اٯخط هًٗ٘. ٚيصيو زعا ايٓاؽ إىل ايتؿٗهط 

ٚايتسبټط يف خًل اؿٝٛاْات، ٚأغًٛب سٝاتٗا اؾُاع١ٝ، ْٚعاَٗا، ٚخكا٥ل 

ِٵ﴿غًٛنٗا:  ٚٳَي ٚٵا َأ ْٻا ٜٳطٳ ِٵَي خٳًَِكٓٳا َأ ُٻا ٗٴ ُٹًَتٵ َٹ ٜٵسٹٜٓٳا عٳ ْٵعٳاَّا َأ ِٵ َأ ٗٴ ٗٳا َؾ ٕٳ َي ٖٳا * َٳايٹُهٛ ٓٳا ًِ  ٚٳشٳٖي

ِٵ ٗٴ ٗٳا َي ٓٵ ُٹ ِٵ َؾ ٗٴ ٗٳا ضٳُنٛبٴ ٓٵ َٹ ٕٳ ٚٳ ِٵ * ٜٳِأُنًُٛ ٗٴ ٗٳا ٚٳَي ٓٳاؾٹعٴ ؾٹٝ َٳؿٳأضبٴ َٳ ٕٳ َأَؾ٬َ ٚٳ )ٜؼ:  ﴾ٜٳؿٵُهطٴٚ

ـٳ ﴿(; 73 ـ 71 ٝٵ ٌٔ َن ٕٳ ٔإَي٢ أٱبٹ ٓٵُعطٴٚ ٜٳ  (.17)ايػاؾ١ٝ:  ﴾خٴًٹَكتٵَأَؾ٬َ 

ٞٸ يف ايكطإٓ ايهطِٜضابعّا ٌٷ َكٝت ٚؾٝطاْ . َج٬ّ: (45): أشٜٸ١ اؿٝٛاْات عُ

ِٵ﴿ ٗٴ ٓٻ ِٵ ٚٳُ٭نٹًٖ ٗٴ ٓٻ ٝٳ ِّ َٳ ِٵ ٚٳُ٭ ٗٴ ْٻ َٴطٳ ٔٻ ٚٳٯ ٝٴبٳتُِّه ٕٳ َؾًَ ّٔ آشٳا ْٵعٳا ِٵ اَ٭ ٗٴ ْٻ َٴطٳ ٕٻ ٚٳٯ ِّطٴ ٝٴػٳ ٔٵ اهللٹ خٳًِلٳ َؾًَ َٳ  ٚٳ

ٕٳ ٜٳتٻدٹصٵ ٝٵَطا ٝٸّا ايؿٻ ٔٵ ٚٳيٹ ٕٔ َٹ  (.119)ايٓػا٤:  ﴾َٴبٹّٝٓا خٴػٵطٳاّْا خٳػٹطٳ َؾَكسٵ اهللٹ زٴٚ

 

 اهِٔٛ عّ أذّٙٞ احلٚ٘اُات يف احلدٙح اهػسٙف ــــــ ـ2

أسازٜح نجرل٠ يف ٖصا ايكسز، عٝح إٕ بعض ايباسجني املػًُني  تٵقسضٳ
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ايهجرل َٔ ا٭سازٜح املهصٚب١ يف خكٻل نتبّا َػتك١ًٓ ؾُعٗا. ٚمٓما ٫ ؾٳٖو ؾٝ٘ إٔ 

ُٳتٵ يف نتب ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١، مما  ٖصا اجملاٍ، نُا يف غرلٖا َٔ اجملا٫ت، قس ُأِقش

هعٌ ايعٌُ قعبّا إشا مل تٴطاعٳ غًػ١ً غٓس ا٭سازٜح. ٚتٛخِّّٝا يًشٳصٳض َٔ ايٛقٛع يف ٖصٙ 

اؿٝٛاْات، املؿه١ً ْهتؿٞ بصنط عسٸ٠ أسازٜح ؾكط يف َا ٜتعًٖل بايتعاٌَ َع 

َٸ١:  َأخٛش٠ َٔ ايهتب املعتدل٠ ٚقشٝش١ ايػٓس، َع َطاعا٠ ايكاعس٠ اٱغ١َٝ٬ ايعا

 

ّٚٞ ٗذلٖووٞ اهوشٍ ــــــ  أـ سق٘ق احلٚ٘اُات األٓو

 ٜٚعطض; ْعٍ إشا ٜعًؿٗا: خكاٍ غتٸ قاسبٗا ع٢ً ١يًسابٸ»: |قاٍ ضغٍٛ اهلل

ِّ ٫ٚ ;سلٛ ع٢ً إ٫ٓ ٜهطبٗا ٫ٚ ;ب٘ َطٸ إشا املا٤ عًٝٗا  َٔ ؿٗاٜهًٚ ٫ٚ ;تطٝل ٫ َا ًٗاو

 .(46)«ؾٛاقّا عًٝٗا ٜكـ ٫ٚ; طاقتٗا إ٫ٓ ايػرل

 ايسٚابٸ ِٵضنبتٴ ؾإشا ;عًٝ٘ ٜٚعني ايطؾل وبٸ اهلل إٕ»: |ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل

ٕٵ َٓاظشلا، ْعيٖٛاأؾ ـذٵايعٴ ٕٵ ،عٓٗا ؾالٛا فسب١ّ ا٭ضض ناْت ؾإ  ككب١ ناْت ٚإ

 .(47)«َٓاظشلا ْعيٖٛاأؾ

ٞٸ ُٸاي٘ املأَٛضٜٔ ظُع ايعنا٠، مبا ×ٜٚٛقٞ اٱَاّ عً ، يف ضغاي١ٺ بعجٗا إىل ع

عع إيٝ٘ إٔ ٫ وٍٛ بني ْاق١ٺ ٚبني ؾكًٝٗا، ٚإٔ ٫ ميكط ٚؾإشا أخصٖا أَٝٓو ؾأ»ًٜٞ: 

ٔٸ بني قٛاسباتٗا يف شيو  يبٓٗا ؾٝهطٸ شيو بٛيٝسٖا، ٫ٚ هٗسْٸٗا ضنٛبّا، ٚيٝعسي

ٚٸسٗا ٚبٝٓٗا، ٚيرلٚؾ٘ عٔ اي٬غب ... ٫ٚ ٜعسٍ بٗا عٔ ْبت ا٭ضض إىل دٛاز ايططٜل، ٚيرل

يف ايػاعات، ٚيًُٝٗٗا عٓس ايٓطاف ٚا٭عؿاب، ستٸ٢ تأتٝٓا بإشٕ اهلل بسّْا َٓٓكٝات، 

 . (48)«غرل َتعبات ٫ٚ فٗٛزات

، ْك٬ّ عٔ ظضاض٠، إٔ اٱَاّ ايطابع «املٓاقب»ٜٚٓكٌ ابٔ ؾٗطآؾٛب، يف نتاب 

ُٳً٘ زٕٚ إٔ ٜهطب٘ غٛطّا  ×ايػذٸازيًؿٝع١ ـ ٖٚٛ اٱَاّ  ـ سرٻ أضبعني َطٸ٠ّ ع٢ً دٳ

 .(49)ٚاسسّا

ٞٸ ٫ تهطبٛا ايبٗا٥ِ ع٢ً »أْ٘ قاٍ:  |عٔ ضغٍٛ اهلل ×ٜٚٓكٌ اٱَاّ عً

 .(50)«ٚدٖٛٗا، ٫ٚ تًعٖٓٛا
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 سق٘ق احلٚ٘اُات اهرّبٙٞ ٗذلسًَّٞ اهوشٍ ــــــ ـب 

ٟٸ شٟ ضٕٚح، إ٫ٓ إشا ساٍٚ  |ٜكٍٛ ابٔ عبٸاؽ: إٕ ضغٍٛ اهلل ٢ْٗ عٔ قتٌ أ

 .(51)«اٱٜصا٤

ٞٸ إٜٸانِ ٚامُلجٵ١ً ٚيٛ بايهًب »ٜكٍٛ:  |: زلعتٴ ضغٍٛ اهلل×ٜٚكٍٛ اٱَاّ عً

 .(52)«ايعكٛض

 .(53)«وتٵ٫ تكتًٗا، إ٫ٓ إشا أنطٻ»عٔ قتٌ اي١ًُٓ؟ ؾكاٍ:  ×ٚغٴ٦ٌ اٱَاّ ايهاظِ

ٞٸ |ٚدا٤ يف نتاب ؼـ ايعكٍٛ، يف ٚقٝٸ١ ايٓيبٸ ٞٸ ٜا» :×يٲَاّ عً  إشا ،عً

ٕٵ ،ث٬ثّا عًٝٗا ؽطز ٢ستٸ تكتًٗا ؾ٬ ضسًو يف ١ّسٝٸ ضأٜتٳ  ؾإْٗا ;ؾاقتًٗا ايطابع١ ضأٜتٗا ؾإ

 . (54)«ناؾط٠ْ

ٌٕ ٜكتٌ اؿٝٸ١؟  ×ٜٚكٍٛ أبإ: غأٍ أسسِٖ اٱَاّ أبا اؿػٔ ايهاظِ عٔ ضد

ٛټ تطنٗا ٔٵَٳ»قاٍ:  |: إْ٘ بًػٓا إٔ ضغٍٛ اهلل×ٚقاٍ يٲَاّ  ؾًٝؼ تبعتٗا َٔ ؾّاؽ

َٳ» :قاٍ |اهلل ضغٍٛ إٕ: قاٍ، «َٞٓٸ ٛټ تطنٗا ٔٵٚ  ؾأَا ،َٞٓٸ ؾًٝؼ تٗاعٳبٹتٳ َٔ ؾّاؽ

 .(55)«بذلنٗا بأؽ ٬ؾ تطًبو ٫ ١ْسٝٸ

 

 ــــــ سق٘ق احلٚ٘اُات يف ًصادز اإلضالَ ٗاهصزادغتٚٞ، ت٘افٌق أَ تعازض؟

ٝٸ١ يف ٚغا٥ٌ ايعضاع١ ٚايعٌُ  بػضٸ ايٓعط عٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ اؿٝٛاْات ا٭ًٖ

٘ٳ ْيبټ ٓٵ ٜٳ ٝٵٔ، ٚأْ٘ مل  ٖصا  ٚاؿٌُ ٚايٓكٌ ٚأنٌ ؿَٛٗا يف ْكٛم ٚتكايٝس ن٬ ايسِّٜٓٳ

ٝٵٔ  يف ايٓتٝذ١ ـ  ـايسٜٔ ٫ٚ شاى عٔ ايتهش١ٝ باؿٝٛاْات ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا، ٚن٬ ايسِّٜٓٳ

ٕٔ، ٚقس ْكٻتٵ ايهتب  ٌٸ زٜ ٚنع سكٛقّا يًشٝٛاْات، َتٓاغب١ّ َع ايتعايِٝ اـاقٸ١ يه

ٝٵٔ ع٢ً ضعا١ٜ سكٛم اؿٝٛاْات، يف َا ىلٸ َهإ إقاَتٗا  ايؿك١ٝٗ يه٬ ايسِّٜٓٳ

ٚطعاَٗا ٚا٭َٛض اييت هب إٔ تٴطاع٢ أثٓا٤ َطاغِ ايتهش١ٝ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ؿَٛٗا. 

ٌټ شيو ٚض ٕٵ نإ ٜٛدس اخت٬فٷ طؿٝـ يف سكٛم ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ن ٌٕ َؿكٻٌ، ٚإ ز بؿه

ٕٕ َكسٸغّا باملؿّٗٛ  ٟٸ سٝٛا اؿٝٛاْات بني اٱغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ; ؾاٱغ٬ّ ٫ ٜعتدل أ

ٝٸ١ يف اٱغ٬ّ عكٕٛم َتػا١ٜٚ إىل سٛس َا.  ٌٸ اؿٝٛاْات ا٭ًٖ ايعضازؾيت، ٚتتُتٻع ن

ٝٵٔ، بػضٸ ٚميهٔ ايكٍٛ يف ايٓٗا١ٜ: إْ٘ ٜ ٛدس سكٛمٷ يًها٥ٓات اؿٝٸ١ يف ن٬ ايسِّٜٓٳ
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 ايٓعط عٔ سذِ ٚنٝؿ١ٝ ٖصٙ اؿكٛم.

ٚأندل ْكط١ اخت٬فٺ بني اٱغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ ٖٞ يف املكاض١ْ بني سكٛم 

ّٸ يًها٥ٓات  أاؿٝٛاْات غرل ايساد١ٓ. ؾإشا ْعطْا إىل َؿّٗٛ اؿلٸ ٚاؿكٛم نُبس عا

ٌٸ ؾُٔ ايػٌٗ إٔ ْط٣ إٔ اٱغ٬ّ  ٚٸٍ سٛل يه ٜعطٞ املعٜس َٔ اؿكٛم يًها٥ٓات; ٭ٕ أ

ٞٸ يف ٖصا ايعامل ٖٛ سلٸ اؿٝا٠، ٚايصٟ ٚؾكّا يًط١ٜ٩ ايَه ٕٔ س ١ْٝ اٱغ١َٝ٬ تتُتٻع ٛٵنا٥

 ض ؾٝٗا بايكتٌ.ُٳب٘ مجٝع ايها٥ٓات يف ايعامل، باغتجٓا٤ سا٫تٺ خاقٸ١ ٜٴػٵ

ٔٵ  َٔ اؿٝٛاْات: يف ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ايعضازؾت١ٝ ٖٓاى فُٛعتإ ٚيه

: ٖٞ اؿٝٛاْات ايتابع١ يطٚح )َٟٝٓٛ( اـرل، ٚتتُتٻع علٸ اؿٝا٠، ٫ٚ ا٭ٚىل

 هٛظ قتًٗا، إ٫ٓ يف سا٫تٺ خاقٸ١. ٚيف شيو ٜتؿاب٘ َع اٱغ٬ّ.

ؾٗٞ اؿٝٛاْات غرل ايتابع١ يطٚح اـرل، ٖٚٞ ٫ تتُتٻع علٸ  اجملُٛع١ ايجا١ْٝأَا 

يف ايٛاقع ؾإٕ سهِ ايكتٌ ٖصا ٜتعًٖل بصات اؿٝٛإ، َٔ اؿٝا٠، ٚهب إٔ تٴِكتٳٌ. ٚ

ك٘ يطٚح اـرل، ٫ٚ ع٬ق١ يصيو مبػأي١ ايسؾاع عٔ ًِسٝح إْ٘ غرلٴ تابٕع يف بسا١ٜ خٳ

ّٷ عًٝٗا  ايٓؿؼ نسٸ ا٭ش٣ احملتٌُ. ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ املٛدٛزات قهٛ

ٌٕ َا أٚ عسّ قٝ اَٗا بؿ٤ٞٺ. أَا اؿٝٛاْات ايتابع١ باملٛت، بػضٸ ايٓعط عٔ قٝاَٗا بعُ

ِٷ ثاْٟٛ  يطٚح اـرل )َٟٝٓٛ( ؾإٕ سهِ قتًٗا غرل َطتبطٺ بصات اؿٝٛإ، ٚيهٓٸ٘ سه

ٝٸّا بني اٱغ٬ّ طٵ٭غبابٺ تتعًٖل بايتهش١ٝ ب٘ أٚ أنٌ ؿُ٘. ٖٚٓا ٜدلظ ايَؿ م دً

ٟٸ سٝ ُٳض بكتٌ أ ٕٔ ؾٝطاْٞ، ٜٚٴػٵ ٕٕ أٚ ٚايعضازؾت١ٝ; ؾؿٞ اٱغ٬ّ ٫ ٚدٛز يها٥ ٛا

ٟٸ طأٟ ٫ ٜتعًٓل بصات اؿٝٛإ ٚدٳ ٖط ٚدٛزٙص. ٚيف ٖصا ٛٵايتهش١ٝ ب٘ ع٢ً أغإؽ ثاْٛ

 ٜتؿاب٘ َع اجملُٛع١ ا٭ٚىل َٔ ايتكٓٝـ ايعضازؾيت.

هٝع اٱغ٬ّ قتٌ اؿٝٛاْات ايهاضٸ٠ يف ساي١ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚاملاٍ ؾكط، 

ٌ ٚدٛزٖا خططّا ع٢ً اٱْػإ. ٚبايتايٞ ٫ ٜؿًُٗا سهِ ايكتٌ يف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜؿٚه

ٌٸ أْٛاع اؿٝٛاْات، ٚيٝؼ ؾكط  ٚنصيو ٜؿٌُ ٖصا اؿهِ يف ساٍ تٛاؾط ؾطٚط٘ ن

ٌٸ إْػإ ٜتكطٸف بايططٜك١ ْؿػٗا ٱْكاش ْؿػ٘  املؿذلغ١ ٚايكاضق١. امتاَّا نُا إٔ ن

ٕٕ أٚ إْػإ. ٚأخرلّا ؾإٕ اؿهِ  َٴشٵسٹم، غٛا٤ َٔ قٹبٳٌ سٝٛا إشا ٚدس أْ٘ أَاّ خطٕط 

ٞٸ ايكازض يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت اييت تتعطٻض ؾٝٗا سٝا٠ اٱْػإ أٚ ممتًهات٘  ا٭ٚي
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 .(56)يًدطط ٖٛ إبعاز ٖصا اؿٝٛإ عٓ٘، نُا ٚضز يف ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ

 

ْٞ  ــــــ خامت

ايٓكط١ ا٭ق١ًٝ يف ا٫خت٬ف بني سكٛم اؿٝٛإ يف اٱغ٬ّ ٚايعضازؾت١ٝ تهُٔ 

ٕٔ يف َا ٜتعًٖل مبؿاِٖٝ اهلل َٚٛقع ايؿطٸ ٚاـرل، يف ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ اييت ؽلٸ  ٌٸ زٜ ن

َٚس٣ قسض٠ نٌٛ َُٓٗا ع٢ً ايتأثرل يف ْعاّ اـًل، ٚتؿػرل ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ 

ٕٔ ظضازؾيت أٚ َػًِ، َٔ خ٬ٍ ْعطت٘  ٌٸ َ٪َ باملكاض١ْ باملدًٛقات ا٭خط٣. ميهٔ يه

ـ ْؿػ٘ ؾٝ٘، إٔ ٜعتدل ْؿػ٘ إىل سكٛم اؿٝٛاْات َٔ زاخٌ اٱطاض ايسٜينٸ ايصٟ ٜكِّ

ٔٵ َٔ ٚد١ٗ ْعط ؾدٕل  أنجط َطاعا٠ ٚتػاقّا يف تعاًَ٘ َع غا٥ط ايها٥ٓات. ٚيه

ٝٵٔ، ٜطٜس إٔ ٜكاضٕ بني سكٛم ايها٥ٓات اؿٝٸ١ يف نٌٛ  ثايح، َٔ خاضز ٖصٜٔ ايسِّٜٓٳ

ّٸ ميٓض سكٛقّا أنجط َٚها١ّْ أندل  ٌٕ عا َُٓٗا ميهٔ ايكٍٛ: إٕ اٱغ٬ّ بؿه

َٸ١ يٲغ٬ّ يف ايتعاٌَ َع ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ٖٞ أْٗا مجٝعّا يًشٝٛاْا ت; ٭ٕ ايكاعس٠ ايعا

يتهاضب املكاحل بني ايبؿط ٚبكٝٸ١ املدًٛقات.  َٔ خًل اهلل، َٚا ايؿطټ ؾٝٗا إ٫ٓ ْتٝذ١ْ

ٚٵضٖا يف  ٚيصيو إشا نإ ٜبسٚ إٔ بعض اؿٝٛاْات ٫ تؿٝس اٱْػإ ؾ٬ ٜٓبػٞ إغؿاٍ زٳ

ٓبػٞ يٲْػإ إٔ ٜكٝؼ خرلٜٸ١ اؿٝٛاْات ٚؾطٸٖا ٚؾكّا ملكًشت٘ ْعاّ اـًل. ٫ٚ ٜ

ٌټ ايها٥ٓات يف ايعامل خِّٝط٠ْ، ٫ٚ هٛظ  ايؿدكٝٸ١، ٜٚعٌُ ع٢ً قتًٗا بسٕٚ غببٺ. ن

قتٌ سٝٛإ مٓما ٜٴ٪َنٌ ؿُ٘ ٭ْ٘ َ٪شٺ ؾكط، إ٫ٓ يف ساٍ ؾٖهٌ ٚدٛزٙ خططّا ع٢ً 

ٔٸ سكٛم اؿٝٛاْات يف ايسٜا١ْ اي ٛٸاٱْػإ. يه ٠ ايؿطٸ عضازؾت١ٝ، اييت ٖٞ مثط٠ تػًػٌ ق

ٚٸيٝني يًدًل،  ٚايكصاض٠ ٚتأثرلٖا يف أدػاّ ٚأضٚاح اؿٝٛاْات، ٚنصيو ايكٍٛ مببسأٜٔ أ

ٌٸ سٝٛإ  ٜتعًٖل مبكساض خرلٜٸتٗا، ٖٚصا ا٭خرل ٜٴكاؽ بايٓؿع ايصٟ ميهٔ إٔ ٜعٛز َٔ ن

 ع٢ً اٱْػإ.

إىل ث٬خ فُٛعات: َكسٸغ١; ٚبايتايٞ ٜكػِِّ ايسٜٔ ايعضازؾيت اؿٝٛاْات 

ّٷ يف اؿكٛم املُٓٛس١ يهٌٛ َٓٗا. ؾًشٝٛاْات  َباس١; َهط١ٖٚ. ٫ٚ ٜٛدس اْػذا

اجملُٛع١ ا٭ٚىل َٔ اؿكٛم ٚا٫َتٝاظات َا ٜكذلب َٔ ايعباز٠ ايطٛط١ُٝ، يف سني إٔ 

ٕٔ ٌٸ نا٥ ٚٸٍ يه ٞٸ،  اجملُٛع١ ايجايج١ تؿتكس ستٸ٢ إىل سلٸ اؿٝا٠، ايصٟ ٜٴعتدل اؿلٸ ا٭ س

 ٚهب قتًٗا ستٸ٢ يٛ مل تهٔ تتككٻس ؾع٬ّ إٜصا٤ ايبؿط.
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 اإلمياْب اهصاحلاهعٌى  ازتباط

 اهطباطبا٢ٛ دْ٘ ٓٚم ٗٗ تً٘ا األك٘ٙين عِد

 

 جىاد أكبري مطلكأ. 

 محمذ علً شمالًد. 

 فرلذ الجسائريترجمة: 

 

 ــــــ اخلالصٞ

ٛٳ ٞٸ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل أَطٷ ت٬ظ١ًّ ا٭ٚىل إٔ ٖٵٜبسٚ يً ٔٸبسٜٗ ٖصٙ  ، يه

يًشٝا٠ ايطٝب١  ايع٬ق١ َٔ ايٓٛع ايػٌٗ املُتٓع. ؾهطٚض٠ ق٬ح ايعٌُ يٝهٕٛ غب٬ّٝ

ٌّ آخط؟ إشا  ايعٌُ شيو َٔ إَٔط يف ايعٌُ أّ ٜػتُسٸ تططح ٖصا ايػ٪اٍ: ٌٖ ايك٬ح شات

ؿٞ ساٍ غٝاب٘ ٌٖ ؾآخط  ق٬س٘ َٔ إَٔط ؟ ٚإشا اغتُسٸؾٌٗ ٖٛ شٚ ق١ُٝٺ ّانإ شاتٝٸ

شات٘ ؾُا ايصٟ  عسٸ ُّايًك١ُٝ؟ ٚإشا نإ ايعٌُ قِّ شات٘ أٚ ٜكبض ؾاقسّا عسٸ يًعٌُ ق١ُْٝ

 ؟ُّاهعً٘ قِّ

 :اشلسف ٚضا٤ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٖٛٚ

ٚٸ م بني ق١ُٝ ايعٌُ ٚق٬ح ايعٌُ. ؾاٱداب١ بايػًب أٚ اٱهاب ع٢ً طٵايَؿ بٝإ :٫ّأ

 ٬ق١ بني اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل.َػاٜط٠ يًع َٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٜعطٞ قٛض٠ّ أٟٛ

تطبٝك١ٝ  عدل زضاغ١ٺ ،ظ ايطأٟ املدتاض يف ٖصا املٛنٛعطٵٜػع٢ املكاٍ إىل َؾ :ثاّْٝا

َٚكاضْتٗا بآضا٤  ،١َ ايطباطبا٥َٞٔ خ٬ٍ ؾطح ْعط١ٜ ايع١٬ٓ، يٓعط١ٜ اٱغ٬ّ ٚاملػٝشٝٸ
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 طٟ ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايدلٚتػتاْت١ٝ.ٚدٕٛ ٖٝو، َٔ َؿٚه ;تَٛا ا٭نٜٛين

 

ًْٞ  ــــــ قّدً

ٔٵٚٵناْٛا ٜطٳ ٜبسٚ إٔ ايعًُا٤ قسميّا  ٕ ايعٌُ ايكاحل خاضز زا٥ط٠ اٱميإ، يه

ايتػا٩ٍ عٔ ق٬ح ايعٌُ أٚ عسَ٘ يف ح طٳي٘. ٚيكعٛب١ ايتٛاقٌ آْصاى مل ٜٴِط ٬َظَّا

ٕ غعاز٠ اٱْػإ إ، ٚؾٝع١ّ ١ّٓٸع٢ً ضأٟ عًُا٤ اٱغ٬ّ، غٴ ساٍ غٝاب اٱميإ. ؾبٓا٤ٶ

 .(1)باٱميإ باهلل تعاىل ٚأْبٝا٥٘ َٓٛط١ْ

ُني املػًُني سٍٛ َا١ٖٝ اٱميإ ؾٝؿٛب٘ ا٫نططاب; ؾبعهِٗ أَا ضأٟ املتهًٚ

َٹ﴿ٛض٠ اؿذطات: َٔ غ 15، ناٯ١ٜ اغتٓس إىل آٜاتٺ ُٴ٪ٵ ُٳا اِي ْٻ ٓٴٛا بٹاهللٹٔإ َٳ ٔٳ آ ٕٳ اٖيصٹٜ  ٓٴٛ

ِٵ ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٖٳسٴٚا بٹَأ ٚٳدٳا ِٵ ٜٳطٵتٳابٴٛا  ِٻ َي ٘ٹ ثٴ ٌٔ اهللٹ ٚٳضٳغٴٛيٹ ِٵ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٔٗ ِٴ ٚٳَأُْؿػٹ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو   ُأ

ٕٳ ٍٸ آخطٕٚ بآٜاتٺ(2)«عك١ًٝ َعطؾ١ّ»، ٚعسٸٚا اٱميإ ﴾ايكٻازٹُقٛ َٔ 14، ناٯ١ٜ . ٚاغتس

ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ ﴿غٛض٠ ايٌُٓ:  ـٳ َنا ٝٵ ٛٸّا َؾاُْعطٵ َن ٚٳعٴًُ ِٵ ُظًُِّا  ٗٴ ٗٳا َأُْؿػٴ ٓٳتٵ ٝٵَك ٚٳاغٵتٳ ٗٳا  ٚٳدٳشٳسٴٚا بٹ

ٔٳ ُٴِؿػٹسٹٜ ٝٻ﴾اِي  َٔ . ٜٚػتٓتر ؾطٜلٷ(3)ؾكط «اٱقطاض بايًػإ»ٓٛا إٔ دٖٛط اٱميإ ٖٛ ، ٚتب

َٔ غٛض٠  14ت اٱقطاض بايًػإ، ٜٚهٝؿٕٛ إيٝٗا ايتكسٜل بايكًب َٔ اٯ١ٜ اٯ١ٜ اييت َطٻ

ٔٵ﴿اؿذطات:  ٚٳَيهٹ ٓٴٛا  َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٓٻا ُقٌ ٖي َٳ ٕٴ  َقاَيتٹ اَ٭عٵطٳابٴ آ ٌٔ أٱميٳا ُٻا ٜٳسٵخٴ ٚٳَي ٓٳا  ُٵ ُقُٛيٛا َأغٵًَ

ٚٳٔإٕ تٴطٹٝعٴٛا اهلَلؾٹٞ ُق ِٵ  ٔٵ َأًُٛبٹُه ِّ ٜٳًٹتٵُهِ  ٘ٴ ٫  ٚٳضٳغٴَٛي ٕٻ اهلَل  ٝٵ٦ّا ٔإ ِٵ ؾٳ ُٳايٹُه  َغُؿٛضٷ عٵ

ِٷ . ٜٚعزٸ (4)«ٚاٱقطاض بايًػإ ،ايتكسٜل بايكًب»، ؾٝذسٕٚ إٔ سكٝك١ اٱميإ ٖٞ ﴾ضٻسٹٝ

 ٫ سهِ إ٫ٓ». ٖ٪٤٫ ِٖ اـٛاضز ايصٜٔ ٜطؾعٕٛ ؾعاض (5)بايعٌُ يف سكٝك١ اٱميإ مجعٷ

ٌٸ«هلل ِٸناؾطّا َصْبٺ ، ٜٚعسٸٕٚ ن إٔ اٱميإ يف ن٤ٛ عسز  ٜلٷشيو هس ؾط . ٚيف خه

 .(6)«ا٫عتكاز بايكًب، ٚاٱقطاض بايًػإ، ٚايعٌُ باؾٛاضح» :َٔ ايطٚاٜات ٖٛ

ُٝع ايؿها٥ٌ. ؾ ط اٱميإ نطإٔؽنٹشٴ ؽ أٜهّاني املكسٻشٝٸٝٚيف نتاب املػ

مبعتكس ايٓذا٠، يصيو ُططح َٛنٛع اخت٬ف  ك٬ّؾاملػٝش١ٝ تططح َٛنٛع اٱميإ َتٸ

ا٭زٜإ، ٚإَها١ْٝ ايٓذا٠ ملعتٓكٞ غا٥ط ا٭زٜإ، َٓص ايكطٕ ايػازؽ عؿط، سٝح 

ٔ إٔ اٱميإ ططٜل بِّؽ تٴ. ؾبعض عباضات ايهتاب املكسٸ(7)ؾٛا ع٢ً باقٞ ا٭زٜإتعطٻ

ُٳػٹٝٔض َؾتٳدٵًُ»ايٓذا٠، سٝح تكٍٛ:  ٔٵ بٹايطٻبِّ ٜٳػٴٛعٳ اِي َٹ ٝٵتٹَوآ ٌٴ بٳ ٖٵ ٚٳَأ ْٵتٳ  َؾٔإشٵ َقسٵ » ;(8)«لٳ َأ
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ُٳػٹٝٔض ٓٳا ٜٳػٴٛعٳ اِي َٳعٳ اهللٹ بٹطٳبِّ ّٷ  ٓٳا غٳ٬َ ٕٔ َي ْٳا بٹأٱميٳا ِٵ »; (9)«تٳبٳطٻضٵ ٔٳ َي ِٳ اٖيصٹٜ َٳ ٕٻ اُ٭ ٍٴ؟ ٔإ ْٳُكٛ ُٳاشٳا  َؾ

ٛٵا ؾٹٞ َأثٳٔط اِيبٹطِّ َأزٵضٳُنٛا اِيبٹطٻ، اِيبٹطٻ اٖيصٹٟ بٹأٱميٳ ٕٜٔٳػٵعٳ . ٚباٱميإ تك٣ٛ أضٚاسٓا، (10)«ا

ٕٵ »ٚبٛاغط١ اٱميإ ْٓاٍ ايتكسٜؼ:  ّٷ َأ ًِتٳٔع َٴ ٘ٴ  ْٻ ٕٔ َأ َٴدٵتٳتٹ  ٕٕ ْٵػٳا ِّ ٔإ ٜٵهّا يٹُه ٗٳسٴ َأ ٔٵ َأؾٵ يهٹ

َٴٛٔؽ ِّ ايٓٻا ٌٳ بٹُه ُٳ ُٳ ;(11)«ٜٳعٵ َٴٛٔؽ ؾٹٞ َنًٹ ٌٻ ايٓٻا ٕٻ ُن ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٜٴِهَُ٭ تٴشٹبټ َقٔطٜبٳَو »ٌٴ: ١ٺ 

ِّ(12)«َنٓٳِؿػٹَو ٗٻطٳ » ط ايكًٛب:. ٚاٱميإ ٚسسٙ ٜط ٞٵ٤ٺ، ٔإشٵ َط ِٵ بٹؿٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ِّعٵ بٳ ُٳ ٜٴ ِٵ  ٚٳَي

ِٵ ٗٴ ٕٔ ُقًُٛبٳ ٕٔ » ;(13)«بٹأٱميٳا ٔٵ غٴًَِطا َٹ ٚٳ ُٳاتٺ ٔإَي٢ ْٴٕٛض،  ٔٵ ُظًُ َٹ ٞٵ ٜٳطٵدٹعٴٛا  ِٵ َن ٗٴ ٝٴْٛٳ يٹتٳِؿتٳضٳ عٴ

ٕٔ ٔإَي٢ اهللٹ، سٳتٻ٢ ٝٵَطا ٕٳ اِيدٳَطاٜٳا ايؿٻ ٕٔ بٹٞ ُغِؿطٳا ٓٳاُيٛا بٹأٱميٳا ُٴَكسٻغٹنيٳ ،ٜٳ َٳعٳ اِي ْٳكٹٝبّا  . (14)«ٚٳ

ٓٳا ْٳػٴٛزٴ عٳ٢ًَ »ٚاٱميإ ٖٛ ايصٟ وؿعٓا ٜٚجبت أقسآَا; ؾٓشٔ باٱميإ قا٥ُٕٛ:  ْٻ ٝٵؼٳ َأ َي

ِٵ ٕٳ يٹػٴطٴٚٔضُن َٴٛأظضٴٚ ٔٴ  ٌٵ ْٳشٵ ِٵ، بٳ ٕٔ; ٔإميٳاْٹُه ِٵ بٹأٱميٳا ٕٳ َ٭ْٻُه ٌٔ ». (15)«تٳجٵبٴتٴٛ ٔٵ َأدٵ َٹ سٳػٳّٓا! 

ٕٔ ثٳبٳتٻ. ٫َ تٳػٵتٳِهبٹطٵ ْٵتٳ بٹأٱميٳا ٚٳَأ ٕٔ ُقطٹعٳتٵ،  ّٔ أٱميٳا ـٵ! ،عٳسٳ ٌٵ خٳ ٛٻ٠ٹ ». (16) «بٳ ٔٳ بٹُك ِٴ اٖيصٹٜ ْٵتٴ َأ

ٕٔ اَ٭خٹرٔل َٳا ٔٳ ؾٹٞ ايعٻ ٕٵ ٜٴعٵًَ َٴػٵتٳعٳٛس َأ ٕٕ، يٹدٳ٬َٕم  ٕٳ، بٹٔإميٳا َٳشٵطٴٚغٴٛ ٔٵ »; (17)«اهللٹ  َٳ ٌٻ  ٕٻ ُن َ٭

ٓٳا ِٳ: ٔإميٳاْٴ ٞٳ اِيػٳًَبٳ١ُ اٖيتٹٞ تٳػٵًٹبٴ اِيعٳاَي ٖٹ ٙٹ  ٚٳٖصٹ ِٳ.  ٔٳ اهللٹ ٜٳػٵًٹبٴ اِيعٳاَي َٹ . ٚباٱميإ ْٓاٍ (18)«ٚٴيٹسٳ 

٘ٴ ٔإميٳاّْا »ايؿؿا٤:  ٕٻ َي ٚٳٔإشٵ ضٳَأ٣ َأ ٘ٹ،  ٝٵ ِٴ، َؾؿٳدٳلٳ ٔإَي ٜٳتٳَهًٖ ُٳعٴ بٴُٛيؼٳ  ٕٳ ٜٳػٵ ٖصٳا َنا

ٝٴؿٵَؿ٢ ٘ٴ ٜٳػٴٛعٴ: »ب ع٢ً ايعكبات: . ٚباٱميإ ْتػًٖ(19)«يٹ ٍٳ َي ٔٳ »َؾَكا َٹ ٕٵ تٴ٪ٵ ٕٵ ُنٓٵتٳ تٳػٵتٳطٹٝعٴ َأ ٔإ

ٔٔ َٹ ُٴ٪ٵ َٴػٵتٳَطاعٷ يٹًِ ٞٵ٤ٺ  ٌټ ؾٳ  .(20)«ُن

ّٴٚيف خطاب ايهتاب املكسٸ َٻا عٳ٢ًَ »ندل٣ ٫ تػتؿط:  اٱميإ َعك١ْٝ ؽ عس َأ

َٹ ِٵ ٫َ ٜٴ٪ٵ ٗٴ ٝٻ١ٺ َؾَٮْٻ ٕٳ بٹٞخٳطٹ ٕٴ» ;(21)«ٓٴٛ ٌٳ ٜٴسٳا ٕٵ َأَن َٻا اٖيصٹٟ ٜٳطٵتٳابٴ َؾٔإ ٔٳ  ;ٚٳَأ َٹ ٝٵؼٳ  ٕٻ شيٹَو َي َ٭

ٝٻ١ْ ٛٳ خٳطٹ ٗٴ ٕٔ َؾ ٔٳ أٱميٳا َٹ ٝٵؼٳ  َٳا َي ٌټ  ٚٳُن  ،ٕٔ  . (22)«أٱميٳا

اٱميإ باهلل ؾكط، بٌ عٝػ٢ املػٝض  يف اـطاب املػٝشٞ مل ىتلٸ ٘نُا أْ

ايطغٍٛ ؾطط ٌْٝ  ؼٔ بٛي. ٜٚبِّ«نٞ ٜتكبٸًٓا اهلل ;آَٓٸا باملػٝض»يف زا٥ط٠ اٱميإ:  أٜهّا

ٍٴ؟ »ايٓذا٠ بكٛي٘:  ٜٳُكٛ َٳاشٳا  ٔٵ  ٚٳؾٹٞ َقًِبٹَو»يهٹ ُٹَو  ٓٵَو، ؾٹٞ َؾ َٹ ُٳ١ُ َقٔطٜبٳ١ْ  ُٳ١ُ  ،«َاِيَهًٹ ٟٵ َنًٹ َأ

ٗٳا ٕٔ اٖيتٹٞ ْٳِهٔطظٴ بٹ ُٹَو بٹايطٻبِّ »; «أٱميٳا ٕٔ اعٵتٳطٳِؾتٳ بٹَؿ ٕٻ اهلَل َ٭ْٻَو ٔإ ٓٵتٳ بٹَكًِبٹَو َأ َٳ ٚٳآ ٜٳػٴٛعٳ، 

ٛٳاتٹ، خٳًَكٵتٳ َٵ ٔٳ اَ٭ َٹ ٘ٴ  َٳ ٘ٹ يٹًِدٳ٬َٔم»; «َأَقا ِٳ ٜٴعٵتٳطٳفٴ بٹ ٚٳاِيَؿ ٘ٹ يٹًِبٹطِّ،  ٔٴ بٹ َٳ ٕٻ اِيَكًِبٳ ٜٴ٪ٵ  .(23)«َ٭

ٚاٱقطاض  ،ؾ٘ بايكبٍٛ ايكًيبَا١ٖٝ اٱميإ، ٜٚعطِّ ؼض بٛيؾؿٞ ٖصا ايبٝإ ٜٛنِّ

ٔٵ(24)ٜعتدل اٱميإ بعٝػ٢ ٚقٝاَت٘ َٔ أضنإ اٱميإبايًػإ، نُا  ٖٓاى  . يه
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ٜٚبسٚ أْ٘ قاشلا يف َكاّ اٱداب١، يف أدعا٤ أخط٣ َٔ ايعٗس  ؼ،س إىل بٛيٓٳعباضات تٴػٵ

ٌٕ اؾسٜس، ٚبٓا٤ٶ ٚزٕٚ  ، ٚبصيو ٜهٕٛ اٱميإ باط٬ّعًٝٗا ٫ ؾا٥س٠ َٔ اٱميإ زٕٚ عُ

 .(25)َٔ ا٭عُاٍ تٵسٻضٚح، نُا إٔ عساي١ اٱْػإ عٴ

ع٬ق١ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل، َٚها١ْ يتطبٝكٝٸ١  ٜٚػع٢ ٖصا املكاٍ إىل زضاغ١ٺ

 ُٗا. ٝٵايعٌُ َٔ اٱميإ، يف ن٤ٛ تعطَٜؿ

 

 ــــــ ٗغسٗط اب٘هٕ ،تعسٙف اهعٌى

ٟٸ «ايعٌُ»ٜطًل يؿغ  ٌٕ ع٢ً أ ش٘ بٵٓ٘ ُٚقػٵ. أَا سٴ٦ّاأٚ غٝٸ ّٓاػٳغٛا٤ نإ سٳ ،ؾع

 .(26)بايكط١ٜٓٔ ؾٝتبٝٻ

ٌ َٔ املػًِ ٚغرل املػًِ، ٚايعٌُ بٳِكايكطإٓ ايهطِٜ بإٔ ايعٌُ ٜٴ َٔ آٜاتٷ عٗطتٴٚ

ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣ ﴿يًؿطٜكني:  ايكاحل ْاؾعٷ ٖٳازٴٚا  ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔٵ ٚٳايكٻابٹ٦ٹنيٳٔإ ٔٳ َٳ َٳ  آ

ّٔ بٹاهللٹ ٛٵ ٝٳ ٌٳ خٹٔطاٯ ٚٳاِي ُٹ ِٵ قٳايٹشّا ٚٳعٳ ٗٴ ِٵ َؾًَ ٖٴ ٓٵسٳ َأدٵطٴ ِٵ عٹ ٔٗ ٛٵفٷ ٚٳ٫َ ضٳبِّ ِٵ خٳ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٚٳ٫َ عٳًَ  ٖٴ

ٕٳ ْٴٛ ٚٳايكٻابٹ﴿ ;(62)ايبكط٠:  ﴾ٜٳشٵعٳ ٖٳازٴِٚا  ٔٳ  ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٕٳ ٦ٔإ ٔٳ ٛ َٳ ٔٵ آ َٳ ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣ 

ٚٳ٫َ بٹاهللٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٛٵفٷ عٳًَ ٌٳ قٳايٹشّا َؾ٬َ خٳ ُٹ ٚٳعٳ ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٕٳ  ْٴٛ ِٵ ٜٳشٵعٳ (. نُا 69)املا٥س٠:  ﴾ٖٴ

إىل اهلل، ٚا٭غاؽ ٖٛ اٱميإ ٚايعٌُ.  ٌٷبٴ١ ا٭زٜإ ٚمجٝع ا٭ْبٝا٤ غٴِ َٓٗا إٔ نآؾٗٳِؿٜٴ

 ١.رلِٖ اؾٓٸ١ ا٭زٜإ َكؾامل٪َٕٓٛ ٚاحملػٕٓٛ َٔ نآؾ

ٍٸ ع٢ً اؿهِ َطًكّا نُا إٔ ٖٓاى آٜاتٺ ١ ع٢ً املػ٦ٝني بايعصاب، ٚباؾٓٸ تس

٘ٴ َؾُأَٚي٦ٹَو ﴿يًُ٪َٓني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات:  ٘ٹ خٳطٹ٦ٝٳتٴ ٚٳَأسٳاَطتٵ بٹ ٝٹٸ٦ٳ١ّ  ٔٵ َنػٳبٳ غٳ َٳ بٳ٢ًَ 

ٕٳَأقٵشٳابٴ  ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٓٳٸ١ٹ *  ايٓٳٸأض  ُٹًُٛا ايكٳٸايٹشٳاتٹ ُأَٚي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ اِيذٳ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳايَٸصٹٜ

ٗٳا خٳايٹسٴٕٚ ِٵ ؾٹٝ (. ٜٚعٗط َٔ ٖصٙ اٯٜات قبٍٛ ا٭عُاٍ َٔ ايصٜٔ 82ـ  81)ايبكط٠:  ﴾ٖٴ

ٓٴِٛا ﴿يف ٖصا املٛنٛع ٖٞ:  ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚاٯخط٠. ٚأنجط اٯٜات قطاس١ّ َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٚٳايكٻابٹ ٖٳازٴِٚا  ٔٳ  ٕٳ ٦ٴٚٳاٖيصٹٜ ٔٳ بٹاهللٹٛ َٳ ٔٵ آ َٳ ٌٳ قٳايٹشّا َؾ٬َ ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣  ُٹ ٚٳعٳ ّٔ اٯخٹٔط  ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٛٵفٷ   خٳ

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵعٳْٴٛ ٖٴ ٚٳ٫َ  ِٵ  ٔٗ ٝٵ إش تصنط ث٬ث١ ؾطٚط يكبٍٛ ايعٌُ: اٱميإ  ;(69)املا٥س٠:  ﴾عٳًَ

، ايؿطٚط ايج٬ث١ زٕٚ قٝسٺ تٵٚايعٌُ ايكاحل. ٚقس ٚضزٳ ;ايّٝٛ اٯخطاٱميإ بٚ ;باهلل

ع٢ً شيو ميهٔ تعطٜـ  . بٓا٤ٶٜٚعٗط َٓٗا إٔ ايكبٍٛ ٜؿٌُ أعُاٍ أٌٖ ايهتاب أٜهّا
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ٌٸ»ٌُ ايكاحل مبا ًٜٞ: ايع ٌٕ إٕ ايعٌُ ايكاحل ٖٛ ن  ،تػتشػٓ٘ ؾطط٠ اٱْػإ ؾع

ٌٸ ٚػسٙ خًٝكّا ٌٕ ب٘. ؾايعٌُ ايكاحل ٖٛ ن ميهٞ يف ؼكٝل ا٭غباب اييت دعًٗا  عُ

ّ هلل كسٻا٭عُاٍ اـًٝك١ ٚاؾسٜط٠ بإٔ تٴ :أخط٣ اهلل ٫غتُطاض سٝا٠ اٱْػإ، أٚ بعباض٠ٺ

 .(27)«تعاىل

 

 ــــــ ٌني املطوٌنياملتلوِّ يف زؤًٙٞآٚٞ اإلمياْ 

ٖصٙ  تٵ. ٚبايطبع ٚضزٳ(28)ب١ٖٵٜعين ايطُأ١ْٓٝ ٚعسّ اـٛف ٚايطٻ يػ١ّ «اٱميإ»

ِٸايه١ًُ مبع٢ٓ ايتكسٜل أٜهّا  .(29)«اي٬ّ»تعسٜتٗا بـ  . ٖٚصا ا٫غتدساّ ٜتٸهض سني ٜت

َٹ»ٚقس ٚضز يف ايكاَٛؽ:  ٔٸآ ، أٟ ايؿدل ايصٟ ٜٛثل ب٘، أٚ املس١ٜٓ ٔ ٜعين َط٦ُ

َٹّٓا...﴿اييت ٫ خٛف ؾٝٗا:  ٕٳ آ ٘ٴ َنا َٳٔ زٳخٳًَ ٖٳصٳا ...﴿ ;(97)آٍ عُطإ:  ﴾...ٚٳ ٌٵ  ضٳبِّ ادٵعٳ

َٹّٓا  .(30)«(126)ايبكط٠:  ﴾...بٳًَسّا آ

يًتكسٜل،  أَا يف يػإ ايعطب ؾكس ٚضز اٱميإ مبع٢ٓ ْكٝض ايهؿط، َٚطازؾّا

يباب  ، ٖٚٞ َكسضٷ«أَٔ»َٔ دصض  «اٱميإ»ن١ًُ  تٵيًتهصٜب. ؾكس اؾتٖك نٓكٕٝض

. ٚسني ٜسخٌ «ايطُأ١ْٓٝ ٚعسّ اـٛف»يف ايًػ١ ٜعين  «ا٭َٔ»ض. صٵاٱؾعاٍ َٔ ٖصا اَؾ

ٕٔ أٚ ؾ٤ٞٺ ٚنع أسسٺ»ٖصا اؾصض باب اٱؾعاٍ ٜكبض َعٓاٙ  إٔ وع٢ »ٚ «يف َأَ

ٕٔ ،ايؿدل با٭َإ  .(31)«ٜٚهٕٛ يف َأَ

إىل املع٢ٓ ايًػٟٛ يٲميإ، ٚعسٸٚا َعٓاٙ ا٫قط٬سٞ تكسٜل اهلل  ٚاغتٓس ؾطٜلٷ

يًذٌٗ، ٫ٚ  ْٚكٝهّا ،َٔ ٖصا املٓطًل ٜهٕٛ اٱميإ يف زا٥ط٠ املعطؾ١ٚٚضغايت٘.  ٚايٓيبٸ

ٔٸ(32)ق١ً ي٘ بايعٌُ تكع يف ٖصا املكاٍ ٖٛ تًو اؿكٝك١ اييت  «اٱميإ»املككٛز بـ  . يه

ـٷ ،ل ايٝكني ؾٝ٘مبع٢ٓ إْهاض َا ؼٖك ،ٛزًهؿط ٚاؾشي نسٸّا عٔ ايعًِ  ٖٚٛ كتً

 . ؾاٱميإ قؿ١ْ(33)٘ ٫ هتُع َع اٱميإٚاملعطؾ١. ؾاؾشٛز هتُع َع ايعًِ، يهٓٸ

ٕٵ، (34)ل ٖصٙ ايكؿ١ بايكًبكـ بٗا ايها٥ٔ، ٚتتعًٓٚدٛز١ٜ، ٜتٸ ٕٴ أٟ إ غٛف  آَٔ اٱْػا

 يف َع٢ٓ اٱميإ؟ ٌٖ ايعٌُ َػتذلٷ ئ هشس. ٚيف ن٤ٛ ٖصا املع٢ٓ

ٍٷ َٔ سكٝك١ اٱميإ أٚ أضناْ٘؟ ٚتعٛز  ٌٖ ايعٌُ دع٤ٷ :آخط ْؿػ٘ ٖٓا ٜططح غ٪ا

ت٘ خًؿ١ٝ ٖصا املٛنٛع إىل ؾذل٠ قسض اٱغ٬ّ; سٝح ظٴزٸ بايعٌُ يف سكٝك١ اٱميإ َٚاٖٝٸ
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إخطاز  ١ً متٸكِّم ٚاملصاٖب اٱغ١َٝ٬، ناـٛاضز ٚاملعتعي١، ٚيف احملطٳٌ بعض ايؿٹبٳَٔ قٹ

ٜٴ ٔٵَٳ ٔٵ ، أٚ عٵطٹمل   .(35)ىايـ إمياْ٘ يف ايعٌُ، َٔ زا٥ط٠ امل٪َٓنيَٳ

ُني املػًُني، ٌ املتهًٚبٳٔ قٹكتًؿ١ عٔ سكٝك١ اٱميإ َ اتٺتكسِٜ ْعطٜٸ ٚقس متٸ

 َٓٗا:

إٔ سكٝك١ ب: اعتكس دِٗ بٔ قؿٛإ ٚأتباع٘ ١ املعطؾ٢١ قٛضٜٸ١ اييت تتبٓٸـ ايٓعطٜٸ1

 «ٚسس٠ ايعًِ ٚاٱميإ». ٚقس ْػب ايتؿتاظاْٞ خطّأ ْعط١ٜ (36)«املعطؾ١ ايعك١ًٝ»اٱميإ ٖٞ 

 .(37)ُٞ ايؿٝع١١ َتهًٚنآؾإىل 

إٔ ايؿاقٌ بني اٱميإ با١َٝ : تعتكس ايهطٸ١ ايك٢ٍٛ قٛضٜٸ١ اييت تتبٓٸـ ايٓعطٜٸ2

ٕٵعُٖا عٔ بعهُٗا ٖٛ اٱقطاض بايًػإ. ٚايهؿط َٚا ميِّ ايهؿط،  أبطٔ أسسٷ يصيو إ

ٔٷؾٗٛ ٚأظٗط اٱميإ، ٚاعذلف ب٘ بًػاْ٘،  ٕٵ ،سكٝكٞ َ٪َ ِ يف دٗٓٸ اـًٛزٳ اغتشلٸ ٚإ

ٕٵ َٔ ْاس١ٝٺٚبػبب نؿطٙ ايباطٔ.  ٔٵ أظٗط أسسٷ أخط٣، إ آَٔ بكًب٘، مل  ايهؿط، يه

 .(38)بِٗػٳَع، ١اؾٓٸ ، ٫ٚ ٜػتشلٸٜعتدلٚٙ َ٪َّٓا

ُٞ َٔ َتهًٚ بعضٷٜعتكس : اٱقطاض بايًػإ ٚايتكسٜلل بني ١ اييت تًٚؿـ ايٓعطٜٸ3

 بايكًب ٚإقطاضٷ إٔ سكٝك١ اٱميإ ٖٞ تكسٜلٷب ،ٞاؿًٓٚايطٛغٞ  نيكايؿٝع١، ناحملٚك

 .(39)بايًػإ

إٔ سكٝك١ اٱميإ ب: ٜعتكس املعتعي١ ٚاـٛاضز ٢ قٛض١ٜ ايع١ٌُ اييت تتبٓٸـ ايٓعطٜٸ4

َٳ ٜط٣إش  ;ٖٞ ايعٌُ ب ايصْٛب، طٳِكٜٚعكٞ ٜٚٳ ،ٜأتٞ املٓهط ٔٵاـٛاضز عسّ إميإ 

 .(40)بني ايهؿط ٚاٱميإ ٚتعتدلٙ املعتعي١ يف َطتب١ٺ

: ٜعتدل ا٭ؾاعط٠ اٱميإ يف زا٥ط٠ ٢ قٛض١ٜ ايتكسٜل١ اييت تتبٓٸـ ايٓعطٜٸ5

عًُا٤ ايؿٝع١ ايطأٟ، ٜٚعتكسٕٚ بإٔ اٱميإ باهلل  . ٜٚٛاؾكِٗ بعضٴ(41)«ايتكسٜل ايكًيب»

 .(42)أزل٢ َٔ املعطؾ١ ايعك١ًٝ

ـ بإٔ ًَ: ٜعتكس ايؿٝذ املؿٝس ٚغايب١ٝ عًُا٤ ايػٻ٢ اؾُع١ اييت تتبٓٸـ ايٓعطٜٸ6

ٕٳ ٌٷ بايكًب، ٚإقطاضٷ اعتكازٷ اٱميا  .(43)باؾٛاضح بايًػإ، ٚعُ

َٔ  ،ٕ َا١ٖٝ اٱميإإ :ميهٓٓا ايكٍٛات اييت َطٸ شنطٖا ٓا ايٓعطٜٸبٵإشا استػٳ

، ٚايعٌُ ٚايطاع١ «ايتكسٜل بايكًب، ٚاٱقطاض بايًػإ»ٚد١ٗ ْعط عًُا٤ ايؿٝع١، ٖٞ 
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َٔ آٜات ايكطإٓ ايعٌُ ايكاحل  نجرلٷ تٵ٫ ٜسخ٬ٕ َعُٗا يف زا٥ط٠ اٱميإ; إش عطَؿ

ٓٴِٛا ﴿: نُا يف قٛي٘ تعاىل ،ع٢ً اٱميإ َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ ُٹًُِٛا ايكٻايٹشٳاتٹٔإ )ايبكط٠:  ﴾...ٚٳعٳ

ٕٵ277 ٖصا ايعطـ زٕٚ دس٣ٚ. إشٕ  َٔ اٱميإ ٜٓبػٞ اعتباضٴ ناْت ايطاع١ دع٤ّا (، ؾإ

اٱميإ ا٫يتعاّ يف ايعٌُ، ٫ٚ ىطز امل٪َٕٓٛ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ مبا ٜكتهٝ٘ يف ٜؿذلط 

 .(44)َٓني ؾاغكنيسٸٕٚ َ٪إمياِْٗ، أٚ ٜأتٕٛ ايصْٛب، َٔ زا٥ط٠ اٱميإ، بٌ ٜٴعٳ

ٍٸ  إىل اٯٜات اييت تعطـ ايعٌُ ايكاحل ع٢ً اٱميإ ٖٓاى آٜاتٷ ٚباٱناؾ١ تس

َٹٔ شٳَنٕط ﴿أنجط ع٢ً ايؿكٌ بُٝٓٗا، نكٛي٘ تعاىل:  بٛنٕٛح ٔٳ ايكٻايٹشٳاتٳ  َٹ ٌٵ  ُٳ َٳٔ ٜٳعٵ ٚٳ

ْٵ ٚٵ ُأ ٚٳ٫َ َأ ٓٻ١َ  ٕٳ اِيذٳ ٔٷ َؾُأَٚي٦ٹَو ٜٳسٵخٴًُٛ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ْٳكٹرلّاجٳ٢  ُٴٛ ٔ ٖصٙ ٚتبِّ .(124)ايٓػا٤:  ﴾ٜٴِعًَ

 احل قس ٜهٕٛ َع اٱميإ أٚ بسْٚ٘.اٯ١ٜ إٔ ايعٌُ ايك

ٔٵ قشٝضٷ ٛٸ زٕٚ ؾوٛ إٔ ايعٌُ يٝؼ َٔ َا١ٖٝ اٱميإ، يه ٠ ي٘ بايؼ ا٭ثط يف ق

اٱميإ ٚنعؿ٘. ؾاٱميإ ٜك٣ٛ إثط املسا١َٚ ع٢ً ايطاع١، ٜٚهعـ بػبب اضتهاب 

ٕٵ; إشٕ ايعٌُ ايكاحل ٖٛ مثط٠ ؾذط٠ اٱميإاملعاقٞ.   ّاقاؿ ميإ ع٬ُّاٱمل ٜجُط  ؾإ

 .(45)ْتٝذ١ تهطاض املعاقٞ ٥ّا;، أٚ َٗذلٜهٕٛ نعٝؿّا

اٱميإ ٖٛ اغتكطاض ايعكٝس٠ يف »: «اٱميإ»١َ ايطباطبا٥ٞ يف تعطٜـ ٜكٍٛ ايع٬ٓ

 ٘ َٔ ايؿٓوَعتكساتٹ َٔ٪، َٚا ٜطبطُٗا ٖٛ إٔ امل٪َٔ ٜ«أَٔ»َٔ دصض  ايكًب، َٚأخٛشٷ

 آخط: اٱميإ ٖٛ ايعًِ بؿ٤ٞٺ . ٜٚكٍٛ يف َٛنٕع(46)«املعتكس ٞٵٔ ُٖا آؾتٳٜب، ايًصٜٵٚايطٻ

ٞٸ، . إشٕ ايعًِ ٚايٝكني بؿ٤ٞٺ(47)٬ُّٳٚا٫يتعاّ ب٘ عٳ ب٘، ٫ ٜهٕٛ  زٕٚ ا٫يتعاّ ايعًُ

ٜٓؿص يف  ّاأٟ عًُ ،ٜٓؿ٧ ايعٌُ . ؾؿٞ تعطٜؿ٘ ا٭خرل هس ايطباطبا٥ٞ اٱميإ عًُّاإمياّْا

ٍٷ ،ْؿػ١ٝ ضٚح اٱْػإ، ٚتٓتر عٓ٘ قؿاتٷ باؾٛاضح، ٚشاى ٖٛ ايتكسٜل ايكًيب.  ٚأعُا

٥ِّز ايعًِ ٚاملعطؾ١ باهلل ٚأْبٝايصيو ٫ ٜعتدل فطٸ َات يٲميإ، ٘ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ َك

ٌٸ ل يف ل اٱميإ. ؾٝسخٌ اٱشعإ ٚايتكس٫ٜظّ يتشٗك ٚؾطْط ١َْتًو املعاضف َكسٸ بٌ ن

إ، ٜٛدبإ ا٫يتعاّ ايعًُٞ مبا ٜكتهٝ٘ إ باطٓٝٸَا١ٖٝ اٱميإ، ُٖٚا أَطإ قًبٝٸ

ٕٴ»َٛنٛع ايتكسٜل ٚاٱشعإ. ٜٚؿطح ا٭َط مبا ًٜٞ:  ٕٳ ٜعين اٱميا ٚايتكسٜل  اٱشعا

ٕٳ ع٢ً شيو تطاؾل ايطاع١ُ . بٓا٤ٶ(48)«بات٘ َٚكتهٝات٘يتعاّ مبتطًٓٚا٫ ،بإَٔط  ايع١ًُٝ اٱميا

ايعٌُ ». يصيو لس ايكطإٓ ٜعطـ ق٘ إمجا٫ّبع َا أشعٔ ي٘ ٚقسٻَا; أٟ امل٪َٔ ٜتٻ إىل سٛس
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طِٖ دٵخ عٔ َأأٚ ؼسٻ ،١ٓػٳع٢ً اٱميإ سٝجُا شنط قؿات امل٪َٓني اَؿ «ايكاحل

ْٵ﴿اؾعٌٜ، نكٛي٘ تعاىل:  ٚٵ ُأ ِّٔ شٳَنٕط َأ ٌٳ قٳايٹشّا  ُٹ ٔٵ عٳ ٘ٴَٳ ٓٻ ٝٳ ٝٹ ٔٷ َؾًَٓٴشٵ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٝٳا٠ّ  جٳ٢  سٳ

ٕٳ ُٳًُٛ َٳا َناْٴِٛا ٜٳعٵ  ٔٔ ٖٴِ بٹَأسٵػٳ ِٵ َأدٵطٳ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵٔع ٚٳَي ُٹًُِٛا ﴿ ;(97)ايٓشٌ:  ﴾َطِّٝبٳ١ّ  ٚٳعٳ ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ اٖيصٹٜ

َٳآبٺ ٔٴ  ٚٳسٴػٵ ِٵ  ٗٴ  (.29)ايطعس:  ﴾ايكٻايٹشٳاتٹ ُطٛبٳ٢ َي

٭ٕ اٱميإ ; ب٘ يٝؼ إمياّْازٕٚ ا٫يتعاّ مبا ٜكتهٝ٘ ٜٚتطًٓ ز ا٫عتكاز بؿ٤ٞٺؾُذطٸ

ِٷ تأتٞ َع٘ ايطُأ١ْٓٝ ٚايػه١ٓٝ، ٫ٚ ميهٔ اْتعاع ا٫يتعاّ مبكتهٝات اٱميإ عٔ  عً

ٕٵ ٚغه١ٓٝٺ طُأ١ْٓٝٺ بساؾع ا٭ٖٛا٤  ;يتعاّ ايعًُٞ مبكتهٝات اٱميإُؾكس ا٫ نٗصٙ. ؾإ

ٌٸ ايٓؿػا١ْٝ يف َٛانع َا، ٫ ٜهٕٛ شيو زا٥ُّا  ٚد١ٗ ْعط. ؾُٔ (49)َٛنٕع ٚيف ن

ٕٴ١َ ايع٬ٓ ٜٓؿأ عٓ٘ ايعٌُ ٚايتػًِٝ. نُا ٜهتب يف شٌٜ  قًيبٸ ٜكنيٷ ايطباطبا٥ٞ اٱميا

ٕٳ...﴿اٯ١ٜ:  ٓٴٛ َٹ ٓٳا ٜٴ٪ٵ ٖٴِ بٹآٜٳاتٹ ٔٳ  اٱميإ باٯٜات ٜعين ايتػًِٝ »(: 156)ا٭عطاف:  ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

ٌٸ ناْت، نُا املعذعات اييت دا٤ بٗا  َعذع٠ّ ;ٚبطٖإ ٜأتٞ َٔ اهلل تعاىل آ١ٜٺ أَاّ ن

َٔ  ّاأٚ بطٖاْ ;أْؿػِٗ أٚ ا٭ْبٝا٤ٳ ;، نايؿطا٥ع ايس١ٜٝٓزلا١ّٜٚ ّاأٚ أسهاَ ;ا٭ْبٝا٤

ٛٸ ٝٻبطاٖني ايٓب أٚ  ×َٛغ٢ ٠يف تٛضا |قُس ٓٗا اهلل تعاىل يًٓيبٸ٠، نايدلاٖني اييت ب

 .(50)«ااهلل، ٚع٢ً اؾُٝع ايتػًِٝ شل ٗا آٜاتٴ. ؾٗصٙ نًٗ×لٌٝ عٝػ٢إ

ٕٸ سكٝك١ اٱميإ أزل٢ َٔ فطٸ ايطٚاٜات أٜهّا ٚتؿٝس بعضٴ ز ٖصا املع٢ٓ، بأ

 ،بايًػإ بايكًب، ٚإقطاضٷ اٱميإ تكسٜلٷ»املعطؾ١ ٚايعًِ، ؾكس قٌٝ يف تعطٜـ اٱميإ: 

ٌٷ بات اٱميإ، سٝح ملتطًٓ ، بٌ تبّٝٝٓا. إٕ ٖصا ايتعطٜـ يٝؼ سكٝكّٝا(51)«باؾٛاضح ٚعُ

ض َٛانب١ ايكٍٛ ٚايعٌُ يًُعطؾ١ يف ظٗٛض َا إىل َا١ٖٝ اٱميإ، ٜٚٛنِّ ٜطؾسْا إىل سٛس

ٕٵاٱميإ ٚػًٚ يف  مل تعٗط آثاض اٱميإ يف اـًل ٚايعٌُ ٫ ٜهٕٛ اٱميإ ضاغدّا ٝ٘. ؾإ

ٌٸ . بٓا٤ٶ(52)ايكًب ٕٵ ع٢ً شيو ٫ ق تعطٜؿ٘ مبٛانبت٘  متٸ يًعٌُ يف تعطٜـ اٱميإ، ٚإ

 ايتعطٜـ بايًٛاظّ.، ؾصيو َٔ باب يًعٌُ

 

ّٚ ّٚاملتلوِّ عِداْ ٞ اإلميًآ  ــــــ نيٌني املطٚش

تكسٜل  ;َٓٗا: ا٫عتُازّٚ املصاٖب املػٝش١ٝ ٚعًُا٥ٗا يٲميإ، ٛتًـ ؾٗؽ

ٞٸ ;املعطؾ١ َٔ  نيتباضظ ْعطتنيٝتٓاٍٚ املكاٍ ٚغ. (53)يبعض املعتكسات ايكبٍٛ ايعكً



 ،  

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايدلٚتػتاْت١ٝ:

 

 ــــــ ٞاهلاث٘هٚلٚ سؤٙٞاه

، سٝح لس ايعٓاقط تَٛا ا٭نٜٛينْسضؽ ٖصا املٓعٛض َٔ خ٬ٍ ْعط١ٜ 

 ايؿطٚح ايهاثٛيٝه١ٝ اؾسٜس٠ أٜهّا.ا٭غاغ١ٝ يٓعطٜت٘ يف 

 

 ــــــ عّ اإلمياْ األك٘ٙيناهعِاصس األضاضٚٞ يف ُعسٙٞ 

ي٘، ٜٚعتكس  عٔ املعطؾ١، ٜٚعتدل ايعكٌ َٛنعّا اٱميإ كتًؿّا ا٭نٜٛينهس 

ُٸٞ َٛنٛع اٱميإ  .خاضق١ يًطبٝع١، سٝح ٜكسٸم ايعكٌ ب٘ َا ٫ ٜطاٙ بأْ٘ َٖٛب١ْ ٜٚػ

 :نُا ًٜٞ تَٛا ا٭نٜٛين١ ميهٔ تبٝني ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يٓعطٜٸٚ. (54)أٚىل سكٝك١ّ

ٛٳ ٞ، ٚاٱشعإ شلا بايكًب. سٵأـ اٱميإ ٖٛ تكسٜل املعطؾ١ طا٭خباضص اييت دا٤ بٗا اي

ٛٳ» ٞٵظاٖطتٳؾٝؿطح  َٔ خ٬ٍ ع٬قتُٗا ببعهُٗا، سٝح ٜعتدل اٱميإ  «اٱميإ»ٚ «ٞسٵاي

ٛٳ ١ٺشا َاٖٝٸ بايطبع ٜعتكس ٚ. (55)ٚقبٛي٘ قًبّا ،ٞسٵَعطؾ١ٝ، ٖٚٞ تكسٜل َا دا٤ ب٘ اي

ع٢ً  إٔ اٱميإ يف ايسضد١ ا٭ٚىل ٖٛ قبٍٛ اؿكا٥ل املٛس٢ بٗا، بٓا٤ٶ ا٭نٜٛين

ات املبت١ٝٓ ايعكٌ ٜكبًٗا ٜٚصعٔ شلا. يصيو ٜعتدل اٱشلٝٸ١ ايهٓٝػ١ اييت ػعٌ َكساقٝٸ

 .(56)ع٢ً ايعكٌ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ

َٔ ا٭خباض ٚاملعاضف إىل ا٭ْبٝا٤،  ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ ٜٛسٞ اهلل فُٛع١ّ ٚبٓا٤ٶ

ٕٵ ٛٳٌ إيٝٗا إط٬قّابٗا اهلل َا نإ يًعكٌ ايتٛقټ مل ٜٛٔح ٚإ ٞ سٵ. يف ن٤ٛ ٖصٙ ايط١ٜ٩ يً

ٛٳٜهٕٛ اٱمي ٞ، سٝح ٜعين َعطؾ١ َا أٚسٞ، ٚتكسٜك٘ ٚاٱقطاض ب٘ سٵإ يف زا٥ط٠ اي

 .(57)قًبّا

ٔٸ ب ـ اٱميإ ْٛعٷ ٕ إ; أٟ َٔ ايسضا١ٜ ٚا٫عتكاز، ٜكع بني املعطؾ١ ٚايطأٟ ٚايع

، ؾٗٛ «ضا٫عتكاز ايكازم املدلٸ»اٱميإ وع٢ بؿططني َٔ ؾطٚط املعطؾ١، اييت تعين 

ناؾ١ٝ ع٢ً قسم ا٫عتكاز; ٭ٕ ٖٓاى ؾٛاٖس َٔ  ١ّميتًو أزٓي٘ ٫ قازم، يهٓٸ اعتكازٷ

ايؿطٚض تهعـ َٔ ؾٛاٖس قسم املعاضف عٔ اهلل ٚقؿات٘، ناـرل املطًل ٚايكسض٠ 

ّ يف قؿات عٵَٔ غرل املعكٍٛ يف َٝسإ املعطؾ١ اَؾ ٘أْٸ ا٭نٜٛيناملطًك١. يصيو هس 
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 .(58)ٚا٫عتكاز بٗا ،ايهُاٍ هلل

أز٢ْ َٔ  ع٢ً ؾٛاٖس ْاقك١ ٚغرل ناؾ١ٝ هعً٘ يف َطتب١ٺاٱميإ  إشٕ ابتٓا٤ٴ

ٔٸ خ٬ؾّا ٘،ايعًِ َٔ سٝح املعطؾ١. يهٓٸ  .(59)َٔ ايؿٛاٖس ٌٴدٵمل ٜٳ ،يًطأٟ ٚايع

ل مبا ىهع إٔ ايعًِ ٜتعًٓ ا٭نٜٛينب. ٜٚعتكس ٝٵِ ايػٳز ـ َٛنٛع اٱميإ ٖٛ عاَي

ٍٸ ٔٸ يًُؿاٖس٠، ٚتس ب، ٫ٚ ٝٵِ ايػٳل بعاَياٱميإ ٜتعًٖ عًٝ٘ ؾٛاٖس ٚبطاٖني ناؾ١ٝ. يه

ٕٕ ايعًِ ٚاٱميإ بؿ٤ٞٺ يصيو ٫ ميهٔ ٭سسٺ ،ع بؿٛاٖس ٚبطاٖني ناؾ١ٜٝتُتٻ  يف آ

َٸ ;ٚاسس ٕٵ ;طط يصيو ايؿ٤ٞ ايؿٛاٖس ايهاؾ١ٝ أٚ ٫ تتٖٛؾا إٔ تتٖٛؾؾإ طت ؾٗٞ َٔ تٖٛؾ ؾإ

ٕٵ ;باب ايعًِ  .(60)ط تهٕٛ َٔ باب اٱميإمل تتٖٛؾ ٚإ

اٱشلٞ ٖصٙ اٱضاز٠. ٜعتكس  ضٴٝٵل اٱميإ بإضاز٠ اٱْػإ، ٜٚػبل ايَؿٜتشٖكز ـ 

٘ٺ ا٭نٜٛين ٞٸ بٛدٛز تٛدٝ َٳ عك٬ْ  ً٘ يػسٸٝٵيٲميإ، ٜٚٴسخٌ عٓكط إضاز٠ اٱْػإ ٚ

ض اٱضاز٠ يف ٚٵإش ٜعتكس بسٳ ;ايهعـ ايصٟ ٜٓؿأ َٔ نعـ ايؿٛاٖس يتسعِٝ أغؼ اٱميإ

ٚإقطاض،  عكٌ إىل ا٫عتكاز باهلل ٚأقٍٛ ايسٜٔ بجباتٺع١ًُٝ اٱميإ، سٝح تأخص باي

. ؾع٢ً ايطغِ َٔ ايٓكل يف ايؿٛاٖس ٜععّ ع٢ً (61)ه١ هلل تعاىلشٵيٝكٌ إىل ايطاع١ امَل

 .(62)ايتكسٜل بٛدٛز اهلل، ٜٚصعٔ شلا

ض اٱشلٞ يف َٛنٛع ٝٵٜعتكس بايَؿ تَٛا ا٭نٜٛينيتؿات إيٝ٘ ٖٛ إٔ َٚا هسض ا٫

أٟ َا هعٌ إضاز٠ امل٪َٔ يف اٱميإ، ع٢ً ايطغِ َٔ ايٓكل يف ; اٱضاز٠ يف اٱميإ

ؿ٘ ايؿطاؽ ايصٟ ىًٚ ١، ٖٛ يطـ اهلل ايػابل، ايصٟ ٜسؾع باٱضاز٠ يػسٸايؿٛاٖس ٚا٭زٓي

ؼ ايجاْٞ َٔ ِك. ٚميهٔ ض١ٜ٩ يطـ اهلل ايساعِ يٲميإ يف ايٖط(63)ْككإ ايؿٛاٖس

ُٸطكٛؽ ايهٓٝػ١ ايػبع١، ٜٚٴ ٔ ٖٵسٝح ٜكّٛ ؾٝ٘ ا٭غكـ أٚ خًٝؿت٘ بسٳ ،«ايتأٜٝس»٢ ػ

. ٚقس أزخٌ ٖصا (64)«نٞ تؿٗس باملػٝض ;ٌ ضٚح ايكسؽتكبٻ» زّاٜطًب ايتأٜٝس َطزٸ ٔٵَٳ

٢ قٛض١ٜ اٱضاز٠ يف ات اييت تتبٓٸايطأٟ اٱضاز٠ يف زا٥ط٠ اٱميإ، ْٚتر عٓ٘ ظٗٛض ايٓعطٜٸ

 .(65)َٛنٛع اٱميإ

ٚٸٗٞ: ؾ ا٭نٜٛينأَا املؿه١ً يف ْعط١ٜ  ايٝكني بٛدٛز اهلل أنعـ  إْ٘ ٜعتدل :٫ّأ

ٝٸإٕ  :ثاّْٝا ;َٔ ايٝكني بٛدٛز ايطبٝع١ ط، ٜٚكبٌ ايتأثټ ،ّانٕٛ ايتكسٜل ٚا٫عتكاز اْؿعاي

٫ ٜعين تعًٓل اٱميإ با٭َٛض ايػٝب١ٝ تكابًٗا َع  :ثايجّا ;ك٘ض شلا يف ؼٗكٚٵهعٌ اٱضاز٠ ٫ زٳ
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، ٫ٚ ٜعين َا أْٗا ٫ تكع يف َتٓاٍٚ اؿٛاؽٸ إَٔٛض ; ؾُع٢ٓ غٝب١ٝايعًِ ٚاملعطؾ١ يعَّٚا

 يو خطٚدٗا َٔ غاس١ ايعًِ ٚايعكٌ.ش

 

 ــــــ اهربٗتطتاُتٚٞ سؤٙٞاه

ٖٛ ا٫عتُاز ع٢ً  «اٱميإ»ؼ إق٬ح ايهٓٝػ١، إٔ ٜعتكس َاضتٔ يٛثط، َ٪غِّ

ّٸ اعتُازٷ»ْ٘ إ :إش ٜكٍٛ يف َع٢ٓ اٱميإ ;اهلل ٔ يعٝػ٢ ًَعٵَٴ ٚسبٌّ ،ض اٱشلٞٝٵع٢ً ايَؿ تا

، ٚيٝؼ بصاتٺ إٔ اٱميإ اعتكازٷ ،تَٛا ا٭نٜٛيني خ٬ؾّا ،. ٜٚط٣ يٛثط(66)«املػٝض

ٕٷمبعطؾ١ٺ ٘ٺ . ؾٗٛ إميا ميهٔ تبٝٝٓٗا يف:  ل، تهٕٛ ع٬ق١ اٱْػإ ب٘ ع٬ق١َّتؿدِّ بإي

ٜكٍٛ . ٚنُا (68). ٚقس ٚنع يٛثط اٱميإ باملعطؾ١ املٛسا٠ بعس اٱميإ باهلل(67)«أْا ـ أْتٳ»

إش هس يٛثط ٚدٛز  ;٫ ٜبتس٨ اٱميإ يس٣ َاضتٔ يٛثط بايػ٪اٍ عٔ ٚدٛز اهلل :دٕٛ ٖٝو

ٕٕ ي٬غتس٫ٍ ٚايدلٖإ عًٝ٘.  ؾٝ٘ ساد١ْ ٢بكت٫  اهلل َٔ ايٛنٛح ٚايكطع١ٝ مبها

ؾاٱميإ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ يٝؼ املعطؾ١ ٚايعًِ بٛدٛز اهلل، بٌ اٱشعإ ٚايتػًِٝ إيٝ٘ 

قًب املٛنٛع يف اٱميإ ٖٛ ا٫عتُاز  إيٝ٘. ؾبايٓػب١ (69)ايعاٖطٚا٫عتُاز ع٢ً اهلل 

 .(70)ٚايجبات ٚايجك١

 

 ــــــ ٞ دْ٘ ٓٚم عّ اإلمياُْعسّٙ

 إقبا٫ّ تٵعٔ اٱميإ، ٫َق ِ ايدلٚتػتاْيت املعاقط، ْعط١ّٜقسٸّ دٕٛ ٖٝو، املتهًٚ

َٴسٜ٘ دصٚض ْعطٜٸ. ٜٚطدع بعض َ٪ِّٚاغعّا ايهٓٝػ١، أٟ يٛثط شٞ ًٹكٵت٘ إىل آضا٤ 

ع٢ً ٖصٙ ايٓعط١ٜ  إىل ايهٓٝػ١ ا٭ٚىل. ؾبٓا٤ٶ ،أقسّ َٔ شيو بٌ إىلٔ، ٜٚنايؿٔ ٚآخط

ٛٳ»تطًل تػ١ُٝ  َهُٕٛ »ايتاضٜذ. ٚبصيو  ع٢ً َطٸ وسثٗا اهلل َباؾط٠ّ ع٢ً إَٔٛض «ٞسٵاي

َٔ اؿكا٥ل عٔ اهلل، بٌ أثط اهلل املػتكِٝ يف ايتاضٜذ، ٚؼكٝل  ايٛسٞ يٝؼ فُٛع١ّ

ٛٳ(71)«َباؾط ي٘ يف ايتذطب١ ايبؿط١ٜ ٕضٚٵزٳ ٞ يف زا٥ط٠ اؿٛازخ، ٚيٝؼ سٵ. يصيو ٜكع اي

 ايكٍٛ.

ٛٳ»ع٢ً ٖصا ايتؿػرل َٔ  بٓا٤ٶٚ مبعاضف َٛسا٠،  ٫ ٜهٕٛ اٱميإ تكسٜكّا «ٞسٵاي

ُٸابٌ َعطؾ١  ٔ ايط١ٜ٩ ٚاٱزضاى، أٚ ايتعبرل ختٝاض١ٜ بأؾعاٍ اهلل يف تاضٜذ ايبؿط، ٜٚته
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. إشٕ اٱميإ يف زا٥ط٠ ايط١ٜ٩ ٚايتذطب١. ٖٚٛ َعطؾ١ (72)خاق١ بططٜك١ٺعٔ اؿٛازخ 

ٛٳ خ٬ٍ تًو  إىل زا٥ط٠ ايتذطب١ ايبؿط١ٜ َٔ ٞ ٚػطبتٗا، ٚقس زخٌ اهلُلسٵأسساخ اي

 اؿٛازخ.

ؾٝككس بٗا إٔ ظٗٛض اهلل يف ايعامل يٝؼ  «املعطؾ١ ا٫ختٝاض١ٜ بأؾعاٍ اهلل»أَا 

 ٔ ض٩ٜت٘ ٚا٫عتكاز ب٘، نُا أْ٘ يٝؼ َػتذلّأ اؾُٝع ٢َ ٜتُٓهبصيو ايٛنٛح ستٸ

ٌّ ;٢ ٜكعس ايػا٥طٕٚ ايكازقٕٛ مٛٙ عٔ َعطؾت٘ستٸ ّاٚكؿٝٸ ٫ختٝاض  إش ٫ ٜبك٢ ق

ٚيف  ;ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٚىل ٜ٪َٔ اٱْػإ زٕٚ إضاز٠ٺ ;ا اؿايتنيتاٱْػإ ٚإضازت٘ يف نً

ٕٵ يصيو ع١ًُٝ َعطؾ١ اهلل هب إٔ »أع٢ُ.  آَٔ ٜهٕٛ إمياّْا اؿاي١ ايجا١ْٝ ٫ ٜ٪َٔ، ٚإ

ُٸ  .(73)«ٚعٔ ضنا ،ع٢ً ايط١ٜ٩ بٓا٤ٶ ،يًؿطز طٸٔ ا٫ختٝاض اُؿتته

ٛٳ»أَا  تًو اؿٛازخ اييت ْهتػب  ـ نُا ٜطاٖا دٕٛ ٖٝوـ ؾٗٞ  «ٞسٵسٛازخ اي

َا ٜسضى  نٗصٙ يف سازث١ٺ كت ػطب١ْْٚط٣ ٜس اهلل ؾٝٗا. ؾهًُٓا ؼٓك ،َٓٗا ػطب١ّ

 .(74)اٱْػإ سٝٓٗا ٚدٛز اهلل ٚقؿات٘

ل باهلل تعاىل. ، ٜبتين ع٢ً ايتعًٜٗيبػط يصيو ٜعتكس دٕٛ ٖٝو بإٔ اٱميإ أَطٷ

ٌٸغٴ٘ إىل ايتذطب١: نُا إٔ اُ٭ٚايتٛدټ ،ٜٚكٍٛ يف تدلٜط تطى ا٫غتس٫ٍ  ؼ ا٭ٚىل يف ن

ِٕ ؼ ا٭ٚىل يعًِ ايه٬ّ. غٴٖٞ املؿاٖسات ايتذطٜب١ٝ، تؿٓهٌ َؿاٖسات ا٭ْبٝا٤ اُ٭ عً

ٛٳ ـ نُا أْٗا ؼ غٴٌ ُأتؿٚه ـ ٞسٵأٟ َؿاٖسات ا٭ْبٝا٤، اييت ٖٞ أبطظ ػاضب سٛازخ اي

ٝٸٓٳغٴ . ٚشلصا ايػبب (75)ُٗاِك١ ػاضب اٯخطٜٔ ٚغٴيكشٸ ١ خاق١، تكبض َعٝاضّأ زٜٓ

ٞٸٛٵَط أَطٷٖٛ ٜعتكس دٕٛ ٖٝو بإٔ اٱميإ ايسٜين يٝؼ ا٫عتكاز باملعاضف ايس١ٜٝٓ، بٌ   ع

ٟٸ  يف خهِ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ. تؿػرل

 َٚع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض َا ٚضز َٔ ْعطٜاتٺ ،َٔ ايؿطح ع٢ً َا َطٸ بٓا٤ٶٚ

 ;اٱضاز٠ ;از: املعطؾ١ٚؼًٌٝ يف ٖصا املٛنٛع، ميهٔ تبٝني دٖٛط اٱميإ يف ث٬ث١ أبع

 ٚايعاطؿ١:

ٝٵَو » يف املعاَرل:٬ع. ٚقس دا٤ كٗا زٕٚ ا٫ٓطأَا املعطؾ١ ؾ٬ ميهٔ ؼٗك ٌٴ عٳًَ ٜٳتٻهٹ ٚٳ

ِٵ تٳتٵطٴِى َطايٹبٹَٝو ٜٳا ضٳبټ ُٳَو، َ٭ْٻَو َي ٕٳ اغٵ . إشٕ زٕٚ املعطؾ١ ٜهٕٛ ايػرل يف (76)«اِيعٳأضُؾٛ

َټ٫ٚ ٜػتٓس ع٢ً أغإؽ ،يف ايعًُات ّاطٝٵططٜل اٱميإ غٳ ٬ت . ؾاٱميإ ٜبتين ع٢ً تأ
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 .(77)أٚ قه١ٝ( عك١ْٝ٬ )ا٫عتكاز بكسم خدٕل

 .(78)ٚطاع١ ا٭ٚاَط ،٢ يف ا٫يتعاّ مبٛنٛع اٱميإأَا اٱضاز٠ يف اٱميإ ؾتتذًٓ

. َٚٔ ٖصا اؾاْب «املػٝض ايتػًِٝ املطًل ٱضاز٠ ايطبٸ»س َٔ اٱميإ عٵٜٚعين ٖصا ايبٴ

ٕٴ ٚٳِيتٴ٬َسٹِغ  ،ٜٳا ابٵٓٹٞ»: ٚقبٍٛ املػٝض َٓذّٝا ،ايكًب هلل اٱميإ ٖٛ إشعا َأعٵطٹٓٹٞ َقًِبٳَو، 

ٓٳاَى ُططٴقٹٞ ٝٵ ُٴتٵعٳبٹنيٳ » ;(79)«عٳ ُٹٝعٳ اِي ٞٻ ٜٳا دٳ ٛٵا ٔإَي ِٵٚٳثٳتٳعٳاَي ْٳا ُأٔضُوُه ٚٳَأ  ،ٍٔ ُٳا  ;(80)«كٹًٝٹٞ اَ٭سٵ

ِٵ» ٝٵُه ُٹًُٛا ْٹرٔلٟ عٳًَ َٹِّٓٞ ،اٹسٵ ُٴٛا  ٛٳانٹعٴ اِيَكًِبٹ، َؾتٳذٹسٴ ;ٚٳتٳعٳًٖ َٴتٳ ٚٳ ٚٳزٹٜعٷ  ٚا ضٳاسٳ١ّ َ٭ِّْٞ 

ِٵ  .(81)«يٹٓٴُؿٛغٹُه

ٕٴ »، ٚا٭ٌَ. ٚأَا ايعاطؿ١ يف اٱميإ ؾٗٞ َٔ ْٛع ا٫عتُاز، ٚاؿبٸ َٻا أٱميٳا ٚٳَأ

ُٳا ٜٴطٵدٳ٢ ٛٳ ايجَِّك١ُ بٹ ٗٴ َٴٕٛض ٫َ تٴطٳ٣ ،َؾ ٕٴ بٹُأ ؾٝٓبػٞ إناؾ١ ا٫عتُاز ع٢ً املػٝض إىل  .(82)«ٚٳأٱَٜكا

 .(83)املعطؾ١ ٚاٱشعإ عكٝك١ اٱلٌٝ

ين يٲميإ، أٟ ػطب١ اٱْػإ، إىل ٖٵس ايصِّعٵع٢ً ايبٴ س دٕٛ ٖٝو نجرلّاٜٚ٪ٚن

ٚٵضداْب اعتكازٙ  ٔٵ بسٳ ُٸ ايعكٌ يف َٛنٛع اٱميإ. يه ٔ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ َعطؾ١ ٌٖ تته

 َٓ٘ ع٢ً شيو. إٜهاسّا سٵ٫؟ مل لٹ ل أٚاهلل املتؿدِّ

 

ّٚ اهسؤٙٞى األضاع يف َواخَل  ــــــ هإلمياْ ٞاملطٚش

١ ٖٞ أْٗا أساز١ٜ اؾاْب، أٟ تتُشٛض سٍٛ اٱميإ املؿه١ً ا٭غاؽ يف املػٝشٝٸ

ٜٵٙ َٔ آضا٤ املؿٚهطٴِنَا َه٢ شٹ عٔ ايعٌُ. ٚيف بعٝسّا لس غًب١  اتُٗا أٜهّأ ْٚعطٜٸطٳ

ِٸ س ايعًُٞ َٔ اٱميإ، ٚقطف ايٓعط عٵبصيو إُٖاٍ ايبٴ ؾهط٠ اٱميإ زٕٚ ايعٌُ، ٜٚت

. نُا إٔ (84)«نيؾاٱميإ ؾكط ا٭قٌ ا٭غاغٞ يس٣ املػٝشٝٸ»شات٘.  عسٸإىل اٱميإ 

 .(85)زٕٚ ا٫يتؿات إىل ايعٌُ ،ؽ تتٓاٍٚ َٛنٛع اٱميإَٔ آٜات ايهتاب املكسٻ نجرلّا

م إىل ع٬ق١ اٱميإ ٚايعٌُ سني عح نُا إٔ بعض املكازض املػٝش١ٝ ٫ تتططٻ

 .(86)ٚآثاضٙ َٛنٛع اٱميإ، بٌ تتٓاٍٚ ْتا٥ر اٱميإ

 ×ايػبب ٚضا٤ ايذلنٝع املؿطط ع٢ً اٱميإ ٖٛ إٔ املػٝشٝني ٜعتدلٕٚ عٝػ٢ٚ

; بؿسا٥٘ ْؿػ٘ قطباّْا ;ؾؿٝعِٗ يًٓذا٠، ٜٚعتكسٕٚ بأْ٘ ٜكًض ايع٬ق١ بني اهلل ٚاٱْػإ

ٚٸ ×طت بػبب عكٝإ آزّايع٬ق١ اييت تعٖهتًو  شنطٙ  ٖٚصا َا. (87)ٍيف ايعَٔ ا٭
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ٌٴ اهللٹ اٖيصٹٟ »: ا بٛنٕٛحٜٛسٓٸ ُٳ ٛٳشٳا سٳ ٖٴ ٍٳ:  ٘ٹ، َؾَكا ٝٵ َٴِكبٹ٬ّ ٔإَي ٚٳؾٹٞ اِيػٳسٹ ْٳَعطٳ ٜٴٛسٳٓٻا ٜٳػٴٛعٳ 

ِٔ ٝٻ١َ اِيعٳاَي ٕٵ »أنجط:  ع٢ً شيو باْسؾإع ؼس بٛي. ٜٚ٪ٚن(88)«ٜٳطٵَؾعٴ خٳطٹ ٕٳ ٜٳذٹبٴ َأ َؾٔإشٵ شٳاَى َنا

ٓٵصٴ تٳِأغٹٝٔؼ اِيعٳاَي َٴ َٹطٳاضّا َنجٹرلٳ٠ّ  ِٳ  ٖٴٛٔضٜٳتٳَأٖي ْٵكٹهٳا٤ٹ ايسټ ٓٵسٳ ا َٳطٻ٠ّ عٹ ٗٔطٳ  ٕٳ َقسٵ ُأِظ ٘ٴ اٯ ٓٻ ٚٳيهٹ  ،ِٔ; 

٘ٹ ٝٻ١َ بٹصٳبٹٝشٳ١ٹ ْٳِؿػٹ ٌٳ اِيدٳطٹ ٝٴبٵطٹ  .(89)«يٹ

: «ْع١ُ»ٚاٱميإ باملػٝض  ،«يع١ٓ»ٕ املػٝش١ٝ تعسٸ ايؿطٜع١ إ :ل ايكًٍَٛدٻٚ

َٴٛؽٴ » ٘ٴ ايٓٻا ٜٳُكُٛي َٳا  ٌٻ  ٕٻ ُن ِٴ َأ ٔٴ ْٳعٵًَ ْٳشٵ َٴٛٔؽٚٳ ٔٳ ؾٹٞ ايٓٻا ٘ٹ اٖيصٹٜ ِٴ بٹ ٛٳ ٜٴَهًٚ ٗٴ ٞٵ ٜٳػٵتٳسٻ  ;َؾ يٹَه

ٔٳ اهللٹ َٹ ِٔ تٳشٵتٳ قٹكٳإم  ٌټ اِيعٳاَي ٚٳٜٳكٹرلٳ ُن  ،ِٕ ٌټ َؾ ٌټ شٹٟ »; «ُن َٴٛٔؽ ُن ٍٔ ايٓٻا ُٳا ٘ٴ بٹَأعٵ َ٭ْٻ

٘ٴ َٳ َٳا ٝٻ١ٹ; دٳػٳسٺ ٫َ ٜٳتٳبٳطٻضٴ َأ َٳعٵٔطَؾ١َ اِيدٳطٹ َٴٛٔؽ  ٕٻ بٹايٓٻا ٕٔ » .«َ٭ ٗٳطٳ بٹطټ اهللٹ بٹسٴٚ ٕٳ َؾَكسٵ َظ َٻا اٯ ٚٳَأ

ٝٳا٤ٹ ْٵبٹ ٚٳاَ٭ َٴٛٔؽ  ٔٳ ايٓٻا َٹ ٘ٴ  ٗٴٛزّا َي َٳؿٵ َٴٛٔؽ،   .(90)«ايٓٻا

بأْٓا  «ضغاي١ بٛيؼ ايطغٍٛ إىل أٌٖ ض١َٝٚ» سني تٛسٞ اٯٜات ا٭ٚىل َٔ يف

ُٳػٹٝ» :غٓذس ططٜل اـ٬م َٔ عكٛب١ املٛت ٝٳػٴٛعٳ اِي ٛټ ضٳغٴ٫ّٛ، بٴُٛيؼٴ، عٳبٵسٷ يٹ ُٳسٵعٴ ٔض، اِي

ٌٔ اهللٹ ْٵذٹٝ ُٴِؿطٳظٴ ٔٱ ُٴَكسٻغٳ١ٹ» ،«اِي ٘ٹ ؾٹٞ اِيُهتٴبٹ اِي ٝٳا٥ٹ ْٵبٹ ٘ٹ بٹَأ ٛٳعٳسٳ بٹ ٘ٹ» ;«اٖيصٹٟ غٳبٳلٳ َؾ ٓٹ ٔٔ ابٵ  ،عٳ

ٚٴ ٌٔ زٳا ٔٵ ْٳػٵ َٹ ٗٳ١ٹ اِيذٳػٳسٹٚاٖيصٹٟ قٳاضٳ  ٔٵ دٹ َٹ ِٵ »بكٛي٘:  ؼس شيو بٛي. نُا ٜ٪ٚن(91)«زٳ  َ٭ْٻُه

ِٵ ٓٵُه َٹ ٝٵؼٳ  ٚٳشيٹَو َي  ،ٕٔ ٕٳ، بٹأٱميٳا َٴدٳًٖكٴٛ ُٳ١ٹ  ٝٻ١ُ اهللٹ ،بٹايِّٓعٵ ٛٳ عٳطٹ ٍٕ» .«ٖٴ ُٳا ٔٵ َأعٵ َٹ ٝٵؼٳ  ٞٵ َي  َن

ٜٳِؿتٳدٹطٳ َأسٳسٷ  ٫َ»(92). 

َؾٔإشٵ َقسٵ »: ب اٱْػإ عاز٫ّػٳ٭ٕ ٜٴشتٳ أخط٣ تعسٸ اٱميإ ٚسسٙ غببّا ٖٓاى آٜاتٷٚ

 ٕٔ ْٳا بٹأٱميٳا ُٳػٹٝٔضتٳبٳطٻضٵ ٓٳا ٜٳػٴٛعٳ اِي َٳعٳ اهللٹ بٹطٳبِّ ّٷ  ٓٳا غٳ٬َ ٘ٹ يٹًِبٹطِّ، »; (93)«َي ٔٴ بٹ َٳ ٕٻ اِيَكًِبٳ ٜٴ٪ٵ َ٭

٘ٹ يٹًِدٳ٬َٔم ِٳ ٜٴعٵتٳطٳفٴ بٹ َٳعٳ »; (94)«ٚٳاِيَؿ ٌٴ  ٜٳِأُن ٕٳ  ٓٵسٹ ٜٳعٵُكٛبٳ َنا ٔٵ عٹ َٹ ّٷ  ٛٵ ُٳا َأتٳ٢ َق ٘ٴ َقبٵًَ َ٭ْٻ

ٛٵا َن ُٻا َأتٳ ٔٵ َي ٚٳيهٹ  ،ِٔ َٳ ٕٳ ٜٴ٪ٳخِّطٴاُ٭ ٕٔ ،ا ٔٳ اِيدٹتٳا َٹ ِٵ  ٖٴ ٔٳ  ٔٳ اٖيصٹٜ َٹ ٘ٴ، خٳا٥ٹؿّا  ٜٴِؿٔطظٴ ْٳِؿػٳ  .(95)«ٚٳ

ٔٸ املػٝشٝني قبٌ ظٗٛض ايدلٚتػتاْت١ٝ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بًعّٚ ايعٌُ ايكاحل  يه

إٕ اهلل ٜٓذٞ امل٪َٔ بؿٝه٘، ٫ٚ »يف سني ٜكٍٛ ايدلٚتػتاْتٕٝٛ: ; (96)يٓذا٠ اٱْػإ

ٟٸ ٍٷ(97)«يٲْػإ اغتشكإم ٜٛدب ايعٌُ ايكاحل أ ٕٵبإمياْ٘، ستٸ . ؾاٱْػإ عاز مل  ٢ ٚإ

 ب أعُاي٘ يف شيو. ٚيصيو نإ يٛثط ٜٓعط إىل دع٤ٺػٳشٵيف سكٝكت٘، ٫ٚ تٴ ٜهٔ عاز٫ّ

ٕٴؼَٔ ضغاي١ بٛي . ٚشيو (98)ٚسسٙ اٱميإ ٜهؿٞ يٓذا٠ اٱْػإ ، ٜٚكٍٛ يًطّٚ: اٱميا

ٍٸ ع٢ً عسّ  ٕ ٖٓاى عباضاتٺإخ٬ؾّا ملا ٚضز يف أدعا٤ أخط٣ َٔ ايعٗس اؾسٜس، سٝح  تس
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ٕٷ ٌٷ ،زٕٚ ضٕٚح دس٣ٚ اٱميإ بسٕٚ ايعٌُ، ٚتكؿ٘ بأْ٘ إميا ح بإٔ ٚأخط٣ تكطِّ ;ٚباط

كت كاف اٱْػإ بايعساي١. نُا إٔ عساي١ إبطاِٖٝ ؼٖكا٭عُاٍ ٖٞ ايؿٝكٌ يف اتٸ

ٍٳ َأسٳسٷَٳا اِي» بأؾعاي٘: ٕٵ َقا ٛٳتٹٞ ٔإ ٜٳا ٔإخٵ ٓٵَؿعٳ١ُ  ٘ٴ ٔإميٳاّْا :ُٳ ٕٻ َي ٍٷ ،ٔإ ُٳا ٘ٴ َأعٵ ٝٵؼٳ َي ٔٵ َي ٌٵ  ؟!ٚٳيهٹ ٖٳ

٘ٴ؟ ٕٵ ٜٴدٳًٚكٳ ٕٴ َأ ِّ، »، «ٜٳِكسٹضٴ أٱميٳا َٹ ٛٵ ٝٳ ٔٔ يٹًُِكٛتٹ اِي ٜٵ َٴعٵتٳاظٳ ٚٳ  ٔٔ ٝٵ ْٳ ٜٳا ٚٳُأخٵتٷ عٴطٵ ٕٳ َأرٷ  ٕٵ َنا ٔإ

َٵهٹ» ِٴ: ا ُٳا َأسٳسٴُن ٗٴ ٍٳ َي ٚٳاؾٵبٳعٳاَؾَكا ّٕ، اغٵتٳسٵؾٹ٦ٳا  ُٳا سٳادٳاتٹ  ،ٝٳا بٹػٳ٬َ ٖٴ ِٵ تٴعٵُطٛ ٔٵ َي ٚٳيهٹ

ِّتٷ ؾٹٞ شٳاتٹ٘ َٳ ٍٷ،  ُٳا ٘ٴ َأعٵ ٔٵ َي ِٵ ٜٳُه ٕٵ َي ٜٵهّا، ٔإ ٕٴ َأ ٓٵَؿعٳ١ُ؟ َٖهصٳا أٱميٳا ُٳ ُٳا اِي ، «اِيذٳػٳسٹ، َؾ

ٍٷ» ُٳا ْٳا يٹٞ َأعٵ ٚٳَأ ٕٷ،  ْٵتٳ َيَو ٔإميٳا ٌٷ: َأ ٍٴ َقا٥ٹ ٜٳُكٛ ٔٵ  ْٳا »، «يهٹ ٚٳَأ ُٳايٹَو،  ٕٔ َأعٵ َأٔضْٹٞ ٔإميٳاْٳَو بٹسٴٚ

ٕٔ ُٳايٹٞ ٔإميٳا ٕٳ »، «ُأٔضَٜو بٹَأعٵ ٓٴٛ َٹ ٝٳاطٹنيٴ ٜٴ٪ٵ ٚٳايؿٻ ٌٴ.  ٚٳاسٹسٷ. سٳػٳّٓا تٳِؿعٳ ٕٻ اهلَل  ٔٴ َأ َٹ ْٵتٳ تٴ٪ٵ َأ

ٕٳ! ٜٳِكؿٳعٹطټٚ ٌٴ »، «ٚٳ ٕٴ اِيبٳاطٹ ْٵػٳا ٗٳا أٱ ٜټ ِٳ َأ ٕٵ تٳعٵًَ ٌٵ تٴٔطٜسٴ َأ ٖٳ ٔٵ  ُٳاٍ ٚٳيهٹ ٕٔ َأعٵ ٕٳ بٹسٴٚ ٕٻ أٱميٳا َأ

ِّتٷ؟ ُٳصٵبٳٔض؟ »، «َٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ اِي ٓٳ ّٳ ٔإغٵشٳامٳ ابٵ ٍٔ، ٔإشٵ َقسٻ ُٳا ِٴ َأبٴْٛٳا بٹاَ٭عٵ ٖٹٝ ٜٳتٳبٳطٻضٵ ٔإبٵطٳا ِٵ  َؾتٳطٳ٣ »، «َأَي

ٕٴ ٌٳ أٱميٳا ُٹ ٍٔ ُأِن ُٳا ٚٳبٹاَ٭عٵ ٘ٹ،  ُٳايٹ َٳعٳ َأعٵ ٌٳ  ُٹ ٕٳ عٳ ٕٻ أٱميٳا ِٻ اِي»، «َأ ٔٳ ٚٳتٳ َٳ ٌٴ: َؾآ هٹتٳابٴ اِيَكا٥ٹ

ِٴ بٹاهللٹ ٖٹٝ ٘ٴ بٹطٸّا ،ٔإبٵطٳا ٌٳ اهلل ،َؾشٴػٹبٳ َي ٞٳ خٳًٹٝ ٕٳ »، «ٚٳزٴعٹ ٚٵ ٜٳتٳبٳطٻضٴ  ّاإشتٳطٳ  ٍٔ ُٳا ٘ٴ بٹاَ٭عٵ ْٻ َأ

ٙٴ ٚٳسٵسٳ  ٕٔ ٕٴ، ٫َبٹأٱميٳا ْٵػٳا  .(99)«أٱ

ٍٷ خ٬ؾّاٚ بإٔ إبطاِٖٝ عازٍ  ؼبأؾعاي٘ ٜعتكس بٛي ملا ٚضز ٖٓا َٔ إٔ إبطاِٖٝ عاز

ُٳا »: يف شيو ب، ٚيٝؼ ٭عُاي٘ أثطٷػٵٱمياْ٘ ؾشٳ ٘ٴ »َن ِٴ بٹاهللٹ َؾشٴػٹبٳ َي ٖٹٝ ٔٳ ٔإبٵطٳا َٳ آ

 .(100)««بٹطٸّا

َت يٲميإ ٚايعٌُ ايكاحل ٫ َؿطٸ سَِّع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض ايتعاضٜـ اييت ُقٚ

َٔ اٱميإ أٚ َٔ  دع٤ٷا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ يف َٛنٛع ع٬قتُٗا: ٌٖ ايعٌُ  َٔٔ اٱداب١ ع

ٌٸ اٱميإ أّ زٕٚ  ا٭سٛاٍ ٌٖ يًعٌُ ايكاحل َٔ أثٕط َكتهٝات٘ اـاضد١ٝ؟ ٚع٢ً ن

 ؟ٚزٕٚ ق١ُٝٺ ٜهٕٛ عبجّا

 ْعطميهٔ ايبشح يف ٖصٙ ايتػا٫٩ت َٔ دٛاْب كتًؿ١. ٚغٓبشجٗا يف 

 ١َ ايطباطبا٥ٞ.ضأٟ ايع٬ٓ َع ايذلنٝع ع٢ًُني ايؿٝع١، املتهًٚ

 

 ــــــ اإلضالًٚٞ، ُعسّٙٞ اهعآلًٞ اهطباطبا٢ٛ أمن٘ذدّااهسؤٙٞ 

 ــــــ إلمياْبااهعٌى اهصاحل  اارتاْ

ٕٴ بٓا٤ٶ بايًػإ،  بايكًب، ٚإقطاضٷ تكسٜلٷ»ٖٛ:  ع٢ً َا ٚضز يف ايطٚاٜات اٱميا
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ٌٷ  .(101)«باؾٛاضح ٚعُ

َٳس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ازٸ٪ِّت يٲميإ، ٜٚعتدلٕٚ ايكٍٛ ٚايؿعٌ  هسٕٚ ايكًب ق٬٘ ٔٵعا٤ 

هض يف ٚاتٸ ،ُا نإ اٱميإ أق٣ٛ ظاز ظٗٛضٙ. ؾهًٓ(102)عًٝ٘ املٓػذِ َع٘ زي٬ّٝ

٘ إىل اؾٛاضح. ؾشكٝك١ اٱميإ تعٗط بايعٌُ ايكاحل. ٚدٖٛط ايعٌُ ايكاحل ٖٛ ايتٛدټ

 .(103)اهلل

ٔٸ سٝح  عٔ اٱميإ، ١َ ايطباطبا٥ٞ ٫ هس ايعٌُ ايكاحل ناؾؿّاايع٬ٓ يه

ٟٸ ٌٕ ؾدٕل ٜكٍٛ: أ ٝٸ ٜكّٛ بعُ ، يهٓ٘ ٫ ٜهؿـ عٔ ٜهٕٛ عًُ٘ قاؿّا سػ١ٓٺ ١ٺبٓ

ـٷ  ،١َ ايطباطبا٥ٞ. إشٕ ايع٬ٓ(104)١ٓػٳ١ قاسب٘ اَؿيٓٝٸ إمياْ٘. ؾايعٌُ ايكاحل ناؾ

ميإ، بٌ عٔ اٱ طّايًصٜٔ ٜعتكسٕٚ بإٔ ايعٌُ ايكاحل ٜعٗط اٱميإ، ٫ هسٙ َعبِّ خ٬ؾّا

 ١ٓ خًؿ٘.ػٳسٳ ١ٺعٔ ْٝٸ ناؾؿّا

ٕٵ َٔ ايطأٜني املصنٛضٜٔ ٜكازؾٓا ٖصا ايػ٪اٍ: ٌٖ يًعٌُ ق١ُْٝ ٚاْط٬قّا نإ  إ

 ١ٓ؟ػٳسٳ ١ٺبٓٝٸ

ٌٸ١َ ايطباطبا٥ٞ ٫ تتُتٸع٢ً ضأٟ ايع٬ٓ بٓا٤ٶ ٝٸ ع ن ١ٓ ػٳسٳ ١ٺا٭عُاٍ اييت تكسض بٓ

إٔ ايعٌُ  ١َ ايطباطبا٥ٞإش ٜط٣ ايع٬ٓ; (105)ـ ع٢ً اٱميإبايك١ُٝ، بٌ ق١ُٝ ايعٌُ تتٖٛق

ٕٵ ٔٵ١ّ٦مل ٜهٔ غٝٸ ايكاحل ايصٟ ٜكّٛ ب٘ غرل امل٪َٔ، ٚإ ٫ ق١ُٝ ي٘. يصيو لسٙ  ، يه

خ ٯٜات اييت تتشسٻبا، ٜٚكٍٛ يف ا٫غتس٫ٍ زٕٚ اٱميإ يًك١ُٝس ع٢ً ؾكسإ ايعٌُ ٜ٪ٚن

ٍٸ شيو ع٢ً إٔ يعٌُ غرل امل٪َٔ ق١ُّٝ ٌٸ عٔ زضد١ امل٪َٓني ا٭زل٢: ٫ ٜس  بعٌُ ، َكاض١ّْأق

ٔٳ ﴿ :(106)امل٪َٔ، بٌ ٜعين شيو إٔ ٫ ق١ُٝ ٭عُاٍ غرل امل٪َٓني يف ايكٝا١َ ٚٵَي٦ٹَو اٖيصٹٜ ُأ

ٚٳظٵّْا َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ِٴ َي ِٵ َؾ٬ ْٴكٹٝ ٗٴ ُٳاُي ٘ٹ َؾشٳبٹَطتٵ َأعٵ ٚٳيٹَكا٥ٹ ِٵ  ٔٗ )ايهٗـ:  ﴾َنَؿطٴٚا بٹآٜٳاتٹ ضٳبِّ

ٌٸ105 ٌٕ (. إشٕ يه ٔٸ٦ّانإ أٚ غٝٸ ّٓاػٳ، سٳط ق١ُْٝبٳمل ٜٴشٵ عُ ٦ات ٫ ق١ُٝ ايػٝٸ . يه

ٕٵ ٚشيو بػبب ؾكساْٗا  ;تهٕٛ َٔ باب ؽؿٝـ ا٭عُاٍ نط شلا ق١ُْٝشٴ شلا، ٚإ

 .(107)يًك١ُٝ

ٔٸ١ّ٦ٔ غٝٸػٳاض اَؿ١َ ايطباطا٥ٞ ٫ ٜهٕٛ عٌُ ايهٓؿع٢ً ضأٟ ايع٬ٓ ؾبٓا٤ٶ  ، يه

بٳط تأنٝس اٯٜات ع٢ً ضبط ايعٌُ ايكاحل باٱميإ ٜأتٞ َٔ باب إٔ ايعٌُ ايكاحل ٜٴشٵ

ٔٵ(108)٫ٚ ق١ُٝ ي٘ يف ايكٝا١َ ،ٜٚؿكس أدطٙ ،زٕٚ اٱميإ ٕٵ. يه ّ ٚمل ٜكسِّ آَٔ أسسٷ ، إ

 ٱمياْ٘؟ ٌُ ايكاحل ؾٌٗ َٔ َٓؿع١ٺايع
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 ــــــمياْ اهعٌى يف ًٚصاْ اإل اٌٚٞ

إىل داْب ا٫يتعاّ  قًيبٸ ١َ ايطباطبا٥ٞ إٔ اٱميإ أَطٷايع٬ٓٓا، ٜعتكس ِؿنُا أغًَ

ٞٸ  ;(109)ٜطًل عًٝ٘ تكسٜكّا ؾتاض٠ّ ;يتعطٜـ اٱميإ كتًؿ١ّ . نُا ٜػتدسّ عباضاتٺايعًُ

١َ ايطباطبا٥ٞ إش ٫ هس ايع٬ٓ; (110)ط عٓ٘ با٫عتكازٚيف َٛانع ٜعبِّ ;ٚأخط٣ عًُّا

; ؾايتكسٜل ايصٟ ٜطَٞ إيٝ٘ ٖٛ ايتكسٜل ٚا٫عتكاز بني ايتكسٜل ٚايعًِ اخت٬ؾّا

ٞٸ خ يف نتاب٘ املٝعإ عٔ ايعًِ ؾٝتشسٻ ،٫ٚ ىتًـ عٔ ايعًِ .ٚيٝؼ ايٓؿػاْٞ ،املٓطك

٢ ايتكسٜل املكاسب املكاسب ي٬يتعاّ، ٚا٫عتكاز املكاسب ي٬يتعاّ، ٚستٸ

 .(111)ي٬يتعاّ

ٕٵٚاؿاقٌ َٔ أقٛاٍ ايع٬ٓ اٱميإ زٕٚ ا٫يتعاّ ٣ٚ َٔ سٵ٫ دٳ ١َ ايطباطبا٥ٞ ٖٛ أ

ق٬ح ٱ ضٙ ؾطعٷٚٵبسٳٖٛ ق٬ح ايعٌُ، ايصٟ إاٱميإ، ٖٚٛ  ظٗٛضٴ ٞبايعٌُ; ؾايتك٣ٛ ٖ

ِٸ مجٝع ا٭ْبٝا٤ بإق٬ح أعُاٍ ايٓاؽ، إىل داْب زعٛتِٗ  ا٫عتكاز ٚايط١ٜ٩. ٚيصيو اٖت

ٌ ع٢ً غبٝٚ ،. ؾُٛنٛع اٱْصاض يف ايكطإٓ ايهطِٜ سلٌ ايعكٝس٠ ٚايعٌُ(112)إىل ايتٛسٝس

ٕٵ َأْصٹضٴِٚا ﴿: قٛي٘ تعاىلاملجاٍ  ٙٹ َأ ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ َٳٔ ٜٳؿٳا٤  َٵٔطٙٹ عٳ٢ًَ  ٔٵ َأ َٹ ُٳ٥٬ٹَه١َ بٹاِيطټٚٔح  ٍٴ اِي ٓٳعِّ ٜٴ

ٕٔ ْٳِا َؾاتٻُكٛ ٘ٳ ٔإ٫ٖ َأ ٘ٴ ٫َ ٔإَي ْٻ ايعكٝس٠  ٞٵ. ؾا٭ْبٝا٤ َبعٛثٕٛ يٲْصاض يف َطسًتٳ(2)ايٓشٌ:  ﴾َأ

ٝٸ١ ١َ ايطباطبا٥ٞ ٖٓاى ع٬ق١ْ. إشٕ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايع٬ٓ(113)ٚايعٌُ بني اٱميإ  دٳسٳي

ايعٌُ ايكاحل زٕٚ  ٫ ٜكضٸسٟ اٱميإ زٕٚ ايعٌُ ايكاحل، ٚذٵ٬ ٜٴؾٚايعٌُ ايكاحل; 

 اٱميإ.

 

 ــــــ األدٓهٞ ٗاهربآني

يف َؿّٗٛ اٱميإ، ٚقس  ّايتعاّ ايعًُٞ ؾططّا ٫ظ١ََ ايطباطبا٥ٞ ا٫ٜعتدل ايع٬ٓ

ض ايعٌُ ٚٵط ٖصٙ اٯٜات بسٳسٝح تصٚن َٔ ايكطإٓ نؿٛاٖس ٱثبات َسٸعاٙ، دا٤ بآٜاتٺ

ٜطًل ع٢ً  «قػٔ»ُٸٞ امل٪َٕٓٛ ؾٝٗا باحملػٓني. ٚ. ٚقس غٴ(114)ايكاحل يف ثٛاب امل٪َٓني

ٕٸ اٱميإ (115)، ٜٚعٌُ قاؿّاٜتٸكـ اعتكازٙ باؿلٸ ٔٵَٳ . نُا أْ٘ بطٖٔ ع٢ً ضأٜ٘ بأ

ٌٸ ٕٵعامٕل غٝؿٌُ ن يف ساٍ إٔ ايهاؾط  ;ز ايعًِ أٚ ايتكسٜل أٚ ا٫عتكازنإ فطٸ ، إ

َٳ  .(116)ٜٚٓهطٙ ٜعطف اؿلٸ ٔٵاؿكٝكٞ ٖٛ 
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إىل اٱميإ،  َهاؾّا ١َ ايطباطبا٥ٞ ايعٌُ ؾططّاأخط٣ ٜط٣ ايع٬ٓ َٔ ْاس١ٝٺٚ

ٕٵ»٘، ٜٚكٍٛ يف شيو: َٓ٘ أٚ نًٓ ٚيٝؼ دع٤ّا ٌٷ متٸ إ باؾٛاضح  تعطٜـ اٱميإ بأْ٘ عُ

ٌٷ ٕ يفٜٛهٕٛ املٓاؾك إىل  ٚباٱناؾ١. (117)«باؾٛاضح ظَط٠ امل٪َٓني، ؾكس نإ شلِ عُ

ٍٸ اٯٜات اييت تتشسٻ ـَ خ عٔ ايكًب نُٛنٕعشيو تس ِ ع٢ً ايكًٛب، تٵيٲميإ، ٚا

 ِ تعطٜـ اٱميإ بايعٌُ.ِك٢ً غٴع، (118)ٚايطبع عًٝٗا

إٔ ل اٱميإ زٕٚ ايعٌُ، ع٢ً ايطغِ َٔ ١َ ايطباطبا٥ٞ: ميهٔ ؼٗكٜٚكٍٛ ايع٬ٓ

ٞٸ ايعٌُ ؾطْط ٬ٜظّ اٱميإ، َٚع ؾكسإ اٱميإ ؼبط ا٭عُاٍ. ٜٚطٜس بصيو إٔ  خاضد

ٛٸ ابتسا٤ ايعٌُ َٛدٛزٷ ٛٸبايك ط اٱميإ ٝٵٍ إىل ايؿعٌ يف غٳ٠ إىل داْب اٱميإ، ٜٚتش

ٌٸ اٱميإ ٜٓؿأ َٔ ا٫يتعاّ ايعًُٞ  ايتهاًَٞ. يصيو ا٫ط٦ُٓإ ايصٟ وكٌ يف ظ

 .(119)ب٘

ِٸ ١َ ايطباطبا٥ٞ إىل َٛنٛع ايك١ُٝ، ٜٚعتدل اٱميإ قاسب ا٭ثط ايع٬ٓم ٜتططٸ ث

ٕٕ ٕٵ. ٜٚكطِّيف ق١ُٝ ايعٌُ، سٝح ٫ ق١ُٝ يًعٌُ زٕٚ إميا ضاؾل  ح بإٔ ايعٌُ ايكاحل إ

١َ ايطباطبا٥ٞ ايع٬ٓ ؾؿٞ ْعط. (120)، ٫ٚ ق١ُٝ ي٘ زٕٚ اٱميإاٱميإ ٜهٕٛ شا ق١ُٝٺ

ٞٸ ضٷٚٵيًعٌُ ايكاحل زٳ اٱميإ يف َػرل٠ ايكطب إىل اهلل، ٚعًٝ٘ ؼكٝل  ضٚٵيسٳ تهًُٝ

ٛټعٵايٓتا٥ر يف ايبٴ ٕٔس ايعًُٞ. ؾُٔ املُهٔ تك ; أٟ نُا إٔ َٔ ٫ ٜعٌُ قاؿّا ض َ٪َ

ل كاحل يتشٗك٫ ًٜعّ ايعٌُ اي نصيو ل ايعٌُ ايكاحل زٕٚ اٱميإاملُهٔ ؼٗك

 اٱميإ.

ٌٸ٫ ٜتٸ ،محٝس٠ قؿ١ْ |ٞ بطغٍٛ اهللايتأغٸ» أطًل عًٝ٘  ٔٵَٳ كـ بٗا ن

َٳ، بٌ ٜتٸَػًُّا ، ٚأٚي٦و... ٜأتٕٛ بايعٌُ تتذ٢ًٓ ؾٝ٘ سكٝك١ اٱميإ ٔٵكـ بٗا 

 .(121)«ايكاحل

ٚٳ٫ ﴿ٜٚكٍٛ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ٗٳا  ُٴٛتٴ ؾٹٝ ٜٳ ِٳ ٫  ٓٻ ٗٳ ٘ٴ دٳ ٕٻ َي َٴذٵٔطَّا َؾٔإ ٘ٴ  ٜٳِأتٹ ضٳبٻ َٳٔ  ٘ٴ  ْٻ ٔإ

ٝٳ٢ ٌٳ*  ٜٳشٵ ُٹ َٹّٓا َقسٵ عٳ َٴ٪ٵ ٘ٹ  ٜٳِأتٹ ٔٵ  َٳ ِٴ ايسٻضٳدٳاتٴ اِيعٴ٢ًَ ٚٳ ٗٴ ـ  74)ط٘:  ﴾ايكٻايٹشٳاتٹ َؾُأَٚي٦ٹَو َي

75.) 

ٍٷ بٓا٤ٶٚ قاؿ١. ؾاجملطَٕٛ  ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ٖٓاى َ٪َٕٓٛ يٝؼ شلِ أعُا

ٔٵ ;مل ٜ٪َٓٛا ٚمل ٜعًُٛا قاؿّا ؾطٜكإ: ؾطٜلٷ مل ٜعًُٛا  ٚايؿطٜل اٯخط آَٓٛا، يه
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 .(122)قاؿّا

١َ ايطباطبا٥ٞ اض ٖصا ايطأٟ ٚاٯضا٤ ا٭خط٣ يف آثاض ايع٬َٓع ا٭خص بٓعط ا٫عتبٚ

ٜٓؿأ َٔ  ٘ بإَٔطايكًب ٚإشعاْٴ ٖٞ تكسٜلٴ يف ْعطٙميهٔ ايكٍٛ: إٕ سكٝك١ اٱميإ 

١َ ايطباطبا٥ٞ بعسّ ٬َظ١َ . يصيو ٜعتكس ايع٬ٓ(123)ايعًِ ب٘، َع ا٫يتعاّ مبا ٜكتهٝ٘

زاخٌ زا٥ط٠ َؿّٗٛ اٱميإ، ٜٚٓتر عٔ ايعٌُ ايكاحل ايصات١ٝ يٲميإ، ٚعسّ ٚقٛع٘ 

 ل ايعٌُ ايكاحل زٕٚ اٱميإ.ٕ ؼٗكشيو إَها

ٗٻَ ٜٚٛاؾل ايؿٗٝسٴ ٌّ ١ََطٟ ايع٬ٓط  ;يف ايعٌُ ايطباطبا٥ٞ ضأٜ٘ يف إٔ ايك٬ح شات

٢ زٕٚ اٱميإ، سٝح ستٸ ١َ، ٜعتكس بإٔ ايعٌُ ايكاحل شٚ ق١ُٝٺيًع٬ٓ خ٬ؾّا ،يهٓ٘

ٔٵستٸ ٜكٍٛ: ايعٌُ ايكاحل قاحلٷ ٫ ٜعطف اهلل ٫ ٜطتؿع عًُ٘  ٔٵَٳ ٢ زٕٚ اٱميإ، يه

ٔٵ ،إىل اهلل ٕٵ ٫ٚ وع٢ بايكبٍٛ. يه نإ عًُ٘ يٲْػا١ْٝ، ٚيٝؼ يصات٘، غٛف ئ  إ

 .(124)ـ عٓ٘ ايعصاب أٚ ٜطؾع٘، ؾٝدٚؿٜذلن٘ اهلل زٕٚ أدٕط

ٜعتكس  ايعٌُ ايكاحل مثط٠ اٱميإ. ؾٗٛ َٔ ْاس١ٝٺ ايٝعزٟ َكباح ٜٚعتدل ايؿٝذ

١َ ايطباطبا٥ٞ، ٖٚٛ املعٝاض َا١ٖٝ اٱميإ، ٚيٝؼ يف قًب٘، نايع٬ٓ بإٔ ايعٌُ خاضزٴ

أخط٣ ىايـ  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ض ا٫يتعاّ بايعٌُسٵٱميإ امل٪َٔ، ؾسضدات اٱميإ تعطف بَك

ٗٻ١ََ ايطباطبا٥ٞ ٚايؿٗٝس ايع٬ٓ ٟٳط َا اغتٓتذاٙ َٔ عسّ امل٬ظ١َ ايصات١ٝ  يف طٟ ايطأ

يف اٯٜات، ٜٚكٍٛ: ٜؿٝس شنط أنجط َٔ  ميإ ٚايعٌُ ايكاحل َٔ شنطُٖا َعّابني اٱ

 .(125)٬َظَتُٗا ايصات١ٝ آ١ٜ يٲميإ ٚايعٌُ ايكاحل َعّا 90

ٗٻٚا٫خت٬ف بني ايطأٜني ٖٛ إٔ ايع٬ٓ طٟ ٜعتكسإ بإٔ ١َ ايطباطبا٥ٞ ٚايؿٗٝس َط

ٌّ شات١ٝ بني اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل. بايطبع  يف ايعٌُ، ٫ٚ هسٕٚ ٬َظ١َّ ايك٬ح شات

ٗٻىتًـ ايع٬ٓ ٌُ طٟ يف إٔ غٝاب اٱميإ ٜؿكس ايع١َ ايطباطبا٥ٞ َع ايؿٗٝس َط

ٕٕايكاحل يػرل امل٪َٔ قُٝت٘، ٚو ٕٵ»، ٫ٚ ٚظٕ ي٘ يف اٯخط٠. بط ايعٌُ زٕٚ إميا نإ  ؾإ

ٌٕ  بٓا٤ٶٚ. (126)«ّٛاػٵٜهٕٛ َيٯخط٠، اأخطٟٚ، َٚٓؿعت٘ ايس١ْٜٛٝ ٫ تكٌ إىل  ايعٌُ زٕٚ طا٥

ٕٵع٢ً ضأٟ ايع٬ٓ نإ ق٬س٘  ١َ ايطباطبا٥ٞ وبط ايعٌُ ايكاحل زٕٚ اٱميإ، ٚإ

، أغاغّا قاؿّا إٔ يػرل امل٪َٔ ع٬ُّ ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟيف سني ٫ ٜعتكس  ;ّاشاتٝٸ

ٗٻخ عٔ إسباط ايعٌُ ايكاحل يػرل امل٪َٔ. أَا ايع٬ٓيٝتشسٻ ؿكإ طٟ ؾٝتٻ١َ ٚايؿٗٝس َط
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آخط، سٝح ٜعتكس  ُٗا ىتًؿإ َٔ داْبٺع٢ً ٚدٛز ايعٌُ ايكاحل يػرل امل٪َٔ، يهٓٸ

ٗٻ بُٝٓا هس١َٙ ايطباطبا٥ٞ بإسباط عٌُ غرل امل٪َٔ، ايع٬ٓ طٟ عا٬َّ ايؿٗٝس َط

ٕٵ ، امل٪َٔيتدؿٝـ ايعصاب عٔ غرل  يٲْػا١ْٝ. نإ َؿٝسّا إ

 ايٝعزٟ َكباح ٚايؿٝذ ١ ايطباطبا٥َٞايع٬ٓ ٞٵَا هسض ا٫يتؿات إيٝ٘ ٖٛ إٔ ضأٜٳٚ

اض يف ايسْٝا، يهٔ ١َ بٛدٛز ايعٌُ ايكاحل يًهٓؿًٜتكٝإ يف ايٓٗا١ٜ; سٝح ٜعتكس ايع٬ٓ

ٚٳ زٕٚ ق١ُٝٺ بايك١ُٝ ايس١ْٜٛٝ يعٌُ  ايٝعزٟ َكباح ; ٜٚعتكس ايؿٝذأخطٟٚ ٕٕظٵأٚ 

ٔٵ زٕٚ إٔ ٜٓتكٌ شيو إىل اٯخط٠، ؾٝهٕٛ زٕٚ دس٣ٚ. ٚىتًـ ايؿٗٝس  ايهاؾط، يه

ٗٻ إىل ٖصا املٛنٛع، سٝح ٫ هس ايعٌُ ايكاحل َبتّٓٝا ع٢ً  ْعطت٘طٟ ؾكط يف َط

 ١َ، ٫ ٜعتكس بإسباط عٌُ ايهاؾط.يًع٬ٓ ٚخ٬ؾّا ;اٱميإ

عٌُ طٜٔ تبٝني ع٬ق١ ايهؿط بائَ ايؿطح ٯضا٤ ٖ٪٤٫ املؿٚه ٜٚػتٛدب َعٜسٷ

كاحل أٚ عسَ٘ يف ساٍ ايعٌُ اي أثطايتػا٩ٍ عٔ  ٢ٔ تتػٓٸ٢ اٱداب١ عستٸ ;ايكاحل

 ايهؿط.

 

 ــــــ اهعٌى اهصاحلاهلفس ٗ

بذلى  ،ٜعين ايػذل ٚايتػط١ٝ. ٚنؿطإ ايٓع١ُ ٜعين إخؿا٤ٖا يػ١ّ «ايهؿط»

ٛٸ ٚأععِ نؿٕط .ايؿهط ٝٴكاٍ ٠. أَا ايهاؾط ؾٖٛ إْهاض ٚسسا١ْٝ اهلل أٚ ايسٜٔ أٚ ايٓب

. (127)ٜٓهط ٚسسا١ْٝ اهلل، أٚ ايٓب٠ٛ، أٚ ايؿطٜع١، أٚ ايج٬ث١ َعّا ٔٵف ايسٜين مَلطٵيف ايعٴ

١٦، ٚىؿٞ ٭ْ٘ وذب ؾططت٘ با٭عُاٍ ايػٝٸ ;ٖصٙ ايتػ١ُٝ «ايهاؾط»ٚتطًل ع٢ً 

. ٚايهؿط (128)٘ وذبٗا ٫ٚ ٜطٜس ض٩ٜتٗاَا تعٗط ي٘، يهٓٸ اؿكٝك١; مبع٢ٓ إٔ سكٝك١ّ

ٖ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ وذبٕٛ ، ٚايٓيبٸ ، ؾٝعاضض ؾطٜلٷ«ايٓيبٸ»ظٗٛض  هس َكازٜك٘ بعس

ٕٵ، (129)ٚخك١َٛٺ أٚ عٔ عٓازٺ ٚقس ٜهٕٛ َٛقؿِٗ ٖصا عٔ عسّ اقتٓإع. اؿلٸ نإ  ؾإ

 .أؾسٸ ٚؾاد١ ٜػتتبع عكابّا ايهؿط عٔ عٓازٺ

ٕٵَٔ ايهؿط يًُػًِ أٜهّا ٚقس ٜجبت ْٛعٷ س١ٜٝٓ ٜطًل مل ًٜتعّ بايٛادبات اي ، ؾإ

 ؾعً٘ ايهؿط أٜهّا.ع٢ً 

ٕٵ إشٕ َا١ٖٝ ايهؿط يٝػت إ٫ٓ نإ  ايعٓاز ٚايًذاد١ ٚايػعٞ ؿذب اؿكٝك١. ؾإ



 ،  
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ٕٵٜتُتٸ ٖٓاى أْاؽٷ ، ؾػٛف ئ زلّاامل ٜهْٛٛا َػًُني  عٕٛ بطٚح ايتػًِٝ ٚايكبٍٛ، ٚإ

 .(130)بِٗ اهللٜعصِّ

ل ٜٚػًب إٔ تططح آضا٤ كتًؿ١ يف ٖصٙ املٛانٝع، ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا تتعًٖ

ٗٻباجملتُع ٚتعاٌَ ايٓاؽ. ٚيف ٖصا ايبشح بٝٻ ٯضا٤ املططٚس١ يف ث٬خ طٟ أ ايؿٗٝس َط

 فُٛعات:

ّٸٕٛ أٚ َ٪ِّزٜٸـ ايتعسټ1 ، ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ ايعٌُ ٖٛ ا٭غاؽ. سٚ ايطمح١ ٚايكًض ايعا

ٌَٕا ٜكٍٛ َسٻ ؾػايبّا ٌٸ عُ ايجٛاب; ٭ٕ اهلل ايعازٍ  ٜػتشلٸ ٕٔػٳسٳ عٛ ا٫ْؿتاح ٚايجكاؾ١: ن

، ٖا يٝؼ تٛاؾكّٝا٤ٴا٭عُاٍ ٚغٛ ٔٴػٵأخط٣ سٴ َٔ ْاس١ٝٺ١ٓٚ. ػٳ٫ ٜهٝع أعُاٍ ايٓاؽ اَؿ

ٟٸ ٔٷػٳٔ سٳػٳم بني خًك٘، ٚايعٌُ اَؿ. ؾبُا إٔ اهلل ٫ ٜؿطِّبٌ سكٝكّٝا نإ،  ؾدٕل َٔ أ

ايكطإٓ ايهطِٜ  سناؾ١ إىل شيو ٜؿِّٚباٱٔ َٔ اؾُٝع. ػٳيصيو ٜكبٌ اهلل ايعٌُ اَؿ

ٝٸ ٝنيعا٤ ايٝٗٛز ٚاملػٝشازٸ ٚٳٚاملػًُني بأؾهً َٳٔ ﴿ُِٗ بأِْٗ خرل ا٭َِ: ٖٵتِٗ ٚ بٳ٢ًَ 

ٕٳ ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٘ٴ َؾُأَٚي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ ايٓٻأض  ٘ٹ خٳطٹ٦ٝٳتٴ ٚٳَأسٳاَطتٵ بٹ ٦ِّٳ١ّ  )ايبكط٠:  ﴾َنػٳبٳ غٳ

ٍٸ ع٢ً إٔ اهلل تعاىل ٜ٪تٞ اؾ (. ٖٚٓاى آٜاتٷ81 ٌّتس مبا عًُ٘  ُٝع ايجٛاب ٚايعكاب، ن

ٝٵطّا ٜٳطٳٙٴ ﴿ :أٚ ؾطٛ َٔ خرٕل ٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳ َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ُٳٔ ٜٳعٵ ٍٳ شٳضٻ٠ٺ ؾٳطٸّا ٜٳطٳٙ* َؾ َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ َٳٔ ٜٳعٵ  ﴾ٚٳ

 .(131)أٜهّا اض َكبٛي١ْ(. إشٕ أعُاٍ ايهٓؿ8ـ  7)ايعيعي١: 

ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ بإٔ سٚ ايػهب قبٌ ايطمح١ اٱشل١ٝ، ٕٛ أٚ َ٪ِّـ ا٫مكاضٜٸ2

ٌٸ . نُا ٜعتكسٕٚ (132)ني يًعصابايٓاؽ َػتشٓك اٱميإ ٖٛ ا٭غاؽ. ٖ٪٤٫ هسٕٚ ن

ٕٵ(133)ٌبٳِكبإٔ أعُاٍ غرل املػًُني ٫ تٴ َٔ املػًِ ٚغرل املػًِ ؾُا  نإ ايعٌُ َكب٫ّٛ . ؾإ

ٌٷ ; إشأثط اٱميإٖٛ  ؟ ٚظا٥س ٛٷػٵع٢ً إٔ اٱغ٬ّ َي املػاٚا٠ بني املػًُني ٚغرل املػًُني زيٝ

ت ب٘ اؾتسٸ طَازٺباض أعُاٍ ايهٓؿ تؿبَِّ٘ٔ غٛض٠ إبطاِٖٝ، سٝح  ٛا بآٜاتٺٚقس اغتسٓي

ـٺ ٫ٖ َٳ﴿ايطٜض:  ّٕ عٳاقٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٹ ايطِّٜضٴ ؾٹٞ  َٳازٺ اؾٵتٳسٻتٵ بٹ ِٵ َنطٳ ٗٴ ُٳاُي ِٵ َأعٵ ٔٗ ٔٳ َنَؿطٴِٚا بٹطٳبِّ ٌٴ اٖيصٹٜ جٳ

ٞٵ٤ٺ شٳيٹ ُٻا َنػٳبٴِٛا عٳ٢ًَ ؾٳ َٹ ٕٳ  ٍٴ اِيبٳعٹٝسٴٜٳِكسٹضٴٚ ٛٳ ايهٻ٬ ٖٴ . ؾٗ٪٤٫ ٫ (134)(18)ابطاِٖٝ:  ﴾َو 

ْٳ  .(135)عٷِؿٜٓاشلِ َٔ أعُاشلِ 

. إش ٜ٪َٕٓٛ بكبٍٛ ايعٌُ ايكاحل َٔ غرل املػًِ أٜهّا ;ـ املعتكسٕٚ بايتؿك3ٌٝ

ِّباٱٚ ٜطدعٕٛ ؾٝ٘ أغاؽ  ١ ايؿاعٌ، إىل سسٕٛٓٛ ْٝٸناؾ١ إىل ايتأثرل ا٫دتُاعٞ يًعٌُ ٜج
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ٝٸ ايك١ُٝ إىل  .(136)١ ٚايعكٝس٠ايٓ

ٚايباطٌ،  اؿلٸ ٞٵ١ ا٭زٜإ يف ؾطَٜكـ نآؾ١َ ايطباطبا٥ٞ ؾٝكِّأَا ايع٬ٓ

 ;ني. يصيو ميهٓٓا ٚنع٘ يف عساز ا٫مكاضٜٸ(137)ٜٚعتكس بإسباط أعُاٍ ؾطٜل ايباطٌ

اض ٫ إميإ شلِ، ؾتشبط أعُاشلِ. نُا إٔ اؿهِ ٜؿٌُ أٌٖ إش ٜكٍٛ: ايهٓؿ

قٛا يف سٝح ٜكٍٛ: أٌٖ ايهتاب آَٓٛا باهلل ٚبعض ا٭ْبٝا٤، ٚبصيو ؾطٻ ،ايهتاب

اهلل،  ٌٴغٴ، ع٢ً ايطغِ َٔ أِْٗ ضٴٚنؿطٚا ببعٕض إمياِْٗ بني اهلل ٚضغً٘، ؾآَٓٛا ببعٕض

ٌٕ٭ٕ اتٸ ;ٚبصيو ٫ إميإ شلِ ،(138)عٔ اهلل عِٓٗ قسٌّ ؾايكسټ ط بني اٱميإ غٳٚٳ داش غبٝ

ٕٷٚايهؿط ٫ ٜطنٞ اهلل، ٚع  ناملؿطنني. ،ي٘، يصيو ؼبط أعُاشلِ كٝا

 

 ــــــ ُقٌد ٗاضتِتاز

 طٜٔ ٜطؾسْا إىل َا ًٜٞ:٤ املؿٚهٔ يف آضا٤ ٖ٪٫ايتُعټ

ٚآضا٤ اثٓني َٔ ععُا٤  ،نيؽ يًُػٝشٝٸع٢ً َا ٚضز يف ايهتاب املكسٻ ـ بٓا٤ٶ1

ٌٻَؿٚه يًعٌُ ايكاحل يف َٛنٛع اٱميإ. ؾك١ُٝ ايعٌُ ايكاحل تأتٞ َٔ  طِٜٗ، ٫ ق

 يف ططٜل اٱْػإ; ؾُا َٔ أسسٺ باب ا٫يتعاّ بايؿ٪ٕٚ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايؿطٜع١ َاْعٷ

، ×ميهٓ٘ ؼكٝل ايهُاٍ يف تطبٝل أٚاَط اهلل. يصيو اؾتس٣ اهلل ايٓاؽ بعٝػ٢

 .١ٺٍ، ٫ٚ وتاز اٱْػإ إىل ؾطٜعٚٸط عٔ اٱثِ ا٭يٝهٚؿ

ٝٸ2 ٝٸّاـ ق٬ح ايعٌُ ٚؾػازٙ يٝؼ شات ١. نُا إٔ غرل امل٪َٔ ميهٔ إٔ ، بٌ ٜتبع ايٓ

ٌٷػٳٜٴشٵ ُٵنْٛٞ، ٚمبذطٸ قاحل. ؾًٮعُاٍ تأثرلٷ ب ي٘ عُ ٢ أثط شٳز عسّ اٱميإ ٫ ٜٴ

َٳ  ٛ أثطٖا ٫ ٜٓػذِ ٚايعسٍ اٱشلٞ.شٵايعٌُ. ٚيف ايٓٗا١ٜ إسباط أعُاٍ غرل امل٪َٓني ٚ

١َ اض َٔ أقٛاٍ ايع٬ٓاغتٓتاز غبب إسباط عٌُ ايهٓؿنُا ٫ ميهٔ 

ٕٵ يف إسباط أعُاشلِ،  اض أْؿػِٗ غببّااعتدل يف بعض املٛانع ايهٓؿ ايطباطبا٥ٞ، ٚإ

اض أٚ بعهٗا؟ ٌٖٚ عٌُ مجٝع ايهٓؿ ١ أعُاشلِ قبط١ْض ٌٖ إٔ نآؾ٘ مل ٜٛنِّيهٓٸ

ذِ َع ايعسٍ ٜٓػ ،بػبب ايهؿط ;ط أٚ بعهِٗ؟ ٌٖٚ إسباط مجٝع أعُاشلِبٳٜٴشٵ

ٞٸ ٕٵٚ؟ اٱشل ٕٵًِٗ اؿٝا٠ ايطٝٸٝٵيف ْٳ بعض أعُاشلِ ؾٌٗ يًبك١ٝ أثطٷ تٵَطبٹسٵُأ إ  تٵَطبٹسٵُأ ب١؟ ٚإ

َٳٖٛ اض ؾُا أعُاٍ مجٝع ايهٓؿ  بػبب دًٗ٘ ٚعسّ َعطؾت٘؟ ;مل ٜ٪َٔ َِٓٗ ٔٵسهِ 
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١َ ايطباطبا٥ٞ ٜطٜس ب٘ عًُا٤ أٌٖ ايهتاب، ايصٜٔ ب٘ ايع٬ٓ َا قطٻحبايطبع 

ٌٸٕٚ عٔ بعٕضٜ٪َٕٓٛ ببعض َا أَط اهلل ب٘ ٜٚكسټ . أٚاَط اهلل سلٌّ ، َع عًُِٗ بإٔ ن

ٔٵ  ١َ.ت ايع٬ٓؾاؾ١ٝ شلصٙ ايتػا٫٩ت يف نتابا أدٛب١ّ سٵمل لٹ يه

ٗٻ ٕٷٚقس نإ يًؿٗٝس َط ٕٵ»داَع ٚناٌَ يف ٖصا اـكٛم:  طٟ بٝا  يف ضأٜٞ إ

ٕٕ ٢ ا٭سٝا٤،أٚ ستٸ ،وػٕٓٛ إىل اٯخطٜٔ دس أْاؽٷٚٴ ع زٕٚ تٛٗق ،أٚ سٝٛإ... َٔ إْػا

ٌٕ ٕٵ ٕ يف أعُام نُا٥طِٖ ْٛضٷإ :يصيو...، ؾٝٓبػٞ ايكٍٛ َكاب أْهطٚا  َٔ َعطؾ١ اهلل، ٚإ

٘ ِٗ ٜصعٕٓٛ ي٘ يف أعُام نُا٥طِٖ; ؾإْهاضِٖ يف ايٛاقع ٜتٛدٻشيو بأيػٓتِٗ، يهٓٸ

ٚٳ ٛٻِٕٖٵإىل   .(139)«ضٚا بأْ٘ اهلل... ٚاهلل أعًِ، تك

ْتٝذ١ ٖصا ايبشح يف َع٢ٓ أضبع نًُات، أٟ: اٱميإ، ايعٌُ ميهٔ بٝإ 

ٝٸ ايكاحل،  .ٗاببعه ا١، ٚع٬قتٗايك١ُٝ، ٚايٓ

ٚٸ ١ قًيب، أَا تدلٜط املػٝشٝٸ بإٔ اٱميإ أَطٷ طٜٔ ع٢ً اعتكازٺ١ املؿٚهنآؾ :٫ّأ

ٍٕ ٱخطاز ايعٌُ َٔ زا٥ط٠ اٱميإ ؾػرلٴ ٕٵٚ; َكبٛ ٌٕ نإ ايعٌُ ايهاٌَ غرلٳ إ ل تشٗكيً قاب

 ض املػتطاع َٓ٘.سٵ٬ ٜٓبػٞ تطى ايَكؾ

إٔ ايعٌُ ايكاحل ٖٛ املعٗط اـاضدٞ ب١َ ايطباطبا٥ٞ ٜعتكس ايع٬ٓ :ثاّْٝا

ٝٸ ؾايعٌُ  ;ع بني ق٬س١ٝ ايعٌُ ٚقُٝت٘. ؾٗٛ ميِّّايٲميإ، نُا هس ق٬ح ايعٌُ شات

ٔٵبسٕٚ اٱميإ ٜهٕٛ قاؿّا ايعٌُ بني  ايٓػب١ٜعتدل  :أخط٣ بعباض٠ٺ٫ٚ ق١ُٝ ي٘.  ، يه

ٌٸاملكٛم اـعُّٛ ٖٚٞ ايايكاحل ٚق١ُٝ ايعٌُ  ٌٕ طًل; أٟ ن ٔٵِ قاحلٷقِّ عُ  ، يه

ٌټ ٌٕ يٝؼ ن ، ٖصٙ ايٓػب١ بُٝٓٗا يف اعتباض ايؿٝذ َكباح ايٝعزٟسٙ . ٜٚ٪ِِّٷِّٝقاحل َق عُ

ٕٵ ٌٸ ٚإ ٕٸ ن ٌٕ اختًـ َع٘ يف أ ِٷقاحل  عُ ٔٵقٝٸ ٌٸ ، يه ٌٕ يٝؼ ن ِٕ عُ  .قاحلٷ قٝٸ

ٗٻَأَا ايؿٗٝس  ٝٸٜٛاؾل ايع٬ٓ طٟ ؾُٔ ْاس١ٝٺط ١ ق٬ح ١َ ايطباطبا٥ٞ ضأٜ٘ يف شات

ِٷ ـ نايؿٝذ ايٝعزٟ ـأخط٣ ٜعتكس  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ايعٌُ . ٚتؿٝس بإٔ عٌُ غرل امل٪َٔ قٝٸ

ٌٸ ٌٕ أسازٜج٘ بإٔ ن ٝٸ ٕٔػٳسٳ عُ ٌٷبٓ ِٷ ١ خس١َ ايٓاؽ ٖٛ عُ إ طإ املػٝشٝٸ. أَا املؿٚهقٝٸ

ٗٻ إىلٜهٕٛ  ؾطأُٜٗا أقطب َا ٔٵضأٟ ايؿٗٝس َط يًعٌُ ايكاحل  كطٸإ ق٫٬٘ ٜٴ طٟ، يه

 يف زا٥ط٠ اٱميإ. 
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ّٞٚ  اهدٙاُٞ اهصزادغت

ّٚٞ ٗعدًٔابني   اهػسا٢ع

 

 السٍذ محمذ حاجتً شىركً

 حسٍن نمىيد. 

 فرلذ الجسائريترجمة: 

 

ْٞ  ــــــ خالص

يتشكٝل ايتهاٌَ ٚايػعاز٠  ١َْإٕ ٚنع ا٭سهاّ ٚايكٛاْني يف ا٭زٜإ َكسٸ

ا٭بس١ٜ. ٜٚػتٛدب ؼكٝل ٖصا اشلسف إٔ ٜطغٌ اهلل أسهاَ٘ بٛاغط١ ا٭ْبٝا٤ إىل 

ٔٵملٕ ٚايعامل ٛٵايبؿط، ؾٗٛ خايل ايَه ( ) يف  زٵمل ٜٔط كًش١ اٱْػإ. يه

ٟٸ املٓػٛب إىل ظضازؾت، ٚايٓلٸ عٔ  سسٜحٺ ايػُاٟٚ ايٛسٝس يس٣ ايعضازؾتٝني، أ

ػتا ٚايٓكٛم أؾ َععِ املٛانٝع ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ يف  ت١، بٌ دا٤ايؿطٜع

ٛټ ٍ يف كتًـ ايس١ٜٝٓ ايعضازؾت١ٝ ا٭خط٣. ٚقس ؾٗست ايؿطٜع١ ايعضازؾت١ٝ ايتػٝرل ٚايتش

ح بصيو املٛبصٕٚ ايعضازؾت، ٚا٭َط ـ أٟ تػٝرل ٚسصف بعض نُا ٜكطِّ ،املطاسٌ

ٌٸباغتُطإض ا٭سهاّ اؿكٛق١ٝ ٚايؿطع١ٝ ـ دإض ٛټ . ٚايػبب ٚضا٤ ن ٍ يف ٖصا ايتش

ا٭سهاّ ٚايكٛاْني إىل ايّٝٛ ٖٛ أْٗا َٔ قٓع ايبؿط ٚٚنع٘، ٚيٝػت َٔ ن٬ّ اهلل 

ٚٳ املطتبط١ بٗا يف ايسٜا١ْ  نٛعاتٖصا املكاٍ بتعطٜـ ايؿطٜع١ ٚاملٛ ٜٚبتس٨ٝ٘. سٵٚ
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ِٸ  املٛنٛعات بايتشًٌٝ ٚايسضاغ١. ٖصٙ تٓاٍٚ ٜ ايعضازؾت١ٝ، َٚٔ ث

 

ًْٞ  ــــــ قّدً

ٚيف  ;(1)َٛضز املا٤، ٚاملٛنع ايصٟ ٜ٪خص املا٤ َٔ ايٓٗط :ٖٞايؿطٜع١  يف ايًػ١

ٌ َا٤ اؿٝا٠، ٚايصٟ هطٟ يف قًب ٝٵيٓٳ ;ايططٜل ايكِٜٛ يٲْػإ :ا٫قط٬ح ٖٞ

ٌٸٛٵايَه ٕٕ ٕ، ٚميهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ يف ن ٍٸ عًٝ٘  بايططٜل اـامٸ ظَا ايصٟ ٜس

 .(2)ا٭ْبٝا٤

ٜتطًٓع إىل ايٛاقع،  ٔ: دع٤ٺٜٵَٔ ايتكٓٝـ هعٌ تعايِٝ ا٭زٜإ اٱشل١ٝ يف دع٤ٳ ْٛعٷ

ّٷ ا ٖٛ َٛدٛزٷُٸخ عٜٚتشسٸ يف إطاض ْكٌ ايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ أٚ َٔ َٓطًل  ،أٚ َعسٚ

ا ُٸخ عٚاؾع٤ اٯخط ٜتُشٛض سٍٛ ايٛدٛب ٚاملٓع، ٜٚتشسٸ; اعتكاز١ٜ تأغٝؼ َٓع١َٛٺ

ضٖا اهلل عٓ٘. ٚايؿطٜع١ ٖٞ ايٛادبات ٚاملُٓٛعات اييت قطٻهب ؾعً٘ أٚ َا هب ا٫َتٓاع 

بعٗا اٱْػإ يف أعُاي٘ ٚغًٛن٘ ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ. إٕ اشلسف َٔ سٝا٠ يٝتٸ ;تعاىل

٠ ٖٛ ْهٛز ؾدكٝت٘ يف سطنت٘ مٛ ا٭بس١ٜ. ٖٚصٙ اؿطن١ اٱْػإ يف عامل املازٸ

ِٸ اييت تؿٌُ ع٬ق١ ايصات ايبؿط١ٜ ل زٕٚ ايكٛاْني ٚايتهايٝـ ٫ ميهٓٗا إٔ تتشٓك ا٭ٖ

ِٸ ;ؼ اييت تطق٢ باجملتُعغٴا٭قٍٛ ٚاُ٭ ا٭ْبٝا٤ٳ . ٚيصيو آت٢ اهلُل(3)با٭َٛض ا٭خط٣  يٝت

ٞٸ  ّاٜؿٌُ تهايٝـ ٚسكٛق اغتٓباط ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات املطًٛب١ َٓٗا. إشٕ ايسٜٔ اٱشل

ايسٜٔ ايهاٌَ ٖٛ ايسٜٔ  :أخط٣ بعباض٠ٺٚيتٓعِٝ سٝا٠ اٱْػإ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.  ثابت١ّ

ٟٸيهآؾ ايصٟ يسٜ٘ َؿطٚعٷ  .(4)نإ إَٔط ١ فا٫ت سٝا٠ ايبؿط، ٫ٚ ىًٛ َٔ ايطأٟ يف أ

يف مجٝع  ا٭َط اؾسٜط با٫ٖتُاّ ٖٛ إٔ بعض ايؿطٚع ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ ثابت١ْ

سط١َ ايعًِ ٚذ، نٛدٛب ايعباز٠، ػٵايتػٝرل ٚايٓٻ اايؿطا٥ع ٚاملصاٖب، ٫ٚ ٜسخًٗ

ٜػع٢ يٲداب١ عٔ  تايٞاي . ٚايٓلٸ(5)شيو يعّٚ اٱْؿام يف غبٌٝ اهلل، ٚغرلٚبا، ٚايطِّ

َٓٗا: ٌٖ ٚضز شنط ٚأغاغ١ٝ سٍٛ َها١ْ ايؿطٜع١ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ،  أغ١ً٦ٺ

َا ٖٛ َكسض ايعضازؾت١ٝ يف اغتٓباط ٚاملٓػٛب إىل ظضازؾت؟  ايؿطٜع١ يف 

َا َس٣ ايتعاّ ايعضازؾتٝني بؿطٜعتِٗ ٚ أسهاَِٗ ايؿطع١ٝ ٚقٛاِْٝٓٗ اؿكٛق١ٝ؟

 ١؟ أّ غرل ؾطا٥عٝٸ ١ْٚثباتِٗ عًٝٗا؟ ٚايػ٪اٍ ا٭غاؽ: ٌٖ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ؾطا٥عٝٸ
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ىل إيف تكسِٜ املٛانٝع  تٛقٝؿ١ٝ ـ ؼ١ًًٝٝ، َػتٓسّا ب١٦ٝٗٺ ٜٚأتٞ ٖصا ايٓلٸ

َا ٜعٛز إىل  ١ّخاقٸٚط٠ يف ٖصا اجملاٍ، ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايعضازؾت١ٝ، ٚايٛثا٥ل املتٛٚؾ

ٕٵاحملٚك َٛنٛعات عٔ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ بني  تٵطٳتٖٛؾ كني ٚاملٛبصٜٔ ايعضازؾت. ٚإ

ٔٵامل٪ٖي  عا٤ بإٔ تٓاٍٚ املٛنٛعات بايططٜك١ اييت قاّ بٗا ٖصا ايٓلٸميهٔ ا٫زٸ ؿات، يه

ٌٷ ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ايصٟ دا٤ يف  ٫ غٝٻُاٚ، ي٘ غابكّا سٵدسٜس َٔ ْٛع٘، ٚمل لٹ عُ

ع٢ً اؾذلاض  ب املٛنٛع هب ايتصنرل بإٔ املكاٍ َبينًٌِّآخط املكاٍ. ٚقبٌ ايسخٍٛ يف قٴ

ّٴ) زلا١ٜٚ،  ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ زٜا١ّْ  ظضازؾت. ايٓيبٸ ( ٖٛ ن٬

 

 ــــــ طتاأفاهػسٙعٞ يف  سط٘زـ 1

ٟٸ سٴاملٓػٛب إىل ظضازؾت ٫ لٹ إشا ضادعٓا   عٔ ايؿك٘ أٚ سسٜحٺ ؾٝ٘ أ

إش ٜكٍٛ  ;ح ب٘ احملككٕٛ ٚاملٛبصٕٚ ايعضازؾتايؿطٜع١ أٚ ايكإْٛ، ا٭َط ايصٟ قطٻ

. ٜٚكٍٛ يف (6)«٫ٚ قاّْْٛا ،يف اؿكٝك١ يٝؼ ؾكّٗا »: احملكل ايعضازؾيت 

 .(7)«ايػُا١ٜٚ ؾطٜع١ّ ٫ ؼٌُ ضغاي١ »آخط:  َٛنٕع

 ، ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ؾطٖٚط: أبطظ َا ميتاظ ب٘ ٜٚكٍٛ املٛبص غطٚف 

ٛٸ) ٟٸ( َٔ ٚد١ٗ ْعطٟ ٖٛ خً ِٕ ٙ َٔ أ أٚ قإْٛ َصٖيب )ؾك٘( أٚطكٛؽ أٚ  سه

ٚايٓكٛم   ػتا يف ْػدت٘ ا٭خرل٠، ٚبا٭خلٸأؾ. يهٔ (8)ب٢ٓ ز١ٜٝٓ )ؾطٜع١(

ل مبدتًـ فا٫ت باملعتكسات اييت تتعًٖ ط٠، ١١ْ٦ًَٝ ٚايهتابات املتأخِّايس١ٜٝٓ ايبًٜٗٛ

 22ايصٟ ٜؿٌُ  ،ػتاأؾ ٚق١ً ايٓاؽ ببعهِٗ يف اجملتُع.  ،اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ

ٚٸ ني، يف َا عسا ايؿكً() ؾك٬ّ ٍ ٚايجاْٞ وتٟٛ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني اييت ا٭

 ٚضزٚز.  ايطٗاض٠، ٚاٯثاّ، ٚاؾعا٤ ٚايعكٛبات، ٚاييت ٚضزت ب١٦ٝٗ أغ١ً٦ٺ ؽلٸ

ٚٸ عٔ ٚنع أدػاز املٛت٢ يف ايعطا٤،  ػتا أسهاَّاأؾ لس يف  ٠ٺٍ َطٸٚ٭

٠، ٚأَجاشلا. ٖٚصا اؾع٤ عكٛب١ إٜصا٤ ايهًب، ثٛاب قتٌ اؿٝٛاْات ٚاؿؿطات ايهاضٸ

ِٸ ّٷَكسض تتٖٛؾ ٖٛ أٖ ّٷ تٵ. ٚقس ٚضزٳ(9)ش١ عٔ ايطٗاض٠ٚان ط ؾٝ٘ أسها ١ ؾآق ؾٝ٘ أسها

ّٕيًٓػا٤ يف أٜٸ ٟٸخاقٸ ا ِٕ ١، ٚمل ٜصنط ؾٝ٘ أ ُٗا َٔ اٱضخ ٗٵعٔ سكٛم املطأ٠، ٚغٳ سه

 .(10)ِ أبٓا٥ٗا، َٚا ؾانٌ شيوٗٵٚغٳ
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  ــــــ ـ اهِص٘ص اهفقٔٚٞ ـ احلق٘ا2ٞٚ

َٔ اٯثاض ايب١ًٜٛٗ، اييت  املككٛز ٖٓا بايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ ٖٛ فُٛع١ْ

ٌٸ متٸ  تسٜٚٔ ٚتٓعِٝ َععُٗا يف ايكطْني ايتاغع ٚايعاؾط. ٚنإ اشلسف َٔ تسٜٚٓٗا س

 :قهاٜا ايعضازؾت١ٝ. ٫ٚ ٜؿٛتٓا ايكٍٛ َا ىلٸ ع ايؿبٗات احملت١ًُ يفِؾاٱؾها٫ت ٚزٳ

ِٸ. أَا (11)ػتاأؾَٔ خطاب  ٕ اـطاب ايسٜين يف اٯثاض ايب١ًٜٛٗ أغ٢ٓ بهجرٕلإ  أٖ

 ٗٞ: ؾايٓكٛم اييت ٚضزت ؾٝٗا ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ ـ ايكا١ْْٝٛ يًعضازؾتٝني 

: ٫ ٜعطف اغِ ناتب٘ أٚ ناتبٝ٘، ٫ٚ املهطٚٙص ـ ؾاٜػت ْؿاٜػت طاملػتشبٸ1

٠ ؾكٍٛ، ؾًًهتاب عسٸ .(12)تاضٜذ نتاب١ ؾكٛي٘ املدتًؿ١ :أزمٸ تاضٜذ نتابت٘، أٚ بعباض٠ٺ

ِّ ٚؾٝٗا َٛنٛعاتٷ ٝٸ َا ىلٸ يف١ خاقٸٚع١، َتٓ  ١. ايطكٛؽ، ٚا٭عُاٍ، ٚاملٓاغو ايسٜٓ

ٌ َٔ أدٛب١ نبرل َٛبصٟ : ٖصٙ ايطٚاٜات تتؿٖهـ ضٚاٜات آشضؾطْبؼ ؾطخعازا2ٕ

يف كتًـ اجملا٫ت. ٖٚٛ َٔ  ّاؾكٗٝٸ غ٪ا٫ّ 148 ٔؾاضؽ، أٟ آشض ؾطْبؼ ابٔ ؾطخعاز، ع

 ىل ضأٜ٘ نجرلٷإأبطظ املطادع ايعضازؾت١ٝ ٚظعُِٝٗ يف ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ، ٚقس اغتٓس 

 .(13)َٔ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايعضازؾت١ٝ

: تعين َازٜإ ٖعاضزازغتإ ( ٖعاضزازغتإـ َازٜإ )َاتٝهإ، 3

١ ـ إىل مجع نآؾٚغع٢ امل٪ٚي فُٛع١ ا٭يـ ؾت٣ٛ. ٚقس مجعٗا ؾطر َطز ابٔ بٗطاّ.

ٛٸ ٗاايكهاٜا اؿكٛق١ٝ، ايٛاقع١ َٓٗا َٚا ميهٔ سسٚث ٠. ٚايكهاٜا املصنٛض٠ يف بايك

ه١ٝ، ًِبايكٛاْني املس١ْٝ، نايعٚاز، ٚايط٬م، ٚاٱضخ، ٚاملٹيف ايػايب ل تتعًٖ ايهتاب

 .(14)ٚايٛقا١ٜ، ٚغرلٖا

ِٸؾٖٛؿتإأَٝس أـ ضٚاٜات 4 ؾٖٛؿتإ، َٔ أَٝس ٭ دٛابّا 44ٖصا ا٭ثط  : ٜه

ابٔ َٗطآتـ. ٚوٟٛ َ٪ٖيؿ٘ ٖصا  عًُا٤ ايعضازؾت١ٝ ايباضظٜٔ، ع٢ً أغ١ً٦ 

 . (15)غٛا٤ اؿٝا٠ ايؿدك١ٝ ع٢ً سسٛ ٚقٛاْني ظضازؾت١ٝ ؽلٸ َصٖب١ّٝ َٛنٛعاتٺ

ِٸـ 5 ، َٚٔ ا٭َٛض ايٓازض٠ غرل ٚدٛابّا غ٪ا٫ّ 59ٖصا ايهتاب  : ٜه

 . (16)بعس املٛت م إيٝٗا اؿٝا٠ُاييت ٜتططٻ١ ؿكٗٝٸاي

ٜٚٓػب تأيٝؿ٘ إىل َٝسَٜٛاٙ ابٔ  .: أٚ فُٛع١ ايؿتا٣ٚ ايس١ٜٝٓـ ٚدطنطز زٜين6

ِٸ ٔٵ نبرلٷ دع٤ٷ ظضازؾت. ٚقس اختلٸ ع تهجط ؾٝ٘ املٛانٝع  َٓ٘ عٝا٠ ظضازؾت، يه
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 . (17)ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ

 :«غؿٓسٜاض ؾطر بطظٜٔإطأغ١ً٦ص ٖرلبس  »ٚ «ضٚا١ٜ ؾطْبؼ غطٚف» ـ 8/  7

و ػٴٚأدٛب١ عٔ ايٓټ وٜٛإ أغ١ًّ٦ ُٖٚأَ ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ ايب١ًٜٛٗ، 

 . (18)ايس١ٜٝٓ ٚايطكٛؽ ايعضازؾت١ٝ

 

 ـــــــ األسلاَ ٗاهعق٘بات 3

ٟٸ ٕٔ يف أ إىل داْب  ،ٚممٓٛعات ٖٓاى ٚادباتٷ ّاٚزلاٜٚٸ ّاسٸ إشلٝٸأٚ َصٖب ٜٴعٳ زٜ

َٸ ٜٔ َا عًِٝٗ يف ا٭َٛض ايؿطز١ٜ ٔ ٭تباع شيو ايس١ِّ، تبِّا٭قٍٛ ا٫عتكاز١ٜ ايعا

سٸ عٳايتشصٜط َٔ ا٭عُاٍ اييت تٴ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ متٸ باٱناؾ١ إىلٚا٫دتُاع١ٝ. ٚ

ِٸ ّٜاَا ٜعتدل َٓٗا تعسٸ ، ٚبا٭خلٸطّاَهٓٵَٴ ايتأنٝس يف ايٓٗٞ  ع٢ً سكٛم اٯخطٜٔ، ؾت

 هب َعاقب١ ؾاعًٗا اجملطّ ٚاٯثِ مبا ٜتٓاغب َع إمث٘. َاتٺاعتباضٖا قطٸ عٓٗا، ٚمتٸ

٫ٚ تػتج٢ٓ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ َٔ شيو، ٚقس شنط اؾع٤ ا٭غاؽ َٔ ا٭سهاّ 

ػتا أؾؾت اػتا. ٚقس شنط قإْٛ اؾعا٤ يف بعض املكاطع َٔ ٜأؾ ٚايعكٛبات يف 

ؾك١ٝٗ ـ سكٛق١ٝ، تتٓاٍٚ املٛنٛعات  تٛدس يف اٯثاض ايب١ًٜٛٗ ْكٛمٷ . ٚنُا َطٸ(19)ٜهّاأ

قػرل َٔ ا٭سهاّ  ٖٛ دع٤ٷ ايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يس٣ ايعضازؾتٝني. َٚا ٜأتٞ ٫سكّا

 : أؾػتا ٚاؾعا٤ املصنٛض يف 

 

 ــــــ أـ تقدٙظ اهلوب

َٔ ا٭سهاّ،  نجرٕل َطَٛق١، ٚقس اغتشٛش ع٢ً َها١ْْ يًهًب يف 

ٟٸ . ؾُٔ اٯثاّ قتٌ نًب املا٤ (20)يف عساز اٯثاّ تٵنعٳٚٴ ،٢ إٖا١ْ ععاَ٘ي٘، ستٸ إٜصا٤ٺ ٚأ

َٳ ١ كتدل٠ إىل ٜكذلف شيو عًٝ٘ أخص عؿط٠ آ٫ف سع١َ سطب دآؾ ٔٵ)ايكٓسؽ(، ٚ

١، ٚعؿط٠ عٔ عًُ٘، نُا عًٝ٘ قتٌ عؿط٠ آ٫ف سٝٸ اض٠ٺنهٓؿ ،ٖٛضاَعزاأقطق١ 

ٜطَٞ  ٔٵَٳ . ٚعكٛب١ُ(21)غًشؿا٠، ٚعؿط٠ آ٫ف من١ً، ٚعؿط٠ آ٫ف شباب١، ٚغرلٖاآ٫ف 

 .(22)َٝت ع٢ً ا٭ضض أيؿا دًس٠ ١ نًبٺظجٸ
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 ــــــ ب ـ أسلاَ اهِطا١

 ،١١ اـاقٸقاغ١ٝ يًشا٫ت ايٓػا٥ٝٸ ؼٌُ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايعضازؾت١ٝ أسهاَّا

 .ٚايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ يف  ض ٚاي٫ٛز٠. ٚقس شنطت ٖصٙ ا٭سهاّ بهجط٠ٺٝٵناَؿ

تعين ؾذل٠  يف َكطًشات  «زؾتإ»ْٚهتؿٞ ٖٓا بصنط أسسٖا: ن١ًُ 

ّٷض، اييت تتعًٖٝٵاَؿ  ،ؾع٢ً اؿا٥ض ا٫بتعاز عٔ ايٓاؽ ;١س٠ ٚؾآقَعٖك ل بٗا أسها

 ،َٗذٛض بعٝس عٔ ايٓاض ٚاملا٤ ٚايٓاؽ ، أٟ َٛنٕع«زؾتاْػتإ»ض يف ٝٵٚقها٤ ؾذل٠ اَؿ

ِٸ ٕٕ ٜٚت ٢ ٫ تػتكٟٛ، َٔ ايطعاّ ستٸ عط٢ ق٬ًَّٝعس١ْٝ ضخٝك١، ع٢ً إٔ تٴ إطعاَٗا بأٚا

ِٸ ِٸٜػػًْٛٗا بإزضاض ايبكط ) ث ثايج١، ٚعًٝٗا  ٜػػًْٛٗا باملا٤ يف سؿط٠ٺ ( يف سؿطتني، ث

. نُا إٔ ٖٓاى (23)٠ يف ايؿتا٤قتٌ ٦َيت من١ً يف ايكٝـ، ٦َٚتني َٔ ايها٥ٓات ايهاضٸ

 .(24)َٝتّا قاغ١ٝ يًُطأ٠ اييت تًس دّٓٝٓا عكٛب١ّ

 

 ــــــ ز ـ عق٘بٞ دفّ املٚت

٭ٕ املٛت  ;، ٚيصيو ٫ ٜٓبػٞ زؾٔ املٝت ؾٝٗاا٭ضض طاٖط٠ْ أؾػتايف َعتكس 

٢ تأنً٘ ٖطمئ، ؾٝذب ٚنع املٝت يف أع٢ً بطز )زمخ١( طأٚ ع٢ً املطتؿعاتص ستٸأغ٬ح 

قاغ١ٝ، ؾٝهطب  املٝت بايكُاف عكٛب١ّ. نُا إٔ يتػط١ٝ (25)ـٝٳاؿٝٛاْات آن١ً اؾٹ

َٳ(26)غٛط ٞٵؾاعًٗا أيَؿ  ع٢ً ايسؾٔ غ١ْٓ ٚميطٸ ،يف ا٭ضض ١ نًبٺأٚ دجٸ ٜسؾٔ َٝتّا ٔٵ. ٚ

اض٠ غٓتإ ؾ٬ تٛب١ ي٘، ٫ٚ ٜطٗط بايهٓؿ تٵدًس٠، ٚإٕ َطٻ ٞٵ٫ٚ ىطد٘، هًس أيَؿ

قاغ١ٝ، َٓٗا:  عكٛب١ّ ايؿطعٞ ٜكذلب َٔ املٝت أنجط َٔ اؿسٸ ٔٵ. نُا إٔ مَل(27)ٚايعكٛب١

 . (28)ّ، ٚغرلٖاسٳ(، ٚاملؿٞ ث٬ث١ آ٫ف َقبإزضاض ايبكط ) ٠ّإٔ ٜػتػٌ ث٬ثني َطٸ

 

 ــــــ د ـ امل٘ت اهسخٚص

ِٷ ٞٸل ع٢ً اٯثاّ اييت سسټًَِطٜٴ اغ عساّ(. ؾؿٞ ايسٜا١ْ املٛت )اٱ ٖا ايؿطع

دا٤  :ع٢ً غبٌٝ املجاٍؾعساّ(. َٔ اٯثاّ تػتشل املٛت ايطخٝل )اٱ ايعضازؾت١ٝ نجرلٷ

      عًٗا املٛت ٖٞ: ؾا : اٯثاّ ايهدل٣ اييت ٜػتشلٸ( يف أسس ؾكٍٛ )

ٕٔ ـ1   ;ٚإٜصا٥٘ ٦ّاغٝٸ إطعاّ ايهًب طعاَّا ـ3/  2 ;غرل ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ايسع٠ٛ إىل زٜ
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 .(29)فاَع١ اؿا٥ض ٚاؿاٌَ ـ5/  4

َٳَتسضِّ ٚيتٓؿٝص ٖصا اؿهِ ٜكطع أْاؽٷ ١، خاقٸ احملهّٛ بططٕم ط٠ ضأؽٳٗٳبٕٛ 

ط ؾطح يصيو يف ط مجٝع ععاَ٘. ٜٚتٖٛؾ٢ تتهػٻأٚ ٜهػطٕٛ دػُ٘ بأيٛاح خؿب١ٝ ستٳ

 ١، ٚضٚاٜ. نصيو ٚضز يف (30)ص ايجاْٞ ٚايجايح َٔ ط نيايؿكً

طايطٚا١ٜ ايب١ًٜٛٗص، ٚضٚاٜات ٖطَعزٜاض، ٚقس زض بٓسٖـ، ٚٚدطنطز زٜين، ْعع  

، نططم ػّاِهٔ عٳِؾ، تكطٝع اؾػِ، تٗؿِٝ ايععاّ، قطع ايطأؽ، ايسٻّااؾًس سٝٸ

ص ايطابع َٔ نط يف ايؿكٌ طشٴ :يتٓؿٝص سهِ اٱعساّ. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ ؾا٥ع١ٺ

ٝٸ  ٌّ ،١تكطٝع ايععاّ َٔ املؿاقٌ بػهانني َعسْ ٜٚؿعط  ،ٚاحملهّٛ س

بعس شنط مناشز َٔ ٖصٙ ايعكٛبات  ،٢ قاٍ نطٜػنت غٔ. ستٸ(31)بتٓؿٝص اؿهِ عًٝ٘

ٚٳ»ايٛسؿ١ٝ ايػطٜب١:   . (32)«ْٛاع َٔ ايتعصٜب ايػطٜبأيف ابتهاض  َٚٗاض٠ْ عٷَييٲٜطاْٝني 

َٔ  اـاَؼ عؿطص تػتشل املٛت ايطخٝل يف ايؿكٌ ط ٍ دطمي١ٺٚٸأ

 ٖٞ ايسع٠ٛ إىل أزٜإ غرل ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ. ٜٚكٍٛ ضنٞ، َذلدِ  

ْٝني، سٝح أقاّ املٛبصٕٚ ْعاّ يف ظَٔ ايػاغا»ٚؾاضسٗا، يف إٜهاح ٖصا اؾع٤: 

ِٕ ؽ يف َعتكساتِٗ، ٚتٓؿٝصِٖ س٠، َع َطاقبتِٗ ايٓاز، بؿعا٥ط َعٖكعٓٝـ َٚتؿسِّ سه

٘ بعض املٛبصٜٔ ٢ تٛدٻظاٖط٠ تطى ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، ستٸ تٵيًعكٛبات ايطٖٝب١، تؿؿٻ

ٌٸ ْتٝذ١ّ ;إىل اعتٓام املػٝش١ٝ َٳ يه نإ ٜذلى ايسٜٔ  ٔٵشيو ايكُع ٚايذلٖٝب. يصيو 

ع١. نصيو ؿٹبٳ ٌ بططٜك١ٺتٳِكض زَ٘، ٚنإ ٜٴسٳٗٵ٘ املٛت ايطخٝل أٚ ٜٴل عٓكايطزلٞ ٜطبٻ

ٕٔ ازع ٔٵَٳ َٔ ضداٍ ايسٜٔ  ٌ نجرلٷتٹ٘، نُا ُقدطٟ سهِ اٱعساّ يف سٓكآخط ُأ إىل زٜ

ٞٸ  .(33)«بػبب زعٛتِٗ إىل املػٝش١ٝ ;ٚاملػٝشٝني املػٝش

عٔ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٚاعتٓام  َٚٔ اٯثاّ اييت تػتشل املٛت ايطخٝل ا٫ضتسازٴ

ٕٔ ع٢ً أْٗا أععِ  ١ٝ ٚؾطٜعتٗا يف تعطٜـ ايسٜا١ْ ايعضازؾت آخط. ؾكس متٸ زٜ

ٕٔ ُٳ(34)ٚأؾهٌ زٜ َٔ اٱٜطاْٝني  هِ باٱعساّ. يصيو نجرلٷٜذلى ؾطٜع١ ظضازؾت سٴ ٔٵ. ؾ

بِٗ ٚظًُِٗ يف ظَٔ بػبب عٓـ املٛبصٜٔ ٚتعكټ ;ٚا عٔ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝايصٜٔ قسٸ

ِٸ ;عساّ بؿت٣ٛ املٛبصٜٔا اٱٛٵايػاغاْٝني، ٫َق ٕٔ ٭ِْٗ تطنٛا أؾهٌ ٚأٖ . أَا ٚأععِ زٜ

. يًععاّ، نُا ؾطح يف  ، أٚ تٗؿُّٝا، أٚ شعّاططٜك١ اٱعساّ ؾهاْت تكطٝعّا
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ٖٳ فٷٛٵٚقس ْتر عٔ ٖصٙ اٱعساَات ٚايتعصٜب َٔ داْب سه١َٛ املٛبصٜٔ خٳ ؾسٜس  عٷًَٚ

 .(35)بني ايٓاؽ

ٜطتس عٔ ايعضازؾت١ٝ ٜٚعتٓل اٱغ٬ّ  ٔٵعكٛب١ املٛت ايطخٝل مَل تٵطٳنٹٚقس شٴ

ٌٷ»ؾٖٛٝؿتإ: أَٝس أتني يف ايطغاي١ ايؿك١ٝٗ، ضٚا١ٜ َطٸ اٱغ٬ّ بعس  إٕ اعتٓل ضد

ٕٵ بسضد١  آمثّا سٸعٳايعضازؾت١ٝ، ٚبكٞ ع٢ً إغ٬َ٘، ٜٴ بكٞ  طزضد١ َٔ اٱثِص. ٚإ

َٳ ٜػتشلٸ ع٢ً إغ٬َ٘ غ١ّٓ ٘ ٜٚعتٓل اٱغ٬ّ ٜػتبسٍ زٜٓ ٔٵع٢ً إمث٘ املٛت ايطخٝل... 

ٕٵعكٛب١  بعس ايعضازؾت١ٝ يف اؿاٍ ٜػتشلٸ يسٜٓ٘ ا٭قًٞ، أٟ  سٵمل ٜعٴ . ٚإ

 .(36)«ٜهٕٛ َكرلٙ املٛت بإامتاّ ايػ١ٓ يف غهٕٛ غ١ٓٺ ،ايعضازؾت١ٝ

ٟٸ لٷشٚكَٴٖٚٛ ٜٚكٍٛ تؿٛنػٞ،  ٞٸ ظضازؾيتٸ ٖٓس ، عٔ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ؾاضغ

َٝس أتؿٝس ايطغاي١ اييت نتبٗا نبرل املٛبصٜٔ، »تطنٛا ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ:  ٔٵَٳ يف سلٸ

 ؾٖٛؿتإ، أٚاغط ايكطٕ ايعاؾط امل٬ٝزٟ/ أٚاغط ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ، َعًَٛاتٺأ

إىل  تٵضتساز عٔ زِٜٓٗ. ٚقس تهٕٛ مماضغاتِٗ أزٻأنجط عٔ غعٞ ايعضازؾتٝني ملٓع ا٫

نطَإ، ٚدباٍ، ٚع٢ً اَتساز ْٗط زٜاىل َٔ ز َٔ ؾاضؽ، ٚسٴططز املػًُني اُؾ

ٌٸ ُٵ ،سٸ آمثّانإ ٜعتٓل اٱغ٬ّ )أٚ زّٜٓا آخط( نإ ٜٴعٳ ظضازؾيتٸ اؿٛانط. ؾه ع ٓٳٜٴ

ِٸزخٍٛ ضٚس٘ إىل اؾٓٸ ٟٸ ٚؾاقسّا َٔ شيو نإ اجملتُع ٜعتدلٙ َٝتّا ١. ٚا٭ٖ  ;ؾطعّا سلٛ ٭

َٳ أَا ايططٜك١ ا٭خط٣ ؾهاْت ; ع٢ً ايعضازؾت١ٝ ٞبك ٔٵؾأَٛاي٘ نإ ٜطثٗا َٔ أًٖ٘ 

ٕٵ»تٛقٝـ أَٛاي٘:  ٍٕ نإ شٚ ؾإ ُٳل ع٢ً َاي٘ قإْٛ أسٚكٜطبٻ َا ٜػتٛيٞ  ٔٵ١ٝ ايػابل... ؾ

ٞٸ ٚٸ عًٝ٘ َٔ أتباع ايسٜٔ ايبٗ َٳْعطٜٸ . ؾُٔ ْاس١ٝٺ«ؾٝ٘ ٜهٕٛ قاسب اؿلٸ ٫ّأ اعتٓل  ٔٵ١ 

 .(37)«اٱغ٬ّ مل ٜهٔ يرلخ َٔ أقطبا٥٘ ايعضازؾتٝني

ع٢ً بعض ايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ نإ  بٓا٤ٶ ٘ٚمما هسض ا٫يتؿات إيٝ٘ أْ

ايعضازؾتٕٝٛ ٜعتكسٕٚ بٓذاغ١ غرل ايعضازؾتٝني. ؾكس ٚضز يف نتاب قس زض ْجط ط١٦َ 

َٳ بابٺ ٫ ٜٓتُٞ إىل ايسٜٔ  ٔٵيف ايٓجطص ٚدٛب بصٍ اؾٗس يف عسّ َؿاضن١ ايطعاّ َع 

ٕٵاي)ايهاؾط، غرل  ٫ ميهٔ ايؿطب  ٠ َا٤ٺؾطب غرل ظضازؾيت َٔ دطٸ عضازؾيت(. ؾإ

ِٸ َٓٗا، إ٫ٓ ٕٵ إٔ ٜت ٕٵ ;٠ َٔ املعسٕناْت اؾطٸ تطٗرلٖا. ٖصا إ اض أٚ ناْت َٔ ايؿدٸ ؾإ

تأنٝس لاغ١ غرل  . ٚقس متٸ(38)٫ٚ ميهٔ اغتدساَٗا أبسّا ،اـؿب غتبك٢ غرل طاٖط٠ٺ
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ٌٕ ،ايعضازؾيت ، يف ايطٚاٜات اؾطَبأٚ غرل  َباؾط ٚاْتكاٍ ايٓذاغ١ َٓ٘ بؿه

 . (39)ٚايهتابات ايب١ًٜٛٗ ا٭خط٣، نطٚاٜات زاضاب ٖطَعز ٚأَجاي٘

 

 ــــــ دِوٓـ ـ عق٘بٞ اجَل

اؾًس، ٚتبسأ غُؼ  ط١ًٜٛ باؾطا٥ِ اييت تػتشلٸ قا١ُّ٥ لس يف 

إىل ؾكس تكٌ عكٛب١ بعض اؾطا٥ِ ; ُا اؾتست ايعكٛب١ٜتكاعس عسزٖا نًٓدًسات، ٚ

َٳعؿط٠ آ٫ف  ٕٵ(40)ٜكتٌ نًب املا٤ )ايكٓسؽ( ٔٵدًس٠، نُا ٖٛ سهِ  نإ عسز  . ٚإ

ٔٵب٘ نجرلّا ػّااؾًسات يف بعض ا٭سهاّ َباَي ٜٓبػٞ عسّ إغؿاٍ إٔ عكٛب١ اؾًس  ، يه

ٟٸ ميهٔ اغتبساشلا ظعا٤ٺ يف  ٌ ٚقس ؾٖه .(41)يًُكاٜه١ زا٥ُّا ٚقاب١ًْ ،ْكس

ٝٸ ايٓكسٟ، َٛضزّاس باؾعا٤ ًِشيو، أٟ اغتبساٍ اَؾ  ملٛبصٟ ايعضازؾت١ٝ. ٚؾرلّا ّاَاي

نط يف س ايصٟ شٴٚاملعٖك ٜػرل َٔ ايعكٛبات ٚاؾعا٤ ايؿامٸ دع٤ٷ َٙا شنطْا

ٍٕإىل  . ٚمٔ عاد١ٺأؾػتا  ١ آخط ملعطؾ١ غا٥ط ايعكٛبات ٚايكٛاْني ايؿآق فا

إيٝٓا  تٵؾٝ٘ ٚيف كتًـ ايهتب ٚايطغا٥ٌ ايعضازؾت١ٝ اييت ٚقًَ تٵاييت ٚضزٳ ،ٚايػطٜب١

طايطٚاٜات ايب١ًٜٛٗص، ؾاٜػت ْاؾاٜػت  َٔ ظَٔ ايػاغاْٝني ٚبعسِٖ، نـطٚاٜات 

طأضض اـسٜع١ص، ضٚاٜات زاضاب ٖطَعز، قس زض ْجط  املهطٚٙص،  طاملػتشبٸ

ٚٸٓٚقس زض بٓسٖـ ط١٦َ باب يف اي  ٍ اـًلص، ٚغرلٖا. جط ١٦َٚ باب يف أ

ناْت  ايكٛاْني اؿكٛق١ٝ ٚعكٛبات إٔ ٜٚبك٢ ايػ٪اٍ ا٭غاؽ: ٌٖ 

 ب؟ػٵؾشٳ ناْت ضأّٜاأْٗا ل يف ظَاْٗا أّ تطبٻ

ٖصا  اؾٛاب عٔ، يف أؾػتال يف زضاغ١ ٜكٍٛ زاضَػتذل، ايعامل ٚاملتدكِّ

َٔ  نبرلّا ٜطا١ْٝ إٔ دع٤ّااٱٔ زضاغ١ املػتٓسات ٚايؿٛاٖس اٱٜطا١ْٝ ٚغرل تبِّ»ايػ٪اٍ: 

 ٔٵَٳ غذلابٕٛ قسٚض سهِ اٱعساّ علٸإإش ٜٓكٌ  ;ل يف ٚقتٗانإ ٜطبٻ قٛاْني 

ِّ ع٢ً اؿهِ  ، اييت تٓلٸخ ايٓاض أٚ املا٤. ٖٚصٙ ٖٞ قٛاْني ايؿكٌ ايجأَ َٔ ًٜ

ٔٵوطم دجٸ ٔٵباٱعساّ مَل اييت ْني ٚا٭سهاّ َٔ ايكعب ؼسٜس ايكٛا ١ املٝت بايٓاض. يه

٢ يف ظَٔ سهِ ناْت ؼٌُ طابع ايطأٟ. ؾشتٸ ٚاييت، ل يف ٚقتٗا سكٝك١ّناْت تطبٻ

ايػاغاْٝني، سٝح ناْت ايعضازؾت١ٝ ايسٜا١ْ ايطزل١ٝ يًٓاؽ ٚايسٚي١، ٫ ميهٓٓا 



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

ٌ ايكانٞ ٚاحمله١ُ يف بٳل َٔ قٹ١ ايكٛاْني ٚا٭سهاّ ناْت تطبٻّ بإٔ نآؾعٵاَؾ

يكػا٠ٚ ايكها٠ أٚ  ايكٛاْني اييت ؼٌُ طابع ايطأٟ شضٜع١ّ ٚقتٗا. ؾكس ناْت

 .(42)«نيايػٝاغٝٸ

إٕ »: يف تبٝني زاؾع املٛبصٜٔ يتٓؿٝص أسهاّ  ،ابٜكٍٛ بعض ايهتٸ

َا نإ  ب، بٌ غايبّاػٵز ايكها٠ ؾشٳيتؿسټ ايكٛاْني اييت شلا داْب ايطأٟ مل تهٔ شضٜع١ّ

ايطعب  يبحٸ بٛاغط١ املٛبص ٚاملؼ طَطتب١ َٔ ضداٍ ايسٜٔص ٚغ١ًّٝ تٓؿٝص أسهاّ 

َٸٚاـٛف بني ايٓاؽ، ٚايتؿسټ ١ ز ٚايهػط عًِٝٗ، ٚبايٓٗا١ٜ تطغٝذ غًطتِٗ ع٢ً عا

ِٸازٸ يتأٜٝس. ٜٚأتٞ ايهاتب بؿٛاٖس (43)«ايٓاؽ َع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض »ٜكٍٛ:  عا٥٘، ث

ٌٸ  نـطٚاٜات  ،نٛض٠ يف نتبٺٖصٙ ايؿٛاٖس ٚا٭سهاّ ٚايكٛاْني املص ن

طايطٚاٜات ايب١ًٜٛٗص، ضٚاٜات زاضاب ٖطَعزٜاض، فُٛع١ زٜٓهطز، ؾاٜػت ْاؾاٜػت 

 :، ميهٔ ايكٍٛٚع٢ً ضأغٗا  ،املهطٚٙص، ٚاملكازض ايب١ًٜٛٗ ا٭خط٣ طاملػتشبٸ

ـٷإ يف  ل ع٬ُّتطبٸ ، ؾكس ناْت أسهاَّاّادسٸ ٕ داْب ايطأٟ يف ٖصٙ ا٭سهاّ نعٝ

ٔٵ ،غايبٝتٗا ايعع٢ُ أٟ يف  ،١ٜس١ٜ ٚاملازٸػٳص ايعكٛبات اَؾٚمل تٓٓؿ ،بايططم ايبس١ًٜ يه

نعسز  ،س١ٜػٳَٔ أسهاّ ايككام ٚايعكٛبات اَؾ ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ ٖٓاى نجرلٷ

ٝٸ ؼٷاؾًسات، َباَي قطاض املٛبصٜٔ آْصاى إ، ؾهإ ّاؾٝ٘، سٝح ٫ ميهٔ تٓؿٝصٖا عًُ

ٟٸ ع٢ً اغتبساٍ ٖصٙ ايعكٛبات ظعا٤ٺًٓا غابكّا( )نُا ؾكٻ ايؿطعٞ.  ، ٚتطى اؿسٸْكس

زٕٚ ع٢ً ٚٚدٛب تطبٝكٗا، ٜٚؿسِّ ،١ ايؿطا٥عغٝٸسٵسٕٚ ع٢ً ُقٚيصيو ناْٛا ٜ٪ٚن

ٌٸاملعٖك أسهاّ  ٍ ايعكاب سٳع بٳِؾزٕٚ زٳ اٯثاّ امتطٸ س٠ ٚايكاغ١ٝ، ٚمل ٜذلنٛا أق

ٟٸ ـٸ، ستٸٚاؾعا٤ ايٓكس قطاضِٖ ٖصا إىل إٚتٕٗٛ غًطتِٗ. ٚنإ  ،بكسضتِٗ ٢ ٫ ٜٴػتٳدٳ

ٕٵ ٕٜٔٵٜٓتكٌ ؾٝ٘ اؾعا٤ ايٓكسٟ نسٳ سٛس مل  إىل أ٫ٚز املصْب ٚأخ٬ؾ٘ َُٗا تعاقبٛا، إ

ز٠ يطكٛؽ ايتطٗرل ٚايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ ٍ إمث٘ أٚ ايتهايٝـ احملسٻسٳٔ َٔ زؾع بٳٜتُٖه

 .(44)«بػبب نٝل ٜسٙ ;ا٭خط٣

 

ّٚٞ( اهالغسا٢عٚٞهوػسٙعٞ )اهتعطٚى املتأخِّس ـ 4  ــــــ اهعٌو

ُٸ يتؿات إيٝٗا بؿإٔ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٖٛ عسّ ١ اييت هسض ا٫َٔ ا٭َٛض املٗ

َٔ ا٭سهاّ ٚايعكٛبات املصنٛض٠ يف ايهتب١ ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ،  تطبٝل نجرٕل
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ِّٚبا٭خل  ايباضظ، يف ، ايعامل ايعضازؾيت ٙ ، يف عكطْا اؿانط. ٜٓ

ٝٸ باي١ّٝ تٵٚقٛاْٝٓٗا أقبشٳ ىل إٔ أسهاّ إ ،آثاضٙ ُٸٚغرل عًُ ١ٝ املٛنٛع ١. ٚ٭ٖ

ؾك١ٝٗ ٚؾطا٥ع تٓػذِ َع عكطٙ، ٜٚبسٚ  أسهاَّا وٟٛ »ٓكٌ عني ن٬َ٘: ْ

ٕٵ ;ٚبايّٝا ايّٝٛ قسميّا يف عكطٙ، ٚأدعا٤ َٓٗا  ناْت َؿٝس٠ّ ؾا٭سهاّ ايٛاضز٠ ؾٝ٘ ٚإ

ٔٵَّاٚٵ١ زٳتطٗرل ٚايكشٸتؿٝس اي  مل ًٜكٛا با٫ّ ٢ يف عٗس ايػاغاْٝني أٜهّا... ستٸ، يه

 .(45)ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ َٓاغب١ ١ّ، ٚمل هسٚا يتطبٝكٗا أضنٝٸيكٛاْني آٜإ يف 

ٌٸ َٸ َا ٜكٛي٘ يٓا  ن ٚهب  ،ؾع٬ّ ٞ٘ قس بًعٔ اي٫ٛز٠ ٚايعٓا١ٜ بايطؿٌ ٚأ

شلا  سٵٚطًٛع ايؿُؼ ٚغطٚبٗا، مل ٜعٴ ،تطن٘. ؾٗٛ ناملعتكسات ايكسمي١ عٔ اؾػطاؾٝا

ٚٵضٷ طْا ايّٝٛ طكٛؽ ٚنع ؾعط١ٜ. ٚقس غٝٻ ّ يف َٛنٛعاتٺسٳغ٣ٛ مجاي١ٝ ا٭غطٛض٠ ٚايكٹ زٳ

ٕٵ ٓا عٵ٘ مل ميٓٳ، يهٓٸخايـ أسهاّ  املٝت ع٢ً ا٭بطاز طزمخ٘ص، ٖٚصا ا٭َط ٚإ

 .(46)تعايِٝ ظضازؾتباع َٔ اتٸ

 ;َطًٛبٷ نإ ؾٝٛر ايعضازؾت١ٝ ٜؿتٕٛ بإٔ اؾٌٗ مبا ٚضز يف نتاب 

ِٕ ف بٗا. ٚاؿكٝك١ إٔ ٖصا ايٓٛع طٳ١ ايس١ٜٝٓ ايكسمي١ املعتٳخ٬ف ايػٓٸ نٞ ٫ ْػرل ع٢ً عً

ٗا يف ظَاْٗا ، ٫ٚ تجُط، يهٓٸتٵطٳز٠ ٚايكاغ١ٝ قس ؼذٻَٔ ا٭سهاّ ٚا٭ٚاَط املتؿسِّ

 .(47)«١ ٚايػ١َ٬يتشػني اؿٝا٠ ٚسؿغ ايكشٸ ;١ ٚزقٝك١ت آضا٤ ضٜازٜٸناْ

ٛټ ٜٚسٸعٞ  ٍ يف ا٭سهاّ ايعضازؾت١ٝ ٚقٛاْٝٓٗا تٓػذِ إٔ ايتػٝرل ٚايتش

يف ايعطٚف اؾسٜس٠ طاٍ ايتػٝرل املعتكسات » َع ايطغاي١ ايػُا١ٜٚ يعضازؾت:

ٛٻ ،ٜطإ...إايعضازؾت١ٝ ايتاضى١ٝ يف   بعض ا٭عطاف ٚايطكٛؽ ايكسمي١. تػٝرلٷ تٵَيٚؼ

ٛټ ٕٵٚؼ ٚايتؿاغرل ايب١ًٜٛٗ  أؾػتا ٔ اييت دا٤ بٗا ٓٳخايـ ايػټ ٍ نٗصا، ٚإ

أْ٘ ٜٓػذِ َع ايطغاي١  ، إ٫َٓعٗا أسٝاّْا ػاعّإ اتٸٛٵٚايؿاضغ١ٝ ايعضازؾت١ٝ ي٘، ٚاظزاز ايبٳ

 .(48)«يًعطف ايعَين ظضازؾت، َٚٛانبٷ ايػُا١ٜٚ يًٓيبٸ

ح ض٥ٝؼ فُع ايطأٟ، سٝح ٜكطِّ ٜٚٛاؾل املٛبصٕٚ ايعضازؾت١ٝ ايّٝٛ 

ٖٛ ايهتاب  َٛبصٟ طٗطإ بتػٝرل ايؿطٜع١ ٚا٭سهاّ ايعضازؾت١ٝ، بعس بٝإ إٔ 

ع٢ً ايطغِ َٔ ، غا٥ط ايهتب اييت ؼٟٛ ايؿطٜع١ ايعضازؾت١ٝإٔ ٚ ،ايػُاٟٚ ايٛسٝس

جملُع »، ٜٚكٍٛ: ٟ املٛبصٜٔ، ٚيٝػت زلا١ّٜٚبأٜس تٵتبٳٗا ُنقساغتٗا َٚهاْتٗا، يهٓٸ
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زٖا يف إطاض ب َعطٝات املهإ ٚايعَإ، ٚهسِّػٵاملٛبصٜٔ إٔ ٜسضؽ ٜٚطادع ايكٛاْني سٳ

طٖا، ٚقس ب، بٌ ي٘ إٔ ٜػِّػٵأقٍٛ ايسٜٔ; ٫ إٔ ٜكبٌ بتًو ايكٛاْني أٚ ٜطؾهٗا ؾشٳ

 . (49)«ايعَٔ، ٚغٓكّٛ ب٘ أٜهّا سسخ شيو ع٢ً َطٸ

فُع َٛبصٟ طٗطإ إؾتا٤ ايٓاؽ ٚايػا٥ًني َٔ ايعضازؾت١ٝ أٚ َٔ ٚادبات 

غرلِٖ. ٚيٝؼ يط٥ٝؼ اجملُع إبسا٤ ضأٜ٘ ايسٜين أٚ اؿكٛقٞ أٚ َكذلس٘ اٱق٬سٞ قبٌ 

. ٚهس املٛبص (50)َٔ املٛبصٜٔ أٚ َػتؿاضِٜٗ أٚ أبٓا٥ِٗ نأٟٛ ،تكٜٛت اجملُع عًٝ٘

ٕٵايٝٛ غرل ع١ًُٝٺ قٛاْني  أٜهّا غطٚف  َٚؿٝس٠ يف  ناْت ع١ًُّٝ ّ، ٚإ

 .(51)ظَاْٗا

 

 ــــــ ـ أضباب تػٚري اهػسٙع5ٞ

إىل عسّ ايتعاّ ايعضازؾتٝني با٭سهاّ ايؿطع١ٝ  تٵعسٜس٠ أزٻ ٖٓاى أغبابٷ

أٚ غا٥ط ايهتب ايب١ًٜٛٗ، ٚأقسَٛا ع٢ً تػٝرلٖا،  ٚايكٛاْني اييت دا٤ت يف 

 َٓٗا: ٚ

ظضازؾت. ٚنُا شنطْا مل  ـ عسّ ٚدٛز قٛاْني ٚأسهاّ ز١ٜٝٓ يف 1

 ، نتاب ايعضازؾت١ٝ ايػُاٟٚ، إىل املٛانٝع ايؿك١ٝٗ أٚ ايكا١ْْٝٛ. ٚقس متٸم ٜتططٸ

ٌٸػٴٚنع ا٭سهاّ ٚايٓټ ظَإ بٛاغط١ املٛبصٜٔ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ايعضازؾتٝني.  و يف ن

ٌٸ، ١ ٚاـًٛزغٝٸسٵؾًٝؼ شلصٙ ايكٛاْني ٚا٭سهاّ قؿ١ ايُك  ٚيصيو طاشلا ايتػٝرل يف ن

 .(52)ب َعطٝات ايعَٔػٵسٳ عكٕط

ٔ ٓٳو املصنٛض٠ يف نتب غٴػٴّ ا٭سهاّ ٚايٓټسٳـ ايػبب ايجاْٞ ٖٛ قٹ2

كٕٛ ح ب٘ املٛبصٕٚ ٚاحملٚكٚعسّ إَهإ تطبٝكٗا، ٚشيو َا قطٻ ،ايعضازؾت١ٝ

 ايعضازؾتٕٝٛ.

ٖا أَاّ ايجكاؾ١ ٓٗا امػاضٴٓٳعضازؾت١ٝ ٚغٴـ َٔ ا٭غباب ا٭خط٣ يف تػٝرل آزاب اي3

ِّ»ايػطب١ٝ.  ض٠ ٚايجكاؾ١ ايػطب١ٝ طاٍ ايتػٝرل سني ٚاد٘ اجملتُع ايعضازؾيت اؿٝا٠ املتط

ٛټ ّٕ ع٢ً َطٸ ت ثابت١ِّٓٗ ايكسمي١، اييت ظًٖٓٳٍ أعطاؾِٗ ٚغٴٚايتش  ايعَٔ. ؾبعس أيـ عا

ٛٸ عّابٳايعضازؾت١ٝ تٳ١ ٔ اؿٝٸٓٳطت ا٭عطاف ايس١ٜٝٓ ٚايػټتػٝٻ ض٠، يًعطٚف اؿسٜج١ ٚاملتط
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ٔ ايتاضى١ٝ أَاّ ٓٳايػټ تٵّ ُغًبٳ1950أَاّ ايجكاؾ١ ٚاملعتكسات ايػطب١ٝ. ؾؿٞ عاّ  تٵٚامػطٳ

ٛټتٝٸ  .(53)«بػطع١ٺ تٵطٳض َٔ داْب ايػطب، ٚتػٝٻاض اؿساث١ ٚايتط

ٞٸ .ايػبب اٯخط ٚضا٤ ايتػٝرل َٛاد4١ُٗ ٚاـؿ١ٝ َٔ اْسثاض  ،ايسٜٔ اٱغ٬َ

ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ. ؾكس أقسّ عًُا٤ ايسٜٔ ايعضازؾت ع٢ً تعطٌٝ بعض ايكٛاْني 

ش١، ُٵ١ً ايػٻٗٵٚتػٝرل بعهٗا اٯخط، بعس ظٗٛض اٱغ٬ّ بأسهاَ٘ ٚقٛاْٝٓ٘ ايػٻ ،ٔٓٴٚايػټ

ٚغا٥ط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ  إظا٤ أسهاّ  ،٘ ايٓاؽ إيَٝ٘ٚا ْتر عٔ شيو َٔ تٛدټ

ز. ؾكس أزضى املٛبصٕٚ ايعضازؾت إٔ كـ بايكػ٠ٛ ٚايتؿسټاييت ناْت تتٸ ،ايعضازؾت١ٝ

ٕٵ ايٛنع ع٢ً  اغتُطٸ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٫ ميهٓٗا ايكُٛز يف َٛاد١ٗ ايسٜٔ اؾسٜس إ

ضس١ً سِٖ ملٓع اْٗٝاض ايؿطا٥ع ايعضازؾت١ٝ، َٚٓص شيو اؿني بسأت ٗٵساي٘، يصيو بصيٛا دٴ

تطٗرلٖا َٔ اـطاؾات  ايتذسٜس ٚايتػٝرل ٚايككٌ ٚاٱق٬ح يف ٖصٙ ايسٜا١ْ، ٚمتٸ

ايؿطٜع١  تٵابتٓٳ»ٗا عدل ايػٓني. ٜكٍٛ نطٜػنت غٔ: تٵٚاملعتكسات ايباي١ٝ اييت زخًَ

ٍٕايعضازؾت١ٝ، اييت ناْت ايسٜا١ْ ايطزل١ٝ يف عٗس ايػا أقبشت  غاْٝني، ع٢ً أقٛ

. سني غًب اٱغ٬ّ، شيو ايعٗس، ٚنإ اْسثاضٖا قتَّٛاٚزٕٚ دس٣ٚ يف ْٗا١ٜ  خا١ّٜٚ

ٚغكطت ايسٚي١ ايػاغا١ْٝ اييت ناْت ؼُٞ عًُا٤ ايسٜٔ ايعضازؾتٝني ٚتسعُِٗ، 

ّٸٔ ا٫َسِٖ ؿؿغ ؾطٜعتِٗ ٗٵاض٣ دٴكٳٍ ُقصٵأزضنٛا إٔ عًِٝٗ بٳ ل . ٚقس ؼٖكْسثاض ايتا

١ٝٓ، أٚ تػٝرلٖا... ٚقس سسخ َٔ ايطٚاٜات ايسٜ ؾكس قاَٛا عصف نجرٕل ،ٖصا املػع٢...

ٌٸ ي١ َٛا ٖصٙ ايؿطٜع١ املعسٸشيو يف ايكطٕٚ املع١ًُ بعس اْكطاض ايػاغاْٝني. ٚقس قسٻ ن

 .(54)«ُا غبل َٔ ايعَٔؾٝ ع٢ً أْٗا ْؿؼ ايؿطٜع١ اييت ناْت قا١ُّ٥

َا هسض ا٫يتؿات إيٝ٘ إٔ َٔ ا٭َٛض اييت زؾعت اٱٜطاْٝني إىل اعتٓام اٱغ٬ّ 

س٠ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، ٚغٗٛي١ ا٭سهاّ ٖٛ ٖصٙ ا٭سهاّ ايكاغ١ٝ ٚاملعٖك بػطع١ٺ

 اٱغ١َٝ٬ ٚزلاستٗا يف املكابٌ.

 

 ــــــ اهػسٙعٞيف  اتتػٚرياهأـ مناذز ًّ 

ٜطإ طٛاٍ إف يف ايطكٛؽ ٚا٭سهاّ ايعضازؾت١ٝ يف صٵايتػٝرل ٚاَؿ اغتُطٸ

ٛټايتاضٜذ، َٓص ظٗٛض اٱغ٬ّ إىل َٜٛٓا ٖصا.  ، ٍ نبرلّاٚنإ سذِ ٖصا ايتػٝرل ٚايتش
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ٕٸزٸا٫ سٝح متٸ  .(55)نبرل ١ غٓٔ ايعضازؾت١ٝ ايكسمي١ يف إٜطإ طاشلا تػٝرلٷنآؾ عا٤ بأ

يًتػٝرل يف ايسٜا١ْ  تٵبعض ايطكٛؽ ٚا٭سهاّ اييت خهعٳ شنطٴ ؿٝسَٚٔ امل

 ايعضازؾت١ٝ: 

ِٸ1 ْسثاض طكٛؽ ٚنع ٔ ايعضازؾت١ٝ ٚطكٛغِٗ يف إٜطإ ٖٛ آٳتػٝرل يف غٴ ـ أٖ

إْؿا٤ َساؾٔ يًُٛت٢ يف طٗطإ )عاّ  ح يف أبطاز ايكُت )زمخ١(. ؾكس متٸجٳاُؾ

ِٸ1939ّ(، ٚيف نطَإ )عاّ 1937  ّ(. 1957يف ٜعز )عاّ  ّ(، ث

َٔ اؾج١  بٕٛ نًبّا١; ؾكس ناْٛا ٜكطِّـ طكؼ إسهاض ايهًب عٓس اؾجٸ2

طايعؿطٜت ايصٟ ٜػتشٛش ع٢ً دجح املٛت٢ ز ايعؿطٜت ْػٛف طٵيَط ;يٝٗاإعْٛ٘ ٜٓعط سٳٜٚٳ

ٜٴ(56)ػٗاص َٓٗاٜٚسِّ  ذٳػٹ٘ ْٴ، يهٓٸ٢1950 عاّ اّ يف ٜعز ستٸَك. ٚقس نإ ٖصا ايطكؼ 

 ايّٝٛ. 

ايؿكٌ ايجايح َٔ نتاب ؾاٜػت  ض ٚايٓؿاؽ; ٚقس اختلٸٝٵـ أسهاّ اَؿ3

ٞٸ ٚايتطٗرل َُٓٗا،  ،ض، ٚططم ايٛقا١ٜ ؾُٝٗاٝٵبعسّ طٗاض٠ ايٓؿاؽ ٚاَؿ ْؿاٜػت ايؿكٗ

ٔ ايعضازؾت١ٝ ٚطكٛغٗا، ٓٳيف غٴ تػٝرلاتٷ تٵَٔ ايتػٝرل. نُا زخًَ ٚقس طاي٘ نجرلٷ

تػٝٻط . نصيو (57)ٚغرلٖا ،ضصٵايٓٻٚاض٠ ايصْٛب، زؾع اؾعا٤ ٚنٓؿٚنايعباز٠ اي١َٝٛٝ، 

، سٝح أقسّ ايػٝس نٝدػطٚ ؾاٖطر، بعس قإْٛ اٱضخ يس٣ ايعضازؾتٝني نجرلّا

دسٜس٠ يًعضازؾتٝني يف  ٚايتأٜٝس َٔ املٛبصٜٔ، ع٢ً تٓعِٝ قٛاْني إضخٺأخصٙ املٛاؾك١ 

ٟٸ قايبٺ  .(58)سسٜح عكط

ـ طكؼ ا٫عذلاف بايصْب يس٣ عًُا٤ ايسٜٔ ايعضازؾتٝني )املٛبص ٚايسغتٛض(، 4

اٱؾاض٠ إيٝ٘ يف ضٚاٜات زاضاب  تٵيف عٗس ايػاغاْٝني ٚبعسٙ، ٚقس امٖت ٚايصٟ نإ ؾا٥عّا

 .(60)ايّٝٛ ذٳػٹ، ٚقس ْٴ(59)ٖطَعز

ٌٸـ طكؼ ْابٴط، أٟ سط١َ أنٌ ايًشِ أضبع١ أٜٸ5  طّاِنؾٗط. ٫ لس شٹ اّ َٔ ن

٘ ايّٝٛ أسس ايطكٛؽ ايؿا٥ع١ شلصا ايطكؼ يف ايٓكٛم ايكسمي١، يهٓٸ َٚعطٚؾّا ٚانشّا

 .(61)يف اجملتُع ايعضازؾيت

 

6ْٞ  ــــــ ٗحتوٚى ـ ًسادع

ـ اٱؾهاٍ ا٭غاؽ املأخٛش ع٢ً ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٖٛ عسّ شنط ايؿطٜع١ أٚ 1
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ٕٔ (، ٚشيو ْكلٷ) ٗا ايػُاٟٚ ايٛسٝس، ايكإْٛ أٚ ايؿك٘ يف ْكٸ  نبرل يسٜ

ٟٸ . ؾهٝـ ميهٔ يٓلّٛاٜعتدلٙ أتباع٘ زلاٜٚٸ ٕٔ زلاٚ ٟٸ يسٜ ، ٜسٸعٞ أتباع٘ تٛسٝس

ايكإْٛ ٚايؿطٜع١، ٚا٫نتؿا٤ ببٝإ ايكهاٜا غ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ، عسّ شنط 

ٌ ُٳيًشٝا٠ اي١َٝٛٝ؟ ؾاقتكاض ايسٜٔ ع٢ً ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ قس ٜٴشٵ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإضؾازاتٺ

ِٸ ٕ ايٛدسإ ٚايؿطط٠ اٱشل١ٝ ا٭ق١ًٝ ميهُٓٗا إٚظا٥ـ ايسٜٔ، إش  ع٢ً اٱخ٬ٍ بأٖ

يهْٛٗا  ;ِ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝإٕ َعع أزمٸ: بتعبرٕلٚإزضاى َععِ ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. 

َٸٝٳؾطط١ٜ، ٚيهٕٛ ايؿها٥ٌ ٚايكٹ ٝٸ١ِّ عا ١ ايٓاؽ، ٚيٝػت ١ يهآؾ، ٖٞ قهاٜا إَها٥

ٔ ايػطٜط٠ ٚايكٍٛ ٚايؿعٌ يف تعايِٝ ظضازؾت يف ػٵ١. يصيو ايسع٠ٛ إىل سٴتأغٝػٝٸ

سٚا ٚمل ٜتكٝٻ ،ًَشسٜٔ ْإؽٜسضنٗا اٱْػإ بٓؿػ٘. ؾهِ َٔ ُأ ٭َٕٛض سكٝكتٗا تأنٝسٷ

ٕٔ ٔٸبسٜ ٛٳ ، يهِٓٗ ٜسضنٕٛ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ، ٜٚعًُٕٛ بٗا. يه ٞ سٵٚدٛز ايسٜٔ ٚاي

ٗٳ إمنا ٖٛ يبٝإ إَٔٛض ط ٝٵف ا٭زٜإ اٱشل١ٝ املؿذلى ٖٛ غٳسٳبعٝس٠ عٔ َتٓاٍٚ اٱْػإ. ؾ

ض ٓا إٔ تهاٌَ اٱْػإ يف تؿتټِؾٌ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ. ٚإشا عطٳٝٵْٚٳ ،ايبؿط مٛ ايتهاٌَ

ٛټَٛاٖب٘ ٚ ِٸتط ٝٸ َٖٛب١ٺ ض قابًٝات٘، ٚأخصْا بعني ا٫عتباض إٔ أٖ ت٘ يس٣ اٱْػإ ٖٞ قابً

تٛقً٘ إىل ٖصا اشلسف، ٖٚٛ َا  ِ َػرلٙ نأزا٠ٺٜٓٚع َٔ بطْإَر ٬ بٴسٻب َٔ اهلل، ؾًتكطټي

ُٸٜٴ إش تسؾع ايؿطٜع١ اٱْػإ يًػرل ع٢ً ; ٢ بايؿطٜع١ أٚ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني اٱشل١ٝػ

. ٚايكٛاْني ٚا٭سهاّ املٓػذ١ُ َع ؾطط٠ اٱْػإ ٚشات٘ ٖٞ قٛاْني ططٜل ايتهاٌَ

بصات  نإ عاملّا ٔٵَٳ تٓاغب َانٝ٘ ٚسانطٙ َٚػتكبً٘. ٫ٚ ٜأتٞ بكٛاْني نٗصٙ إ٫ٓ

ٚسسٙ،  ٞاٱْػإ، ٚدٖٛط ٚدٛزٙ، َٚانٝ٘، ٚسانطٙ، َٚػتكبً٘، ٖٚٛ اهلل املتعاي

ٖٛ ايسٜٔ ايصٟ أْعٍ اهلل تعاىل َعتكسات٘، ٚأخ٬ق٘، ٚقٛاْٝٓ٘  خايل اـًل. ؾايسٜٔ اؿلٸ

ٕٵٚأسهاَ٘. َٚع َا تكسٻ ٕٸتٛسٝسٜٸ اعتدلْا ايعضازؾت١ٝ زّٜٓا ّ إ عسّ شنط ايؿطٜع١  ّا ؾإ

، بإٔ ، نتاب ايعضازؾت١ٝ ايػُاٟٚ، ٜططح ٖصا ا٫ستُاٍ عك٬ّٚايكإْٛ يف 

ِٸ تٵكسٳٗا ُؾ، يهٓٸايؿطٜع١ ٚايكٛاْني شنطت يف  سٛازخ ايسٖط، ٚزخً٘  يف خه

 تعاقب ا٭ٜاّ. َعايتشطٜـ ٚايٓكل 

ٞٸ2 زلاٟٚ  اٯخط ع٢ً ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٖٛ عسّ ٚدٛز َكسٕض ـ اٱؾهاٍ املبس٥

ٞٸ  إش يٝؼ يٮسهاّ ٚايكٛاْني ايعضازؾت١ٝ ـ َا متٸ ;٭سهاّ ٖصا ايسٜٔ ٚقٛاْٝٓ٘ ٚإشل
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يس٣ أتباع ٖصا ايسٜٔ، َٚا غٝٛنع يف املػتكبٌ  ايّٝٛ َٛدٛزٷٖٛ باع٘ يف املانٞ، َٚا اتٸ

ٞٸ ـ َكسضٷ ٛٳ إشل ٟٸ ٔعمل ٜسٻ :َٔ اٱٜهاح ٞ. ٚملعٜسٺسٵأٚ َٔ اي ، ظضازؾيت أٚ غرل ٕلقٚك أ

ٚايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ زلا١ٜٚ  ظضازؾيت، إٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني املصنٛض٠ يف 

ٛٳ  ح مجٝعِٗ بأْٗا َٔ ٚنع املٛبصٜٔ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ايعضازؾت. بٌ قطٻ ،ٞسٵٚمما دا٤ ب٘ اي

، َٚا غٛاٙ َٔ ايػُاٟٚ ايٛسٝس املكبٍٛ يس٣ ايعضازؾتٝني ٖٛ  ايٓلٸ

ٕٵ أؾػتاغٛا٤ نإ ايٓكٛم،  يس٣  غ١ّناْت َكسٻ أٚ ايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ، ٚإ

ٟٸ تٹأخط٣ مل ٜأ َٔ ْاس١ٝٺ١ٚ. ٫ٚ إشلٝٸ ،ٗا يٝػت بػُا١ٜٚٺايعضازؾتٝني، يهٓٸ  دع٤ٺ يف أ

أٚ تٛدٝ٘ بأخص ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ ٚايؿطٜع١ َٔ املٛبصٜٔ أٚ خًؿا٤  أَطٷ َٔ 

 قسميّا أٚ سسٜجّا.  ،كٕٛ ٫ٚ املٛبصٕٚ شيواحملٚك ٔعظضازؾت، ٚمل ٜسٻ

َٔ  ّ نجرٕلسٳكني ٚاملٛبصٜٔ ايعضازؾت بكٹناؾ١ إىل اعذلاف احملٚكٖصا، باٱ

 :ٚغا٥ط ايهتب، نـؿاٜػت ْؿاٜػت ـ َجٌ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني املصنٛض٠ يف 

ُٗا يٝؼ يٮسهاّ ٚايكٛاْني اييت ٜٓٚع .ٚعسّ إَهإ تطبٝكٗا ،أسهاّ اؿا٥ض ـ

ِّ نُا  ،إش يٝؼ يف  ;١١ْٝ أٚ سذِّزٜٓٝٸ ت عًٝٗا فُع املٛبصٜٔ ايّٝٛ ق١ُْٜٝٚك

كني يًؿك٘ ٚايؿطٜع١. نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً املتدكِّ طٷِنشٹح املٛبصٕٚ ايعضازؾت، ٜكطِّ

ميهٔ اغتٓباط ا٭سهاّ ٚايكٛاْني  ١ٝ يف عسّ ٚدٛز أقٍٛ ٚقٛاعس نًٓ

 .ظضازؾت ايؿطع١ٝ ع٢ً أغاغٗا. إشٕ َكسض ايؿطٜع١ يس٣ فُع املٛبصٜٔ يٝؼ 

يصيو، نُا  ٫ ميهٓٗا إٔ تهٕٛ َكسضّا ٚايٓكٛم ايؿك١ٝٗ اؿكٛق١ٝ ايب١ًٜٛٗ أٜهّا

 . َطٸ

ؾتا٤ ٚيٓطادع اٯٕ قٍٛ املٛبص خٛضؾٝسٜإ يف إٔ عٌُ فُع املٛبصٜٔ ٖٛ اٱ

َا هسٙ  ٚتػٝرلٴ فٴصٵٚشلصا اجملُع سٳ، ا٭غ١ً٦ ايس١ٜٝٓ يًعضازؾتٝني ٚغرلِٖ ٔٚاٱداب١ ع

يف َكًش١ ايسٜا١ْ. ٚايػ٪اٍ ٖٛ: َا ٖٛ ا٭غاؽ ٚا٭قٌ ايصٟ ٜػتٓسٕٚ إيٝ٘ يف 

ٕٚ اعتباض قٛاِْٝٓٗ ٚؾتاٚاِٖ ؟ َا ٖٞ قاعستِٗ ايطق١ٓٝ اييت ٜػتُسٸإقسضاِٖ يًؿتا٣ٚ

ِٗ َٜٔ املٛبصٜٔ َٚػتؿاض ٕعُٵٌ دٳبٳ١ َٓٗا؟ ؾٌٗ ٚنع ا٭سهاّ ٚايكٛاْني َٔ قٹايسٜٓٝٸ

ٌٷ ٝٸبإعطا٤ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني اؿذٸ نؿٝ ايسيٌٝ ٖٛ َا  ّا١ٝ ٚا٫عتباض؟ َٚبس٥

ٟٸايسٜين ايصٟ ٜ٪ِّ ِٕ س اْتػاب أ ٚقإْٛ إىل ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ؟ ٌٖٚ ميهٔ  سه
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ِّ  ١ يف شيو؟ ت عًٝ٘ اجملُع ع٢ً ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ؟ َٚا اؿذٸاستػاب َا ٜك

َا ٖٞ »عٔ ؾك٘ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ:  ل ايعضازؾيت ٚقس غٴ٦ٌ احملٚك

ِٸ ا٫عتُاز  املكازض ٚايططم ٫غتٓباط ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ؟ ٌٖٚ ٜت

َا ٖٞ  :غتٓباط َٔ ايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ؟ ع٢ً غبٌٝ املجاٍع٢ً ايعكٌ ٚاٱزضاى يف ا٫

 «ث١؟سٳشٵبع١ يف اغتٓباط ا٭سهاّ يف ايكهاٜا املػتٳايططٜك١ املتٻ

 أغاغّا، ا٭َط ايسقٝل ٚايٛانض ٖٛ إٔ ايؿك٘ ايعضازؾيت»ٜٚكٍٛ يف اؾٛاب: 

ٕٵل بؿدل ايٓيبٸ، ٫ ٜتعًٖٚأق٫ّٛ ، ايتأنٝس ع٢ً بًٛض٠ ايؿك٘ ع٢ً أغؼ  متٸ ، ٚإ

ٔٵ ٫ ٜٛاؾكٗا يف َٛانع نجرل٠. ٚقس نإ ايبشح ٚايتشًٌٝ يف أقٍٛ  ٍٕسٳزٕٚ دٳ يه

ٍ ٚاملطادع١ سٳأٜاّ ايػاغاْٝني. ؾهإ ايبشح ٚاَؾ ّٜاسِّٚدٹ ايؿك٘ َٚباْٝ٘ ٚاغعّا

ّٕ ،«ايهؿاح» :ٚاملٓاقؿ١، ٚبتعبرل بًٟٗٛ إش لس آثاض  ;بايؼ يف ايؿك٘ آْصاى وع٢ باٖتُا

 . (62)«ٍ يف ايهتب ايب١ًٜٛٗسٳٖصا ايبشح ٚايتٓكٝب ٚاَؾ

ٕٵؾاحملٚك ط بإٔ ؾك٘ ٘ شٖنا٭غ١ً٦ املططٚس١، يهٓٸ ٔع بٵذٹمل ٜٴ ل املصنٛض ٚإ

 . ىل إظضازؾت، ٫ٚ ٜػتٓس  ايعضازؾتٝني ٫ ق١ً ي٘ بايٓيبٸ

ٝٸ ٜعتكس ايبعض بإٔ أسهاّ  تكسٻّـ نُا 3 َٚؿٝس٠  ١ّٚقٛاْٝٓ٘ ناْت عًُ

١ ٗا يٝػت نصيو ايّٝٛ. ٫ٚ ىًٛ ٖصا ايكٍٛ َٔ اٱؾهاٍ; ؾٌٗ ٖٜٛٸيف ظَاْٗا، يهٓٸ

ٕ ايعضازؾيت ايصٟ إ :يٓكٍٛ ;ا ناْت عًٝ٘ آْصاىُٸع تٵطٳاٱْػإ ايّٝٛ ٚسكٝكت٘ تػٝٻ

ُٸ ٔٵناْ ٌ ايعكاب ٚا٭سهاّ ايكاغ١ٝ قسميّاؼ  تٵايّٝٛ أقبشٳ ت تؿٝسٙ آْصاى، يه

نٝـ ميهٔ ايكبٍٛ بإٔ ا٭سهاّ ايكاغ١ٝ  :ع٢ً غبٌٝ املجاٍؾ، ٚهب تطنٗا؟ باي١ّٝ

ٗا ٫ تؿٝس ، يهٓٸض ٚايٓؿاؽ ناْت تٓؿع ايٓػا٤ ايعضازؾتٝات قسميّاٝٵ١ يًشٳٚايؿآق

 باؾعا٤ ٚايعكانٝـ نإ أٚ  !ط؟١ املطأ٠ ٚسكٝكتٗا مل تتػٝٻايٓػا٤ ايّٝٛ، َع إٔ ٖٜٛٸ

ٝٸصايكاغٞ ٚايػطٜب، اي ؟ ؾإٕ مل يًٓاؽ قسميّا ّا، َؿٝسّاٟ ٫ ميهٔ تطبٝل بعه٘ عًُ

َٸٚسانطّا ١ اٱْػإ ٚسكٝكت٘ قسميّايف ٖٜٛٸ ٕمطٵْػتطع ايعجٛض ع٢ً َؾ ا إٔ تهٕٛ ، ؾإ

 بٕٛ َٔ ؾطٜعتِٗ.ٕ ايعضازؾتٝني ايّٝٛ ٜتٗطٻأأٚ  ;ٚفشؿ١ زٕٚ أغإؽ ايعكٛبات قسميّا

ٜٳـ اٱ4 يف تػٝرل ٚسصف بعض ا٭سهاّ ٚايكٛاْني ٚايطكٛؽ  زٴٔطؾهاٍ اٯخط 

ٝٸايعضازؾت١ٝ بٛاغط١ ايعضازؾتٝني، ٚخاقٸ ٫ٚ  ،ّا١ فُع املٛبصٜٔ. ؾصيو ٫ هٛظ زٜٓ
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  :أزمٸ إشا زلض ايسٜٔ ب٘. ؾٌٗ ايسٜٔ ايعضازؾيت، ٚبعباض٠ٺ إ٫ٓ ،وع٢ با٫عتباض

ٝٸ ظضازؾت، ايٓلٸ  ي٘ اؿلٸ ٔٵَٳ ّاايػُاٟٚ ايٛسٝس يس٣ ايعضازؾتٝني، زلض بصيو؟ َٚبس٥

َٳ ؟َٚا ٖٞ َٛاقؿات٘ ؟يف تػٝرل بعض ا٭سهاّ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ز ايصٟ وسِّ ٔٵٚ

ٌٻ ِٸ ن ب َا ػٵظضازؾت، سٳ ايعجٛض ع٢ً دٛاب شلصٙ ايتػا٫٩ت يف  شيو؟ ٚمل ٜت

ٖصا ا٭َط إىل م مل ٜتططٻ ٛظ ايكٍٛ بإٔ ٌ إيٝ٘ ايبشح ٚايتسقٝل. ٚقس هتٛقٻ

 . إط٬قّا

ٕٵ أٚ ايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ شيو يًُٛبصٜٔ يف  أؾػتاذٝع بعض ْكٛم : قس تٴقٌٝ ؾإ

ٌٸ ٚٸ: ْكٍٛظَإ،  ن ٍٕعا٤ فطٸٖصا ا٫زٸ :٫ّأ ٕٵ :ثاّْٝا. إثباتٺإىل ، ٚوتاز ز استُا ثبت  إ

٫ٚ زلا١ٜٚ، ٚقس ٚنعٗا املٛبصٕٚ  ،١ّيٝػت إشلٝٸ ؾايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ َا عسا 

ٞٸ زٜينٸ ٚغاز٠ ايعضازؾتٝني. يصيو يٝؼ ملا ٚنعٛٙ دٛاظٷ ع٢ً تكطٜض  : بٓا٤ٶثايجّا. ٚؾطع

ٟٸ يف  زٵٔطكني ايعضازؾتٝني مل ٜٳاحملٚك ِٕ أ ٞٸ سه ٞٸ ؾكٗ ، يصيو ٜٓبػٞ إٔ ٚقاْْٛ

٫غتٓباط  َكسضّا ،(ؾاٜػت ْؿاٜػت)ٚ (ـ )ن ،باقٞ ايٓكٛمتهٕٛ 

 ط عٓ٘ بعض ايعضازؾتٝني.أٚ إٔ ٜهٕٛ ايعكٌ اؾُعٞ، نُا ٜعبِّ; ا٭سهاّ

ٌٕ  َٓؿكٌ. ٚغٓٓاقـ ن٬ ا٫ستُايني بؿه

ٛټ ثت عٔ ايؿطٜع١ ايعضازؾت١ٝ ـ ض ث٬خ سا٫ت يًٓكٛم اييت ؼسٻَٔ املُهٔ تك

 أٚ ايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ ـ: أؾػتاْكٛم 

ٌٸاؿاي١ ا٭ٚىل ا٭سهاّ ٚايكٛاْني يف ايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ ايس١ٜٝٓ  : ن

 . ٚايتاضى١ٝ َعتدل٠ْ

كٕٛ ايعضازؾت بإٔ ح املٛبصٕٚ ٚاحملٚكإش قطٻ ;ٖصا ا٫ستُاٍ : ٫ ٜكضٸاملٓاقؿ١

 ص بٗا ايّٝٛ.خٵشيو ايعَإ، ٫ٚ ميهٔ اَ٭ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚايعكٛبات ؽلٸ

أٚ  أؾػتاٚايعكٛبات املٛدٛز٠ يف  ١ ايطكٛؽ ٚا٭سهاّ: نآؾاؿاي١ ايجا١ْٝ

ٕٵ ؽلٸ ايٓكٛم ايب١ًٜٛٗ ٚقذل١َ،  غ١ّناْت َكسٻ شيو ايعَإ، ٚتًو ايٓكٛم ٚإ

ٔٵ ِٸ يه  ايعٌُ بٗا ايّٝٛ. ٫ ٜت

، َٚٔ املػتبعس إٔ ٜأخص بٗا ْٚتا٥ر باط١ًْ : شلصا ا٫ستُاٍ َػتًعَاتٷاملٓاقؿ١

 .ٝٸٕٛكٕٛ ايعضازؾتاحملٚك
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ٚٸ       ايصٟ ٜػتًعَ٘ ٖصا ا٫ستُاٍ ٖٛ إٔ تهٕٛ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ  ٍا٭َط ا٭

١ ا٭سهاّ ٚايطكٛؽ ٚايكٛاْني ٜػتًعّ تعطٌٝ نآؾ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ. (ؾطا٥ع١ٝ ٫)

 ، ٚؽلٸم إىل ايؿطٜع١، ٚغا٥ط ايٓكٛم َطؾٛن١ْمل ٜتططٻ إش إٕ  ;ايعضازؾت١ٝ

ٟٸ ّٕ ايعَٔ ايكسِٜ. يصيو يٝؼ ٖٓاى أ قبٍٛ ٖصا  ٕٛ يًعضازؾتٝني. ٚإشا متٸٚقاْ إيعا

َا ٖٛ َكسض أسهاّ ايعضازؾتٝني ٚطكٛغِٗ  :ا٫ستُاٍ ؾايػ٪اٍ ا٭غاؽ ٖٛ

ٛٸ ٖصٙ  ٚأعطاؾِٗ ايّٝٛ؟ إشٕ ضؾض َا ٚضز يف ايٓكٛم ايعضازؾت١ٝ ايكسمي١ ٜٓتٗٞ إىل خً

ٟٸ ّٕ ايسٜا١ْ َٔ أ  أٚ قإْٛ. إيعا

ِٸ ٜسٸعٞ بعضٷ اؿهِ بٗا ع٢ً أغاؽ املعطؾ١ ٚايعكٌ  إٔ ايؿطٜع١ ايعضازؾت١ٝ ٜت

 ،ؽ، أٟ مبا إٔ نتاب ايعضازؾتٝٝني املكسٻ»: إش ٜكٍٛ املٛبص غطٚف  ;عُٞٵاَؾ

ٌٸغٝٸسٵ، يصيو ٫ ُقزّٜٓٝا ٫ وتٟٛ ؾكّٗا ٜٔ يف ايتعايِٝ ايعضازؾت١ٝ، ايسِّ ١ يًكإْٛ يف ظ

ٛټجملتُع، َتٻًٜٚتعّ ايعضازؾتٕٝٛ بايكٛاْني اؿسٜج١ املكبٛي١ يس٣ ا ض بعني يف شيو تط

 .(63)«عُٞٵاجملتُعات ٚايعكٌ اَؾ

 فُٛع١ْ َا دا٤ ب٘ آؾٛ ظضازؾت يف »ٜٚكٍٛ املٛبص ايعضازؾيت ْٝهٓاّ: 

َٸا ايكهاٜا اييت تٛاد٘ اٱْػإ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ ؾكس ; ١ٝ يًٓاؽَٔ ا٭سهاّ ايهًٓ أ

 . (64)«إىل َعاضف ايعَإ ٚعًَٛ٘، ٚعكٌ اٱْػإ ٚإزضان٘ تٵَنٔطتٴ

ٔٵآخط.  عا٤ فا٫ّع٢ً ٖصا ا٫زٸ ايطزٸ تطًٓبٜٚ ٖٛ:  َا ميهٔ قٛي٘ باختكإض ٚيه

َا َس٣ غًط١ ايعكٌ يف َٝسإ املعاضف ايس١ٜٝٓ؟ ٌٖٚ يعكٌ اٱْػإ اغتٝعاب ٚنؿـ 

ٌٸ ٝني ايّٝٛ، نايكًٛات َا ؼًُ٘ ايؿطٜع١؟ ٌٖٚ ا٭سهاّ ايػا٥س٠ يس٣ ايعضازؾت ن

اـُؼ، ٚطكٛؽ َعبس ايٓاض، ٚأسهاّ ايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١، ٚأسهاّ املٝت، ٚأسهاّ 

اؾعا٤ ٚايعكٛبات املٛدٛز٠ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، تػتٓس إىل عكٌ اٱْػإ، أّ تكسض 

ٜهٕٛ  نٞعٔ ْكٛم ز١ٜٝٓ ٚتاضى١ٝ ظضازؾت١ٝ؟ ؾُٔ ايبسٜٗٞ عسّ نؿا٠٤ ايعكٌ 

ٌٸ َكسضّا  ٖصٙ ا٭سهاّ ٚاؾع٥ٝات ايس١ٜٝٓ.  يه

 ١عطؾَٚ ،ؿِٗ مجٝع ا٭سهاّي٫ ٜهؿٞ سٙ سٵٚٳٚاؿكٝك١ ٖٞ إٔ عكٌ اٱْػإ 

َٔ ايتعايِٝ. ٚاشلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ  اؿهِ اٱشلٞ، ٜٚٴكعسٙ ايككٛض يف نجرٕل

ٟٸ ٛٳإىل ا عاد١ٺ إنُاٍ عكٍٛ ايبؿط. ؾاجملتُع ايبؿط  ايطأٟ َا ىلٸ ٞ اٱشلٞ يفسٵي
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ٛٳإإش  ;ٚايؿهط ٜٚعذع عٓ٘، أٚ َا ٜككط عٔ  ،ٞ ٜػاعسٙ يؿِٗ َا ًٜعَ٘ َعطؾت٘سٵٕ اي

شلساٜت٘  َعطؾت٘ بهُاي٘، ؾرلؾسٙ يٝٓاي٘. ؾًٛ نإ عكٌ اٱْػإ ٚإزضان٘ ناؾّٝا

ٛٳ مل تهٔ ساد١ْ َٚعطؾ١ ا٭سهاّ اٱشل١ٝ  . ٞ ٚايطغاي١ أغاغّاسٵإىل اي

ٓٗا; مبع٢ٓ تكسٜل ٓٳ١ ايعضازؾت١ٝ ٚغٴ: ايتُٝٝع بني أسهاّ ايؿطٜعاؿاي١ ايجايج١

َع  ٙ َٓػذُّاسٵباع٘ ايّٝٛ، ٚتطى َا مل لٹ، ٚاتٸبعض َا دا٤ َٓٗا يف ايٓكٛم قسميّا

ض أٚ بعض ٝٵايعطٚف ايطا١ٖٓ، ْٚكبٌ بتػٝرلٙ، نايصٟ طاٍ ايّٝٛ أسهاّ اَؿ

 ايتػٝرلات يف قٛاْني اٱضخ.

ٖصا ايتُٝٝع؟ إش وتاز  ١ ايس١ٜٝٓ يف: َا ٖٛ ايػٓس ايؿطعٞ ٚاؿذٸاملٓاقؿ١

ٟٸ ز١ٜٝٓ، ٚإ٫ٓ ١ٺايتُٝٝع بني ا٭سهاّ ٚايكٛاْني يف ايعٌُ ٚايذلى إىل سذٸ  ئ ٜهٕٛ ي٘ أ

 ايعضازؾتٝني ايسٜين. ، ْلٸ٫ غٓس يصيو يف  َ٘ٚكساق١ٝ. ٜٚبسٚ أْ اعتبإض

عًٝٓا ا٫يتؿات إىل إٔ ؾٖٛ أْٓا يٛ اؾذلنٓا َكساق١ٝ ايتُٝٝع ٖصا  :ا٭َط اٯخط

 ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ ٫ ؽطز َٔ سايتني: 

إٔ ٜعذلف فتُع ايعضازؾتٝني بايٓكٛم ايؿك١ٝٗ ـ اؿكٛق١ٝ ع٢ً أْٗا ْكٛم ـ 1

إىل ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، ؾآْصاى ٫  ز١ٜٝٓ، ٚاعتباض َا ٚضز ؾٝٗا َٔ أسهاّ َٓػٛبّا

يف  ع١ّسٵٚبٹ ؼطٜؿّا إ٫ٓ آخط َٔ ْؿؼ ايٓلٸ ٚضؾض دع٤ٺ َٔ ايٓلٸ ٜهٕٛ ا٭خص ظع٤ٺ

زٜين يًسٜا١ْ  ع٢ً أْ٘ ْلٌّ ()ـ با٫عذلاف  يٛ متٸ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍٚايسٜٔ. 

ٍٷ ٕٵ يتذع١٥ أسهاَ٘ ٚقٛاْٝٓ٘، إ٫ٓ ايعضازؾت١ٝ ٫ ٜبك٢ فا ايكبٍٛ بسخٍٛ ايتشطٜـ  متٸ إ

ٖٛ  عٞ ايعضازؾتٕٝٛ إٔ إيٝ٘، ٚيصيو ْذلى ا٭دعا٤ اييت طاشلا ايتشطٜـ. ٜٚسٸ

ـٺ يف ايعٗس ايػاغاْٞ ايصٟ ٚقٌ إيٝٓا نا٬َّ أؾػتااؾع٤ ايٛسٝس َٔ   .زٕٚ ؼطٜ

ز١ٜٝٓ. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا  إٔ ٫ ٜعتدل اجملتُع ايعضازؾيت ٖصٙ ايٓكٛم ْكٛقّا ـ2

َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني، نُا ٫ ميهٔ اْتػابٗا  ا٫ستُاٍ ٫ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل أٟٛ

ٛٸ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ َٔ اٱيعاّ ٚا٭سهاّ  إىل ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ، ٜٚػتًعّ شيو خً

 ٚايكٛاْني، ٚاٱشعإ بٓككاْٗا.

 

ْٞ  ــــــ خامت

َا هسض قٛي٘ يف ْٗا١ٜ ٖصا ايبشح ٖٛ إٔ ٚنع ا٭سهاّ ٚايكٛاْني يف ا٭زٜإ 
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ا٭َط »١َ يٌٓٝ ايتهاٌَ ٚايػعاز٠ ا٭بس١ٜ، ؾهُا ٜكٍٛ املٛبص خٛضؾٝسٜإ: َكسٸ

ٖط شات٘; ؾهًٗا قسضت عٔ َبسأ ٚاسس، َٚككس ٛٵايكطعٞ ٖٛ إٔ ؾُٝع ا٭زٜإ اَؾ

. ٜٚػتٛدب ؼكٝل ٖصا اشلسف إٔ ٜطغٌ اهلل، خايل اـًل (65)«مجٝعٗا ايٛقٍٛ إىل اهلل

ا٭ْبٝا٤ إىل ايٓاؽ، ؾايؿطٜع١ زٕٚ  ٚايعامل مبكًش١ اٱْػإ، أسهاَ٘ بٛاغط١

ٛٳ ٞٸسٵا٫تكاٍ باي  ٫ ميهٓٗا إٜكاٍ اٱْػإ إىل املككس املٓؿٛز. ٞ اٱشل

 سٺٓٳ، تؿتكط إىل غٳأٚ َػتكب٬ّ أٚ سانطّا قسميّا ،ايؿطٜع١ يف ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ

ِٕ ٛٳ ٫ تطتبط مبكسٕضأْٗا نُا  .ضقني زٜينٸ ٚأغإؽ قه ٞٸسٵَٔ اي ٟٸٚايػُا ٞ اٱشل ٚ .

ٕٵيتهاٌَ اٱْػإ ٚتكطټ ٚايؿطٜع١ تهٕٛ أزا٠ّ ٚٳ تٵقسضٳ ب٘ إىل اهلل إ ٞٸ ٕٞسٵعٔ  ، إشل

ٟٸ ٚناْت َك١ّْٛ ٌٸ َٔ أ ٛټ خطأ ْٚككإ. ٚايػبب ٚضا٤ ن ٍ ٚايتػٝرل يف ٖصا ايتش

ٚٳ ع ايبؿط، ٚمل نٵأسهاّ ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ٚقٛاْٝٓٗا ٚطكٛغٗا إىل ايّٝٛ ٖٛ أْٗا َٔ 

ٚٳ تٹِأٜٳ  ١ّنٳطٵَٔ اهلل. بعض ا٭سهاّ ٚايكٛاْني ناْت عٴ ٍٷٛٵأٚ ٜٓعٍ بٗا َق ٞٷسٵبٗا 

ٛٳ يتشطٜـ ايكسَا٤، ؾأقبشت َعهّا ِ ٚاـطاؾ١ ايؿا٥ع١ يف املانٞ، ٚطاشلا ٖٵَٔ اي

ٛټ يف  ّٜا٫ ظاٍ ايتػٝرل ٚاٱق٬ح داض :ٍ، ٚبتعبرل املٛبصٜٔ ايعضازؾتايّٝٛ ايتػٝرل ٚايتش

املكاي١ إٔ أتباع ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ مل ٜعٛزٚا  ٔ يف ْلٸا٭سهاّ ٚايكٛاْني. ٚقس تبٝٻ

بٕٛ َٓٗا، غ١، بٌ ٜتٗطٻَٔ ايؿطا٥ع املصنٛض٠ يف ْكٛقِٗ ايس١ٜٝٓ املكسٻ ًٜتعَٕٛ ظع٤ٺ

 ؾطا٥ع١ٝ. ٚيصيو ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ ايّٝٛ أقطب إىل اي٬
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 ٗأاطإً «داهعٔ»

 ع ٗاهقسآْ اهلسٍٙيف اهلتاب املقدَّ

 

 ٍر علًپنعمتً ا دل آرد. 

 اهلل د. حسن نصرترجمة: 

 

 ــــــ ًودَّص اهبشح

 .مبع٢ٓ املٝجام، ٚا٭َط، ٚايٛق١ٝ ،نُا اغتعًُٗا ايكطإٓ ،«ايعٗس» ن١ًُ

 اٱْػإ بايتهًٝـ اٱشلٞ. يتعاّاٚتؿذلى ٖصٙ املعاْٞ ايج٬ث١ يف َهُٕٛ 

ايباطين بني اهلل ٚاٱْػإ  ايعٗس .ٚقٛي١ٝ ;ٚيعٗس اهلل َع اٱْػإ قٛضتإ: باط١ٝٓ

ض اٱشلٞ، ٚسٝاظ٠ ساي١ زاخ١ًٝ يف ٝٵل بايَؿبٳإٔ ٜٴػٵ ٫ بٴسٻٖٛ إعطا٤ َكاّ اٱَا١َ ايصٟ 

ِٸ ٚسكٝك١ ايعبٛز١ٜ، ٚنُاٍ  ،ل با٫قطؿا٤، ٚايعك١ُايتشٗك اٱْػإ، َٔ خ٬شلا ٜت

ٛٳ  ٞ.سٵا٫ضتباط، ْٚعٍٚ اي

ٛټٚ .ٚباط١ٝٓ ;قٛضتإ: قٛي١ٝ ٚيعٗس اٱْػإ َع اهلل أٜهّا ض ايعٗس ميهٔ تك

ُټ َٔ خ٬ٍ ايه٬َٞ يٲْػإ َع اهلل َٚع ايٓاؽ ايعٗس ايباطين ٌٚ املػ٪ٚي١ٝ. ؼ

 بػضٸٚبايعكا٥س ٚايتهايٝـ.  ٱميإ ٚا٫يتعاّ ايعًُٞباع ططٜل اٖٛ اتٸَع اهلل يٲْػإ 

اهلل ايباطين َع اٱْػإ،  م قطاس١ّ إىل عٗسايٓعط عٔ سكٝك١ إٔ ايعٗس ايكسِٜ مل ٜتططٻ

يعٗس ايكٛيٞ، ٚنصيو عٗس اٱْػإ َع إىل اٜؿذلى َع تعايِٝ ايكطإٓ بايٓػب١  ؾإْ٘

ٜعتدل املٓاغو ايؿطع١ٝ  اؾسٜس ايصٟ ٫خ٬ؾّا يًعٗس ، ١ًٝٚاهلل، ٚشيو يف املػا٥ٌ ايُه

ٔٸ شاز اٱْػإ ٜإ إىل اتٸاٱميإ باملػٝض ٚسكٝك١ ايكًب ٜ٪زٸ غببّا يًكطب َٔ اهلل، ٚيه
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 باملػٝض، ٚخ٬ق٘. 

 

ًْٞقّد  ــــــ ً

ِٷ ٛټ ع٢ً ْعاّ اؿطن١ ايعامل قا٥ إٔ  ـٷٍ. ٚاٱْػإ يف ٖصا ايعامل َهًٖٚايتش

ّٕ ٜساع٘إ َا متٸ طٙ ايتهاًَٞ ـٝٵٜؿعٸٌ ـ يف غٳ ب٘ َٔ ٜكطٸ يف ؾططت٘، ٚإٔ ٜكٌ إىل َكا

ل بكؿات اهلل. ايػرل ايتهاًَٞ يٲْػإ، ايصٟ ٖٛ غاس١ ايهدلٜا٤ اٱشل١ٝ، ٜٚتدًٓ

أٟ طاع١ ايطغٌ ٚعباز٠ اهلل بايتٛسٝس  ،عٔ ايطاع١ ٚايعبٛز١ٜ ايكطاط املػتكِٝ، عباض٠ْ

ضؾض عبٛز١ٜ ايؿٝطإ ٚطاعت٘، ٚٚنع  َٔ خ٬ٍ إ٫ٓ ٕطٖٚصا ا٭َط غرل َٝػٻ .ٚايتٓعٜ٘

ٞٸ ب١ اؿبٝب. يصيو ٫تٳايطأؽ ع٢ً عٳ ططٜل ايهُاٍ بسٕٚ احملاؾع١ ع٢ً  ميهٔ ط

ايعٗس بني اهلل ٚاٱْػإ. يكس قطع  ا٫يتعاّ بأٚاَط اهلل ٚأسهاَ٘، ٖٚصا ٖٛ َهُٕٛ

ٌٸايططٜل، ٖٚساٙ إيٝ٘، ٚأبًػ٘ ب اهلل عٗسّا َع اٱْػإ بايتهًٝـ، ٚأضؾسٙ إىل ٖصا  ه

با٫يتعاّ ب٘. إْ٘ اٱْػإ ايصٟ َٔ  خكا٥ل ايططٜل ٚؾطٚط ادتٝاظٙ، ٚأخص َٓ٘ عٗسّا

ٜٚكٌ إىل  ،ل ب٘، ٜكطع ططٜل ايهُاٍخ٬ٍ ايٛؾا٤ بعٗسٙ، ٚقسق٘ ٚايتعاَ٘ يف ايتشٓك

ط ْؿػ٘ يف يٝٛضٸ ;ايعًُٞ بتهايٝؿ٘ ٓهح بعٗسٙ، ٜٚأب٢ ا٫يتعاّٜاملٓعٍ املككٛز، أٚ 

ٚاقعني ع٢ً املػاض ايطٛيٞ شات٘،  ٌغٴكطإٓ ايهطِٜ ٜعتدل مجٝع ايطټ٬ٖى ا٭بس. مبا إٔ اي

ٞٸ ٝٵَو ﴿ٚاسس:  ٚإٔ ايسٜٔ اٱشل ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳاٖيصٹٟ َأ ٘ٹ ْٴٛسّا  ٚٳقٻ٢ بٹ َٳا   ٔٔ ٔٵ ايسِّٜ َٹ ِٵ  ؾٳطٳعٳ َيُه

ٔٳ ُٴٛا ايسِّٜ ٕٵ َأقٹٝ ٚٳعٹٝػٳ٢ َأ َٴٛغٳ٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٘ٹ ٔإبٵطٳا ٓٳا بٹ ٝٵ ٚٳقٻ َٳا  ٓٳا ﴿ ;(13 ايؿٛض٣:) ﴾ٚٳ َٳا َأضٵغٳًِ ٚٳ

ٕٔ ْٳا َؾاعٵبٴسٴٚ ٘ٳ ٔإ٫ٖ َأ ٘ٴ ٫َ ٔإَي ْٻ ٘ٹ َأ ٝٵ ٍٕ ٔإ٫ٖ ْٴٛسٹٞ ٔإَي ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٔٵ َقبٵًٹَو  ؾُٝهٔ  ،(25 :)ا٭ْبٝا٤ ﴾َٹ

ٖٛ ا٫يتعاّ بأسهاّ  بايتايٞ َعطؾ١ إٔ ططٜل لا٠ اٱْػإ ٚؾ٬س٘ يف مجٝع ا٭زٜإ

ٞٸ يف ايكطإٓ  «ايعٗس» َٚٔ ٖٓا ؾإٕ زضاغ١ .١ايتهايٝـ اٱشلٝٸ، ٚايتػًِٝ أَاّ ايعٗس اٱشل

اٱشلٞ يف ا٭زٜإ،  َٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً َهُٕٛ ايعٗس ;ايهطِٜ ْٚكٛم ايعٗسٜٔ

 .غٝهٕٛ َؿٝسّا ،غ١ٚبٝإ أٚد٘ ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بني ٖصٙ ايٓكٛم املكسٸ

 

 ــــــ اهعٔد ًٗعإُٚ

ّٜـ أ  ــــــ املعِٟ اهوػ٘

  (2)، ٚا٫ستؿاظ(1)مبع٢ٓ ايٛق١ٝ ،«زٖـ،ع،»ن١ًُ عٗس يف ايًػ١ َٔ دصض 
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ٚأٜهّا ضعا١ٜ  ;(3)ضعاٜت٘ ٚشلصا ٜعين ايعٗس ايصٟ هب .ع٢ً ؾ٤ٞٺ ٚاؿؿاظ املػتُطٸ

ُٸاؿط١َ تٴ بإعطا٥٘  ٚنصيو دا٤ت ن١ًُ ايعٗس مبع٢ٓ نؿاي١ أسسِٖ .(4)٢ عٗسّاػ

َٸ َا، ٚبايتايٞ تػتعٌُ أٜهّا ا٭َإ ػاٙ إَٔط . يصيو بإَهآْا (5)١مبع٢ٓ ا٭َإ ٚايص

ايٛؾا٤ ب٘ مبٛدب  متٸ َا، ع٢ً ؾ٤ٞٺ ؾدٕل ّا ػإٙ ايعٗس ٜعين ايتعاَّا خاقٸإ :ايكٍٛ

ِٕأٚ ٚقٝٸ سٺِكعٳ ٔٵ(6)عًٝ٘ ٚا٭َإ ب اؿؿاظٜٚتطًٓ ،١ أٚ قػ ٌٸ  . ٚيه ميهٔ اغتدساّ ن

ايعٗس يف ا٭غاؽ  :خط٣أ ب ا٫قتها٤، مبع٢ٓ ايعٗس. ٚبعباض٠ٺػٵايعٓاقط، سٳ َٔ ٖصٙ

ٌٸ مبع٢ٓ ايعٗس مبع٢ٓ  :َجٌ ،َٔ ٖصا املع٢ٓ ايٛاسس ٠َْعاْٝ٘ َػتُسٸ اؿؿغ، ٚن

 .(7)َٚا ؾاب٘ ،١، ٚايًكا٤ٚايٛقٝٸ ،املٝجام، ٚايَكػٳِ

 

ّٛـ  ب  ــــــ املعِٟ االصطالس

ٌٕيف املكطًض ايؿكٗٞ ٖٛ ايصٟ ٜكطع٘ ايعبس َع ضبٸ «ايعٗس» َا.  ٘ ٭زا٤ أٚتطى عُ

 .(8)«ع٢ً عٗس اهلل»ٚ «عاٖستٴ اهلل» :ٚقٝػت٘

قطع٘ اهلل َع  اؿكٝكٞ ٖٛ ايعٗس ا٭ظيٞ ايصٟ يف املكطًض ايعطؾاْٞ ايعٗسٴٚ

ٚٸ ٔٵ ﴿ . سٝح ٜكٍٛ:«تٴػٵَيعٗس َأ»ٍ، ٚاملعطٚف باغِ اٱْػإ يف ايّٝٛ ا٭ َٹ ٚٳٔإشٵ َأخٳصٳ ضٳبټَو 

ِٵ ٖٴ ٗٳسٳ ٚٳَأؾٵ ِٵ  ٗٴ ِٵ شٴضِّٜٻتٳ ٖٹ ٗٴٛٔض ٔٵ ُظ َٹ ّٳ  ِٵ َقاُيٛا بٳ٢ًَ بٳٓٹٞ آزٳ ِٵ َأَيػٵتٴ بٹطٳبُِّه ٔٗ  ﴾عٳ٢ًَ َأُْؿػٹ

ٞٸ172: ا٭عطاف)  عٗس اْعكاز ٖٞ ايتعبرل عٔ (. سكٝك١ ٖصٙ اٯ١ٜ يف املكطًض ايعطؾاْ

 .(9)ا٥٘ٚأسبٸ اهلل بني احملب١

ازل١ٝ ٚؾع١ًٝ، ٚيف  ٠ بكٕٝؼَطٸ 46يف ايكطإٓ ايهطِٜ  «ايعٗس»سٹَت ن١ًُ اغتٴدٵ

 ز٫ي١ٝ كتًؿ١. دٛاْب

ٕٻ ﴿سٝح ٜكٍٛ:  ،اؾاْب ايس٫يٞ ا٭نجط اغتدساَّا ٖٛ ايعٗسٚ ٗٵسٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ٚٳَأ

َٳػٵ ٕٳ  ٗٵسٳ َنا ٟٸ ؾإٕ ع٢ً َا ٜبسٚٚ(. 34)اٱغطا٤:  ﴾٫ّٚ٪ٴاِيعٳ ٜدلَ٘  اتؿإم ٖصا ٜعين أ

ٚٵُؾٛا ﴿ :ْٙٚعرل  .(10)َع غرلٙ. ٜٚأَط اهلل يف ٖصٙ اٯ١ٜ عؿع٘ ٚايٛؾا٤ ب٘ أسسِٖ ٗٵسٹٟ ٚٳَأ بٹعٳ

ِٵ ٗٵسٹُن  (.40)ايبكط٠  ﴾...ُأٚفٹ بٹعٳ

ٞٸ ٚاملع٢ٓ اٯخط يًعٗس ٖٛ  ا٭َط ايصٟ قسض َٔ اهلل ٱبطاِٖٝ :َجٌ ،(11)ا٭َط اٱشل

ٚٳاِيعٳانٹؿٹنيٳ ﴿ٚإزلاعٌٝ:  ٝٵتٹٞ يٹًٖطا٥ٹؿٹنيٳ  ِّطٳا بٳ ٕٵ َط ٌٳ َأ ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ ِٳ  ٖٹٝ ْٳا ٔإَي٢ ٔإبٵطٳا ٗٔسٵ ٚٳعٳ
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ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن١ًُ ايعٗس يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١  .(125 :)ايبكط٠ ﴾ايػټذٴٛزٹٚٳايطټٖنٔع 

ٓٳا َأ﴿َجٌ:  ،(12)ا٭َط تهٕٛ مبع٢ٓ ٝٵ ٗٔسٳ ٔإَي ٕٻ اهلَل عٳ ٔٳ َقاُيٛا ٔإ ٍٕ سٳتٻ٢ ٕٵ اٖيصٹٜ ٔٳ يٹطٳغٴٛ َٹ ٫ٖ ْٴ٪ٵ

٘ٴ ايٓٻاضٴ ٕٕ تٳِأُنًُ ٓٳا بٹُكطٵبٳا ٝٳ  (.183: عُطإ آٍ) ﴾ٜٳِأتٹ

، سٝح ٜكٍٛ: (13)ض ٚايتٛق١ٝكٵا٭خط٣ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ايٓټ ايعٗس َٚٔ َعاْٞ

َٴبٹنيٷ﴿  ٌّ ِٵ عٳسٴ ٘ٴ َيُه ْٻ ٕٳ ٔإ ٝٵَطا ٕٵ ٫َ تٳعٵبٴسٴٚا ايؿٻ ّٳ َأ ٜٳا بٳٓٹٞ آزٳ ِٵ  ٝٵُه ٗٳسٵ ٔإَي ِٵ َأعٵ  .(60 )ٜؼ: ﴾َأَي

، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ بعض (14)١يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ مبع٢ٓ ايٛقٝٸ «عٗس»ه١ًُ ؾ

طٚا ايعٗس ا٭َط ٚايؿطَإ، ٚؾػٻ ٢ٖصٙ اٯ١ٜ مبعٓ يف «عٗس»طٜٔ ٜعتدلٕٚ ن١ًُ املؿػِّ

ٞٸ ٔٵ(15)دا٤ يف ايهتب ايػُا١ٜٚ باع ْٗر ا٭ْبٝا٤، َٚاباتٸ با٭َط اٱشل بايٓعط إىل  ;، ٚيه

ِٷ﴿اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اييت تكٍٛ:  َٴػٵتٳكٹٝ ٖٳصٳا قٹطٳاْط  ٕٵ اعٵبٴسٴْٚٹٞ  ٚا٫يتؿات إىل  ;(61)ٜؼ:  ﴾ٚٳَأ

ٕٵ اعٵبٴسٴْٚٹٞ﴿عباض٠  إٔ ﴾٫َ تٳعٵبٴسٴٚا﴿ ع٢ً َعطٛؾ١ْ ﴾ٚٳَأ
ِٵ ﴿، ٜبسٚ إٔ ايعٗس يف عباض٠ (16) َأَي

ِٵ ٝٵُه ٗٳسٵ ٔإَي ّٸ ي٘ َع٢ٓٶ ﴾َأعٵ ٭ٕ عٗس اهلل  ;َٔ َع٢ٓ ا٭َط ٚايٓكٝش١ ، ٜٚؿرل إىل نٌٛعا

ِٷ  ١.اٱشلٞ، ايصٟ ٜكذلٕ بايٓكٝش١ ٚايٛقٝٸ ع٢ً ايتهًٝـ َع اٱْػإ قا٥

سٝح  ،مبع٢ٓ ايٛؾا٤ ٚا٫يتعاّ ن١ًُ ايعٗس يف ايكطإٓ ايهطِٜ تٵَٳدسٹنُا اغتٴ

ٗٵسٺ﴿ٜكٍٛ:  ٔٵ عٳ َٹ ِٵ  ٖٹ ْٳا َ٭ِنجٳٔط ٚٳدٳسٵ َٳا  ٭ٕ  ;مبع٢ٓ زٜٔ اهلل ٚأٜهّا ;(102)ا٭عطاف:  ﴾ٚٳ

ٗٵسٹ اهللٹ ﴿: تعاىل ٜكٍٛ ،(17)ايسٜٔ مبٓعي١ ايعٗس بني اهلل ٚخًك٘ ٕٳ بٹعٳ ٔٳ ٜٳؿٵتٳطٴٚ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ِٵ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو ٫َ خٳ٬َمٳ َي ُٳّٓا َقًٹ٬ّٝ ُأ ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ  .(77)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳَأ

ُٹنُا اغتٴ ِٵ ﴿ع٢ٓ ايًكا٤ بعس ايؿطام، سٝح ٜكٍٛ: مب تٵًَع ِٵ ٜٳعٹسٵُن ّٔ َأَي ٛٵ ٜٳا َق

ٗٵسٴ ِٵ اِيعٳ ٝٵُه ٍٳ عٳًَ ٚٳعٵسّا سٳػٳّٓا َأَؾَطا ِٵ   .(86: )ط٘ ﴾ضٳبټُه

ٌٸ»ٕ إ :ع٢ً ايعُّٛميهٔ ايكٍٛ ٚ  مبع٢ٓ تٵأتٳ يًعٗسأٚد٘ اغتعُاٍ ايكطإٓ  ن

 ٚايٛؾا٤ ٚايٓكٝش١، ايتٛق١ٝٚٚايؿطَإ،  مبعاْٞ ا٭َط ق١ًًٝ سا٫تٺ يف أٚ، «املٝجام»

ٚٵضب ٖٚصٙ، ٚايًكا٤  ايعٗس ايصٟ هب ايٛؾا٤ ب٘. َع٢ٓ تػتًعّ ٖاسٳ

ِٸ ايعٗس يف ايجكاؾ١ ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ أٜهّا مبع٢ٓ املٝجام إبطاَ٘ بني اهلل  ايصٟ ٜت

. ٚقس دا٤ تؿكٌٝ ٖصا ايعٗس يف (18)ايعٗس ايصٟ قطع٘ اهلل َع إبطاِٖٝ :ٚاٱْػإ، َجٌ

ٟٸٜٚعتدل املػٝشٕٝٛ إٔ ناٌَ ايهتاب املكسٻ .ؽاملكسٻ ايهتاب  ؽ ٖٛ نتابِٗ ايػُاٚ

ٞٸ ٚاٱشلٞ، يف سني ٜعتدل ايٝٗٛز إٔ قػُّا َٓ٘ ؾكط َٔ َكسٕض سِٜ ٖٛ ايعٗس ايكؾ ;(19)إشل
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ٛٻ ،ؽ ايٝٗٛزٟايهتاب املكسٻ ايٝٗٛز١ٜ ٚايدلٚتػتاْت١ٝ.  نتابّا يف ايٓػدتني 39 ٕ َٔامله

 .(20)نتابّا 27 ٜٚؿتٌُ ع٢ً ،باملػٝشٝني ايعٗس اؾسٜس خامٌّٚ

ؽ َٔ ايهتاب املكسٻ ـأْ٘ َ٪ٖيإىل ٔ( ٜٵسٳٗٵ)ايعٳـ ؽ بتعٛز تػ١ُٝ ايهتاب املكسٻ

 اؾسٜس(. ؽ املػٝشٞ )ايعٗساملكسٻ ايٝٗٛزٟ )ايعٗس ايكسِٜ( ٚايهتاب

ف يف تكطٻاهلل ب ا٫عتكاز املػٝشٞ ايكسِٜ إىل إٔ ػٳَع «اؾسٜس»ٜؿرل َكطًض ٚ

ميهٔ ايعجٛض ٚ دسٜس٠ يًد٬م. ٖٚصٙ ٖٞ ٚعٛز اهلل يًؿعب ايٝٗٛزٟ. ٜػٛع بططٜك١ٺ

ط املػٝشٞ املبؿِّ سني ٜطًل ،(21)ايجا١ْٝ نٛضْجٛؽ يف «ايعٗس اؾسٜس»ع٢ً َكطًض 

ُٸ «أعها٤ ايعٗس اؾسٜس»ايكسِٜ بٛيؼ عباض٠   ـأغؿاض َٛغ٢ ب ٞع٢ً املػٝشٝني، ٜٚػ

، ايصٟ ٚعس ؾٝ٘ اهلل: (22)ٜعٛز ايؿهٌ يف ٖصا املكطًض إىل غؿط إضَٝاٚ. «ايعٗس ايكسِٜ»

ّٷ تٳأٖٳا  ٍٴ ايطبٸأٜا ٜٳُكٛ َٳعٳأٚٳ :تٹٞ،  ٚٳ ٌٳ  ٝٵتٹ اغٵطٳا٥ٹٝ َٳعٳ بٳ ٗٴٛشٳا  ِقَطعٴ  ٜٳ ٝٵتٹ  ٗٵسّا دٳسٹٜسّابٳ . (23)عٳ

ٚأَطِٖ  ،اهلل قطع عٗسّا َع ٖصا ايؿعب يف ظَٔ ؾٝٛر إغطا٥ٌٝ ٜعتكس املػٝشٕٝٛ إٔ

ز ٖصا ايعٗس يف ظَٔ َٛغ٢ َٔ خ٬ٍ عٗسٙ، ايصٟ نإ ػسٻ بأزا٤ ٚادباتِٗ، ثِ

ٌٸ ١ٌَّ َكسٸٜؿٚه  .(24)ٚايبؿاض٠ بكسّٚ املػٝض ،ؾعٛب ايعامل يًعٗس َع ن

ميإ إغِ إىل بٗصا ا٫ ،ايصٟ ٜعين ايبؿاض٠ ،ٱلٌٝتػ١ُٝ ا ٜطدع ايػبب يفٚ

ٚٳ لاملػٝشٝني بإٔ املدًٚ ُٸ ،ب٘ ايعٗس ايكسِٜ سٳعٳايصٟ  ٖٛ  ،٢ َػٝض بين إغطا٥ٌٝٚاملػ

. (25)بُٝٓا ناْت تكـ سٝا٠ ٜػٛع، مبذ٦ٝ٘ ،ا٭ْادٌٝ تٵطٳبؿٻ ٜػٛع املػٝض ْؿػ٘. ٚقس

. (26)املػٝض املٛعٛز ايكسِٜ إىل ف٤ٞ ل تٛم ايعٗسـ ٜػٛع يف ا٭ْادٌٝ ع٢ً أْ٘ ؼٗكٜٴٛقٳ

 قس قطع عٗسٜٔ َع ايبؿط: املػٝشٞ يف إٔ اهلل عتكازؽ إىل ا٫ٜؿرل ايهتاب املكسٻٚ

بإٔ ٜعًُٛا ٚؾل ايؿطٜع١ اٱشل١ٝ، ٚايصٟ  قطع ؾٝ٘ عٗسّا َع ايٓاؽ ،عٗس قسِٜ

 ٢ٗ مبذ٤ٞ املػٝض.اْت

ِّ ٚقس قطع اهلل عٗسّا بني  ١ٺقبٸ ٖٚٛ عٗسٴ ،«سايعٗس اؾسٜ»ٞ آخط َع ايبؿط، غٴ

 .(27)اهلل ٜٚػٛع املػٝض

٫ٖٛت١ٝ. ٚاٱطاض اي٬ٖٛتٞ  طبٝع١ّ يصا ؾإٕ ملكطًض ايعٗس ايكسِٜ ٚايعٗس اؾسٜس

عتكاز . ا٫«ايؿطا٥ع»أٚ  «ايعٗٛز»إطاض  ٟ إىل َجٌ ٖصا ايتُٝٝع ٖٛ ْؿؼاملػٝشٞ ايصٟ ٜ٪زٸ

ٌ ا٭قٍٛ ٚا٭ؾهاض بٳتٴِكٖٛ ايتايٞ:  املػٝشٞ ا٭غاؽ يف ْعطت٘ إىل ايعٗس ايكسِٜ
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ٔٵ ،ايس١ٜٝٓ ِٸ ٚيه ـ َٓٗا ايهتاب ايطغا٥ٌ اييت ٜتأٖي .(28)ايتدًٞ عٔ ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ ٜت

ُٸاملكسٻ يف  تػتدسّ  .(29)، ٚاييت تعين املٝعإ ٚاملكٝاؽkanon بايْٝٛا١ْٝ ٢ؽ بأنًُ٘ تػ

 َؿتك١ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ ؽ نًُاتٷَععِ ايًػات ا٭ٚضٚب١ٝ يتػ١ُٝ ايهتاب املكسٻ

(biblian ،) ٚايؿطْػ١ٝ بايًػتني اٱلًٝع١ٜٖصٙ ايه١ًُ تػ٢ُ . ٚ«ايهتب»ٚاييت تعين 

اييت (، Testament) ن١ًُ ،يًس٫ي١ ع٢ً ايعٗس ;اغتدسَت أٜهّاٚ. (30)(Bibel) «بٝبٌ»

 ن١ًُ تٵَٳسٹدٵاغتٴٚنصيو  .٠َطٸ 270أنجط َٔ ٚشيو   ،(32)١ٚايٛقٝٸ  (31)تعين املٝجام

(Covenant)  َٛنعّا.  14يف  ،(34)ٚايعٗس بني اٱْػإ ٚاهلل  (33)جامٝايعٗس ٚاملمبع٢ٓ

بعٗس اهلل َع ا٭ْبٝا٤ قبٌ املػٝض،  لتتعًٓ (Covenant) ٜبسٚ إٔ مجٝع اغتعُا٫ت ن١ًُٚ

، ٚغؿطإ اـطاٜا (37)، ٚايتؿطٜع(36)، ٚايطمح١(35)ٚتؿٝس َع٢ٓ إعطا٤ ايدلن١

بني  يف ايعٗس ايكسِٜ عٓس شنط ايعٗس ّااغتدسَت ٖصٙ ايه١ًُ أٜهٚقس  .(38)ايبؿط١ٜ

يًتعبرل عٔ ايعٗس بني ايبؿط  . بٌ إٕ ٖصٙ ايه١ًُ تٴػتدسّ أٜهّا(39)اهلل ٚاٱْػإ

ٔٸ(40)أْؿػِٗ ُٸ (Testament)اغتدساّ ن١ًُ  . يه ٔ ايتعبرل عٔ عٗس اهلل ٜته

 ،(43)ٚنأؽ ايعٗس اؾسٜس بسّ املػٝض  ،(42)ٚزّ املػٝض يف ايعٗس اؾسٜس ،(41)اؾسٜس

َع٢ٓ ايعٗس ( Covenant)تتهُٔ ن١ًُ  :أخط٣ عباض٠ٺبٚ. (45)ٚعٗس اهلل ،(44)ٚزّ ايعٗس

ل يف ايٓٛع ا٭خرل بإضاز٠ ٚايصٟ ٜتشٖك، ايجٓا٥ٞ بني ايبؿط أْؿػِٗ، أٚ بني اٱْػإ ٚاهلل

ٔٸ َٔ د١ٗٺ ٚتػًِٝ اٱْػإ ٚايتعاَ٘ ;اهلل ٚعطا٥٘ َٔ د١ٗٺ ن١ًُ  أخط٣. يه

(Testament) ه٘ يٲْػإ َٔ ٝٵاهلل َٚؾ ع٢ً عطا٤ ٜٓلٸ ،َٔ ايعٗس خامٸ تؿرل إىل ْٕٛع

ٚعٗس  ;اهلل َع اٱْػإ ميهٔ زضاغ١ ايعٗس َٔ ن٬ اؾاْبني: عٗسٚخ٬ٍ زّ املػٝض. 

 .اٱْػإ َع اهلل

 

 ــــــًع اإلُطاْ اإلهلٛ عٔد اه

 ــــــ يف اهعٔد اهقدٍٙ أـ

ٞٸايعٗس  ٚٸ اٱشل ٖصا  .قطع٘ اهلل َع آزّ ٍ املصنٛض يف ايتٛضا٠ ٖٛ ايعٗس ايصٟا٭

١َ: ايؿذط٠ احملطٻ ايعٗس ٖٛ عٗس تػًِٝ اٱْػإ هلل ٚطاعت٘ يف ؼطِٜ ا٭نٌ َٔ

ّٳ َقا٥ٹ٬ّاٱ ٚٵقٳ٢ ايطبٸَأٚٳ» ٘ٴ آزٳ ُٹٝٔع ؾٳذٳٔط اِيذٳ١ٓٹ تٳ»: ي ٔٵ دٳ ٌٴٴ أَٹ ٚٳن٬ّأن َٳعٵٔطَؾ١ٹ  َاأ،  ؾٳذٳطٳ٠ُ 
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ٚٳايؿط َؾ٬َ تٳا ٝٵٔط  ٗٳا ٌٵُنأِيدٳ ٓٵ قس ٚ .(47)ا٭َط اغتٛدب ايعكاب ٭ٕ آزّ عك٢ ٖصاٚ .(46)«َٹ

 ٭َط اهلل. هض إٔ َؿاز ٖصا ايعٗس نإ تػًِٝ آزّاتٸ

ٚٸ  قبٌ ٍ ايصٟ قطع٘ اهلل َع آزّ، قطع ايعٗس ايجاْٞ َع ْٕٛحٚبعس ايعٗس ا٭

ٗٳا »ايطٛؾإ، ؾكاٍ:  ُٳا٤ٹ أَؾ ٕٔ اِي ٌٸضٵٔض ُ٭ا٭ عٳ٢ًَْٳا آتٺ بٹُطَٛؾا ٝٳا٠ٺ ٖٵًٹَو ن ٘ٹ ضٴٚحٴ سٳ  دٳػٳسٺ ؾٹٝ

ٔٵ تٳشٵتٹ ايػٸ ٌٸَٹ ٔٵ َٳا ؾٹٞ ا٭ ُٳا٤ٹ. ن ٚٳيهٹ ُٴٛتٴ.  ٜٳ ٌٴ اِيُؿًَِو أضٵٔض  َٳعٳَو، َؾتٳسٵخٴ ٗٵسٹٟ  ِٴ عٳ قٹٝ

َٵطٳ ْٵتٳأ ٚٳا َٳعٳَوأٚٳبٳٓٴَٛى  ٚٳْٹػٳا٤ٴ بٳٓٹَٝو  ع٢ً  ايعٗس َع ْٕٛح اهلل غبب ٖصا.  ٚقس بني (48)«تٴَو 

ٟٸ ّاٜٵتٴ بٳاضٸَأٜاَى ضٳإْٞ إ»ايٓشٛ ايتايٞ:  ٌٔ يسٳٳ . ٚباضى اهلل ْٛسّا ٚأبٓا٤ٙ بعس (49)«ؾٹٞ ٖصٳا اِيذٹٝ

. (50)ايًشّٛ، ٚأسهاّ ايككام ايطٛؾإ، ٚأعطاِٖ تعًُٝات سٍٛ ططٜك١ اغتدساّ

ٖصا ايعٗس ٖٛ ا٫يتعاّ إٔ َهُٕٛ  باغتكا١َ ْٕٛحايعٗس  اْعكاز تعًٌٝ خ٬ٍ َٔ سٜٚب

 باٱميإ باهلل ٚعبازت٘ ٚايتػًِٝ ٭َطٙ.

ٞٸٚ ٚايصٟ  ،ايجايح املصنٛض يف ايتٛضا٠ نإ عٗس اهلل َع ابطاِٖٝ ٖٛ ايعٗس اٱشل

ٟٸ دط٣  ،ؾكس زعاٙ اهلل ،بإبطاِٖٝ اؿسٜح عٓ٘ بايتؿكٌٝ. ٜبسأ تاضٜذ ايؿعب ايٝٗٛز

ٚٚعسٙ إٔ ٜهٕٛ  ،يًػؿط إىل أضض نٓعإ )ؾًػطني ايكسمي١( ،ايعٗس َٔ نذع٤ٺ

َٸ ٌٴ»١ عع١ُٝ: أبٓا٩ٙ أ ٚٳ َؾادٵعٳ ٓٳَو،  ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٗٵسٹٟ بٳ غأدعًِٗ » ;(51)«ّاّا دٹسٸرلجٹطٳَى َننجِّأعٳ

ٚٳهلل . ٖصٙ ٖٞ ايٓكط١ ا٭غاغ١ٝ يف عٗس ا(52)«أضض نٓعإ ث١ضٳٚٳ  َوعٵطٹٞ َيأَع إبطاِٖٝ: 

ٔٵ بٳعٵسٹَى  َٹ ٌٸضٵضٳ ُغطٵبٳتٹَو، أٚٳيٹٓٳػٵًٹَو  َٴًِهّا أ ن ٕٳ  ٕٴ أٚٳ .ّابٳسٹٜٸأضٵٔض نٓٵٳعٳا ٛٴ ٗٳإن أٟ  ،(53)ِٵشَل

ِٸإ ٚٳٜٸنٓعإ يصضٸ قطع٘ اهلل ٱبطاِٖٝ ٖٛ إعطا٤ أضض عٗسٺ ٕ أٖ ، (54)سٙ إغشامَيت٘ َٔ 

ٔٚ  ن١ٺطٳغٝكبشٕٛ َكسض بٳ ع٢ً ٖصا ايعٗس ٚبٓا٤ٶ .(55)ّاكّا يًتٛضا٠ عٗسّا أبسٜٸِؾٚايصٟ ٜعتدل 

 يًعامل.

 ن١ بٝػٛع املػٝض، ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ميتسٸطٳاملػٝشٕٝٛ ايكسَا٤ ٖصٙ ايبٳ طؾػٻٚقس 

ٞٸ ، ٚبايطبع ؾإٕ(56)ِ امل٪١ََٓٳيٝؿٌُ مجٝع اُ٭ ;إبطاِٖٝ ايعٗس َع  ؼكٝل ٖصا ايٛعس اٱشل

قاض اـتإ ضَعّا ، (57)ايتهٜٛٔ طِؿ١. َٚع شيو، ٚؾكّا يػٹبطاع١ ا٭ٚاَط اٱشلٝٸ َؿطْٚط

ّٴقاض يًتهًٝـ اٱشلٞ، ٚ ٞٸ ع٢ً ايتعاَ٘ إبطاِٖٝ ب٘ ع١َّ٬ ايتعا  .بايعٗس اٱشل

ٔٵ اٱغطا٥ًٕٝٝٛ  بعس إٔ غازض ،يف ظَٔ َٛغ٢ َط ايؿطٜع١ إ٫ٓيف ايٛاقع مل تٴعٵ يه

 .(58)َكط
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اهلل َع َٛغ٢، ٚظٗٛض ايؿطٜع١ اٱشل١ٝ مبعٓاٖا  ٖٛ عٗس إشٕايعٗس ايطابع ؾ

. َٔ أدٌ إقا١َ عٗس (59)ٚاغت٬ّ ا٭يٛاح يف طٛض غٝٓا٤ َٔ خ٬ٍ بعج١ َٛغ٢ ،اـامٸ

 . بطفٸ(60)َٗا إىل بين إغطا٥ٌٝٚقسٸ ،َٛغ٢ مجٝع ٚقاٜا اهلل يف غؿط ايعٗس اهلل نتب

ؾطٜع١ َٛغ٢ بايتؿكٌٝ يف  . شنطت أسهاّ(61)زّ ايصبٝش١ ع٢ً ايؿعب ختِ عٗس اهلل

 طٚز.اـَٔ غؿط  40ـ  20ايؿكٍٛ 

يف ايتٛضا٠ سكٝك١ إٔ عٗس اهلل َع َٛغ٢ ٚبين  «عٗس» اغتدساّ ن١ًُٜعهؼ ٚ

بطاع١  غ١ شلِ َؿطْٚط٢ إٔ َٓض ا٭ضض املكسٸٚؾطٜع١، ستٸ ١ٺعبٛزٜٸ إغطا٥ٌٝ ٖٛ عٗسٴ

ٞٸ ٚٳاسٵَؿِغ َيإ سٵبٹبٹ ايطبٸَأَؾ». نُا دا٤ يف بعض املكاطع َٔ ايتٛضا٠: (62)ا٭َط اٱشل ٗٳَو 

٘ٴ ٚٳ سٴُكَٛق ٘ٴ  ٌٸسٵأٚٳَؾطٳا٥ٹهٳ ٚٳقٳاٜٳاٙٴ ن ٚٳ ٘ٴ  َٳ ّٔ...ٜٸا٭ هَا ٚٳأ طٳجٴتٳِه ٞٵيٹَه; ا َٴَو  ّٴ أٜا َى ٚٵ٫زٹأٜا

ِٳ ايطبٸأتٹٞ آي ضٵٔضا٭ عٳ٢ًَ ِٵ أٯبٳا٥ٹَو  ِقػٳ ٗٴ ٝٳ ٖٳاٜٸإٕٵ ٜٴعٵطٹ ٕٸ :. ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ(63)«ا َٓض  إ

شات٘ َهُٕٛ عٗس اهلل َع بين إغطا٥ٌٝ، ٚيهٓٗا  غ١ مل ٜهٔ يف سسٸا٭ضض املكسٸ

ُٸ ق١ُّٝ تٵانتػبٳ هب  ١ٺَٸٟ ٚاملعٟٓٛ ُ٭داٖع٠ يًٓهٛز املازٸ ١ٌّ أضنٝٸ٭ْٗا تؿٚه ;١ّٝٚأٖ

 سه١َّٛ ؼ١، ٚت٪غ١ِّ ٚا٫دتُاعٝٸٚتكٌ إىل نُاٍ ايعبٛز١ٜ ايؿطزٜٸ ،إٔ تطٝع أٚاَط اهلل

ايتأنٝس عًٝٗا  ٚمتٸ ،ٚايتػًِٝ ٖصٙ ايطاع١ت . ٚقس اغتُطٸ(64)ّاٚفتُعّا تٛسٝسٜٸ ،١زٜٓٝٸ

ايصٟ  َٛغ٢ ا٭خرل٠، بطاع١ ايٓيبٸ ١يف ٚقٝٸ تٵيف َػتكبٌ ٖصا ايؿعب، ٚاْعهػٳ أٜهّا

 .(65)ؾُٝا بعسغٝأتٞ 

١َ يف ايعٗس ايكسِٜ إٔ عٗس اهلل نإ زا٥ُّا بني كسٸتامل تٴعٗط فُٛع١ املٛازٸ

ٔٸ ;اهللططؾني:  بني اهلل ٚبين إغطا٥ٌٝ. ٖٚهصا  ايعٗس َع َٛغ٢ ٖٛ عٗسٷ ٚاٱْػإ. يه

ْتٝذ١ تػًِٝ بين إغطا٥ٌٝ يٮٚاَط ٚا٭سهاّ  ;ايػٝاز٠ ٚايكساغ١ شلصا ايؿعب اهللٜعطٞ 

ٟٸٚ .(66)١اٱشلٝٸ ٍٕ ع٢ً أ ٞٸ سا ُٸ ،ميهٔ ض١ٜ٩ املؿّٗٛ ايجٓا٥ٞ يًعٗس اٱشل ٔ ٚايصٟ ٜته

ٌٸبٳَٔ قٹكابٌ املايعطا٤ ٚ ;ٌ ايٓاؽبٳايطاع١ َٔ قٹ :ٟٵعٓكطٳ اؿا٫ت  ٖصٙ ٌ اهلل، يف ن

 ٚق٫ّٛ إىل َٛغ٢.ٚآزّ  ٕٵسٴٖا، َٔ َيطٴِناييت غبل شٹ

 

 ــــــ يف اهعٔد اجلدٙد ب ـ

تعايِٝ  ّا ََٔػتُسٸ ،َؿّٗٛ ايعٗس يف تعايِٝ ايعٗس اؾسٜس ؾه٬ّ دسٜسّا صٳدٳاتٻ
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ٖٳا  ٖٚٛ ٜكطع عٗسّا دسٜسّا ع٢ً يػإ ايٓيبٸ ،ايعٗس ايكسِٜ. ٜكٍٛ اهلل ّٷأإضَٝا:  تٹٞ، أتٳ ٜا

ٍٴ ايطبٸ ٝٵتٹ أٚٳ :ٜٳُكٛ َٳعٳ بٳ ٗٵسّا دٳسٹٜسّاإِقَطعٴ  ٗٴٛشٳا عٳ ٜٳ ٝٵتٹ  َٳعٳ بٳ ٚٳ ٌٳ  ٗٵسٹٝٵَي ،غٵطٳا٥ٹٝ ايصٹٟ  ؼٳ نَاِيعٳ

ّٳ  ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ َٳعٳ آبٳا٥ٹ ٘ٴ  ِٵ ُ٭تٴَٵػٳِهأَقَطعٵتٴ ٖٹ ٝٳسٹ ِٵ بٹ ٔٵ ٗٴ َٹ ِٵ  ٗٴ َٹكٵطٳ، سٹنيٳ ْٳَكهٴٛاأخٵٔطدٳ ٗٵسٹٟ ضٵٔض   عٳ

ٍٴ ايطبٸ ٜٳُكٛ ِٵ،  ٗٴ ٗٵسٴ ايصٹٟ  :َؾطٳَؾهٵتٴ ٛٳ اِيعٳ ٖٴ ٌٵ ٖصٳا  ٝٵتٹ أبٳ َٳعٳ بٳ ٘ٴ  ٌٳ بٳعٵسٳ تٹًَِوإِقَطعٴ ّٔ، ا٭ غٵطٳا٥ٹٝ ٜا

ٍٴ ايطبٸ ِٵأ: ٜٳُكٛ ٔٗ ٌٴ ؾٳٔطٜعٳتٹٞ ؾٹٞ زٳاخٹًٹ ٗٳا تٴِنأٚٳ ،دٵعٳ ٚٳ عٳ٢ًَبٴ ِٵ،  ٔٗ ٕٴ َيأُقًُٛبٹ ٛٴ ِٵ  ّٗاَئإِٵ ٗٴن ٖٴ ٚٳ

ٕٳ يٹٞ ؾٳعٵبّا ْٴٛ ٛٴ  .(67)ٜٳه

إضَٝا يف أؾهاض ٚتعايِٝ  غؿط ايٓيبٸ ع تأثرل ايؿكطات املصنٛض٠ َٔميهٔ تتبټٚ

ْػإ يف ؾكطات َٔ ايعٗس اٱ دسٜس٠ عٔ عٗس اهلل َع ايعٗس اؾسٜس، ٚظٗٛض ؾهط٠ٺ

 اؾسٜس.

ٝٸ اغتدسّ بٛيؼ ْؿؼ ايهًُات يف ضغايت٘ ٚقس تجرل ٖصٙ ٚ. (68)نيإىل ايعدلاْ

ٚٸ يف شٖٔ بٛيؼ إٔ ايؿكطات ؾهط٠ّ ايصٟ قطع٘ اهلل َع ؾعب٘، نإ  ،ٍايعٗس ا٭

ّٕ ٕٕ َذلاؾكّا َع أسها ٔٸ(69)شلا يًعباز٠ َٚها ايؿطٜع١ ناْت أنعـ َٔ إٔ تهٕٛ  . يه

  .(70)«أبسّا إٔ تكاحل أسسّا َع اهلل عٵضدا٤ اـ٬م، ٚمل تػتطٹ ع٢ً إٔ امتٓض أسسّا قازض٠ّ

 ٢ستٸ ;٭ٕ املػٝض دعًٓا َكبٛيني عٓس اهلل ;أؾهٌ يسٜٓا اٯٕ ضدا٤ٶ»آَٔ بٛيؼ بإٔ  يصيو

 ّا إىل ا٭بس، ٜؿؿع يٓا زا٥ُّا يف قهط اهلل.نْٛ٘ سٝٸ ;٭ٕ ٜػٛع ;ْكذلب َٔ اهلل

َٳطٸ، (71)«طْا عكٝك١ أْ٘ زؾع مثٔ خطاٜاْا بسَٜ٘ٚصٚن ٌٳ  ٘ٹ زٳخٳ ّٔ ْٳِؿػٹ ٌٵ بٹسٳ ٚٳاسٹسٳ٠ّ بٳ  إَي٠ّ٢ 

ٛٳدٳسٳ ؾٹسٳا٤ٶ ا٭ ايٓاَٛؽ ٚٚقاٜا ايطٚح ايػابك١، ٚأعطاْا  ٚأْكصْا َٔ ،(72)ّابٳسٹٜٸأِقسٳأؽ، َؾ

ٟٸ ،ٖصا ايعٗس اؾسٜس». (73)ايطغب١ يف خس١َ اهلل بإضازتٓا  ٖٚٛ ،(74)«ايصٟ ٖٛ عٗس أبس

 ١ املػٝض.ض اٱْػإ َٔ قٝٛز ايتهًٝـ ٚايؿطٜع١، ٚا٫يتعاّ مبشبٸعٔ ؼطټ عباض٠ْ

اؿسٜح عٔ ايعؿا٤ ا٭خرل، بٛيؼ يف ضغاي١ نٛضْجٛؽ ا٭ٚىل، أثٓا٤  ٔبٝٻٚقس 

زّ املػٝض بسّ ايصبٝش١، ٚايصٟ ٜطَع إىل إامتاّ ايعٗس يف ؾطٜع١ َٛغ٢،  َػأي١ اغتبساٍ

ٗٵسٴ اِيذٳسٹأَقا٥ٹ٬ّ: ٖصٹٙٹ اِيه ،ٜػٛع ايهأؽ أخص ايطبٸ نُا ًٜٞ: ٞٳ اِيعٳ ٖٹ َٹٞ. ؽٴ  ٜسٴ بٹسٳ

ٓٳعٴٛا ٖصٳا نًٓ ِٵ يٹصٹِن ُٳااقٵ ٖٳ(75)«ٟٔطؾٳٔطبٵتٴ ٛبٷ تٴَٳِه دٹ٤ٞٴ. ؾٹٞ زٳضٵٔز اِيهٹتٳابٹأٓٳصٳا . ثٴِ ُقًِتٴ: 

َٳؿٹ٦ٝٳتٳَو ٜٳا اهللٞ، ٭عٳٓٸ ٌٳ   .(76)ِؾعٳ

ٚٸاملكسٻ ٖٚهصا، ٚؾكّا يتعايِٝ ايهتاب ٫ّ َع ؽ، ٜهٕٛ ايعٗس ايصٟ قطع٘ اهلل أ
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َع ٜػٛع.  دسٜسّا قس أقبض عٗسّا ،َع َٛغ٢ ً٘زٙ َع إبطاِٖٝ، ٚؾكٻسٙ ٚدسٻآزّ، ٚأٖن

ٟٸ ٛٳ ْٗا١ٜ إع٬ٕ َٛغ٢ ٖٛ ٜعتدل اي٬ٖٛت ايٝٗٛز ٚعٗس َٛغ٢ ٖٛ آخط  ايػُاٟٚ، ٞسٵاي

 عٗس اهلل َع اٱْػإ.

ٜٚكتكط  ،ٜٔ ايٝٗٛزٟ َع عٗٛز ا٭ْبٝا٤ قبٌ َٛغ٢ايعٗس يف ايسِّ ٜتؿاب٘ َؿّٗٛ

ٞٸ ط َؿّٗٛ بُٝٓا تػٝٻ ;با٫يتعاّ بايطاع١ ٚايعبٛز١ٜ ٚايتهًٝـ ٚايؿطٜع١ ع٢ً ايعٗس اٱشل

ٞٸ ايعٗس يف اي٬ٖٛت  طٙ.ٝٵَٔ ايتعاّ اٱْػإ بايتهًٝـ إىل ا٫ْعتام َٔ ْٳ ،املػٝش

 

 ــــــ اهلسٍٙاهقسآْ  ز ـ يف

 باطينٸ ٚؾكّا ٯٜات ايكطإٓ ايهطِٜ: عٗسٷ ،يعٗس اهلل َع اٱْػإ قٛضتإ

 .(77)بايكٍٛ ٚاٱظٗاض ٚعٗسٷ ;ٚبايصات

 

 ــــــ اهباطين اهعٔد ـ1

ايصٟ  ض اٱشلٞ يف شات اٱْػإ، ٖٛ ايعٗسٝٵل بايَؿ، ايصٟ ٜتشٖكايباطينٸإٕ ايعٗس 

ٍٴ ...﴿ٜكٍٛ عٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ٓٳا ٜٳ ٍٳ ٫َ  ٔٵ شٴضِّٜٻتٹٞ َقا َٹ ٚٳ ٍٳ  َٳاَّا َقا ٍٳ ٔإِّْٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ َقا

ُٹنيٳ ٗٵسٹٟ ايٖعايٹ  .اٱَا١ََكاّ  ٖٛ اٯ١ٜ ٖصٙ يف «ايعٗس»ٚاملككٛز َٔ  .(126 :)ايبكط٠ ﴾عٳ

َٳاَّا﴿ :ع٢ً قٛي٘ ، بٓا٤ٶّا٬ّ إشلٝٸعٵاٱَا١َ دٳ سٸعٳٚتٴ ٖٛ  ٚاٱَاّ .﴾ٔإِّٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ

ِٸ(78)ايُٓٛشز ايهاٌَ ؾُٝع ايهُا٫ت ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ وكٌ يف  ؾايعٗس أَطٷ . َٚٔ ث

ك١ُ، ايعٚاـًٛم، ٚخ٬ي٘ ا٫قطؿا٤،  ل َٜٔٚتشٖك ،ايٓؿؼ، ٜٚٛدس يف ايصات

ٛٳٚ املعطؾ١،ٚ امتاّ ايعًِ،ٚنُاٍ ا٫ضتباط، ٚسكٝك١ ايعبٛز١ٜ، ٚ ايطمح١، ٚٞ، سٵْعٍٚ اي

ِٵ ﴿: قٛي٘ تعاىلنُا إٔ . (79)ا١ْٝ، ٚا٭ْٛاض اٱشل١ٝسلٍٛ ايؿٝٛنات ايطبٸٚ ٔٗ ٝٵ ٚٳَقعٳ عٳًَ ُٻا  ٚٳَي

ٓٵسٳَى ٗٔسٳ عٹ ُٳا عٳ ٓٳا ضٳبٻَو بٹ َٴٛغٳ٢ ازٵعٴ َي ٜٳا  ؿرل إىل ْعٍٚ ٜ( 134)ا٭عطاف:  ﴾ايطِّدٵعٴ َقاُيٛا 

ٖٚصا املكاّ  .(80)ايسع٠ٛ ع٢ً أْ٘ َػتذابٴ ٓلٸٜٚ ،َٛغ٢ ا١ْٝ ع٢ًايؿٝٛنات ايطبٸ

ٚٳٔإشٵ ابٵتٳ٢ًَ ﴿١ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، سٝح ٜكٍٛ: ع٢ً بكٝٸ بإامتاّ ايهًُات، بٓا٤ٶ َػبٛمٷ

ٍٳ ٔإِّْٞ  ٔٻ َقا ٗٴ ُٻ ُٳاتٺ َؾَأتٳ ٘ٴ بٹَهًٹ ِٳ ضٳبټ ٖٹٝ َٳاَّأإبٵطٳا ٌٸ (.124: ايبكط٠) ﴾دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأؽ ٔإ  ٚيع

ِٳ ايهًُات اييت ابت٢ً اهلُل ايجابت١  هٛت١ٝ، ٚا٭عٝإًَناْت ٖٞ اؿكٝك١ امَل بٗا إبطاٖٝ
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ٛٸ تٵملٛدٛزات ايعامل، اييت أْاضٳ يسضد١ أْٗا  ،بطغب١ نُرلٙ ٠ٺؾططت٘ ايطاٖط٠، ٚعًكت بك

 إىل سسِّ تٵٚقًَ آثاض تًو اؿكا٥ل يف باطٓ٘ قس يٝٗا، عٝح تهٕٛإ٘ تٵ٘ بٗا، ٚدصبٳتٵابتًَ

ب، َٚؿاٖس٠ املًهٛت، ذٴؾٝ٘. قازت٘ ن١ًُ ايطبٛب١ٝ إىل نؿـ اُؿ تٵَكايهُاٍ ٚؼٖك

ا٫ط٦ُٓإ ٚايٝكني.  اؿٝا٠ ٚايبكا٤ إىل َٔ غطٸ «ايبشح»٘ ن١ًُ تٵٚتػٝرل ايٛد٘. ْكًَ

ٞٸ»٘ ن١ًُ تٵٚغاَق ايٛقٛع يف ايٓاض، ٚقطع  إىل «ٚلا٠ ايٓاؽ يف ططٜل اؿلٸ ايؿسا٤ ٚامله

 ٚيسٙ. ضبٵ٘ ن١ًُ ايتػًِٝ أَاّ إضاز٠ اـايل إىل شٳتٵٚقازٳ .ايع٥٬ل

إٔ  سٻبٴ شيو ايصٟ تطٜس سه١ُ اهلل ٚإضازت٘ إٔ تٛقً٘ إىل َٓكب ايكا٥س املطًل ٫

ٚٸ ِٸتبتًٝ٘ أ  ٚبعس إٔ أمتٸ . (81)زٖا اـامٸسٳتبًػ٘ نُاي٘ مبٳ ٫ّ مبجٌ ٖصٙ ايهًُات. َٚٔ ث

ايػاَٞ يٲَا١َ، ٖصا املكاّ املػبٛم ٚاملؿطٚط  باملكاّ بطاِٖٝ ايهًُات أقبض ٥٫كّاإ

ٞٸ كٗا يفبإامتاّ ايهًُات ٚؼٗك ايصٟ ٖٛ اٱَا١َ ٚايكس٠ٚ  ،ايؿدك١ٝ. ٖٚصا ايعٗس اٱشل

 ١.ٖهصا ؾدكٝٸ أقبض ْكٝب َجٌ ،املطًك١

 

 ــــــ اهعٔد اهق٘هٛ ـ2

َا ٜهٕٛ َكشٛبّا  عاز٠ّ بني اهلل ٚاٱْػإ، ٚايصٟ آخط َٔ ايعٗس ٖٚٛ ْٛعٷ

ْٳا ٔإَي٢ ﴿: قاٍ نُا، ١عٔ أٚاَط ٚأسهاّ إشلٝٸ ٖٚٛ عباض٠ْ ،«إىل» عطف اؾطٸ ٗٔسٵ ٚٳَيَكسٵ عٳ

٘ٴ عٳعٵَّا ِٵ ْٳذٹسٵ َي ٚٳَي ٞٳ  ٌٴ َؾٓٳػٹ ٔٵ َقبٵ َٹ ّٳ  ٚٳ٫َ تٳِكطٳبٳا ﴿قٛي٘ تعاىل:  ػتؿاز َٜٔٚٴ .(115: ط٘) ﴾آزٳ

ٙٹ  ايٓٗٞ عٔ ا٭نٌ َٔ  ٖٛ «ايعٗس»( إٔ املككٛز َٔ 19)ا٭عطاف:  ﴾ايؿٻذٳطٳ٠َٖٳصٹ

 نُا ٜكٍٛ ،(83)«ْاطٵَٳَأ»يف ٖصٙ اٯ١ٜ مبع٢ٓ  «ْاٗٔسٵعٳ»ٕ إ :يكٍٛا . يصيو ميهٔ(82)ايؿذط٠

ِٳ ﴿: يف َٓاغو اؿرٸ ٖٹٝ ْٳا ٔإَي٢ ٔإبٵطٳا ٗٔسٵ ٚٳعٳ َٴكٳ٢ً٘  ِٳ  ٖٹٝ ّٔ ٔإبٵطٳا َٳَكا ٔٵ  َٹ ٕٵ ٚٳاتٻدٹصٴٚا  ٌٳ َأ ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ

ٞٳ ٝٵتٹ ِّطٳا بٳ ٚٳايطټٖنٔع ايػټذٴٛزٹ َط ٚٳاِيعٳانٹؿٹنيٳ   «َٔ»سطف  .(125 ايبكط٠:) ﴾يٹًٖطا٥ٹؿٹنيٳ 

ٍٸ  ،يف اٯ١ٜ «َكاّ»ع يف َع٢ٓ إىل ايتٛغټ «َكاّ»املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يـ  يًتبعٝض، ٜٚس

بٓا٩ٙ ظٛاض ايهعب١، ٚايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايك٠٬  ايصٟ متٸ يصيو ؾإٕ املهإ اـامٸ

َٔ أدٌ إامتاّ  ع ٱبطاِٖٝ، ايصٟ قاّ ؾٝ٘يًُكاّ اؿكٝكٞ ٚاملٛغٸ ، ٖٛ ضَعٷٚادب١ّ

٢، ٚإٔ دصٚا َٔ شنط َكاّ إبطاِٖٝ َكًٓع٢ً اٯخطٜٔ إٔ ٜتٻٚ. ٚإع٬ٕ اؿلٸ ايهًُات

ّٸإ :بٛا إيٝ٘. يصيو ميهٔ ايكٍٜٛكَٛٛا ٜٚتكطٻ ٖٛ  «داش َكاّ إبطا٫ِٖٝتٸ» ٕ املؿّٗٛ ايعا
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َٔ خ٬ٍ ا٫َتجاٍ  ل إ٫ٓب َٓ٘، ٚايصٟ ٫ ميهٔ إٔ ٜتشٖكَٔ أدٌ اهلل ٚايتكطټ ايكٝاّ

ايصٟ ٜعًٔ أَطّا تؿطٜعّٝا بعباض٠  «دصٚااتٸ» ١. ٜؿرل اقذلإ ؾعٌٚايٓٛاٖٞ اٱشلٝٸ يٮٚاَط

ِّطٳا ﴿ ٕٵ َط ٌٳ َأ ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ ِٳ  ٖٹٝ ْٳا ٔإَي٢ ٔإبٵطٳا ٗٔسٵ ٝٵتٹٞٚٳعٳ يف ٖصٙ اٯ١ٜ  «ْاسٵٗٔعٳ»إىل إٔ ن١ًُ  ﴾بٳ

َػأي١ تطٗرل  آخط يف َٛنٕع َطبٳ. ٚملا نإ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ضٳ(84)«ْاطٵَٳَأ» تعين أٜهّا

ِّطٵ ﴿ى ب٘: طٵايبٝت بعسّ ايؿِّ ٚٳَط ٝٵ٦ّا  ٕٵ ٫َ تٴؿٵٔطِى بٹٞ ؾٳ ٝٵتٹ َأ ٕٳ اِيبٳ َٳَها ِٳ  ٖٹٝ ْٳا ٔٱبٵطٳا ٛٻِأ ٚٳٔإشٵ بٳ

ٝٵتٹٞ  ٚٳايطټٖنٔع ايػټذٴٛزٹبٳ ُٹنيٳ  ٚٳاِيَكا٥ٹ َع اٱْػإ اهلل هض إٔ عٗس ( اتٸ26: )اؿرٸ ﴾يٹًٖطا٥ٹؿٹنيٳ 

 قٛي٘يف  بٝإ ٖصا املع٢ٓ بكطاس١ٺ ى ٚايعباز٠ اـايك١. نُا متٸطٵٖٛ ا٭َط بعسّ ايؿِّ

ٝٵ﴿: تعاىل ٕٵ ٫َ تٳعٵبٴسٴٚا ايؿٻ ّٳ َأ ٜٳا بٳٓٹٞ آزٳ ِٵ  ٝٵُه ٗٳسٵ ٔإَي ِٵ َأعٵ َٴبٹنيٷ َأَي  ٌّ ِٵ عٳسٴ ٘ٴ َيُه ْٻ ٕٳ ٔإ ٕٵ  *َطا ٚٳَأ

ِٷ َٴػٵتٳكٹٝ ٖٳصٳا قٹطٳاْط   يف غٝام ،ايذلنٝع يف ٖصٙ اٯٜاتٚ .(61ـ  60 :)ٜؼ ﴾اعٵبٴسٴْٚٹٞ 

ٍٸ ،ع٢ً أقٍٛ ايسٜٔ ايج٬خ: ايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ ٚاملعاز اييت تٓلٸ ،«ٜؼ»غٛض٠  إٔ  ع٢ً ٜس

مبٛنٛع  «ٜؼ»ايعٗس اٱشلٞ َع اٱْػإ ٚثٝل ايك١ً بٗصٙ املٛانٝع ايج٬ث١. تبسأ غٛض٠ 

ٛٸ ٕٔ  *ٜؼ ﴿ٚتصنط ساٍ ايٓاؽ يف قبٍٛ ٚضؾض زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤، قاٍ تعاىل:  ،٠ايٓب ٚٳاِيُكطٵآ

 ِٔ ُٴطٵغٳًٹنيٳ  *اِيشٳهٹٝ ٔٵ اِي ُٹ ْٻَو َي ِٕ *ٔإ َٴػٵتٳكٹٝ  ٚنض َٔيكس أ .(4ـ  1 :)ٜؼ ﴾عٳ٢ًَ قٹطٳاطٺ 

 ٚايصٟ ٖٛ ضغاي١ ايٓيبٸ، ِػٳ١ُ دٛاب ايَكَعِ بايكطإٓ اؿهِٝ عٳػٳخ٬ٍ ايَك

بايٛقٍٛ إىل اهلل  يف أْٗا َػبٛق١ْ |ا٭نطّ تهُٔ عع١ُ ضغاي١ ايٓيبٸ .|ا٭نطّ

ّٸٚايتعطټ، تعاىل ِٸسٳع٢ً َكاّ اَ٭ ف ايتا . (85)إىل اـًل ايػؿط ايٓعٚيٞ َٔ اؿلٸ س١ٜ، ث

 ،اييت ٖٞ ا٫غتكا١َ ،ٖصٙ ايطغاي١ إىل طبٝع١ «َػتكِٝ قطاطٺع٢ً »نُا تؿرل عباض٠ 

ايطغاي١ ٫ امطاف ؾٝٗا ٫ٚ غُٛض ٫ٚ ايتباؽ، ٚتٓػذِ َع ؾطط٠ اـًل ْٚاَٛؽ ؾ

اؿان١ُ يف ايٛدٛز. شلصا ايػبب ؾإٕ ٖصا  ايٛدٛز، ٚتكع ع٢ً املػاض ْؿػ٘ يًكٛاْني

ٔٵ ﴿: قٛي٘تطؾسْا َكاض١ْ ٚ. (86)إيٝ٘ ايططٜل ٖٛ عني ايططٜل إىل اهلل، ٜٚٛقٌ ُٹ ْٻَو َي ٔإ

ُٴطٵغٳًٹنيٳ  ِٕ *اِي َٴػٵتٳكٹٝ ّٳ ﴿: قٛي٘( َع 4ـ  3)ٜؼ:  ﴾عٳ٢ًَ قٹطٳاطٺ  ٜٳا بٳٓٹٞ آزٳ ِٵ  ٝٵُه ٗٳسٵ ٔإَي ِٵ َأعٵ َأَي

َٴبٹنيٷ   ٌّ ِٵ عٳسٴ ٘ٴ َيُه ْٻ ٕٳ ٔإ ٝٵَطا ٕٵ ٫َ تٳعٵبٴسٴٚا ايؿٻ ِٷ *َأ َٴػٵتٳكٹٝ ٖٳصٳا قٹطٳاْط  ٕٵ اعٵبٴسٴْٚٹٞ  : )ٜؼ ﴾ٚٳَأ

ٛٸٚبايٓعط إىل غٝام ايػٛض٠ نًٓ ;(61ـ  60 ِٸٗا، اييت تجبت ايٓب ايتٛسٝس ٚاملعاز،  ٠ ث

ٞٸ  َع اٱْػإ ٖٛ ا٫يتعاّ بايتعايِٝ ٚايتهايٝـ اٱشل١ٝ تطؾسْا إىل سكٝك١ إٔ ايعٗس اٱشل

، اٱْػإ إىل ططٜل ايتٛسٝس ٚايعٌُ بايتهايٝـ اٱشل١ٝ تٵاييت بًٓػٗا ا٭ْبٝا٤، ٚقازٳ
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 .أت٘ يسخٍٛ اٯخط٠ل بأزلا٤ اهلل، ٖٚٝٸدًٗٚايت

ٔٵ ﴿تؿرل اٯ١ٜ ايهطمي١: ٚ ُٳ ٖٴسٶ٣ َؾ  ِّٞٓ َٹ ِٵ  ٝٳٓٻُه ٜٳِأتٹ َٻا  ُٹٝعّا َؾٔإ ٗٳا دٳ ٓٵ َٹ ٖٵبٹُطٛا  ٓٳا ا ًِ ُق

ٕٳ ْٴٛ ِٵ ٜٳشٵعٳ ٖٴ ٚٳ٫َ  ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٛٵفٷ عٳًَ ٟٳ َؾ٬َ خٳ ٖٴسٳا ( إىل سكٝك١ إٔ قت٣ٛ عٗس 38: )ايبكط٠ ﴾تٳبٹعٳ 

 ٕ ٖٛ ا٫يتعاّ باشلسا١ٜ اٱشل١ٝ.اهلل َع اٱْػا

ّٷاشُل ف٤ٞ ٔٸ ،بكإْٛ اـًل سا٠ قهٛ تأثرل  َٚٔ يٛاظّ اؿه١ُ، ٚيه

 ;١ إىل ا٭ضض()ايبؿط ايصٜٔ ٖبطٛا َٔ اؾٓٸ ٜٚكع١ ايػاقطني ل بكاب١ًٖٝساٜتِٗ ٜتعًٖ

يف  ،ايػٝام ْؿػ٘ . ٚيف(87)ُٕٛ َٔ ايػكٛطًَػٵسا٠ ٜٳدا٤ ب٘ اشُل بعٛا اشلس٣ ايصٟؾإشا اتٸ

باضظ٠ َٔ  فُٛع١ّ ِبٛقؿٗ ;ط اهلل يف خطاب٘ يبين إغطا٥ٌٜٝصٚناٯ١ٜ ايتاي١ٝ، 

ٛٳ ٛٸسٵايػاقطني، بايٓع١ُ ٚاي ايتعايِٝ ٚايتهايٝـ  ٔ شلِ إٔ سؿغ٠ ٚاشلسا١ٜ، ٜٚبِّٞ ٚايٓب

ُٵتٴ﴿ٌ َهُٕٛ عٗس اهلل: ايٛسٝا١ْٝ تؿٚه ْٵعٳ ُٳتٹٞ اٖيتٹٞ َأ ٌٳ اشٵُنطٴٚا ْٹعٵ  ٜٳا بٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ

ٕٔ ٖٳبٴٛ ٟٳ َؾاضٵ ٜٻا ٚٳٔإ ِٵ  ٗٵسٹُن ٗٵسٹٟ ُأٚفٹ بٹعٳ ٚٵُؾٛا بٹعٳ ٚٳَأ ِٵ  ٝٵُه  .(40)ايبكط٠:  ﴾عٳًَ

باع ا٭ْبٝا٤ ٖٛ ٜٚعتدل ـ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ـ اؿؿاظ ع٢ً ايعكٝس٠ ٚايتٛسٝس ٚاتٸ

ٌٸ ،أخصٙ اهلل َٔ بين إغطا٥ٌٝ ايعٗس ايصٟ َٸ َٚٔ ن ٕٔ ١ٺأ ٞٸ تسٜٔ بسٜ  .إشل

ٛٸٚايععٸ ُٴايعٗس ايصٟ قطع٘ اهلل ع٢ً ْؿػ٘ إٔ وٚك ٚا٭َإ ٠ٖٛ ٠ ٚايك ٛؾني ك٘ يً

 .(88)بعٗسٙ

 

 ــــــٗاالختالف  ٗدٖ٘ اهتػابٕعٔد اهلل ًع اإلُطاْ، ْ يف ٗاهقسآ اهعٔدّٙ سدٙح

ٛٳٜذلتٻ ِّ ٞسٵب ايعٗس ايكٛيٞ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ايصٟ ٖٛ ْعٍٚ اي ٔ أٚاَط املته

ٞٸاهلل ٚتعايُٝ٘، ع٢ً ايعٗس ايباطينٸ َٛاد١ٗ سكٝك١  يف يًٓيبٸ ، ٚإسطاظ ايهُاٍ ايٓؿػ

ٟ إىل ، ٜٚ٪زٸ«َكاّ ايٝكني»ـ ٚايصٟ ميهٔ تػُٝت٘ ب ،هٛت ايعامل ٚا٫بت٤٬ات اٱشل١ًََٝٳ

 َكاّ اـهٛع ٚايتػًِٝ ٚايعبٛز١ٜ.

١ يف قكٸ ١ٺيف ايعٗس ايكسِٜ، ٚغاقٸ ايٓؿػ١ٝ إىل قاب١ًٝ ْٕٛح ناْت ٖٓاى إؾاضاتٷ

ٛٳ ْعٍٚ ا٭ٚاَط ، ٚايٓتٝذ١ ٖٞ×ْٕٛح ميهٔ إضداع املؿاِٖٝ ٚٝا١ْٝ عًٝ٘. سٵاٱشل١ٝ ٚاي

 ١ا٭ًٖٝٸ َؿاِٖٝ إٕ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ. ايكسِٜ ايعٗس يف ’غ٢َٚٛ ١ إبطاِْٖٝؿػٗا إىل قكٸ

ٛٳٞ يتًٓك ا٫ميا١ْٝ ِٸسٵاي أَطِٖ بايتػًِٝ ي٘ ٚعبازت٘، ٖٞ َؿاِٖٝ ؾا٥ع١ يف عٗس  ٞ، َٚٔ ث
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ؿام ايجٓا٥ٞ بني اهلل َع ايؿاضم يف إٔ ا٫تٸ ،س ايكسِٜايٓاؽ يف ايكطإٓ ٚايعٗ َع اهلل

ع تكًٝك٘ إىل عٗس اهلل َع بين إغطا٥ٌٝ، ٚضٓن يف عٗس اهلل َع َٛغ٢ قس متٸ ٚاٱْػإ

 غ١.َٓض ا٭ضض املكسٸ أنجط ع٢ً

ٔٸ ٚٳ يه ٌٕٚ .س َع٢ٓ دسٜسّادٳايعٗس يف ايعٗس اؾسٜس  تٓاظٍ عٔ  أغاؽ بؿه

ٗټ ٚاملػٝض. اهلل ١ ض َٔ ايتهًٝـ، ٚا٫يتعاّ مبشبٸيًتشطټ ;اٱشلٞس بايٓاَٛؽ ا٫يتعاّ ٚايتع

ايكسِٜ احملٛض  طإ يف ايكطإٓ ٚايعٗسبٳعتٳإٕ ايتػًِٝ ٚايؿطٜع١، ايًصٜٔ ٜٴ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ

يف ايعٗس  إيػا٩ُٖا ايط٥ٝؼ يًعٗس، ٚايعاٌَ ا٭غاؽ يف نُاٍ اٱْػإ، قس متٸ

اهلل َع  ْػإ ٚنُاي٘، ٚنُشت٣ٛ عٗس١ نعاٌَ ْهٛز اٱتكسِٜ احملبٸ اؾسٜس، ٚمتٸ

 اٱْػإ.

 

ّٜعٔد اهاه  ــــــًع اهلل  بػس

 ــــــ يف اهعٔدّٙ أـ

غكٛم عٗس اٱْػإ ع٢ً اؾاْب  ع ا٫ٖتُاّ يف نتب ايعٗسٜٔتطٖن

ِٸ ٢ يف املعا٬َت ٚايع٬قاتايؿدكٞ، ايصٟ ػًٓ ؾإٕ عٗس اٱْػإ  َع اٯخطٜٔ. َٚٔ ث

َايو ع٢ً ب٦ط  عٗس إبطاِٖٝ َع أبٞ :َجٌ ،بني ؾدكني أٚ ؾعبني دص ؾهٌ عٗسٺٜتٸ

 .(89)غبع

يف ايعٗس  إغطا٥ٌٝ َع ا٭َِ ا٭خط٣ ٖٓاى أٜهّا سا٫تٷ ل بعٗس بينَا ٜتعًٖ يفٚ

ٛٳ ايعٗس َع ايكبا٥ٌ :َجٌ ،ايكسِٜ ٣ إىل تسَرل ا أزٸو ايسٚي١ ايٝٗٛز١ٜ، مٓم١ٝٓ أثٓا٤ تؿٗهثٳاي

َٴٓع (90)تنيَٸا اُ٭تنً ٚ .ٌٕ ّٸ ـ بؿه  ـ ؾعب إغطا٥ٌٝ َٔ اؿؿاظ ع٢ً ايعٗس َع ايكبا٥ٌ عا

 .(91)اجملاٚض٠

ايؿطٜه١ اييت بطقبت٘، ٚعًٝ٘ إٔ  َٚٔ ا٫غتدساَات ا٭خط٣ يعٗس اٱْػإ َع٢ٓ

بكؿتٗا ؾطٜه١ ع٢ً  تٵَٳنطكٛؽ ّٜٛ ايػبت، اييت ُقسِّ ،ٜٚعٌُ بٗا ،وؿعٗا يف شٖٓ٘

 .(92)ًَعَٕٛ بايعٌُ بٗاِٖٚ بين إغطا٥ٌٝ، 

تكسمي٘ يف فايني:  ٕ عٗس اٱْػإ يف ايعٗس ايكسِٜ قس متٸإ :ميهٔ ايكٍٛ يصيو

 ٚعٗس اٱْػإ َع اهلل، ٖٚٛ َا ٜعين ;اٱْػإ ػاٙ ا٭ؾدام ٚايكبا٥ٌ ا٭خط٣ عٗس
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 اهلل.ا٫يتعاّ بايؿطا٥ض اييت أٚدبٗا 

ايعٗس ايكسِٜ. ٜٚؿرل عٌُ قطع  ثرل يفقس ُأ «قطع ايعٗس»َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َٛنٛع 

ٌٕ ايعٗس، ايصٟ ٖٛ مبٓعي١ نُإ ططيف ايعٗس بؿإٔ  ا٫يتعاّ ٚايٛؾا٤ بأسهاَ٘، إىل عُ

ِٸ  .قػرل٠ نايتهش١ٝ يف ٚقت املعاٖس٠ ببكط٠ٺ، ايكٝاّ ب٘ بني ايٓاؽ عٓس إبطاّ ايعٗس ٜت

ٌٕ ِٸ ٚنسيٝ ِٸ ،تكػُٝٗا إىل ْكؿني، ٚٚنعُٗا ع٢ً اؾاْبني ع٢ً ا٫يتعاّ بايعٗس ٜت  ث

ُٸاملتعاٖسٕٚ بٝٓ ميطٸ ٗټ ١ُٝٗا. إٕ أٖ إىل  س بايعٌُ بأسهاَ٘ نبرل٠ْا٫يتعاّ بايعٗس ٚايتع

ٔٵ لزضد١ إٔ قه١ٝ قطع ايعٗس ٫ تتعًٖ أٜهّا بعٗس اهلل َع  ؾكط بايعٗٛز ايبؿط١ٜ، ٚيه

يٝذعً٘ ٚاضثّا يٮضض  ;اهلل عٗسّا َع إبطاِٖٝ اٱْػإ يف ايعٗس ايكسِٜ. ؾشُٝٓا قطع

عُطٙ ث٬خ  ٬ّذٵايؿطات، أَطٙ إٔ ٜأخص عٹ َٔ ْٗط َكط إىل ،ٜتٜ٘ٚعطٝٗا يصضٸ ،غ١املكسٸ

يف  «قطع ايعٗس» تكسِٜ َػأي١ آخط متٸ ٚيف َٛنٕع .(93)ٜٚكػُ٘ إىل قطعتني ،غٓٛات

٬يتعاّ بايعٗس يع٢ً نُاِْٗ  عٗسِٖ َع اهلل نع١َ٬ٺيإغطا٥ٌٝ  شنط٣ ْكض بين

ٞٸ ِٸاٱشل  نيى يًعٗس، َػتشٓكاعتدلِٖ، نُٔ تأنٝسٙ ع٢ً قبض ٖصا ا٫ْتٗا ، َٚٔ ث

 .(94)ٚايؿٓا٤ ي٬ًٗى

ا٭نش١ٝ ٜطتبط اضتباطّا  َٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْػتٓتر إٔ ايتهش١ٝ ٚإٖسا٤ زّٚ

ِٸ ب اٱْػإ َٔ اهلل.يتكطټ ٚثٝكّا مبٛنٛع ايعٗس، ٚن٬ُٖا ٚغ١ًْٝ ب تعايِٝ ػٳَع ،َٚٔ ث

ِٸ ٚٵٕضإ٤٬ٜ  ايعٗس ايكسِٜ، ٜت ِٸ زٳ  املعاٖسات.ٚتٓؿٝص  يسّ ا٭نش١ٝ يف تؿهٌٝ َٗ

ِٸؾ يهٔ يف ايعٗس اؾسٜس، ; (95)قطع ايعٗس بسّ اؿٝٛاْات ؿٞ ايعٗس ايكسِٜ ٜت

ِٸبٳبايتٻ طتط ايصٟ سكٌ يف َع٢ٓ ايعٗس، تػٝٻْٚتٝذ١ ايتػٝټ َٔ خ٬شلا  ع ايططٜك١ اييت ٜت

ٌٸ ٌٸ قطع ايعٗس، ٚس سُٝٓا أخص املػٝض اـبع يف ايعؿا٤ ، زّ ايصبٝش١ زّ املػٝض ق

ٚٳًُخٴصٴٚا ُن» كاطبّا شلِ: ،ٙ، ْٚاٚي٘ يًت٬َٝصطٳػٳا٭خرل، َٚن ٛٳ دٳػٳسٹٟ.  ٖٴ خٳصٳ أٛا. ٖصٳا 

ِٵ َقا٥ٹ٬ّ: أٚٳ ،طٳٳٚٳؾٳَه ،ؽٳأاِيه ٖٴ ٗٳا ُنعٵَطا ٓٵ َٹ َٹٞ ايصٹٟ ٭ ;ُِهًٗاؾٵطٳبٴٛا  ٛٳ زٳ ٖٴ ٕ ٖصٳا 

ٗٵسٹ اِيذٳسٹٜسٹ ٔٵ  ،يٹًِعٳ َٹ ٔٳأايصٹٟ ٜٴػٵَؿُو  ٌٔ نجٹٳرٔلٜ ُٳػٵؿٹطٳ٠ٹ اِيدٳَط ;دٵ  .(96)«اٜٳايٹ

ِٸ يصيو ميهٔ ايكٍٛ: ٚؾكّا اٱْػإ با٫يتعاّ  ٌبٳقطع ايعٗس َٔ قٹ يًعٗس ايكسِٜ ٜت

ٔٵبايٛقاٜا اٱشلٝٸ ِٸ ١ ٚايتهايٝـ ايؿطع١ٝ. يه َٔ خ٬ٍ  شيو يف ايعٗس اؾسٜس ٜت

ٝٴعٵطٹُه ٚٳِي ٚٳايتٻ٘ٴ ايكٻَئإ ِٵاٱميإ ٚٚسس٠ امل٪َٓني. نُا ٜهتب بٛيؼ:  ٜٳ١ٹ بٵٔط  ُٸ ٕٵأعٵٔع ٗٵتٳ ٛا تٳ
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ٓٳُه ٝٵ ُٳا بٳ ٚٳاسٹسّا ؾٹٝ ُٳاَّا  ٖٵتٹ ُٳذِِّٵا ٞٵٳ تٴ ُٳػٹٝٔض ٜٳػٴٛعٳ، يٹه ٜٳػٴٛعٳ  ٓٳابٳا ضٳبِّأسٴٚا اهلل ، بٹشٳػٳبٹ اِي

ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٓٳِؿٕؼ  ُٳػٹٝٔض، بٹ ٚٳاسٹسٺ ،اِي  ِٕ تأثرل اٱميإ باملػٝض  آخط ـ ٜؿطح ـ يف َٛنٕعٚ. (97)ٚٳَؾ

ٛٳ أ»ٝهتب: ؾ٬م ايبؿط١ٜ َٔ اـط١٦ٝ، ـ ٚا٫عتكاز عكٝك١ قًب٘، ايصٟ متٸ ٖٴ َٹنيٷ 

ِٵ اٖي اهلُل ٘ٹ زٴعٹٝتٴ ُٳػٹٝٔض ضٳبِّ إَي٢صٹٟ بٹ ٘ٹ ٜٳػٴٛعٳ اِي ٓٹ . يصيو، ٚؾكّا يتعايِٝ بٛيؼ، (98)«ٓٳاؾٳٔطن١ٹٳ ابٵ

ب اٱْػإ َٔ اهلل، ٚؾعٌ يتكطټ قًب٘ غببّا عتكاز عكٝك١ٜهٕٛ اٱميإ باملػٝض ٚا٫

ٞٵ٤ٺ ٌټسٝح ٜهتب: ُن ،اٱْػإ َٔ املػٝض ٚٳِٵُهَي ؾٳ ُٳػٹٝضٴأا َٸأ.  ٚٳاِي ُٳػٹٝٔض،  ًِ ِٵ َؾًٹ  . (99)ْٵتٴ

 

 ــــــ يف اهقسآْ اهلسٍٙ ب ـ

 ;، ٚيف ايصاتباطينٸ ْػإ َع اهلل يف ايكطإٓ ايهطِٜ قٛضتإ: عٗسٷيعٗس اٱ

 .(100)بايكٍٛ ٚاٱظٗاض ٚعٗسٷ

 

ّٛ عٔداه ـ1  ــــــ اهق٘ه

َٸ ايعٗس بايكٍٛ ٚاٱظٗاض ٜهٕٛ  قٛي٘ تعاىل:: َجٌ ،أٚ َع ايٓاؽ ;ا َع اهللإ

َٳػٵ...﴿ ٕٳ  ٗٵسٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵسٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ  َع اهلل ٚإشا نإ ايعٗس .(34)اٱغطا٤:  ﴾٫ّٚ٪ٴٚٳَأ

ُټ ٚإشا نإ َع ايٓاؽ ؾإْ٘  ;ٌ املػ٪ٚي١ٝ ايؿطٜع١ؾإْ٘ ٜعين ايعٌُ بايتهايٝـ، ٚؼ

. ٚتؿٌُ ٖصٙ ايعٗٛز: (101)ٚاؿؿاظ ع٢ً ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ،ٜعين ا٫يتعاّ بايٛؾا٤ بايٛعس

ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ  يصيو .(102)أٚ املعاٖسات ايسٚي١ٝ ;اٱْػا١ْٝ أٚ ايع٬قات ;املعا٬َت املاي١ٝ

ا٭قٛاٍ  س ع٢ً ا٫يتعاّ بايعٗٛز ٚايٓصٚض ٚاملٛاثٝل، ٚنصيو َطاعا٠ ايعسٍ يفت٪ٚن

ٛٳٝٵٚا٭ؾعاٍ ٚإٜؿا٤ ايَه ٗٵسٹ اهللٹ ﴿ قٛي٘ تعاىل:. ٚنصيو (103)ٕ ٚمٛ شيوظٵٌ ٚاي ٚٵُؾٛا بٹعٳ ٚٳَأ

ِٵ ٖٳسٵتٴ ٌٸ ٖٚٛ ،(104)بايعٗس ايصٟ ٜكطع٘ اٱْػإ َع اهلل ل( تتع91ًٖ)ايٓشٌ:  ﴾...ٔإشٳا عٳا  ن

ايٓصٚض اييت ٜٓصضٖا ايٓاؽ بإٔ ٜؿعًٛا  :، َجٌ(105)ّاب٘ ٚادب ٙ ٚايٛؾا٤ٴؾ٤ٞ ٜهٕٛ إلاظٴ

 .(106)َا أٚ ٫ ٜؿعًٛٙ ؾ٦ّٝا

 

  ــــــاهعٔد اهباطين  ـ2

ل يف ضٚح ْؿػ١ٝ ٚباط١ٝٓ تتشٖك عٔ ساي١ٺ اٱْػإ، عباض٠ْ آخط َٔ عٗٛز ٖٚٛ ْٛعٷ
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ٜكٍٛ ايكطإٓ  نُا ،(107)، ٚسل ايٝكنيؾٗٛز اؿلٸٚايطاغذ،  اٱميإ :َجٌ ،اٱْػإ

ٔٳ﴿ايهطِٜ:  ٘ٴ  َٹ ٔٵ َقهٳ٢ ْٳشٵبٳ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٘ٹ َؾ ٝٵ ٖٳسٴٚا اهلَل عٳًَ َٳا عٳا ٍٷ قٳسٳُقٛا  ٓٹنيٳ ٔضدٳا َٹ ُٴ٪ٵ اِي

َٳا بٳسٻُيٛا تٳبٵسٹ٬ّٜ ٚٳ ٓٵتٳعٹطٴ  ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٳ﴿بـ ٚاملككٛز  ،(23 :ا٭سعاب) ﴾ٚٳ ٍٷ َٹ ٓٹنيٳ ٔضدٳا َٹ ُٴ٪ٵ  ﴾اِي

 يف ايكسم ٚا٫غتكا١َ ٖٛ ﴾قٳسٳُقٛا﴿ َٔ ٚاملككٛز ;اٱميإ ع٢ً ٚايجبات ايطدٛي١ ٖٛ

ٖٳسٴٚا اهلَل ﴿ـ ٚاملككٛز ب ;اٱميإ َٝازٜٔ مجٝع يف ٚا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ املعتكسات َٳا عٳا

٘ٹ ٝٵ ٍٷ ،(108)ٖٛ اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل ﴾عٳًَ قسقٛا َا عاٖسٚا اهلل  أٟ َٔ امل٪َٓني ضدا

ا٭قساّ  ٚبكٛا ثابيت ،(109)قبًٛا ؾطٚط٘ |ا٭نطّ ايٓيبٸ عًٝ٘، ٜعين عٓسَا باٜعٛا

ايعكٌ ٚايعاطؿ١ ٚايػًٛى يصيو تطابكت أقٛاشلِ  . ٚ٭ٕ عٗسِٖ نإ ايتعاَّا يف(110)َع٘

ٞٸ سكٝك١ ايعبٛز١ٜ ؼت سهِ ضٛب إش َٔ ايٛانض إٔ إزضاى ;ٚأؾعاشلِ قازض قّٝٛ ٜسؾع  س

ٌٕ ٟٸٗٵَق اٱْػإ بؿه يًعٌُ مبكته٢ تًو ايعبٛز١ٜ،  ،ساي٘، ٚيف ايباطٔ ، ٚبًػإط

 .(111)١غبًٝ٘، ٜٚطاعٞ اؿكٛم اٱشلٝٸ ٚهاٖس يف ،ٝع اهلل بإخ٬ٕمٜٚط

ٚايصٜٔ ٚقًٛا إىل سكٝك١ ايعبٛز١ٜ:  ،نيٜكٍٛ اهلل يف ٚقؿ٘ يًُكًٚ يصيوٚ

ٕٳ﴿ ِٵ ضٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵسٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ َٳاْٳاتٹ ِٵ َ٭ ٖٴ ٔٳ  ٖٛ َطًل  «ا٭َا١ْ»ـ ٚاملككٛز ب ،(32)املعاضز:  ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

ٌٸ «ايعٗس»ـ ٚايع١ًُٝ اييت عٗس بٗا اهلل إيِٝٗ، ٚاملككٛز بايعكا٥س١ٜ  ايٛادبات  ٖٛ ن

٘ يف إٔ قطع٘ ايعبس َع ضبِّ ٢ اٱميإ باهلل ٖٛ عٗسٷشتٸؾ ،ًٜتعّ بٗا اٱْػإ ايكطاضات اييت

 .(112)ؿ٘ بٜ٘هًٚ َا ٜطٝع٘ يف

ع٢ً  ّاباضظ ّايصيو ٜهٕٛ ايعٌُ بايتهًٝـ ـ ٚؾكّا ٯٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ـ َكساق

ٞٸ  .ايتعاّ اٱْػإ بايعٗس اٱشل

ُٹٝجٳامٳ ﴿: تعاىل نُا ٜكٍٛ ٕٳ اِي ٚٳ٫َ ٜٳُٓكهٴٛ ٗٵسٹ اهللٹ  ٕٳ بٹعٳ ٔٳ ٜٴُٛؾٛ ٕٳ  *اٖيصٹٜ ٔٳ ٜٳكٹًُٛ ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳ غٴ٤ٛٳ اِيشٹػٳابٹ  ٚٳٜٳدٳاُؾٛ ِٵ  ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٚٳ ٌٳ  ٕٵ ٜٴٛقٳ ٘ٹ َأ َٳطٳ اهلُل بٹ ٔٳ قٳبٳطٴٚا ابٵتٹػٳا٤ٳ  *َٳا َأ ٚٳاٖيصٹٜ

ٜٳسٵضٳ ٚٳ ٝٳ١ّ  ٚٳعٳ٬َْٹ ِٵ غٹطٸّا  ٖٴ ٓٳا ُٻا ضٳظٳِق َٹ ٚٳَأَْؿُكٛا  َٴٛا ايكٻ٠َ٬َ  ٚٳَأَقا ِٵ  ٔٗ ٘ٹ ضٳبِّ ٓٳ١ٹ ايػٻ٦ِّٳ١َ ٩ٴٚٳدٵ ٕٳ بٹاِيشٳػٳ ٚ

ِٵ عٴِكبٳ٢ ايسٻأض ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو َي ٞٸ .(22ـ  20)ايطعس:  ﴾ُأ ; ٚاغعٷ يف ٖصٙ اٯٜات َع٢ٓٶ ٚيًعٗس اٱشل

ٚايعٗٛز ايعك١ًٝ، أٟ  ;ٚايعساي١ اؿلٸ ٚسبٸ ;ؾطط٠ ايتٛسٝس :ايؿطط١ٜ، َجٌ ٚتؿٌُ ايعٗٛز

ٛٸ َا ٜسضن٘  ;٠ ايؿهط ٚايعكٌ َٔ سكا٥ل عامل ايٛدٛز ٚاملبسأ ٚاملعازاٱْػإ بك

ل َا ٜتعًٖ َٔ امل٪َٓني يف |ٚتؿٌُ ايعٗس ايصٟ أخصٙ ايٓيبٸ ;ايؿطع١ٝ ٚنصيو ايعٗٛز
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 .اهلل ٚتطى املعاقٞ بطاع١ أٚاَط

ٌٳ﴿ :ٚقٛي٘ تعاىل ٕٵ ٜٴٛقٳ ٘ٹ َأ َٳطٳ اهلُل بٹ َٳا َأ ٕٳ  ٔٳ ٜٳكٹًُٛ ؿٌُ ْٜ٘ ٭ ;ّادسٸ ٚاغعٷ ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

ٚاؾرلإ  مبا يف شيو اؿه١َٛ ،ع٬ق١ اٱْػإ باهلل ٚا٭ْبٝا٤ ٚايكاز٠ ٚايبؿط

تأَط ٖصٙ ٚ .ْػاْٞ، ٚنصيو ا٫ضتباط َع ايصاتٚا٭قاضب ٚاٱخ٠ٛ يف ا٫ميإ ٚايٓٛع اٱ

ٌٸ ١ٜاٯ  .(113)ٖصٙ ايطٚابط ٚايٛؾا٤ عكٛم اؾُٝع اٱْػإ باسذلاّ ن

 

 ــــــًفَٔ٘ عٔد اإلُطاْ ًع اهلل كال اهسؤٙتني س٘ي  أٗدٕ اهتػابٕ ٗاالختالف يف

ٌٕميهٔ إٔ ٜتشٖك ٫  ـ ايصٟ ٜؿٌُ ،اٱْػإ ايكٛيٞ َع اهلل ناٌَ عٗسٴ ل بؿه

١ مبعٓاٙ املطًل، ٚايعٌُ بايتهايٝـ ٚاملػ٪ٚيٝات ايؿطعٝٸ ايعٗسٳـ يًكطإٓ ايهطِٜ  ٚؾكّا

ٌ ايعٗس ايباطين، ايصٟ ٜعين ؼكٝل ٝٵْٳ ْػا١ْٝ، َٔ زٕٚػاٙ اهلل، ٚيف ايع٬قات اٱ

ٚطبكّا يًكطإٓ ايهطِٜ، ؾإٕ ايعٌُ بايتهًٝـ ، اٱميإ ايطاغذ يف ْؿؼ اٱْػإ. يصيو

ٞٸ ايسٜينٸ ع٢ً ايتعاّ  طٷاٱْػا١ْٝ، َ٪ؾِّ اؿٝا٠ ْٛاسٞ، ايصٟ ٜؿٌُ مجٝع ٚايؿطع

ٞٸ  .اٱْػإ بايعٗس اٱشل

عٗس اٱْػإ َع اهلل ٜؿٌُ ا٫يتعاّ بايعٗس ايؿططٟ  ٕإ :ٖٚهصا ميهٔ ايكٍٛ

ٞٸ ;يًتٛسٝس ٛټ ٚايعٗس ايعكً ِ ٚايعٗس ايؿطعٞ ايصٟ ٜٓٚع ;ايٓاػ١ عٔ ايؿهط( ضات)ايتك

 ايٓاؽ. َٚع ،َٚع اهلل ،عٌُ اٱْػإ َع شات٘

 ب ايكطإٓػٳَع ،ٕ ايعٓكط ايط٥ٝؼ يعٗس اٱْػإ َع اهللإ :ايكٍٛ يصيو ميهٔ

ِٷ ،ايهطِٜ  ع٢ً قٛض ايتهًٝـ. قا٥

إ٤٬ٜ ا٫ٖتُاّ ٖٚٛ ايتأنٝس ع٢ً ٖصا املؿّٗٛ يف ايعٗس ايكسِٜ،  ٚنصيو متٸ

 ملعاٖسات يف ايع٬قات اٱْػا١ْٝ.يًؿطا٥ض ايس١ٜٝٓ، ٚا

ٝكّا بايعٗس، عٝح ٜهٕٛ ا٫يتعاّ يف ايعٗس ايكسِٜ اضتباطّا ٚث تطتبط ايصبٝش١ٚ

 .ب اٱْػإ َٔ اهللنططٜل يتكطټ ،َع إٖسا٤ زّ ايصبٝش١ بايعٗس ٚاملٝجام َذلاؾكّا

ٔٵ ِٸتػٝټ يف ايعٗس اؾسٜس، ْٚتٝذ١ يه تكسِٜ اٱميإ  ط َع٢ٓ ايعٗس، أقبض ٜت

ب اٱْػإ َٔ اهلل. ب ٚايؿسا٤ نعٛاٌَ يتكطټًِعتكاز بؿًػؿ١ ايكٻ١ املػٝض ٚا٫ٚقبٸ

ٝٳُأ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ ِٸ قٛض١ٜ ايتهًٝـ تٵيػ  يف عٗس اٱْػإ َع اهلل. قت٣ٛٶ بكؿتٗا أٖ
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 ــــــ اهِتٚذٞ

ٞٸ ٚعًٝ٘  .َا إىل ا٫ستؿاظ ايسا٥ِ بؿ٤ٞٺ «عٗس» يه١ًُ ٜؿرل املع٢ٓ ا٭قً

َٳاغتٴ بني  مبا إٔ ايعٗس ٖٛ َٝجامٷ ;يتعين املٝجام ٖصٙ ايه١ًُ يف ايكطإٓ ايهطِٜ تٵدس

 .اٱْػإ :خطٚاٯ ;اهلل :أسسُٖا ;ططؾني

 .ٚقٛي١ٝ ;ٚعٗس اهلل َع اٱْػإ ع٢ً قٛضتني: باط١ٝٓ

َع اٱْػإ ٖٛ َٓكب اٱَا١َ، املػبٛم بإامتاّ  ٚعٗس اهلل ايباطين أٚ ايصاتٞ

 ٚا٭عٝإ ايجابت١ يًُٛدٛزات.املًهٛت،  ٚٚقٍٛ اٱْػإ إىل سكٝك١ ،ايهًُات

ٔٸ ؾٝعين  ،«إىل» عطف اؾطٸ ٟ يؿعّاعٗس اهلل ايكٛيٞ َع اٱْػإ، املتعسٸ يه

يف بعض اٯٜات ع٢ً أْٗا  ٖاطٴِنٚاَط ٚا٭سهاّ اٱشل١ٝ، اييت ٚضز شٹتٓعٌٜ ٚإب٬ؽ ا٭

 ى، ٚايكٝاّ بؿطٚض ايعباز٠ اـايك١.طٵايٓٗٞ عٔ ايؿِّ

ِٸإٔ إٜؿا٤ٙ سٖك ٖوؾٳ ٫ٚ بايتػًِٝ ملا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٚتعايِٝ ايهتب  إ٫ٓ ٘ ٫ ٜت

 ٚايكطإٓ ايهطِٜ. |ا٭نطّ ١ ايٓيبٸايػُا١ٜٚ، ٚخاقٸ

ٞٸ ٚنصيو يعٗس اٱْػإ َع اهلل قٛضتإ: عٗسٷ ٜؿٌُ مجٝع بٓٛز ايعٗس َع  ،قٛي

اهلل ٚايعباز، مبا يف شيو املعا٬َت ٚاملعاٖسات، ٚايع٬قات، ٚايطٚابط ايبؿط١ٜ، 

ٚايعٗس ايباطين يٲْػإ َع ; ٚغ٣ٛ شيو ،ايعسٍ يف ايكٍٛ ٚايعٌَُٚطاعا٠  ،ٚايٓصٚض

 ،ٚإزضاى سكٝك١ ايعبٛز١ٜ، زاخ١ًٝ ؼكٌ ْتٝذ١ اٱميإ ايطاغذ عٔ ساي١ٺ اهلل عباض٠ْ

ٚاجملاٖسات يف ططٜل  ،ٚا٭عُاٍ ٚا٫غتكا١َ يف ايعكا٥س ،ٟ إىل ايجبات ع٢ً اٱميإٚت٪زٸ

 .اهلل

ايكازقٕٛ، املًتعَٕٛ ظُٝع ايٛادبات  امل٪َٕٓٛواٍٚ ـ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ـ 

َٚع أْؿػِٗ،  ،اهلل ٚا٭ْبٝا٤ ٚايبؿط َع أؾهٌ اضتباطٺ ايعكا٥س١ٜ ٚايع١ًُٝ، إقا١ََ

 ٖصا ا٫ضتباط. ٕٚ سلٻٜٚ٪زٸ

ِٷايعٗس ايكسِٜ ـ ٖٛ زا٥ُّا  بُٝٓا عٗس اهلل ـ يف  ٚاٱْػإ. ;بني ططؾني: اهلل قا٥

 َع َٛغ٢ نإ عٗسّا بني اهلل ٚبين إغطا٥ٌٝ ايعٗس ايٓعط عٔ سكٝك١ إٔ بػضٸٚ

ٝٸ ايتأنٝس ع٢ً عٓكط طاع١ اٱْػإ ؾكس متٸ ١ ٚايؿطع١ٝ. ٚايتعاَ٘ بايتهايٝـ ايسٜٓ

ايتأنٝس يف عٗس اٱْػإ َع اهلل، ٚعٗس اهلل َع اٱْػإ، مبٛنٛع قطع  تطاؾل ٖصاٚ
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 عٔ تكسِٜ ا٭ناسٞ ٚإٖسا٤ زَا٥ٗا يف قهط اهلل. عباض٠ْ ٖٚٛ، ايعٗس

َٔ نْٛ٘ ايتعاّ اٱْػإ  ،ايعٗس اؾسٜس عٔ َؿّٗٛ ايعٗس ٞ يفايتدًٓ بُٝٓا متٸ

قٛاعس ٖصا ايعٗس اؾسٜس  تٵط ايٓاَٛؽ، ٚأقبشٳٝٵَٔ ْٳ ض١ إىل ايتشطټبايتهايٝـ اٱشلٝٸ

ٚسكٝك١ قًب٘.  ،١ املػٝضايتعاّ اٱْػإ باٱميإ، ٚقبٸ ٢ يفٚعٓاقطٙ ا٭غاغ١ٝ تتذًٓ

 يف املػٝض. امل٪َٓنيشاز ٖٞ اتٸ ٚايٓتٝذ١ُ

ٌٕٚ ّٸ ميهٔ ايتعبرل ـ بؿه يف  ـ عٔ أٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف بني َؿّٗٛ ايعٗس عا

 ;َٔ اهلل بايكطإٓ ٚايعٗسٜٔ يف أٚد٘ ايؿب٘ أٚ ا٫خت٬ف يف ؾطح ٚؼسٜس ططٜك١ ايتكطټ

ٞٸبٳعتٳٜٴسٝح  اهلل  ١ ايتهًٝـ، ايعٓكط ا٭غاؽ يف عٗس، ٚقٛضٜٸط ا٫يتعاّ بايؿطع اٱشل

اٱْػإ ٚعٗس اٱْػإ َع اهلل، ٚشيو يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعٗس ايكسِٜ، ٚايصٟ  َع

ُٻ ايٓعط  ٚبػضٸ، ٌ اٱْػإ. َٚٔ ٖٓابٳٌ اهلل ٚايطاع١ َٔ قٹبٳٔ اٱؾان١ ٚايعطا٤ َٔ قٹٜته

ؾإُْٗا َتؿابٗإ ، باتغني يف ايتؿاقٌٝ ٚاملتطًٓني املكسٻعٔ ا٫خت٬ف بني ٖصٜٔ ايٓكٸ

ض٠، ٚا٫يتعاّ املكطٸ اٱْػإ باهلل َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ بايتهايٝـ اٱشل١ٝيف تك١ٜٛ ع٬ق١ 

ٗټ ط َؿّٗٛ ايعٗس َٔبُٝٓا اعتدل ايعٗس اؾسٜس ـ َٔ خ٬ٍ تػٝټ ;بٗا س بايطاع١ ايتع

ٗټ ؿٝس ٜ ١ ٫بايؿطٜع١ اٱشلٝٸ ١ ٚاٱميإ باملػٝض ـ إٔ ا٫يتعاّس باحملبٸٚايتػًِٝ إىل ايتع

ٌ َكاّ ٝٵَٓٗا عا٬َّ َػاعسّا يف ْٳ ضايتشطټ سٸعٳَٔ اهلل، بٌ أٜهّا ٜٴب ْػإ يف ايتكطټاٱ

ٞٸٝٵب ٚايَؿطٵايُك  .ض اٱشل
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ّ٘اّصٞ   ا١خوق آدَ ٗس

ْٞ   اهلسٍٙ اهقسآْٗاهعٔد اهقدٍٙ بني  ًُٞقأز دزاض

 

 أمٍر خىاصد. 

 حسن نصرترجمة: 

 

ْٞ  ــــــ خالص

ٛٸ ل١ًِ خٳتٴط٣ٚ قكٸ ٟٸًِا٤ ع٢ً أْٗا بسا١ٜ خٳآزّ ٚس  ل اٱْػإ يف ايهتاب ايػُاٚ

 ;اٱغ٬ّ :تنيبطاُٖٝٝٸايكسِٜ. ٚبايٓعط إىل إٔ ايسٜاْتني اٱ ايكطإٓ، ٚنصيو يف ايعٗس

ٛٳ ضتإ يفَتذصِّ ،ٚايٝٗٛز١ٜ ٞٸسٵاي بني ضٚا١ٜ ٖصٜٔ  مٷطٵؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َؾ ٞ اٱشل

ٛٸ ١ خًلايهتابني يككٸ ٔٵ .ا٤آزّ ٚس َٔ خ٬ٍ زضاغ١ َاسهاٙ ٖصإ ايهتابإ َٔ  ٚيه

تعٗط ع٢ً غبٌٝ ايتشطٜـ يف ايعٗس ايكسِٜ; ٭ٕ ٖٓاى  ،نجرل٠ ١ ْط٣ اخت٬ؾاتٺايككٸ

ٕٔ أغبابّا َكٓع١ بإٔ ايكطإٓ يف ايعٗس  تيٝػ ٗأَ ايتشطٜـ، يهٓٸ ايهطِٜ يف َأَ

ِٸ ايكسِٜ. ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايٝٗٛز  ؼطٜؿ٘، إ٫ٓ ا٭ضثٛشنؼ ٜعتكسٕٚ إٔ نتابِٗ مل ٜت

بايطبع ٖٓاى ١ٚ ْؿػٗا. عهؼ شيو، َٚٔ نُٓٗا ايككٸ نجرل٠ تؿرل إىل ١ّإٔ ٖٓاى أزٓي

 ١. ايككٸصٙ شلن٬ ايهتابني  ٘ يف ضٚا١ٜبٳايهجرل َٔ أٚد٘ ايؿٻ

 

ًْٞقّد  ــــــ ً

ٞٸ لٷع٢ً ايطغِ َٔ إٔ عًِ اي٬ٖٛت املكاضٕ ؽكټ ٞٸ أنازمي  إٔ ، إ٫ٓٚضزل

٘ نإ بؿهً٘ غرل ايه٬غٝهٞ َٛدٛزّا ّْا َٔ ايعَإ، ٚيهٓٸطٵتاضى٘ مل ٜتذاٚظ َق
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 ٚاملٓاظطات ايه١َٝ٬ أٚ .ايعكٛض ايكسمي١ يف فا٫ت ايعكٝس٠ ٚايؿك٘ َٚا إىل شيو َٓص

يًؿٝذ ايطٛغٞ،  «اـ٬ف» :، َجٌ«ايؿك٘ املكاضٕ»ايهتب اييت محًت عٓٛإ 

 .عا٤ع٢ً ٖصا ا٫زٸ ؾاٖسٷ ،ٞ، َٚا إىل شيو يف ايكطٕٚ اـاي١ًٝٓاؿٹ ١َيًع٬ٓ «املدتًـ»ٚ

ٌٕيف عًِ اي٬ٖٛت املكاضٕ  ناٌَ َٔ  ميهٔ زضاغ١ زٜاْتني أٚ أنجط بؿه

ٌٕ ٚميهٔ زضاغ١ َػأي١ٺ ;ايٓٛاسٞ مجٝع َا ْتٓاٚي٘ يف َٚٛنٛعٞ.  ٚاسس٠ ؾكط بؿه

ٚايٝٗٛز١ٜ.  ;اٱغ٬ّ :تني١ خًل آزّ ٚسٛا٤ يف ايسٜاْتني اٱبطاُٖٝٝٸاملكاٍ ٖٛ قكٸ ٖصا

 .َٔ ٖاتني ايسٜاْتني ؽ يهٌٛغٝهٕٛ َكسض زضاغتٓا ٖٛ ايهتاب املكسٻٚ

ِٸٚ ط٣ٚ ؽ يًسٜٔ ايٝٗٛزٟ تٴ١ اـًل يف ايهتاب املكسٻ٬ْسغ إٔ قكٸ إٔ َٔ املٗ

ِٸ إشا ناْت ٖٓاى ساد١ْٚؾكط يف غؿط ايتهٜٛٔ.   ايطدٛع إىل نتبٺ يًتؿػرل ؾػٝت

ٔٸٜٗٛزٜٸ ايط٥ٝػٞ غٝهٕٛ ع٢ً ايعٗس ايكسِٜ. ٚغتهٕٛ اٯٜات  ايذلنٝع ١ أخط٣، يه

ٕٵ ايكطآ١ْٝ ٖٞ قٛض ايبشح عٓس ٌٝ إىل بعض شٹا غٓٴنٓٸ ن٬َٓا عٔ اٱغ٬ّ، ٚإ

 .ايتٛنٝشات ٚا٭عاخ ايتؿاغرل ٚاملكازض ا٭خط٣ يف بعض

 

 ــــــ اإلُطاْ ًٗسادفاتٕ يف اهقسآْ اهلسٍٙ

ات: ٜ; ايعاز2إْػإ )ايعكط:  ز٠:نط اٱْػإ يف ايكطإٓ ايهطِٜ بأيؿاظ َتعسِّشٴ

(، إْؼ 60أْاؽ )ايبكط٠:  ;(60غطا٤: اٱايٓاؽ ) ;(156 :ايؿعطا٤; 6ًت: كِّ)ُؾ بؿط ;(2

ٞٸ112)ا٭ْعاّ:  (. يهٔ 60(، بين آزّ )ٜؼ: 42(، أْاغٞ )ايؿطقإ: 39)َطِٜ:  (، إْػ

ِٷ «آزّ»ن١ًُ  ٚٸ ٭بٞ ايبؿط، ٚاٱْػإ ك١ْ، ٚككٻِٕٷًَعٳ ٖٞ اغ ٌٸا٭  ٍ. قس تهٕٛ ن

ٕٔ ٗا تؿرل مجٝعٗاعٔ ا٭خط٣، ٚيهٓٸ ن١ًُ َٔ ٖصٙ ايهًُات كتًؿ١ّ  إىل نا٥

 ز. قسٻ

 

ّ٘ا١ آدَ اّصٞ  ــــــ يف اهبٚاْ اهقسآُٛ ٗس

ض. ٚميهٔ زضاغ١ ٖصٙ ٛٳغٴ ١٠ خًل آزّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف عسٸقكٸشٴنطٳتٵ 

 نايتايٞ:، ايكك١ يف أنجط َٔ قٕٛض
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 ــــــوق اخلابى دلسٙات ًا ـ 1

 .عٔ سٛاض اهلل َع امل٥٬ه١ قبٌ إٔ ىًل آزّ بعض اٯٜات سسٜحٷ ٚضز يف

ٍٳ ضٳبټَو ﴿يف ٖصٙ اٯٜات عٔ إضازت٘ ٚتكُُٝ٘ ع٢ً خًل اٱْػإ:  خ اهللٜتشسٻٚ ٚٳٔإشٵ َقا

َٳا٤ٳ  ٜٳػٵؿٹُو ايسِّ ٚٳ ٗٳا  ٔٵ ٜٴِؿػٹسٴ ؾٹٝ َٳ ٗٳا  ٌٴ ؾٹٝ ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض خٳًٹَٝؿ١ّ َقاُيٛا َأتٳذٵعٳ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٔإِّْٞ دٳاعٹ يٹًِ

ٕٳ ُٴٛ َٳا ٫َ تٳعٵًَ ِٴ  ٍٳ ٔإِّْٞ َأعٵًَ ْٴَكسِّؽٴ َيَو َقا ٚٳ ُٵسٹَى  ٔٴ ْٴػٳبِّضٴ بٹشٳ ْٳشٵ يف  دا٤ٚ .(30 :)ايبكط٠ ﴾ٚٳ

ٔٸ (1)بعض ايطٚاٜات ا٭ضض تؿػس ٚتػؿو ايسَا٤، ٚقس  ع٢ً أْ٘ قبٌ اٱْػإ ناْت اؾ

َٳا٤ٳ﴿ٗا امل٥٬ه١، ٚيصيو قايٛا: تٵَأض ٜٳػٵؿٹُو ايسِّ ٚٳ ٗٳا  ٔٵ ٜٴِؿػٹسٴ ؾٹٝ َٳ ٗٳا  ٌٴ ؾٹٝ نإ ٚ !؟﴾َأتٳذٵعٳ

ٔٸ ٍٳ ضٳبټَو ﴿أخط٣:  قاٍ اهلل تعاىل يف آ١ٜٺٚ .ٖصا َٔ تؿبٝ٘ اٱْػإ باؾ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٔإشٵ َقا يٹًِ

ٔٵ طٹنٕي  َٹ ٔٳ *ٔإِّْٞ خٳايٹلٷ بٳؿٳطّا  ٘ٴ غٳادٹسٹٜ ٔٵ ضٴٚسٹٞ َؾَكعٴٛا َي َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ  :)م ﴾َؾٔإشٳا غٳ

ٍٳ ضٳبټَو ﴿ا٫خت٬ف تكٍٛ:  أخط٣ َؿاب١ٗ شلا، َع بعض ٖٚٓاى آ١ْٜ ;(72 ـ 71 ٚٳٔإشٵ َقا

 ٕٕ ٓٴٛ َٳػٵ ُٳٕإ  ٔٵ سٳ َٹ  ٍٕ ٔٵ قٳًِكٳا َٹ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٔإِّْٞ خٳايٹلٷ بٳؿٳطّا  ٔٵ  *يٹًِ َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ َؾٔإشٳا غٳ

ٔٳ ٘ٴ غٳادٹسٹٜ ٚٸ (. يصيو ٜؿا29٤ـ  28)اؿذط:  ﴾ضٴٚسٹٞ َؾَكعٴٛا َي ٍ اهلل إٔ ىًل اٱْػإ ا٭

ٌ ايكازّ َٔ ػٵا ايٓٻٚٵِٗ ضَأهٛا ؾٝ٘، ٚنأْٸٚؾٖه ،ايبسا١ٜ آزّ. ٚقس عاضن٘ امل٥٬ه١ يف

ٔٸ ٙ امل٥٬ه١. طٳاٱْػإ ؾ٦ّٝا مل تٳ اهلل ضأ٣ يف آزّ ٜػؿو ايسَا٤ ٜٚؿػس يف ا٭ضض، يه

ٔٳ﴿ٚشلصا ٜكٍٛ:  ٘ٴ غٳادٹسٹٜ ٔٵ ضٴٚسٹٞ َؾَكعٴٛا َي َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ  .﴾َؾٔإشٳا غٳ

 

 ــــــ بعد اخلوقس٘ادخ ـ 2

ِٸ ،ٗاُ٘ ا٭زلا٤ نًٖبعس إٔ خًل اهلل آزّ عًٖ أْب٦ْٛٞ بأزلا٥ِٗ،  :قاٍ ي٥٬ًُه١ ث

ِٵ﴿عِٖ عٔ َعطؾ١ ا٭زلا٤، ؾٝكٍٛ اهلل ٯزّ: ذٵِٗ أظٗطٚا عٳيهٓٸ ٔٗ ُٳا٥ٹ ِٵ بٹَأغٵ ٗٴ ْٵبٹ٦ٵ  ،﴾َأ

ُٳ﴿بعس ٖصا ٜكٍٛ اهلل تعاىل: ٚ ٝٵبٳ ايػٻ ِٴ َغ ِٵ ٔإِّْٞ َأعٵًَ ٌٵ َيُه ِٵ َأُق َٳا ٚٳاتٹ اَأَي ِٴ  ٚٳَأعٵًَ ٚٳاَ٭ضٵٔض 

ٕٳ ُٴٛ ِٵ تٳِهتٴ َٳا ُنٓتٴ ٚٳ ٕٳ  أزلا٤  (. ٚقس ٚضز يف بعض ايتؿاغرل أ33ٕـ  31)ايبكط٠:  ﴾تٴبٵسٴٚ

ُٸ أع٢ً  ناْت َٔ بني ٖصٙ ا٭زلا٤، ٚقس ٫سغ امل٥٬ه١ إٔ ٖ٪٤٫ ^١ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٍٸ ١َ ايطباطبا٥ٞ: إٕايع٬ٓ . ٜكٍٛ(2)٫ عًِ يٓا بِٗ :َِٓٗ، يصيو قايٛا ع٢ً  غٝام اٯ١ٜ ٜس

ٌٸ ، «ِٖ» ايهُرلب ٘ ُأؾرل إيِٝٗ٭ْ ;ٚاع١ٝ ٚعامل١ ١ْسٝٸ ٖصٙ ا٭زلا٤ ٖٞ نا٥ٓاتٷ إٔ ن

 يٝػت ٖٞيػرل ايعاقًني. إشٕ  ، ايصٟ ٜٴؿاض ب٘«ٖا» ، ٚيٝؼ نُرليًعاقًني ايصٟ ٜٴؿاض ب٘
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بايهُا٫ت اييت ٖٞ ظٗٛض ٖصٙ  كافتٸَٔ سٝح ا٫ ايصٚاتٖٞ ا٭زلا٤ ْؿػٗا، بٌ 

ٖٳ٪ٴ٤٫َ﴿اهلل تعاىل قاٍ:  إٔع٢ً شيو خط اٯسيٌٝ ايٚ .(3)صٚاتاي ُٳا٤ٹ  ْٵبٹ٦ٴْٛٹٞ بٹَأغٵ سٝح  ;﴾...َأ

 تؿرل إىل ايصٚات.  (ٖ٪٤٫)ٕ ن١ًُ إ

 

 ــــــ، بني اهرتاب ٗاملا١ خوق اإلُطاْـ 3

بايطبع ٚ. اـامٸ َٓٗا تعبرلٖا ٚيهٌٛ ،سٍٛ خًل اٱْػإ ٠ آٜاتٺٖٓاى عسٸ

 .ٖصٙ ايتعابرل املدتًؿ١ميهٔ اؾُع بني 

ٝٵ٦ّا﴿تكٍٛ بعض اٯٜات:  ٔٵ ؾٳ ِٵ ٜٳُه ٚٳَي ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ ٓٳاٙٴ  ْٻا خٳًَِك ٕٴ َأ ٚٳ٫َ ٜٳصٵُنطٴ أٱْػٳا  ﴾َأ

ٌٸ ،مجٝع ايبؿط خ عٔ(. ٖٚصٙ اٯ١ٜ تتشسٻ67)َطِٜ:  ّ. سٳايبؿط خٴًكٛا َٔ ايعٳ ٚتكٍٛ: ن

ِٸ ٞٸ ايتعبرل عٔ شيو يف املكطًض ٜٚت ـَ» ـ، بايه٬َ  :ٚبًػ١ ايؿًػؿ١ ،«ّسٳل َٔ ايعٳًِا

ٞٸايٛدٛز اٱ» ٕٔ ﴿أخط٣ ٖصا املع٢ٓ أٜهّا، َجٌ:  . ٚتٓكٌ آٜاتٷ«بساع ٌٵ َأتٳ٢ عٳ٢ًَ أٱْػٳا ٖٳ

َٳصٵُنٛضّا ٝٵ٦ّا  ٔٵ ؾٳ ِٵ ٜٳُه ٖٵٔط َي ٔٳ ايسٻ َٹ ظنطٜا  ١ٗ إىل ايٓيبٸٚآ١ٜ َٛدٻ ;(1)اٱْػإ:  ﴾سٹنيٷ 

ٛٳ عٓسَا تؿادأ بايبؿط٣ ي٘ ٔٵ ﴿قاٍ اهلل تعاىل:  ،ب َٔ شيوس، ؾتعذٻَيباي َٹ ٚٳَقسٵ خٳًَِكتٴَو 

ٝٵ٦ّا ٔٵ ؾٳ ِٵ تٳُه ٚٳَي ٌٴ   خًل اٱْػإ َٔ تطابٺ أْ٘ أخط٣ ٘ ٜكٍٛ يف آٜاتٺ(. يهٓٸ9)َطِٜ:  ﴾َقبٵ

ٚٸ ٠َْٚا٤. ؾٗٓاى َازٸ ِٸ ي١ٝ إشٕ، ٚملأ ٔٵ تٴطٳابٺ﴿َجٌ: ، ّسٳخًك٘ َٔ ايعٳ ٜت َٹ ِٵ  ٓٳاُن ْٻا خٳًَِك  ﴾َؾٔإ

ُٳا٤ٹ بٳؿٳطّا﴿ٚ ;(5: )اؿرٸ ٔٵ اِي َٹ (. ٚباؾُع بني ٖاتني 54)ايؿطقإ:  ﴾اٖيصٹٟ خٳًَلٳ 

أٚ طني،  َٚا٤ٺ إٕ دػس اٱْػإ خٴًل َٔ تطابٺ اجملُٛعتني َٔ اٯٜات ميهٔ ايكٍٛ:

ٔٵ ، ٠ّيٝٛدس اٱْػإ، ٖٚصا ايؿ٤ٞ مل ٜهٔ َازٸ آخط إيٝ٘ َٔ إناؾ١ ؾ٤ٞٺ ٫ بٴسٻ ٚيه

ٝٳُٓعطٵ ﴿أخط٣:  ٜٚكٍٛ يف آٜاتٺ .(4)ٚحايطټ ؼ، أِٚؿٓٻ٘ ايكٛض٠ اٱْػا١ْٝ، أٚ ايٚيهٓٸ َؾًِ

ِٻ خٴًٹلٳ  َٹ ٕٴ  َٳا٤ٺ زٳاؾٹٕل *أٱْػٳا ٔٵ  َٹ ٔٵ ْٴِطَؿ١ٺ﴿ٚ(، 6 )ايطاضم: ﴾خٴًٹلٳ  َٹ ٕٳ   ﴾خٳًَلٳ أٱْػٳا

ٌٸٚ .(4: )ايٓشٌ كٛا عسا آزّ ـ خٴًٹ ايبؿط ـ َا ٭ٕ مجٝع ;ٖصٙ اٯٜات ميهٔ اؾُع بني ن

ٛٻ .زاؾل نصيو ، ٖٚٞ َا٤ٷعٔ َا٤ٺ ٚايٓطؿ١ عباض٠ْ، َٔ ْطؿ١ٺ َٔ املٛاز  ١ْْٚايٓطؿ١ َه

ٚٵضايػصا١ٝ٥، ٖٚصٙ ب ٛٻسٳ ٝٸ أٜهّا ١ْْٖا َه ٌٸٚسٝٛاْٝٸ ١َٔ عٓاقط ْبات ٜطدع يف  ١، ٚايه

ٕ اٱْػإ إ :ايكٍٛ يصيو ٜكضٸ .٣ َٔ ايذلابْٗا١ٜ املطاف إىل ايذلاب ٚا٭ضض، ٜٚتػصٻ

ب٬ ٚاغط١، ٚايبؿط  تطابٺ ل َٖٔٚٛ إٔ آزّ خٴًٹ، ايؿاضم ل َٔ ايذلاب، َع ٖصاخٴًٹ
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 .َٚا٤ ْطؿ١ٺ َٔ كٛا َباؾط٠ًّٹِٗ خٴعدل ٚغطا٤، يهٓٸ اٯخطٕٚ َٔ تطابٺ

 

ّ٘ـ 4  ــــــ ، ًّ دطٍ آدَ أٗ دِطٕ؟ا١خوق س

ٛٸٗٳٜٴِؿ ِٵ ﴿َٔ آزّ:  تٵًَكا٤ خٴِ َٔ بعض اٯٜات إٔ س ٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻُكٛا ضٳبٻُه ٜټ اٖيصٹٟ ٜٳا َأ

ٚٳْٹػٳا٤ٶ ُٳا ٔضدٳا٫ّ َنجٹرلّا  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳبٳحٻ  ٗٳا  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٚٳخٳًَلٳ  ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ْٳِؿٕؼ  ٔٵ  َٹ ِٵ  : )ايٓػا٤ ﴾خٳًََكُه

ٔٵ ْٳِؿٕؼ ﴿(: لٳًٍَ )خٳسٳ( بٳٌٳعٳعًُت ن١ًُ )دٳأخط٣ اغتٴ ٚيف آ١ٜٺ ،(1 َٹ ِٵ  ٛٳ اٖيصٹٟ خٳًََكُه ٖٴ

ٗٳا  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٗٳاٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ٝٵ ٔٳ ٔإَي  .(189)ا٭عطاف:  ﴾يٹٝٳػٵُه

ٛٸ ًلطٜٔ سٍٛ املككٛز غاملؿػِّ بنئَ ايٓكاف  ٚقس زاض ايهجرل  ْؿٕؼ َٔ ا٤س

 .َٔ آزّ أٟ ،ٚاسس٠

ٗٳا﴿ٜكٍٛ ايطدلغٞ:  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٛٸإأٟ  ﴾خٳًَلٳ   .(5)أن٬ع آزّ َٔ ا٤ َٔ نًٕعْ٘ خًل س

ٔٸ ٜٚكٍٛ: يكس اقذلح ايبعض ٖصا  ،ٜطؾض ٖصا ايتؿػرل ١َ ايطباطبا٥ٞايع٬ٓ يه

ٔٸ .بػبب بعض ا٭خباض ;ايتؿػرل . ٜٚعتكس إٔ َع٢ٓ ٖصٙ قشٕٝض ٖصا ايكٍٛ غرلٴ يه

ٛٸ ٌٷ ْٕٛع ا٤ ٚآزّ ٜٓتُٝإ إىلايعباض٠ ٖٛ إٔ س أْٗا ٚ ،بُٝٓٗا يف ايٛدٛز ٚاسس، ٖٚٓاى امتاث

٘ٹ ﴿: مجٝع ايطداٍ قا٬ّ٥ نػرلٖا َٔ اٯٜات اييت ىاطب ؾٝٗا ٔٵ آٜٳاتٹ َٹ ِٵ ٚٳ ٕٵ خٳًَلٳ َيُه َأ

ّٕ ٛٵ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯٜٳاتٺ يٹَك ُٳ١ّ ٔإ ٚٳضٳسٵ ٛٳزٻ٠ّ  َٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٌٳ بٳ ٚٳدٳعٳ ٗٳا  ٝٵ ٚٳادّا يٹتٳػٵُهٓٴٛا ٔإَي ِٵ َأظٵ ٔٵ َأُْؿػٹُه  َٹ

ٕٳ ٖٴإ; أٟ (6)(21: )ايطّٚ ﴾ٜٳتٳَؿٖهطٴٚ ٖٴ ،َٔ دٓػهِ ٔٻٕ ظٚداتهِ   .َجًهِ طٷؿٳبٳ ٔٻٚ

ٛٸ إٕ ٛٸٜٗٛزٜٸ آزّ ؾهط٠ْ دػسا٤ َٔ خًل س شلا دصٚضٖا يف ايعٗس ايكسِٜ.  ،١١ٖ َؿ

ٕٸَؿاب١ٗ شلصٙ اٯ١ٜ ٜتٸ ٚبايطدٛع إىل آٜاتٺ .١َايع٬ٓ نُا قاٍ ظٚد١  هض إٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ أ

ل شنطٖا، باييت غ ،َٔ غٛض٠ ايطّٚ 21اٯ١ٜ  نُا يف ،َٔ دٓؼ ايبؿط تٵًَكآزّ خٴ

ٔٵ ﴿ ٚنُا يف قٛي٘ تعاىل: َٹ ِٵ  ٌٳ َيُه ٚٳادّاٚٳاهلُل دٳعٳ ِٵ َأظٵ تكٍٛ إش  ;(72)ايٓشٌ:  ﴾َأُْؿػٹُه

ٕ املككٛز َٓٗا إٔ أظٚادٓا إ :َٔ دٓػهِ، ٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ أظٚادّااهلل اٯ١ٜ: خًل 

يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل َٔ غٛض٠  «َٓٗا»َٔ أدػازْا. يصيو ٜهٕٛ املطاز َٔ ايهُرل  ٔٳِكخٴًٹ

ٛٸ ايٓػا٤، ايصٟ ٜعٛز ٤ َٔ دٓؼ آزّ، ٚيٝؼ َٔ اإىل ايٓؿؼ ايٛاسس٠ أٟ آزّ، ٖٛ خًل س

  .(7)س آزّػٳدٳ
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 ــــــآدَ يف ٗح سُّـ ُفذ اه5

ُٻسٳبٳاهلل بعس إٔ خًل  ، ، َهػ١ٺ، عًك١ٺٔ اـًل َٔ ْطؿ١ٺٕ اٱْػإ، ٚايصٟ ٜته

ّٕ ِٕ، ععا ؟ ٚحٖٛ املككٛز بٗصٙ ايطټ ُاؾ، ْؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘، ٚأقبض إْػاّْا نا٬َّ. ٚؿ

 َع٢ٓ ْػبتٗا إىل اهلل؟ ٖٛ َٚا

َٓٗا  اثٓإ :ايهطِٜ آٜات ايكطإٓ ََٔٛانع  ١اغتٴدسّ ْؿذ ايطٚح يف مخػ

ّٸبآزّ،  كتكٸإ إ كٸَٚٛنعإ ىبآزّ أٜهّا،  ّاكهٕٛ َتعًٜٜٚػتبعس إٔ  ٫ َٚٛنعٷ عا

 .(8)س٠ َطِٜايػٝٸ

َٸأَا  ٚٳبٳسٳَأ خٳًِلٳ اٖيصٹٟ َأ﴿: قٛي٘ تعاىل ٗٞؾ١ اٯ١ٜ ايعا ٘ٴ  ٞٵ٤ٺ خٳًََك ٌٻ ؾٳ ٔٳ ُن سٵػٳ

ٔٵ طٹنٕي  َٹ  ٕٔ ٗٔنٕي  *أٱْػٳا َٳ َٳا٤ٺ  ٔٵ  َٹ ٔٵ غٴ٬ََي١ٺ  َٹ ٘ٴ  ٌٳ ْٳػٵًَ ِٻ دٳعٳ ٔٵ  *ثٴ َٹ ٘ٹ  ْٳَؿذٳ ؾٹٝ ٚٳ ٛٻاٙٴ  ِٻ غٳ ثٴ

٘ٹ ٛٸاٙ( إىل ايٓٛع اٱ (. ٚميهٔ إٔ ٜعٛز ايهُرل يف9ـ  7: )ايػذس٠ ﴾...ضٴٚسٹ  .ْػاْٞ)غ

 .آزّ بايٓيبٸ ْػإ( شات ق١ًٺٚ)بسأ خًل ا٫

ٔٵ ﴿آزّ:  كإ بايٓيبٸتتعًٖ ٖٚٓاى آٜتإ َٹ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٔإِّْٞ خٳايٹلٷ بٳؿٳطّا  ٍٳ ضٳبټَو يٹًِ ٚٳٔإشٵ َقا

 ٕٕ ٓٴٛ َٳػٵ ُٳٕإ  ٔٵ سٳ َٹ  ٍٕ ٔٳ *قٳًِكٳا ٘ٴ غٳادٹسٹٜ ٔٵ ضٴٚسٹٞ َؾَكعٴٛا َي َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ  ﴾َؾٔإشٳا غٳ

ٔٵ طٹنٕي ﴿ٚ ;(29ـ  28)اؿذط:  َٹ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٔإِّْٞ خٳايٹلٷ بٳؿٳطّا  ٍٳ ضٳبټَو يٹًِ ٘ٴ  *ٔإشٵ َقا ٜٵتٴ ٛٻ َؾٔإشٳا غٳ

ٔٳ ٘ٴ غٳادٹسٹٜ ٔٵ ضٴٚسٹٞ َؾَكعٴٛا َي َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ مبا إٔ ايه٬ّ عٔ ٚ .(72ـ  71: )م ﴾ٚٳ

 .آزّ اٯٜتني ٖٛ ايٓيبٸ ايػذٛز ؾاملككٛز باٱْػإ يف ٖاتني

ٓٳا ﴿ٚح يف َطِٜ: عٔ ْؿذ ايطټٚتتشسخ آٜتإ أٜهّا  ٓٳَؿدٵ ٗٳا َؾ ٚٳاٖيتٹٞ َأسٵكٳٓٳتٵ َؾطٵدٳ

ُٹنيٳ ٜٳ١ّ يٹًِعٳاَي ٗٳا آ ٓٳ ٚٳابٵ ٖٳا  ٓٳا ًِ ٚٳدٳعٳ ٓٳا  ٔٵ ضٴٚسٹ َٹ ٗٳا  ٕٳ اٖيتٹٞ ﴿ٚ ;(91)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ؾٹٝ ُٵطٳا ِٳ ابٵٓٳتٳ عٹ ٜٳ َٳطٵ ٚٳ

ٓٳا ٔٵ ضٴٚسٹ َٹ ٘ٹ  ٓٳا ؾٹٝ ٓٳَؿدٵ ٗٳا َؾ ٚح إىل ٫ٚز٠ ْؿذ ايطټ ٣أزٸٚقس (. 12: )ايتشطِٜ ﴾َأسٵكٳٓٳتٵ َؾطٵدٳ

٫ إْػاّْا نا٬َّ،  ٚناْت ،٭ٕ َطِٜ ناْت بايؿعٌ ع٢ً قٝس اؿٝا٠; ×عٝػ٢ ايٓيبٸ

ٜعٛز إىل  ميهٔ إٔ طّا، ٫ٚ)ؾٝ٘( َصٖن يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ اييت ٚضز ؾٝٗا ايهُرل غٝٻُا

 .(9)َطِٜ

ٕٔ يف ايكطإٓ «ضٚح»عًُت ن١ًُ نُا اغتٴ َٔ طبٝع١ امل٥٬ه١،  يٲؾاض٠ إىل نا٥

َٵٕط﴿ :َجٌ ِّ َأ ٔٵ ُن َٹ ِٵ  ٔٗ ٕٔ ضٳبِّ ٗٳا بٹٔإشٵ ٚٳايطټٚحٴ ؾٹٝ ُٳ٥٬َٹَه١ُ  ٍٴ اِي ٓٳعٻ  .(4)ايكسض:  ﴾تٳ

ٔٸشاتٗا عجّا َػتك٬٘ ٚح يف ايكطإٓ عسٸب زضاغ١ ايطټتتطًٖٚ املككٛز بٗصٙ  . يه
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ٔٷ  اهلل.  ٚؾعٛض َٔ كًٛقات شٚ سٝا٠ٺ ايطٚح اييت تٓؿذ يف اٱْػإ نا٥

ٔٵ ضٴٚسٹٞ) :َجٌ املككٛز َٔ إغٓاز ايطٚح إىل اهلل يف عباضاتٺٚ ٓٳا( أٚ )َٹ ٔٵ ضٴٚسٹ ( َٹ

ِٸهلل َٔ ا ايتؿطٜـ، ٜٚٓكٌ ايؿطف إىل ايطٚح، ٚيٝؼ إٔ ايطٚح دع٤ٷ  ْؿد٘ يف اٱْػإ; ٜت

ٖٚٞ  ،اؿاد١ عٔ ٜٓتر ايذلنٝب ٭ٕ بّا;َطٖن يٝؼ اهلل إٔ ١باؿذٸ َهاْ٘ يف ثبٹتٳُأ ٭ْ٘

 .ٚيٝؼ ي٘ أدعا٤ ،ٚاهلل بػْٝط، إسس٣ خكا٥ل املدًٛقات، أٟ املُهٓات

ٔٷٚ اٱْػإ َٔ  ٭ٕ اهلل، بعس ٚقؿ٘ ملطس١ً تهٜٛٔ دػِ; ٟغرل َازٸ ايطٚح نا٥

ْٳاٙٴ خٳًِكّا آخٳطٳ﴿ايٓطؿ١ إىل ايًشِ، ٜكٍٛ:  ِٻ َأْؿٳِأ هض إٔ ٜتٸ ٖٚهصا ،(14 :)امل٪َٕٓٛ ﴾ثٴ

ٞٸ :ْؿذ ايطٚح يٝؼ َٔ قبٌٝ آخط، ٖٚصا  لٷًِآخط ٚخٳ ، بٌ ؾ٤ٞٷايؿعٌ ٚا٫ْؿعاٍ ايطبٝع

ٌٷ  . (10)١ٜع٢ً إٔ ايطٚح يٝػت َٔ ْٛع ايها٥ٓات املازٸ زيٝ
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غذس ٚ .امل٥٬ه١ بايػذٛز ي٘ أَط ،ْٚؿذ ؾٝ٘ ايطٚح اٱشل١ٝ ،بعس إٔ خًل اهلل آزّ

ف اٯٜات ايكطآ١ْٝ إٔ ٖصا ايتكطټ تعتدلٚابًٝؼ أب٢ إٔ ٜػذس.  إ٫ٓ ،مجٝع امل٥٬ه١ ٯزّ

َٳا ﴿ٜػأٍ اهلل تعاىل ايؿٝطإ: ٚ. (11)نإ اغتهباضّا، يصيو أقبض َٔ ايهاؾطٜٔ

ٓٳعٳَو َأ َٳطٵتٴَو ٫َٕٵ َٳ ٔٵ ﴿أداب: ؾ؟ ﴾تٳػٵذٴسٳ ٔإشٵ َأ َٹ ٘ٴ  ٚٳخٳًَِكتٳ ْٳإض  ٔٵ  َٹ ٘ٴ خٳًَِكتٳٓٹٞ  ٓٵ َٹ ٝٵطٷ  ْٳا خٳ َأ

ط ٭ْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتهبٻ ;ٜٚعتدلٙ َٔ ايكاغطٜٔ ،ؾٝططزٙ اهلل َٔ ٖصا املكاّ ،﴾طٹنٕي

ٞٸ  .(12)ع٢ً ا٭َط اٱشل

 ،َٔ غٛض٠ ايبكط٠ 33يطٝؿ١ سٍٛ اٯ١ٜ  ايطباطبا٥ٞ إىل ْكط١ٺ ١َٜؿرل ايع٬ٓٚ

ِٵ ﴿ :ٜكٍٛ اهلل ي٥٬ًُه١ ٜٚكٍٛ: يف ْٗا١ٜ اٯ١ٜ َٳا ُنٓتٴ ٚٳ ٕٳ  َٳا تٴبٵسٴٚ ِٴ  ٕٳٚٳَأعٵًَ ُٴٛ يف ٚ. ﴾تٳِهتٴ

طٙ ايصٟ اْهؿـ تهبټ ،«نؿط إبًٝؼ»ٖٚٛ  ،َع٢ٓ َا نتُٛٙ هضاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٜتٸ

ايبعٝس، أٟ  اغتدساّ ايؿعٌ املانٞ متٸ 34٭ْ٘ يف اٯ١ٜ  ;(13)ٚنؿطٙ بطؾه٘ ايػذٛز

ٔٳ﴿ :عباض٠ ٔٵ اِيَهاؾٹٔطٜ َٹ ٕٳ  ; أٟ قبٌ ا٭َط بايػذٛز نإ إبًٝؼ َٔ ايهاؾطٜٔ ،﴾ٚٳَنا

إ عسّ إمياْ٘ َطتبطّا مبطس١ً ايػذس٠ ؾٝذب إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ بسٕٚ ٭ْ٘ إشا ن

مبا قبٌ خًل اٱْػإ ٚخ٬ؾت٘ ع٢ً ا٭ضض، ٖٚٛ َا أعًٓ٘ اهلل  لٷٙ َتعًٚطٴِؿؾُه ،)نإ(

ٔٳ﴿ :. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عباض٠(14)ل اٱْػإًِقبٌ خٳ ي٥٬ًُه١ ٔٵ اِيَهاؾٹٔطٜ َٹ ٕٳ  يف اٯ١ٜ  ﴾َنا
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ِٵ ﴿تٓػذِ َع عباض٠  36 ٕٳُنٓتٴ ُٴٛ ٗا، ٚن٬ تٵايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ اييت غبَك ،﴾تٳِهتٴ

ٔٸبايعباضتني دا٤تا  إٔ  مبا ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا: كٝػ١ املانٞ ايبعٝس. يه

ٔٳ﴿ـ املككٛز ب ٔٵ اِيَهاؾٹٔطٜ َٹ ٕٳ   ايتعبرل عٓ٘ يف اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٛ إبًٝؼ ؾًُاشا متٸ ﴾َنا

ٕٳ﴿: ؾكٌٝ ،مجٝعّاع، ْٚػب ايهتُإ إىل امل٥٬ه١ ُٵبكٝػ١ اَؾ ُٴٛ ِٵ تٳِهتٴ ؟ ﴾ُنٓتٴ

عّا عٔ غرلٙ، ؾُٔ املعتاز ٚمل ٜهٔ َتُِّ ،مبا إٔ ايؿٝطإ مل ٜعٗط عكٝاْ٘ ٚاؾٛاب:

عٔ غٛاٙ. ٚطبعّا قس  ٕعايؿطز إىل اؾُاع١ يف ساٍ نإ ٖصا ايؿدل غرل ممٝٻ إٔ ٜٓػب

ز إشا َا أَطٙ ض ايتُطټيف بعض ايطٚاٜات إٔ امل٥٬ه١ ـ باٱناؾ١ إىل إبًٝؼ ايصٟ قطٻ ٚضز

طّا، ٖٚٛ أِْٗ اعتكسٚا إٔ اهلل ئ ىًل كًٛقّا َٵبايطاع١ ـ نتُٛا يف ْؿٛغِٗ َأهلل ا

 .(15)َِٓٗ أؾهٌ

 

ّ٘ـ 7 ّٛ ا١ هألًسعصٚاْ آدَ ٗس  ــــــ اإلهل

ٛٸ ضُٖا ٚسصٻ ،١(خاقٸ ١١ّ )دٓٸا٤ اؾٓٸٚضز يف آٜات ايكطإٓ إٔ اهلل أغهٔ آزّ ٚس

ٔٸ أنٌ ؾذط٠ٺ َٔ طزٚا َٔ ٖٓاى، ٖٚبطٛا إىل ُٚط ،ايؿٝطإ خسعُٗا َع١ٓٝ، يه

ِٵ ﴿ ا٭ضض: ٖٵبٹُطٛا بٳعٵهٴُه ٓٳا ا ًِ ٚٳُق ٘ٹ  ُٻا َناْٳا ؾٹٝ َٹ ُٳا  ٗٴ ٗٳا َؾَأخٵطٳدٳ ٓٵ ٕٴ عٳ ٝٵَطا ُٳا ايؿٻ ٗٴ َؾَأظٳٖي

َٳتٳاعٷ ٔإَي٢ سٹنٕي ٚٳ َٴػٵتٳَكطٌّ  ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٚٳَيُه  ٌّٚ  .(36ـ  35 :ايبكط٠) ﴾يٹبٳعٵٕض عٳسٴ

ٛٸ دا٤ يف بعض اٯٜات إٔ ايؿٝطإٚ  :نُا يف قٛي٘ تعاىلا٤، خسع آزّ ٚس

ٕٴ﴿ ٝٵَطا ُٳا ايؿٻ ٗٴ ُٳا﴿: ٚقٛي٘، (36)ايبكط٠:  ﴾َؾَأظٳٖي ٗٴ ٛٳؽٳ َي ٛٳغٵ  سٝح، (20: ا٭عطاف) ﴾َؾ

ٔٵ .ُٗاٝٵ٢ يف نًَاغتدسّ نُرل املجٓٸ يف بعض اٯٜات دا٤ اؿسٜح عٔ خساع آزّ،  يه

ٛٸ تٵٚبػبب٘ أنًَ ٌٵ ﴿ا٤ أٜهّا َٔ ايؿذط٠ املُٓٛع١: س ٖٳ ّٴ  ٜٳا آزٳ ٍٳ  ٕٴ َقا ٝٵَطا ٘ٹ ايؿٻ ٝٵ ٛٳؽٳ ٔإَي ٛٳغٵ َؾ

َٴًِوٺ ٫َ ٜٳبٵ٢ًَ  ٚٳ ُٳا *َأزٴٗيَو عٳ٢ًَ ؾٳذٳطٳ٠ٹ اِيدٴًِسٹ  ٗٴ ٛٵآتٴ ُٳا غٳ ٗٴ ٗٳا َؾبٳسٳتٵ َي ٓٵ َٹ  )ط٘: ﴾...َؾَأَن٬َ 

ٔٸ ،ايػابك١ بكط١ٜٓ اٯٜات; آزّ ٜعٛز إىل «إيٝ٘»ايهُرل يف ٚ ،(121ـ  120  »ايؿعٌ  يه

 .٢ ٜؿرل إىل آزّ ٚسٛا٤بكٝػ١ املجٓٸ «أن٬

قاٍ ؾٝٗا ايؿٝطإ  اٯٜات بططٜك١ٺ ٚقس ٚضز َٛنٛع خساع ايؿٝطإ يف بعض

َٴًِوٺ ٫َ ٜٳبٵ٢ًَ ﴿ٯزّ:  ٚٳ ٌٵ َأزٴٗيَو عٳ٢ًَ ؾٳذٳطٳ٠ٹ اِيدٴًِسٹ  ُٳا  *ٖٳ ٗٴ ٗٳا َؾبٳسٳتٵ َي ٓٵ َٹ َؾَأَن٬َ 

ُٳا ٗٴ ٛٵآتٴ ٕٷ ;(120)ط٘:  ﴾...غٳ َٳا ﴿ايػابك١:  قطٜب َٔ اٯ١ٜ ٚيف بعض اٯٜات بٝا ٍٳ  ٚٳَقا
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ٔٳ ٔٵ اِيدٳايٹسٹٜ َٹ ٚٵ تٳُهْٛٳا  ٔٔ َأ ٝٵ َٳًََه ٕٵ تٳُهْٛٳا  ٖٳصٹٙٹ ايؿٻذٳطٳ٠ٹ ٔإ٫ٖ َأ ٔٵ  ُٳا عٳ ُٳا ضٳبټُه ٗٳاُن  ﴾ْٳ

عٔ  سسٜحٷ يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝٚعٔ اـًٛز.  (. يف ن٬ اٯٜتني ٖٓاى سسٜحٷ20)ا٭عطاف: 

ٛټ ٭ٕ امل٥٬ه١  ْؿػ٘ أسس َكازٜل اـًٛز; ٛهٕٛ ٖٜميهٔ إٔ ٚ ،ٍ إىل ٬َىٺايتش

 إىل ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚخايس٠ْ عاظب١ْ نا٥ٓاتٷ

 

ّٚٞ ـ 8  ــــــ ًٞسَّاهػذسٝ امُلَشًآ

ٜٳ ١َ. ٚطبعّا دا٤ يف بعض طٻشٳ١ ايؿذط٠ امُلَاٖٝٸ ايهطمي١ شنطٴ يف اٯٜات زٵٔطمل 

ٌ غا٥ط أؾذاض جٳُٳنٗا ًُجٳَٳ ،عاز١ٜ ؾذط٠ تؿاح، أٚ ؾذط٠ّ ايطٚاٜات إٔ ايؿذط٠ ناْت

مجٝع أْٛاع ايجُاض. ٚيف غرلٖا ٚضز أْٗا ناْت ؾذط٠ عًِ  ١، أٚ ناْت ؼتٟٛ ع٢ًاؾٓٸ

ٟٸٚ .(16)قُس ٚآٍ قُس ٍٕ ع٢ً أ ٛٸ ّا ٫ختباض طاع١نإ ٖصا أَطّا إشلٝٸ سا ا٤، ٫ٚ آزّ ٚس

ٔٸض ايكطإٓ ايهطِٜ َا١ٖٝ تًو ايؿذط٠. ٜٛنِّ  ٞٵعٝٓٳ اْؿتاحٴ ْتٝذ١ ا٭نٌ َٓٗا ٖٛ يه

ٛٸ وتٌُ إٔ »١َ ايطباطبا٥ٞ يف ٖصا ايكسز: ا٤ ٚاْهؿاف عٛضاتُٗا. ٜكٍٛ ايع٬ٓآزّ ٚس

ناْت َٔ  ١َتهٕٛ ايؿذط٠ ٖٞ ْبت١ ايكُض، ع٢ً اؾذلاض إٔ تًو ايؿذط٠ احملطٻ

بايٓػب١  يسْٝاٌ اؿٝا٠ ااؿٓط١، ٚبايٓعط إىل اعتُاز اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ عًٝٗا ناْت امتجِّ

 .(17)س ٖصٙ ايٓكط١ أٜهّا، ٚاهلل ايعاملزّ. َٚػأي١ اْهؿاف عٛضاتُٗا ٚتػطٝتٗا ت٪ٚنٯ

س اٯٜات ا٭خط٣ اييت ت٪ٚن ٗا، ٚنصيوِ آزّ ا٭زلا٤ نًٖبايٓعط إىل إٔ اهلل عًٖٚ

 ٖٞ ؾذط٠ ايعًِ ٚاملعطؾ١. س إٔ تهٕٛ تًو ايؿذط٠عٳبٵؾُٔ املػتٳ ،ع٢ً ايعًِ باغتُطإض

 

  ــــــ املعصٚٞ ٓبْ٘ط قىل األزضُتٚذٞ ـ 9

ٛٸ ر َٔ آٜات ايكطإٓ إٔتٳٓٵػتٳٜٴ ٣ إىل اْهؿاف عٛضاتِٗ، ا٤ أزٸعكٝإ آزّ ٚس

، (18)ٚأغهِٓٗ ا٭ضض ،١اهلل َٔ تًو اؾٓٸ ططزِٖٚ ،ا أْؿػِٗ بأٚضام ايؿذطٛٵؾػٖط

ِٸ(19)بتعًُِٝٗ ايهًُات ;اهلل تٛبتِٗ ٌٳبٹتابٛا َٚق ضغِ أِْٗ  ايططز َٔ»ايتعبرل عٔ  . ٜت

َٴػٵتٳَكطٌّ ﴿: «اشلبٛط» ـيف ايكطإٓ ب «١اؾٓٸ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٚٳَيُه  ٌّ ِٵ يٹبٳعٵٕض عٳسٴ ٖٵبٹُطٛا بٳعٵهٴُه ا

َٳتٳاعٷ ٔإَي٢ سٹنٕي إىل  ايػُا٤ َٜٔؿِٗ َٔ اٯٜات إٔ اشلبٛط نإ ٚ .(36ايبكط٠: ) ﴾ٚٳ

َٔ  ٚعًٝ٘ ٜتبني إٔ املطاز .٭ٕ اشلبٛط يف ايًػ١ ٖٛ ايػكٛط َٔ أع٢ً إىل أغؿٌ ;ا٭ضض



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  معاصرة نصوص  

ٛٸاؾٓٸ ٟٸٖٞ اؾٓٸ ا١٤ اييت نإ ؾٝٗا آزّ ٚس . ع٢ً ا٭ضض سسٜك١ٺ ١ ْؿػٗا، ٚيٝؼ أ

ٌٷ; إش ٜك١ٍٛ إٔ ايططز َٔ اؾٓٸ ×ػتؿاز َٔ ن٬ّ أَرل امل٪َٓنيٜٚٴ ُٳ ِٸ»: قتٳ بػط  ث

ت٘، ٚأٖبط٘ إىل زاض إىل دٓٸ ٘، ٚٚعسٙ املطزٸاٙ ن١ًُ ضبٸٚيٓكغبشاْ٘ ي٘ يف تٛبت٘، اهلل 

ٝٸ إٔ  «ت٘إىل دٓٸ املطزٸ ٚٚعسٙ»: ×ؿِٗ َٔ عباض٠ اٱَاّٜٴٚ ،(20)«١ٜ...١، ٚتٓاغٌ ايصضٸايبً

 .(21)١إخطاز آزّ ٚسٛا٤ نإ َٔ اؾٓٸ

 

ّ٘  ــــــ ا١ يف اهعٔد اهقدٍٙخوق آدَ ٗس

 ػإعيف ايكطإٓ ايهطِٜ باتٸ ك١ بٗا١ خًل آزّ ٚسٛا٤ ٚا٭سساخ املتعًٚؼع٢ قكٸ

ٛټ ٞٸ ٕعٚتٓ ٔٸ ;نبرل بٝاْ ٛټٖصا ا٫تٸ يه  ٖٚصا ٫ .ايعٗس ايكسِٜ يف ع غرل َٛدٛزٺػاع ٚايتٓ

 .نيبني ايٓكٸ ٚاخت٬ؾاتٺ ميٓع َٔ ٚدٛز قٛاغِ َؿذلن١ٺ

 .١ يف ايعٗس ايكسِٜ غٛف ْبشح يف ٖصٙ ايٓكاطزضاغ١ ٖصٙ ايككٸ بعسٚ

اّ، ٚاغذلاح يف ايّٝٛ ١ أٜٸايػُٛات ٚا٭ضض يف غتٸ هللاٚؾكّا يًعٗس ايكسِٜ خًل 

ِٸ(22)ايػابع ٛٸقطٻ ، ث ٟٸض اهلل إٔ ىًل آزّ ٚس  ْٕٛع ا٤. يف ٖصا ايٛقت مل ٜهٔ ع٢ً ا٭ضض أ

ٕٷ ;ايٓبات َٔ عًٝٗا يٝكّٛ  ٭ٕ اهلل مل ٜٓعٍ املطط ع٢ً ا٭ضض، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى إْػا

 .(23)ا٭ضض، ٚناْت تٴط٣ٚ بايهباب بعٌُ

 

  ــــــ وقاختصاٌز غدٙد يف بٚاْ دلسٙات اخلـ 1

ٌٳ ايطبٸ» ٘ٴاٱ ٚٳدٳبٳ ٔٳ ا٭ ي َٹ ّٳ تٴطٳابّا  ْٳَؿذٳ ؾٹٞ آزٳ ٚٳ ّٴ أضٵٔض،  ٝٳا٠ٺ. َؾكٳاضٳ آزٳ ُٳ١َ سٳ ٘ٹ ْٳػٳ ْٵؿٹ

ٝٸ ٌٸ .(24)«١ّْٳِؿػّا سٳ ٛټ .َا شٴنط عٔ خًل آزّ يف ايعٗس ايكسِٜ ٖصا ن ع يف ٫ٚ ٜٛدس ٖصا ايتٓ

 .يف ايكطإٓ عٔ خًل آزّايصٟ عٗسْاٙ  ايتعبرل

ٚٳَغطٳؽٳ ايطبٸ ٓٸَيأٱ ٜٚتابع ؾٝكٍٛ:  ٕٕ٘ٴ دٳ ّٳ ايصٹٟ  ١ّ ؾٹٞ عٳسٵ ٓٳاَى آزٳ ٖٴ ٚٳنٳعٳ  ٚٳ ؾٳطٵقّا، 

ٚٳ ٘ٴٳ.  ٔٳ ا٭َيأٱ ْٵبٳتٳ ايطبٸَأدٳبٳً َٹ ٌٸ٘ٴ  ٝٸ ضٵٔض ن ٔٗ ٝٸ َعٔط١ٺ يٹًٓٸؾٳذٳطٳ٠ٺ ؾٳ ٌٔٵسٳ٠ٺ يٹٮٚٳدٳ ِ ٗٳٜٴِؿٚ. (25)ن

ٚيٝؼ شلا ع٬ق١  ،ؾٝٗا آزّ ناْت ع٢ً ا٭ضض اييت عاف١ َٔ ٖصا ايٛقـ إٔ اؾٓٸ

 .بايػُا٤

ٗٵطٷ ٜٳدٵطٴزٴ»ٜٚتابع ؾٝكٍٛ:  ْٳ ٕٳ  ٞٳ اِيذٳٓٸ ٚٳنَا ٕٕ يٹٝٳػٵكٹ ٔٵ عٳسٵ ِٴ َٹ ٓٵَكػٹ ٜٳ ٓٳاَى  ٖٴ ٔٵ  َٹ ٚٳ  ،١َ
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ُٹٝٔع أَؾٝٳكٹرلٴ  ُٴشٹُٝط بٹذٳ ٛٳ اِي ٖٴ ٚٳ ٕٴ،  ٛٳاسٹسٹ ؾٹٝؿٴٛ ِٴ اِي ٜٛٔأضٵبٳعٳ١َ ضٴ٩ٴٕٚؽ: اٹغٵ ٝٵحٴ ضٵٔض اِيشٳ ١ًٹٳ سٳ

ٖٳبٴ تٹًَِو ا٭ ٚٳشٳ ٖٳبٴ.  ٌٴايص ُٴِك ٓٳاَى اِي ٖٴ ٕٴ،  ضٵٔض دٳٝسٷ.  ٗٵٔط ايجاْٹٞ دٹٝشٴٛ ِٴ ايٓ ٚٳاغٵ ٚٳسٳذٳطٴ اِيذٳعٵٔع. 

ُٹٝٔع  ُٴشٹُٝط بٹذٳ ٛٳ اِي ٖٴ ِٴأٚٳ ٚٳاغٵ ٛٴٕف.  ٛٳ اِيذٳأضٟ ؾٳطٵقٹٞ  ضٵٔض ن ٖٴ ٚٳ ٌٴ،  ٗٵٔط ايجايٹحٹ سٹساقٹ ايٓ

ٗٵطٴ ايطابعٴ أ ٚٳايٓ  .(26)اِيُؿطٳاتٴؾٛضٳ. 

 

2 ّٞٚ  ــــــًٞ اهػذسٝ احملسَّـ ًآ

ؾذط٠ : ٚا٭خط٣ ;ؾذط٠ اؿٝا٠ :ُٖاإسسا :١ٚنع اهلل ؾذطتني يف ٚغط اؾٓٸ

ؾني: سٳشَل ٕٕسٵٚؾكّا يًعٗس ايكسِٜ ٚنع اهلل آزّ يف سسٜك١ عٳٚ. (27)َعطؾ١ اـرل ٚايؿطٸ

ٌٸ ٌٵؿُاٜتٗا. ٚقاٍ ي٘: ُن :ٚاٯخط ;اؿسٜك١ ايكٝاّ بعٌُ :أسسُٖا  ،١ؾذط اؾٓٸ َٔ ن

ٔٵ  . ٜكٍٛ(28)َٓٗا امتٛت تٳ٭ْو إشا أنًِ ;َعطؾ١ اـرل ٚايؿطٸ ٫ تأنٌ َٔ ؾذط٠ ٚيه

ٍٳ ايطبٸيككٸ ته١ًُّ ،ايعٗس ايكسِٜ ٚٳَقا ٘ٴ: اٱ ١ خًل آزّ:  ٝٸٝٵَي»ي ّٴ أسّا ؼٳ دٳ ٕٳ آزٳ ٛٴ ٕٵ ٜٳه

ٙٴ َٴعٹّٝٓا ْٳعٹرلٳ ٘ٴٳ  ٓٳعٳ ي ٌٳ ايطبٸ«ٚٳسٵسٳٙٴ، َؾاقٵ ٚٳدٳبٳ ٔٳ ا٭اٱ .  َٹ ٘ٴ  ٌٸي ٛٳاْٳاتٹ اِيبٳطٸ ضٵٔض ن ٝٳ ٌٸٜٸسٳ ٚٳن  ١ٹ 

ٝٴٛٔض ٖٳا أُٳا٤ٹ، َؾايػٸ ُط ّٳ إَي٢سٵهٳطٳ ٖٳا،  ;آزٳ َٳاشٳا ٜٳسٵعٴٛ ٝٳطٳ٣  ٌٸيٹ ْٳِؿٕؼ  ٚٳن ّٴ شٳاتٳ  ٘ٹ آزٳ َٳا زٳعٳا بٹ

ٝٸ ٛٳسٳ ٗٴ ٗٳا ١ٺ َؾ ُٴ  . (29)اغٵ

 

ِّ٘وَخـ 3  ــــــ ًّ ضوع آدَ ا١ق س

ٛٸضؾكا٤ َٚ٪ْػني ٯزّ قطٻ ٛايٝػ بعس إٔ ٫سغ اهلل إٔ اؿٝٛاْات ا٤ ض إٔ ىًل س

ّٳ عٳ٢ًَ ٘ٴ غٴبٳاتّاَيأٱ ٚٵَقعٳ ايطبٸأَؾ» :ي٘ نعٚد١ٺ ّٳ، َؾ ،آزٳ ٓٳا ٔٵ أَؾ َٹ ٚٳاسٹسٳ٠ّ  َٳٮأخٳصٳ  ٚٳ ٘ٹ   نٵ٬َعٹ

ٗٳا َي ْٳ ٚٳبٳٓٳ٢ ايطبٸشٵَٳهَا َٵطٳأ ًِعٳ ايتٹٞ٘ٴ ايهَِّيأٱ ُّا.  ّٳ ا ٔٵ آزٳ َٹ ٖٳا  ٖٳا أٚٳ ،٠ّأخٳصٳ ّٳ َي٢ٔإسٵهٳطٳ  ،آزٳ

ّٴ:  ٍٳ آزٳ َٹٖٞصٹٙٹ ا»َؾَكا ٔٵ عٹَعا َٹ ِٷ  ٕٳ عٳِع ٔٵ َي ِٷشٵٚٳَي ،ٯ َٵطٳشٵَٹ ٙٹ تٴسٵعٳ٢ ا ٔٔ ْٸ٭ ،٠ْأُٹٞ. ٖصٹ َٹ ٗٳا 

َٵٔط ٌٴ «خٹصٳتٵُأ ٨ٕا ٚٳأ. يٹصيٹَو ٜٳتٵطٴُى ايطدٴ َٵطٳ ،٘ٴَٸأبٳاٙٴ  ًِتٳكٹلٴ بٹا ٜٳ ٘ٹأٚٳ ٚٳاسٹسّا ،تٹ ٕٔ دٳػٳسّا  ْٳا ٛٴ  ،ٚٳٜٳه

ُٳا ٫َ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ،  َٵطٳاتٴ ٚٳا ّٴ  ٔٔ، آزٳ ٝٵ ْٳ ٜٳا ُٳا عٴطٵ ٖٴ ْٳا نٹ٬َ ٕٔ ٚٳنَا  .(30)ٜٳدٵذٳ٬َ

ٛٸ إٔ ايكسِٜ ايعٗس َٔ هضٜتٸ َٔ دػِ اٱْػإ، ٖٚصٙ  دع٤ٺَٔ  تٵخٴًَك ا٤س

 ايع١َ٬ٓ :طٜٔ، َجٌاملؿػِّ إىل ايعامل اٱغ٬َٞ. ٚقس َاٍ بعض تٵبٳايؿهط٠ تػطٻ

 َجٌ ٖصا ايتكطٜض.  آٜات ايكطإٓ ٫ ؼتٟٛ ع٢ًيف سني إٔ ; ايطدلغٞ، إيٝٗا



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  معاصرة نصوص  

 ــــــ ٗاخلسٗزعصٚاْ ـ اه4

ٚسسٙ عٔ ا٭نٌ َٔ ؾذط٠ َعطؾ١  ػتؿاز َٔ ايعٗس ايكسِٜ إٔ اهلل ٢ْٗ آزّٜٴ

ٛٸ ٚنإ ٖصا ايٓٗٞ َٛدٛزّا قبٌ خًل ،اـرل ٚايؿطٸ  .ا٤س

ٛٸٚ ٛٸٜبسأ خساع آزّ ٚس ٝٸ» :ا٤، عٔ ططٜل اؿٝٸ١ا٤ ع ُٹٝٔعأ١ُ ٚٳنَاْٳتٹ اِيشٳ ٌٳ دٳ ٝٳ  سٵ

ٛٳاْٳاتٹ اِيبٳطٸ ٝٳ ٗٳٳا ايطبٸسٳ ُٹً ٘ٴ، اٱ ١ٜٹ ايتٹٞ عٳ ُٳطٵ تٵَؾَكاَيي ٍٳ اهلل ّاسٳٓكأ»٠ٹ: أيٹًِ ٔٵ ٬َُنأ٫َ تٳ :َقا َٹ  

ٌٸ ُٳطٵ تٵَؾَكاَي ،«١ٹ؟ؾٳذٳٔط اِيذٳٓٸ ن ٝٸأاِي ٓٸ»١ٹ: ٠ُ يٹًِشٳ ُٳٔط ؾٳذٳٔط اِيذٳ ٔٵ ثٳ ْٳَٹ ٚٳأ١ٹ  ٌٴٴ،  ُٳطٴ َٸأن ا ثٳ

ٚٳغٳطٹ اِيذٳٓٸ ٞايؿذٳطٳ٠ٹ ايتٹ ٍٳ اهلل: ٫َ تٳؾٹٞ  ٘ٴ٬َُنأ١ٹ َؾَكا ٓٵ َٹ ُٳػٸ ،  ُٴٛتٳا اٙٴ يٹ٦ٳ٬ٓٚٳ٫َ تٳ  تٵَؾَكاَي ،«تٳ

ٝٸ ُٳطٵاِيشٳ ٔٵٳ»٠ٹ: أ١ُ يٹًِ ٌٔ اهلُل ي ُٴٛتٳا! بٳ ِٷ  تٳ ّٳ تٳأعٳايٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٴ  ٓٵَؿتٹضٴ ٬َُنأْ ٘ٴ تٳ ٓٵ َٹ ٝٴإٔٔ  ٕٔ  ،اُٳٓٴُهعٵ ْٳا ٛٴ ٚٳتٳه

ٝٵطٳ ،ناهلل ٔٔ اِيدٳ ٝٵ ٛٸتتأثٻٚ. (31)«ٚٳايؿطٸ عٳأضَؾ ُٹٳطٵَأضٳ»ٚ :١ا٤ بإغٛا٤ اؿٝٸط س  ذٳطٳ٠َٕ ايؿٻأ٠ُ أتٹ اِي

ٝٸ ٚٳٌِٔنسٳ٠ْ يٹٮدٳ ٚٳْٸأ،   ،ٕٔ ٝٴٛ ٗٔذٳ١ْ يٹًِعٴ ٝٸٕ ايؿٻأٗٳا بٳ ٔٗ ٖٳا أَؾ ،َعٔط١ْ يٹًٓٻذٳطٳ٠َ ؾٳ ُٳٔط ٔٵ ثٳ َٹ خٳصٳتٵ 

ٚٳًَتٵَنَأٚٳ ٗٳٳا أ،  ٗٳا َؾٜٵهّا أعٵَطتٵ ضٳدٴً ْٵَؿتٳشٳتٵ  ،ٌٳَنأَٳعٳ ُٳاأَؾا ٗٴ ٓٴ ٝٴ ُٳا  ،عٵ ٕٔ. أٚٳعٳًٹ ٜٳاْٳا ُٳا عٴطٵ ٗٴ ْ

َٳآٔظضٳٚٳقٳٓٳعٳا ٭ ،تٹنٕي ٚٵضٳامٳأَؾدٳاَطا  ُٳا  ٔٗ  .(32)«ْٵُؿػٹ

ِٴ  إنُا٫ّ ،ؾذلاٙ ٜكٍٛ، ١َٜٚازٸ اهلل ًَُٛغ١ْ عباضات ايعٗس ايكسِٜ عٔ َعع

ٛٵتٳ ايطبٸيًككٸ ُٹعٳا قٳ ٚٳغٳ َٳاؾٹّٝااٱ ١:  ٘ٹ  ٖٴبٴٛبٹ ٔضٜٔض ايٓٸاِيذٳٓٸ ؾٹٞ ي ٓٵسٳ  ّٴ  أٗٳأض، َؾاخٵتٳبٳ١ٹ عٹ آزٳ

َٵطٳ ٘ٹ ايطبٸأٚٳا ٚٳدٵ ٔٵ  َٹ ٘ٴ  ٚٳغٳطٹ ؾٳذٳٔطاٱ تٴ ٘ٹ ؾٹٞ  ٓٳازٳ٣ ايطبټ ،١ٹاِيذٳٓٸ ي ّٳاٱ َؾ ٘ٴ آزٳ ٘ٴٳ:  ،ي ٍٳ ي ٚٳَقا

ْٵتٳ؟أ» ٔٳ ا ٍٳ:  ،«ٜٵ ٓٸ»َؾَكا ٛٵتٳَو ؾٹٞ اِيذٳ ُٹعٵتٴ قٳ ٕٷْٞ ٭ ;َؾدٳؿٹٝتٴ، ١ٹغٳ ٜٳا  ،«تٴأَؾاخٵتٳبٳ ،عٴطٵ

ٍٳ:  ٔٵ »َؾَكا ٌٵ ْٸأُٳٳَو عٵًَأَٳ ٖٳ ٕٷ؟  ٜٳا ٔٳ ايؿذٳطٳ٠ٹًَِنأَو عٴطٵ َٹ ٝٵتٴَو أتٹٞ آي تٳ  ٌٴٳ إٔٵ ٫َ تٳأٚٵقٳ ن

ٗٳا؟ ٓٵ ّٴ:  ،«َٹ ٍٳ آزٳ ُٳطٵ»َؾَكا ٞٳ أاِي ٖٹ َٳعٹٞ  ٗٳا  ًِتٳ ٔٳأ٠ُ ايتٹٞ دٳعٳ َٹ ٓٹٞ  ٍٳ  ،«تٴًَِنأذٳطٳ٠ٹ َؾايؿٻ عٵَطتٵ َؾَكا

ُٳطٵاٱ ايطبټ ٘ٴ يٹًِ ُٳطٵ ،«َٳا ٖصٳا ايصٹٟ َؾعٳًِتٹ؟»٠ٹ: أي ٝٸ»٠ُ: أَؾَكايتٹٳ اِي  .(33)«تٴًَِنأتٵٓٹٞ َؾَغطٻ ١ُاِيشٳ

أنًت َٔ ٖصٙ ايؿذط٠ ؾػٛف امتٛت.  ْو إشا: إقاٍ اهلل ٯزّيًعٗس ايكسِٜ  ٚؾكّاٚ

ٔٵ ؾٌٗ . ٚعاضؾني باـرل ٚايؿطٸ ،سهُا٤ يٝؼ ؾكط ٖصا مل وكٌ، بٌ أقبشٛا يه

 ع٢ً آزّ؟ نصب اهلل

ٍٳ ايطبټ ٝٸاٱ َؾَكا ٘ٴ يٹًِشٳ ُٳطٵأ َؾعٳًِتٹ ٖصٳا... وٹْٸ٭»١ٹ: ي ٔٳ اِي ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳوٹ  ٝٵ ٚٳ٠ّ بٳ ٔٳ أنٳعٴ عٳسٳا ٝٵ ٚٳبٳ ٠ٹ، 

ٗٳا... ْٳػٵًٹ ٚٳ ُٳطٵ ْٳػٵًٹوٹ  ٍٳ يٹًِ ٔٳ أطٴ نجأ تٳهجٹٵرلّا»٠ٹ: أٚٳَقا ٛٳدٳٔع تٳًٹسٹٜ ٍٳ أتٵعٳابٳ سٳبٳًٹوٹ، بٹاِي ٚٳَقا ٚٵ٫زّا... 

ّٳ:  َٵطٳْٸ٭»ٯزٳ ٍٔ ا ٛٵ ُٹعٵتٳ يٹَك ٔٳ ايؿذٳطٳ٠ٹ ايتٹٞ ًَِنأٚٳ ،تٹَوأَو غٳ َٹ ٝٵتٴَو َقا٥ٹ٬ّأتٳ   ٌٵُنأ: ٫َ تٳٚٵقٳ
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ٗٳا،  ٓٵ ًِعٴْٛٳَٹ ٌٸ ٌٴُنأتٳ عٳبٹضٵضٴ بٹػٳبٳبٹَو. بٹايتٻا٭ ١َْٳ ٗٳا ن ٓٵ ٝٳاتٹَو...ٜٸأ َٹ ّٔ سٳ  إَي٢٢ تٳعٴٛزٳ سٳتٸ ،ا

ٗٳا...ُأضٵٔض ايتٹٞ ا٭ ٓٵ َٹ  .(34) «خٹصٵتٳ 

ٛٸِ َٔ ٖصا ايه٬ّ إٔ اؾٓٸٗٳِؿٜٴٚ  ،ا٭ضض ا٤ ناْت ع١٢ً اييت عاف ؾٝٗا آزّ ٚس

 .ا٭ضض بػببو سٝح قاٍ اهلل ٯزّ: ًَع١ْْٛ

ٍٳ ٘ٴ: اٱ ايطبټ ٚبعس ا٭نٌ َٔ ؾذط٠ املعطؾ١ َقا ٛٳشٳا اٱ»ي ٛٳٳاسٹسٺ ٖٴ ٕٴ َقسٵ قٳاضٳ ن ْٵػٳا

ٓٸ ٚٳايؿطٸ ،اَٹ ٝٵطٳ  ٕٳ يعٳٳًٓعٳأضؾّا اِيدٳ ٚٳاٯ ٙٴ ُٴسٸ٘ٴ ٜٳ.  ٜٳ ٜٳسٳ ٝٳا٠ٹ أٚٳ ٔٵ ؾٳذٳطٳ٠ٹ اِيشٳ َٹ ٜٳ ،ٜٵهّاأخٴصٴ   ٌٴُنأٚٳ

ٝٳا  ٜٳشٵ ٘ٴ ايطبټأَؾ ،«بٳسٹا٭ إَي٢ٚٳ ٔٵ دٳٓٸاٱ خٵطٳدٳ َٹ ٘ٴ  ٕٕ ١ٹي ٌٳ ا٭ ;عٳسٵ ُٳ ٝٳعٵ ٗٳا. ُأضٵضٳ ايتٹٞ يٹ ٓٵ َٹ خٹصٳ 

ٚٳَؾَططٳزٳ اٱ ٕٳ،  ٞٸأْٵػٳا ّٳ ؾٳطٵقٹ ٓٸ َقا ِٳ،دٳ ٕٕ اِيهطٴٳٚبٹٝ َٴتٳَكًٓٚٳشلٹٳٝبٳ  ١ٹ عٳسٵ ـٺ  ٝٵ بٺ يٹشٹطٳاغٳ١ٹ َطٔطٜٔل غٳ

ٝٳا٠ٹ  .(35)ؾٳذٳطٳ٠ٹ اِيشٳ

م بني اٱْػإ ٚاهلل ٜهُٔ طٵَٔ ٖصا اؾع٤ َٔ ايعٗس ايكسِٜ يف إٔ ايَؿ ػتؿازٜٴٚ

َٔ ٚ، ٚتٓعسّ املػاؾ١ بُٝٓٗا. ز ا٭نٌ َٔ ايؿذط٠ ٜكبض آزّ خايسّاٚمبذطٸ، يف اـًٛز

ب تعبرل ايعٗس ايكسِٜ، َجٌ ػٳأخط٣ سُٝٓا ٜأنٌ َٔ ؾذط٠ املعطؾ١ ٜكبض، َع ْاس١ٝٺ

ٍٸباـرل ٚايؿطٸ عاضؾّا ،اهلل اهلل ايصٟ ٜطٜس  !ٍ ٚدٛز اهلل ٚنعؿ٘؟ٖصا ع٢ً تٓعټ ! أ٫ ٜس

ٔٸدا٬ّٖ إٔ ٜهٕٛ آزّ ٚاهلل ايصٟ  ;ٚأقبض سهُّٝا ،آزّ أنٌ َٔ ؾذط٠ املعطؾ١ ، يه

اؿٝا٠ اـايس٠ بأنً٘ َٔ ايؿذط٠، يصيو ططزٙ َٔ  ٚقٍٛ آزّ إىل َٔ ٜكًل خٛؾّا

ٜٚأنٌ  ،١إىل تًو اؾٓٸ ٜعٛز آزّ خؿ١ّٝ ي٬ٓ٦ ;ؿُا١ٜ ؾذط٠ اؿٝا٠ اغّأ سطٸٚعٝٻ ،١اؾٓٸ

ٌٷػٵؾٝكرل َجٌ اهلل. ٖصا ايكٹ ،اـًٛز َٔ مثطتٗا اييت امتٓض ع٢ً إٔ ايعٗس  ِ ٖٛ أٜهّا زيٝ

 ١ ع٢ً ا٭ضض. اؾٓٸ ايكسِٜ ٜعتدل إٔ تًو

 

ْٞ  ــــــ قّصتنيبني اه رلتصسٝ ًقازُ

 ــــــ االغرتان ٗدٖ٘ أـ

ٛٸ ٚخًك٘ َٔ تطابٺ، آزّ س إٔ اهلل ٖٛ خايلٴني ٜ٪ٚنايٓكٸ ن٬ ـ1  ا٤. قبٌ س

 . ّاٚح، ٚأقبض آزّ سٝٸاٱْػإ ْؿذ ؾٝ٘ ايطټ بعس خًل دػِ ـ2

ٛٸ تٵخًَُك ـ3 ٔٵس  شيو. ٘اغتػطقايصٟ ايٛانض ايٛقت  يٝؼ َٔ ا٤ بعس آزّ، يه

ٛٸأ ـ4  .َا ٌ كًٕٛمبٳقٹ ٭ُْٗا خٴسٹعا َٔ ;ا٤ َٔ اؾ١ٓخطز آزّ ٚس
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ٛٸ متٸ ـ5 اييت  ١طزٚا َٔ اؾٓٸُٚط ،١َٚأنًٛا َٔ ايؿذط٠ احملطٻ ،ا٤خساع آزّ ٚس

 ا أْؿػِٗ بأٚضام ايؿذط. ٛٵٚغٖط ،يًعكٝإ اْهؿؿت عٛضاتِٗ ْٚتٝذ١ّ عاؾٛا ؾٝٗا...

 

  ــــــ أٗدٕ االختالف ـ ب

اهلل ؾاطط  سكٝك١ إٔ :َٚٓٗا ،ثرلت قهاٜا قبٌ خًل آزّيف ايكطإٓ ايهطِٜ ُأ ـ1

 .تعًُٕٛ ٫ شلِ: إْٞ أعًِ َا اهلُلٚقاٍ  ،ٛاٚاستذٸ ،امل٥٬ه١ قطاضٙ يف خًل اٱْػإ

ٔٵ  ٚاعذلاناتِٗ.  ،ٚسٛاضٙ َع امل٥٬ه١ ،يف ايعٗس ايكسِٜ ٫ ٜصنط قطاض اهلل يه

ٖٳ ـ2 ؾّا غاَّٝا ـًل آزّ، ٖٚٛ خ٬ؾت٘ ع٢ً سٳٚنع اهلل تعاىل يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

 .ا٭ضض

ٔٸ ٞٸ ايعٗس ايكسِٜ ٜعتدل إٔ خًل آزّ ؾ٤ٞٷ يه ِٸ غطش ز طٸ; إش خًك٘ جملٚغرل َٗ

 ٚاحملاؾع١ عًٝٗا. ،ٕٕسٵ١ عٳأؾذاض دٓٸ ا٫غتؿاز٠ َٔ

ٔ خًل اٱْػإ، ايتعبرلات ع َتٓٛع١ َٔ ْٛاد٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ فُٛع١ّ ـ3

ٞٸ :َجٌ  .نٝؿ١ٝ خًل آزّ، اييت ٫ ؽًٛ َٔ اٱبساع اؾُاي

ٔٵ  يف ايعٗس ايكسِٜ ٜكٍٛ: خًل آزّ َٔ تطاب ا٭ضض.  ٚيه

ل ايعامل ٚايها٥ٓات ًِعٔ خٳ بهجرٕل طٷايهطِٜ َتأخِّ ل اٱْػإ يف ايكطإًِٓإٕ خٳ ـ4

 .ا٭خط٣

ٔٵ بعس  ل اٱْػإ َباؾط٠ًِّخٳ ايعٗس ايكسِٜ أْ٘ متٸ َٔ املُهٔ إٔ ْؿِٗ َٔ يه

 يف ايّٝٛ ايػابع.اهلل اّ، ٚاغذلاس١ ١ أٜٸٕ يف غتٸٛٵل ايَهًِخٳ

آزّ ع٢ً  ٚبٗا تاب ،ب ايكطإٓ ايهطِٜػٳٗا َعِ اهلل تعاىل آزّ ا٭زلا٤ نًٖعًٖ ـ5

 .شْب٘ ٚعكٝاْ٘ َٔ

ٔٵ يٝدتاض  ;إىل آزّ ِ اهلل آزّ، بٌ أسهط اؿٝٛاْاتيف ايعٗس ايكسِٜ مل ٜعًٚ يه

 ٢ ٜكرل أسسٖا ضؾٝكّا ي٘. أزلا٤ شلا، ستٸ

ٛٸًِـ اشلسف َٔ خٳ6 يٝهٕٛ  ;ٯزّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ اختٝاض ضؾٕٝل ا٤ل اهلل ؿ

 .ه١َٓٝع٘، ٜٚكٌ إىل اشلس٤ٚ ٚايػٻ

ٔٵ ٖٳ ٚيه ٛٸل ًِخٳف سٳيف ايعٗس ايكسِٜ نإ  يهٞ  ;ٯزّ ا٤ ٖٛ اختٝاض ظٚد١ٺس
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 ايؿعٛض بايٛسس٠.  ل َٜٔتدًٖ

ٛٸ ـ7 ايعٗس  ا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ اخت٬ؾّا نبرلّا عٔؽتًـ نٝؿ١ٝ خًل س

ٛٸ تٵب ايكطإٓ خٴًَكػٳبشٳؾ ;ايكسِٜ ٔٵ ;ا٤ َٔ دٓؼ آزّس أيك٢ اهلل  ٚؾكّا يًعٗس ايكسِٜ ٚيه

ٛٸ  ا٤ َٔ نًع٘. ايّٓٛ ع٢ً آزّ، ٚخًل س

ٛٸ ـ8 ٔٵ ;يًكطإٓ ايهطِٜ ا٤، ٚؾكّاأغ٣ٛ ايؿٝطإ آزّ ٚس  طٷِنشٹ زٵٔطمل ٜٳ يه

ٛٳيًؿٝطإ يف ايعٗس ايكسِٜ، بٌ اؿٝٸ ٛٸ تٵ١ ٖٞ اييت أغ ٛٸس ٚٵضا٤ با٤، ٚس ٛٳسٳ آزّ.  تٵٖا أغ

ٍٸ ٭ْ٘ ٫  ;ايكسِٜ ناْت ع٢ً ا٭ضض ١ املصنٛض٠ يف ايعٗسأٜهّا ع٢ً إٔ اؾٓٸ ٖٚصا ٜس

 ٫ٚ َهإ يًشٝٛاْات ا٭خط٣.  ،١يف اؾٓٸ ١ْٜٛدس سٝٸ

ٛٸ ـ9 ب ايطٚا١ٜ ػٳأنٌ تًو ايؿذط٠، َعا٤ ْٚٗاُٖا َعّا عٔ خاطب اهلل آزّ ٚس

 ٯزّ ؾكط.  ّٗاأَا يف ايعٗس ايكسِٜ ؾهإ ٖصا ايٓٗٞ َٛدٻ ;ايكطآ١ْٝ

ِٸ ـ10 ٗا يف يهٓٸ ;١َ بايهبط يف ايكطإٓ ايهطِٜاحملطٻ ؼسٜس ايؿذط٠ مل ٜت

 ٚؾذط٠ اـًٛز.  ايعٗس ايكسِٜ ؾذط٠ اـرل ٚايؿطٸ

ٔٵ ;ايكطإٓ ايهطِٜيف  مل ٜهصب اهلل تعاىل ع٢ً آزّ ٚسٛا٤ قٓط ـ11 ٚضز يف  ٚيه

ٔٸ تٳايعٗس ايكسِٜ إٔ اهلل قاٍ ٯزّ: إشا أنًِ  تٵميٴ آزّ مل َٔ ٖصٙ ايؿذط٠ امتٛت، ٚيه

ٞٸ بأنًٗا. ٫ٚ ٜٴؿِٗ َٔ ايعباضات ايٛاضز٠ يف ايعٗس ايكسِٜ إٔ املككٛز ٖٛ املٛت  .ايطٚس

ٔٵ; ٗا ٯزّدط٣ اؿسٜح يف ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ تعًِٝ ا٭زلا٤ نًٓ ـ12  ٚيه

ًعّا ٚعاملّا، ؾٝكٍٛ ي٘: َٔ ايعٗس ايكسِٜ إٔ اهلل ٫ ٜطغب يف إٔ ٜكبض اٱْػإ َٖط هضٜتٸ

ٔٵ ،تأنٌ َٔ ٖصٙ ايؿذط٠; ٭ْو غتُٛت ٫ هض أْٗا ناْت بعس ا٭نٌ َٓٗا ٜتٻ ٚيه

. يصيو ٜطٜس اهلل إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ دا٬ّٖ، ٚيٝؼ ٚامتٝٝع اـرل ٚايؿطٸ ،املعطؾ١ ؾذط٠

 سهُّٝا!

ٛٸ ـ13 ٭ِْٗ  ;١ب تعايِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ يف اؾٓٸػٵا٤ سٳنإ َػهٔ آزّ ٚس

 .عٔ ْعٍٚ َٔ ا٭ع٢ً إىل ا٭غؿٌ ايعكٝإ، ٚاشلبٛط عباض٠ْ ٖبطٛا بعس

ٔٵ  أضن١ٝ. ٚؾكّا يًعٗس ايكسِٜ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ يف سسٜك١ٺ ٚيه

ٛٸ ـ14 دا٤ يف  ١، طبل َااٱشلٝٸ ا٤ بعس املعك١ٝ بؿهٌ اشلسا١ٜيكس تاب آزّ ٚس

ا٭ضض، ٜػتعٝسٕٚ  ، ٚايعٝـ ع٢ًض أِْٗ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ اؾازٸايكطإٓ ايهطِٜ، ٚتكطٻ
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 .١ايعٛز٠ إىل اؾٓٸ سلٸ

ٔٵ ٛٸ يتٛب١ طٷِنشٹ زٵٔطيف ايعٗس ايكسِٜ مل ٜٳ يه  ا٤. آزّ ٚس

ٛٸ ـ15 ُٳا ﴿ا٤: دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايؿٝطإ قاٍ ٯزّ ٚس ُٳا ضٳبټُه ٗٳاُن ْٳ َٳا 

ٙٹ  ٖٳصٹ ٔٵ  ٔٳعٳ ٔٵ اِيدٳايٹسٹٜ َٹ ٚٵ تٳُهْٛٳا  ٔٔ َأ ٝٵ َٳًََه ٕٵ تٳُهْٛٳا  ٔٵ; ﴾ايؿٻذٳطٳ٠ٹ ٔإ٫ٖ َأ  ايعٗس يف يه

 . ٚايؿطٸ باـرل عاملني ايؿذط٠ غتكبشإ ٖصٙ َٔ ِٵأنًتٴ إشا: ١اؿٝٸ قايت شلِ ايكسِٜ

يًكطإٓ ايهطِٜ ـ إىل  ١َ بكاسب٘ ـ ٚؾكّاا٭نٌ َٔ ايؿذط٠ احملطٻ ٣أزٸ ـ16

ٞ اهلل نإ ٫ختباض طاعتِٗ ي٘، ٗٵيصيو ميهٔ إٔ ْؿِٗ إٔ ْٳ ،ايعاملني ط٠ايسخٍٛ يف ظَ

 .ٜكبشٛا عاملني َٔ إٔ ؾّاٛٵٚيٝؼ خٳ

ٔٸ يًعٗس  ١َ ـ ٚؾكّايٮنٌ َٔ ايؿذط٠ احملطٻ ض٠ّايٓتٝذ١ اييت ناْت َكطٻ يه

ٛٸ واٍٚ خساع  ل. يصيو ٜبسٚ إٔ اهلل نإا٤، ٖٚٛ َا مل ٜتشٖكايكسِٜ ـ ٖٞ َٛت آزّ ٚس

ٛٸ  ا٤.آزّ ٚس

َٴهطٻ ـ17 ٚيصيو ٜأَط اهلل  ،باـ٬ؾ١ اٱشل١ٝ ، ٚدسٜطٷّٷآزّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

 .ٚحذ ايطټِؿامل٥٬ه١ بايػذٛز ي٘ بعس ْٳ

ٔٵ ٚؾطؾ٘ ع٢ً ايها٥ٓات  ،يهطا١َ اٱْػإ طٷِنشٹ زٵٔطيف ايعٗس ايكسِٜ مل ٜٳ يه

 ايػذٛز ٯزّ. طًب ٚ ،ا٭خط٣

ٓٵيف ايكطإٓ ايهطِٜ  ـ18 ٭ٕ اٯ١ٜ تكٍٛ:  ; اهللإىليف آزّ  تٵاييت ْٴؿدٳ ٚحايطټب ػٳتٴ

ٔٵ ضٴٚسٹٞ﴿ َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ  .ٚح اييت تٓػب إىل اهللع٢ً املٓعي١ ايعاي١ٝ يًطټ ، ٖٚصٙ ع١َْ٬﴾ٚٳ

ٔٵ  طٷِنشٹ زٵٔطايكسِٜ ٜكٍٛ: ْؿذ يف أْـ آزّ ضٚح اؿٝا٠، ٚمل ٜٳ يف ايعٗس ٚيه

 ٫ْتػاب ايطٚح إىل اهلل. 

 

 ــــــ اخلامتٞ

 ٌبٳكُٗا نإ َٔ قٹ١ًِ آزّ ٚسٛا٤ يف ايعٗس ايكسِٜ إٔ خٳميهٔ ا٫غتٓتاز َٔ قكٸ

ٔٵ. اهلل  ١ ٫ تٓاغب ؾإٔ اهلل تعاىل باعتباضٙ ايهُاٍيف ٖصٙ ايككٸ ْكاطٺ ٠ُٖٓاى عسٸ يه

ٌٷ  يًدلاع١ ١ يف ايعٗس ايكسِٜ، ٫ٚ ٜٛدس أثطٷف ايٝس ايبؿطٜٸع٢ً تكطټ املطًل. ٖٚصا زيٝ

 ١.أٚ اؿكا٥ل أٚ املعاضف ايػا١َٝ يف ٖصٙ ايككٸاؾُاي١ٝ 
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ٔٸ ٛٸيككٸ زٙطٵايكطإٓ ايهطِٜ، بػٳ يه ز طٵا٤، ٫ ٜػع٢ ؾكط إىل غٳ١ خًل آزّ ٚس

ط عٔ نطا١َ ايهجرل َٔ اؿكا٥ل ٚا٭غطاض، ٜٚعبِّ ِ َٔ خ٬شلا، بٌ ٜعًٚخٺسٳٚسٳ ١ٺقكٸ

ٟٸ٫ٚ ٜٛدس يف ايكطآ .ايها٥ٓات ٚؾطؾ٘ ع٢ً مجٝع ،اٱْػإ ايصات١ٝ ٖابط  َٛنٕٛع ٕ أ

 ٙ. املٓعٻ َع َكاّ ايطبٛب١ٝ ٫ ٜهٕٛ َتٛاؾكّا

 

 

الهىامش
                                                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  معاصرة نصوص  

                                                                                                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

ِّ  ٞاجل

ّٚٞ ٗاإلضالَػرتن املفَٔ٘ امل  يف اهٚٔ٘دّٙٞ ٗاملطٚش

 

 سًاآزاده عّبد. 

 حسن طاهرترجمة: 

 

 ــــــ اخلالصٞ

ا٫عتكاز  . ٚضغِ إٔاٱشل١ٝ إٜب تعايِٝ ا٭زػٳسٝا٠ اٱْػإ بعس املٛت َع تػتُطٸ

ِٸّانإ أّ ضٚسٝٸ ّاسٜٸػٳباملعاز، دٳ يف  ١ اخت٬ؾاتٺإٔ مثٸ أضنإ تًو ا٭زٜإ، إ٫ٓ ، َٔ أٖ

ُٸ، باعتباضٖا أسس «١اؾٓٸ» سٸعٳايٓعط٠ يهٝؿ١ٝ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ. ٚتٴ طبٝع١ ١ يف ا٭دعا٤ املٗ

عٔ  ١ عباض١٠ْ. اؾٓٸسٝا٠ ايساض ايباق١ٝ، إسس٣ ايعكا٥س املؿذلن١ بني اٱغ٬ّ ٚاملػٝشٝٸ

١ احملػٓني. ٚيف ايٛقت ايصٟ تعطٞ ا٭زٜإ اٱشل١ٝ يًذٓٸ املهإ ايصٟ تصٖب إيٝ٘ أضٚاح

ٕٕ َا ؼسٜس ب بططٜك١ٺْٗا تتذٓٻؾإعًٝا،  َها١ّْ ١ ع٢ً أْٗا ّ اؾٓٸكسٻَعني شلا. تٴ َها

ٟٸ يس٣ ا٭زٜإ  . تٛدس ايهجرل َٔ ا٫خت٬ؾات يف ٚدٗات ايٓعطَهإ ايٓعِٝ ا٭بس

ٛٸ١. نُا تعتدل دٓٸل مبٛنٛع ايعٚاز يف اؾٓٸَا ٜتعًٖ ١ يفاٱشلٝٸ  ا٤ َٔ ايكٛاغ١ِ آزّ ٚس

ٔٵ تٗسف ٚٗا. َها١ْ ايهجرل َٔ اـ٬ف سٍٛ مثٸ املؿذلن١ بني ا٭زٜإ اٱشل١ٝ، ٚيه

ل َا ٜتعًٖ ١ يفاملعتكسات املؿذلن١ بني اٱغ٬ّ ٚاملػٝشٝٸ ايسضاغ١ إىل َٓاقؿ١ٖصٙ 

ِٸ ٚعح ا٫خت٬ؾات بُٝٓٗا. ٚعًٝ٘ غٛف ،١باؾٓٸ جاض٠ سٍٛ إٔ ايطز ع٢ً ايؿب١ٗ امُل ٜت

  .ايكطإٓ اؾ١ٓ املٛقٛؾ١ يف ايكطإٓ تطابل ٍَٝٛ ٚؾٗٛات عكط ْعٍٚ
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 ــــــ ًٞقّدامل

َٸ تعتدل ايكٝا١َ َٔ ٝٸايهطٚضٜات اشلا ١ ا٭غاغ١ٝ يف مجٝع ١ يف ايتعايِٝ ايسٜٓ

ٚإٕ سٟ. ػٳبعس َٛتِٗ اَؾ ،ا٭زٜإ ٚؾكّا يتًو ،سٝا٠ ايبؿط تػتُطٸٚا٭زٜإ اٱشل١ٝ. 

ٟٸػٳاٱميإ باملعاز، غٛا٤ اَؾ ٞٸ س َٔ  ،، ٚاٱميإ باـطٚز َٔ ا٭دساخأٚ ايطٚس

ٔٵأضنإ ا٭زٜإ اٱشلٝٸ دٗات ْعطِٖ ٚآضا٥ِٗ سٍٛ تؿاقٌٝ يف ٚ سكٌ خ٬فٷ ١. يه

 .ٗاتاٯخط٠ ٚنٝؿٝٸ

ٌٕٚ ّٸ ع٢ً ايطغِ َٔ أٚد٘ ايتؿاب٘ يف ٖصٙ املػأي١ بؿه َٔ  مجاعٷإ، ٖٚٓاى عا

 ػا٥ٌيس٣ َكاض١ْ ٖصٙ امل ؾإْ٘املعاز ٚاؿٝا٠ بعس املٛت،  سٝح املبسأ ع٢ً أقٌ ٚدٛز

 .بٝٓٗا املؿذلن١ َع بعهٗا ٜتبني ٚدٛز اخت٬ؾاتٺ

 ;ّا ملٛنٛع ايكٝا١َ ٚاؿٝا٠ بعس املٛتخاقٸ ؾإٕ تًو ا٭زٜإ تٛيٞ اٖتُاَّا ٚعًٝ٘

ٌٸٜٚٛيٞ اٱ املػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ  ١ ا٭خط٣، أٟا٭زٜإ اٱشلٝٸ غ٬ّ َٔ بني ن

ُٻ، ؾكس بعس املٛت ات َاٚايعضازؾت١ٝ، أندل قسض َٔ ا٫ٖتُاّ بايكٝا١َ ٚدع٥ٝٸ  تٵاٖت

مبػأي١ اٯخط٠. نُا  ،َٔ بعس اٱغ٬ّ ،٢ ايتٛايٞايعضازؾت١ٝ ٚاملػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ عً

ٜصنط ; إش ١ َٔ سٝح املباز٨إٕ اٱغ٬ّ ٖٛ أنٌُ ٚأٚنض ا٭زٜإ اٱشلٝٸ ميهٔ ايكٍٛ:

تكٜٛط  متٸ، ٚقس عسٜس٠ اتٺٚايدلظر ٚايػُا٤ َطٸ ايكطإٓ ايهطِٜ َٛقـ ايكٝا١َ ٚايٓاض

ٟٸ ،ايهط١ِٜ ٚعامل َا بعس املٛت يف ايكطإٓ ات اؿٝا٠ ا٭خطٜٚٸدع٥ٝٸ  ؾوٛ ايصٟ ٜطؾض أ

ٔٵ تٴطٳابٺ ﴿يف ايبعح، ٜٚكٍٛ:  َٹ ِٵ  ٓٳاُن ْٻا خٳًَِك ٔٵ اِيبٳعٵحٹ َؾٔإ َٹ ٜٵبٺ  ِٵ ؾٹٞ ضٳ ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٗٳا ايٓٻاؽٴ ٔإ ٜټ ٜٳا َأ

ِٵ ٔٳ َيُه ِّ ٓٴبٳ َٴدٳًَٖك١ٺ يٹ ٝٵٔط  ٚٳَغ َٴدٳًَٖك١ٺ  َٴهٵػٳ١ٺ  ٔٵ  َٹ ِٻ  ٔٵ عٳًََك١ٺ ثٴ َٹ ِٻ  ٔٵ ْٴِطَؿ١ٺ ثٴ َٹ ِٻ   .(5 :)اؿرٸ ﴾ثٴ

ثرلت يف ا٭زٜإ املٛانٝع اييت ُأ ٚأٜهّا ،َٔ غٛض٠ ايتٛب١ 11بايٓعط إىل اٯ١ٜ ٚ

ع٢ً اٱغ٬ّ، ؾًس٣  يٝػت َكتكط٠ّ إٔ ٖصٙ املػأي١ٜٓبػٞ ا٫ْتباٙ إىل  ،ا٭خط٣

ٛٸاملػٝشٝٸ ع١ سٍٛ ايكهاٜا ٚاملعتكسات ا٭خط١ٜٚ، غٛا٤ يف ايعٗس ١ َج٬ّ َٛانٝع َتٓ

 .ٗاتٵيف نتب ايتاضٜذ اييت أعكبٳ ايكسِٜ ٚاؾسٜس أٚ

ـٷيف ايعٗس ايكسِٜ ٜٛدس  ٫ ؾٝ٘ ؾكط  ٖٛ ٚانضٷ َاٚ، (1)ز يًشٝا٠ اٯخط٠قسٻ تعطٜ

ٖٛ  «ٜٗٛٙ»ط٠ يف ايعٗس ايكسِٜ إىل إٔ املعتكسات املبٚه تؿرلٖٚٛ اٱميإ باـًٛز. 

 .ايتذػٝس ايهاٌَ يًعساي١
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كتكط٠ ٚبػٝط١ ٚإمجاي١ٝ عٔ  ايكسمي١ ؾهط٠ْ ناْت يسِٜٗ يف ايعكٛض

ط بعس املٛت، ٚأْ٘ غٝهٕٛ َؿٚاُؿ اعتكازِٖ إٔ املٛت٢ غٛف ٜػكطٕٛ يف ايتذاٜٚـ

ُټ١ُٚ. ٗٳبٵَٴ طعِ، ٚسٝا٠ْ ٫ يٕٛ ي٘، ٫ٚ ٖٓاى ٚدٛزٷ بًػتِٗ  ٕٛ ٖصا املهإناْٛا ٜػ

ّٸ«ؾٍٝٛ»اـاق١   اْكطض ٖصا ا٫عتكاز يفٚقس ٚايكُت ٚايٓػٝإ.  ، ٖٚٛ ايع٬ّ ايتا

. ٜٚبسٚ إٔ ايعًُا٤، ٚؾكّا ب٘ عكا٥س أخط٣ أنجط تؿك٬ّٝ تٵتسضهّا، ٚاغتبسَي ٫سل ٚقتٺ

ٟٸ ملكازض أخط٣، قس سهُٛا ؾُٝا ٛٻ بعس بإٔ ايعامل ا٭بس  :أسسُٖا :ٜٔٵ٤ٳٕ َٔ دعٜته

ٌّيٮضٚاح اـِّ :ٚاٯخط ;ٜط٠يٮضٚاح ايؿطٸ . تصٖب أضٚاح ا٭تكٝا٤ إىل ط٠، ٚن٬ُٖا أبس

ٕٔ ٟٸ َأَ ٕٷ ،أبس ٌٸ ٖٚٛ َها  .(2)أْٛاع ايػعاز٠، سٝح تطاؾكِٗ ٥٬َه١ اـرل أٜهّا يه

 ،ٚايٓاض ١طّا يًكٝا١َ ٚايعكاب ٚاؾٓٸِنٚيس٣ ايتأٌَ يف ا٭غؿاض اـُػ١ يًتٛضا٠ ٫ لس شٹ

 .(3)َكتهب١ عٔ اؿٝا٠ بعس املٛت يف غا٥ط نتب ايعٗس ايكسِٜ ٜٛدس غ٣ٛ إؾاضاتٺ ٫ٚ

َٔ  ؾإٕض٠ تٓاٍٚ َٛنٛع ايكٝا١َ يف ايعٗس ايكسِٜ، سٵأْ٘ ضغِ ْٴإىل  ٚػسض اٱؾاض٠

يف شيو ايّٝٛ غٝكٌ ٚ ،ؾُٝع ايٓاؽ ٚعكابٺ ّٜٛ ز١ْٜٛٓٺ س يف املػٝش١ٝ ٚدٛزٳامل٪ٖن

٫بتعازِٖ  غٝٛاد٘ ا٭ؾطاض عٛاقب ٚخ١ُّٝ; ٠ٚ ايه٬ّ َع اهللايكاؿٕٛ إىل َطتب١ يصٸ

 .عٓ٘

ٔٳ جٹٚٳَن :(4)سٜسايكسِٜ ٚاؾ َٜٔا ًٜٞ بعض ا٭َج١ً َٔ ايعٗس يفٚ ٔٳ ايطاقٹسٹٜ َٹ ٕٳ  رلٴٚ

ٕٳؾٹٞ تٴطٳابٹ ا٭ ٝٵكٹُعٛ ٝٳا٠ٹ إَي٢ٖ٪ٴ٤٫ٹٳ  ;ضٵٔض ٜٳػٵتٳ يٹ٬ظٵزٹضٳا٤ٹ  ;اِيعٳأض إَي٢ٚٳٖ٪ٴ٤٫ٹٳ  ;بٳسٹ١ٜٹا٭ اِيشٳ

ٝٳا (5)بٳسٹٟا٭ ٝٵكٹُعٛا، تٳطٳْٻأ. تٳشٵ ّٴ اِيذٴجٳحٴ. اغٵتٳ ٛٳاتٴَو، تٳُكٛ ٕٳ ايتټٜٳا غٴٓه ُٴٛاَٵ َو ٕ َطًٓ٭ ;طٳابٹا

ٌٸ ٚٳا٭أ َط ٝٹ١ًَٳضٵضٴ تٴػٵكٹُط ا٭عٵؿٳابٺ،  ٝٹٞ . ايطبٸ(6)خٵ ٜٴشٵ ٚٳ ُٹٝتٴ  ٗٵبٹُط  ;ٜٴ ٜٳ١ٹ  إَي٢ٜٴ ٔٚ ٗٳا اِي

ُٳذٴ عٳًَتٳهٹًٓ . ٫(7)ٚٳٜٴكٵعٹسٴ ٘ٴ اٱإَؾ; ٘ٹٝٵٛا! اهلل ٫َ ٜٴؿٵ ٕٴ ٕ ايصٹٟ ٜٳعٵضٳعٴ . (8)ٜٵهّاأٜٳشٵكٴسٴ  اٙٴٜٸإْٵػٳا

ٝٵٔط َؾ٬ ٌٔ اِيدٳ ُٳ ٌٵ ؾٹٞ عٳ ٘ٹ َ٭ ;ْٳِؿؿٳ ٚٳِقتٹ ٌٸ نٓٴا ٫ ٕٵإْٓٳا غٳٓٳشٵكٴسٴ ؾٹٞ   .(9)ْٳهٹ

ايهطٚضٜات. ٖصٙ ايكه١ٝ يٝػت  ١ َٜٔٚبسٚ إٔ أقٌ ٚدٛز املعاز يف ا٭زٜإ اٱشلٝٸ

١ يف ْٛعٝٸ باٱغ٬ّ ٚايكطإٓ ايهطِٜ ؾكط. ٜٚهُٔ ا٫خت٬ف بني تًو ا٭زٜإ ١ّخاقٸ

ُٸ  .املٛت ١ٝ اؿٝا٠ بعسٚن

ٍٕ ١ ١ ٚايٓاض ٚايدلظر َٔ ا٭َٛض اييت تٓاٚيتٗا ا٭زٜإ اٱشلٝٸتعتدل اؾٓٸٚ بأؾها

١ ٫ ٜكتكط ع٢ً اٱغ٬ّ ِ اؾٓٸعٳاملٛانٝع ٚايتعبرل عٔ ْٹ م إىل ٖصٙ، ٚايتططټَتعسٸز٠
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 ايبشح. ١ تٓاٍٚ ايكطإٓ شلصاؿُٛيٝٸ، َع ا٫عذلاف بٚايكطإٓ

ِٸاؾٓٸ إشٕ ٜصنط  ; سٝح١ايسٜاْات اٱشلٝٸمجٝع ٗا تٵتٓاَٚياييت  املؿاِٖٝ ١ َٔ أٖ

ٞٸ ١ ٚعسٷإٔ اؾٓٸ ايكطإٓ ايهطِٜ قطاس١ّ ٕٻ اهلَل ﴿: نآؾ١ّ ١ب٘ ا٭زٜإ اٱشلٝٸ تٵطٳبؿٻ إشل ٔإ

ٌٔ اهللٹ  ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٓٻ١َ ٜٴَكاتٹًُٛ ِٵ اِيذٳ ٗٴ ٕٻ َي ِٵ بٹَأ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٗٴ ٓٹنيٳ َأُْؿػٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ اؾٵتٳطٳ٣  ٝٳِكتٴًُٛ َؾ

ٕٔ ٚٳاِيُكطٵآ  ٌٔ ٚٳأٱلٹٝ ٛٵضٳا٠ٹ  ٘ٹ سٳٓكّا ؾٹٞ ايتٻ ٝٵ ٚٳعٵسّا عٳًَ ٕٳ  ٜٴِكتٳًُٛ  .(11)ايتٛب١:  ﴾ٚٳ

 يف١ٚ، نأسس أدعا٤ ايساض ايباق١ٝ. غٛف ْتٓاٍٚ يف ٖصٙ املكاي١ اؾٓٸَٚٔ ٖٓا 

ِٸ ل مبٛنٛع َا ٜتعًٖ ١ يفَٓاقؿ١ اؾٛاْب املؿذلن١ بني ا٭زٜإ اٱشلٝٸ ٖصا ايػٝام غتت

 تٛنٝض ا٫خت٬ؾات احملت١ًُ سٍٛ شيو. ١، ٚنصيواؾٓٸ

 

 ــــــ بشحً٘ض٘ع اه

ٍٔ ايبشح ططح بعس  ايسٜٔ عًُا٤ بني ٜٴجاض أْ٘ ٖٚٞ ،ْكط١ٺ إٜهاح َٔ ٫ بٴسٻ غ٪ا

 طٷٌٖ ايكطإٓ َتأثِّ أخط٣: عباض٠ٺبٚ ٫؟ ١ٓ أَّعٝٻ ثكاؾ١ٺ ٚؾل ايكطإْٓعٍ  ٌٖ :سٍٛ ْكافٷ

 بجكاؾ١ ظَاْ٘؟

ٌّ ّايكٝاّ بايهجرل َٔ ايسضاغات يف ٖصا اجملاٍ. ٚقسٻ ٚمتٸ سٜٔ َٔ امل٪ِّ ن

 .تِٗ يف ٖصا ايكسزٚاملعاضنني أزٖي

َٸ ١ ع٢ً قؿات اؾٓٸ ايصٟ اْكبٸا٫ٖتُاّ ١ يف ٖصا ايبشح شيو َٚٔ اؾٛاْب اشلا

ُٸٚيف ايكطإٓ.   طاتػٳَع سٳ ١ اييت تتُاؾ٢ٌٖ ْكٌ ايكطإٓ أٚقاف اؾٓٸ :١ ٖٞايٓكط١ املٗ

ٝٸطٳعٳ يًٓاؽ يف  اب١ّا٭ْٗاض اؾاض١ٜ ٚ... بُٝٓا ٖصٙ ا٭ٚقاف يٝػت دصٸ :َجٌ ،١ب اؾاًٖ

 ا٭خط٣؟  ايبًسإ

ٚاْتباٙ اؾٛاْب املؿذلن١ بني ايكطإٓ  ١ٺٓشاٍٚ يف ٖصا املكاٍ إٔ ْتٓاٍٚ بسٓقغ

ٚنصيو ١، اٱميإ ب٘ ٚباؿٝا٠ بعس املٛت يف ا٭زٜإ اٱشلٝٸٚاملعاز،  ٔ يف عحٜٵٚايعٗسٳ

ٌٖ  :١ايتايٝ ا٭غ١ً٦ ٔع ّ اٱداب١ُبعس املٛت. ٚغتكسٻ أضنإ اؿٝا٠ أسس١ نَػأي١ اؾٓٸ

١ َٔ ايعٗسٜٔ؟ ٚمبا إٔ اؾٓٸ أٜهّا يف َٔ ْٛع٘ أّ أْ٘ َٛدٛزٷ ١ ؾطٜسٷٚقـ ايكطإٓ يًذٓٸ

ٞٸ ١ أَطٷْعط ا٭زٜإ اٱشلٝٸ ٚد١ٗ  ٌِٖٚ املٛدٛز٠ ؾٝٗا؟ عٳَا ٖٞ ايِّٚ، ؾأٜٔ َهاْٗا؟ ستُ

ُٴ ٌّْعٝ م طٵَا ٖٛ ايَؿ١ٚ َٔ ٚد١ٗ ْعط تًو ا٭زٜإ؟ ِ اؾٓٸعٳايعٚاز َٔ ْٹ سٸعٳٌٖ ٜٴٚ؟ ٗا أبس
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ٛٸدٓٸ َا ىلٸ بٝٓٗا يف  ا٤؟١ آزّ ٚس

ٌٸ  ِٸٖصٙ ا٭غ١ً٦ ن  . ١ؾاسك١ ع٢ً اؾٓٸ َٔ خ٬ٍ إيكا٤ ْعط٠ٺ ٗاعٓاٱداب١  تت

 

ِّ أمسا١  ــــــ ٞاجل

ٝٸ ١، َٔ ٚد١ٗ ْعٕطاؾٓٸ ٓني ػٹشٵاملهإ ايصٟ تكٌ ؾٝ٘ أضٚاح امُل١، ٖٞ زٜٓ

ٟٸ ٚا٭تكٝا٤ إىل ايٓعِٝ ١ أسس املعتكسات يطاملا نإ اٱميإ باؾٓٸٚبعس املٛت.  ا٭بس

ِٸ ،اؿٝا٠ بعس املٛت ملػأي١ـ ١ دع٥ٝٸ بكٛض٠ٺٚغايبّا ـ تابع١ اي١ ايبؿطٜٸ  اييت تعتدل َٔ أٖ

١ يف ايتعايِٝ باؾٓٸ ٕ اٱميإإ :١ يٲْػإ. َٚع شيو هب إٔ ٜكاٍا٫ْؿػا٫ت ايؿهطٜٸ

 .َجٌ اٱميإ بايٓاض ،ّا ٚقطوّاقطعٝٸ ١ مل ٜهٔ قٓطاٱشلٝٸ

ٔٵاؾٓٸ ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ شنط بعس زضاغ١ َهاَني  ١ ٚايٓاض بايتػاٟٚ. ٚيه

 ;ٜؿذلض شنط ٖصٙ املػاٚا٠ ١ ا٭خط٣، ٜبسٚ أْ٘ ٫غ١ يف ا٭زٜإ اٱشلٝٸايهتب املكسٻ

ٌٕ «١اؾٓٸ»ن١ًُ ٚ ،«١اؾٓٸ»اغِ  زٴٔطؾؿٞ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٳ ّٸ تعين بؿه  سسٜك١ عا

ٔٸَػٓط ٌٸطؿٝـ: اؾٓٸ ؿٞ املعادِ ٜكؿٕٛ ٖصٙ اؿسٜك١ باخت٬فٺَ٪ٚي ا٠. يه سسٜك١  ١: ن

ٌٕٕ اؾٓٸإ :ٚقٌٝ أٜهّا ;(10)ا٭ضض بأؾذاضٖا شات ؾذط، تػطٞ ٚؾذط،  ١ ٖٞ سسٜك١ ن

ٌٸإٔ أغكاْٗا تػٓطٚأقًٗا َٔ ايؿطاف، ٚمبا  ُٸتٴ ؾ٤ٞٺ ٞ ن ٚيف بعض  ;(11)«١اؾٓٸ»٢ ػ

كاٍ َٔ ايتدكٝل، ؾٝٴ ٚنٌ، ٚيف شيو ْٛعٷ ؾٝٗا أؾذاضٷ ١ ٖٞ سسٜك١ْاؾٓٸ :ا٭قٛاٍ

ٕٷٜكٍٛ ايؿطاٖٝسٟ: اؾٓٸ ;(12)يًٓدٌ ٚغرلٙ ٕٷ ، ١ٖٛٚ ٖٞ بػتا  .(13)ٚمنا٤ ؾٝ٘ أؾذاضٷ بػتا

ٞٸعٔ نتاب  ٜٓبػٞ ايتصنرل إٔ ابٔ َٓعٛض ٜٓكٌٚ أْ٘ ٫ تٛدس  ايتصنط٠ ٭بٞ عً

 ،ايهطِٜ ؾكط يف ايكطإٓ يف ن٬ّ ايعطب. ٖصٙ ايه١ًُ َػتدس١َْ (١دٓٸ)ن١ًُ 

ٞٸكٳِكٜٚٴ ،يف ا٭سازٜح ٚؾُٝا بعسٴ  .(14)يف اٯخط٠ س بٗا زاض ايٓعِٝ اٱشل

اؽ عٔ تًو ا٭زلا٤: قاٍ ابٔ عبٸ، ١ يف ايكطإٓ ؼت أزلا٤ كتًؿ١ٚضز اغِ اؾٓٸ

١ ايؿطزٚؽ، عسٕ، ٖٚٞ: دٓٸ ،ات ايػبعٚشيو بػبب اؾٓٸ ;اتٖٛ دٓٸ ١مجع ن١ًُ دٓٸ»

ٝٸ١ ايٓعِٝ، زاض اـًس، دٓٸدٓٸ . ٚػسض اٱؾاض٠ إىل أْ٘ قس (15)ني١ املأ٣ٚ، زاض ايػ٬ّ، عً

ٔٵ ايكٻايٹشٳاتٹ ﴿: نُا يف قٛي٘ تعاىل١ يف ايكطإٓ، أزلا٤ أخط٣ يًذٓٸ شنطت َٹ ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚٳ

ٚٵ  ٔٵ شٳَنٕط َأ ٕٳ ْٳكٹرلّاَٹ ُٴٛ ٚٳ٫َ ٜٴِعًَ ٓٻ١َ  ٕٳ اِيذٳ ٚٵَي٦ٹَو ٜٳسٵخٴًُٛ ٔٷ َؾُأ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ  ;(124 :)ايٓػا٤ ﴾ُأْجٳ٢ 
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ٚٵٔؽ ْٴعٴ٫ّ﴿ٚ ِٵ دٳٓٻاتٴ اِيؿٹطٵزٳ ٗٴ ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ َناْٳتٵ َي ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٻ اٖيصٹٜ : )ايهٗـ ﴾ٔإ

ٚٳعٳسٳ ﴿; ٚ(107 ٕٕ اٖيتٹٞ  ٝٸّادٳٓٻاتٹ عٳسٵ َٳِأتٹ ٙٴ  ٚٳعٵسٴ ٕٳ  ٘ٴ َنا ْٻ ٝٵبٹ ٔإ ٔٴ عٹبٳازٳٙٴ بٹاِيػٳ ُٳ  :)َطِٜ ﴾ايطٻسٵ

ِّنيٳ﴿ٚ ;(61 ٕٻ نٹتٳابٳ اَ٭بٵطٳأض َيؿٹٞ عٹًٚ  .(18: ؿني)املطٚؿ ﴾َن٬ٖ ٔإ

ز٠، ميهٔ إٔ َتعسِّ ، نُا يف ايكطإٓ، أزلا٤٭ْاد١ٌٝ يف ال ع٢ً اؾٓٸًَِطٜٴٚ

 .ني، ايؿطزٚؽ، ٚعسًٕٝٸ١، أع٢ً عْصنط أضبع١ َٓٗا: اؾٓٸ

ٌٳ  ٜكٍٛ بٛيؼ يف ضغايت٘ ايجا١ْٝ تٴ ػٵؾٹٞ اِيذٳػٳسٹ؟ َيأضٵبٳعٳ عٳؿٵطٳ٠َ غٳٓٳ١ّ. أعٔ سًُ٘: َقبٵ

ِٴٳ، أ ِٴٳ. اهلُلأتٴ ػٵّٵ خٳأضزٳ اِيذٳػٳسٹ؟ َيأعٵً ـٳ ٖصٳا  عٵً ِٴٳ. اخٵتٴطٹ ٚٳ إَي٢ٜٳعٵً ُٳا٤ٹ ايجايٹجٳ١ٹ.  عٵٔطفٴ أايػ

ٕٳ: ٖصٳا اٱ ِٴٳ. اهللأتٴ ػٵّٵ خٳأضزٳ اِيذٳػٳسٹ؟ َيأؾٹٞ اِيذٳػٳسٹ أْٵػٳا ِٴٳ.  عٵً ـٳ إٜٳعٵً ٘ٴ اخٵتٴطٹ  إَي٢ْ

ٚٳ٫َ ٜٳػٴٛؽٴ ٱ ٗٳا،  ٓٵَطلٴ بٹ ُٳاتٺ ٫َ ٜٴ ُٹعٳ نًٹٳ ٚٳغٳ ٚٵٔؽ،  ٕٕ ْٵاِيؿٹطٵزٳ ٗٳإٵ ٜٳتٳهًٖأػٳا إشٵ قٳعٹسٳ ». (16)ِٳ بٹ

 .(17)«عٳَطاٜٳاعٵَط٢ ايٓاؽٳ أٚٳ ،اِيعٳ٤٬َٹ غٳبٳ٢ غٳبٵّٝا إَي٢

ٌٷ «ؾطزٚؽ»يه١ًُ   يف ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ، نُا ٜكٍٛ ٖانؼ، ٚتعين سسٜك١ّ أق

ٍٳ »نُا يف ايكطإٓ ايهطِٜ:  ،اغتعًُت ٖصٙ ايه١ًُ يف ا٭ْادٌٝ ٚقس .(18)ّاٚبػتاْ َؾَكا

٘ٴٳ ٜٳػٴٛعٴ:  ٍٴ َيأ اِيشٳلٸ»ي ّٳْٸإ: َوُقٛ ٛٵ ٝٳ ٚٵٔؽ َو اِي َٳعٹٞ ؾٹٞ اِيؿٹطٵزٳ ٕٴ  ٛٴ ٜٓبػٞ ا٫ْتباٙ إىل ٚ .(19)««تٳه

 .(20)يٛقا ؾكط يف إلٌٝ َصنٛض٠ْ «ؾطزٚؽ»إٔ ن١ًُ 

، ؽاملكسٻ سصؾٗا َٔ ايذلمج١ اي٬ت١ٝٓٝ يًهتاب ، اييت متٸ«عسٕ»ظٗطت ن١ًُ ٚ

 .(gan Eden) غؿط ايتهٜٛٔ، ع٢ً ؾهٌَٔ  2 ايبابايعدلٟ،  يف ايٓلٸ ٠ٺ٭ٍٚ َطٸ

ٛٸٚ يف ايتًُٛز:  دا٤ .(21)ا٤ بعس اـًلعسٕ ٖٞ تًو اؿسٜك١ اييت أغهٔ اهلل ؾٝٗا آزّ ٚس

ٌٸ» ٜٓاغب ؾأْ٘  عسٕ، «سسٜك١»دٓٸ١ يف  َٓع٫ّ ٚقػّٓا نإ عاز٫ّ ٔٵَٳ ٜعطٕٛ يه

 .(22)«َٚٓعيت٘

 

ِّ  ــــــ ًٞلاْ اجل

بعس إٔ أقبض ٚانشّا يسٜٓا إٔ اٯخط٠ ٚاؿٝا٠ بعس املٛت َٔ نطٚضٜات ا٭زٜإ 

ِٸ ١ دع٤ٷ١، ٚإٔ اؾٓٸاٱشلٝٸ َٚا  ؟١أٜٔ َهإ اؾٓٸ :ٜأتٞ ٖصا ايػ٪اٍ ،َٔ سٝا٠ اٯخط٠ َٗ

 ز؟سٳ١ يف ٖصا ايكٻ١ ا٭زٜإ اٱشلٝٸٖٞ ْعطٜ

ٚٚنٛسّا عٔ  ْا غابكّا ٜجرل زٜٔ اٱغ٬ّ ايٓكاف ا٭نجط تؿك٬ّٝطٵنُا شَنٚ
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 ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط اٱغ٬ّ ٚيػ١ ايكطإٓاملعاز. َٚع شيو هب ا٫عذلاف بإٔ َهإ اؾٓٸ

ٚٳدٳٓٻ١ٺ ...﴿ػاعٗا يف آٜتني: اتٸ ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ ٜصنط إ٫ٓ، ؾّاٜعتدل أَطّا غٝبٝٸايهطِٜ 

ٚٳاَ٭ضٵضٴ ٚٳاتٴ  ُٳا ٗٳا ايػٻ ُٳا٤ٹ ﴿ ;(133)آٍ عُطإ:  ﴾عٳطٵنٴ ٗٳا َنعٳطٵٔض ايػٻ ٚٳدٳٓٻ١ٺ عٳطٵنٴ

 .(21 )اؿسٜس: ﴾ٚٳاَ٭ضٵٔض

ٌٷ ١: ٫ ٜٛدسعٔ اغتشاي١ ؼسٜس َهإ اؾٓٸاظاْٞ ٜكٍٛ ايتؿتٚ ٚانض ع٢ً  زيٝ

ٔٸ ٚقس  ;١ ؾٛم ايػُاٚات ايػبعايػايب١ٝ ٜعتكسٕٚ إٔ َهإ اؾٓٸ َهإ اؾ١ٓ، يه

ٗٳ٢ ﴿ قٛي٘ تعاىل:اغتٓسٚا يف شيو إىل  ٓٵتٳ ُٴ ٓٵسٳ غٹسٵضٳ٠ٹ اِي ٚٳ٣ *عٹ ُٳِأ ٓٻ١ُ اِي ٖٳا دٳ ٓٵسٳ )ايٓذِ:  ﴾عٹ

ٔٸ(. 15ـ  14 ٕٕ اؿلٸ ٚيه هلل ز، ٚتطى عًُ٘ قسٻ يف ٖصا املػأي١ ضؾض اٱز٤٫ ببٝا

 .(23)تعاىل

 يف دا٤ ؾكس ;١اؾٓٸ َهإ عٔ َعًَٛاتٷ اٱغ١َٝ٬ ايطٚاٜات بعض يف غ٬سٳتٴٚ

 ابٔ ت٬َص٠ أسسٴ ٜطٜٚٗا َا غايبّا ايطٚاٜات ٖٚصٙ. ١اؾٓٸ َهإ ٖٞ «ايػُا٤» إٔ ايطٚاٜات

 .(24)٫ ميهٔ ا٫عتُاز ع٢ً ضٚاٜات٘ يصيو. ناشبٷ ٖٚٛ ،اؽعبٸ

عًُا٤ َكط ايكسمي١، سٍٛ  ٫ غٝٻُاني، ٚيف ايطأٟ بني املػٝشٝٸ اخت٬فٷ ٖٓاىٚ

ٞٸ ;اؾ١ٓ ؼت ا٭ضض إٔ ٜعتكس بعضٷ; سٝح ١َهإ اؾٓٸ سٝح ، أٚ خًـ دبٌ غطب

اٱؾاض٠ يف  َع. (25)املتٛغط أٚ تكع ع٢ً دعٜط٠ يف ٚغط ايبشط ا٭بٝض ;تػطب ايؿُؼ

 . (26)٠ آضا٤ أخط٣عسٸ ٖصا ايكسز إىل ٚدٛز

ٝٸ١ًَ ٖٞ عامل امَلٚد١ٗ ايٓعط املػٝشٝٸ١ َٔ اؾٓٸ  .١هٛت، ٚتكع ٚضا٤ ايػُا٤ املط٥

ايه٬ّ عٔ ايػُا٤ ع٢ً أْٗا  يف ا٭ْادٌٝ ؾكس متٸ ٚنُا ٖٛ َصنٛضٷ

إٕ زضد١ ٚهٛت. ًَيف املػٝش١ٝ ٚيف ايعٗس اؾسٜس ايػُا٤ ٖٞ عامل امَلٚ. (27)«ايؿطزٚؽ»

اهلل، ٚض١ٜ٩ مجاي٘  ض يكا٤ٝٵِٝٗ يَؿكني تتٓاغب َع َس٣ تًٓك٭ضٚاح املتٸ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ

ٛټ ٚد٬ي٘; ٭ٕ ٖصا ايًكا٤ ٖٛ نُاٍ ٟٸايػعاز٠، ٫ٚ ميهٔ تك  ؾٛق٘.  ؾ٤ٞٺ ض أ

ٚاملأ٣ٚ  «١اؾٓٸ»ٚانش١ إىل  ٫ ٜٛدس يف ايعٗس ايكسِٜ إؾاض٠ْ ْاطٵشَننُا ٚ

ٟٸ  ;س املٛتبع ق١ًًٝ يف ايعٗس ايكسِٜ سٍٛ عامل َا ١ إؾاضاتٷيٮضٚاح املػؿٛض شلا. مثٸ ا٭بس

ٕٷ إش متٸ  .تُٵايع٬ّ ٚايكٻ باضز َٚعًِ، ٖٚٛ أضضٴ ٚقؿ٘ بأْ٘ َها

ٌٴ ٘ٹ،  إَي٢ ٚإيٝهِ بعض ا٭َج١ً يف ٖصا ايكسز: تٳسٵخٴ ٌٔ آبٳا٥ٹ ٔٳ ٫دٹٝ ٕٳ  ايصٹٜ ٓٴٛ ٜٹ ٜٴعٳا
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ٌٳ  ،(28)بٳسٹاَ٭ إَي٢ايٓٛضٳ  ٚٳ٫إٔٵ أَقبٵ ٖٳبٳ  ُٳ١ٺأ إَي٢ عٴٛزٳأ شٵ ٌٸ ضٵٔض ُظًِ ٛٵتٹ،  ٚٳظٹ ُٳ ّٕ ضٵٔض َظ٬أاِي

ٌٸ ٌٔ زٴدٳ٢ ظٹ ٛٵتٹ َٹجٵ ُٳ ٚٳ ٬ٚٳبٹ ،اِي ٗٳا نَايسټإتٳطٵتٹٝبٺ،  ٚٳْٴػٳط بٹا٭(29)«دٳ٢ؾٵطٳاُق ٕٵ أ ،ٚٵىلٳ. َؾٓٳجٹلٴ 

ٔٔ اِيذٳػٳسٹْٳتٳػٳطٻ ٓٵسٳ ايطبٸ ،بٳ عٳ ٔٳ عٹ ٛٵطٹ  .(30)ٚٳْٳػٵتٳ

١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭زٜإ اٱشل١ٝ أْٗا ع٢ً غبل سٍٛ َهإ اؾٓٸ اٜػتٓتر مٓمٚ

َا، ؼسٜس  ، بططٜك١ٺتٵبٳأْٗا ػٓٻ ١، إ٫ٓيًذٓٸ عاي١ٝ ٚضؾٝع١ّ ايطغِ َٔ إعطا٥ٗا َها١ّْ

ٕٕ ٕٕبصنط إٔ اؾٓٸ تٵ١، ؾكس انتَؿَعني يًذٓٸ َها  .بػٵؾشٳ أع٢ً ١ يف َها

 

ِّ  ــــــ اخلو٘د ٗاهبقا١ٞ داز اجل

اؿٝا٠  ٚنٝؿ١ٝإ اٱشل١ٝ، ١ يًبؿط بعس املٛت يف ْعط ا٭زٜٸاؿٝا٠ ايطٚسٝٸ تػتُطٸ

١ ْا ؾإٕ اؾٓٸطٵٚنُا شَن .١ أعُاشلِ ٚغًٛنِٗ يف اؿٝا٠ ايسْٝاعتُس ع٢ً ْٛعٝٸتاٯخط٠ 

ٞٸٓني. اؾٓٸػٹشٵتًو ا٭زٜإ ٖٞ َهإ امُل َٔ ٚد١ٗ ْعط ، ٚاؿٝا٠ ؾٝٗا ١ زاض ايٓعِٝ اٱشل

 .خايس٠ْ

ؿٞ ؾ ;ّاأبسٜٸ ّاْعُٝٚ ،خايس٠ ١ سٝا١٠ّ إٔ يف اؾٓٸٚاملػٝشٝٸ ٚقس دا٤ يف اٱغ٬ّ

ِٷ﴿ايكطإٓ ايهطِٜ:  َٴكٹٝ ِٷ  ٗٳا ْٳعٹٝ ِٵ ؾٹٝ ٗٴ ٚٳدٳٓٻاتٺ َي  ٕٕ ٛٳا ٚٳٔضنٵ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ُٳ١ٺ  ِٵ بٹطٳسٵ ٗٴ ِٵ ضٳبټ ٖٴ *  ٜٴبٳؿِّطٴ

ِٷ  ٓٵسٳٙٴ َأدٵطٷ عٳعٹٝ ٕٻ اهلَل عٹ ٗٳا َأبٳسّا ٔإ ٔٳ ؾٹٝ  ٖ٪٤٫ إٔ املع٢ٓ، ٚ(22ـ  21)ايتٛب١:  ﴾خٳايٹسٹٜ

 ،نصيو( ٚضنٛإ) ،ٖاضٴسٵَق ضسٻَكٜٴ ٫ ،عع١ُٝٺ( َٓ٘ بطمح١ٺ ِٗضبټ طِٖٜبؿِّ) امل٪َٓني

ِٷ ؾٝٗا شلِ اتٺٚدٓٸ)  ٫ ،(أبسّا ؾٝٗا خايسٜٔ) نِْٛٗ ساٍ ،ٜٓؿس ٫ٚ ٜعٍٚ ٫ ،(َكِٝ ْعٝ

ٌٕ خًٛزِٖ ٜٓكطع  ع٢ً ث٬خ تنياٯٜ اتنيس ايكطإٓ ايهطِٜ يف ٖٜ٪ٚنٚ .(31)أَسٺ ٫ٚ بأد

ِٷ ،«َكِٝ» :ا٭ٚىل يعباض٠ا١: ١ يًذٓٸِ ا٭بسٜٸعٳٖٞ ايِّ ،عباضات ايعباض٠  ;ٚغرل َٓكطع أٟ زا٥

 .(32)ٖٚٛ ْٗا١ٜ ايجٛاب عٓس اهلل ،«أبسّا» :ٚايعباض٠ ايجايج١; «خايسٜٔ ؾٝٗا» :ايجا١ْٝ

َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو:  .ِ اٱشل١ٝعٳ١ ايِّت اٱؾاض٠ أٜهّا إىل أبسٜٸامٖتٚيف املػٝش١ٝ 

ٝٸإٔ إ» ٛٵتٷ، ١ٹدٵطٳ٠َ اِيدٳطٹ َٳ ٞٳ  ٝٳا٠ْ أٚٳ ٖٹ ٞٳ سٳ ٔٗ ٖٹبٳ١ُ اهلل َؾ ٝٴٛتّا  ٌٸٚٳُن». (33)«بٳسٹ١ْٜأَا  ٔٵ تٳطٳَى بٴ ٚٵ أَٳ

ٛٳ٠ّ إ ٛٳاتٺ أٚٵ أخٵ َٵطٳأ ّاَٸأ ٚٵأبّا أٚٵ أخٳ ٔٵ أٚٵ٫زّا أٚٵ أ٠ّ أٚٔ ا َٹ ٜٳأٚٵ سٴُك٫ّٛ  ُٹٞ  ٌٔ اغٵ َٹ٦ٳ١َ أدٵ خٴصٴ 

ـٺ ٝٳا٠َ ا٭ ،نٹعٵ ٜٳٔطخٴ اِيشٳ ٝٵتّا أ ؼٳٝٵَي» .(34)«بٳسٹ١َٜٚٳ ٔٔ أسٳسٷ تٳطٳَى بٳ ٜٵ ٚٳايٹسٳ ٛٳ٠ّ إٚٵ أٚٵ  َٵطٳأخٵ ٚٵ أ٠ّ أٚٔ ا

ٔٵ أ َٹ ٛٴتٹ اهللأٚٵ٫زّا  َٳًَه  ٌٔ ٜٳ ٫ٖإ دٵ ٕٔخٴصٴ ؾٹٞ ٖصٳا ايعٻأٚٳ ٖٵٔط أ َٳا ٚٳؾٹٞ ايس نٵعٳاؾّا نجٹٳرلٳ٠ّ، 
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ٝٳا٠َ اَ٭ ٔٳ ؾٹٞ تٴطٳابٹ ا٭». (35)«١َبٳسٹٜٸاٯتٹٞ اِيشٳ ٔٳ ايطاقٹسٹٜ َٹ ٕٔٳ  ٕٳ،  ضٵٔضٚٳنجٹٳرلٴٚ ٝٵكٹُعٛ  ٖ٪ٴ٤٫ٜٳػٵتٳ

ٝٳا٠ٹ اَ٭ إَي٢ ٟٸيٹ٬ظٵزٹضٳا٤ٹ اَ٭ ;اِيعٳأض إَي٢ ٚٳٖ٪ٴ٤٫بٳسٹ١ٜٹ، اِيشٳ ١، ٚايػعاز٠ ا٭بسٜٸ زاض ايؿطح» .(36)«بٳسٹ

١ عسٕ، اييت ٖٞ اؾٓٸ سسٜك١عسٕ، أٚ  دٓٸ١َٚٓعٍ ايٓعِٝ اـايس يٮبطاض، ازلٗا 

 يف نٌٛ ضٷ١ َكطٸ. ٖٚهصا ؾإٕ خًٛز اؾٓٸ(38)أخط٣ شلصا ايبشح تٛدس أَج١ًْٚ .(37)«املعطٚؾ١

 .َٔ اٱغ٬ّ ٚاملػٝش١ٝ

 

ِّ  ــــــ ٗاهِعٍٚ اهساسٞ ٞ ًلاْاجل

ايصٟ تػهٔ  ،حٷطٳَٚؾ طٷٝٵ٘ خٳ١ زاض ايطاس١ ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚاملهإ ايصٟ نًٓاؾٓٸ

زاض ايٓعِٝ ايسا٥ِ. ١ ني بعس املٛت. اؾٓٸٚامل٪َٓني اؿكٝكٝٸ ؾٝ٘ أضٚاح ايؿه٤٬ ا٭تكٝا٤

َٹعٳايِّ َا ٖٞ ٖصٙ :ٚاٯٕ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٛٻ ِٻِ ا٭بس١ٜ، ٚ ِ عٳٕ؟ َٚا ٖٞ ايِّتته

 ١؟ع بٗا أٌٖ اؾٓٸاييت ٜتُتٻ

ٌٕ ّٸ بؿه ٚعسّ قسض٠  ،ُتٗاَعس عٳ١ ٜ٪ٚنِ اؾٓٸعٳايكطإٓ عٔ ْٹخ ٜتشسٻ عٓسَا عا

ٛټ ِٴ ْٳِؿؼٷ ﴿ضٖا: ايبؿط ع٢ً تك ُٳا َناْٴٛا َؾ٬َ تٳعٵًَ ٕٔ دٳعٳا٤ٶ بٹ ٝٴ ٔٵ ُقطٻ٠ٹ َأعٵ َٹ ِٵ  ٗٴ ٞٳ َي َٳا ُأخٵؿٹ

ٕٳ ُٳًُٛ  ١ ٫ِ اٱشل١ٝ يف اؾٓٸعٳأخط٣ أٜهّا إٔ ايِّ (. ٚشنط يف آٜاتٺ17)ايػذس٠:  ﴾ٜٳعٵ

ٛټ ١ نصيو: ح بٗصا املع٢ٓ يف ايطٚاٜات ايٓبٜٛٸطِّ. ٚقس قٴ(39)ضٖا ٚإزضانٗاميهٔ تك

ٕٷ ،ٖا عنيٷطٳمل تٳ ُّاعٳ١ ْٹاؾٓٸايكاؿني يف  تٴ يعبازٟزٵأعسٳ»  طٵ، ٚمل ؽُطٚمل تػُع بٗا أش

 .(40)«ٕطؿٳب بٳًِع٢ً َق

َٳا  ٚا٭سازٜح اٯٜات ٖصٙ غطاض ع٢ً تٛدسٚ َػا٥ٌ َؿاب١ٗ يف تعايِٝ املػٝش١ٝ: 

ُٳعٵ  ملٵٳ تٳطٳ ٚٳملٵٳ تٳػٵ ٔٷ،  ٝٵ ٚٳملٵٳ ٜٳدٵُططٵ أعٳ ٕٷ،  ٍٔ  عٳ٢ًَشٴ َٳا إبٳا  :ٕٕ ٔٳ ٜٴشٹبټٙٴ اهلل عٳسٻأْٵػٳا ٘ٴيٹًصٹٜ  .(41)ْٛٳ

ٌِٕ اؾٓٸعٳتٓكػِ ْٹٚ ّٸ ١ بؿه ٟٸ :إىل قػُني عا  .َٟٚازٸ ;َعٓٛ

 .غ١ أٜهّا١ املكسٻايٓكٛم املػٝشٝٸ ٚلس ٖصا ايتكػِٝ، باٱناؾ١ إىل ايكطإٓ، يف

ىتًؿٕٛ  ِْٗإأٟ  ،بني املػٝشٝني سٍٛ طبٝع١ ايساض ايباق١ٝ ٖٓاى اخت٬ؾاتٷٚ

 ٕٛ إىلٚيف ٖصا ايكسز ٜٓكػِ املػٝشٝٸ ؟١أّ َعٜٓٛٸ ١١ّٜ َازٸاؾٓٸِ عٳسٍٛ َا إشا ناْت ْٹ

ٌٷ : ٜعتكس بعضٷ(42)فُٛعتني ٜٚػتؿٗسٕٚ  ;١يف اؾٓٸ ْٚهاحٷ ٚؾطبٷ أْ٘ ٫ ٜٛدس أن

 ١ ٜكتكط ع٢ًبإلٌٝ َطقؼ ٱثبات ٚد١ٗ ْعطِٖ. ت٪َٔ ٖصٙ اجملُٛع١ إٔ ْعِٝ اؾٓٸ
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املكابٌ تعتكس اجملُٛع١ ايجا١ْٝ إٔ سٝا٠  يف; ٚايتٛاقٌ َع اهلل، ٚيكا٤ اهلل ٚشات٘ ا٭قسؽ

ّٷ ،اؿٝا٠ يف ايسْٝا اٯخط٠ تؿب٘ تػتٓس ٖصٙ اجملُٛع١ إىل ٚ ;ٚظٚازٷ ٚؾطابٷ ٚؾٝٗا طعا

ٔٸ  .(43)ا٢ ٜٚٛسٓٸإلٌٝ َتٸ ْ٘ إٖصا ايٓٛع َٔ اؿٝا٠ ىتًـ عٔ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ، أٟ ٚيه

 . (44)ٖٓاى ١ْٓك٫ تٛدس َؿ

 

ِّ أـ   ــــــٞ ٍ املعَِّ٘ٙعاه

ِ يٝػت يف عٳ١. ٖٚصٙ اي١ِّ يف اؾٓٸِ املعٜٓٛٸعٳايِّ غ١ إىلتؿرل ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ املكسٻ

ِ عٳايس١ْٜٛٝ املٛدٛز٠. بعض ٖصٙ ايِّ ِعٳْطام ايعَإ ٚاملهإ، ٫ٚ ميهٔ َكاضْتٗا بايِّ

ٟٸ(46)، ضنا اهلل(45)املع١ٜٛٓ ٖٞ: غ٬ّ اهلل ع٢ً ايكاؿني  ٕٕعٵأٚ سٴ فٺٛٵخٳ ، عسّ ٚدٛز أ

َطاؾك١ ايكاؿني ٚأٌٖ  ،(49)١ٚايطمح١ اٱشلٝٸ املػؿط٠ (48)، ايػعاز٠ ٚايؿطح(47)١يف اؾٓٸ

  .(50)ٚامل٥٬ه١ ١اؾٓٸ

ِ املع١ٜٛٓ عٳَٔ ايِّ دع٤ٷ ،إ اؾٓإَٚطاؾك١ غا٥ط غٓه، ا٭َٔ ٚايػ٬ّ ٚايطاس١

ٗٳا  ٫َ﴿ قاٍ تعاىل: .َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٠ آٜاتٺيف عسٸ تٵاييت ٚضزٳ ،١اؾٓٸ يف ِٵ ؾٹٝ ٗٴ ُٳػټ ٜٳ

ُٴدٵطٳدٹنيٳ ٗٳا بٹ ٓٵ َٹ ِٵ  ٖٴ َٳا  ٚٳ  .(18)اؿذط:  ﴾ْٳكٳبٷ 

 ٚإيٝهِ بعض .ِ املع١ٜٛٓ أٜهّا يف تعايِٝ املػٝش١ٝعٳٚتكازؾٓا بعض ٖصٙ ايِّ

ّٴ اهلل ٚٳغٳ٬َ  ٌٻ ايصٹٟ ٜٳُؿٛمٴ ُنا٭َج١ً ع٢ً شيو: دا٤ يف ضغاي١ بٛيؼ إىل أٌٖ ؾًٝيب: 

ٌٕ ُٳػٹٝٔض ٜٳػٴٛعٳأٚٳ ِٵ، ٜٳشٵَؿُغ ُقًُٛبٳُهعٳِك ِٵٴ ؾٹٞ اِي ٔٷ،  ِٵَٳا َي. (51)ِؾهَاضٳن ٝٵ ُٳعٵ  ِٵٚٳَيتٳطٳ عٳ تٳػٵ

ٕٷ، أ ٍٔ  عٳ٢ًَ ٜٳدٵُططٵ ِٵٚٳَيشٴ َٳا إبٳا  :ٕٕ ٔٳ ٜٴشٹبٸعٳسٻأْٵػٳا ٘ٴٙٴ اهلل يٹًصٹٜ  .(52)«ْٛٳ

ْٹ ٌ ا٭زٜإ بٳَٔ قٹ ؿاض إيٝٗا عاز٠ّاملع١ٜٛٓ، ٚاييت ٜٴ ١ِ اؾٓٸعٳٜعتدل يكا٤ اهلل َٔ 

ُٳ٬ّ قٳايٹشّا ﴿١. دا٤ يف آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ: اٱشلٝٸ ٌٵ عٳ ُٳ ٝٳعٵ ٘ٹ َؾًِ ٕٳ ٜٳطٵدٴٛ يٹَكا٤ٳ ضٳبِّ ٔٵ َنا ُٳ َؾ

٘ٹ َأسٳسّا اٯ١ٜ  أخط٣ شلصا ايبشح يف تٛدس أَج١ًْٚ(. 110 :)ايهٗـ ﴾ٚٳ٫َ ٜٴؿٵٔطِى بٹعٹبٳازٳ٠ٹ ضٳبِّ

 .َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ 154

ايكاؿٕٛ  ع بٗاميهٔ إٔ ٜتُتٻ ٠ٺ١، ٚأؾهٌ يصٸِ اؾٓٸعٳٚؾكّا يًتًُٛز ؾإٕ أع٢ً ْٹٚ

ؽ ايصات املكسٸ غٛف ٜعسٸ»ٚيف قهط اهلل.  ،١ عسٕٖٞ ٚدٛزِٖ يف دٓٸ ،١يف اؾٓٸ

ٚيف ٖصٙ ا٭ثٓا٤  ...عسٕ ١يًعازيني ٚايكاؿني يف دٓٸ ايعامل ايباقٞ ٚي١ُّٝ املباضى يف
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املهٝـ  إٔ ٜعسٸ ٚؽ، ٌٖ ميهٔإغطا٥ٌٝ يف سهٛض ايصات ايكسٸ غٛف ٜعٌُ ٖهصا بٓٛ

 دٓٸ١ٚيف تًو ايًشع١ غٝعًٔ ْعٚي٘ بإد٬ٍ إىل  يهٝؿ٘ ٫ٚ هًؼ َعِٗ بٓؿػ٘؟ ٚي١ُّٝ

 . (53)عسٕ

 

ِّ ـ ب  ــــــٙٞ ٍ املاّدَعاه

١ٌٕ املازٸِ اؾٓٸعٳٖٞ ْٹ نجرل٠ْ ّٸ ١ٜ بؿه ميهٔ اعتباض ايطعاّ ٚايؿطاب ٚ .عا

ْٹ ...ك١ ١ٓٚ ٚاؾساٍٚ املتسٚؾاملعٜٻ طٸ٠غٹ١ ٚاَ٭٬َٚبؼ اؾٓٸ هض ٜٚتٸ .١١ٜ املازٸِ اؾٓٸعٳدع٤ّا َٔ 

ِّ ١ اييتؿٞ اؾٓٸؾ ;َِٔ ايكطإٓ ايهطٜ ٠ آٜاتٺعسٸ شيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ضٖا ايكطإٓ ٫ ٜك

ٌٸ ;ـٷَط٫ٚ عٳ ٜٛدس دٛعٷ كتًؿ١ َٔ ايًشّٛ،  أْٛاعٷ; ٚ(54)أْٛاع ايؿان١ٗ ٚؾٝٗا ن

 .(57)ؾسٜس زٺطٵدٛز بٳٚعسّ  إىل; َهاؾّا (56)َتعسِّز٠ َؿطٚباتٷ; ٚ(55)ايسٚادٔ ١ٚخاقٸ

ٌٸ١ املعسٸقٛض٠ اؾٓٸ ١ أٜهّاتطغِ املػٝشٝٸٚ ايٓعِٝ  ٠ يٮتكٝا٤، ٚاييت تعٗط ن

ٌٴ َيأْٳا أٚٳ»دا٤ يف ايعٗس اؾسٜس: ؾكس ١ ٭ًٖٗا. ٟ يف اؾٓٸاملازٸ ٌٳ يٹٞ ِٵُهدٵعٳ ُٳٳا دٳعٳ بٹٞ أ ن

ٛٴتّا، يٹتٳ ٚٳتٳؿٵطٳبٴٛا ًُُنأَٳًَه ٚٳتٳذٵًٹػٴٛا  عٳ٢ًَٛا  ٛٴتٹٞ،  َٳًَه ٕٳ  عٳ٢ًََٳا٥ٹسٳتٹٞ ؾٹٞ  نطٳٳاغٹٞ تٳسٹٜٓٴٛ

ٌٳإغٵبٳاَط أ ٞٵ عٳؿٳطٳ غٵطٳا٥ٹٝ ٓٳ ِٔ  ٔٵَي». (58)«ا٫ثٵ ٔٗ ٝٵٳ ٚٳ٫َ تٳَكعٴ عٳً ٔٵٳ ٜٳعٵَطؿٴٛا بٳعٵسٴ،  ٚٳي ٜٳذٴٛعٴٛا بٳعٵسٴ، 

ُٵؼٴ ٔٳ اِيشٳطٸ ،ايؿ َٹ ٞٵ٤ٷ   .(59)«ٚٳ٫َ ؾٳ

 ايصات غٛف ٜعسٸ» ١:ِ اؾٓٸعٳايتًُٛز١ٜ عٔ ْٹكاٍ غكٛم ايتعايِٝ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴٚ

ْبٝصّا َٔ  غٝهٕٛ»، (60)«َٔ ؿِ يؿٝاتإ يًعازيني ٚايكاؿني ٚؽ املباضى َا٥س٠ّايكسٸ

ـَغتٸ  . ٚػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ٖٓاى بعض ايٓكاط(61)«ل قؿٛظّا يف ايعٓب١ًِ أٜاّ ا

ّٷ اٯتٞ ٫يف ايعامل »َٔ ايتًُٛز:  ع٠ ع٢ً ايتؿهرل يف دع٤ٺاحملٚؿ ٫ٚ  ٜٛدس طعا

 .(62)«ؾطاب

 .١ٜ١ يف اؾٓٸَازٸ ِٕعٳبٛدٛز ْٹ ،اٱؾاض٠، بٌ ايتكطٜض تٵّ أْ٘ امٖتا تكسٻْػتٓتر مٓمٚ

 

ِّ  ــــــ ٞاهصٗاز يف اجل

ٌٕـ  ميهٔ ّٸ بؿه ْٹ ـ عا ٟٸ ;َٟازٸ :١ إىل قػُنيِ اؾٓٸعٳتكػِٝ   .َٚعٓٛ

ِٸ ١ اييت١ٜ يف اؾٓٸِ املازٸعٳايعٚاز ٖٛ أسس ايِّٚ ٌٸ تٗت  .َا بططٜك١ٺ إشل١ٝٺ زٜا١ْٺ بٗا ن
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 .َعٗا َٓٗا ىتًـ عٔ ا٭خط٣، ٚأسٝاّْا ٜتٓاقض ٚبايطبع ؾإٕ اٖتُاّ نٌٛ

ع٢ً  ٜٓلٸٚ ،ِ اٱشل١ٝعٳني نأسس ايِّٛض ايعٹؾايكطإٓ ايهطِٜ ٜصنط ايعٚاز باُؿ

 .١ايٓع١ُ اٱشلٝٸ ١ بٗصٙع أٌٖ اؾٓٸامتتټ

ٔٸ ،١اؾٓٸيعٚاز يف إىل اٚقس قٌٝ: ٫ غبٌٝ  ١ املككٛز ٖٛ إٔ ٜكذلٕ أٌٖ اؾٓٸ ٚيه

 .(63)نيايعٹ ٛضباُؿ

عتكس ٝؾ ;١سٍٛ نٝؿ١ٝ ظٚاز اؾٓٸطٜٔ املػًُني بني املؿػِّ ْعٕط تاٜٛدس ٚدٗٚ

ٌٸإٔ يًعٚاز يف اؾٓٸ بعهِٗ ٟٸ ١ ن يف  «ظٚاز»، ٜٚعتدلٕٚ ن١ًُ خكا٥ل ايعٚاز ايسْٝٛ

ِٵ بٹشٴٕٛض عٹنٕي...﴿نُا يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ، «ْهاح»اٯٜات تعين  ٖٴ ٓٳا ٚٻدٵ ، 54 )ايسخإ: ﴾ٚٳظٳ

. (64)يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايٓهاح املعطٚف «ايعٚاز»(. ٜكٍٛ ا٭خؿـ: إٕ َع٢ٓ 20ايطٛض: 

ٚٻٚنصيو ٜكٍٛ فاٖس: َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ أْٓا يف اؾٓٸ  بٓهاح أٌٖ ١ّز سٛضٜٸ١ ْتع

 . (66)ايٓهاح يف ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ «ايعٚاز»إٕ َع٢ٓ  :ٜكٍٛ ايطدلٟ يف ؾطس٘ٚ. (65)١اؾٓٸ

ٍٸٚيهٓٸ ،١ ٫ ٜعين ايٓهاح ؾكطايعٚاز يف اؾٓٸ إٔ بعضٷ آخط ٜعتكسٚ ع٢ً  ٘ ٜس

ٌّ ايطدلغٞ يف شٌٜ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ:  يٰخط. ٜكٍٛ ّآَِٗ قطٜٓ ايتكاضب، ٚإٔ ٜهٕٛ ن

ِٵ بٹشٴٕٛض عٹنٕي﴿ ٖٴ ٓٳا ٚٻدٵ  ;ٕ َعِٗٛأِْٗ َتكاضْني ايعٹ ٛض١ َٔ اُؿ: املطاز بعٚاز أٌٖ اؾٓٸ﴾ٚٳظٳ

 ٭ٕ ٖصا ايعٚاز ٫ ٜككس ب٘ ايعٚاز ا٫قط٬سٞ، بٌ ٖٛ ٖٓا ا٫قذلإ، ٖٚٛ املع٢ٓ

ٟٸ  .(68)١َ ايطباطبا٥ٞ. ٚقس ططح ٖصا ايطأٟ أٜهّا ايع٬ٓ(67)ا٭غاغٞ ي٘ ايًػٛ

يف ايساض ايباق١ٝ. نُا دا٤  ظٚازٷ أْ٘ ٫ ٜٛدس ،ٚيف ا٭ْادٌٝ ،ش١ٝٚضز يف املػٝٸٚ

ٚٸْٸإ٢: يف إلٌٝ َتٸ َٳ١ٹ ٫َ ٜٴعٳ ٝٳا ِٵ ؾٹٞ اِيكٹ ٚٸٗٴ ٜٳتٳعٳ ٚٳ٫َ  ٕٳ  ٕٳدٴٛ ْٴٛ ٛٴ ٌٵ ٜٳه ٕٳ، بٳ ُٳٳ٥٬َٹه١ٹٳ اهلل  دٴٛ ن

عسّ  ٕ ٖصا ا٫عتكاز، أٟإ :. ٜكٍٛ ايؿٝذ دٛاز ايب٬غٞ، يف استذادات٘(69)ُٳا٤ٹؾٹٞ ايػٻ

ٞٸبت إىل ايسِّٚدٛز ايعٚاز، ٖٛ أسس اـطاؾات اييت تػطٻ  .(70)ٜٔ املػٝش

ٟٸ ،عٔ ٖصٙ ايٓكط١ قاَتٷ، أخط٣ ايكسِٜ، نُا يف سا٫تٺ ايعٗسٴٚ  ٚمل ٜصنط أ

ِٸ ؾ٤ٞٺ ٟٸ ض يف ايذلاخٛٳ. َٚع شيو ميهٔ ض١ٜ٩ بعض ٖصٙ ايكټَٗ نُآزب  ،ايٝٗٛز

ٔٵسٸعٳ١ٓ امُلطٸ٠ املعٜٻغٹ١، ٚاَ٭اؾٓٸ ِٸ ٠ يًكاؿني. يه ط ِٗٔعاؿسٜح عٔ ايعٚاز. ٚتٴ مل ٜت

١ ع٢ً َا إشا يف ا٭زٜإ اٱشلٝٸ اجملاٍ أْ٘ ٫ ٜٛدس اتؿامٷاملعتكسات املٛدٛز٠ يف ٖصا  زضاغ١

 .١ أّ ٫اؾٓٸ ِعٳنإ ايعٚاز َٔ ْٹ
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ٌٕ قاضر َع َعتكسات  ٜتٓاقض ضأٟ اجملُٛع١ ا٭ٚىل َٔ املػًُني بؿه

ٟټ ني، ٜٚبسٚاملػٝشٝٸ ٘ٺ أْ٘ ٫ ٜٛدس أ ٔٸتؿاب ْعط٠ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ املػًُني  . يه

 .ايٛاضز٠ يف ايعٗس اؾسٜس ٤ ٚاملعتكساتتتُاؾ٢ امتاَّا َع اٯضا

 

ِّطبٚعٞ  ّ٘د  ــــــ ا١ٞ آدَ ٗس

ٛٸٜعتدل عح اؾٓٸ ِٸ١ اييت غهٔ ؾٝٗا آزّ ٚس املٛنٛعات يف ا٭زٜإ  ا٤ َٔ أٖ

 .١اٱشلٝٸ

ٟٸٸ ٛٸ ١ٺدٓٸ يف أ  غبب ْعٚشلُا؟ٖٛ َٚا  ؟ا٤عاف آزّ ٚس

ٌٸ ٛٸل اٱْػإ إٔ ًِل َغايكطإٓ اييت تتعًٖ آٜات ٜػتٓتر َٔ ن ا٤ خٴًكا َٓص آزّ ٚس

ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ﴿ايهطِٜ:  ايبسا١ٜ يٝعٝؿا ع٢ً ا٭ضض. ٚشلصا دا٤ يف ايكطإٓ ٔإِّْٞ دٳاعٹ

ِٸٔ آزّ يف اؾٓٸَهٌ أسساخ غٳامتجِّٚ(. 30)ايبكط٠:  ﴾خٳًٹَٝؿ١ّ إىل ا٭ضض،  ٖبٛط٘ ١، َٚٔ ث

ـَٛٵدع٤ّا َٔ ايَك ،يف ايٛاقع طٙ ايٓعٚيٞ، ٝٵل اٱْػإ. ٜػهٔ آزّ، يف غٳًِؽ ايٓعٚيٞ 

٠ ٚأع٢ً َٔ املازٸ ،ِ امل٥٬ه١ ٚا٭ضٚاحأز٢ْ َٔ عاَي ِٷ١ ايدلظر، ايصٟ ٖٛ عاَيدٓٸ يف بسا١ّٜ

١ تّا قبٌ ْعٚي٘ إىل ا٭ضض مل تهٔ ٖٞ اؾٓٸؾٝٗا آزّ َ٪ٖق ١ اييت أقاّٚايذلاب، ؾاؾٓٸ

ٚٸ إش ;خط١ٜٚ اـايس٠ا٭ ايتأنٝس ع٢ً  ٚزا١ُ٥، ٚمتٸ خايس٠ْ ١ اـًس(١ اٯخط٠ )دٓٸدٓٸ :٫ّأ

٫ غبٌٝ يف  :ٚثاّْٝا ;ؾ٬ ىطز َٓٗا أبسّا أْ٘ إشا زخًٗا أسسٷَٚٔ اٯٜات،  شيو يف نجرٕل

َٔ  قطٜض بًٝؼ ٚايٛغاٚؽ ايؿٝطا١ْٝ، بُٝٓا دا٤ يف ْٛل١ اـًس( ٱ١ اٯخط٠ )دٓٸدٓٸ

ٛٸ عٳسٳايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايؿٝطإ خٳ ُٳا ﴿١: ا٤ يف تًو اؾٓٸآزّ ٚس ٗٴ ٛٳؽٳ َي ٛٳغٵ ٕٴَؾ ٝٵَطا  ...ايؿٻ

ُٳا بٹػٴطٴٕٚض ٖٴ  نُا ٜٛدس ؾٛاٖس يف ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ أٜهّا .(22، 20)ا٭عطاف:  ﴾َؾسٳ٫ٖ

َٔ بٝٓٗا إىل  ميهٔ إٔ ْؿرلٚذ دٓإ ا٭ضض. ٓٵغٹ َٔ ٔٵ١ ٚآزّ ٚسٛا٤ مل تُهإٔ دٓٸ

 .(71)١ بايٓعٍٚ إىل ا٭ضضاٯٜات اـاقٸ

ٛٸدٓٸ ٚأَا املهإ ايصٟ خًل ؾٝ٘ اهلل )ٜٗٛٙ( آزّ  ٗٞؾا٤ يف ايعٗس ايكسِٜ ١ آزّ ٚس

ٛٸ ٟٸبٳهٕٛ املػهٔ اَ٭تٚأضاز إٔ  ،ا٤ يف بسا١ٜ اـًٝك١ٚس ٢ ٜهٕٛ ستٸ ;١يًبؿطٜٸ س

ٕٔ ٔٸأبسٜٸ ٚتهٕٛ ي٘ غعاز٠ْ ،ٚاملٛت َٔ ا٭مل ٚاملطض ٚايؿٝدٛخ١ اٱْػإ يف َأَ  ١. ٚيه

ٛٸغبٻ باـط١٦ٝ بأنٌ مثط٠ ايؿذط٠ املُٓٛع١ اييت ;١آزّ ُططز َٔ ٖصٙ اؾٓٸ ا٤، بتٗا س
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. ٚػسض اٱؾاض٠ إىل (72)«عسٕ»١ اييت ناْت شلصٙ اؾٓٸ ٖٓاى أثطٷ لٳَٚٓص شيو ايٛقت مل ٜبٵ

. (73)ط ايتهِٜٛٔؿقشاسات ا٭ٚىل يػٹ١ عسٕ يف ايتٛضا٠ بعس اٱط دٓٸَنصٵتٴ سٵأْ٘ مل تعٴ

إىل ا٭بس. ايبؿط يف ايعٗس اؾسٜس ِٖ  «١ ا٭ق١ًٝاؾٓٸ»ٜٚبسٚ إٔ ايٝٗٛز ؾكسٚا ٖصٙ 

كس خًل اهلل اٱْػإ ع٢ً قٛضت٘، ؾ ;املدتاض٠، َٔ بعس امل٥٬ه١اهلل كًٛقات 

ٕٕ، ٚأغهٓ٘ دٓٸبٺٝٵٚب٬ عٳ ّاَعكَٛ ٔٸيٝعٝـ ؾٝٗا بكؿا٤ٺ ;١ عس آزّ  ، ٚبسٕٚ شْٛب. يه

ع٢ً غبٌٝ ا٫َتشإ  ايصٟ أيعَِٗ ب٘ ،بػطٚضُٖا ٚطُٛسُٗا، عكٝا أَط اهلل ;ٚسٛا٤

، اهللا ٛٵكٳٚبٗصٙ ايططٜك١ عٳ ،«َعطؾ١ اـرل ٚايؿطٸ»با٫َتٓاع عٔ ا٭نٌ َٔ مثط٠ ؾذط٠ 

٘ٴ ؾٹٞ دٳٓٸاٱ خٳصٳ ايطبټأٚٳ: (74)ِٖزٴطٵَط ٚمتٸ ٚٳنٳعٳ ٚٳ ّٳ  ٘ٴ آزٳ ٕٕي ٗٳٳا ;١ٹ عٳسٵ ُٳً ٝٳعٵ ٚٳ يٹ ٗٳا.  ٜٳشٵَؿَع ٚٵقٳ٢ أٚٳ

ّٳ َقا٥ٹ٬ّ:  ايطبټ ٘ٴ آزٳ ُٹٝٔع»ا٫ي ٔٵ دٳ ٌٴٴ أؾٳذٳٔط اِيذٳ١ٓٹ تٳ َٹ ٚٳ٬ِّنأن ٝٵٔط َٸأ،  َٳعٵٔطَؾ١ٹ اِيدٳ ا ؾٳذٳطٳ٠ُ 

ٗٳا ٌٵُنأتٳ َؾ٬ ٚٳايؿطٸ ٓٵ ّٳ تٳْٸَ٭ ;َٹ ٛٵ ُٴٛتٴ ٌٴُنأَو ٜٳ ٛٵتّا تٳ َٳ ٗٳا  ٓٵ  .(75)«َٹ

ٛٸايسضاغات إٔ دٓٸ ػتٓتر َٔ فُٛع ٖصٜٙٴٚ يف ايكطإٓ  تٵا٤ اييت ٚضزٳ١ آزّ ٚس

١ اييت ٜسخًٗا امل٪َٕٓٛ بعس املٛت اؾٓٸ ،َٔ سٝح خكا٥كٗا ،َا ايهطِٜ تؿب٘ إىل سٛس

ٟٸٚٚيف ايعامل ايباقٞ.  اييت نإ ؾٝٗا آزّ قبٌ  ١ا٫ْتباٙ إىل سكٝك١ إٔ اؾٓٸ َٔ ايهطٚض

 ؾٝٗا ايػطا٥ع تٵٚػًٖ تٵسٝح ظٗطٳ ،١خٝٸظٳطٵبٳ ١١ّ، بٌ دٓٸسٜٸبٳَأ ١ّاشلبٛط مل تهٔ دٓٸ

ٛٸ ١ آزّاخت٬ف دٓٸ ع٢ً . ٖٚٓاى ؾٛاٖس نجرل٠ْ(76)ايبؿط١ٜ ٭ٕ  ;١ اٯخط٠ا٤ عٔ دٓٸٚس

 .(77)طٙٝٵٚتًو بسا١ٜ غٳ ،ط اٱْػإٝٵٖصٙ ا٭خرل٠ ٖٞ ْٗا١ٜ غٳ

ٚٸ١ يف املػٝشٝٸتعتدل ٖصٙ اؾٓٸٚ ١ٕٕ أ ٚٵضيًبؿط، ٫ٚ  ٍ َها يف َػتكبٌ  شلا زٳ

ٟٸاٱ  .آخط٣ ١ٺض يف دٓٸٜتكطٻ ْػإ، َٚكرلٙ يف ايعامل ا٭بس

أغهٔ اٱْػإ يف أضض عسٕ، تًو ا٭ضض اهلل ر َٔ ايعٗس ايكسِٜ إٔ تٳٓٵػتٳٜٴٚ

 .ٖا اهلل ي٘سٳدٳٚٵاييت َأ

ٔٸ ٚٸ َٔه١ ع٢ً أْٗا ايػٻّ اؾٓٸايكطإٓ ٜكسِّ يه  . (78)ٍ يًبؿطا٭

 

 ــــــ اهِتٚذٞ

ٌٸنُا إٔ اهلل يف ا٭زٜإ اٱشلٝٸ ٌٸ، ؾ٤ٞٺ ١ ٖٛ بسا١ٜ ن  نصيو ٖٛ ْٗا١ٜ ن

ٟٸ طٝٵايػٻ . ٜبسأ خٓطؾ٤ٞٺ ب٘.  ٜٚٓتٗٞ ،يٲْػإ يف مجٝع ايسٜاْات ايتٛسٝس١ٜ باهلل ايٛدٛز
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تطغِ ٖصٙ  ، ٚإمنا٫ تٓتٗٞ سٝا٠ اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭زٜإ اٱشل١ٝ يف ٖصا ايعامل

١ ٖٞ َػهٔ ايكاؿني اٯخط٠ ٭تباعٗا، سٝح تهٕٛ اؾٓٸ ا٭زٜإ قٛض٠ اؿٝا٠

 ٚا٭تكٝا٤ ٚامل٪َٓني اؿكٝكٝني.

ٞٸ ١َهإ اؾٓٸ ٛٸٖٛ ؾكط ٚامل٪ٖنس غرل َعطٚف ع٢ً ٚد٘ ايٝكني.  اؿكٝك  عً

١ إىل ا٭بس، ٖٚٞ ١ خايسٕٚ يف اؾٓٸاؾٓٸ ، ٚأٌٖضتبتٗا َٚهاْتٗا. ْعِٝ اؾ١ٓ خايسٷ

ٕٷإيٝبايٓػب١   يًػطٚض ٚايػعاز٠ ا٭بس١ٜ. ِٗ َها

١ٜ ُٗا املازٸعٳ١، ْٹَٔ خ٬ٍ إٜطاز أزلا٤ كتًؿ١ يًذٓٸ ،اٱشل١ٝ ا٭زٜإ تٵطٳَنشٳ

إٔ ٖصٙ  إ٫ٓ ،١اؾٓٸدع٥ٝٸات سٍٛ  ٚاملدتًؿ١ايعسٜس٠ اٯضا٤ ٚاملع١ٜٛٓ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ 

 ١ دع٤ٷاؾٓٸ س إٔٚايؿ٤ٞ امل٪ٖن .ُٗا ا٭بس١ٜعٳ١ ْٚٹبأقٌ َػأي١ اؾٓٸ ا٫خت٬ؾات ٫ تهطٸ

ٕٷ٫ ٜتذعٸ  .ًكاؿنيي أ َٔ ايساض ايباق١ٝ، َٚها

ُٗا يٝػت عٳ١ ْٚٹإٔ اؾٓٸ َٔ ٖصا املكاٍ ٖٛ ٘ بٛنٕٛحَا ميهٔ اغتد٬قٴٚ

 ِ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ؾكط مباعٳع٢ً زٜٔ اٱغ٬ّ. ٚمل ٜصنط اهلل ٖصٙ ايِّ َككٛض٠ّ

١ ناْت تتٓاغب َع ساٍ ايٓاؽ ِ اؾٓٸعٳب. ٚشلصا ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ْٹطٳبات ايعٳَغٜتٛاؾل َع ضٳ

يف ٖصا  تٵثرلٳايٓكاط اييت ُأَٔ خ٬ٍ : أخط٣ بعباض٠ٺٚ. قشٝشّايٝؼ  ٚقت ْعٍٚ ايكطإٓ

 ; إشاٱغ٬ّ ٚايكطإٓ ١ٜ، ٫ ىلٸِ املازٸعٳ١ اي١ِّ، ٚخاقٸع بٓعِٝ اؾٓٸهض إٔ ايتُتټاملكاٍ ٜتٸ

ٛٳ ٖصا ٖٛ اؿاٍ أٜهّا يف تعايِٝ  ٚإْٸُاع٢ً، س يًُػًُني ؾكط بايؿطزٚؽ ا٭عٵمل ٜكطع اي

ِٸ ١ ا٭خط٣. ٖٚصٙ ايٓكط١ ٖٞ اؾٛاب ايط٥ٝؼا٭زٜإ اٱشلٝٸ ٕٸ ٚاملٗ ٚٳب يًٓعا ـ قٵإٔ 

 ط ٖصِٙٗٔعتٴِٚ ايعطب يف ظَٔ ْعٍٚ ايكطإٓ! ٗٵم َٚؾٚٵ١ نإ َتٛاؾكّا َع شٳايكطإٓ يًذٓٸ

ٚتؿاقًٝٗا  ،١شلٝٸيف مجٝع ا٭زٜإ اٱ تٵنطٳ١ قس شٴايسضاغ١ إٔ اؿٝا٠ بعس ايسْٝا ٚاؾٓٸ

 .املدتًؿ١ يف ا٭زٜإ َتؿاب١ْٗ
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الهىامش
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ّٞٚ  االضتدازٝ اهلسًِٚ٘طٚق

 يف اهالٓ٘ت احلدٙح

 

 محمذ مجتهذ شبستري أ.

 مرلال هاشمترجمة: 

 

ٌٕ ٞجشٵٜسٚض بٳ ١ بأٚضٚبا ا٭عاخ ايؿًػؿ١ٝ اـاقٸَٔ  ض٥ٝؼ سٍٛ ْٕٛع ٖٓا بؿه

جٞ أستاز إىل شٵاملطنع١ٜ ٚايكاضٸ١ٜ، ٚإٕ ايًػ١ اييت أسٌٝ إيٝٗا ٖٞ ايًػ١ ا٭ملا١ْٝ. ٚيبٝإ بٳ

َات ع٢ً غبٌٝ ايتٛط١٦ ٚايتُٗٝس. َٚٔ ايهطٚضٟ ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ ٖصٙ َٔ املكسٸ شنط عسزٺ

َٔ  أْٗا ؼتٟٛ ع٢ً ْٕٛع ا٭عاخ ضغِ تساٚشلا يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح، إ٫ٓ

 ٓا أٜهّا.إي٢ٝ بايٓػب١ ستٸ عٝح ٫ ؽًٛ َٔ ؾا٥س٠ٺ ،ؿ١َٝٛٗ ٚا٫قط٬س١ٝايعٓاقط امل

ٚٳ : إْٓا ْعٝـ يف عامٕل١َ ا٭ٚىلاملكسٸ ؾٝ٘ اؿسٚز بني اي٬ٖٛت ٚا٭زٜإ،  تٵتٗا

عٝح َا عاز باٱَهإ ايتُٝٝع بني سسٚز َا ٖٛ َٔ قًب ايسٜٔ ٚبني َا ٖٛ َٔ خاضز 

ٌٕ ّ ايكسِٜ قا٥ُّا يف عكطْا عٵع ٚاَؾِطايَك سٵعٴٚانض، ٚمل ٜٳ ايسٜٔ يف مجٝع املٛاضز بؿه

اؿانط. َٚٔ ٖٓا قاض باٱَهإ ايتذػرل بني ثٝٛيٛدٝا ٚثٝٛيٛدٝا َػاٜط٠، ٚايكٝاّ 

 بتشًٌٝ املؿّٗٛ املٛدٛز يف ايجٝٛيٛدٝا ا٭خط٣ ع٢ً غطاض ا٭ٚىل.

ٛٳ)باغِ  : ٖٓاى يف ايًػتني ايعطب١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ َكطًضٷ١َ ايجا١ْٝاملكسٸ ِٸ(ٞسٵاي  . ٜٚت

( طايصٟ Offenbarungاغتعُاٍ ٖصا املؿّٗٛ يف بعض ا٭سٝإ يذلمج١ املكطًض ا٭ملاْٞ )

 «ا٫ْهؿاف». ٖٚصا املكطًض ٜعين يف ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ (1)قٛض ٖصٙ احملانط٠ص هٕٛغٝ
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ٛٳضغِ أْ ،ٚايٛنٛح ٛٳيخاط١٦. إٕ  ٗا تطمج١ْٚيهٓٸ ،ٞسٵٓا ْذلمجٗا إىل اي ٞ سٵً

(ٚOffenbarungَٚا ٜكابً٘ يف اٱلًٝع١ٜ َع٢ٓٶ ) ّاكتًؿ( إٕ ايـ .Offenbarungَٓبجلٷ ) 

خ عٔ ( يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ ٜتشسٻOffenbarungَٔ اي٬ٖٛت املػٝشٞ. ٚإٕ ٖصا ايـ )

بعهؼ شيو َا يف َٚٔ أدٌ ايتهاٌَ أٚ ايتطٗرل أٚ لا٠ اٱْػإ.  ;ٲْػإيظٗٛض اهلل 

ٛٳ سٝح ،اي٬ٖٛت اٱغ٬َٞ ٝٵسٳٞ، سٵٜتِ اؿسٜح عٔ اي ٛٳ بٳ ٞ ع٢ً َا دا٤ يف سٵإٔ اي

. ٚيف «١اٱؾاض٠ ايػطٜع١ اـؿٝٸ»٫ٖٛتٓا ايتكًٝسٟ )قبٌ ظٗٛض ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬( ٜعين 

ٛٳ سٵجٞ ـ مل أدٹشٵايكطإٓ ايهطِٜ ـ يف سسٚز بٳ  هاح ؾ٤ٞٺٞ مبع٢ٓ اتٸسٵاغتعُا٫ّ يً

ٛٳٚاْهؿاؾ٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ عجٓا ٖٓا ٫ ٜسٚض سٛ ٞ مبعٓاٙ ايؿا٥ع يف اي٬ٖٛت سٵٍ اي

ٞٸ ٗني ( مبعٓاٙ املؿّٗٛ عٓس املتأٚيOffenbarung، بٌ َٛنٛع عجٓا ٜسٚض سٍٛ ايـ )اٱغ٬َ

 ني.املػٝشٝٸ

: إٕ ا٭عاخ ايجٝٛيٛد١ٝ يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح ٫ تكّٛ ١َ ايجايج١املكسٸ

ٛټ ٟٸ ٕضع٢ً تك ٟٸ ضَع بكسز ايبشح عُا إشا نإ ٖصا ِ; يتهٕٛ عٔ ايعاَي (2)أٚ فاظ

ُٸ٢ عاملّا( ٜػتٓس إىل ؾ٤ٞٺ  .َٚا إىل شيو ؟َٚا ٖٛ ظاٖطٙ ٚباطٓ٘ ؟أّ ٫ ايطَع )ايصٟ ٜٴػ

ِٸ تساٚي٘ يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ. إٕ َصاٖب َٔ قبٌٝ: املاضنػ١ٝ،  إٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜت

ٝٸ، ٚايٛنع١ٝ، ٚستٸ(3)ٚايتاضىا١ْٝ ٝس١ٜ يف ايعامل، تعٌُ ١ ايتك٢ً املػٝش١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚاملجاي

ع٢ً تكٜٛط ايعامل بٛقؿ٘ ضَعّا، ٚناْت تبشح عٔ نٝؿ١ٝ ؾِٗ ٖصا ايطَع أٚ ايعٌُ 

١ُ ز٠ َٚتذػِّع٢ً تػٝرلٙ. إٕ املطاز َٔ ايطَع ٖٛ شيو ايؿ٤ٞ ايصٟ وتٟٛ ع٢ً ب١ٝٓ قسٻ

 ١ٓ َٚتبًٛض٠ ميهٔ اٱؾاض٠ إيٝٗا. ٚمبا ٜتٓاغب ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ ٫ ميهٔ ايعجٛض ع٢ًَٚعٝٻ

 ٖصا ايٓٛع َٔ املؿاِٖٝ ٚاملكطًشات املٝتاؾٝعٜك١ٝ يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح نجرلّا.

: إٕ اٱميإ يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح ٫ ٜعين ا٫عتكاز ١َ ايطابع١املكسٸ

ِٸأٟ إ ،بايكهاٜا املطابك١ يًٛاقع ططح اٱميإ بٛقؿ٘ غًػ١ً َٔ ايكهاٜا  ْ٘ ٫ ٜت

ز. إٕ ذاٙ احملسٻ٘ أٚ ا٫تٸَٔ ايتٛدټ ٚإمنا املططٚح ٖٛ ْٛعٷ ،قعز٠ املتطابك١ َع ايٛااحملسٸ

 ذاٙٷ(. إٕ ٖصا اتٸinterpretationَٔ ايتؿػرل ) ذاٙ نُا غ٬ٓسغ ٖٞ ْٛعٷسكٝك١ ٖصا ا٫تٸ

ٞٸ اؿسٜح يٝؼ  ٖطَٓٝٛطٝكٞ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اٱميإ يف اي٬ٖٛت املػٝش

ّ قٛض٠ عٔ ايٛاقع١ٝ. إٕ اي٬ٖٛت املػٝشٞ بكٛض٠ عٔ ٚاقع١ٝ ايكهاٜا اييت تكسِّ اعتكازّا
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ز ٚا٫ػاٙ ايتؿػرلٟ ايصٟ وتٟٛ ٘ احملسٻاؿسٜح ٖٛ ايه٬ّ املػ٪ٍٚ عٔ ٖصا ايتٛدټ

 ع٢ً قاب١ًٝ اؿٛاض ٚايبشح ايعك٬ْٞ.

٘ ـ قس ٕٛ ع٢ً ايذلٜٚر يإٕ ٖصا ايؿطع َٔ اي٬ٖٛت املػٝشٞ ـ ايصٟ ٜعٌُ ايٛدٛزٜٸ

ذاٙ ايتؿػرلٟ ٖٛ ذاٙ ايتؿػرلٟ، ٜٚكٍٛ: إٕ ٖصا ا٫تٸأناف بعض ايعٓاقط إىل ٖصا ا٫تٸ

ذاٙ ايتؿػرلٟ ايصٟ ٜعٌُ اٱْػإ ع٢ً َٔ ا٫عذلاف ٚا٫عتُاز أٜهّا. إٕ ٖصاا٫تٸ ْٛعٷ

ٌٸ ُٸ٢ عٔ ض١ٜ٩ ايعامل ع٢ً عسٸ٠ طبكاتٺطاقت٘ قس ؽًٓ إهازٙ به ا ٚضا٤ ، ٫ٚ ٜبشح ع

 يف ا٭قٌ ٚا٭غاؽ أٜهّا. نصيو نُا إٔ ايؿًػؿ١ اؿسٜج١ ٖٞ. (4)ايطبٝع١

ؾٗٞ إٔ اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح ـ غ٬ف اي٬ٖٛت  ١َ اـاَػ١املكسٸٚأَا 

ٞٸ ِٸ املػٝش  ايتكًٝسٟ ـ ىًٛ َٔ ا٭عاخ اييت تعٌُ ع٢ً ٚقـ اهلل ٚتعطٜؿ٘. ٚإمنا ٜت

ِٸ ايبشح يف اي٬ٖٛت ; تطنٝع ايبشح ع٢ً أؾعاٍ اهلل ٞٸسٝح ٜت  :اؿسٜح عٔ املػٝش

ٞٸ  َاشا ؾعٌ اهلل؟ َٚاشا ٜؿعٌ اٯٕ؟ َٚاشا غٝؿعٌ يف املػتكبٌ؟ إٕ اي٬ٖٛت املػٝش

أؾعاٍ اٱْػإ، ٚإمنا ٖٞ ٖٞ َٔ ا٭ؾعاٍ، اييت يٝػت  خ عٔ غًػ١ًٺاؿسٜح ٜتشسٻ

عٔ أؾعاٍ  قاب١ً يًسؾاع. إْ٘ عحٷ ٚاي٬ٖٛت وهٞ عٔ تًو ا٭ؾعاٍ بًػ١ٺ ،أؾعاٍ اهلل

ٕٔ ِّ :سٝح ٜبشح عٔ ،نا٥ ٝ٘؟ ٚنٝـ َاشا هب تػ١ُٝ شيو ايها٥ٔ؟ ٚنٝـ ْػ

 ز اعتباض ٚتٛانع!خ عٓ٘؟ ٚإٕ ايتعبرل عٓ٘ بًؿغ اهلل إمنا ٖٛ فطٻْتشسٻ

ٕٷ ِٸ ايبشح يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح عٔ إٔ ٖٓاى نا٥ّٓا ي٘ ؾأ  ٜت

ِٸ َٳ ،١ شيو ايها٥ٔايبشح عٔ ٖٜٛٸ باٱْػإ، ٜٚت ملػأي١ تهُٔ يف ؟ إٕ اتطاٙ ٜهٕٛ ٔٵٚ

)ٚنإ  )خطاب ٚن٬ّ أٚ َعطؾ١ أٚ ضمح١ ٚاٖتُاّ ٚ...( ٜأتٞ َٔ د١ٗٺ إٔ ٖٓاى ؾ٦ّٝا

ضٜهٛض( ـ  ٖصا َا ٜكٛي٘ عطؾا٩ْا أٜهّا(. إٕ اي٬ٖٛت اؿسٜح ع٢ً سسٸ تعبرل )

ٞٸ ٞاي٬ٖٛت ِٸ املػٝش يف  ـ ٖٛ شيو اـطاب أٚ ايطمح١ أٚ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ. ٚايعٓكط ا٭ٖ

ِٸ اؿسٜح عٔ ؾدٕل ، ٚأْ٘ ؾعٌ نصا، ٜٚؿعٌ نصا، ٚغٝؿعٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٛ أْ٘ ٜت

 نصا.

عٔ إي٘  ٖٓاى يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح ن٬ّٷ سٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ مل ٜعٴ

ٞٸ ثٛا عٔ اهلل َا ؾكاعسّا( قس ؼسٻ ايتكًٝسٟ )َٓص تاضٜٕذ ايؿ٬غؿ١. يف اي٬ٖٛت املػٝش

يف شيو َٔ املؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ٝ اٱغطٜك١ٝ. ٚأَا يف اي٬ٖٛت  ؾًػؿ١ٝ، ٚاغتؿازٚا بًػ١ٺ
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ٞٸ  ،ٌ ٚايٛدٛب ٚاٱَهإ َٚا إىل شيوًَايه٬ّ سٍٛ ع١ًٓ ايعٹ زٴٔطاؿسٜح ؾ٬ ٜٳ املػٝش

ٗني . إٕ املتأٚي«ا٭ي١ٖٝٛ»داْبّا، ؾكاضٚا ٜبشجٕٛ عٔ  «اٱي٘»ب املكطًض تٓشٸ٢ ػٳَٚع

ٚتؿػرل يٮي١ٖٝٛ. إٕ ٖصٙ ا٭ي١ٖٝٛ ٫  ِٕٗٵرل َؾني َُٓٗهٕٛ يف تٛؾني اؿساثٜٛٸاملػٝشٝٸ

 «اٱي٘»٤ عٔ َكطًض ايـ ٫خ ٖ٪ز٠. عٓسَا ٜتشسٻؼتٟٛ ع٢ً خكا٥ل َٝتاؾٝعٜك١ٝ قسٻ

٢ شيو عًٝٓا إٔ ًْتؿت إىل أِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ ب٘ شيو ايؿ٤ٞ املٛدٛز يف أشٖآْا، ٫ٚ ستٸؾ

ٞٸ خ قبٌ أؼسٻ ايتكًٝسٟ قسميّا. نٓتٴ ايؿ٤ٞ ايصٟ نإ َٛدٛزّا يف اي٬ٖٛت املػٝش

ّٕ َا ٜٓكبٸ  بهع١ أعٛاّ َع أسس ايكػاٚغ١، ٚقاٍ يٞ يف سٝٓٗا: نإ اٖتُآَا يف ٜٛ

ع٢ً إٔ ْكٍٛ يًُ٪َٓني املػٝشٝني نٝـ ميهٔ اٱميإ باهلل; إش نإ مبكسٚضْا إٔ 

ٔ اهلل، زّا عّ ي٘ تكٜٛطّا ٚتعطٜؿّا قسٻإٕ اهلل نصا ٚنصا، ْٚكسِّ :ْكٍٛ بايتشسٜس

ْٚطًب َِٓٗ إٔ ٜ٪َٓٛا ب٘. ٚأَا اٯٕ ؾإٕ َؿهًتٓا تهُٔ يف ٖصٙ ايٓاس١ٝ بايتشسٜس; 

ثٕٛ عٔ اهلل؟ مبع٢ٓ: َا سٝح أخص ايٓاؽ ٜػأيْٛٓا ٜٚكٛيٕٛ: َا ايصٟ تعْٓٛ٘ عٓسَا تتشسٻ

; سٝح قاٍ مبٛت اٱي٘; مبع٢ٓ (5)ايصٟ تكٛيْٛ٘ أق٬ّ؟ ٖٚصا ٖٛ ن٬ّ )ؾطٜسضٜو ْٝتؿ٘(

َٳ سٵأْ٘ مل ٜعٴ َٸ١ٺٖٛ اهلل؟ ناٱْػإ ايصٟ نٝٻ ٔٵَعطٚؾّا  أٚ سهاض٠. نإ ٖصا  ع تاضٜذ أ

 خ عٔ اهلل ٜػأيْٛو: َاشا ٜعين اهلل؟ٜكٍٛ: عٓسَا تتشسٻ ايكؼٸ

ٛټ تػٝرلّا  تٵ٫ت اييت ظٗطت يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح قس أسسثٳإٕ ٖصٙ ايتش

َٔ ا٫غتساض٠ اشلطَٓٝٛطٝك١ٝ، قس سسخ يف َع٢ٓ  (. ٖٚصا ْٛعٷOffenbarungيف َع٢ٓ ايـ )

ٞٸ «ا٫ْهؿاف»  اؿسٜح. يف اي٬ٖٛت املػٝش

املػٝشٞ ىتًـ نجرلّا عٔ شيو املؿّٗٛ ايصٟ  «اي٬ٖٛت»: إٕ ١َ ايػازغ١املكسٸ

. إٕ اي٬ٖٛت املػٝشٞ «اتايه٬ّ ٚاٱشلٝٸ»تبًٛض يف ايعامل اٱغ٬َٞ ؼت عٓٛإ 

ٞٸ ;ٜعين َعطؾ١ اهلل «ايجٝٛيٛدٝا» ؾ٬ ٜعين َعطؾ١ اهلل، ٚإمنا  ٚأَا ايه٬ّ اٱغ٬َ

ِّ َات أخط٣. ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ اعتباض ايجٝٛيٛدٝا ٚايه٬ّ ؾ٦ّٝا وتٟٛ ع٢ً عٓاقط َٚك

ات ّا نُا يسٜٓا إشلٝٸمبع٢ٓ أْٓا ٫ ْػتطٝع ايكٍٛ: إٕ يسٜٓا ٫ٖٛتّا َػٝشٝٸ ،ٚاسسّا

ات ابٔ غٝٓا ٜؿب٘ إٕ نتاب إشلٝٸ :ٍٛٚبصات املع٢ٓ ٚاملؿّٗٛ. ٫ٚ ميهٔ ايك ،إغ١َٝ٬

 نتاب ٫ٖٛت أٚغػطني. إٕ ب١ٝٓ ْٚػٝر َٚٛاقـ اؿطن١ بني ا٭َطٜٔ كتًؿ١ امتاَّا.

سٝح متٸ تأغٝؼ ايعٓاقط ا٭ق١ًٝ  ،َات ْكٍٛ: يف بسا١ٜ ا٭َطبعس بٝإ ٖصٙ املكسٸ
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ِّ ع٢ً إٔ ِ ٜكّٛ ٗٵ١ْ ي٬ٖٛت املػٝشٞ ايتكًٝسٟ ع٢ً ٜس آبا٤ ايهٓٝػ١، نإ ايَؿامله

، ٌ اهللبٳَٔ املعًَٛات تٴعط٢ إىل اٱْػإ َٔ قٹ عٔ غًػ١ًٺ ( عباضOffenbarung٠ْايـ )

ِٸ تكسميٗا إىل اٱْػإ، ٖٚٞ تتطابل َع ايٛاقع بؿإٔ  مبع٢ٓ أْٗا قهاٜا قازق١ْ ٜت

ٕ ٚاٱْػإ ٚاـايل ٚاملانٞ ٚاملػتكبٌ َٚا إىل شيو. ناْت ٖصٙ ٖٞ املطس١ً ٛٵايَه

 (.Offenbarungَع٢ٓ ايـ )ِ ٗٵا٭ٚىل َٔ َؾ

يف بسا١ٜ ظٗٛض  ٫ غٝٻُاٚ، إٕ ا٭َط يٝؼ نصيو :ٚيف املطس١ً ايجا١ْٝ قايٛا

( يٝؼ فُٛع١ َٔ املعًَٛات Offenbarungإٕ ايـ ) :سٝح قايٛا ،ايؿًػؿات ايٛدٛز١ٜ

عٔ  ( عباضOffenbarung٠ْف اٱْػإ، ٚإمنا ايـ )َٗا اهلل ٜٚهعٗا ؼت تكطټاييت ٜكسِّ

( Offenbarungمبع٢ٓ إٔ ايـ ) ،ٚظٗٛض اهلل يٲْػإ َٔ ططٜل ظٗٛض ايػٝس املػٝضٞ ػًٓ

ٖٛ شات ٖصا ايتذًٓٞ ٚايعٗٛض، ٫ٚ ٜكّٛ أغاغ٘ ع٢ً ايكهاٜا ايكازق١، ٚإمنا ٖٛ ٜكّٛ 

َٔ ايكهاٜا اييت  ل ٫ تهٕٛ ْتٝذتٗا غًػ١ًّ. إٕ ٖصٙ اؿازث١ عٓسَا تتشٖكع٢ً سازث١ٺ

ِٸ ٚنعٗا ؼت تكطټ ع٢ً اٱْػإ،  طٷْػإ، بٌ إٕ ْتٝذتٗا ٖٞ إٔ ٜططأ تػٝټف اٱٜت

يف ٚدٛز اٱْػإ. إٕ ايـ  طٷأخط٣: وسخ تػٝټ دسٜس٠. ٚبعباض٠ٺ ٚوكٌ ع٢ً ٫ٚز٠ٺ

(Offenbarungٌّٜعين ظٗٛض اهلل ٚاْهؿاؾ٘ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ، ٚإٕ ٖصا ايعٗٛض َػتُط ) 

بٛدٛز ايهٓٝػ١، ٚإٕ  َٛدٛزٷ ×; ٚشيو ٭ٕ ايػٝس املػٝض×٢ بعس ايػٝس املػٝضستٸ

 .«اغتُطاض اـًل»، ٖٚصا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٜؿب٘ َا ْطاٙ َٔ َػتُطٸ ايعٗٛض أَطٷ

ٛټ ( ٖٛ إٔ ا٫ْهؿاف ٫ Offenbarungيصٟ ططأ ع٢ً َع٢ٓ ايـ )اٍ ايجايح إٕ ايتش

َعٝٸ١ٓ. إٕ  ٚيف سازث١ٺ ،ميهٔ إٔ ٜهٕٛ مبع٢ٓ اْهؿاف اهلل ٚظٗٛضٙ يف عامل اـاضز

بٌ ا٭َط ع٢ً ، طأٟ ٜٓطٟٛ ع٢ً ايهجرل َٔ املؿانٌ ايؿًػؿ١ٝ ٚغرل ايؿًػؿ١ٖٝصا اي

ط عٓٗا أٚ ػطب١ عٔ اهلل، ٜٚٴعبِّ ٖصٙ ايؿان١ً، ٖٚٛ إٔ اٱْػإ وكٌ ع٢ً َعطؾ١ٺ

عٔ تؿػرل. إٕ املعطؾ١ اييت تعٗط  (، ٖٚصا ايتعبرل عباضOffenbarung٠ْاٱْػإ بـ )

يًتذطب١ اييت أزضنٗا  هلل. ٖصا تؿػرلٷ ؿافٷيٲْػإ ٜعٌُ ع٢ً تؿػرلٖا بأْٗا اْه

ِٸ ٞٸ اٱْػإ. ٖٚصا ٖٛ ايه٬ّ ا٭خرل ايصٟ ٜت  عج٘ سٍٛ ٖصا ا٭َط يف اي٬ٖٛت املػٝش

ٚٸاؿسٜح. إٕ ٖصا املع٢ٓ  ( َٔ ايهجرل َٔ Offenbarungل َؿّٗٛ ايـ )قس خًٖ :٫ّأ

ٝٸْ٘ ميجِّإ :ٚثاّْٝا ;املؿانٌ ايؿًػؿ١ٝ ٝٸ ّا ايبٝإ ا٭نجطٌ ساي َٔ بني ايبٝاْات اييت  ١َّكبٛي
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ِٸ تكسميٗا يف تؿػرل يـ )  (. Offenbarungٜت

ٛټ ٚيف َا، يف  ٍ ايجايح إىل سٛسَا ًٜٞ ْػع٢ إىل بٝإ ططٜك١ ظٗٛض ٖصا ايتش

شلطَٓٝٛطٝك١ٝ يف ٜهاح َا ْطٜس قٛي٘. ٖٚصا ٖٛ املككٛز َٔ ا٫غتساض٠ اٱَٓا  قاٚي١ٺ

 اي٬ٖٛت اؿسٜح.

ٛٸٍ متٸ ايبشح يف ٖصٙ ايٓكط١يف بسا١ٜ ٖصا ايت ٌ آبا٤ ٖٚٞ: نٝـ تٛقٻ ،ش

( ٜعين إعطا٤ َعًَٛات؟ Offenbarungايهٓٝػ١ إىل ٖصٙ ايٓتٝذ١ ايكا١ً٥ بإٔ ايـ )

( مبا Offenbarungٚاؾٛاب ايصٟ متٸ تكسمي٘ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ إٔ ٖصا ايبٝإ ـ ايـ )

ٕٕ ـ نإ عباض٠ّ ٖٛ َعًَٛاتٷ ٞٸ عٔ بٝا إٔ املػٝشٝني ناْٛا ٜطَٕٚٛ ; مبع٢ٓ (6)زؾاع

: إٕ تاي١ٕٝٓٛ ٖصا ايه٬ّ ع٢ً ايكٝػ١ اي، ِٖٚ ٜبِّايكٍٛ: إٕ زٜٓٓا ٖٛ ٚسسٙ ايسٜٔ اؿلٸ

ٚٻ ، ٚإٕ ٖصٙ ×عًَٛات بٛاغط١ ظٗٛض ايػٝس املػٝضَٔ امل زْا مبذُٛع١ٺاهلل قس ظ

ٟٸ ؾدٕل  ٟٛ اؾُٝعهَٔ بين ايبؿط، ٚبايتايٞ هب إٔ ٜٓ املعًَٛات ٫ تٛدس عٓس أ

ٔ ٝٵُٳ٫ًِ ميهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا بٛاغط١ ايعٹ ٚشيو ٭ْٓا منتًو َعًَٛاتٺ ;تٓاؼت َعًٓ

ٞٸ  ٜسيف  ١ ٫ تٛدس إ٫ٓعٔ َعًَٛات خاقٸ ايعازٟ يًبؿط. إٕ ٖصٙ عباض٠ْ ٚايتذطٜيبٸ ايعك٬ْ

ٟٸ ؾدٕل آخط إٔ ٜكٌ إيٝٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى ايهجرل  ايهٓٝػ١، ٫ٚ ميهٔ ٭

إٔ ايػا١ٜ َٔ دٗٛز ايهٓٝػ١ مل تهٔ  عا٤، إ٫ٓ خايؿٛا ٖصا ا٫زٸَٔ ايعك٤٬ يف ايعامل

ٝٸ َٸ١ ايٓاؽ، تٗسف إىل إغهات املدايؿني ايعكً ني، ٚإمنا ناْت ايػا١ٜ َٔ شيو إقٓاع عا

ايهٓٝػ١ إٔ ططٜل ايٛقٍٛ إىل ٖصٙ املعًَٛات ٜؿٛم  تٵٚقس لشٛا يف شيو. نُا أناَؾ

ٜؿٛم ايطبٝع١ أٜهّا. إٕ ٖصا ايه٬ّ ٜعين ، نُا إٔ قت٣ٛ ٖصٙ املعًَٛات (7)ايطبٝع١

َٔ ايٛدٛز تؿٛم  ٚتطتبط مبػاساتٺ ،َٔ ايها٥ٓات ل بػًػ١ًٺإٔ ٖصٙ املعًَٛات تتعًٖ

ٟٸ ططٜٕل  ف عًٝٗا.يًتعطټ املػاسات ايطبٝع١ٝ، ٚإٕ اٱْػإ ٫ ميتًو أ

عٔ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ  نُا قايت ايهٓٝػ١ بؿإٔ اٱميإ: إٕ اٱميإ عباض٠ْ

يف  ،َٚٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝ ،ٚاعتٓاقٗا. ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ،١املعًَٛات ؾٛم ايطبٝعٝٸ

ٞٸ َّا ع٢ً ظٗٛض ( َكسٻOffenbarungل ايـ )ايتكًٝسٟ نإ سسٚخ ٚؼٗك اي٬ٖٛت املػٝش

إ ل اٱميإ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ن( ملا ؼٖكOffenbarungل ايـ )اٱميإ. ؾًٛ مل ٜتشٖك

ٌّ ٛٳOffenbarungَٚا ٜؿِٗ َٔ ايـ ) ;ل اٱميإَتعًٖ :َٔ ن ٞ، خاضدّا عٔ سسٚز سٵ( اي
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 َٔ اجملط٣ ٚاحملت٣ٛ نإ ٜؿٛم ايطبٝع١. إٕ ن٬٘إزضاى ايٓاؽ; إش 

ٛٸع١ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ. ٚيف غٝام سٳ تٵيكس أظٗطٳ ٛٸضات أؾها٫ّ َتٓ  ٌٸٖصٙ ايتك

ططح ٖصٙ  ٕٛ: سٝح متٸٕٗٛ املػٝشٝٸٍ املتأٚيٍ ايؿًػؿٞ قاسٳٌ ٖصٙ املؿانٌ ٚاَؾكٵَٚؾ

ٔ ٖٞ َٔ عٓس اهلل أٜهّا أّ املع٢ٓ ٜٵٔ عًٝٓا إٔ ْػأٍ: ٌٖ أيؿاظ ايعٗسٳٜٵا٭عاخ يف ايعٗسٳ

ٌٸ ٚسسٙ ٖٛ ايكازض عٔ اهلل ؾكط؟ متٸ ٖصٙ املؿه١ً، ٚمتٸ  تأيٝـ ايهجرل َٔ ايهتب ؿ

ع٢ً مٛ  تٵطسٳٔ قس ُطٜٵتكسِٜ كتًـ ايٓعطٜات سٍٛ َا إشا ناْت أيؿاظ ايعٗسٳ

ٌٸ ٚاغتُط ايه٬ّ سٍٛ ٖصٙ ا٭عاخ قا٥ُّا يؿذل٠ٺ .اٱ٤٬َ ْعط١ٜ  َٔ ايعَٔ. ٚناْت ن

ِٸ ٗني ٢ بعض املتأٚي. ؽًٓتكسميٗا يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تكطسّ مبؿه١ًٺ ٜت

ني عٔ ؾهط٠ إٔ ا٭يؿاظ ناْت َٔ عٓس اهلل، ٚقايٛا بإٔ ا٭يؿاظ قس متٸ املػٝشٝٸ

عًِٝٗ. ٚايؿ٤ٞ  تٵًَٝٳؽ، ٚإٔ املعاْٞ قس ُأؿٛا ايهتاب املكسٻٌ ايصٜٔ أٖيبٳٔ قٹاختٝاضٖا َ

 ّا ٖٛ إٔ بعض ا٭غ١ً٦ نإ َػتعكّٝا ع٢ً اؾٛاب.ايصٟ نإ سازلّا دسٸ

ّٸ ٖٛ إٔ احملتٜٛات ؾٛم ايطبٝع١ٝ  ايصٟ مل ٜهٔ ي٘ دٛابٷ إٕ ايػ٪اٍ املعطيف اشلا

ايهتب ٫ تكبٌ ايٛقٍٛ إىل ايٓاؽ أبسّا; إش  ًٓاؽ َٔ ططٜل ٖصٙي٢ َطعٵٚاملعاضف اييت تٴ

ِ قٛاعسٙ ٚأضناْ٘؟! ٗٵنٝـ ميهٔ يًٓاؽ إٔ ٜؿُٗٛا ؾ٦ّٝا ٫ ميتًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً َؾ

ِ ٖصٙ املؿاِٖٝ َا ؾٛم ايطبٝع١ٝ؟ إٕ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ مل ٗٵأخط٣: نٝـ ميهٔ َؾ بعباض٠ٺٚ

 قشٝش١. ؼكٌ ع٢ً إداباتٺ

َٳ ٌٕ قاٍ: إٕ احملت٣ٛ ٜؿٛم ايطبٝع١، إ٫ٓ ٔٵٖٓاى  ٟٸ أْ٘ قٝؼ بؿه ( يٝهٕٛ )يػٛ

ُ٘ ع٢ً ايطؿٌ. َٚٔ ٗٵَا يٝػٌٗ َؾ ط قت٣ٛٶإٔ ْبػِّ :َٔ قبٌٝ، ٌ ايٓاؽبٳَؿَّٗٛا َٔ قٹ

ِٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ أسٝاّْا: يف َكاّ تؿػرل ٖصٙ ا إىل سؿع٘، ٚيهٓٸٛٵٖٓا ؾكس غعٳ

 ط ٖصا ايهتاب ع٢ً أغإؽعطٚف، ْٚؿػِّف ٚاملطٵايٓكٛم ْعٌُ ع٢ً ايؿكٌ بني ايٖع

. ٚيف (8)بني اهلل ٚاٱْػإ َا َٔ اهلل ـ اضتباْط ِ، ٖٚٛ أْ٘ قس تبًٛض ـ مببازض٠ٺٗٵَٔ ٖصا ايَؿ

ف ايجكاؾ١ املؿ١َٛٗ ٚاملعكٛي١ يعكط طٵإضغاٍ خطاب اهلل إىل ايٓاؽ يف َظ ٖصا ا٫ضتباط متٸ

آخط غرل ٖصا ايططٜل. إٕ خطاب اهلل  ؽ، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ططٜلٷؿٞ ايهتاب املكسٻَ٪ٚي

ٌٸطٵٌ َظٖٛ املعطٚف، ٚثكاؾ١ ايعكط تؿٚه ّٕ ؾّا يصيو اـطاب. إٕ ن خاط٧  ن٬

إٔ شات املعطٚف ـ أٟ  ف، إ٫ٓطٵؽ إمنا ٜطتبط بصيو ايٖعَٚطؾٛض يف ايهتاب املكسٻ
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ٕٷ َٴكا ٌٸ ن٬ّ اهلل ـ  ِٸ ( ٜتOffenbarungإٕ ايـ ) :كاٍ يف ٖصا ايطأٟخطأ. ٜٴ َٔ ن

َا، ٚمبا ٜتطابل َع ض٩ٜتِٗ ٚاعتكازِٖ. إمنا ناْت  ن٘ ٚتكسمي٘ بًػ١ أبٓا٤ ثكاؾ١ٺطٵعٳ

ٓٛا َٔ إؾٗاّ ا٭شٖإ ٚإقٓاعٗا بإٔ املعًَٛات يهٞ ٜتُٖه ;ٖصٙ احملا٫ٚتتأتٞ 

َٔ أْٛاع  خامٸ إٔ ٜكٌ إيٝٗا; ؾٗٞ ْٛعٷ ٫ ميهٔ ٭سسٺ ٚاملعاضف إمنا دا٤ت َٔ د١ٗٺ

ٝٵسٳاملعطؾ١.   عٓسَا قاغٛا ٖصٙ اؿًٍٛ ٚادٗٛا إؾها٫ّ نبرلّا ٚدٖٛطّٜا.أِْٗ  بٳ

ف ؾُا ٖٞ طٵإشا نإ احملت٣ٛ ٚاملعطٚف كتًؿّا عٔ ايٖع :ٖٚصا اٱؾهاٍ ٖٛ

ٞٸطٵًتُٝٝع بني ايٖعيٚغًٝتهِ  ايصٟ ميهٔ  ف ٚاملعطٚف؟ َٚا ٖٛ ا٭غًٛب ايعك٬ْ

يًؿكٌ بُٝٓٗا. ٚبصيو مل  ف ٚاملعطٚف؟ يٝؼ ٖٓاى ططٜلٷطٵبٛاغطت٘ ايؿكٌ بني ايٖع

عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ ايـ ًٛا إىل إٔ ا٫زٸٖصٙ ايٓعط١ٜ بايكبٍٛ. ٚبايتايٞ تٛقٻ َغشٵتٳ

(Offenbarungٜعين إٔ اهلل ٜٛقٌ إىل ايٓاؽ غًػ١ًّ ) غرل طبٝع١ٝ َٔ ايكهاٜا بططٕم، 

ٟٸ ططٜك١ٺ تؿٛم ايطبٝع١، ٖٚٞ َٛدٛز٠ْ ٚقتٜٛاتٺ  يف نتاب، ٫ ميهٔ ايسؾاع عٓ٘ بأ

َٳ َتعسٸز٠ّ ٔ ايططم، ٖٚٛ ٜٛاد٘ إؾها٫تٺَ ٜسٸعٞ ٖصا  ٔٵَٔ كتًـ اؾٗات، ٚع٢ً 

ٗني املػٝشٝني ع٢ً عاٙ. ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٚقـ أسس املتأٚي٢ عٔ َسٻا٭َط إٔ ٜتدًٓ

ٍٕ ُٸ إؾها ١ٝ; سٝح قاٍ: إٕ ايصٟ ٜسٸعٞ إٔ اهلل قس أعًٔ عٔ بعض يف غا١ٜ ا٭ٖ

ٚٸ، عًٝ٘ إٔ ٜجبت ٚدٛز اهلل ايكهاٜا، أٚ إٔ اهلل قس أظٗط ْؿػ٘ ، يٝٓتكٌ بعس شيو إىل ٫ّأ

ٔٵأظٗط ْؿػ٘عا٤ بإٔ اهلل قس ا٫زٸ ؟ ٌٖٚ َػأي١ اهلل ١َ ساق١ًٌْٖ ٖصٙ املكسٸ . ٚيه

ٝٸ ٌٕإعٓٗا؟ سٝح  يٲثبات َٚؿطٚؽٷ أٚ قاب١ًْ ١ْإمياْ يٲثبات يف ايعكط  ٕ ٚدٛز اهلل غرل قاب

َا ـ ع٢ً  ْ٘ َٔ املعكٍٛ إٔ ٜكٍٛ ؾدلٷإ أٟإميا١ْٝ،  اؿانط تهٕٛ َػأي١ اهلل َػأي١ّ

 ٚأطًل عًٝ٘ اغِ اهلل. أٚ ٜكٍٛ ـ ع٢ً سسِّ ،إْٞ أعح عٔ َع٢ٓ املعاْٞ :غبٌٝ املجاٍ ـ

أض٣ أْ٘ ٜكسض َٔ َبسأ  ، ٚأقبٌ غطابٺإْٞ أقؿع مٛ َٛنٕع :ـ (9)تعبرل نطنٝػاضز

ٛټّاٚانتؿاؾ ّاجشٵِ بٳع ٚايتكشټِؿٝ٘ اهلل. ٚيف عكطْا أنش٢ ايَكزلٸُأ ض . ٖٚصا غرل ايتك

٘ٺ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً، ٚايكٍٛ بأْ٘ قس  ايتكًٝسٟ ملؿّٗٛ اهلل. ٫ ميهٔ اٱخباض عٔ إي

 ِ، أٚ أْ٘ قس أظٗط ْؿػ٘.تهًٖ

ٚناْت ايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ قايٛا يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ اؿسٜح: إٕ ايـ 

(Offenbarungعباض٠ْ ) ٟٸ حٺشٵعٔ بٳ ا بعض ؾ٬ ٜعين إٔ اهلل قس أٚقٌ يٓ ،تؿػرل
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ٗإ ع٢ً غا١ٜ َٔ ايؿٗط٠ ـ أسسُٖا ايكهاٜا، ٫ٚ ٜعين أْ٘ قس أظٗط ْؿػ٘. ثِ دا٤ َتأٚي

ٌّ، دسٜس٠ َا ض١ّٜ٩ٚقسٻ ،ٚاٯخط ناثٛيٝهٞ ـ ;بطٚتػتاْيت )ناضٍ  :َٔ ُٖٚا ن

ٚٵضٷضؾٝع، ٚنإ ي٘  طّا َٔ ططإظيف ايهاثٛيٝه١ٝ، سٝح نإ َؿٚه (10)ضاْط( ض٥ٝؼ  زٳ

ات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ٚنإ َٔ ٝٸيف تسٜٚٔ ٥٫ش١ ايؿاتٝهإ ايجا١ْٝ يف عكس ايػتٝٓ

كٛا ايهٓٝػ١ ايهاثٛيٝه١ٝ َٔ ايهجرل َٔ املػا٥ٌ اي٬َعكٛي١. ٚبني بني ايصٜٔ خًٖ

ؾكس بازض يف ٖصا ايؿإٔ ٚقاٍ:  ،(11)ط ايؿٗرل )باْني برلؽ(ايهاثٛيٝو نإ ٖٓاى املؿٚه

عض اـطابات تأتٞ أسٝاّْا، ٚؼكٌ بعض ايتذاضب يًٓاؽ، إٕ ايكه١ٝ ٖٞ إٔ ب

إٕ اهلل  :كاٍضٜس بٝاْٗا ٜٴٚوكٌ ايٓاؽ ع٢ً َعطؾ١ عٔ اهلل، ٚإٕ تًو املعطؾ١ عٝح إشا ُأ

ٕٕ ِ َعٓا. إٕ ٖصا ايبٝإ عباض٠ْٜتهًٖ ٟٸ عٔ بٝا ٕٸٓٵ. إٕ غٹتؿػرل  ذ ايتذطب١ عٝح تبسٚ ٚنأ

كاٍ يف ٖصا . ٜٴ(Offenbarungايـ )ٖصا ٖٛ َع٢ٓ  ِ َع اٱْػإ. ٖٚٛ ٜط٣ إٔاهلل ٜتهًٖ

خ إىل اؿٛاضٜني، ٚإٕ اؿٛاضٜني قس عاؾٛا ػطب١ ن٬ّ قس ؼسٻ ×ايطأٟ: إٕ عٝػ٢

ٚٵضاهلل، ٚقس ْكًٛا ب ِٖ ٖصا ايه٬ّ يف اٱلٌٝ، يف سني إٔ خطابّا ٜكٌ إيٝٓا بٛاغط١ سٳ

 ٖصٙ ايهتابات، سٝح ْعتدلٖا ن٬ّ اهلل.

ٜكٍٛ:  ٚشيو إش ،بني عطؾا٥ٓا أٜهّا أخط٣ َٛدٛز٠ّ ضاْط ْكط١ّٚقس أناف ناضٍ 

ٌٸ ٕٕ إٕ ن تتبًٛض ٖصٙ املعطؾ١  ٚتاض٠ّ ;١ُ ٚغاَه١ عٔ اهللٗٳبٵَٴ يسٜ٘ يف زاخً٘ َعطؾ١ْ إْػا

املٛدٛز٠ يف ايساخٌ ٚتعٗط إىل اـاضز إثط تؿاعًٗا َع ايطَٛظ املٛدٛز٠ يف اـاضز، ٫ٚ 

ٖٛ  (12)ضٜهٛض( يبشح اشلطَٓٝٛطٝكٞ ايٛدٛزٟ يـ )ٚدٛز شلا يف زاخٌ اٱْػإ. ٚإٕ ا

َٗا يف ّ ْؿػ٘ ؾإْ٘ ٫ ٜكسِّع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً أٜهّا. ؾٗٛ ٜكٍٛ: إٕ اٱْػإ عٓسَا ٜكسِّ

َٔ ا٭َج١ً ٚايطَٛظ املٛدٛز٠ يف  َع غًػ١ًٺ (13)ّ ْؿػ٘ نُٔ اضتباطٺٚإمنا ٜكسِّ، ؾطإؽ

 ُا قاّ بتهٌُٝ ن٬ّ ٖاٜسغط.بٳٚضٴ ،(14)ع٢ً ٖاٜسغط ّ خط٠ّٛاـاضز. ٖٚٛ ٖٓا ٜتكسٻ

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ني اٯخطٜٔ ٗني املػٝشٝٸٖصا ٖٛ ن٬ّ ضاْط. ٚايهجرل َٔ املتأٚي سا

ُٕٛ مبجٌ ٖصا ايه٬ّ. ؾٗصٙ تدلظ أسٝاّْا ٚامتٛض، ٚتعٗط عدل ايتٛاقٌ ٚا٫ضتباط ٜتهًٖ

عٔ ٫ٖٛت  برلؽ باْنيخ تعبرل باْني برلؽ، ٜتشسٻ َع ايطَٛظ. ٜٚتعاط٢ َع ايتاضٜذ ع٢ً سسٸ

 ، ٚقس تطمجٗا ايػٝس ؾطٖاز(15)تًٝٝـ ٖٚٛ قٍٛ  ،ايتاضٜذ، أٚ َٔ ططٜل ايجكاؾ١

ٌٕ  س.دٝٸ بؿه
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ٛټسٝح ؼٖك ،ٖصٙ ٖٞ املطس١ً ا٭خرل٠ ٍ يف اي٬ٖٛت املػٝشٞ ل ٖصا ايتش

عًٝ٘ عٓٛإ ا٫غتساض٠ اشلطَٓٝٛطٝك١ٝ، ٚايصٟ ٜبسٚ َٔ بني مجٝع  تٴٚقس أطًِك .اؿسٜح

ِّ ٖٛ ا٭قطب إىل ايكبٍٛ. ٖٚصا ٖٛ ايؿ٤ٞ  (Offenbarung)ع١ املطتبط١ بايـ ايٓعطٜات املتٓ

ٚٵضايصٟ أغع٢ ب خ عٔ ٟ إىل َٛاقًت٘ َٚتابعت٘ يف إٜطإ. ٖٚصا َا أؾُٗ٘ عٓسَا أؼسٻسٳ

َٔ املعطؾ١،  ؽ ٖٛ ْٛعٷمبع٢ٓ إٔ املٛدٛز يف ايهتاب املكسٻ ،١١ ايتؿػرلٜٸايطٚا١ٜ ايٓبٜٛٸ

 إىل ْيبِّ تٵ١، َٚعطؾ١ قطا٠٤، َٚعطؾ١ ضٚا١ٜ ٚقًَتؿػرلٜٸ ١ ٖصٙ املعطؾ١ ٖٞ َعطؾ١ْٕ ٖٜٛٸأٚ

اغتعاض١ٜ. إٕ ايكٍٛ بإٔ اهلل قس أظٗط ْؿػ٘ ٜعين  اٱغ٬ّ، ٚإٕ يػ١ ٖصٙ املعطؾ١ يػ١ْ

. ١ٜ مل ٜكع َٛضزّا يًكبٍٛ بني املػًُني ُؿػٵٔ اؿٓغ، ٖٚصا املع٢ٓ َٓص ايبسا(16)ايتذػِٝ

بٌ إٕ  ،س ٚايتذػِٝ َٛدٛزّا بني املػًُنيؾًِ ٜهٔ ا٫ْهؿاف ٚايعٗٛض مبع٢ٓ ايتذػټ

 يف قًب اٱْػإ. إٕ اهلل َٛدٛزٷ :عطؾا٤ْا ناْٛا ٜ٪َٕٓٛ بٗصا املع٢ٓ ايكا٥ٌ

 :إِْٗ ٜكٛيٕٛ كتًـ. إٕ املع٢ٓ ايصٟ ٜككسٙ ايعطؾا٤ َٔ ا٫ْهؿاف ٖٛ َع٢ٓٶ

ٞٸ (17)إٕ اهلل يف قًب اٱْػإ. نُا ٜكٍٛ َٝػذل إنٗاضت ٚٵضب ا٭ملاْ  ٙ: إٕ اهلل ٜبصض سبٸ١ّسٳ

يف قًب اٱْػإ، ٖٚصٙ اؿبٸ١ تُٓٛ. ٖٚصٙ ايعباض٠ اؾ١ًُٝ َٔ َٝػذل إنٗاضت تبك٢ 

يف شٖين أبسّا. ٜٴعتدل إنٗاضت َٔ أندل ايعطؾا٤ املػٝشٝني. إٕ َٝػذل إنٗاضت  عايك١ّ

ٞٸَتأٚي ٚاعْغ ٝٵسٳ، ٘ أملاْ ِ إىل ايًػ١ دٳطٵتٳسٜٔ مل تٴيف فًٖ مجعٗا إٔ َٛاعع٘ اييت متٸ بٳ

ٞٸ َٔ  ايؿاضغ١ٝ يٮغـ ايؿسٜس، ٖٚٞ َٔ ْٛع املٛاعغ اييت تطق٢ إىل ايعطؾإ ايعامل

ٚٸ تًٝٝـ َا ٜؿب٘ ٖصا ايتعبرل  ٍ. ٚقس ٚضز عٔ ناضٍ ضاْط ٚباْني برلؽ ايططاظ ا٭

ػني ٚايعاًَني ع٢ً تطٜٛط اي٬ٖٛت ايصٟ قاي٘ إنٗاضت، ِٖٚ بأمجعِٗ َٔ امل٪غِّ

ٞٸ عا٤ات َع ايؿًػؿات اؿسٜح. ميهٔ يٲْػإ املعاقط إٔ ٜهع ٖصٙ ا٫زٸ املػٝش

ـ ايصٟ دا٤ إىل إٜطإ  (18)ٚواٚضٖا. ٚنإ ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ،ٚاسس٠ ١ٺاملعاقط٠ يف غًٓ

ٗني ايهاثٛيٝو; ٭ِْٗ : أْا أؼاٚض َع املتأٚيخامٸ ـ ٜكٍٛ يف سٛإض غٓٛاتٺ قبٌ بهع

ٕٕ ، ٚيهين ٫ أغتطٝع ايتشاٚض َع ايدلٚتػتاْت; ٭ِْٗ ٫ ١ُٺَهشٵَٴ ٜػتٓسٕٚ إىل َبا

 ٜٓطًكٕٛ َٔ املباْٞ اييت ٜٓطًل َٓٗا ايهاثٛيٝو.

اؿسٜح ايصٟ  ط يف ا٭عاخ املطتبط١ باي٬ٖٛتٚاـ٬ق١ ٖٞ إٔ عًٝٓا إٔ ْؿٚه

ٚشيو ٭ٕ اختٝاض ٖصٙ ا٭عاخ ىهع  ;ب١طٵٜعاْٞ يف فتُعٓا َٔ كتًـ أؾهاٍ ايػٴ
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ٌ خكّٛ ايسٜٔ ع٢ً ايػٛا٤. بٳٜٔ أٚ َٔ قٹٌ أزعٝا٤ ايسٸبٳغٛا٤ َٔ قٹ ،يًهػط يف فتُعٓا

ٌٸ اع َٛدٛز٠ُْإٕ ٖصٙ ايهًُات اؾسٜط٠ با٫غت سٟ ٜكبٸ يف ٗٵدٴ يف عاملٓا املعاقط، ٚن

 اْتباٖهِ إىل ٖصٙ ايهًُات ٚأَجاشلا. إٔ أيؿت

 

 

الهىامش
                                                      

 
(2) figurative. 

(3) historicism. 

(4) super nature. 

 
(6) apologic. 

(7) supra natural.  

(8) communication. 

(10) Karl Rahner (1904 - 1984). 

(11) Pannenberg. 

 
(13) contact. 

Dasein

(16) incarnation. 
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 دٗخ اهعاملس

ِٛ  آل صدزااملاهداًاد ٗ اسا١ْٝ يف ُعسَّٙت

 

 أحمذ عابذيالشٍخ د. 

 عبذ اللطٍف مىاقالسٍذ 

 

 ْعاعٷ ؾٝٗا ٚقع اييت ايعكا٥س١ٜ ايؿًػؿ١ٝ ٚسسٚث٘ َٔ املػا٥ٌ ايعامل ّسٳقٹ َػأي١

 ايعٝينٸ ايساَاز ا٫ْؿهاى ايػٝس ثبتأسٝح ، ُنيايؿ٬غؿ١ ٚاملتهًٚ بني طٌٜٛ

 باؿسٚخ عٓ٘ طاملعبٻ ٖٚٛ ،ايٛاقع َنت يف اٱَهإ ٚعامل ايٛدٛز ٚادب بني( ايٛعا٥ٞ)

 نُا ،ايعك١ًٝ املطتب١ يف ؾكط ا٫ْؿهاى ٚيٝؼ ،(خطآ ٚعا٤ٺ ع٢ً ٚعا٤ٺ ّتكسټ) طٟٖٵايسٻ

ٝٸ اْؿهانّا أٚ،ايؿ٬غؿ١ عٜٝ٘سٻ  َعتُسّا ،بطاٖني ٠بعسٸ ،ُٕٛاملتهًٚ عٜٝ٘سٻ نُا ،ّاظَاْ

 قسضا ٬ٓامل أَا. طٟٖٵايسٻ اؿسٚخ سٍٛ تْ٘عطٜٸ قٛض ٌميجِّ ايصٟ، طٖٵيًسٻ َؿَٗٛ٘ ع٢ً

 سسٚخ إٔ ٣ٜط سٝح ;اؾٖٛط١ٜ اؿطن١ يف َبٓاٙ َع ٢تتُاؾ ١ّْعطٜٸ ابتهط ؾكس

ٞٸ سسٚخٷ ٖٛ ايعامل ٔٵ ،ظَاْ نُا ـ  ٜط٣ ٫ قسضا ؾامل٬ٓ ُٕٛ،املتهًٚ ب٘ قاٍ نُا ٫ يه

ٌٸ ٚإمنا ،بسا١ّٜ يًشسٚخ ٕٕ ـ أٛاملتهًُٚ ٜط٣  ٫ َا إىل ٖٚهصا ،سازخٷ قبً٘ سازخٺ ن

 .ْٗا١ٜ

 

 ــــــ ٗأحناؤٌٓا ،سَ ٗاهتأخُّتعسٙف اهتقدُّ

 ــــــ يف اهوػٞـ 1

 طّاتأخټ عٓ٘ طتأخٻ ٚقس، ّايتكسٸ نسٸ طايتأخټ. ٚأخطّا طتأخٻٚ ،قسَّا َه٢ تكٍٛ»
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ط... نتأخٸ ،ٚاغتأخط، طؾتأخٻ طت٘ٚأخٸ ....طزَٓط ٖٛٚ ،ايًشٝاْٞ عٔ ،ٚاسس٠ تأخط٠ّٚ

ٌٸ طَٚ٪خٸ. ّتتكسٻ ٫ أٟ طتأخٸٚ طأخٸ :ٜكاٍ: عين طٚأخٸ  ا٭خط» .(1)«ََ٘كسٸ خ٬ف ؾ٤ٞٺ ن

 طّاتأخٸٚ عٓ٘ طتأخٸ ٚقس ،ّايتكسٸ نسٸ طايتأخٸٚ ،أخطّا طتأخٸٚ قسَّا َه٢، ايكسّ نسٸ

 ّا،تهازٸ طايتأخټٚ ّايتكسټ بني ايع٬ق١ دعًت ايًػ١ نتب إٔ ؾ٬ٝسغ .(2)«ٚاسس٠ تأخط٠ٚ

 .ّايتكسټ نس ٖٛ طايتأخټ بُٝٓا ،ايػبل مبع٢ٓ ّايتكسټ ٕأٚ

 

ّٛ اهطبق ٗاهوشاقس أٗ َ ٗاهتأخُّاهتقدُّ ـ2  ــــــ يف االصطالح اهفوطف

ّ بًشاظ نٕٛ ايتكسټ ;ط َٔ ا٫قط٬سات ٚاملػا٥ٌ ايؿًػؿ١ّٝ ٚايتأخټٜعتدل ايتكسټ

ٌ املٛنٛع ايط٥ٝؼ يًؿًػؿ١. ايصٟ ميجِّ ،ٚايعٛاضض ايصات١ٝ يًٛدٛز ط َٔ اـٛامٸٚايتأخټ

ايكسضا:  قاٍ امل٬ٓ ;طخِّّ ٚاملتأٜٓكػِ إىل املتكسِّ ٚاملٛدٛز َٔ د١ٗ نْٛ٘ َٛدٛزّا

ٖٛ ايٛدٛز ٫  ،طّاأٚ َتأخٸ َّاَتكسٸ ،بّاأٚ َػبٸ غٛا٤ نإ غببّا ،ؾايٛدٛز باؿكٝك١»

ٚٸ «َا بعس ايطبٝع١»ٚقس اعتدل نتاب  .(3)«غرل ١ اييت اغتٓس ٍ املكازض ايؿًػؿٝٸ٭ضغطٛ أ

ٌّ .طّ ٚايتأخټيٝٗا ايؿ٬غؿ١ املػًُٕٛ سٍٛ ايتكسټإ  ،ٚابٔ غٝٓا ;ايؿاضابٞ :َٔ ٚأناف ن

ٕ ٭ ;ّسٳط ٖٞ َباسح يف اؿسٚخ ٚايكٹّ ٚايتأخټَٚباسح ايتكسټ .«بعس»ٚ «قبٌ» ٞٵيؿعتٳ

ٞٸ ٞٸ ؼكٝل اؿسٚخ ايصات ٟٸٖٵٚايسٻ ٚايعَاْ  ط ايصاتٞ ٚايعَاْٞل ايتأخټع٢ً ؼٗك َبينٌّ ط

ٕٕ» ;ٚايسٖطٟ َع٢ٓ  ٕ ٜؿِٗ َع٢ٓ اؿازخ ٚايؿاغس َا مل ٜؿِٗأ إش ٫ ميهٔ ٱْػا

 .(4)«طّ ٚاملتأخِّاملتكسِّ

ّٷّ ٚايتأخټٚايتكسټ بًػت ٖصٙ ا٭قػاّ َٔ عكط ايؿاضابٞ قس ٚ .ز٠ٚأْٛاع َتعسِّ ط أقػا

ٚشنط ابٔ غٝٓا ٚاـٛاد١ ايطٛغٞ مخػ١  ;زاَاز أضبع١ أقػاّ إىل َا قبٌ عكط املرل

 أخط٣. قسضا ث٬ث١ّ زاَاز ٚامل٬ٓ ٚأناف املرل ;١ أقػاّٚشنط ابٔ ضؾس غتٸ ;أقػاّ

 

 ــــــ سِٜٓاهدَّ احلدٗخ هٞأًط ٞ هوداًاد يفاه٘د٘دّٙ املباُٛ

1ّٚ  ــــــ ٞـ أصاهٞ املآ

ناٱْػإ ٚايؿطؽ ٚايبكط ٚايػُا٤  ،املككٛز بأقاي١ املا١ٖٝ إٔ شٚات ا٭ؾٝا٤

ك١ يف ا٭عٝإ، ٖٚٞ اجملعٛي١ بايصات، ٚبعس دعًٗا يف ا٭عٝإ ٜٓتعع ٖٞ املتشٚك ،ٚا٭ضض
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اٱْػإ )ٚوًُ٘ عًٝٗا، ٚبايتايٞ ايكه١ٝ اؿ١ًُٝ تهٕٛ  ،ٖٔ َؿّٗٛ ايٛدٛزَٓٗا ايصِّ

املٛدٛز١ٜ أٚ  ل يف ا٭عٝإ ٖٛ شات اٱْػإ، ٚايٛدٛز يٝؼ إ٫ٓ، ٜعين املتشٚك(َٛدٛزٷ

ٕ يف ا٭عٝإ، ٜعين املع٢ٓ املكسضٟ، أٚ املكسض ايكٓاعٞ ايصٟ ٜٓتعع َٔ محٌ ٛٵايَه

 .َؿّٗٛ ايٛدٛز ع٢ً املا١ٖٝ

 

 ــــــ صاهٞ املآٚٞأٞ اهداًاد عوٟ ًبِاٖ يف أدٓه

ٟٸ أَطٷ ايٛدٛز ٚاعتباض١ٜ املا١ٖٝ أقاي١ إٔ ايساَاز ايػٝسٜسٸعٞ  ٞٸ ،ؾطط  بسٜٗ

ٌٕإىل  وتاز ٫ٚ املكابٌ، ايططف ٟٸ زيٝ  بعس ٜكّٛ ثِ ،تٓبٝٗاتٷ ؾكط بٌ َبٓاٙ، ع٢ً ْعط

 طٝٵايػٻ ؾإشٕ .ٖٛ ططؾ٘ ٜجبت اٯخط ايططف بطٌ ٚإشا اٯخط، ايططف بإبطاٍ شيو

 .ايٛدٛز أقاي١ إبطاٍ َٓ٘ ًٜعّ ٖٚصا ،املا١ٖٝ أقاي١ ع٢ً تٓبٝٗاتٷ ٖٛ غتس٫يٞا٫

ّٸ املطًل ايٛدٛز ٕٸإ»ٜكٍٛ:  ٟٸ ايعا  ٕٛٵايَهٚ لايتشٗك ٫ٓإ َعٓاٙ يٝؼـ ٚ ايؿطط

ٟٸ ـٺ قٝاّ ٫ ض٠،املتكطِّ ايصٸات ْؿؼ َطابك٘ إْٸُاـ  املكسض  اْهُاَٝٸّا قٝاَّا بايصٸات َا ٚق

ٟٸ املع٢ٓ شيو اْتعاع ضؾٝكشِّ َٓٗا، ٜٓتعع أٚ بايصٸات ٜكّٛ اْتعاعٝٸّا أٚ  ،عٓٗا املكسض

 عٓ٘ ٞٸاحمله أعين ،َج٬ّ َٛدٛزٷ اٱْػإ: قٛيٓا َؿاز. ٚعًٝٗا َٓ٘ املؿتلٸ املٛدٛز محٌٚ

ٟٸ، ايبػٝط ٞٸاشلً ايعكس بصيو  إٕٚ َا، ظطفٺ يف اٱْػإ شات ْؿؼ ٚقٛع ٖٛ املؿٗٛض

 اٱزضاى طباعٚ ايعكس طباع يهطٚض٠ اؿها١ٜ، يف احملٍُٛ َؿّٗٛ ؿاظ إىل اؾتٝل

ٞٸ،  .(5)«ا٭عٝإ ظطف يف شات٘ إىل َا قؿ١ٺ اْهُاّ ٫ ايتكسٜك

ُٸ يٝؼ ايٛدٛز ٕأ إىل ٜ٘ٓبِّ ٕأ ايساَاز ٜطٜس  شاتٞ َكسامٷ ي٘ ٚيٝؼ،يًُا١ٖٝ ّآَه

 ْؿؼ ٖٛ بٌ ،يًػُا٤ نايؿٛق١ٝ ،املا١ٖٝ ٚدٛز مٛ عٔ سانّٝا ٚيٝؼ اـاضز، يف

 .اعتباضٟ َطٷأ ٖٛ ايصٟ ،اـاضز يف املا١ٖٝ ١َٛدٛزٜٸ

 

 ــــــ اه٘ااع ًنت يف اإلًلاْ ٗعامل اه٘د٘د ٗادب بني اهعٚيّن ـ االُفلان2

١ ٕ اْؿهاى ايعًٓأ ٜط٣ سٝح ;املعًٍٛ عٔ ١ايعًٓ باْؿهاى ايساَاز سٝايػاْؿطز 

ٌٷ  ،َا يف عامل ايسٖط ٚايػطَس ؾ٬ َاْع َٔ شيوأ ;يف عامل ايعَإ عٔ املعًٍٛ َػتشٝ

َٸ١ ايع١ًٓ عٔ ايتدًٓـ يف احملاٍ ٕأ لتًدٻ قس ؾإشٕ»ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ بكٛي٘:   ٖٛ مناإ ايتا
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ُٸ١ُ ٝٸ١عٹَٳ ٬ٓاي  إشا ض٠،املتكسِّ غرل ايكطو١ ٝٸ١عٹَٳ ٬ٓاٱط٬م ٚاي ع٢ً َتسازٜٸ١ا٫ امله

 ٫ املعًٍٛ، شات ٖطٛٵدٳ اغتشكام إىل بايٓعط ممتٓع١، غرل ايػطَسٜٸ١ ٝٸ١عٹامَل ناْت

ٔٵ. ٚشيو غرل أٚ ايسٖط أٚ ايعَإ يف َعّا ُٖٚا ،َطًكّا  إىل ايكٝاؽ يف َعّا يٝػا يه

 .(6)«ايٛدٛز سكٍٛ

 ،ايسٖط ٚعا٤ يف ايكطٜض بايعسّ َػبٛمٷ اٱَهإ عامل إٔ ايساَاز ايػٝسٜط٣ 

ٝٸ ايع١ً ٕإ أٟ ،َٛدٛز٠ْ ايؿاع١ً ١ٚايعًٓ ٔٵ ،َعًٛشلا عٔ تٵاْؿٖه ١ايؿاعً  ،ايعَإ يف ٫ يه

 شات ٕإ ٚسٝح ،١ايعًٓ َطتب١ يف َٛدٛزّا ٫ٜهٕٛ املعًٍٛ ٭ٕ ٚشيو ;ايسٖط عامل يف بٌ

 ٕأ ؾجبت ،ّتكسٻ نُا ،ايكطٜض بايعسّ َػبٛمٷ اٱَهإ ٚعامل ايػطَس ٚعا٤ يف ١ايعًٓ

 .اٱَهإ عامل أٟ ،ٚاملعًٍٛ ،ايٛدٛز ٚادب أٟ ،ايؿاع١ًٝ ١ايعًٓ بني اْؿهانّا ٖٓا

 ايع١ًٓ ٫ غٝٻُاٚ ،ايع١ًٓ شات تكسٸّ ٕأ يسٜو املٓكطح َٔ شٕإ أيٝؼ»: ايساَاز سايػٝ ٜكٍٛ

 َٔ ايعك١ًٝ، املطتب١ بػٳَع بايصات، َّاتكسټ اجملعٍٛ املعًٍٛ شات ع٢ً ايؿاع١ً، اؾاع١ً

. نآؾ١ ايعك٤٬ٚ اؿهُا٤ إمجاع عًٝ٘ املػت١ٜٛ، ا٭شٖإٚ ايكطو١ ايعكٍٛ ؾططٜٸات

 شات إىل ٜكٌ ايٛدٛز شإ ;اؾاع١ً ايؿاع١ً ايع١ًٓ شات َطتب١ يف َٛدٛزّا ٜهٕٛ ٫ املعًٍٛٚ

 َطتب١ بػٳَع ايٛدٛز، يف ٝٸ١ْعٹَٳ املعًٍٛٚ ايع١ًٓ بني ٜهٕٛ مناإٚ ،ايع١ًٓ شات َٔ املعًٍٛ

 .(7)«ايع١ًٓ شات َطتب١ بػٳَع ٫، ا٭عٝإ َنت بػٳَٚع، املعًٍٛ شات

 

 ــــــ هٞ احلدٗخ اهصًاُٛأاملباُٛ اه٘د٘دٙٞ هوٌآل صدزا يف ًط

 ــــــ ، عسٌض ٗتقسٙسأصاهٞ اه٘د٘د ـ1

 ٝاتػًٚ أسسٖٛ  ْٛضا١ْٝ، بػٝط١ طبٝع١ْ ٖٛ ا٭عٝإ، يف ٌاملتأقِّ ٖٛ ايٛدٛز ٕإ

 ٖٚٞ ،اٯثاض َٓؿأ ٖٞ ا٭عٝإ يف املتأق١ً ايبػٝط١ اؿكٝك١ ٖٚصٙ .ايٛادب١ٝ اؿكٝك١

ِٸ اجملعٛي١،  ايصات ٖٞ تكرل ٫ ٖٓا ١ٚاملاٖٝٸ .١املاٖٝٸ ايٛدٛز ٖصا َٔ تٓتعع شيو بعس ث

 يًٛدٛز ٚاسس٠ سكٝك١ْ عٓسْا ٜعين اؿكٝك١، ٖصٙ ٔتعٝټ ٖٞ ١املاٖٝٸ تهٕٛ بٌ ،ٚاؿكٝك١

 ١،املاٖٝٸ ْٓتعع ٔايتعٝټ ٖصا َٚٔ املُهٓات، ٖٚٞ ،١َٓٚتعِّ تعاىل، ايباضٟ ٖٚٞ ،َطًك١

 .١املاٖٝٸ أقاي١ يف ٖٛ نُا ،ٚسكٝكت٘ ايؿ٤ٞ شات أْٗا ٫ ايٛدٛز، ٔتعِّ ١ؾاملاٖٝٸ

ِٸ َطا٭ ٖصا َع قسضا ٬ٜٓتعاٌَ امل ٞٸ أْ٘ ع٢ً املٗ  قسضا امل٬ٓ ١أزٓي ١ٚبكٝٸ، بسٜٗ
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 .غتجٓا١ٝ٥ا٫ ا٭قٝػ١ َٔ بػًػ١ً، ١املاٖٝٸ أقاي١ إبطاٍ يف ٗانًٓ

ٞٸ ايٛدٛز ٫غت٣ٛ أق١ًّٝ ١املاٖٝٸ يٛناْت: ٜكٍٛ املؿاعط يف ، ٚايصٖينٸ اـاضد

 ْط٣ ٚمٔ(، ايػؿػط١ يعّ ٚإ٫ٓ ،ا٭شٖإ ٚيف ا٭عٝإ يف َٛدٛز٠ْ ؿامتٸبا٫ ١املاٖٝٸ ٭ٕ)

 ٖٞ ناْت ؾًٛ، اٯثاض عًٝٗا بٜذلتٻ ا٭عٝإ ٚيف ،اٯثاض عًٝٗا بٜذلتٻ ٫ ا٭شٖإ يف أْٗا

 ٭ْٗا ;ايصٖٔ يف اٯثاض ْؿؼ عًٝٗا بٜذلتٻ أٚ ،آثاضٷ ا٭عٝإ يف عًٝٗا بٜذلتٻ ٫ إَا ا٭ق١ًٝ

ٞٸ ايصٖينٸ ايٛدٛز ؾٝػتٟٛ، ٖٞ ٖٞ ٔٵ، ٚاـاضد  ٚسس٠ َع ّاتبآٜ ٖٓاى ْاسٵٚدٳ إشا يه

 يٝػت ١اـاضدٝٸ اٯثاض ٖصٙ إٔ ؾٓعًِ، ايصٖٔ ٚيف اـاضز يف ١املاٖٝٸ ٚإٔ، املٛنٛع

ٚٸ اٱؾهاٍ ٖٛ ٖصا .١يًُاٖٝٸ  ايٛدٛز... أقاي١ ٜجبت بايتايٞ ،١املاٖٝٸ أقاي١ ع٢ً ٍا٭

 

 ــــــ ٞاحلسكٞ اجل٘ٓسّٙـ 2

 ىلإ اقّاغبٸ نإ سٝح ،قسضا ٬ٓامل بساعاتإ َٔ اؾٖٛط١ٜ اؿطن١ تعتدل 

 ايؿاضابٞٚ أضغطٛ :أَجاٍ ،ايػابكني ايؿ٬غؿ١ ٕ٭ ٚشيو ا;عًٝٗ ايدلاٖني ٚإقا١َ ،بًٛضتٗا

ٔٵ، ايعطن١ٝ املك٫ٛت ٖٞ اؿطن١ َٛنٛع ٕأ ٕٚٵٜطٳ ناْٛا ،غٝٓا ابٔٚ  ْعط١ٜ ٚؾل يه

 ٕؾإ ،َطاتب٘ يف ايتؿهٝو ْٚعط١ٜ ايٛدٛز قاي١أ ع٢ً تبتين اييت، قسضا امل٬ٓ

 زٺػسټ ساي١ يف ٕٛٵايَهٚ ِايعاَي ْعاّ ٕإٚ ،(اؾٖٛط) ا٭ؾٝا٤ شٚات يف ؼسخ اؿطن١

ٌٸ يف  إمناٚ ،١املاٖٝٸ ٫عتباض١ٜ ;ايؿػازٚ ٕٛٵايَه قإْٛ ٜؿًُ٘ ٫ ٕٛٵايَه ٕإٚ ،ؿع١ٺ ن

ٌٸ يف ٕٛٵايَه إٔ تعين اييت ،١اؾٖٛطٜٸ اؿطن١ ٖٞ  يباغ٘ ًعى ؿع١ٺ ؿع١ٺ ن

ٌٸ يف ٜٓعسّ أْ٘ مبع٢ٓ يٝؼ ٖصاٚ .دسٜسّا يباغّا ٜطتسٟٚ ِٸ ،ؿع١ٺ ن  ٠َّطٸ ٜتٛادس ث

ٌٸ يف زٜتذسٻ ٖٛ بٌ، دسٜسٺ َٔ يٝٛدس ٜٓعسّ ٫ ٕٛٵؾايَه يصيوٚ ،أخط٣  َٔ ؿع١ٺ ن

 .«١ايدلٜٸ ع٢ً ايؿهٌ زا٥ِ ٜا» :ايطٚا١ٜ ، نُا يفَٓكطع غرل اهلل ؾهٌ إٔ ٜعين ،ؿعات٘

ٟٸ زػسټٚ ٍٕتبسټ ساٍ يف تهٕٛ ١ايٛدٛزٜٸ ِايعاَي ١ٜٖٛ امتاّ ١اؾٖٛطٜٸ اؿطن١ يف  ،دٖٛط

 ايتهاًَٞ. طٖاٝٵغٳ يف ايتُاغوٚ كاٍا٫تٸ ٚسس٠ سؿغ َع

 

ّٜاحلُعسّٙٞ   ــــــ عِد اهداًاد دٗخ اهدٓس

 : ًٜٞ َا يف لتتًدٻ اؿسٚخ ي١أَػ يف اتْعطٜٸ َٔ غبك٘ ملا ايساَاز ض١ٜ٩ ٕإ
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 َع تتعاضض ٭ْٗا; ٚاقع١ٝ غرل ١ْْعطٜٸ ِيًعاَي ايعَاْٞ اؿسٚخ ١ْعطٜٸ ٕإـ 1

ُٸ ،١ايبسٜٗٝٸ ايعك١ًٝ ايدلاٖني  ايكسض٠ يف ؽسف اصٚن. املعًٛي١ٝٚ ١ٝايعًٓ ي١أَػ :ٗاٚأٖ

ٞٸ اؿسٚخ أَا .١اٱشلٝٸ ٍٷ ؾٗصا طاتيًُتػِّ ايعَاْ  يًشسٚخ دعٌ ايساَاز ٕإ بٌ، عٓسٙ َكبٛ

ٞٸ  َٓٗا ٬٘ن ايساَاز ؾطح ٚقس ٞ.ٚايعَاْ ;ٞٚايسؾع ٞ;هايتسض ٖٚٞ: ،أْٛاع ث٬ث١ ايعَاْ

ٞٸ: ث٬ث١ أْٛاع ع٢ً ْٸ٘إؾ ٞٸايعَاْ اؿسٚخ أَاٚ»بكٛي٘:   ٤ٞايؿ سكٍٛ ٖٛٚ ،ايتسضه

ٕٕ اَتساز يف ايكطعٝٸ١، ناؿطن١ ايٛاسس،  ا٫ْكػاّٚ عًٝ٘ ا٫ْطبام ع٢ً ،َا ظَا

ٞٸٚ باْكػاَ٘; ٕٕ يف بٌ ايعَإ، اَتساز يف ٫ بتُاَ٘، ٤ٞ ايؿ سكٍٛ ٖٛٚ ،ايسؾع  غرل آ

 ايٛاسس، ٤ٞ ايؿ سكٍٛ ٖٛٚ ٞٸ،ايعَاْٚ ا٭ططاف;ٚ اؿسٚز ٖٞ يتاي ْاتاٯ َٔ َٓكػِ

ٕٕ يف طٝٸ١،ايتٛغټ ناؿطن١  عًٝ٘ ا٫ْطبام ع٢ً ٫ املٓت٢ٗ،ٚ املبسأ بني قسٚزٺ َا ظَا

ٌٸ يف ساق٬ّ بتُاَ٘ ٖٛ ٜهٕٛ ٕأ ع٢ً بٌ باْكػاَ٘، ا٫ْكػاّٚ  أدعا٥٘ َٔ دع٤ٺ ن

ٌٸٚ ٕٕ ن  ؿكٛي٘ ٜهٕٛ ٫ٚ ايٓٗا١ٜ، إٓٚ ايبسا٠٤ إٓ أعين ايططف، اٯٕ إ٫ٓ ْات٘،آ َٔ آ

ٕٷ ٚٸ آ ٕٷ ٫ٚ ٍأ  .(8)«آخط آ

ٔٴ عًٝٗا ٖٔٳطٵبٳ اييت ،ايصاتٞ اؿسٚخ ْعط١ٜ ٕإـ 2  ػعٌ ْعط١ْٜ ٖٞ ،غٝٓا اب

 ايٛدٛز سٝح َٔ بُٝٓٗا متؿطِّ ٫ٚ ،ٚاسس ٚعا٤ٺ يف اٱَهإ ٚعامل ايٛدٛز ٚادب

ٟٸ  ابتهاضّا يٝؼ ايصاتٞ اؿسٚخ ْعط١ٜ يٝبًٛض غٝٓا ابٔ عًٝ٘ اعتُس َا ٕ٭ ;ا٭بس

 ،ايصاتٞ باٱَهإ ايؿ٤ٞ َػبٛق١ٝ ٕ٭; دسٜسّا يٝؼ يًشسٚخ َؿَٗٛ٘ ٕأ ٚشيو ;دسٜسّا

 يف ايؿ٤ٞ ٖصا ّسٳعٳ ٖٛ ايصٟ ،ايكطٜض ّسٳبايعٳ َػبٛق١ّٝ يٝػت ،ا٫قتها٤ عسّ أٟ

 ٕأ ايساَاز ٜط٣ ٚشلصا .اجملاَع ّسٳبايعٳ َطتبْط ايصاتٞ اٱَهإ ٕأ ٚشيو; ا٭عٝإ

 ايسٖطٟ، ّسٳبايعٳ عٓ٘ طٜعبِّ َا ٖٚٛ ،شاتٗا ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ ّسٳعٳ َٔ بٕٓٛع َػبٛق١ْ ا٭ؾٝا٤

 ؾإشٕ»اٱميإ:  تكِٜٛ يف ايساَاز ٜكٍٛ ايكسز ٖصا ٚيف .ظَاّْٝا أٚ شاتّٝا َّاسٳعٳ ٚيٝؼ

ٟٸ اؿسٚخ  ايكطٜض عسَٗا بعس َٔ إ٫ٓ ايٛدٛز يف ايصات زخٍٛ ٜهٕٛ ٫ ٕأ ٖٛٚـ  ايسٖط

 ايصاتٞ اؾٛاظ طباع سٝح َٔ ،اؾا٥عات مج١ً ىلإ بايٓػب١ املا١ٖٝ يٛاظّ َٔـ 

 .ٚايسٖطٟ ٚايصاتٞ ايعَاْٞ ٚاؿسٚخ ايعَإ بني ا٫ضتباط ايساَاز٫ ٜٓؿٞ ٚ .(9)«املؿذلى

 ٜكٍٛ ايكسز ٖصا ٚيف .ايج٬ث١ ا٭ْٛاع ؾٝ٘ ػتُع ايساَاز عٓس ظَاْٞ سازخٺ ؾهٌ

 يٝػتٚ املعاْٞ، اخت٬ف بػٳَع املؿّٗٛ يف َتبا١ْٜٓ ٖٞ إمنا ا٭قػاّ ٖصٙ إٕ»: ايساَاز
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ٌټ. ٚاسس َٛنٕٛع يف ا٫دتُاع بػٳَع لايتشٗك يف َتكاز١َْ ٖٞ  فتُعٴ ظَاْٞٛ سازخٺ ؾه

ٞٸ سازخٷ ْ٘إؾ ،مجٝعّا ٬ث١ايج اؿسٚخ أْٛاع  َطًٕل يٝؼ بعس بايؿعٌ ٚدٛزٙ سٝح َٔ شات

ٞٸ اٱَهإ طباع بػٳَع ،بايصات بعسٜٸ١) ايصات، ْؿؼ َطتب١ يف ٟٸ سازخٷٚ ;(ايصات  زٖط

 ;١(زٖطٜٸ بعسٜٸ١) ايسٖط يف طٜضايك ّسٳايعٳ غبل بعس بايؿعٌ ايٛدٛز سكٍٛ سٝح َٔ

ٞٸ سازخٷٚ ٕٕ بايؿعٌ اؿاقٌ ٚدٛزٙ اختكام سٝح َٔ ظَاْ  َ٘سٳعٳ ظَإ بعس ٖٛ بعَا

ٝٸ١ بعسٜٸ١) َإايع اَتساز يف املػتُطٸ ٟٸ اٱَهإ ع٬ق١ بػٳَع ،ظَاْ  .(10)«(ا٫غتعساز

ٟٸ اؿسٚخ ٕأ ٜعٗط ٚبٗصا ٞٸ اؿسٚخ ٜؿب٘ ايسٖط  ٕأ ٚشيو ،َا بًشاظٺ ايعَاْ

ٞٸ اؿسٚخ ٞٸ َ٘سٳبعٳ ايؿ٤ٞ َػبٛق١ٝ ٖٛ ايعَاْ ٟٸ اؿسٚخ أَا ،ايعَاْ  ؾٗٛ ايسٖط

ٞٸ َ٘سٳبعٳ ايؿ٤ٞ َػبٛق١ٝ  اؿه١ُ َٔ سكٸًٓاٙ َا ع٢ً»: ايساَاز ٜكٍٛ سٝح ،ايٛاقع

ٝٸ١ ٛٸ٠ بإْهادات املٓهذ١ ايٓهٝذ١ ايُٝاْ ٝٸ١ ايك  ايكٝاغات إيٝ٘ تٵأزٻ ضٜجُا ايعك٬ْ

ٝٸ١ ٝٸ١ اٱناؾاتٚ ايدلٖاْ ٕٕ ث٬ث١ يًشسٚخ ٜهٕٛ إٔ ٜؿب٘ ايطبٸاْ  :١ًقكٻ َعا

 :ايؿ٬غؿ١ عٓس ،ي٘ ٜكاٍٚ بايصات، ّسٳبايعٳ ٤ ايؿٞ ٚدٛز َػبٛقٝٸ١ :أسسٖا

ٞٸ اؿسٚخ  .زا٥ُّا ي٘ املٛدس٠ عًٓت٘ بٛدٛز أبسّاٚ ٫ّظٳَأ اؿازخ ٚدٛز ٜٓايف ٫ٚ ،ايصات

ٝٸ١، ٫ ،غطَسٜٸ١ٚ زٖطٜٸ١ َػبٛقٝٸ١ّ َ٘سٳبعٳ ٤ ايؿٞ ٚدٛز َػبٛقٝٸ١ :ٚثاْٝٗا  بإٔ ظَاْ

 با٫غتُطاض كـاملتٸ غرل ،فطٵايكِّ ّسٳايعٳ بأقٌ ايٛاقع يف َعسَّٚا ٤ ايؿٞ ٜهٕٛ

ِٸ َكابً٘،ٚ  ٜكطًض َا أسلٸ ٜهٕٛ إٔ ٜؿب٘. ٚايٛدٛز إىل ّسٳايعٳ فطٵقٹ َٔ أخطز قس ث

ٟٸ اؿسٚخ ٖٛ تػُٝت٘ يف عًٝ٘  .ايسٖط

ٝٸ١، َػبٛقٝٸ١ّ َ٘سٳبعٳ ٤ ايؿٞ ٚدٛز َػبٛقٝٸ١ :ٚثايجٗا  ؾطط ٚدٛزٙ ّٜتكسٻ بإٔ ظَاْ

ُٸ٢ ٖٛٚ ايعَإ، َٔ  ع٢ً ٜكطًض إٔ طَطؾٳ ٫. ٚايعَاْٞ باؿسٚخ اؾُٗٛض عٓس املػ

ٞٸ اؿسٚخ دعٌ  نطٚض٠ْ عًٝ٘ ؼسٚ مٓما يٝؼ أْٸ٘ ٫ٓإ ا٭خرلٜٔ، بني املؿذلى يًكسض ايعَاْ

ٝٸ١ ٚٸٍ، ا٫قط٬ح يف دٓاح ؾ٬ ؾطعٝٸ١، أٚ عكً ٕٸٚ ا٭  أٜهّا، ٚقاٍ. «اٜٙتعسٸ ٫ اؿلٸ نأ

ٟٸ اؿسٚخ بني ايسقٝل ايؿطم ّٓاَبِّ ٞٸ ايسٖط ٞٸ ٚايصات ٕٸ يًعكٌ إٓ قس ٚإش»: ٚايعَاْ ِٸ أ  ٜت

ٕٸ :اؿه١ُ اغتٛا٤ يف اغتبإ ؾكس بايدلٖإ ْٛضٙ ٟٸ اؿسٚخ أ ٕٵٚ ايسٸٖط ٜٳ إ  اؿسٚخ ٔٳبا

ٞٸ  يف ٜهاٖٝ٘ٚ ،املٛنٛعات يف لشٗكايت بػٳَع ٜػاٚق٘ يهٓٸ٘ ،املع٢ٓ بػٳَع ايصٸات

ٞٸ اؿسٚخٚ ا٫غتػطام; ع٢ً اؾٛاظ عامل عُٛز اغتٝعاب ٔٷ ايعٸَاْ  بػٳَع شلُا َباٜ



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

ٕٸ يٝؼ. ٚيًُٛنٛعات ايعطٚض بػٳَع َُٓٗا أخلٸٚ ،املع٢ٓ ٌٸ أ ٟٸ سازخٺ ن  ؾٗٛ زٖط

ٞٸ سازخٷ ٕٸ بٌ ايبتٸ١، ظَاْ ٌٸ إ ٞٸ سازخٺ ن ٟٸ سازخٷ ؾإْٸ٘ شات  .(11)«بتٸ١ زٖط

ٟٸ اؿسٚخ يف امل٬ى ٕأ ايساَازرل٣ ؾ ايسٖطٟ اؿسٚخ ٬َى عٔ ٚأَا  ايسٖط

ٞٸ ٞٸ اؿسٚخ يف امل٬ى عٔ ٚىتًـ ،ٚاسس ٚايصات  اؿسٚخ يف امل٬ى ٕإ سٝح ;ايعَاْ

ٞٸ اؾٛاظ ٖٛ ٚايسٖطٟ ايصاتٞ  اؾٛاظ ٖٛ ايعَاْٞ اؿسٚخ ٬َى بُٝٓا ،ايصات

ٟٸ ٟٸ اؿسٚخٚ ايصاتٞ اؿسٚخ ٬َى اإمن ؾإشٕ» :ايساَاز ٜكٍٛ .ا٫غتعساز  طباع ايسٸٖط

َٸاٚ بايصٸات، اؾٛاظ ٞٸ اؿسٚخ أ . ا٫غتعساز مبع٢ٓ ٖٛ ايصٟ ،اؾٛاظ ؾ٬ُن٘ ايعَاْ

ٌٸ ٞٸ سازخٺ ؾه ٞٸ ظٛاظٙ اؾاعٌ عٔ ايؿٝهإ ضٴَتكشِّ ٖٛ شات ٕٸ ،ايصات  اؿسٚخ ي٘ ؾإ

ٟٸ ٌٸ. ٚغرل ٫ ايسٸٖط ٕٴ ٖٛ بٌ ،اتبايص اؾٛاظ مبذطٸز ضكشټايت شيو ي٘ يٝؼ َا ن  َطٖٛ

ٟٸ، باؾٛاظ ايٛدٛز  .(12)«أٜهّا ظَاْٞ سازخٷ اؿسٚثني ٓوٜٵشٳ َع ؾإْٸ٘ ا٫غتعساز

 

  ــــــ سِٜٓاهدَّ احلدٗخ ثباتإل اهربآنياألدٓهٞ ٗ

 ــــــ اهعقوٚٞ اهربآني ـ1

ِٸ ٕٕ أٖ ٍٸ بطٖا ٞٸ اؿسٚخ بني امل٬ظ١َ إثبات ب٘ ايساَاز ٖٛ اغتس ٟٸ ايصات  .ٚايسٖط

 ايع١ًٓ ٫ غٝٻُاٚ ايع١ًٓ، شات ّتكسټ ٕٸأ يسٜو املٓكطح َٔ شٕإ أيٝؼ» ايساَاز: ايػٝس ٜكٍٛ

ايعك١ًٝ...  املطتب١ بػٳَع بايصات، ّاَتكسټ اجملعٍٛ املعًٍٛ شات ع٢ً ايؿاع١ً، اؾاع١ً

ٌٻ ايؿعٸاٍ ٟايباض شات َطتب١ عٔ طٷَتأخِّ ٞٸاؾًُ ْعاَ٘ دعا٤أ ظُٝع ا٭ندل ؾايعامل  د

 ْؿؼٚ اؿلٸ ٟايباض َا١ٖٝ عني عٝإا٭ َنت يف ا٭قٌٝ ايٛدٛز ٕأ تبني شإ. ٚبتٸ١ّ شنطٙ،

 سامٸ يف غبشاْ٘ َٛدٛزٜٸت٘ٚ ،ٚاسسٷ ٖٓاى ايعٝين ايٛدٛز سامٸٚ ايعك١ًٝ ؾاملطتب١ سكٝكت٘،

ٌٸ َٔ اؿٓك١ يصات٘ ايعك١ًٝ املطتب١ بعٝٓٗا ٖٛ ا٭شٖإ، خاضز َنتٚ ،ا٭عٝإ نبس  ن

 َطتب١ مبٓعي١ ٞٸايطبٛب ايعامل يف اـاضز َنتٚ عٝإا٭ سامٸ يف قٸ١ًأاملت ؾاملٛدٛزٜٸ١. د١ٗٺ

 شٕإؾ... َهإاٱ عامل يف ،ٖٞ ٖٞ سٝح َٔ ،َج٬ّ ايعكٌ َاٖٝٸ١ ٚأ ْػإاٱ شات

 خٸطّاأت أنإ عًٝ٘ غٛا٤ ،َطًكّا غبشاْ٘ ٚٸٍا٭ اؿلٸ ٟايباض عٔ بايصات طايتأخټ

ٝٸ١ . ٟٸايسٖط ٞٸا٫ْؿهان طايتأخټ ىلإ ٜطدع بايطبع، خٸطّاأت ّأ باملاٖٝٸ١ خٸطّاأت ّأ باملعًٛي

ٌٻ ٘،َٴتكسټٚ  ٚأ باملاٖٝٸ١ ّاَتكسټ ٚأ ١ٝبايعًٓ َّاتكسټ نإ غٛا٤ ،َطًكّا بايصات ٙ،طٴِنشٹ د
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 ٫ٚ يًشلٸ، عكًو دٓاح ضٵؾاخؿٹ ...ٟٸايػطَس ٟٸا٫ْؿطاز ّايتكسټ ىلإ ٜطدع بايطبع، َّاتكسټ

 .(13)«اؾاًٖني َٔ ٔٻتهْٛٳ

 أٟ،بايصات َّاتكسٸ املعًٍٛ شات ع٢ً ايؿاع١ً ايع١ً شات ّتكسٸ ٕأ ٜط٣ ايدلٖإ ٖصا

ٔٸ. ايؿ٬غؿ١ إمجاع عًٝ٘ ٖٚصا .ايعك١ًٝ املطتب١ بػٳَع  يف ٜهٕٛ ٫ املعًٍٛ ٚدٛز يه

 ٚإمنا ايع١ً، شات َٔ إ٫ٓ املعًٍٛ شات ىلإ ٜكٌ ٫ ايٛدٛز ٕأ ٚشيو; ايع١ً شات ٚدٛز َطتب١

 ،املعًٍٛ شات َطتب١ بػٳَع ١ٝٸعٹامَل ٖصٙ ايٛدٛز، يف ١ٝٸعٹَٳ املعًٛي١ٝٚ ١ٝايعًٓ بني ٜهٕٛ

 ايساَاز اٖازلٸ ٚاييت ،١ايعًٓ شات بػٳَع ٫ ،ايسٖط ٖٛ ايصٟ ،ايٛاقع َنت بػٳَٚع

ُٸ غرل ١ٝٸعٹبامَل  ،ايٛدٛز يٛادب َطًل ٚعا٤ٷ ايػطَس ٕأ ٚمبا .املطًك١ ١ٝٸعٹامَل ٚأ ١ُامله

َٳ ،املعًٛي١ٝٚ ١ٝايعًٓ بني اْؿهاْى ٖٓاى إشٕ ايسٖط، ٩ٙٚعا ٚايعامل  ا٫ْؿهاى ٖصا زټطٳٚ

 ايصات١ٝ ايع٬ق١ باعتباض ٫ ،غطَسّٜا َّاتكسټ َطًكّا بايصات ّٷَتكسِّ ايٛدٛز ٚادبإٔ  ٖٛ

 يف ّاملتكسٸ ٚدٛز عٔ طاملتأخِّ ـؽًٗ باعتباض بٌ املعًٛي١ٝ،ٚ ١ٝايعًٓ بني ا٫ؾتكاضٟ لٚايتعًٗ

ٛټ ميهٔ ٖٚصا،ايٛاقع ٛٸ ٕأ يًعكٌ سٝح، ايعَاْٞ ايٛدٛز يف ضٙتك  بني اَتسازّا ضٜتك

 َنت يف سعٵٚايبٳ ٌبٵايَك بني اْؿهاىٺ بػٳَع أٚ ;ايعَاْٞ ّايتكسټ ٖٛ ٖٚصا ،املعًٛي١ٝٚ ١ٝايعًٓ

 ؾٗٛ ّازٖطٜٸ طّاتأخټ طٷَتأخِّ ْ٘أ ٚمبا ،ّازٖطٜٸ طّاتأخټ يعاملا طتأخټ ٜػتًعّ ٖٚصا ايٛاقع،

 طّاَتأخٸ يٝؼ ٭ْ٘ ;ّاظَاْٝٸ سسٚث٘ ٜهٕٛ ٕأ ميهٔ ٫ ٭ْ٘; ايسٖطٟ باؿسٚخ سازخٷ

ٝٸ طّاتأخٸ  ايسٖطٟ. باؿسٚخ سازخٷ ايعامل ٕأ ٖٚٛ ،املطًٛب ؾجبت،ّاظَاْ

 

 ــــــ اهِقوٚٞ ٞاألدٓهـ 2

بؿإٔ  ْعطٜت٘ يف يٝ٘إ شٖب ملا ساتٷَ٪ِّ ٖٞ ايساَاز ايػٝس غاقٗا اييت زي١ا٭ ٖصٙ

 ،عك١ًٝ ي١ْأَػ اؿسٚخ ي١أَػ ٕ; إش إايؿكٗٞ باملع٢ٓ ١ّزٓيأ ٚيٝػت ،ايسٖطٟ ؿسٚخا

 .ؾطع١ٝ ي١ّأَػ ٚيٝػت

٘ٺ ،ايساَاز ٚقس اغتطاع ٞٸ نؿكٝ  ط٘ٚتػًٗ ،١آْٝايكط يٰٜات ايسقٝل بؿُٗ٘ ،ٚضداي

ٟٸ اؿسٚخ يف ْعطٜت٘ ع٢ً ٜدلٖٔ ٕأ ،ايطٚاٜات زقا٥ل ع٢ً ايعُٝل  آٜات ٠بعسٸ ايسٖط

ِٸ ٖٛ َا َٓٗا نتاض ٚئ .ٚضٚاٜات ُٸ ٗانًٓ ٭ْٗا ;أٖ  ٜهٌُ بعهٗا ٕأ لس بٌ ،١َْٗ

ِٸ َٔ ٖٚصا خط،اٯ  َػتٓبطٺغطٛض  َا بني تكطأ إٔ بايػٌٗ إش يٝؼ ;عٖاميِّ َا أٖ
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 ٜٓاغب مبا بعهٗا ْصنط غٛف ٚشلصا. ن٬َ٘ لتًدِّ ٕأ ميهٔ ؾهٝـ ،نايساَاز

 ايساَاز ٕأ ٚخكٛقّا ،١َػتكًٓ َكاي١ٺ يهتاب١ قاؿ١ْ ٚسسٖا ؾٗٞ ٚإ٫ٓ ،املكاي١ سذِ

 نتب٘ يف ا٭خط٣ ا٭بٛاب ٚبعض ،(ايكبػات) نتاب٘ َٔ ايطابع ايكبؼ لخكٻ بٓؿػ٘

 .ا٭زي١ شلصٙ ،ا٭خط٣

 ىطز يهٞ ;ٚؾطسٗا ،ايكطآ١ْٝ اٯٜاتَٔ  عسزّا ايطابع ايكبؼ يف ايساَازشنط 

ِٸ ،يًسٖط َؿَٗٛ٘ ٜٓاغب َا اتٗاطٝٸ َٔ ٟٸ اؿسٚخ ث  .ضٚاٜات ٠بعسٸ شيو سأٜٻ ثِ ،ايسٖط

 : ؾٗٞ اعتُسٖا اييت اٯٜات أَا

ِٵ اَٳ﴿ قا٥ٌ: َٔ ععٻ ـ قا1ٍ ِٵ ٫َٚٳ خٳًُِكُه ٕٻ اسٹسٳ٠ٺٚٳ َنٓٳِؿٕؼ ٫ٖٔإ بٳعٵجٴُه ُٹٝعٷ اهلَل ٔإ  غٳ

 .(28)يكُإ:  ﴾بٳكٹرلٷ

ٌٻ ـ قا2ٍ ٌٻ﴿ ٘:غًطاْٴ د ّٕ ُن ٛٵ ٛٳ ٜٳ ٕٕ ؾٹٞ ٖٴ  .(29)ايطمحٔ:  ﴾ؾٳِأ

ٌٻ ـ قا3ٍ ٛٳ﴿ ٙطٴِنشٹ د ٖٴ ِٵ ٚٳ ُٳ َٳعٳُه ٓٳ ٜٵ ِٵ اَأ ٓٵتٴ  .(4)اؿسٜس:  ﴾ُن

ٌٕ َٔ ععٻ ـ قا4ٍ ُٵشٴٛ﴿ :قا٥ ٓٵسٳٙٴٚ ٜٴجٵبٹتٴٚ ا٤ٴٜٳؿٳ اَٳ اهلُل ٜٳ ّټ عٹ )ايطعس:  ﴾ابٹاِيهٹتٳ ُأ

39). 

ـَ ،اؿلٸ عٓس َتػا١ْٜٚ ا٭ؾٝا٤ ٕأ ايساَازٜبني  ٚايجا١ْٝ ا٭ٚىل اٯ١ٜ يف  لًِؾا

 شيو ٚغرل ٚايٓٗٞ ٚا٭َط ٚاٱَات١ اٱسٝا٤ٚ ٚايتهٜٛٔ ٚاٱهاز ٚايبكط ٚايػُع حعٵٚايبٳ

 ٜكٍٛ .ْؿػٗا يٮؾٝا٤ ضادعٷ ٚايتعاقب ٚايتسضٜر ايتؿاٚت ٚإمنا ،ٚاسس ؾ٤ٞٷ اهلل عٓس ٖٛ

ٞٸ ٫ٚ قاضٸ ٫ٚ طَتػِّ ٫ٚ ثابتٺ َٔ ؾُا»شيو:  يف ايساَاز ٞٸ ٫ٚ تسضه ٞٸ ٫ٚ زؾع  إ٫ٓ ظَاْ

 ايتسضٜر إمنا املتػٝٸطاتٚ ايتسضهٝٸاتٚ .ٚدٛزٙ غبشاْ٘ إيٝ٘ َػتٓسٚ ،فعٛي٘ ٖٛٚ

 غبشاْ٘، إيٝ٘ بايكٝاؽ ٫ ايعَإ، يف ٚدٛزٖا باعتباضٚ ،أْؿػٗا بػٳَع ؾٝٗا ايتعاقبٚ

 .(14)«ٚاسس٠ َطٸ٠ٺ ؾٛم َتعسٸز٠ َطاضّا ؾت٘تعطٻ قس َا ع٢ً ايسٖط، يف ٚدٛزٖا بػٳَعٚ

 َٚع ،ٍظٳاَ٭ ىلإ سبٳاَ٭ َٔ ١ْٝٸعٹَٳ ٖٞ اؿلٸ ١ٝٸعٹَٳ ٕأ ىلإ ٜؿرل ايجايج١ اٯ١ٜ يفٚ

 إشٕ. عكٕط زٕٚ بعكٕط ككٕٛم غرل «نٓتِ» اؾُع نُرل خطاب ٕإ سٝح ،اؾُٝع

ِٸ .١طٜٸٖٵزٳ ١ْٝٸعٹَٳ ١ٝٸعٹامَل ٖصٙ ٛٳ ﴿ :١ٜاٯ بصنط ن٬َ٘ سِّٜ٪ٜ ث ٖٴ ٛٳ٣ ثٳ٬َثٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٔٵ ْٳذٵ َٹ ٕٴ  َٳا ٜٳُهٛ

ْٳ٢ ٚٳ٫َ َأزٵ ِٵ  ٗٴ ٛٳ غٳازٹغٴ ٖٴ ُٵػٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٚٳ٫َ خٳ ِٵ  ٗٴ ٚٳ٫َ َأِنجٳ ضٳابٹعٴ ٔٵ شٳيٹَو  ٓٳَٹ ٜٵ ِٵ َأ ٗٴ َٳعٳ ٛٳ  ٖٴ ُٳا طٳ ٔإ٫ٖ 

 سٝح ١،زٖطٜٸ ١ٝٸعٹَٳ ؾٝٗا ١ٝٸعٹامَل ٕأ ،اٯ١ٜ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ، ايساَازٚقس أٓنس  .﴾َناْٴٛا
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 باب يف اؿٓك١ ٚسست٘ زخٍٛ يعسّ ;بايعسز ٫ ،ٝٸ١عٹبامَل غازغِٗٚ ضابعِٗ ٜعين»قاٍ: 

 غبشاْ٘، إيٝ٘ ٫ ،«نٓتِ أُٜٓا»ٚ «ناْٛا أُٜٓا» يف إيِٝٗ ٕٛٵايَه إناؾ١ٚ .ا٭عساز

٘ٷ  عًِٝٗ ايػطَسٟ ّايتكسټٚ ٚدٛزِٖ، بػٳَع إيِٝٗ بايٓػب١ ايسٖطٜٸ١ ٝٸ١عٹامَل إٔ ع٢ً تٓبٝ

 يٝؼ املعًٍٛٚ املعًٍٛ، شات َطتب١ يف قاي١ ٫ َٛدٛز٠ْ ايع١ًٓ إش ;غبشاْ٘ ٚدٛزٙ بػٳَع

 غبشاْ٘ اهللٚ ا٭ؾٝا٤ ؾهاْت .عًٝو ْاٙٛٵًَتٳ قس َا ع٢ً ايع١ًٓ، شات َطتب١ يف مبٛدٛزٺ

 ٚشيو ;ايسٖط ىلإ تؿرل ؾٗٞ ا٭خط٣ اٯٜات أَا. «٤ٷٞ ؾ َع٘ ٜهٔ ملٚ اهلل نإٚ َعٗا،

ٚٸ ،تٞٚاٯ ايػابط ؾٝ٘ هتُع سٝح; يًسٖط قؿ١ ايجبات ٕ٭  ايعَإ غ٬ف ،خطٚاٯ ٍٚا٭

ِٸ َٚٔ. املػتكبٌ عٔ ٚاؿانط اؿانط عٔ املانٞ ؾٝ٘ ىتًـ ايصٟ  ْ٘أ ٖٞ إؾاضات٘ أٖ

 ط٬ق١ٝاٱ ع٢ً ١ايسآي «إشا»ٚ ،بايجبات ٚاضتباطُٗا «ٔٵُن»ٚؾعٌ  «ا٭َط»ن١ًُ  بني مؾطٸ

 ،بايعَإ املطتبط زٚايتسضټ ضٚايتهطټ طايتهجټ ع٢ً ١ايسآي «ُانًٓ»ٚ ايٛدٛب١ٝ اؿكٝك١ٝ

ْٻُا﴿غكٛقٗا:  ٚاسس٠ قٛض٠ٺ غرل يف ْ٘،أؾ تعاىل ٚقاٍ»ايساَاز:  ٜكٍٛ ٙٴ ٔإ َٵطٴ  ازٳَأضٳ أإشٳ َأ

ٝٵ٦ّا ٕٵ ؾٳ ٍٳ َأ ٘ٴ ٜٳُكٛ ٔٵ َي ٕٴ ُن ٝٳُهٛ  فٛٵدٳ َٔ اٱخطاز أعين ،ٞٸبساعاٱ اٱهاز عٔ طعبٻ .﴾َؾ

. «ٔٵُن» :قٍٛٚ «ا٭َط» بـ ايسٖط يف ايجباتٚ ايٛدٛز َنت ىلإ ايباتٸ ايًٝؼٚ ايكطٜض ّسٳايعٳ

 اٱهاز عٔ. ٚا٫قط٬سات بعض يف «ٞٸايطمحاْ بايٓؿؼ» عٓ٘ ايتعبرل ٚقع ُاضٴبٳٚ

. «ايتٓعٌٜ»ٚ «اٱْعاٍ» ـب ايعَإ، أٟ ز،ايتذسټٚ ّايتكطټ أؾل يف اٱسساخ ٖٛٚ ايتهٜٛين،

ٝٸ١ ايتشكٝكٝٸ١ ط٬قٝٸ١اٱ «إشا» آثطٚ .ايتعبرلات أمتٸٚ ،ايهٓاٜات بًؼأ َٔ شيوٚ  ع٢ً ايٛدٛب

ٖټ ٜكضٸ ٫ إش ايتسضهٝٸ١، ايتهطٜطٜٸ١ ايتهجرلٜٸ١ «نًُٓا»  ٕٚ٪ايؿ يف ٌايتٓٗكٚ ايتسضٜر ِتٛ

ٝٸ١ دٓاب طٛاض ىلإ بايكٝاؽ ا٭سٛاٍ،ٚ  .«ايطبٛب

 ايجبات ع٢ً ايسٖط يف ٘نًٓ ضٝٵايَؿ ٕأب ايكطآ١ْٝ اٯٜات ع٢ً تعًٝك٘ ايساَاز ٚختِ

 املًو ِٚعاَي ;ٚاؿُس ا٭َط ِعاَي :ىلإ ِايعاَي ِٚقػٻ .زايتسضټٚ ايػ٬ٕٝ ع٢ً ٫ ،ٚايسٚاّ

ـَ ٚٸ ضبط سٝح; لًِٚا  ٕٸأ أزضٜٓاى ؾكس :ايساَاز ٜكٍٛ ،بايعَإ خطٚاٯ ،ايٛاقع مبنت ٍا٭

 ثبات ٚعا٤ يف اؾٛز ضؾضٚ ضٝٵايَؿ غذاٍ ٜكبٸ غًطاْ٘، تعاظِ ايؿعٸاٍ، ايؿٝٸاض

 ٫ هعٌ،ٚ ٜؿعٌٚ ،ٜكٓعٚ ٜبسع ٜعاٍ ؾ٬ ٚاسس٠، قبٸ١ّ أبسّا ،ايسٖط ٖٛ صٟاي ،ايٛدٛز

 طٖاغٵبَأ ايعٛامل ؾٝؿٝض .ايجباتٚ ايكطاض ع٢ً بٌ ا٫غتٝٓاف، ع٢ً ٫ٚ ،ايػ٬ٕٝ ع٢ً

ٝٸ١ غرل ،ٚاسس٠ َطٸ٠ّ َعّا ٝٸ١ ٫ٚ ،ظَاْ  َنتٚ ايٛاقع نبس ؾؿٞ اؿُسٚ ا٭َط ِعاَي َٸاأ ;آْ



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

ٕٕ يف ٫ ا٭عٝإ، ٕٕ يف ٫ٚ ظَا ـَ ِعاَي َٸاأٚ ;َهإٚ ٕعسِّ يف ٫ٚ آ  ا٭ظ١َٓ ؾؿٞ املًوٚ لًِا

ٌٸ ا٭َه١ٓ،ٚ سٝاظا٭ٚ ْاتاٯٚ  ٕعسِّٚ ،غكٛق٘ ٚقتٺ يف ،بؿدكٝٸتٗا ٖٜٛٸ١ٺ ن

  .(15)«بعٝٓ٘

 ;املػتؿٝض ايٓكٌ َتٛاتط ٖٛ َا :أقػاّ ث٬ث١ ىلإ ُٗاقػٸ ؾايساَاز ايطٚاٜات أَا

ِٸ ;املنت َتٛاتط ٖٛ َٚا  .ايب٬غ١ ْٗر يف ايع١ًٜٛ اـطب ث

 تدٖؿ»: قاٍ ْٸ٘أ |ايدلاٜا غٝٸس عٔؾ، املػتؿٝض ايٓكٌ َتٛاتط ٖٛ َا أَا

 .(16)«ـشٴايكټ تٵٜٛٳُطٚ ،ا٭ق٬ّ

ٚٸ إٕ» :×ٚقاٍ : نتب؟ قاٍأ َا: ؾكاٍ ،بٵانتٴ: ي٘ ؾكاٍ، ايكًِ اهلل خًل َا ٍأ

ٔٷ ٖٛ َاٚ ٜهٕٛ َاٚ نإ َا ،ايكسض  .«ا٭بس ىلإ نا٥

 قٍٛ عٔ ٦ٌغٴ ْٸ٘أ ،×ايكازم اهلل عبس ٞأب عٔؾ املنت، َػتؿٝض ٖٛ َا ٚأَا

ٌٻٚ ععٻ اهلل ُٳ﴿ :د ٌٸ َٔ اغت٣ٛ»: ؾكاٍ ؟﴾ اغٵتٳ٣ٛ اِيعٳطٵٔف عٳ٢ًَ ٔٴايطٻسٵ  ؾًٝؼ ،٤ٺٞ ؾ ن

ٌٸ َٔ اغت٣ٛ ،قطٜبٷ َٓ٘ ٜكطب ملٚ ،بعٝسٷ َٓ٘ ٜبعس مل ،٤ٺٞ ؾ َٔ إيٝ٘ قطبأ ٤ٷٞ ؾ  ن

 .(17)«ؾ٤ٞٺ

ٕٴ اَٳ﴿» :ايتٛسٝس نتاب يف ايكسٚم، ططٜل َٔ :َٚٓٗا ٔٵ ٜٳُهٛ  ٫ٖٔإ ثٳ١ٺثٳ٬َ  ْٳذٵ٣ٛ َٹ

ٛٳ ِٵضٳ ٖٴ ٗٴ ُٵػٳ١ٺ ٫َٚٳ ابٹعٴ ٛٳ ٫ٖٔإ خٳ ِٵغٳ ٖٴ ٗٴ ٔٵ  َأزٵ٢ْ ٫َٚٳ ازٹغٴ ٛٳ ٫ٖٔإ َأِنجٳطٳ ٫َٚٳ يٹَوشٳ َٹ ِٵ ٖٴ ٗٴ ٓٳُا َٳعٳ ٜٵ  َأ

 اغتذلٚ ،قذٛب سذابٺ بػرل استذب خًك٘، غرل سذابٷ خًك٘ بنيٚ بٝٓ٘ يٝؼ .﴾اْٴٛاَن

 .«املتعاٍ ايهبرل ٖٛ إ٫ٓ إي٘ ٫ َػتٛض، غذٕل بػرل

ـُ ٚأَا  اهلل قًٛات قٛي٘ ايب٬غ١ ْٗر ططٜل َٔ :ُٓٗاؾ ،اؿٝسض١ٜ بَطا

ٍٷ ي٘ تػبل مل صٟاي هلل اؿُس» عًٝ٘: تػًُٝات٘ٚ  ٜهٕٛ ٕأ قبٌ ٚٸ٫ّأ ؾٝهٕٛ ،سا٫ّ سا

ٔٷ ؾٝٗا ٖٛ :كاٍؾٝٴ ا٭ؾٝا٤ يف ٌٵوًُ مل ،باطّٓا ٜهٕٛ ٕأ قبٌ ظاٖطّاٚ ،آخطّا  ملٚ ،نا٥

ٔٷ َٓٗا ٖٛ :كاٍؾٝٴ عٓٗا َأٓٵٜٳ  .(18)«با٥

ٌٸ ع٢ً ايساَاز ايػٝسٚمل ٜعًٚل   بٌ ،ٜاتاٯ يف ؾعٌ نُا ،ٚخطب١ سسٜحٺ ن

ـُ ايطٚاٜات يبعض ضتعطٻ  لسٙ سٝح ،خطاٯ ايبعض ٚتطى ;ٚايتعًٝل بايؿطح بَطٚا

ـَ قؿات ْؿٞ إىل تؿرل اييت يًطٚا١ٜ ؾطس٘ يف أغٗب  لًِخٳ ٚنٝؿ١ٝ اؿلٸ عٔ لًِا

ٍٕ ٘غبشاْ اؿلٸ إٔإىل  أؾاض سٝح ،ِايعاَي  ٜٔٵاَ٭ ،مجٝعٗا ٚقؿات٘ اـًل عٔ َتعا
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 ;نإ نُا ٕاٯ ٖٚٛ ،ظَإ ٫ٚ َهإ ٫ سٝح نإ اؿلٸ ٚإٔ ;شيو ٚغرل ـٝٵٚايَه

ـَ خًل ْ٘أ ٫ ،ؾ٤ٞ َٔ ٫ خًل ٚأْ٘  إٔ يف ظٗٛضّا ٚيٝؼ ْلٌّ ٖٚصا .ؾ٤ٞ ٫ َٔ لًِا

 ٜهٔ ٚمل نإ اؿلٸ إٔ ٚمبا .ايسٖط عامل يف ايكطٜض ّسٳبايعٳ َػبٛقّا نإ ايعامل

 ،ايػطَس يف ٘غبشاْ اؿلٸ تػطَس إىل إؾاض٠ْ ؾٗٞ ،ايطٚاٜات ب٘ دا٤ت نُا ،لٷًِخٳ

ٟٸ ايجبات سٝح  . ٚا٭ظيٞ ا٭بس

ـُ أَا  ٚأغٗب ،بعٕض زٕٚ بعهٗا ؾطح سٝح ،ايطٚاٜات َجٌ َعٗا ؾتعاٌَ بَطا

ـَ إىل قطاس١ّ تؿرل اييت اـطب١ يف : قًتٴ»ايساَاز:  سايػٝ ٜكٍٛ .ايكطٜض ّسٳايعٳ بعس لًِا

ٝٻ  ايذلزٜس ٕأ ٖصٙ ايبًٝػ١ ايؿطٜؿ١ بًؿعت٘ تػًُٝات٘ٚ عًٝ٘ اهلل قًٛات ٫َْٛاٚ غٝٸسْا ٔؾب

 أٚدس ٘غبشاْ اهلل ٕأ ؾايكشٝض... يٮقػاّ َػتٛفٺ ٫ٚ ،يًؿكٛم ساقط غرل ٖٓاى

: قٌٝ ؾإشا .٤ٞ ؾ َٔ أٚ ٤ٞ ؾ ٫ َٔ أسسثٗاٚ أٚدسٖا ْ٘أ ٫ ٤،ٞ ؾ َٔ ٫ أسسثٗاٚ ا٭ؾٝا٤

 اؿلٸ نإ بٌ. اؾٛاب ٜػتشلٸ مل ٤؟ٞ ؾ ٫ َٔ أٚ ٤ٞ ؾ َٔ ا٭ؾٝا٤ خًل اـايل ٌٖ

ِٕ اختٝاضٚ ،مجٝعّا ايػ٪اٍ ططيف بٳًِغٳ  ؾإشٕ ٤...ٞ ؾ َٔ ٫ خًكٗا ْ٘أ ٖٛ ثايح، خطآ قػ

ٍٷ «٤ٞ ؾ ٫ َٔ» :قٛشلِ  .(19)««٤ٞ ؾ َٔ ٫» ايكشٝض مناإٚ، َتٓاقض َتٗاؾت قٛ

 

 ــــــ صدزا آلامل عِد اهصًاُٛ احلدٗخُعسّٙٞ 

 : ايتاي١ٝ َاتاملكسٸ ع٢ً قسضا ٬ٓاملْعط١ٜ اؿسٚخ ايعَاْٞ عٓس  تطتهع

ٌٸ ٕإ سٝح ;ًعسٸي كاب١ًاي غرل ا٭دعا٤ َٔ ايطبٝع١ فُٛع١ْ ِـ عاَي1  َٓٗا ٚاسسٺ ن

ٌٸ ٕ٭ ;ظَاْٞ سازخٷ  سسٚخ غ٣ٛ يٝؼ ايعامل ٖصا ٕإٚ ،اؿسٚخ ساي١ يف دع٤ ن

 .زا٥ِٚ َػتُطٸ

ـٷَتٸ ا٭دعا٤ غرل طآخ ؾ٤ٞٷٜٛدس  ٫ عتباضٟا٫ ايذلنٝب ـ يف2 ِٕ ك  َٔ عه

ٌٸ ايٓعِ. سهِ أسهاّ ٌٸ ٜهٕٛ سني اؾع٤ سهِ عٔ دٗاتٺ يف ىتًـ ايه  ايه

ٔٵ ّا;سكٝكٝٸ ّابَطٓن ٌٸ ؾشهِ شيو غرل نإ إشا يه  .اؾع٤ سهِ ْؿػ٘ ٜهٕٛ ايه

 ٜعين ٫ ٖصا اؿاٍ بطبٝع١ٚ ،بسا١ٜٺ ْكط١ُ شلا يٝؼ ايعامل سٛازخ غًػ١ً ـ إ3ٕ

 إٔ ميهٔ ٫ ا٭َط ٖٚصا ،ايجابت يٮَط ؾكط تهٕٛ ّسٳايكٹ قؿ١ ٭ٕ ;ايعامل ّسٳقٹ

 .تعاىل اهلل َٔ ّاهٝٵَؾٚ ،غ١املكسٻ اهلل شات غ٣ٛ ٜهٕٛ
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ٌٴٚ  ظَاّْٝا. سازخٷ ِايعاَي إٔ َاتاملكسٸ ٖصٙ ساق

 

 ــــــ اهصًاُٛ احلدٗخ عوٟ ٗاهِقوٚٞ اهعقوٚٞ ٞدٓهاأل

ٍٸ  مجاع:ٚاٱ ٕآٚايكط بايدلٖإ ايعَاْٞ اؿسٚخ يف تْ٘عطٜٸ ع٢ً قسضا ٬ٓامل اغتس

 

 ــــــ اهعقوٛ اهدهٚىـ 1

ٍٸ ُٸأ ،١ٺزٓيأ ٠بعسٸ ايعَاْٞ اؿسٚخ يف تْ٘عطٜٸ ع٢ً قسضا ٬ٓامل اغتس  ٫ظّ :ٗاٖ

 .اؾٖٛط١ٜ اؿطن١

 ا٭دػاّ سطنات إٔ ع٢ً ١ْزآي «اؾٖٛط١ٜ اؿطن١» ع٢ً قُٝتُأ اييت ايدلاٖني

ٌٸ شاتٚ دٖٛط زػسټٚ طتػٝټ يف دصٚضٷ شلا ايعطن١ٝٚ ايعاٖط١ٜ ِٕ ن  ٫ٚ ،ا٭دػاّ َٔ دػ

ٞٸ زػسټٚ طٷتػٝټ شلا ٜهٕٛ إٔ زٕٚ َٔ ،ا٭عطاض يف طتػٝټ بٛدٛز يًكٍٛ َكب٫ّٛ ضَدلِّ . شات

ٌٸ ٜؿٌُ عٝح ،ايطبٝع١ٝ املٛدٛزات ٖطٛٵدٳ يف ٜػطٟ زايتذسټٚ طؾايتػٝټ ٖهصاٚ  ن

ٌٸ إٔ ايصاتٞ زايتذسټٚ طايتػٝټ ٖصا يٛاظّ َٔ. ٚٚدٛزٖا  َٔ ٖٞ اييت ،ايعطن١ٝ املك٫ٛت ن

 .دٛاٖطٖا يف يًشطن١ عّابٳتٳ زايتذسټٚ طيًتػٝټ ضتتعطٻ ،اؾٛاٖط ظٗٛضاتٚ َطاتب

ٌٸ ٚدٛز عني ٖٛ زايتذسټ اؾٖٛط١ٜ اؿطن١ ْعط١ٜ ٚٚؾل  ٖصا، َٚٛدٛزٺ ن

ٌٸٚ ،زايتذسټ َعطض يف ٖٛ بًشع١ ؿع١ّ املٛدٛز ٌٸ سسٚخٷ ٖٛ ي٘ دسٜس ٚدٛزٺ ن  َػتك

ٌٸ اؾٖٛطٚ ايصات داْب يف ايعَإ ظطف يف ٜكع  باؿسٚخ عٓ٘ طعبٻٜٴ َا ٖصاٚ ٤.ؾٞ يه

 ٫ ايتشًٌٝ شلصا طبكّا. ُٚنياملتهًٚ عٓس ايعَاْٞ يًشسٚخ ّاخ٬ؾ ،اؾٖٛطٟـ  ايعَاْٞ

ٍٷ ٖٓا يٝؼ بٌ ،يًعامل ١َٓعٝٻ ظ١َٝٓ بسا١ٜٺ ْكط١ عٔ اؿسٜح ميهٔ  ْكط١ ضطٵيَؿ فا

ِٴ ٖٛ نُا ايعامل ٭ٕ; ايعامل شلصا ايبسا١ٜ ٝٸإ غًػ١ًٚ ،اؿسٚخ زا٥  ـتتٖٛق ٫ ات٘سساث

 َا إىل زايتذسټٚ طايتػٝټ ٤،ايؿٞ ْؿؼ ؾػٓذس ٣ايكٗكط ٓاعٵضدٳ َُٗاٚ ،بعٝٓٗا ْكط١ٺ عٓس

 .ي٘ ْٗا١ٜ ٫

 املٓٗر َٔ ايجايح املؿعط ، يفيًعامل ايعَاْٞ اؿسٚخ باب يف قسضا امل٬ٓ شنط

 مبع٢ٓ ،ايعَاْٞ ّسٳعٳايب ايٛدٛز َػبٛمٴ ؾٝ٘ َا ظُٝع ايعامل»: املؿاعط يهتاب ايجايح

َٴ غبل قسٚ إ٫ٓ ايؿدك١ٝ اشلٜٛات َٔ ١ٖٜٛٸ ٫ ٕأ َٳ ٖاٚدٛزٴٚ ،ٖاٚدٛزٳ ٗاعس  ،ٗاعس
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ٝٸ غبكّا  .ّاظَٓ

، ّاعٓكطٜٸ أٚ نإ ّاؾًهٝٸ ،١ٜاملازٸ اؾػُاْٝاتٚ ا٭دػاّ َٔ ٤ؾٞ ٫ باؾ١ًُٚ

 .(20)«ايؿدك١ٝٚ ايٛدٛز ثابت غرل ،اشل١ٜٛ زَتذسِّ ٖٛٚ إ٫ٓ ،ّْاسٳبٳ أٚ نإ ػّاِؿْٳ

ِٸ أسسٳ ِيًعاَي ايعَاْٞ اؿسٚخ إثباتٜٚٴعتدل  ; ّاأٜه اؾٖٛط١ٜ اؿطن١ ْتا٥ر أٖ

ٞٸايعٳسٳّ  بإثبات اؾٖٛط١ٜ اؿطن١ أقٌ خ٬ٍ َٔ ٗنياملتأٚي قسض ٜكّٛ سٝح  ايعَاْ

ٞٸ اؿسٚخ ٜٚبطٌ ِ،يًعاَي  عهؼ ع٢ًـ  ؾٗٛ. ايعَاْٞ ايبس٤ ٜعين ٚايصٟ ،ِيًعاَي ايعَاْ

 ـ يًُعًٛي١ٝ ّا٫ظَ ٜٚعتدلْٚ٘ ،ِيًعاَي ايعَاْٞ اؿسٚخ ع٢ً ٜكطٸٕٚ ايصٜٔ ،ُنياملتهًٚ

 ا٭قٌ ٚيف .ِايعاَي ٖصا َٛدٛزات َٚٔ ،املُهٓات أسس ٖٛ ايعَإ إٔ ٜجبت إٔ واٍٚ

 ايؿ٤ٞوتاز  ضأٜ٘يف ٚ. ١ٺعًٓ إىل اؿاد١ ٬َى ايعَإ يف ّسٳبايعٳ ايؿ٤ٞ َػبٛق١ٝ يٝػت

 .ايٛدٛز يف ١ْاغتك٬يٝٸ ي٘ ٜهٕٛ ٫ عٓسَا ١ايعًٓ إىل

 

 ــــــ اهِقوٛ ٚىهاهدـ 2

ٕٸ ْاطٵشَن نُا  ٚايعكٌ ايٓكٌ بني ايتٛؾٝل ٖٛ قسضا ٬ٓامل َٓٗر غابكّا ؾإ

ٍٸ عٓسَا يصيو، ٚٚايهؿـ ٌٕ ي١ٺأَػ ع٢ً ٜػتس ٞٸ بسيٝ ٞٸ ٌٕبسيٝ ٜطزؾٗا عكً  ٚأ ْكً

ـٺ ٞٸ نؿ ٌٷ ي٘ بايدلٖإ يٝ٘إ ٌَا تٛقٻ إٔ ، ٜ٪ٚنسايعَاْٞ اؿسٚخ يف عطؾاْ  َٔ زيٝ

  .ايٓكٌ

 

 ــــــ أـ اهػ٘آد اهقسآُٚٞ

ٌٕ يف ٜكٍٛ، ٗٛؾ ٞٸ اؿسٚخ ؾٛاٖس شنط يف بعٓٛإ: ؾك  «ايس٥٫ٌ» َٔ ايعَاْ

ٝٸ ايػُع١ٝ ٍٳاِيذٹبٳ تٳطٳ٣ٚٳ﴿ تعاىل: قٛي٘ :ؾُجٌ اٯٜات أَا » ١:ايكطآْ ٗٳ ا َٹسٳ٠ّدٳ اتٳشٵػٳبٴ ٞٳٚ ا  ٖٹ

ُٴطټ ٌٻٚ ععٻ قٛي٘ٚ ،﴾ابٹايػٻشٳ َٳطٻ تٳ ٌٵ﴿ :د ِٵ بٳ ٔٵ َيبٵٕؼ ؾٹٞ ٖٴ  ُأتٴٛاٚٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾دٳسٹٜسٺ خٳًِٕل َٹ

٘ٹ ُٳ خٳًَلٳ﴿ :َٛنٕع غرل يف قٛي٘ٚ ،﴾ابٹّٗاَٴتٳؿٳ بٹ ٚٳايػٻ ُٳ اَٳٚٳ ضٵضٳاَ٭ٚٳ اتٹا ٗٴ ٓٳ ٝٵ  غٹتٻ١ٹ ؾٹٞ ابٳ

ّٕ ٜٻا ٘ٴٚ .﴾َأ ٝٻ امٓم زٟايتذسټ اؿسٚخ ع٢ً اٯٜات ٖصٙ ز٫ي١ ٚد  عٓس َكاَ٘ يف ٓ٘غٓبِّٚ ٓاٙب

ّٳ﴿ قٛي٘:ٚ ;شلا ايتؿػرل ٛٵ ٟٛٔ ٜٳ ُٳ ْٳِط ِّ ا٤ٳايػٻ ٌِّ َنَط ُٳٚٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾يٹًُِهتٴبٹ ايػِّذٹ ٚٳايػٻ  اتٴا

ٜٻاتٷ ٔٛ ٘ٹ َٳِط ُٹٝٓٹ ٝٳ ٗٳٔظِيعٳ ضٵضٴاَ٭ ظٴِئعَيتٹ أإشٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾بٹ ُٹًَتٹٚٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾ااَي  ضٵضٴاَ٭ سٴ
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ٍٴاِيذٹبٳٚ ّٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾اسٹسٳ٠ّٚٳ زٳٖن١ّ اَؾسٴٖنتٳ ا ٛٵ ُٴٛضٴ ٜٳ ُٳ تٳ ٛٵضّا ا٤ٴايػٻ  ٚقٛع ْػب إمناٚ .﴾َٳ

ٕٵٚ ،ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ا٭سٛاٍ ٖصٙ  ايعٚاٍٚ زايتذسټ يف زا٥ُّا ١ايسْٜٝٛٸ ا٭دػاّ ناْت إ

 ،ايجا١ْٝ ايٓؿأ٠ بتًوٚ ،ايّٝٛ بصيو كتلٌّ مجٝعّا اـ٥٬ل ع٢ً ظٗٛضٖا ٭ٕ ;ا٫ْك٬بٚ

ٕٵ  ٢عٳًَ﴿ قٛي٘:ٚ ٍٳ َأ َٵجٳ ْٴبٳسِّ ِٵَأ ِٵٚ اَيُه ٓٵؿٹ٦ٳُه ٕٳ ٫َ اَٳ ؾٹٞ ْٴ ُٴٛ ٌّٚ﴿ ٚقٛي٘: ،﴾ تٳعٵًَ ٛٵٙٴ ُن  َأتٳ

ٔٳزٳ ٍٳَؾَك﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾اخٹٔطٜ ٗٳ ا ٝٳ ضٵٔضيٹَٮٚ اَي ٛٵعّا اا٥ٵتٹ ٚٵ َط ٓٳ ااَيتٳَق َنطٵّٖا َأ ٝٵ  ،﴾ا٥ٹعٹنيٳَط اَأتٳ

ٌّ﴿ قٛي٘: :َجٌٚ ٓٳ ُن ٝٵ ٕٳضٳ أإَي ٕٵ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾ادٹعٴٛ ِٵ ٜٳؿٳِأ ٔإ ٖٹبٵُه  ﴾دٳسٹٜسٺ بٹدٳًِٕل ٜٳِأتٹٚ ٜٴصٵ

ٛټٚ اٱْػإ تكًب يف ٚقٛي٘ ٞٸ ي٘ؼ ْٻاٚٳ﴿ ١:اؾٖٛطٜٸ سطنت٘ٚ ايصات ٓٳ  ٢ٔإَي ٔإ ٕٳ اضٳبِّ ٓٵَكًٹبٴٛ ُٴ  ،﴾َي

ٗٳا اٜٳ﴿ قٛي٘:ٚ ٜټ ٕٴْٵػٳأٱ َأ ْٻَو ا ُٴ٬َ َنسٵسّا ضٳبَِّو  ٢ٔإَي ازٹحٷَن ٔإ ٘ٹَؾ ٛٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾قٹٝ  اٖيصٹٟ ٖٴ

ِٵ ٘ٹٚٳ ضٵٔضاَ٭ ؾٹٞ شٳضٳَأُن ٝٵ ٕٳ ٔإَي ِٵ َقسٵٚٳ﴿ قٛي٘:ٚ ،﴾تٴشٵؿٳطٴٚ ٛٳ خٳًََكُه  .(21)«﴾اضّاَأِط

ـٷ ٖٚصا .«١ايسآي» ن١ًُ ضنطٻ املعاٖط نتاب٘ ٚيف  ٜعتدل ٫ قسضا ٬ٓامل ٕأ ناؾ

ٞٸ اؿسٚخ يف يٓعطٜت٘ س٠َْ٪ٜٸ ٜاتاٯ ٖصٙ ٕأ  ٜكٍٛ .تْ٘عطٜٸ ع٢ً زي٬ّٝ ٜعتدلٖا بٌ ،ايعَاْ

ٛٳ﴿: تعاىل قٛي٘ ِايعاَي سسٚخ ع٢ً ١ايسآي اٯٜات َٚٔ»: قسضا ٬ٓامل  خٳًَلٳ اٖيصٹٟ ٖٴ

ُٳ ٚٳايػٻ ّٕ غٹتٻ١ٹ ؾٹٞ ضٵضٳاَ٭ٚٳ اتٹا ِٻ َأٜٻا  خًل عٔ أخدل غبشاْ٘ اهللؾ. ﴾اِيعٳطٵٔف عٳ٢ًَ  اغٵتٳ٣ٛ ثٴ

ٛٸْات ٕٸ شيوٚ املسٸ٠; ٖصٙ يف امله ٞٸ اؿازخ ٭  ظَإ بعٝٓ٘ سسٚث٘ ظَإ ايٛدٛز تسضه

 .(22)«ٟزايتذسټ اؿسٚخ ٫ٖإ ي٘ بكا٤ ٫ إش اغتُطاضٙ،ٚ ثبٛت٘

 

 ــــــ ب ـ اهِص٘ص اهسٗا٢ٚٞ

ٍٸ املؿاعط نتاب٘ يف ٞٸ اؿسٚخ ع٢ً ايطٚا١ٜ بٗصٙ قسضا ٬ٓامل اغتس  قاٍ» :ايعَاْ

 ظٚاي٘ٚ ايعامل زثٛض إىل َؿرلّا ،ايب٬غ١ ْٗر بَطخٴ يف ،×سٜٔاملٛسِّ إَاّٚ امل٪َٓني أَرل

ٌٸ»: ايبسا١ٜ إىل ايطدٛعٚ ايػا١ٜ إثبات د١ٗ َٔ ٌٸٚ ،ي٘ خانعٷ ٤ ؾٞ ن ِٷ ٤ٺ ؾٞ ن  ب٘، قا٥

ٌٸ غ٢ٓ ٌٸ ععٸٚ ،ؾكرٕل ن ٌٕ ن ٛٸٚ ،شيٝ ٌٸ ٠ق ـٺ ن ٌٸ َؿععٚ ،نعٝ  تهًِ ٔٵَٳ .ًَٗٛفٺ ن

 .(23)«َٓكًب٘ ؾإيٝ٘ َات ٔٵَٳٚ ضظق٘، ؾعًٝ٘ عاف ٔٵَٳٚ ،ٙطٻغٹ عًِ غهت ٔٵَٳٚ ْطك٘، زلع

 

 ــــــ مجاعاإل ـ3

 قاٍ: سٝح ،ت٘يٓعطٜٸ سٺنُ٪ِّ غاق٘ ايصٟ مجاعاٱ عٔ قسضا ٬ٓامل ٜػؿٌ ٚمل
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ِٸ .(24)«ظَاْٞ سازخٷ طٙغٵبَأ ِايعاَي بإٔ قا١ًْ٥ ١ايه٬َٝٸ اٯٜاتٚ ١اٱشلٝٸ ايهتب»  سٖنأ ث

 ايعامل عسٚخ ايكٍٛ يف ١اؿٓك ايؿطا٥ع أطبكتشلصا »ٜهّا: أبكٛي٘  مجاعاٱ َؿاز ْؿؼ

ٌٸ يف ٭ْ٘ ;مج١ًّ ٕٕ ن  .(25)«بعسٙٚ قبً٘ نإ ايصٟ غرل ؾدلٷ َٓ٘ وسخ آ

 

 ــــــ اهِتٚذٞ

ٝٸ ١ّْعطٜٸ ؼٜ٪غِّ إٔ ايساَاز ايػٝس اغتطاع  املعتُس طٟٖٵايسٻ اؿسٚخ ٖٚٞ ،١بطٖاْ

ٟٸ اؿسٚخ ْعط١ٜ إٕ .يًسٖط ايساَازٟ املؿّٗٛ ع٢ً ٚٵض تٵيعبٳ ايسٖط ُٸ ّازٳ  إظاي١ يف ّاَٗ

 قاسبٗا ـٹٜهتٳ مل ايسٖطٟ اؿسٚخ ْعط١ٜ إٔ ٚشيو ٚايؿكٗا٤، ايؿ٬غؿ١ بني املكاب١ً

ٍٸ بٌ ،عًٝٗا ١ٖٓطٵايبٳب  تبني: سٝح ،ْعطٜت٘ يف إيٝ٘ شٖب ملا س٠ٺَ٪ِّ ْك١ًٝ ١ٺبأزٓي عًٝٗا اغتس

ٚٸ٫ّ َٸ ١َُهشٵَٴ بطٖا١ْٝ ١ْأزٓي ايساَاز ايػٝس أقاَٗا اييت ١ا٭زٓي ٕأ :أ  .١ٚتا

ٌٸ تعٌٜ ْٗاأ :ثاّْٝا  ْعط١ٜ إٕ. اجملتُع زاخٌ ايعكًٞ املٓٗر ّتكسټ أَاّ ايعطاقٌٝ ن

ٌٸ ـٹتهتٳ مل طٟٖٵايسٻ اؿسٚخ ٌٸ إىل تٵتعسٻ بٌ ،ايعامل سسٚخ ي١أَػ ع  َعه٬تٺ س

 .ايبسا٤ ي١أَٚػ ،ضسٳٚايَك ايكها٤ ي١أَػ :َجٌ ،َػتعك١ّٝ تٵظًٓ

ٛټ ؾام ؾكس ٬ٓ قسضاامل يٝ٘إ َا تٛقٌ أَا  بني عُٵاَؾ يف بعبكطٜت٘ ٚشيو ،ضايتك

 اييت ،ايعَاْٞ اؿسٚخ يف تٜ٘ٸْعط بساعإ ىلإ يٝدًل ،ـؿٵٚايَه ٚايدلٖإ ٕآايكط

ٍٸ ٝٸ عًٝٗا اغتس  ّاْٚكٸ بطٖاّْا ،١َُهشٵٚامُل املت١ٓٝ َباْٝ٘ َع تٓاغك١املٚ ،١ايصٖبٝٸ ١بايج٬ث

ٛٸ ع٢ً ُٕٛٚاملتهًٚ ٚايؿكٗا٤ ايؿ٬غؿ١ ؾتٛاؾل ،ؿّاؿٵَٚن  َٚتاْتٗا. تٗاق
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الهىامش
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 أضو٘ب احلٚاٝ

ْٞ ُقدّٙٞ ًقأز ِٛ اهعآلًٞ اهطباطبا٢ٛ ٗاهداالٜ الًاًقازب  ُٞ بني زؤَٙت

 

 فٍضً د. مجتبى

 د. مسعىد آرربٍجانً

 د. محمذ كاوٌانً أرانً

 حسن الخرشترجمة: 

 

ْٞ  ــــــ ًقّدً

ٕٸ ا٭زٜإ يف ايعاٖط تتهًٖ  ٘أْٸ إ٫ٓ ،كتًؿ١ ِ َع أتباعٗا بًػاتٺبايطغِ َٔ أ

خكٛقّا يف داْب َٚؿذلن١ ) ّاُٝٳ١ أق٫ّٛ ٚقٹميهٔ إٔ لس يف ْكٛقٗا ا٫عتكازٜٸ

ِ ٝٳشلصا ؾكس ساٍٚ ايهاتب يف ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ٜبشح ٖصٙ ايكٹ .ا٭خ٬قٝٸ١(ِ ٝٳايكٹ

بني أْعاض  ؾامٜٚؿشل َس٣ اخت٬ف اٯ ،املؿذلن١ َٔ ْاس١ٝ أغًٛب اؿٝا٠

 ٚايبٛش١ٜ. ;ٔ إىل زٜٓني كتًؿني: اٱغ٬ّٝٵاملٓتُٝٳ ،ٚايسا٫ٟ ٫َا ;ايطباطبا٥ٞ :ٜٔٵطٳاملؿٚه

ٕٴ ُٳٗا ٚأْعُتٳغايبّا عٓس ظٗٛضٖ تأخص ا٭زٜا ٝٸ١ ا تعايٝ ٗا َٔ َكازضٖا ا٭قً

ٔٵ .ػ١ٚيٝؼ ٖٓاى ٚقتصاى قانا٠ْ يتعايِٝ ٚض٣٩ اـكّٛ املٓاؾٹ ،ػٝٗاَٚ٪غِّ طٛاٍ  يه

ٕٸ نجرلّا َٔ ايكٹ ٬سٳغٜٴ ،ٚيف ن٤ٛ املكاض١ْ َع غا٥ط ا٭زٜإ ،ايتاضٜذ ِ املططٚس١ ٝٳأ

 أٜهّا يف ا٭زٜإ ا٭خط٣. يسٜٗا تهٕٛ َؿاٖس٠ّ
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ٟٸ  ٍٕٚع٢ً أ ٝٸؾايبشٛخ املكأض سا ات ٚتكٝٝسات َؿطٚن١ ع٢ً ١ْ تٛاد٘ زا٥ُّا إؾهاي

ؾُٔ املُهٔ أسٝاّْا إٔ ٜتكازف يف َػرل ايبشح ْكٌ ض٣٩ اـكِ بايتهعٝـ  ;ايباسح

ّٕ ٔٵ .بػبب نػط املٍٝٛ ايس١ٜٝٓ ع٢ً ايباسح ;َػبك١ ٚا٫مٝاظ أٚ َع أسها َع  يه

ٌٕ تٵشيو ساَٚي ٝٸ١ يٓكاط ا٫ؾذلاى  َٓكـ ٖصٙ املكاي١ إٔ تعطٞ بؿه ْعط٠ّ إمجاي

١َ ٚايع٬ٓ ;ايسا٫ٟ ٫َا ايطابع عؿط :ٜٔٵطٳاملؿٚه ٞٵ١ْ بني ض٩ٜتٳَكأض َع َكاضب١ٺ ،ٚا٫ؾذلام

  .يف َٛنٛع أغًٛب اؿٝا٠ ،ايطباطبا٥ٞ

 

 ــــــ ض٘ابق اهبشح

أغًٛب اؿٝا٠ َٔ املك٫ٛت اييت ُنتبت ُٚطبعت ؾٝٗا َكا٫تٷ نجرل٠ تتعًٖل 

املٝازٜٔ، نُا ْاَيتٵ أٜهّا ٖصٙ املكٛي١ اٖتُاَّا نبرلّا يف ايػٓٛات ا٭خرل٠، مبدتًـ 

ٔٵ بايٓعط إىل دسٸ٠ ٖصا املٛنٛع،  ؾكسضٳتٵ نتبٷ ٚضغا٥ٌ ع١ًُٝ مبكاضباتٺ َتعسِّز٠. يه

ٌٕ َباؾط أٚ غرل  ٔٵ اؾتػٌ ع٢ً املكاض١ْ ـ بؿه َٳ ٚاؿاد١ إىل عٛخٺ َكأض١ْ، مل لٹسٵ 

ٕٸ ٖصا ايبشح ٜؿتكس يًػابك١ َباؾط ـ بني آضا٤ ايع ١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ ٚايسا٫ٟ ٫َا. شلصا ؾإ

ٝٸ١.شٵايبٳ  ج

 

 ــــــ ًِٔر اهبشح، ًٗصادزٖ

ٟٸ يف قتٜٛات املكازض املتٸك١ً  ٞٸ ٚايٓعط َٓٗر ٖصا ايبشح ٖٛ ايتشًٌٝ ايعكً

 ٔ ايعاملني، ٚإدطا٤ املكاضْات بُٝٓٗا.ٜٵبٗصٳ

تًـ يف تتبټع َٛاز ايبشح بني ٖصٜٔ أَا يف َا ٜطتبط باملكازض ؾايططٜك١ ؽ

 ايعاملني:

ُٻٓت٘  ؾكس متٸ اغتُساز َٓٗر ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ يف أغًٛب اؿٝا٠ مٓما ته

 نتب٘، ٚباـكٛم ايتؿػرل ايجُني )املٝعإ(، املبينٸ ع٢ً قٛضٜٸ١ ايتٛسٝس.

ٚقانطات٘ أَا ايسا٫ٟ ٫َا ؾكس تٝػٻطٳتٵ يٓا آضا٩ٙ بتتبټع املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ، 

 ٚآثاضٙ املهتٛب١.

ٖٴُا يف َٛاضز ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف، ٚإدطا٤ املكاض١ْ  ٚبصيو امتٖهٓا َٔ َتابع١ ض٩ا



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 ايعًُٝٸ١ بُٝٓٗا ع٢ً ن٤ٛ املٛازٸ اييت سكًٓا عًٝٗا.

ٖصا، ًٜٚعّ عسّ ايػؿ١ً عٔ اخت٬ف اجملاٍ املعطيف بني ايسا٫ٟ ٫َا ٚايع١َ٬ٓ 

ٚٸٍ َطتبْط با  ايبٛشٟ ٚايجاْٞ َطتبط بايؿها٤ اٱغ٬َٞ. ؿها٤يايطباطبا٥ٞ; ؾا٭

 

 ــــــ ضسٗزات اهبشح

ط ْٛاد٘ أَٛادّا تٓبع نطٚض٠ اختٝاض ٖصا املٛنٛع َٔ أْٸٓا يف ٖصا ايعامل املعاقٹ

ٝٸ ٌٸ ٚاسس٠ٺَتعاٜس٠ مٛ ايت َٓٗا ؼاٍٚ إٔ ػصب َطٜسٜٔ ٚأتباعّا شلا  اضات املع١ٜٛٓ; ؾه

ٚتػتٓس يف شيو ع٢ً  .١بأغايٝب ٚططم ْؿػٝٸ١ خاقٸ ،َٔ مجٝع أما٤ ٚأططاف ايعامل

١. إْٸِٗ ٜعطنٕٛ ض يف ؾططتِٗ اٱشلٝٸٚاييت تتذصٻ ،ٖادؼ ايطغب١ يف املع١ٜٛٓ عٓس ايبؿط

ٛټ آخط َٔ  ٚؾطٜلٷ ;َِٓٗ َٔ ايؿطم ضات كتًؿ١ يًسٜٔ ٚاٱميإ، ؾٝطًع ؾطٜلٷيًبؿط تك

 ايػطب.

َٓبجل عٔ ايسٜا١ْ ايبٛش١ٜ ـ اييت ٖٞ  ذاٙٺيف ٖصا ا٫ػاٙ ٜدلظ ايؿهط اي٬َٞ ناتٸ

ٝٸّا ـ ا٭زٜإ ١ضابع ايكا٥س ايطٚسٞ يًبٛشٜني  ،ً٘ ايسا٫ٟ ٫َاميجِّٚ ،َٔ سٝح ا٭تباع عامل

ٗات بػبب إؾكاس٘ عٔ آضا٤ ؽتًـ عٔ ايتٛدټ ;عاملٝٸ١ ٚاغع١ ٞ بؿٗط٠ٺعٹايصٟ سٳ ،ايتبت

 .(1)زٚيتٓا َٔ ايٓاؽ يف فُٛع١ٺ آضا٩ٙ عٓا١َٜ تٵشلصا ٚدسٳٚايبٛش١ٜ; 

ٛٸّا ٚتككرلّا يف ايتعطٜـ بايُٓاشز ايبس١ًٜ شات  ٚعًٝ٘ ٕٸ ٖٓاى خً ؾإْٸٓا ْؿعط بأ

١َ ايطباطبا٥ٞ َٔ َٔ ٖصا املٓطًل ْعتدل ايع٬ٓٚ .اتايٛظٕ ايسٜين املٓاؾؼ يتًو ايؿدكٝٸ

َٔ  ـ طاييب اؿلٸَطـ عٳ علٛـ اييت تطٟٚ  ،بني تًو ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ املعاقط٠

 ايؿباب ايباسجني عٔ ايؿ٬ح ٚايٓذاح. 

ٔٵ ٢ ستٸ ;ؿٝا٠ ايسا٫ٟ ٫َا باختكإضقبٌ ايسخٍٛ إىل قًب ايسضاغ١ غٓؿرل  يه

 هض ؾدكٝٸت٘ أنجط.تتٸ

 

 ــــــ سٚاٝ اهداالٜ الًا

 ،ّ يف ايتبت1935يس غ١ٓ ٚٴ .تٝٓعٕ غٝاتػٛ، ايس٫ٟ ٫َا ايطابع عؿط )َعاقط(

طًل عًٝ٘ يكب ّ ُأ1939ّ نُتذػٸِ يًسا٫ٟ ٫َا ايػابل. يف ايعاّ 1937ٚأعًٔ عاّ 



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

ّ. ٚيف ايعاّ 1940أٟ عاّ  ،تتٛه٘ يف ايػ١ٓ اـاَػ١ ايسا٫ٟ ٫َا ايطابع عؿط، ٚمتٸ

بعس إٔ َه٢ ع٢ً قٝازت٘  ،ايكبض عًٝ٘ متٸ ،بعس است٬ٍ ايكني ٭ضانٞ ايتبت ،1950ّ

ِٸ 16ايطٚس١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ   ني نسٸإىل اشلٓس ع٢ً خًؿ١ٝ ثٛض٠ ايتبتٝٸ طٻَؾبعس شيو  عاَّا. ث

آخط ناْت يًسا٫ٟ ٫َا ايطابع  ٌ بِٗ دطٸا٤ شيو. َٚٔ داْبٺايصٟ ْٖه ،اؾٝـ ايكٝين

 ،دايؼ ؾٝٗا ايهجرل َٔ ايػٝاغٝني ٚايؿدكٝات املدتًؿ١ ،ضزل١ٝ نجرل٠ عؿط أغؿاضٷ

ٟٸ تٵٚامتشٛضٳ . يف أْؿطت٘ ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً َٛنٛعات اؿٛاض ٚايػ٬ّ ايبؿط

َٳ ّ ساظ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يًػ٬ّ. ٚبٓا٤ٶ1989ايعاّ   تٵع٢ً ْكٌ بعض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ قا

 ،«غٝا»ي٘  تٵٚأعسٻ ،نبرل٠ ع٢ً ايسا٫ٟ ٫َا اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بؿطض محا١ٜٺ

ٝٸ إيٝٗا نُطنٕع ا٭ضض اييت ؾطٻ ّ أْ٘ قس اعتعٍ 2011ني ايتابعني ي٘. أعًٔ يف عاّ يًتبت

ٜكٍٛ سٍٛ طبٝع١ غًٛن٘ ٚ .١ يًتبت. ٚقس عاضض إعساّ قساّ سػنيايكٝاز٠ ايػٝاغٝٸ

ٚٸ ٝٸ»: َع ايعس ٝٸأْا أزعٛ يًكٝٓ َٔ أٌٖ  ني; ٭ْين ؾطزٷني بٓؿؼ ايٓشٛ ايصٟ أزعٛ ب٘ يًتبت

 .(2)«يًتؿا٩ٍ ، ٚتابعٷايتػاَض

 

 ــــــ ضؤاي اهبشح

ع سٝح تتُتٻ ،َٔ املباسح اؾسٜس٠ بعس عكط ايٓٗه١ يف ايػطب «أغًٛب اؿٝا٠»

 :ؾُج٬ّ .عاي١ٝ يف كتًـ ايعًّٛ ز٠ ـ بطاق١ٺكات َتعسِّيتدكټ ٖصٙ املكٛي١ ـ اييت ٖٞ ؾطعٷ

 يف عًِ ايٓؿؼ. «ايؿدكٝٸ١»تؿذلى ٖصٙ املكٛي١ َع أؾل َؿّٗٛ 

ٌٕ ٚططٜك١ْ أغًٛبٷَٔ اؾ١ٗ ا٭خط٣ ٜع٢ٓ بايسٜٔ أْٸ٘ ٚ ّٸ يًشٝا٠ بؿه ، نُا عا

ٕٸ تعطٜـ أغًٛب اؿٝا٠ ٖٛ نصيو:  ٕٸ ايؿطز ٜػع٢ إعٝح  ;ثابت١ ْػبٝٸّا ططٜك١ْ»أ

 .(3) «يتشكٝل أٖساؾ٘ يف شيو ايططٜل اـامٸ

ِّ ٕٸ ايتٝاضات اييت تط ٛٸإ  اب١ يٓذا٠ ايبؿط يف ايٛقت املعاقط خاضد١ْز َٓٗذٗا نب

ٝٸ; عٔ سسٸ اٱسكا٤ ٚايعسٸ اضات ٚايؿدكٝات ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚشلصا تعٌُ ٖصٙ ايت

ٞٸ ط٠ يف ؾُٔ أبطظ ايعٛاٌَ امل٪ثِّ .ملداطبٝٗا ب أنجط عسزٺصٵ٭دٌ دٳ ;أزٚات ايتأثرل ايٓؿػ

ٝٸ١ اَؾ ّٸ٠ ٚدصٸب ٖصٙ ٖٞ َس٣ دسٸصٵعًُ ض َٓ٘ أغًٛب ٚاييت ٜذلؾٻ ،شلا اب١ٝ احملت٣ٛ ايعا

ٞٸ ايػعاز٠  يصيو دعٌ ايسا٫ٟ ٫َا أَطٳ .ملداطبيًذُٗٛض ا اؿٝا٠ املٓاغب ٚايُٓٛشد
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ٟٸ ٚايبٗذ١ ـ اييت ٖٞ أَطٷ ّٸ َطبٛع ٚؾطط  ،ٖصا .يًذُٝع ـ أَطّا قٛضٜٸّا يف خطاب٘ ايعا

ٕٸ َػأي١ ايػعاز٠ ٚايبٗذ١ تعتدل أٜهّا َٔ َباسح عًِ ايٓؿؼ.  بايطغِ َٔ أ

ّٸ يف ؾشٕل ض ا٭مل اييت تٓعط إىل ايسْٝا مبٓعاـ ملٓع١َٛ ايط٣٩ ايبٛش١ٜ  عا

َا ٜطتبط  ١ يًعامل ايبؿطٟ يفّ أططٚس١ّ خاقٸٚاـ٬م َٓ٘ ـ ميهٔ ايكٍٛ بأْٸٗا تكسِّ

ٛٸ .بأغًٛب اؿٝا٠ ٕٸ خً ْٚع١َٛ  ،ايػاس١ عٔ ايتعطٜـ بايُٓاشز ايس١ٜٝٓ شلصا ا٭َط ؾإ

ٝٸ ك١ بايباسجني يف ػعٌ ا٭ضض نِّ ،اضات املع١ٜٛٓ دسٜس٠ ايعٗٛضا٭غايٝب اٱع١َٝ٬ يًت

َٚٔ د١ٗ يعّٚ ايتعطٜـ بايُٓٛشز ا٭سػٔ  ،ع٢ً ٖصا ا٭غاؽٚ .ع٢ً ططٜل اؿلٸايعجٛض 

ُٸ١ ايتشكٝل عٵؾإْٓا قس ٚنٳ، يف فاٍ أغًٛب اؿٝا٠ ٓا ع٢ً عاتكٓا يف ٖصٙ املكاي١ َٗ

ايتُٝٝع بني  ط أضنٝٸ١ُنٞ تتٖٛؾ ;١َ ايطباطبا٥ٕٞ بني آضا٤ ايسا٫ٟ ٫َا ٚايع٬ٓاملكأض

ٝٸ ؾٓػاِٖ يف ت١٦ٝٗ ايططٜل يًباسجني عٔ  ،ايتٝاضات ايهاشب١ٚٝك١ٝ اضات املع١ٜٛٓ اؿكايت

 .اؿلٸ

ِٸ َأ ٕٸ أٖ ٔٸ ٕطثٳنُا ًٜعّ ايصنط أ  ،ايػعاز٠( يًسا٫ٟ ٫َا ٖٛ نتابٷ بعٓٛإ )ؾ

ٌّ ْؿٕؼ ضٙ عاملٴسطٻ  مل٬ظَت٘ ٚأغ٦ًت٘ ي٘. نشك١ًٝٺ ،غطب

ِٳإشٕ  َا  ايطابع عؿط يف١َ ايطباطبا٥ٞ ٚايسا٫ٟ ٫َا ؿل ٚؽتًـ ض٣٩ ايع٬ٓتتٸ ؾٝ

 ل بأغًٛب اؿٝا٠؟ٜتعًٖ

 

ّٗاّل: ٗدٖ٘ االغرتان بني اهسؤٙتني  ــــــ أ

 ــــــ فطا١ات أضو٘ب احلٚاٝ

ٚاغع١ دسٸّا; َٔ تكؿٝـ ايؿعط ٚتطتٝب املعٗط اـاضدٞ  ٭غًٛب اؿٝا٠ زا٥ط٠ْ

ُٻ بعباض٠ٺٚ. .٢ اختٝاض يٕٛ ايًباؽ ٚؾهٌ اؿصا٤.ستٸ اؿٝا٠ ٔ َؿّٗٛ أغًٛب أخط٣: ٜته

 مجٝع ايع٬قات ا٭ضبع١ يٲْػإ.

ِ َباسح أغًٛب اؿٝا٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايع٬قات ا٭ضبع١: ايع٬ق١ ْا إٔ ْكػِّزٵؾإشا أضٳ

ميهٔ ضقس  ش٦ٓٝصٺؾٚايع٬ق١ بايطبٝع١،  ;ايع٬ق١ باٯخطٜٔ ;ايع٬ق١ بايٓؿؼ ;باهلل

ٌٕ ٞٸ ٚدٛٙ ا٫ؾذلاى بني ايعاملني بؿه  نُا ًٜٞ: َٓٗذ
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 ــــــ باهِفظأـ اهعالاٞ 

ُٸ١ ٱزضاى ايتكاضب بني تعايِٝ ٚأؾهاض  قٛض َعطؾ١ ايٓؿؼ َٔ احملاٚض املٗ

 ١َ ايطباطبا٥ٞ.ايسا٫ٟ ٫َا ٚايع٬ٓ

ِ نٝـ ْػتؿٝس َٔ قسضات ْا إٔ ْتعًٖزٵإْٸٓا إشا أضٳ :كٌ بايسا٫ٟ ٫َا ٜكٍٛتٸَا ٜ يف

ٌٕ ٚٸ ايٓؿؼ بؿه ٕٸ ٖٓاى زٵثِ إشا أضٳ ،يٓؿؼ٫ّ متاز إىل إٔ ْؿِٗ َاٖٝٸ١ ادٝٸس دسٸّا ؾأ ْا ؾإ

استُا٫ّ ٚاقعٝٸّا َٛدٛزّا ٱسساخ تػٝرٕل يف قًب اٱْػإ. إْ٘ ٜعتكس أْ٘ هب إٔ تبسأ ْكط١ 

ُٺزٵاؿطن١ َٔ ايؿدل ْؿػ٘ إشا َا أضٳ ٟٸ فت ٖصٙ اؿطن١ َٔ  .(4)عْا ايتػٝرل يف أ

ِّ ٛټ عايٓؿؼ ػ ٕٸ ا٭ضن١ٝ يًتش املبازضات ايؿدك١ٝ َٔ أٚا٥ٌ »ٍ ايساخًٞ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا; ٭

ٌٕ ٌٸ ؾه  .(5)«١َٔ أؾهاٍ اؿطنات ٚايتػٝرلات يف اجملتُعات ايبؿطٜٸ اـطٛات يف ن

ٞٸأَا عٔ ايع٬ٓ ط ٝٵؾُعطؾ١ ايٓؿؼ عٓسٙ امتٓض َٛقعّا َطنعٜٸّا يف ايػٻ ١َ ايطباطبا٥

ٞٸ غعاز٠ ; إش ٜعتدل شيو ٫ظَّا ملعطؾ١ اؿادات ايٛاقعٝٸ١ ٚإىل ايػعاز٠ ٚايهُاٍ اٯزَ

إشا مل ْعطف ايٓؿؼ ؾػٛف ئ ْعطف ساداتٗا ايٛاقع١ٝ اييت غعازتٓا يف »اٱْػإ: 

ٕٸ َعطؾ١ ايٓؿؼ ناْت ضا٥ذ١ّ(6)«إؾباعٗا يف مجٝع ايعكٛض  . نُا ٜؿرل أٜهّا إىل أ

َټ ،ا٭َِ ساٍ عٔ ايبشح»ٚا٭َِ، ٜكٍٛ:   عكا٥سِٖ ٚؼًٌٝ ،طِٖٝٳٚغٹ ِٓٗٓٳغٴ يف ٌٚايتأ

 عذا٥ب ع٢ً يًشكٍٛ ;املدتًؿ١ ططقٗا ع٢ً ايٓؿؼ مبعطؾ١ ا٫ؾتػاٍ إٔ ٜؿٝس ،ٚأعُاشلِ

ُٸ بٌ ،بِٝٓٗ زا٥طّا  نإ آثاضٖا،  ،ا٭مثإ ٚأغ٢ً ،ا٭ٚقات أْؿؼ زْٚٗا تبصٍ ْؿٝػ١ ١َٗ

ع٢ً اٱْػإ ٖٞ  ٕٸ أيعّ َػ٪ٚي١ٝٺإ»: ؾٝكٍٛ ١َض ايع٬ٜٓٛنِّٚ. (7)«ا٭عكاض أقسّ َٓص

َعطؾ١ ايٓؿؼ; ؾُٔ خ٬شلا غٛف ٜكٌ إىل غعازت٘، نُا يٝذتٗس يف غسٸ سادات٘ 

ٔٸ عُطٙ ايجُني ايصٟ ٖٛ ضأؽ َاي٘ باجمٓل ،بايٛغا٥ٌ اييت ميًهٗا  .(8)«ا٫ٕٚ ٜؿٛت

 

 ــــــ ب ـ اهعالاٞ باآلخسّٙ

سٝح ٜطدع  ;سٸ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ؾه٬ّ آخط َٔ أؾهاٍ أغًٛب اؿٝا٠عٳتٴ

ٚٳ دع٤ٷ  .ٞ اٱْػإ إىل اضتباط٘ باٯخطٜٔعٵنبرل َٔ 

إش  ;١ ٚاملٛزٸ٠ يًبؿط أغاؽ أغًٛب اؿٝا٠سٸ احملبٸعٳيسا٫ٟ ٫َا تٴإىل اؾبايٓػب١ 

ٕٸ ٜعتدل ٚايبٗذ١ ـ  يًػعاز٠ ايتشت١ٝ ؼغٴاُ٭ ٌتؿٚه اييت ـ ٚايعاطؿ١ ٚايطأؾ١ ٠املٛزٸ َؿاِٖٝ أ
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ٕٸ ٖصٙ املؿاِٖٝ نطٚضٜ ٜٚعتدل أٜهّا .ٖٞ قًب ايسٜٔ سٝح تكّٛ بٗا  ;١ْ يًشٝا٠ اي١َٝٛٝأ

ٞٸ .اؿٝا٠ ٕٸٸ املؿّٗٛ ايُٓٛشد يف ايٛقت » :(9)ٚايعٛاطـ باؿبٸ يًٛدٛز ممت٧ًٷ نُا ٜعتكس أ

بٌ بكؿيت  ،خ ؾٝ٘ بكؿيت ايسا٫ٟ ٫َاخ ؾٝ٘ عٔ ايعؿل ٚايؿؿك١ ٫ أؼسٻايصٟ أؼسٻ

ٝٸّا خ َع بٌ بكؿيت إْػاّْا ٜتشسٻ ،ايسا٫ٟ ٫َا٫ٚ بكؿيت  ،بٛشٜٸّا، ٫ٚ بكؿيت تبت

 .(10)«اٯخط

ّٕ «اٯٜات ايجُا١ْٝ»ٜعتكس ايسا٫ٟ ٫َا أْٸ٘ هب إٔ تكطأ  ٌٸ ٜٛ َٔ  ; يتكبض دع٤ّان

ِٸ تطبٝكٗا ،سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٚظٜاز٠ قسض٠  ،ي٬غتؿاز٠ َٓٗا يف َٛاد١ٗ املؿانٌ ;ٜٚت

ُټ اؿكٝكٞ يٝؼ دٛابّا يٮساغٝؼ ؾكط، ايعؿل »ٜكٍٛ:  .ايٓاؽ ٚايؿعٛض عبٸ ،ٌايتش

ِٷ بٌ عٗسٷ ٕٸ أغاؽ اؿٝا٠  .(11)«ع٢ً أغاؽ ايسيٌٝ ٚاملٓطل ثابتٷ َػتشه نصيو ٜعتدل أ

ٕٕايطٚس١ٝ ٖٞ احملبٸ ٌٸ إْػا  ٚايطمح١ ; ع٢ً ٖصا ؾايعؿل(12)إىل اٯخط ١ ٚأغًٛب ْعط٠ ن

ِٸ ُأ  .(13)اٱشلٝٸ١ ؼ ا٭غاغ١ٝ ؾُٝع ا٭زٜإغٴَٚٔ اُ٭ ،ؼ ايسٜا١ْ ايبٛشٜٸ١غٴَٔ أٖ

ٕٸ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬  ؾتتُجٻٌ يف١َ ايطباطبا٥ٞ سٍٛ ٖصا احملٛض أَا ض١ٜ٩ ايع٬ٓٚ أ

ٕٸ اٱغ٬ّ ٜكهٞ إسٝح  ;ٖٞ أغاؽ ا٫ْط٬ق١ يف تؿهٌٝ ٚإزاض٠ ايع٬ق١ باٯخط

ضٖا تطتٗٔ ٚٵٖٚصٙ بسٳ، بتععٜع ٖصٙ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ يف إطإض سانِ َٔ ايعبٛز١ٜ هلل

ٌٻ ع٬ق١ اٱْػإ َع َعبٛزٙ ععٻبإق٬ح  ٞٸ ضٷٚٵزٳيف ْعط ايع١َ٬ٓ إشٕ ٖٓاى  .ٚد  ٚاقع

ح ٚيصا ػسٙ ٜكطِّ ،ٜطتهع ع٢ً ايؿهط ايتٛسٝسٟ ،يًٓؿؼ يف أغًٛب ايع٬ق١ َع اٯخط

ٔٴ يف أبٝاتٺ  . سبٛ ؾعطٜٸ١ عٔ زٜٓ٘ بأْٸ٘ زٜ

َػأي١ ايتعإٚ  ١َػ١ يًع٬ق١ باٯخط ٜعتدل ايع١ٝ٬ٓ ايتشت١ٝ امل٪غَِّٚٔ سٝح ايبٓ

سجٝح يف  ايصٟ ٖٛ َٛضز طًبٺ ،٢ اٱسػإؾشتٸ .ا٫دتُاعٞ ٖٞ ا٭غاؽ ي٬دتُاع

ؾُع٢ٓ اؿٝا٠ املػتكطٸ٠ عٓسٙ ٖٛ  .«ايتعإٚ»شّا ْاػّا عٔ َؿّٗٛ ؾٵسٸ ضٳعٳٜٴ ،١املكازض ايسٜٓٝٸ

إشٕ شلصا املؿّٗٛ ا٭خ٬قٞ  ِ.َٚػاعس٠ ايٓاؽ يبعهٗ ،يف قٝاَٗا ع٢ً أغؼ ايتعانس

ٛٸ»دسٸّا:  ٚاغعٷ َع٢ٓٶ ٕٸ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜتك ضاز إٔ ٜهٕٛ أض أ

ٟٸ عادٕع ،اٱسػإ يف املاٍ ؾكط ٕٵستٸ ،بٌ أضاز نصيو َػاعس٠ أ  مل ٜهٔ ي٘ عٛظٷ ٢ ٚإ

ٞٸ ٚنصيو أسس َطًٛبات  ،ؽشيو ٖٛ املطًٛب يف ايسٜٔ اٱغ٬َٞ املكسٻ .َاي

ٝٻ(14)«ايٛدسإ ٕٸ َؿّٗٛ املػاعس٠ عٓس ايع٬ٓ املتكسِّّٔ َٔ ايٓلٸ . ٜتب ٌّ يػرل أ ١َ عا
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ٚا٭خص بٝس  ،تعًِٝ اؾاًٖني :ب ض٩ٜت٘ تؿٌُ َجٌػٳؾُكازٜل املػاعس٠ َع ،احملتادني

 إخل.، ٚإضؾاز ايهايني...، ايعُٝإ

ُٸ١ اييت تعطض ْعاَّا خاقٸّا يف ايع٬قات ا٭خ٬ق١ٝ ٚ َٔ بني اٯٜات ايكطآ١ْٝ املٗ

ٛٳ خٴصٵ﴿تعاىل:  ٘يٛا٫دتُاع١ٝ ق َٴطٵ اِيعٳِؿ ٔٔ ٚٳَأعٵٔطضٵ بٹاِيعٴطٵفٹ ٚٳِأ ٖٹًٹنيٳ عٳ )ا٭عطاف:  ﴾اِيذٳا

ٕٸ ايٓعاّ ايػًٛنٞ ا٭خ٬قٞ يف ايع٬ق١ َع اٯخطٜٔ ٖٛ عباض٠ْتٛنِّ (.199 عٔ  ض اٯ١ٜ أ

 ،|ا٭نطّ ٖصٙ اٯ١ٜ تعطٞ قاّْْٛا يًٓيبٸ .سٟا٭زب ٚايػًٛى ايتعبټٚٔ املعاؾط٠، ػٵسٴ

َٳصٵ٧ ا٭ضنٝٸ١ َؾتؿطض ؾٝ٘ أغًٛبّا ٜٗٝٸ  .ٌ ايٓؿٛؽ يف املعاؾط٠ ا٫دتُاع١ٝٝٵب ايكًٛب ٚ

 ،ٌ تؿػرلٖاٜٵيف شٳ ،َؿاز ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ يف ضأٜ٘ اـامٸ ايطباطبا٥ٞ ١َٔ ايع٬ٜٓبِّ

 إٔ ×ايكازم عٔ اٯت١ٝ ايطٚاٜات بعض ٚيف»طٜٔ اٯخطٜٔ: ً٘ يطأٟ املؿػِِّكنُٔ ْٳٚ

ٛٳ ب٘ املطاز َٴطٵ بٹاِيعٴطٵفٹ﴿ٚقٛي٘:  .(15)طغٳطايعؿٛص اي ٖٛ َا ٜعطؾ٘ عك٤٬ اجملتُع   فطٵايعٴ :﴾ ٚٳِأ

هطٙ ايعكٌ ٓٵٜٚٴ ،هطٙ اجملتُعٓٵغ٬ف َا ٜٴ، ط اؾ١ًُٝ اؾاض١ٜ بِٝٓٗٝٳٔ ٚايػِّٓٳَٔ ايػټ

ٞٸ إٔ ف طٵَٚٔ املعًّٛ إٔ ٫ظّ ا٭َط مبتابع١ ايعٴ .٠َٔ ا٭عُاٍ ايٓازض٠ ايؿاشٸ ،ا٫دتُاع

ؼ أَطٙ ِؿإٔ ٜهٕٛ ْٳ :طّا مبا ٜأَط ب٘ َٔ املتابع١، َٚٔ شيوُٹٜهٕٛ ْؿؼ اٯَط َ٪تٳ

ٕٛ َٴ بٓش َٴطٵ بٹاِيعٴطٵفٹ﴿ؾُكته٢ قٛي٘:  .طَهٓٵَعطٚف غرل  ٌٸ ﴾ ٚٳِأ ، ٚإٔ َعطٚفٺ إٔ ٜأَط به

٘ٺ  .(16)«ٕطَهٓٵَٴ ٫ ٜهٕٛ ْؿؼ ا٭َط باملعطٚف ع٢ً ٚد

ٕٸ ا٭َط بايعؿٛ ٚاٱعطاض ـ  هْٛ٘ أسس أبطظ ايكؿات يقاض ٚانشّا بٗصا ايبٝإ أ

ٌٸ ٝٸّا يه نُا  ;ايٓاؽ ا٭خ٬قٝٸ١ يف ايع٬قات َع اٯخطٜٔ ـ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ْعاَّا عًُ

ْعاّ ايع٬قات إىل هاف ف ٚاملعطٚف أٜهّا قاّْْٛا آخط ٜٴطٵًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ا٭َط بايعٴ

ٔٔ ٚٳَأعٵٔطضٵ﴿١َ ايطباطبا٥ٞ قٛي٘ تعاىل: ايع٬ٓ يف ْعطايح ٚايكإْٛ ايج ;ا٫دتُاع١ٝ  عٳ

ٖٹًٹنيٳ بٌ ٖٛ أؾهٌ  ،ؾٗصا ايكإْٛ ٜعتدل ْعاَّا ْاؾعّا يف أغًٛب َساضا٠ ايٓاؽ ،﴾اِيذٳا

ًِٗ ٚؾػاز أعُاشلِ; ؾايعٌُ بٗصا ايكإْٛ غٛف ٜٛقـ ٗٵب ْتا٥ر دٳٚأقطب أغًٛب يتذٓټ

 ف ٚايه٬ٍ.أنجط ايٓاؽ عٔ مماضغ١ اؾٌٗ ٚا٫مطا

ٌٕ ١َ تعطٞ َٓٗرٳٕٸ ايكٛاْني ايج٬ث١ املتكسِّإيف تكسٜطْا ٚ يف  ،يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ عُ

ّٕٚٚيف ت١ُٝٓ املهاضّ ا٭خ٬ق١ٝ.  ،أغًٛب املعاؾط٠ َٓكٍٛ عٔ اـٛاد١ عبس  يف ن٬

١ٓ عٌُ ػٳٚأسػٔ ا٭ؾٝا٤ اَؿ ،ْكاضٟ ٜكٍٛ: أقبض ا٭ؾٝا٤ ايكبٝش١ عٌُ اؿُاضا٭اهلل 
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 ْكاضٟ.ا٭١٦ عٌُ اـٛاد١ عبس اهلل ٚأسػٔ ا٭ؾٝا٤ ايػِّ ،ايهًب

ٌٻ ٜكـ اهلل ععٻ ٝٻ ٚد ٕٸ ضغايت٘ ؼٌُ ايعٳ ،ايطمح١ ٘ بأْ٘ ْيبٸْب ض عٔ ِؿٛ ٚايكٻِؿٚأ

س ت٪ِّ ضٚا٥ٞ بهع١ ضٚاٜاتٺ يف عحٺ ايطباطبا٥ٞ ١َيف ٖصا اؾاْب ٜٓكٌ ايع٬ٓٚ .املدط٦ني

 ط ٖصٙ اٯ١ٜٚتؿػِّ

ٛٳ  خٴصٵ﴿ ،ؾكاٍ: ٜا قُس ،ب ضغٛي٘إٕ اهلل أزٻ»: ×ايكازمٜكٍٛ اٱَاّ ـ 1 اِيعٳِؿ

ٖٹًٹنيٳ ٔٔ اِيذا ٚٳَأعٵٔطضٵ عٳ َٴطٵ بٹاِيعٴطٵفٹ  ط، ٚايعؿٛ َِٓٗ َا ظٗط َٚا تٝػٻ صٵقاٍ: خٴ،  ﴾ٚٳِأ

ٛٳ   .«طغٳاي

إٕ َهاضّ ا٭خ٬م عٓس اهلل إٔ تعؿٛ »: |أخط٣ قاٍ ضغٍٛ اهلل يف ضٚا١ٜٺـ 2ٚ

ُٻ َٳ ،ظًُو ٔٵع َٳ ٔٵٚتكٌ  ِٸ ٔٵقطعو، ٚتعطٞ  ٛٳ  خٴصٵ﴿: |ت٬ ايٓيبٸ سطَو، ث اِيعٳِؿ

ٖٹًٹنيٳ ٔٔ اِيذا ٚٳَأعٵٔطضٵ عٳ َٴطٵ بٹاِيعٴطٵفٹ   .(17)«﴾ ٚٳِأ

املهاَني يف  امتاثٌ ٖصٙ ضٚاٜاتٺ (غٓٔ ايٓيبٸ)١َ يف نتاب٘ أٜهّا ٜٓكٌ ايع٬ٓٚ

 َٓٗا: إىل منٛشٕزٖآٖا ْؿرل ٚ .|َهاضّ أخ٬م ايطغٍٛ

خدلنِ بأؾبٗهِ بٞ؟ قايٛا: أ: أ٫ |قاٍ: قاٍ ايٓيبٸ ×اهلل ـ عٔ أبٞ عبس1

كّا، ٚأيٝٓهِ نٓؿّا، ٚأبطٸنِ بكطابت٘، ًُ، قاٍ: أسػٓهِ خٴ، ٜا ضغٍٛ اهللب٢ً

بٸّا ٱخٛاْ٘ يف زٜٓ٘، ٚأقدلنِ ع٢ً اؿلٸ، ٚأنعُهِ يًػٝغ، ٚأؾسٸنِ سٴ

 .(18)« نِ َٔ ْؿػ٘ إْكاؾّا يف ايطنا ٚايػهبٚأسػٓهِ عؿّٛا، ٚأؾسٸ

ٕٸ ايػًٛى امَل بعس ٌٷ ٕ ٚامل٥٬ِ ٖٛ َعٗطٷٔطٖصا ٜعٗط أ يٮزب ٚايًباق١  أقٝ

يٝهٕٛ َعٗطّا يًدهٛع ٚا٫ْكٝاز  ;ايصٟ ٜٛنع يف غٝام ايعبٛزٜٸ١ ،ٚايػًٛى املتػاَض

 ٚايعبٛز١ٜ ي٘. ،هلل

 :ايعٚد١ ١َ ايطباطبا٥ٞ ع٢ً سؿغ ْعاّ ايعا١ً٥ ٚسبٸٜ٪ٚنس ايسا٫ٟ ٫َا ٚايع٬ٓ

ٌٕيف ٚ ،ش١ٜايتعايِٝ ايبٛ ؾؿٞ ّٷ، خامٸ ض١ٜ٩ ايسا٫ٟ ٫َا بؿه  ٖٓاى اٖتُا

ٞٸ ّٸ ،ٜٔٵناسذلاّ ايٛايسٳ ،بأغًٛب اؿٝا٠ يف اؾاْب ايعا٥ً  .ٚباـكٛم ا٭

٫ َجٌٝ  ٖٓاى َها١ْْ ايطباطبا٥ٞ ؼسٜسّا، ١َٚعٓس ايع٬ٓ ،يف ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ٚ

١ ٓٸبايٓعط إىل ايػټ ;ايٛادبَٔ »١َ ايطباطبا٥ٞ أْٸ٘ ٜعتكس ايع٬ٓ ; سٝحٜٔٵشلا يًٛايسٳ

ٚيٛ مل  .ٚاٱسػإ إيُٝٗا ،بإنطاَُٗا ،ٜ٘ٵ١ إٔ وذلّ اٱْػإ ٚايسٳا٫دتُاع١ٝ ايؿططٜٸ
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ٖٳ ،ٖصا اؿهِ ٔطذٵٜٳ ٞٸ اجملتُعٴ ٙطذٳٚ بطًت ايعاطؿ١ ٚايطابط١ يٮ٫ٚز  ،اٱْػاْ

ٛٳ ٌٸ ،ٜٔٵبا٭ب  .(19) «ب٘ عكس ا٫دتُاع ٚام

ٌٻ ٜٛقٞ اهلل ععٻ ؾٝكٍٛ:  ،ٔ(ٜٵبعس شنط ايتٛسٝس باٱسػإ إىل )ايٛايسٳ ،ٚد

ٜٻاٙٴ ٔإ٫ٖ تٳعٵبٴسٴِٚا ٕٵ ٫ََأ ضٳبټَو ٚٳَقهٳ٢﴿ ٔٔ ٔإ ٜٵ ٛٳايٹسٳ  نُا قس عٴسٻ .(22)اٱغطا٤:  ﴾ٔإسٵػٳاّْا ٚٳبٹاِي

ٔ بعس ايؿطى باهلل ٜٵاملعا١ًَ َع ايٛايسٳ أٜهّا يف ا٭خباض اييت ؼكٞ نبا٥ط ايصْٛب غ٤ٛٴ

ّٸ .(20)َباؾط٠ّ باغتجٓا٤ املٛاضز  ،إشٕ ؾايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٜأَط بإطاع١ ا٭ب ٚا٭

ايتذطب١  تٵٚقس أثبتٳ .َاتأٚ ؾعٌ إسس٣ احملطٻ ،اييت ٜأَطإ ؾٝٗا بذلى إسس٣ ايٛادبات

ٕٸ ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ آبا َٸ٤أ ٚيف ايٓٗا١ٜ ٫  ،ْٚادش١ّ ِٗ غعٝس٠ّٗاتِٗ ٫ تهٕٛ سٝاتٴِٖ ٚأ

َٸ»عًٝ٘  بٓا٤ٶٚ .(21)ٜؿًشٕٛ ٕٛهب ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜتعاٌَ ٜٚتشاٚض َع أبٝ٘ ٚأ ٜؿعط  ٘ بٓش

ّٸ ٌٷ ،بتٛانع ابُٓٗا ٚخهٛع٘ َع٘ ا٭ب ٚا٭ ِٷ ،يف قباشلُا ٚإٔ ٜؿعطا بأْٸ٘ شيٝ  ٚأْ٘ ضسٝ

 .(22)«ٚقبٌّ شلُا

ُٸَٔ بني ايتشسِّٚ ١ يف َٛنٛع أغًٛب اؿٝا٠ َا ٜطتبط بايٛظا٥ـ ٜات املٗ

ٕٸ ايسا٫ٟ ٫َا ميتًو ض١ّٜ٩س ;١ٚاملػ٪ٚيٝات اؾٓػٝٸ ١ سٍٛ ايع٬قات خاقٸ ٝح إ

ٝٸ١ّ ،١اؾٓػٝٸ ٕٸ مماضغ١ ايع٬ق١ اؾٓػٝٸ ؾٗٛع٢ً ايتعايِٝ ايبٛش١ٜ;  َبٓ ٌٕٜعتدل أ  ١ بؿه

ٞٸ ،فطٵقٹ شلصا ؾٗٛ ٜعتكس  .يًك١ُٝ أَطٷ ؾاقسٷ ،ٚبسٕٚ ا٭خص بايٓعط َؿّٗٛ ايتعايٞ ايطٚس

 ،ٚايكعٛز يف َساضز ايهُاٍ ،أْٸ٘ إشا نإ اٱْػإ ٜبشح عٔ ايػعاز٠ يف سٝات٘

ٛٸؾاملؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ اؾٓػٝٸ  ٚايتعايٞ. ١ غٛف تعٝٓ٘ ع٢ً ايػُ

ٟٸٝٵني يف ايػٻ١ عٓس ايبٛشٜٸػتؿاز َٔ ايع٬ق١ اؾٓػٝٸميهٔ إٔ ٜٴٚ ٕٸ ط املعٓٛ ; ٭

ٝٸايؿطز إشا نإ َؿتػ٬ّ يف ايطب ٕٸ  ،نبرل٠ ٚسه١ُٺ ٚنإ شا ؾؿك١ٺ ،١صاب١ طايطٖباْ ؾإ

ٛٳ ـٹعٵٖصٙ ايع٬ق١ غٛف تٛدب ي٘ تهطٜؼ اي ف َٔ ٖصٙ املػأي١ طاملجاٍص سٳط٠. اشَلبٵٞ ٚا

 ؾاملطاز ٖٛ إثبات قسض٠ ايصات ع٢ً إعطا٤ املع٢ٓ .أخص ا٭َط إىل أبعاز أعُل يف ايصٖٔ

ٔٵ .يٮؾٝا٤ أبسّا بني قطف املكاضب١ ٚايذلب١ٝ  يف غرل ٖصٙ ايكٛض٠ ٫ تٛدس ع٬ق١ْ يه

ٕٸ ايؿدل ايصٟ وٛظ ع٢ً َػت٣ٛٶ ٍٕ َٔ ايعكٌ  املع١ٜٛٓ، أَا َع ٖصٙ ايٓعط٠ ؾإ عا

 ،املكاضب١ :أٚ با٫قط٬ح ،نيكاٍ ايعهٜٛٔ اؾٓػٝٸل ع١ًُٝ اتٸط١ ئ تٓٚكؿٹٚايطٚح ايٓٻ

َٳ َ٘ٔ َكاَ  .(23)٘هاتًَٚ
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ٌٻ ععٻ ٜعتدل اهلل ٔٵ﴿٠ بني ايعٚدني َٔ آٜات٘ ٚع٬َات٘: ٚاملٛزٸ ظاٖط٠ اؿبٸ ٚد َٹ  ٚٳ

٘ٹ ٕٵ آٜٳاتٹ ٔٵ َيُهِ خٳًَلٳ َأ ِٵ ِّ ٚٳادّا َأُْؿػٹُه ٗٳا ٚيتٳػٵُهٓٴٛا َأظٵ ٝٵ ٌٳ ٔإَي ٓٳُهِ ٚٳدٳعٳ ٝٵ ٛٳزٻ٠ّ بٳ ُٳ١ّ َٻ ٕٻ ٚٳضٳسٵ  ٔإ

ّٕ ٜٳاتٺٯ شٳيٹَو ؾٹٞ ٛٵ ٕٳ ٚيَك  (.21)ايطّٚ:  ﴾ٜٳتٳَؿٖهطٴٚ

ٕٷ ُٸ يف ٖصٙ اٯ١ٜ بٝا ١ يف أغًٛب اؿٝا٠ امل١٦ًٝ يج٬خ خكا٥ل ٚع٬َات َٗ

١َ ٚاييت ميهٔ إٔ ْػتدًكٗا َٔ ض٣٩ ايع٬ٓ ،ٚيف ع٬قات ا٭غط٠ ببعهٗا ،باؿبٸ

 يف تؿػرلٙ: ايطباطبا٥ٞ 

ٗٳا تٳػٵُهٓٴٛايٹ﴿ ـ أقٌ ايػه1١ٓٝ ٝٵ ٚٸ: ٜتٸ﴾ٔإَي ٌٕ ٍكـ ٖصا ا٭قٌ بهْٛ٘ أ  عاَ

ض طِّ. ٖصا ا٭قٌ ٜك١ ايتٛسٝس عًٝٗاٜكٓع ا٫ْػذاّ ٚايذلابط يف ا٭غط٠ يف ساٍ سانُٝٸ

ؾٝعتدل ا٫ٖتُاّ بطؾع ايكعٛبات ٚاملجرلات  ،ايٛظا٥ـ اي٬ظ١َ ع٢ً ايعٚز ٚايعٚد١

ؾإشا مل ٜهٔ قٝط ا٭غط٠  .أَطّا نطٚضٜٸّا ،رٚا٫بتعاز عٔ َٛاقع ايتؿٓټ ،١ايػًبٝٸ

ٚيصيو  .ِ ا٭خ٬قٝٸ١ عًٝٗاٝٳ١ يػٝطط٠ ايكٹأ ا٭ضنٝٸٚايػه١ٓٝ ؾًٔ تتٗٝٸعّا باشلس٤ٚ َتُتِّ

ُٸّا يف غٴغٵسٸ خًل ساي١ اشلس٤ٚ ٚايػه١ٓٝ يف اُ٭عٳٜٴ  ٝٸٗا.قٹٛٸٖا ٚضٴُٴط٠ أَطّا َٗ

ٌٳ﴿ ٠ـ أقٌ املٛزٸ2 ِٵ ٚٳدٳعٳ ٓٳُه ٝٵ ٛٳزٻ٠ّ بٳ ِّ﴾َٻ ض يٓا طبٝع١ اؿٝا٠ : ٖصا ا٭قٌ ٜك

 ١ٺقبٸ بأْٸٗا ع٬ق١ُ ،ٚايعهؼ ،ؾٝكـ ع٬ق١ ايعٚز بايعٚد١ ،ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتٛسٝس

ٙ ايعاٖط أثطٴ ٗا اؿبٸ٠ نأْٸاملٛزٸ»١َ ايطباطبا٥ٞ سٍٛ َع٢ٓ املٛزٸ٠: ٜهتب ايع٬ٓ .َٚٛزٸ٠ٺ

ٙ يف َكاّ ايعٌُ نٓػب١ اـهٛع ايعاٖط أثطٴ ؾٓػب١ املٛز٠ إىل اؿبٸ ،يف َكاّ ايعٌُ

ٞٸْؿػ ٕطايصٟ ٖٛ ْٛع تأثټ ،إىل اـؿٛع  .(24)«عٔ ايعع١ُ ٚايهدلٜا٤ اْ

ُٳ١ّ﴿ ـ أقٌ ايطمح١ املتكاب3١ً ٞٸ ٕطتأثټ ايطمح١ ْٛعٴ»: ﴾ضٳسٵ عٔ َؿاٖس٠  ْؿػاْ

ٜسعٛ ايطاسِ إىل إلا٥٘ َٔ  ،ٚسادت٘ إىل ضؾع ْكٝكت٘ ،سطَإ احملطّٚ عٔ ايهُاٍ

 .(25)« ٚضؾع ْكك٘ ،اؿطَإ

 

 ــــــ ز ـ اهعالاٞ باهطبٚعٞ

١َ ٚايسا٫ٟ ٫َا سٍٛ أغًٛب ي٬ْتباٙ يف ض٣٩ ايع٬َٓٔ اـكٛقٝات املجرل٠ ٚ

ٛټ ،١اؿٝا٠ اؾذلاى ْعطُٖا يف سؿغ ايب١٦ٝ ايطبٝعٝٸ ، خْٚكس ايتهٓٛيٛدٝا املػبِّب١ يًتً

ٕٸ أخ٬قٝٸ١ يف ٖصٙ ا٭َٛض، ؾٝكطِّ أخط٣ اَت٬نُٗا يطغاي١ٺ َٚٔ د١ٗٺ ٖصا َٔ د١ٗٺ; ضإ أ
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ٝٸ ،ؾٝ٘ ٖصا ايهٛنب هب إٔ ٜهٕٛ َهاّْا آَّٓا يًعٝـ  ،نيٚيٝؼ ؾكط يًبؿط اؿاي

 .٢ يٮدٝاٍ ايكاز١َبٌ ستٸ

ٞٸٜعبِّ ا إشا نٓٸ»ٜٚعتكس أْٸ٘  ،بأْٸ٘ بٝت ايبؿط ط ايسا٫ٟ ٫َا عٔ ايهٛنب ا٭ضن

قًكني سٍٛ غعازتٓا ٚأبٓا٥ٓا ٚأقسقا٥ٓا ٚاملٛدٛزات ا٭خط٣ اييت تؿذلى َعٓا يف بٝتٓا 

 .(26)«غ شلصٙ ايكهٝٸ١ايهبرل ؾٝذب إٔ ْتٖٝك

ٞٸ واٍٚ ايسا٫ٟ ٫َا َكاضب١ َػأي١ اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ بأغًٛبٺٚ ; ؾٝذعٌ أخ٬ق

يًٓؿاطات ايبؿطٜٸ١  ٚدٛز ايتٗسٜس يًشٝا٠ ٚايػ٬ّ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضن١ٝ ـ ايصٟ ٖٛ ْتٝذ١ْ

 ِ ا٭خ٬قٝٸ١.ٝٳيعسّ ا٫يتعاّ بايكٹ ـ ْتٝذ١ّ

َٛضز غطؽ يف  بهع ضٚاٜاتٺ ،٭دٌ ٖصٙ ايكه١ٝ ;١َ ايطباطبا٥ٜٞػٛم ايع٬ٓ

ِّ ;ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ،ٚا٫ٖتُاّ بايطبٝع١ ،ا٭ؾذاض ١ٝ اؿؿاظ ع٢ً تأنٝسّا ع٢ً أٖ

ٝٸ َٳ|قاٍ ايطغٍٛ ا٭نطّ»١: ايطبٝع١ ايب٦ٝ ٚايطٝٛض  ،ٜػطؽ أٚ ٜعضع ؾذط٠ّ ٔٵ: املػًِ 

ؿٕٛ باغتػ٬ٍ املػًُٕٛ َهًٖ .«ٚاملٛاؾٞ تأنٌ َٓٗا، ٚشيو ي٘ دعا٤ ٚأدط ايكسق١

ٕٸ أسس ا٭ْبٝا٤ نإ ٜكٍٛ: إشا سًٖ ،إىل أقك٢ سٛساملٛاضز ايطبٝع١ٝ  غاع١ ظٚاٍ  تٵست٢ أ

ؾإشا ناْت يسٜو  (،ؾذط٠) ٚناْت بٝسى ؾػ١ًّٝ ،١املٓع١َٛ ايؿُػٝٸ تٵٚاْٗاضٳ ،ِايعاَي

ٗا! ٜعين ٫ ميٓعو ايتؿهرل يف ظٚاٍ ايعامل عٔ ٖصا ايعٌُ عٵيعضعٗا ؾاظضٳ ؾطق١ْ

 .(27)ايؿطٜـ

 

 ــــــ بني اهسؤٙتنيثاُّٚا: ٗدٖ٘ االفرتاق 

 ــــــ ؟املِٔر اهتعدُّدٜ أَ اه٘ااعٛـ 1

ْٸ ُٸي ٘ يٝؼٜط٣ ايسا٫ٟ ٫َا أ ٕٸ  ;٬١ْٝخت٬ؾات املٛدٛز٠ بني ا٭زٜإ أٖ باعتباض أ

َٸ نُا  .ؾُٝع ايبؿط ٚاؿٝٛاْات ١َْؿاِٖٝ ايعطـ ٚاملٛزٸ٠ ٚايطمح١ ٚإضاز٠ اـرل عا

ٕٸ ضغاي١ ا٭زٜإ ٖٞ يف ؼٌٜٛ ْٛع ايط١ٜ٩ ايؿهط١ٜ يٲْػإ ٚإعاز٠  ،ٜعتدل أٜهّا أ

سٝح ٜط٣ أْٸ٘ بايطغِ َٔ  ;(28)١ٓ ايتؿهرلػٳط٠ ٚسٳخِّ تؿهٌٝ ايبؿط إىل َٛدٛزاتٺ

١ يف ا٭زٜإ ايهدل٣ ؾايطغا٥ٌ ا٭غاغٝٸ ،َٝتاؾٝعٜك١ٝ كتًؿ١ ا٭زٜإ شات ض٣٩ٶ نٕٛ

تاّٛ ؾُٝا  ذلابطٺٚب ،بٓٵبّا إىل دٳٓٵبني بايتعاٜـ دٳو غٛف ْكبض َطاَيع٢ً شي بٓا٤ٶٚ .ٚاسس٠ْ
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 .بٝٓٓا

 ،( يًس١Realistٜٔ ايٛاقع١ٝ )ُٳإْٸ٘ بٗصا ايؿهط ٜٓهط يف سكٝك١ ا٭َط ايػِّ

دٕٛ يٛى; ٭ْ٘ نصيو ٜعتدل ضغاي١  :ات َجٌٜٚتُا٢ٖ يف ٖصٙ ايكه١ٝ َع ؾدكٝٸ

ٛټ ٝٸ١ ٚايػططغ١ٍ ٚاـطٚز ا٭زٜإ ايهدل٣ يف إهاز ايتش ٕٸ تعايِٝ  ،عٔ ا٭ْاْ ٜٚط٣ أ

ٕٸ ٖصا ا٫ػاٙ ايؿهطٟ ٜٴ .ف ايععِٝسٳا٭زٜإ إمنا ٖٞ َعاٖط شلصا اشَل ُٸإ ٢ عٓس بعض ػ

 .(29)ز١ٜ ايعطؾا١ْٝايباسجني بايتعسټ

َٸ ١َ ايطباطبا٥ٞ بط١ٜ٩ٺػِ ايع٬ٓذاٙ املكابٌ ٜتٻيف ا٫تٸٚ ١ يف فاٍ ٚاقعٝٸ١ تا

ٕٸ َعطؾ١ ٚايطبٝع١ٝ، ٚٚاملػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ،  ،املباسح ايؿًػؿ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٚ... ٜٚعتكس أ

ٝٸ١ٗٳًِتٳػٵايسٜٔ هب إٔ تٴ ٝٸ١ ٚايجاْٜٛٸ١ إىل  .ِ َٔ ايتعايِٝ ايٛسٝاْ ٕٸ ايٓعط٠ ا٭زات نُا ٜط٣ أ

ٔٷ .ٚتؿكسٙ ٖٜٛت٘ ،ايسٜٔ تٓؿٝ٘ َا إٔ ٜعتدل تعايِٝ غا٥ط  نُا ٜعتكس أْٸ٘ إشا أضاز زٜ

ٕٸ ٖصا ايسٜٔ ْؿػ٘ يف سكٝك١ ا٭َط ٜط٣ َهاَني زٜٓ٘  اؿلٸ ع٢ً ا٭زٜإ قا١ُّ٥ أٜهّا ؾإ

ٔٷ»٫ قت٣ٛ زاخًٞ ي٘: ٚ ،١ّظاٖطٜٸ قشٝض ؾٝعتٓك٘، ٌٖ  ايصٟ ٜط٣ اٱغ٬ّ أْٸ٘ زٜ

ٌٷ ٕٸ ٖصا ايسٜٔ ناَ ٕٔ ،وهِ عكً٘ بأ ٕٸ زٜٓٳ ،آخط ٫ٚ وتاز إىل زٜ ٘ أّ وهِ عكً٘ بأ

ٕٵ ٚقتازٷ ،ْاقلٷ ٕٸ ايعكٌ  يػرلٙ؟ ؾإ سهِ عكً٘ بايكٛض٠ ايجا١ْٝ ؾإْٸ٘ قس ْكض ْؿػ٘; ٭

ٕٸ اهلل ٫ ٜكّٛ بايعٌُ ايٓاقل ٚاشلسا١ٜ ايٓاقك١ ٕٸ ٖصا ٖٛ ايصٟ  ;ايػًِٝ وهِ أ ؾإ

ِٸ .ٜعتكس ب٘ ايعكٌ عٔ زٜٔ اهلل ٕٸ ايصٟ ٜعتدل ايسٜٔ ْاقكّا ؾشهُ٘ ٖٛ إٔ ٜكبض  ث إ

ٕٔ«١ شاتٗاَات ايٓتٝذ١ بايٓتٝذإبطاٍ َكسٸ»َكساقّا يكاعس٠   ،َا . إشٕ ايصٟ ٜعتكس بسٜ

ٛٳ ،ٜٚعتدلٙ نا٬َّ ٞ َعّا يف مجٝع املٛنٛعات ٚاملٛاضز سٵهب عًٝ٘ إٔ ٜعٌُ بايعكٌ ٚاي

ٝٸ١ ايكِّستٸ ،ايعًُٝٸ١  .(30)«ؾ١طٵ٢ يف ايكٓاع١ ٚا٭َٛض ايؿٓ

 

ْٞ   ــــــ ًالسع

ٞٸ ٕٸ ٖاتني ايط٩ٜتني يف فاٍ أغًٛب اؿٝا٠ ت٪زِّ َٔ ايطبٝع  :ْتا٥ر كتًؿ١ٜإ إىل أ

ٝٸ١ َٔ د١ٗٺ ٚضَٛظ سطن١ محاؽ  ،ؾايطغب١ يف ايًكا٤ بطَٛظ اؿه١َٛ ايكْٗٝٛ

ٞٸ  ،ٌ يٮزٜإ املدتًؿ١أخط٣، ٚاٱنؿا٤ ع٢ً ْؿػ٘ قؿ١ املُجِّ َٔ د١ٗٺ ٚاؾٗاز اٱغ٬َ

ٌٸٚقبٍٛ اؾٛا٥ع ْٚٝاؾني ايسٍٚ ايػطب١ٝ املتعسِّ ٝٸ١ٺ ٭غًٛب سٝا٠ٺ ٖصا َعٗطٷ ز٠، ن  َبٓ
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 .زٟ عٓس ايسا٫ٟ ٫َاايتعسټع٢ً ايؿهط 

 ،ني بتسضٜؼ ايؿًػؿ١ يف داَعاتِٗعسّ ا٫غتذاب١ يسع٠ٛ ا٭َطٜهٝٸ ،يف املكابٌٚ

كتًـ  ٭غًٛبٺ َعٗطٷ ،ٚعسّ ا٫عتٓا٤ بأخص ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ َٔ داْب ؾاٙ إٜطإ

ٕٸ ا٭غًٛب ايجاْٞ  ،ٖصا .١َ ايطباطبا٥ٞعٓس ايع٬ٓ ١َ ـ ٫ ٜعين أٟ َٓٗر ايع٬ٓـ َع أ

١َ نُا قس ٚقع ؾع٬ّ بني ايع٬ٓ ،ٚايتشاٚض يف ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ايتبازٍإغ٬م باب 

ٕٸ ٖصا  َٚصانطاتٺ ٕ يف َباسجاتٺاٚايدلٚؾػٛض ايؿطْػٞ ٖٓطٟ نٛضب نجرل٠ بُٝٓٗا; ؾإ

ٞٸ ٞٸ قطٜضٷ ايؿعٌ ايتٛاقً ٝٸّا يف عسّ ايتٓايف بني املٓٗر ايٛاقع ٚاؿٛاض ٚايتٛاقٌ َع  عًُ

 اٯخط املدتًـ.

 

 ــــــ ؟ٞ اهعقالُٚٞأصاهٞ اهعاطفٞ أَ ذل٘زّٙـ 2

ٛٻ ١، ٚايكسم، ّ أغًٛب اؿٝا٠ ايػعٝس٠ عٓس ايسا٫ٟ ٫َا ايطابع عؿط باحملبٸٜتك

ٕٸ ضٚح نًُات ايسا٫ٟ ٫َا ؾُٝع ايها٥ٓات اؿٝٸ كشب١ٔ ايػٵٚسٴ ،اٱٜجاضٚ ١; سٝح إ

ٌٸ َكساض املكاضبات ايعًُٝٸ .عَٝ٘ا ْسٻ تؿٝسيف قانطات٘ ٚنتابات٘  ١ ؾع٢ً شيو غٝك

ٝٸ شلصا ايػبب ؾإٸْ٘ ٜكّٛ ٚ .١ يف ؾهط ٚأغًٛب ٚغرل٠ سٝا٠ ايسا٫ٟ ٫َا١ ٚاملٓطكٝٸايعكً

ٟٸ ٌٕ ،َعطؾٝٸ١ ٫ظ١َ ٕؼغٴب٬ ُأ باملطاقب١ ٚمماضغ١ ايػًٛى املعٓٛ  ٜٚعتُس يف شيو بؿه

 أندل ع٢ً ايعٛاطـ ٚاغتجاض٠ ا٭ساغٝؼ.

 ،نُٔ تكطٜطٙ يج٬ث١ ططم ٱزضاى اؿكا٥لـ اطبا٥ٞ ؾإْٸ٘ ٜط٣ ١َ ايطبأَا ايع٬ٓ

ٛٳ ِٸ َٔ ايططٜكني اٯخطٜٔ يف اؿٝا٠  ;ـؿٵايَهٚ ;ٞسٵٖٞ: اي ٕٸ ططٜل ايعكٌ أع ٚايعكٌ ـ أ

ٕٸ  ،١ يٲْػإايسْٜٝٛٸ ِٸ َُٓٗا; ٭ ٛٳ»ٚأٖ أٌٖ ايعك١ُ َٔ ا٭ْبٝا٤  ٞ ٫ ٜٓاي٘ إ٫ٓسٵاي

٢ ٚايٓاؽ ستٸ ;اٯساز َٔ أٌٖ اٱخ٬م ٚايٝكني إ٫ّٓ ب٘ ـ ٫ ٜهطٻؿٵٚايَه ;َنياملهطٻ

ٛٳ ٕٚ اؿٝا٠ ٪١ ايعك١ًٝ يف مجٝع ؾ١َ إىل تعاطٞ اؿذٸطٳبٵَٴ ـ يف ساد١ٺؿٵٞ ٚايَهسٵأٌٖ اي

  .(31)«٫ٚ غ٢ٓ شلا عٔ شيو ،ايس١ْٜٛٝ

ٕٸ أغًٛب ٚسٝا٠ ٚؾهط ايع٬ٓ ذ ٓٵٚغٹ ،ٜهؿـ عٔ ْٛع ض٩ٜت٘ ايطباطبا٥ٞ ١َإ

ٕٸ َقؾهطٙ; ؾُٔ ايٓاس١ٝ  َٚعتُسٷ ع٢ً أقٍٛ  ،با٭غؼ ايعك١ًٝ سٷ٘ َتكُِّٳًَايع١ًُٝ ْط٣ أ

ٞٸ سٖا َطايع١ ٖصٙ ايؿطن١ٝ ت٪ِّ .بأعاخ ايعًّٛ ا٭خط٣ ٚغرل ممتعٕز ،ايٓعاّ ايعك٬ْ



 

 

هـ 2440م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السّتون ــ خريف  نصوص معاصرة  

يٰٜات  أثطٷؾٝ٘ ; سٝح ٫ ٜعٗط (أقٍٛ ايؿًػؿ١ ٚاملٓٗر ايٛاقعٞ)نتاب٘ ايجُني 

١ املؿذلن١ ع٢ً املباز٨ ٚاملباْٞ ايٓعطٜٸ ٚإمنا ٜعتُس ،ٚايطٚاٜات ٚايهؿـ ٚايؿٗٛز

ٝٸ دص ايعكٌ ـ ايصٟ ٖٛ احملٛض املؿذلى إىل إٔ ٜتٻ ١ ؾكط، ٚيصيو ؾإْٸ٘ ٜسعٛ بإقطإضايعك٬ْ

ْٹـ زي٬ّٝ يًٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ عٓس إضاز٠ اتٸ ٟٸ  س ايططٜل إىل تًو ; ؾإْٸ٘ ٜعب١ًِّٺشٵباع أ

 اؿكٝك١.

َٚع شيو »ٔ ضٚح ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬، ٜكٍٛ: َ ١َ لسٖا َكتبػ١ّٖصٙ ايط١ٜ٩ يًع٬ٓ

ّ سهِ ايعاطؿ١ ع٢ً ا٭سهاّ ؾ٬ ٜكسِّ ،٫ زٜٔ ايعاطؿ١ ،ٌ٘ اٱغ٬ّ زٜٔ ايتعٗكنًٓ

ٞٸًٹكٵامُل إىل   َٚطدع شيو .َا اعتدلٙ ايعكٌ ٫ٚ ٜعتدل َٓ٘ إ٫ٓ ،ش١ يٓعاّ اجملتُع اٱْػاْ

 .(32)« باع سهِ ايعكٌاتٸ

ٝٸٕٸ ٖصا ا٭غًٛب يف أنُا  ١َ ايطباطبا٥ٞ قس ات عٓس ايع٬ٓايتعاطٞ َع اٱؾهاي

ٌٕ بؿهٌ نتب٘  ،ز املاضنػ١ٝ آْصاىامتسټ نبرل يف إقا١َ غٛس َٓٝع نسٸ أمثط بؿه

 ٚآثاضٙ اؾ١ًًٝ.

 

 ــــــ تأٌُّى ُٗقد

خ٬ؾّا ملا ٖٛ ايٛاقع يف َٓٗر  ،نبرل بايعكٌ ٚا٫غتس٫ٍ ًعاطؿ١ اضتباْطيٝؼ ي

ٔٳ أقٍٛ َٚباْٞ ٚعكا٥س بٵمل تٴ»تٸاب سٛشلا: ٜكٍٛ أسس ايُه١; سٝح ايؿًػؿ١ اشلٓسٜٸ

٢ ٜتبعٗا اٱْػإ ساٍ ستٸ ،املساضؽ ٚاملصاٖب اشلٓسٜٸ١ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ ٚا٫غتس٫ٍ

ٕٸ ايؿهط ًِبٌ هب ؾكط إٔ ٜ٪َٔ ٜٚعتكس بٗا َق ،١ايبشح عٔ ايدلاٖني ٚا٭زٓي بّا; ٭

ٟٸ  .(33)«سٸ َٓ٘ يف إثبات ايعكا٥سُٳ٢ ٜٴػتٳستٸ ،٫ ٜعتُس ع٢ً ايعكٌ نجرلّا اشلٓس

ٕٸ ُٳتٳشٵٜٴٚ ٕٸ غبب ٖصٙ اؿاي١ ٖٛ أ ا٭بعاز املعطؾ١ٝ يًسٜٔ يف ٖصا ايعكط مل »ٌ أ

ٌٕطٳِطتٴ ّٕز اؿطنات ٚتًٚكٟ; ْعطّا إىل ظٗٛض ٚامتسټسِّدٹ ح بؿه ؾايسٜٔ  .بايؼ ٝٗا باٖتُا

ٕٸ املؿطٚض إٔ ٜػتٓس  ،ٖصا .(34)«طإ ع٢ً املؿاعط ٚاملٍٝٛ ايبؿط١ٜٚاملع١ٜٛٓ َ٪ثِّ َع أ

ع٠ يف ايصٟ ميٓش٘ املها١ْ املتُِّ ،اٱْػإ يف ايتُٝٝع ٚايتؿدٝل ع٢ً َٖٛب١ ايعكٌ

 بايكٝاؽ إىل غا٥ط املٛدٛزات.  ،ايٛدٛز

َٸا يف اٱغ٬ّ ؾُها١ْ ايتؿهرل  ايطباطبا٥ٞ، ١َع يف ؾهط ايع٬ٓبٳٚبايتٻ ،أ
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َټ ٕٸ  .بٌ عباز٠ َؿهٸ١ً ،سٸإ عباز٠ّعٳعٝح تٴ ،ٌ عع١ُْٝٚايتأ ٜكٍٛ بعض ايباسجني: إ

ٕٸ ايعبازات ا٭خط٣ شلا  اخت٬ف َها١ْ ايتؿهرل بايكٝاؽ إىل غا٥ط ايعبازات ٖٛ يف أ

ٖٳَٛنٛعٝٸ ب١ٺٓٵٌ ؾٗٛ شٚ دٳأَا ايتؿهرل ٚايتعٗك ،ططٜكٝٸ١ ب١ْٓٵدٳ  ؾٝٸ١.سٳ١ ٚ

 

 ــــــ ؟املساابٞ اهعوٌاُٚٞ أَ املساابٞ اهت٘سٚدٙٞـ 3

ل املٛاقـ ًِٚخٳ ،س عٔ ايػًع١عٵٚايبٴ ،١ايسا٫ٟ ٫َا بتهطٜؼ ساي١ احملبٸٜٛقٞ 

ِّ .اٱهاب١ٝ ٚاشلاز١٥ املطاقب١  :َٔ قبٌٝ ،ع١نُا ٜٛقٞ أٜهّا بايعٌُ باملطاقبات املتٓ

 ،ؾهط١ٜ إهاب١ٝ ؾٗصٙ املطاقبات ٖٞ يف ايٛاقع دٗٛزٷ ;ٚاملطاقب١ ايٓكسٜٸ١ ،ايتسقٝك١ٝ

ِٸ ،ايًٌٝ إىل ٣ َٔ ايكباحٜٓبػٞ إٔ ت٪زٸ ٜطادع املطاقب يف ْٗا١ٜ ايًٌٝ ايصٟ قس ؾعً٘  ث

بٗصٙ املطاقبات غُٝهٔ ؼػني َػت٣ٛ  ٘ايسا٫ٟ ٫َا أْٸ ٜٚعتكس .ٚأَهاٙ خ٬ٍ َٜٛ٘

ٛا ١َ إٔ ٜطبټ١ َتكسِّعًُٝٸ اؿٝا٠ ايعا١َ، نُا ٜٓكض ا٭ؾدام ايصٜٔ يسِٜٗ سك١ًْٝ

َٜٛٝٸ١  ٜعني ايؿدل يف قٓع سٝا٠ٺؾٗصا ايدلْاَر غٛف  ;أْؿػِٗ بتُطٜٔ )ايتاْذلا(

 .(35)بايك١ُٝ أنجط عٓؿٛاّْا ٚاَت٤٬ٶ

َٸا عٓس ايع٬ٓ ٌٸ ؾ ايطباطبا٥ٞ ١َأ ْٸ٘ ٜٛقٞ إعٝح  ،١خاقٸ املطاقب١ َها١ّْتشت

ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ميهٔ ض١ٜ٩ تكطوات٘ ٚتٛقٝات٘ بٗا  .بٗا يف مجٝع ؿعات اؿٝا٠

ٜكٍٛ يف  .و ٚايعٌُ بٗاَٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ تؿٗس غرلت٘ ع٢ً ايتُػټ ;ؿات٘يف نتب٘ َٚ٪ٖي

يف  ،ٚعسّ ا٫بتعاز عٓ٘ ،٘ ايباطين يٲْػإ إىل اهللاملطاقب١ تعين ايتٛدټ»َع٢ٓ املطاقب١: 

بٌ إىل  ،املطاقب١ ايهُاي١ٝ تًو اييت تٛقٌ اٱْػإ إىل املككس ايكطٜب .مجٝع ا٭سٛاٍ

ٕٸ اٱْػإ ٫ ٜػؿٌ عٔ شنط اهلل يف أٚقات ايكٻاملطاقب١ ٖصٙ ٖٞ  .املككس ٚٸ ،ٛشٵأ ٍ َٔ أ

 .ٚيتشكٌٝ ضناٙ ،ٚإٔ تهٕٛ مجٝع أقٛاي٘ ٚأعُاي٘ هلل تعاىل، ٚقت ايّٓٛ إىلايكبض 

إىل مجٝع أؾعاي٘، ٚإٔ هس  نُا أْٸ٘ ْاظطٷ ،يف مجٝع ا٭َانٔ ٚإٔ ٜعتكس أْ٘ سانطٷ

ؾإٕ مل تهٔ تطاٙ  ،اهلل نأْٸو تطاٙ سٵاعبٴ»دا٤ يف ايطٚا١ٜ: نُا ْؿػ٘ يف قهطٙ، 

ص ٪خٳٚمل تٴ ،ٚإشا مل تهٔ ٖٓاى َطاقب١ْ .َؿتاح ا٭ؾٝا٤ يف املطاقب١ ، ٖٛ«ؾإْ٘ ٜطاى

ٕٸ بك١ٝ ا٭عُاٍ ٚايكٛاْني يف ايػٻ ،قشٝش١ بكٛض٠ٺ  ق١ُٝٺط ٚايػًٛى غتهٕٛ ب٬ ٝٵؾإ

 .«ٚب٬ أثٕط
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ٝٸ١ يؿابٛ ١َ يف ٖصا ا٭َط َٔ خ٬ٍ ضغاي١ٺميهٔ إزضاى ْعاّ ايع٬ٓٚ عُطٙ  دٛاب

ٝٸّا يتٗصٜب ايٓؿؼ ،عاَّا 22 ١ يف كٝيًُٛٓؾ» :، ؾهتب إيٝ٘سٝح طًب َٓ٘ ططٜكّا عًُ

ُٸ ُٸ ،تهِايٛقٍٛ إىل املككس ايصٟ نتبتُٛٙ يف ضغايتهِ هب إٔ تٓٗض ٖ ٛا ٚتٗت

ٌٸ ،قكس ظسٛأ ،نُا اؾتػًٛا باملطاقب١ ٚاحملاغب١ بٗصا ايٓشٛ .بايتٛب١  سني تكشٛ ن

ّٕ ٌٕإيف ايكباح َٔ ايّٓٛ:  ٜٛ ٟٸ عُ ٜكع غٛف أضاعٞ ضنا اهلل ؾٝ٘، سٝٓٗا غٛف  ْٞ يف أ

ٌٕ ٟٸ عُ ْ٘ إشا مل ٜهٔ إتطٜس ؾعً٘; عٝح  تأخص يف َٓعٛضى ضنا اهلل عٓس ايؿطٚع يف أ

يف  طٵؾٚه ،يف أضبع أٚ مخؼ زقا٥ل ،ٚيف ٚقت ايّٓٛ .أخطٟٚ ؾإْٸو غٛف ئ تؿعً٘ ي٘ ْؿعٷ

ٌّ ّا،ٚاسس ّايف ْعطى ٚاسس ٔٻٖٴطٵبٹٚاغٵ ،ا يف ايّٝٛٗتٳًِعٳا٭عُاٍ اييت َؾ َٓٗا طابل ؾعًو  ؾأ

ٌّ ،ٙطٵُهضنا اهلل ؾٝ٘ ؾاؾٵ ٚٔطٵؾٝ٘ عٔ ضناٙ ؾاغتػؿٹ تٳِؿَٓٗا ؽًٓ ٚأ ع٢ً ٖصا  ّٵٙ. زا

ّٕ ٌٸ ٜٛ ٕٸ ٖصٙ ايططٜك١ يف ايبسا١ٜ قعب١ْا٭غًٛب ن املصام ع٢ً  َٚطٸ٠ُ ، ؾبايطغِ َٔ أ

ٌٸٗا َؿتاح يهٓٸ ،ايٓؿؼ ٕٵ ايٓذا٠ ٚاـ٬م. أٜهّا ن اقطأ  تٳعٵاغتَط ي١ًٝ قبٌ ايّٓٛ إ

ـٸايشات )اؿسٜس، اؿؿط، ض املػبِّٛٳغٴ قطأ ا عٵٚإشا مل تػتطٹ ،، اؾُع١، ايتػابٔ(ك

ٞٻ بٵؾكط غٛض٠ اؿؿط، ٚبعس عؿطٜٔ َّٜٛا انتٴ ٕٵ لٷسا٫تو. َٖٛؾ إي  .(36)«ؾا٤ اهلل إ

َّٜٛا: غٝسٟ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ قاٍ يٞ »سػٔ ظازٙ اٯًَٞ: ايؿٝذ ٜكٍٛ ا٭غتاش 

ٌٸ ،ايععٜع ّٕ ن ٌٸ ٜٛ ّٕ تهٕٛ َطاقبيت أق٣ٛ تهٕٛ َؿاٖساتٞ يف ايًٌٝ أعصب، ن ٜٛ 

 .(37)«ٗٞ تهٕٛ َهاؾؿاتٞ يف ايًٌٝ أقؿ٢ٜعزاز تٛدټ

 

 ــــــ تأُّالٌت

ٕٸ ُأ ؼ ؾهط ايسا٫ٟ ٫َا تكّٛ ع٢ً عسّ ا٫عتكاز باهلل تعاىل غٴباعتباض أ

َٔ املب٢ٓ ٚاملككس املاٚضا٥ٞ، ٚتكبض ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  غٛف تهٕٛ خاي١ّٝؾُطاقبات٘ 

ٞٸ  .ٚؼػني َػت٣ٛ اؿٝا٠ يف سسٚز ايعٛاٖط ،ؾكط يف فاٍ ايتؿهرل اٱهاب

ٚعسّ ايػؿ١ً عٔ  ،٘ ايباطينٚايتٛدټ ،١َ ع٢ً ايتٛب١بُٝٓا ٜكّٛ أغاؽ َطاقب١ ايع٬ٓ

ٝٸ١ هلل تعاىل ط إىل ايتهاٌَ ٚايتعايٞ ٝٵ٘ ايػٻتٛدټنُا ٜطاؾل ٖصا اي ،ايػاس١ ايطباْ

١َ ٢ يف غرل٠ ايع٬ٖٓصا املؿّٗٛ يًُطاقب١ ٜتذًٓ .ٚايكعٛز يف َساضز ايهُاٍ ،املعٟٓٛ

ِٳ﴿سٝح مل ٜكع أبسّا َكساقّا ي١ٰٜ ايؿطٜؿ١:  ،ايعًُٝٸ١ ٕٳ يٹ ٕٳ ٫َ َٳا تٳُكُٛيٛ ٕٸ ٖصا ﴾تٳِؿعٳًُٛ . إ
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٫  ؾ٤ٞٷ ،ٚايػه١ٓٝ ا٭بسٜٸ١ يف عامل اٯخط٠ ،ط ايتهاًَٞ يف ا٫ػاٙ ايتٛسٝسٟٝٵايػٻ

ٖٳٜٴ ب ايباضظٜٔ ايط٬ٓ ٚيكس ايتؿت أسسٴ .س يف ؾهط ايسا٫ٟ ٫َا شٟ ايط١ٜ٩ ايعًُا١ْٝؿا

ٞٸيًع٬ٓ ناْت »ي٘ عٔ اٯخطٜٔ، ٜكٍٛ:  ١َ إىل ٖصٙ ايٓكط١ سٍٛ تؿاٚت ا٭غًٛب ا٭خ٬ق

ٝٸّاأخ٬قٝٸ ٝٸ١ ٚٚق٫ّٛ ،ٚبكرل٠ّ يًهُرل ،ات٘ تسٓؾكّا باطٓ أَا  .إىل سكا٥ل ايعٛامل املًهٛت

ٞٸ . (38)«ٚتكشٝض ايعاٖط ،١ْٝٸسٳعٔ املطاقبات ايبٳ يٰخطٜٔ ؾٗٛ ْاؾ٧ٷ املػًو ا٭خ٬ق

 ١َ َٚطاقب١ ايسا٫ٟ ٫َا. م بني َطاقب١ ايع٬ٓطٵٖصا ايه٬ّ ميهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ايَؿٚ

 

 ــــــ ؟اهرتسٍُّ أَ اهتعٗقىـ 4

ٕٸ َأ ٜكٍٛ  .اٱْػإ ٖٛ ا٭ضن١ٝ ايهط٠ ع٢ً املٛدٛزات بني َٛدٛزٺ ع٢ ٚأعكٌٚٵإ

ٛټ» :٫َا ايسا٫ٟ َع ٚ .«ايهٛنب ٖصا يف ايٛاع١ٝ املٛدٛزات أضق٢ ايبؿط أبٓا٤ ضٟبتك

ثّا عٔ ضأٜ٘ َتشسِّ ،ٖصا ٜ٪َٔ ايسا٫ٟ ٫َا بهطٚض٠ املػاٚا٠ بني مجٝع املٛدٛزات اؿٝٸ١

ِٷ»بكٛي٘:  ٚتهاؾ٪  ،ع٢ً املػاٚا٠ بني مجٝع املٛدٛزات اؿٝٸ١ أغاؽ تعايِٝ زٜٔ بٛشا قا٥

ّٷٗٵ٢ إشا مل تهٔ بٛشٜٸّا ؾاغتٝعاب َٚؾايبؿط، ستٸ ٟٸ ِ ٖصا ا٭َط ٫ظ يو  ٚنطٚض

ٌٸ». ٚيف ْعطٙ: (39)«نا٬َّ يف مجٝع  َٔ اٱخ٬ٍ ٚاٱنطاض باؿٝا٠ ممٓٛعٷ ْٕٛع ن

ٟٸ  ;ا٭زٜإ  إىلَٔ ايكػرل  ،ؾ٤ٞٺؾٝذب ع٢ً مجٝع ايبؿط إٔ هتٓبٛا اٱنطاض ٚإباز٠ أ

 .(40)«ٚيف مجٝع ا٭ؾٝا٤ ،أقػط سؿط٠ٺ إىلَٔ ايبؿط ٚ ،ايهبرل

َٸا يف ؾهط ايع٬ٓ ٌٷِ ايٛدٛز َتٸ١َ ايطباطبا٥ٞ ؾعاَيأ نُا  ،بٛدٛز اٱْػإ ك

مجٝع اٯٜات اييت ْعيت  تٵؾكس زٖي ;(41)ٖٞ ايعٖط٠ املتُٛنع١ يف ٚغط ٚعا٤ عامل اـًل

ِٵ﴿ :بتعبرل يٲْػإ املتػاَٞ  ؾذُٝع املدًٛقات كًٛق١ْ .ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ ﴾غٳدٻطٳ َيُه

إُٖاٍ ٖصٙ ، َٚا إىل سسٛ سكٛم اؿٝٛاْات تهٕٛ قذل١َّإٕ ؾٚعًٝ٘  .بٛدٛزٙ ٚؾهطٙ

ٔٵ ،ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ ٛدب عكٛباتٺٜاؿكٛم  َع ٚدٛز ايتعاضض بني َٓاؾع ايبؿط  يه

ٕٸ ٖصا  ايتأنٝس ع٢ً َع .اؿٝٛاْاتعّا ًٜعّ تكسِٜ َكاحل ايبؿط ع٢ً ِطٚاؿٝٛاْات ؾَك أ

ض٠ اؿٝا٠ ٚٵب بإخ٬ٍ زٳٚايتػبټ ،اْتٗاى ايبؿط يٓعاّ ايطبٝع١ ٫ ٜعين دٛاظايه٬ّ 

 ايطبٝع١ٝ.

ٙ ع٢ً ؾب١ٗ عسّ ايت٩٬ّ بني يف ضزِّ ،١َ ايطباطبا٥ٞيف ٖصا اٱطاض ٜؿرل ايع٬ٓٚ
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ٕٸ ٖصٙ إ :َؿازٖا إىل ْهت١ٺ ،ايطمح١ اٱشل١ٝ ٚتؿطٜع سهِ تصن١ٝ ٚشبض اؿٝٛاْات

ٚأْ٘ تعاىل أضسِ  ،أَا سسٜح ايطمح١ اٱشل١ٝ» ؾـ ;بني ايطمح١ ٚضٓق١ ايكًب تٵايؿب١ٗ خًَط

ـٺايطامحني، ؾٗٛ تعاىل غرل َتٸ ٟٸ١ ايكًب أٚ ايتأثټبايطمح١ مبع٢ٓ ضٓق ك  اـامٸ ط ايؿعٛض

ٕٸ شيو قؿ١ْ ;ـ باملطسّٛايباعح يًطاسِ ع٢ً ايتًٗط ٝٸ ؾإ تعاىل عٔ شيو  ،١١ٜ َازٸدػُاْ

ٛٸّا نبرلّا، بٌ َعٓاٖا إؾانتٴ ـَعً ٚيصيو  .٘٘ مبكساض َا ٜػتشٓكط ع٢ً َػتشٓكٝٵ٘ تعاىل ا

ؾًٝؼ َٔ اؾا٥ع يف اؿه١ُ  ;ٚبايعهؼ ،َٓ٘ تعاىل ُا نإ َا ْعسٸٙ عصابّا ضمح١ّبٳضٴ

باعّا ملا تكذلس٘ عاطؿ١ ايطمح١ َٔ َكاحل ايتسبرل يف ايتؿطٜع اتٸ إٔ ٜبطٌ َكًش١ّ

يًٛاقعٝات. ؾتبني َٔ مجٝع َا  شب١ اييت ؾٝٓا، أٚ ٜػاٌٖ يف دعٌ ايؿطا٥ع قاش١ّٜايها

 ،س بٗا اٱباس١ٚيف ايكٝٛز اييت قٝٻ ،إٔ اٱغ٬ّ وانٞ يف ػٜٛع أنٌ ايًشّٛ َطٻ

ٗٳا ايٓٻاؽٳ َؾَططٳ اٖيتٹٞ اهللٹ ؾٹِططٳ٠َ﴿ايؿطط٠:  أَطٳ ،ٚايؿطا٥ط اييت اؾذلطٗا مجٝعّا ٝٵ  ٫َ عٳًَ

ٌٳ ٔٴ شٳيٹَو اهللٹ يٹدٳًِٔل تٳبٵسٹٜ ِٴ ايسِّٜ ِّ  .(42)«﴾اِيَك

 

 ــــــ اسا١ْٝ ُقدّٙٞ

 ؿٝٛاْات إىل سسٸ أْ٘ وحٸإىل اسا٫ٟ ٫َا يً ١ُٝٚايطس تكٌ ايٓعط٠ ايؿؿٝك١

َٸٜايبؿط ع٢ً إٔ ٜعطٛا اؿطٸ ٛټ»١ يًشٝٛاْات: ١ ايتا ٟټيف تك ٕٕ ضٟ إشا مل ٜهٔ أ  إْػا

ٜعٝـ ع٢ً ٖصا ايهٛنب ؾإْٸ٘ َٔ اٯٕ ؾكاعسّا غٝكبض ايهٛنب َهاّْا أنجط 

ع ٬َٜني َٔ ا٭زلاى ٚايسدادات ٚبكٝٸ١ ا٭ْٛاع ُّا َٔ احملتٌُ أْ٘ غٝتُتٻتٵسٳ .اط٦ُٓاّْا

 . «١ ايٛاقعٝٸ١َٜٔ اؿطٸ ا٭خط٣ بٕٓٛع

َټٚ ٌ ق١ُٝ ٖ :يف ٖصٙ ايتكطوات ،ٚايتػا٩ٍ املجرل ،ٌامل٬سع١ اؾسٜط٠ بايتأ

ني ٚاعتباض ايسداز ٚايػُو اييت ٜكٝسٖا اٱْػإ أععِ َٔ ا٭طؿاٍ ايؿًػطٝٓٝٸ

املعًَٛني؟! نٝـ وذلم قًب ايسا٫ٟ ٫َا ع٢ً اؿٝٛاْات إىل سسٸ إٔ ٜهٕٛ َػتعسٸّا 

ٟټٕ أ ٕٕ ٫ ٜعٝـ أ ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓتٗٞ أبسّا  ،س ظًِ اؿٝٛاْاتيف ٖصا ايهٛنب ٜ٪ِّ إْػا

ٝٸ١ِ يف ٚدٛٙ عٔ ايتبػټ اييت تكّٛ باضتهاب  ،فطَٞ اؿه١َٛ ايػاقب١ ايكْٗٝٛ

ٜٚكبٌ  ،أخٜٛٸ١ ٚٚزٜٸ١ نُا ٜػطع إيِٝٗ يف يكا٤اتٺ ،ا٭طؿاٍ ايؿًػطٝٓٝني اجملاظض علٸ

ٕ َٚػاعس٠ ٖ٪٤٫ ايعاملني ٚايػاقبني؟! نٝـ ميهٔ تٛدٝ٘ ايتٓاقض اؿاقٌ بني ٛٵعٳ
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ٟټ : اؿٝا٠ اؿٝٛا١ْٝ أّ اؿٝا٠ ١اٱسػاؽ بايطمحاؿٝاتني أدسض ب ن٬َ٘ ٚغًٛن٘؟ أ

 اٱْػا١ْٝ؟!

ٝٸ١ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ داض١ّٜ ٚضادش١ّ ٚخرلّا ع٢ً  ،ع٢ً اٱط٬م إشٕ ايطمحاْ

أٚ لاظٟ  ،يٛ نإ نصيو مل وػٔ إٔ ْ٪اخص ظاملّا ع٢ً ظًُ٘»; ٭ْٸ٘ طٍٛ اـٓط

ٕٕ ،َ٘طٵفطَّا ع٢ً دٴ َٳ ،٫ٚ إٔ ْكابٌ عسٚاّْا بعسٚا  .(43)«عًٝٗا ٔٵٚؾٝ٘ ٬ٖى ا٭ضض ٚ

ٕٷؾسؾع ايعامل مبا ٜػتشٓك» ٚعًٝ٘  .(44)«ع٢ً اٱْػا١ْٝ ٘ إسػا

ٝٸ١  ،ذاٙ املكابٌ يط١ٜ٩ ايسا٫ٟ ٫َاٖصٙ ايط١ٜ٩ تكع بايسٓق١ يف ا٫تٸَٚٔ ٖٓا ؾإٕ  املبٓ

 اّ سػني.قسٸ :أَجاٍ ،٢ عٔ ايعًِ ٚايعاملنيِ ٚايؿؿك١ ٚايتذاٚظ ستٸع٢ً سؼٸ ايذلسټ

 

ّٚٞ ـ 5 ََ٘ضط   ــــــ ؟ٗاالعتداياهتفسٙط أَ اه

يف  ،خكٛقّا ا٭زٜإ اٱبطاُٖٝٝٸ١ ،غا٥ط ا٭زٜإ ٔتكذلب ايسٜا١ْ ايبٛشٜٸ١ َ

ٛٳ ٞٸ داشٖا نأغًٛبٺٚاتٸ ،ط١ٝ يف اؿٝا٠غٳايتأنٝس ع٢ً اي نُا تؿذلى  .(45)يًبؿط َعٝؿ

ّٸ اي نجرلٷ ٌٸ ،س ايػًيبٸٖٵعټَٔ ا٭زٜإ يف ش ٚتطبط٘  ،٫ ؼحٸ عًٖٝ٘ٞ  أٚ ع٢ً ا٭ق

تًو ا٭زٜإ شات  إ٫ٓ ،م يف ايؿٗٛاتطٳؿام ايػٳنُا امتٓع بكطٜب ا٫تٸ ،مبػأي١ اـ٬م

 أٚ َصٖب ايتاْذلا اشلٓسٚغٞ. ;س٠ ايؿٝطإبٳنعٳ ،املٍٝٛ ا٫مطاؾٝٸ١

ٞٸ َا ع٢ً ا٭قٌ  ًٜتعّ ايسا٫ٟ ٫َا مبسٸ٠ٺ يف اؿسٜح عٔ داْب ا٭غًٛب ايػصا٥

 .اشلا باـهاضٚاغتبس ،٬دتٓاب عٔ أنٌ ايًشّٛي

شيو ا٫عتساٍ  ،عا٥٘ ا٫عتساٍازٸ َٔ ٜكع ع٢ً ؾاق١ًٺـ بايطبع ـ ٖصا ا٭غًٛب ٚ

باعٗا يف ٚاييت هب ا٫يتعاّ باتٸ ،عًٝ٘ ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اٱغ١َٝ٬ تٵسٳايصٟ أٖن

ٝٸ١ ٌٷ»ؾٗٛ  .يف ايعٝـ طٺُٳْٚٳ داشٖا نأغًٛبٺٚاتٸ ،اؿٝا٠ ايسٜٓ ضاغذ ميتسٸ ؾعاع٘  «أق

ٛٳ تٵسٝح أٚقٳ ،إىل ايعبازات٢ ستٸ  ،ط١ٝ ٚا٫عتساٍغٳآٜاتٷ ٚضٚاٜاتٷ نجرل٠ بطعا١ٜ اي

 .ٓٸ١ ٚغرل٠ ا٭ْبٝا٤ ٚقاز٠ ايس٢ٜٔ قاض ٖصا ا٭قٌ ايكطآْٞ َٓٗذّا ٚغًٛنّا يف غٴستٸ

ِ ١َ ايطباطبا٥ٞ بسضاغ١ ٚؼًٌٝ ٖصا اٱضخ يف تؿػرلٙ ايكِّٚيكس اعت٢ٓ ايع٬ٓ

ٕٸ أغًٛب اؿٝا٠ امل .(املٝعإ) عتسٍ وؿغ اٱْػإ عٔ اٱؾطاط ٚايتؿطٜط; ؾُٝع٠ إ

ا٫عتساٍ أْٸ٘ ٜكٕٛ اٱْػإ املٛسِّس عٔ ا٫عٛداز ٚا٫مطاف مٛ اٱؾطاط أٚ ايتؿطٜط، 
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ٚٵدٹذاٙ املعتسٍ ٜكٌ يف سٝا٠ ايع٬ٓٚيصيو ؾٗصا ا٫تٸ سٝح ميهٔ اٱسػاؽ  ،١َ٘ إىل َأ

ٌٕ ،بػًٛن٘ املعتسٍ نا٬َّ ٞٸ ٚبؿه إىل ق٘ ٛٵبكطع ايٓعط عٔ ؾٳـ بايطبع ـ ٖصا  .دً

 ـ يف عُطٙ أبسّا.ايصٟ مل ٜتٖٛق ،ملطايع١ ٚسبٸ ؼكٌٝ ايعًِا

 

ٌْ  ــــــ ٗت٘ضٚح بٚا

ٌٷ ٞٸ يف ا٭خ٬م ايؿًػؿ١ٝ ٖٓاى أق مجٝع ايكٛاعس  ب٘كاؽ ٕ ٚتٴٛظٳتٴ أغاغ

ٕٵ .ا٭خ٬ق١ٝ; إْٸ٘ أقٌ ا٫عتساٍ ٌٸ ايكٛاعس ؾٗٛ شٚ  ٌٵمل ُْك ٖصا ا٭قٌ إ بؿُٛي٘ يه

ٖٳع٢ً أغاؽ ٖصا ا٭قٌ ميهٔ إٔ ٜٴٚ .ِ ا٭خ٬ق١ٝٝٳَٔ ايكٹ هجرٕلع٬ق١ٺ ب س يف ؿا

ٞٸ أغًٛب ٚغرل٠ ايسا٫ٟ ٫َا َٓٗرٷ ١َ ٜهتب ايع٬ٓ .ؼطِٜ ايًشّٛ :َٔ قبٌٝ ،تؿطٜط

١ بٛشا أنٌ ؿّٛ ٓٻغٴ تٵَٳٚقس سطٻ»ايطباطبا٥ٞ عٔ ؼطِٜ أنٌ ايًشّٛ عٓس ايبٛشٜني: 

َٸ  .(46)«ٖٚصا تؿطْٜط .١ّاؿٝٛاْات عا

١ٝ َٔ ْتا٥ر ٖصا ايتؿطٜط اعذلاف ايسا٫ٟ ٫َا بابت٥٬٘ ببعض املؿانٌ ايكشٸٚ

ٕٸ َػًو بٛشا ٜٴ .ايٓاػ١ عٔ عسّ أنٌ ايًشِ ٚٳ ٫ّسٸ َعتسعٳٖصا بايطغِ َٔ أ  َكابٌطٝٸّا غٳٚ

 ،أْٸ٘ ٜػرل بايتسضٜر يف ططٜل ايتؿطٜط يف بعض ا٭َٛض إ٫ٓ ،ؾ١املتططِّاشلٓسٜٸ١ املػايو 

 نُا ٖٛ اؿاٍ يف ادتٓاب أنٌ ايًشِ.

 

ّٚٞـ 6 ّٚٞ أَ اهطعادٝ اإلجياب   ــــــ ؟اهطعادٝ اهطوب

ٖٳ ،١ يف ؾهط بٛشا١ٓٝ تًو املها١ْ اـاقٸهٹتؿكس ايػعاز٠ ٚايػٻ ؾٝٸ١ سٳٚنصيو 

ٝٸ١ َعطؾ١ عامل ايٛدٛزبٳأٚ عٳ ِٸٕٸ ٖصا إعٝح  ;ج ؾكط بٓذا٠ ٚخ٬م  ايؿهط ٜٗت

بايطغِ َٔ اٖتُاَ٘ ايهبرل  ،ٖصا .٫ٚ ٜأخص بٓعطٙ َبسأ َٚٓت٢ٗ اؿٝا٠ ،اٱْػإ

ذ١ ٚاـ٬م َٔ اٯ٫ّ، ٗٵايصٟ ٜػتٗسف ايٛقٍٛ إىل ايبٳ ،بايعامل ايساخًٞ يٲْػإ

ٝٸ١ ٚايتا١ٗ٥ تتػٓٻبٳ: ايػعاز٠ ايعٳٚبعباض٠ٺ أخط٣ ٛټيف اي»ِ قسض أٖساف ٖصا ايؿهط: ج ف تك

ط٠ ٚايػه١ٓٝ، مبع٢ٓ عسّ ا٫نططاب ػٵايبٛشٟ ايػعاز٠ مبع٢ٓ ؾكسإ ا٭مل ٚاَؿ

ِّ ،ٚايكًل ٝٸ١أٟ ايصٟ ْػ ٛټ»، (47)«ٝ٘ ايػعاز٠ ايػًب ٟٸيف ايتك تٓكبٸ اؾٗٛز  ف ايبٛش

ٖٚٛ  ،ٚاسس ط٠ بأغًٛبٺػٵاٱق٬سٝٸ١ يف ضؾع عٛاٌَ ا٭مل ٚا٫نططاب ٚايكًل ٚاَؿ
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ٛټ ٝٸ١، ٚعٓس عسّ ايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ تًو ا٭ساغٝؼ ايتك ِّـ  ضات ايصٖٓ ٝٗا ايسا٫ٟ اييت ٜػ

 .(48)«أخط٣ ٠ّـ ؾإْٸٗا غٛف تعٛز َطٸ (ِ ايساخًُٞعايٓټ)٫َا 

ُٸ نأسسٜهع ايسا٫ٟ ٫َا َػأي١ ايػعاز٠  ٕٸ ؼًٌٝ  .١ بٓعطٙا٭ٖساف املٗ إ

ٕٸ ٖصا اشَل ٖٳسٳايهاتب ٖٛ أ ٕٸ ٖسؾٓا »ٜعتكس أْٸ٘ سٝح  ;ٚغٝط عٓسٙ فٷسٳف ٖٛ  باعتباض أ

ٌٸ ايجابت يف ايٓٗا١ٜ ٖٛ ايٛقٍٛ إىل ايػعاز٠ ٚايبٗذ١ ؾإْٸ٘ ًٜعّ إٔ منتًو ؾهط٠ّ  عٔ ن

ٖٳ َٔٔ بٗا ايططم اييت ْتُٖه ٝٸ١  ٌٖ علٛ» .(49)«ؾٓاسٳايٛقٍٛ إىل  ٫ تٛدس عٛاٌَ إهاب

ُٵهٹيًػِّ بٛدٛز اؿاَٞ شٟ ١ٓٝ ٚايػعاز٠ هٹض ايػٻٓٳ١ٓٝ ٚايػعاز٠؟ نِ ميهٔ إٔ تٴ

 بايػينٸ ،كٌ ايكطٜب بأقٌ ايٛدٛزايكسض٠ املطًك١ ٚايعؿل اي٬قسٚز؟ إْٸ٘ اٱسػاؽ املتٸ

ٟټ غطٕٚض، ؾايطاٖط اؾٌُٝ ايطسِٝ ًطٚح ٚايٓؿؼ؟ اهلل يعطٝٗا ٜعُٝك١  ٚغه١ٓٝٺ ؾسٜسٺ أ

اييت باٱميإ  ،١ٓٝ ايعُٝك١ ا٭بس١ٜ ٚاي٬قسٚز٠هٹب١ يًػعاز٠ ٚايػٻ١ املٛدتًو ايعًٓ

ٌٸ ٚايعٌُ ي٘ ميهٔ  ٙ أقطب َٔ ٚدٛزٴ .ٜهٕٛ أقطب إيٝ٘ إٔ ٜؿعط عهٛضٙ ٔٵَٳيه

 .(50)«ٚسكٝكت٘ أع٢ً َٔ مجٝع ا٭ناشٜب ٚا٭غطاب ،مجٝع ا٭عساّ

كًتإ ١َ ايطباطبا٥ٞ َتٸَٔ ايٓاس١ٝ ا٭خط٣ ايػعاز٠ ٚايؿكا٠ٚ يف ض١ٜ٩ ايع٬ٓٚ

ٕٸ  .(51)أٚ ؾكا٠ّٚ ساض َا ٜطاٙ غعاز٠ّبؿهٌ تؿهرل اٱْػإ ؾُٝٗا; ؾُٗا ٜسٚضإ َ نُا أ

ايصٟ مل  ،ٟ ايسْٟٝٛٚاٱْػإ املازٸ .ٚؾكا٠ٚ ٚيًذػِ غعاز٠ّ ،ٚؾكا٠ٚ يًطٚح غعاز٠ّ»

٫ٚ ٜعبأ  ،١ٜ ٖٞ ايػعاز٠ٜط٣ ايػعاز٠ املازٸ ،ب بأزب٘ٚمل ٜتأزٻ ،ل بأخ٬م اهلل تعاىلٜتدًٖ

 .(52)«ٖٚٞ ايػعاز٠ املع١ٜٛٓ ،بػعاز٠ ايطٚح

 

 ــــــ االختالفًِػأ 

ٕٸ َٓؿأ اخت٬ف ايط١ٜ٩ يف َؿّٗٛ ايػعاز٠ هب إٔ ٜهٕٛ َؾ ُ٘ ٚتكسٜطٙ ع٢ً ٗٵإ

ٗٳ ;ن٤ٛ اخت٬ف َباْٞ ٚأٖساف ٖصٜٔ ا٫ػاٖني ف اٱغ٬ّ يف سٝا٠ اٱْػإ ٖٛ سٳؾ

ٟٸ ،ايٛقٍٛ إىل يكا٤ اهلل ٕٸ ْعط٠ ايبٛش١ٜ  ;املطًل ٚا٫تكاٍ بايٛدٛز ايػطَس يف سني أ

ُٸ١ٝ ندل٣ إش  ;نُؿّٗٛ املبسأ ٚأقٌ ايٛدٛز ،يف َعتكساتٗا يٝػت بٗصا ايٓشٛ يف ٫ أٖ

ٟٸ ٕٸ عكٝستِٗ يف إؾهُا ْعًِ  .َٚػرل٠ سطنت٘ ،ِيكهٝٸ١ بسا١ٜ ايعاَي ايؿهط ايبٛش

ِٸ ادتٓابٗا، يف  ;تًو املتاعب نُا هب تؿدٝل أغباب ،ايسْٝا أْٗا تبسأ باملتاعب يٝت
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ٕٸ أقٌ عاَي نيس  ،ِ املطًلاٱغ٬َٞ ٖٛ املٛدٛز احملٝط ٚايعاَيِ ايٛدٛز يف ايؿهط أ

إشٕ َٔ ايبسٜٗٞ أْٸ٘ بٗصٙ  .١ُِهِ ببعهٗا ايبعض ع٢ً أغاؽ اؿٹامتتعز َعاٖط ايعاَيٚ

ٝٸ١  ا٫خت٬ؾات ميهٔ ايٛقٛف بػٗٛي١ٺ ع٢ً غبب اختٝاض ايسا٫ٟ ٫َا ايػعاز٠ ايػًب

ٝٸ١بٳٚايعٳ ٚا٫بتٗاز ٚايػطٚض ايعُٝل  أخط٣: تكـ سرل٠ ايسا٫ٟ ٫َا يف ططفٺ ٚبعباض٠ٺ ،ج

اييت سكٝكتٗا ا٫دتٓاب  ،ؾػعاز٠ ايسا٫ٟ ٫َا ٚعًٝ٘ .آخط ٭قشاب ايكًٛب يف ططفٺ

ٝٸ١ غعاز٠ٺ إمنا ٖٞ ْٛعٴ ،عٔ املتاعب ُٸ .غًب ٍٕ يًسا٫ٟ ٫َا ع ا ٖٛ ٚيصا يف دٛاب غ٪ا

ٌٸ ا٭ؾٝا٤ أداب: ايّٓٛ اؾٝٸس أَا  .(53)ٚا٭نٌ ايطٝٸب ;ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜػعسٙ أنجط َٔ ن

اييت ميهٔ اعتباضٖا  ،ؼ ا٫عتكازٜٸ١ اٱغ٬َٝٸ١غٴىل اُ٭إ١َ ؾايػعاز٠ تػتٓس عٓس ايع٬ٓ

ٝٸ١; سٝح  غعاز٠ٺ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْٛعٳ ٖٻإإهاب ر َٔ ٕٸ ايكًب ميهٔ إٔ ٜػًٞ ٜٚتٛ

 ٚهُع إسػاؽ ايطنا بايػٝب.  ،١ٜز اٯ٫ّ املازٸٚٵ٢ يف َأستٸ ،ايساخٌ

 

ّّٚاـ 7 ّّٚا ًعسفٞ اهِفظ ضٚل٘ه٘د   ــــــ ؟أَ أخالا

عٝات ا٭زٜإ ٚاملساضؽ ايعطؾا١ْٝ أغاغٝٸات َسٻ إسس٣سٸ بايتأنٝس عٳا ٜٴمٓم

ٕٸ ايػعاز٠ ٚا٭َإ ٫ تٓؿعإ يف قٓاع١  ،ؼ ضغا٥ًُٗا يٲْػإَؿْٵَٚٔ َأ ،ايعامل١ٝ أ

 ،ٚاغتكطاضٖا ،ِ ايساخًٞ يًٓؿؼبسٕٚ اغتبكاض ايعاَي ،ايؿهٌ اـاضدٞ يٲْػإ

 .(54)ٚايػٝطط٠ عًٝٗا

ِٸ َٛضزّا ي٬ٖتُاّ يف ؾهط ايسا٫ٟ ٫َا َػأي١  تٵاييت ٚقعٳ ٓطاقاتاي يصيو َٔ أٖ

ْا يف ايتسيٌٝ ع٢ً اٖتُاَ٘ يف ٖصا اؾاْب إىل َٛاقـ ٚآضا٤ سٵٚيكس اغتٓٳ .َعطؾ١ ايٓؿؼ

 ،ا٭خ٬قٝٸ١ىل تٛقٝات٘ املدتًؿ١ يف املػا٥ٌ َهاؾّا إ ،ي٘ تكبٸ يف ٖصا اٱطاض; سٝح إْ٘

ٚټ ،ٚخكٛقّا يف َػأي١ َعطؾ١ ايٓؿؼ ٚايٛقٛف ع٢ً خكٛقٝٸات  ،ز َٔ ايطٚسٝٸاتٚايتع

ٚبسضاغ١ ٖصا ا٫ختباض . َهاؾّا إىل شيو ٜكذلح اختباضّا يكٝاؽ َعطؾ١ ايٓؿؼ ،ايٓؿؼ

ٟٸ يف فاٍ  ٕٸ ايسا٫ٟ ٫َا ميتًو ض١ّٜ٩إ :َؿازٖا ٌ إىل ْتٝذ١ٺميهٔ إٔ ْتٛقٻ ايعاز

 َعطؾ١ ايٓؿؼ.

ٕٸ ططٜل ايػٻيف اؾ١ٗ املكاب١ً ٜعتكس ايع٬ٓٚ ط ٚايػًٛى َٚعطؾ١ ٝٵ١َ ايطباطبا٥ٞ أ

ـ أنٌُ  نُا ٜعتكسٕٸ َعطؾتٗا ـ إسٝح  ;اهلل ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ مبعطؾ١ ايٓؿؼ
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ٌٻ ٚأؾهٌ ططٜل ملعطؾ١ اهلل ععٻ ؾ٬ ؾ٤ٞ َٔ ايططم غرل ططٜل َعطؾ١ ايٓؿؼ  ;(55)ٚد

َع َطاعا٠ ا٭سهاّ ـ ٚأَا نٝؿ١ٝ غًٛى ٖصا ايططٜل ؾٗٛ  .(56)باؿكٝك١ ٜٛدب َعطؾ١ّ

تس٨ طايػايوص با٭غباب ايٛاضز٠ ٜب»كاٍ باهلل ـ ميهٔ إٔ ٭دٌ ؼكٝل ا٫تٸ ;ايؿطعٝٸ١

َٔ ايتٛب١، ٚاٱْاب١، ٚاحملاغب١، ٚاملطاقب١، ٚايكُت، ٚاؾٛع،  ،ْكطاعي٬ عّاطٵؾٳ

ـَ ٢ عتباض، ستٸس شيو بايؿهط ٚا٫ٜٚ٪ِّٜ ،عُاٍ ٚايعبازاتط، ٚهاٖس با٭ٗٳ٠ٛ، ٚايػٻًِٚا

ّٗا إىل اؿلٸ غبشاْ٘، ٜٚطًع َٔ ايػٝب ٜٛضخ شيو اْكطاعّا َٓٗا إىل ايٓؿؼ، ٚتٛدټ

ا١ْٝ، ٜٚٛدب سبٸّا ٚإؾطاؾّا، بات ايطبٸصٳشات اٱشل١ٝ ٚاَؾَؿَٔ ايٓٻ ب٘ ؾ٤ٞٷطايع، ٜٚتعٖك

ِٸِنٚشيو ٖٛ ايصِّ ٔ ٢ ٜتُٖهٜسؾع، ستٸ تطًع، ٚؾٛمٷ ب١ْصٵًُٜع، ٚدٳ ٫ ٜعاٍ باضمٷ ط، ث

ٌ، ٚىتِ ُٵ ايؿٻط ع٢ً ايٓؿؼ، ؾٝذُع اهللِنايصِّ غًطإ اؿبٸ يف ايكًب، ٜٚػتٛيٞ

ٕٸ إىل ضبٸو املٓت٢ٗ ،ا٭َط  .(57)«ٚإ

 

  ــــــ قغلاالٌت عٌٚقٞ

ٕٸ  .ٔ بٗصا املٛنٛع َٔ ٚدٛٙ ا٫ؾذلاى بُٝٓٗاٜٵطٳسٸ اٖتُاّ ن٬ املؿٚهعٳٜٴ نُا أ

ضٙ أٜهّا َٔ ٚدٛٙ ٚٵسٸ بسٳعٳاخت٬ف املباْٞ ٚا٭ٖساف ٚاملكاضبات يف َعاؾ١ ٖصا املٛنٛع ٜٴ

 .ا٫ؾذلام ٚايتُاٜع

ٝٸ١ يف ض٣٩ ايسا٫ٟ ٫َا  :أْٸ٘ هب ايكٍٛ إ٫ٓ ،ؾُع ٚدٛز بعض امل٬سعات اٱهاب

ٚٴإ ح أٜهّا يف طٳِطتٴىل عًِ ايٓؿؼ ميهٔ إٔ إ تٵٗٳدِّٕٸ ْؿؼ اٱبٗاَات ٚاٱؾها٫ت اييت 

ّٗا إىل ٚد٘ ض١ٜ٩ ايسا٫ٟ ٫َا; ؾكس نإ عُل ْعط ايسا٫ٟ ٫َا إىل ٖصا املٛنٛع َٛدٻ

ٞٸ ،ا٫ٖتُاّ با٭َٛض ايس١ْٜٛٝ ٚايعاٖط١ٜ يٲْػإ يًؿدكٝٸ١  َٚعاؾ١ املػت٣ٛ ايػطش

ٝٸ١  .اٱْػاْ

ٕٸ ايع٬ٓ إىل يف َٓاغباتٺ كتًؿ١ َهاؾّا إىل اٱؾاض٠  ،١َ ايطباطبا٥ٞيف سني أ

سٸ عٳاييت تٴ ،«ضغاي١ اي١ٜ٫ٛ»ؾكس تطى يٓا  (،املٝعإ)ِ ِّٝتؿػرلٙ ايَكٖٚصا املٛنٛع يف آثاضٙ 

ب تعبرل بعض ايعًُا٤ تكطٜطّا ملٓٗذ٘ ٚغًٛن٘; ؾإْٸ٘ يف ايٛاقع ٜعطض أغًٛب اؿٝا٠ ػٳَع

ُټ ايعطؾا١ْٝ يًػايو إىل اهلل. ٚبايٓعط إىل عباضات٘ املٛدع٠ يف ٖصٙ ؼ ايطغاي١ ميهٔ تً

ع٢ً  ١ْ٘ زآيخكٛقّا ايسا٫ٟ ٫َا; ؾهًُاتٴٚ ،١َ ٚبني اٯخطٜٔل ايؿاق١ً بني ايع٬ُٓٵعٴ
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ٌٻْٚاٖ ،أْ٘ يف سٝات٘ نإ شا٥بّا يف سهط٠ اؿلٸ  .٬ّ َٔ أْٛاضٙ ععٻ ٚد

 

 ــــــ ؟ذل٘زّٙٞ اهلل أَ ذل٘زّٙٞ اإلُطاْـ 8

١َ أغًٛب اؿٝا٠ بني ايسا٫ٟ ٫َا ٚايع٬ٓ إىل ٠ايٓعطيف ؾذلاى ا٫َٔ ٚدٛٙ 

ّٸ ٝٸ١ اـايك١ ٚايكازق١ ايطباطبا٥ٞ ا٫ٖتُاّ ايتا  ك١ٝ يف اؿٝا٠ ض١ْٖٓٝؾاملٖٛؾ .مبػأي١ ايٓ

ٝٸ ٔ ٜٵطٳٚيصيو ؾه٬ املؿٚه .س عٔ ايطٜا٤عٵٚايبٴ ،افٚايػًٛى ايؿٓؿ ،١ اـايك١بايٓ

ّٕٜتشسٸ  ٚاؾط. ثإ عٔ ٖصا املٛنٛع باٖتُا

١ يف اؿٝا٠ يف إٔ ْعاؾط اٯخطٜٔ بايكسم كٝايسا٫ٟ ٫َا َعٝاض املٛٓؾٜعتدل 

ِّٕ ٚأ ،ٚايكساق١ ٝٸات ايبػٝه٫١ ْع أنجط  يهٞ ْؿٗس سٝا٠ّ ;ز أشٖآْا ٚأضٚاسٓا ع٢ً ايٓ

ِٸ .ٚأنجط غعاز٠ّ ،١ّٓٝهٹغٳ  ،يف اؿٝا٠ ىٺقطِّ ٖصا املطًب ـ باعتكاز ايسا٫ٟ ٫َا ـ أٖ

ٕٵأنُا  .طّاشا نإ َتٛٚؾعٝح ٫ ؾ٤ٞ ٜٛدب ايكًل إ  نإ ؾٗٛ ْتٝذ١ُ ٕٸ ايهعـ إ

ٝٸ١ ايكاؿ١ ِٸ ساي١ٺ .ؾكسإ ايٓ ػ١ُ يف أغًٛب اؿٝا٠ املتٸ ٚيصيو ٜكـ ٖصا ا٭َط بأْ٘ أٖ

 .كؿ١ باملٛاغا٠ يًػرلٚاملتٸ ،يٰخطٜٔ باؿبٸ

ّٴ ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ ٚد١ٗ ْعطأَا َٔ  ٝٸ١ ػٵباُؿ ؾا٫ٖتُا ٔ ايؿاعًٞ ٚايٓ

ٚانض يف  وٛظ ـ بطأٜ٘ ـ ع٢ً َٛقٕع ،بكؿتٗا أعُا٫ّ دٛامٝٸ١ ،ٚاـايك١ ايكازق١

ٝٸ١املػرل إىل اٱضاز٠ اٱشلٝٸ ٕٸ ٖصٙ  .نُا ٜكبؼ اؿٝا٠ أيٛاّْا إشلٝٸ١ ،١ ٚايػاس١ ايطبٛب إ

ٝٸّا يف سٝا٠ ايع٬ٓ س٠ّايكؿات ا٭خ٬قٝٸ١ ميهٔ ض٩ٜتٗا َتذػِّ ْ٘ قس أخًل إسٝح  ;١َعًُ

ٌٕ  ا، ؾعًُ٘ نإ عني ن٬َ٘.ناٌَ ؾٝٗ هلل بؿه

 

 ــــــ حتوٌٚى ٗتقدٙس

ٝٸ ٕٸ ايبشح ٚايتسقٝل يف َػأي١ ايٓ ّٸ ١ ٚاضتباطٗا بأغًٛب اؿٝا٠ أَطٷإ ٔٵ ،ٖا َا  يه

ٝٸ١ َٚساٖا ٜعٛز إىل املباْٞإ :هب قٛي٘ نٓٛع  ،ٕٸ َطنع ايتُاٜع يف ؼسٜس َاٖٝٸ١ ايٓ

ٝٸَٚتعًٖ ،ا٭ٖساف  ع١ ايكازق١.عٵَٚس٣ ايٓٻ ،١ل ايٓ

ٕٸ ْعط٠ ايع٬ٓ ٜط٣ ٝٸ١ْ ايطباطبا٥ٞ ١َايهاتب أ ٝٸ١ َبٓ ع٢ً طًب ضنا  يف َػأي١ ايٓ

ٝٸ١ ٚايسٜٔ ٜكّٛ ٛٵٚإقا١َ اؿٝا٠ ع٢ً نٳ ،اهلل تعاىل ٤ ا٭خ٬م اٱشلٝٸ١; ؾاٱخ٬م يف ايٓ
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 .ع٢ً ا٫تكاٍ باهلل ايػينٸ

ٟٸ ز إَٔط١َ مل تهٔ فطٸٖصٙ ايٓعط٠ عٓس ايع٬ٓ  بٌ ميهٔ إٔ ْط٣ بٛنٕٛح ،ْعط

ٕٸ ايطٚحٳ س ا٭ٍٚ َٔ يف اجملًٖ طٵَساض ايتٛسٝس; ؾاُْع اؿان١ُ ع٢ً أغًٛب٘ ٚغرلت٘ زا٥ط٠ْ أ

 .(58)ز٠َػًه٘ املدتاض َٔ بني املػايو ا٭خ٬قٝٸ١ املتعسِّ (املٝعإ)

ٕٸ ايطباطبا٥ٞ ١َ ايع٬ٓ ٞٵميهٔ تكسٜط ض٩ٜتٳٚ ٚايسا٫ٟ ٫َا سٍٛ ٖصا املٛنٛع بأ

ع٢ً  ؾٛظٝؿٝٸ١ ايسا٫ٟ ٫َا َٓكبٸ١ْ ;لَع ا٫خت٬ف يف املتعًٖ ا٭خ٬م عٓسُٖا ٚظٝؿٝٸ١ْ

ع٢ً أزا٤ املػ٪ٚيٝات املًكا٠ َٔ  ١َ َٓكبٸ١ْبُٝٓا ٚظٝؿٝٸ١ ايع٬ٓ ;ايٓاؽ اٯخطٜٔ ٚسبٸ

ٌٻ ٭دٌ ؼكٌٝ ضنا اـايل ععٻ ;املكاّ املاٚضا٥ٞ ّا ٝ، ٚيكس ناْت سٝا٠ ايع١َ٬ٓ ػًٓٚد

ٝٸّا شلصٙ ا٭خ٬م.  عٝٓ

 

 ــــــ ٗخالصٞ ٌزاضتِتا

ٜسخٌ أغًٛب  ؾُٔ د١ٗٺ ;١ً املُتٓع١ٗٵايػٻ ،ك١ٝأغًٛب اؿٝا٠ َٔ املباسح ايتدكټ

ُټ  ـ; ػ٘اؿٝا٠ يف مجٝع فا٫ت اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ـ ٚشلصا ميهٔ يًذُٝع اٱسػاؽ ب٘ ٚتً

ٕٛأخط٣ ٜتٸ َٚٔ د١ٗٺ ٗا ٫ ميهٔ سًٗ كٌ ٖصا املٛنٛع مبعه٬ت سٝا٠ ايٓاؽ بٓش

َٳ .بػٗٛي١ٺ ٌٸٗٵَٔ أدٌ َؾ اٍٜسخٌ يف ٖصا اجمل ٔٵيصيو  ناٌَ َػا٥ً٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ  ِ ٚس

ٌٸ ؾ٤ٞٺ ٌٸٜػتٓتر أْ٘ قس أمتٸ ن ٕٸ ن ٕٵ عحٺ ; ؾإ سٙ يف َعاؾ١ ٗٵاغتؿطؽ ايباسح دٴ ٚإ

ٌ قهاٜاٙ أخط٣ ؼًٚ دٗٛزٺإىل قتادّا  َٛنٛع٘ ٜبك٢ ،ٚايتشكٝل يف قهاٜاٙ ،َػا٥ً٘

 َٓٗا.ُا اؾسٜس٠ غٝٻ ٫ٚ ،ٚتسضغٗا

ٓاٖا يف ذٵٖصا املٛنٛع إسس٣ ايٓٛاؾص اؾسٜس٠ شات املكاضبات اؾسٜس٠ اييت عاَي

ٕٸ نً تًهإ أغًٛبّا امتتني ا ايؿدكٝٸتٖصٙ ا٭ٚضام; ؾكس أؾاض ايبشح مبذُٛع٘ إىل أ

َٔ ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬  َأخٛشٷ ايطباطبا٥ٞ ١َط ٚأغًٛب سٝا٠ ايع٬ِٓهخاقٸّا; ؾُكسض ؾٹ

ٕٸ أغًٛب اؿٝا٠ عٓس ايسا٫ٟ ٫َا ٜعٛز يف دصٚضٙ إىل ايسٜٔ ايبٛشٟ ;ايكاؾ١ٝ  .يف سني أ

ٕٸ اؿٝا٠ املتُاغه١ هب إٔ ت٪غٻؾعبس٠ ض١ٜ٩ ايع٬ٓ ؼ ع٢ً ا٫عتكاز باهلل ١َ ٖٞ يف أ

ٛٳٚعاَي ح عٔ أغًٛب اؿٝا٠ شٳنُا هب يف ا٭غاؽ إٔ ٜٴبٵ ،ٞسٵِ اٯخط٠ ٚتعايِٝ اي

ٕٸ أغًٛب اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬ عٓس ايع٬ٓ .اؿكٝك١ٝ يف اؿٝا٠ اـايس٠  ;ٙ ايتٛسٝس١َ قٛضٴإ
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ٍٷ ٍٷ أَا ايسا٫ٟ ٫َا ؾٗٛ َٓعع  عٔ ٖصٙ املؿاِٖٝ ايػٝب١ٝ. َٚععٚ

 َٚا تهًُٖٓا عٓ٘ آْؿّا ميهٔ تًدٝك٘ يف بهع ْكاط:

ٚٸ٫ّ يف ايع٬ق١ َع اهلل  ايطباطبا٥ٞ ١َز إطاض ا٭خ٬م ايٛظٝؿ١ٝ عٓس ايع٬ٓ: ٜتشسٻأ

ٝٸ١ اٱْػإ )ايٓؿؼ( مبس٣ تٓؿٝص ٚظا٥ؿ٘ املًكا٠ عًِٝ٘ؿٚايٓٻ  ;ؼ ٚاٯخطٜٔ، ٚتطتبط إْػاْ

بُٝٓا تكتكط ا٭خ٬م ايٛظٝؿ١ٝ عٓس قا٥س ايبٛشٜني ايتبت ع٢ً ايٓؿؼ ٚاٯخطٜٔ 

 ٚايطبٝع١.

ُٸ١ ٚاملؿذلن١ عٓس نًَثاّْٝا ُٗا; ؾٗٞ عٓس ٝٵ: تعتدل َعطؾ١ ايٓؿؼ َٔ احملاٚض املٗ

ٞٸ طٸمم ايطباطبا٥ٞ ١َايع٬ٓ  أَا عٓس ايسا٫ٟ ٫َا ؾٗٞ َٛدب١ْ ;يًٛضٚز إىل ايعامل ايطبٛب

 يتشػني ايع٬قات َع غا٥ط ايٓاؽ. 

ني أَط ا٫سذلاّ ايهبرل : َٔ املؿٗٛز يف َٓٗر ايكا٥س املعٟٓٛ يًتبت ايبٛشٜٸثايجّا

ٔٸ ّٸٚ ،يهباض ايػ ٚٵضٙ ـ سٸ عٳٜٴٚأٜهّا  ;باـكٛم ا٭ عا٬َّ ـ ١َ عٓس ايع٬ٖٓصا ا٫سذلاّ بسٳ

سٸ أٜهّا َٔ ٚدٛٙ ا٫ؾذلاى بُٝٓٗا تأنٝس عٳنُا ٜٴ .١ يف ايسْٝاؿكٍٛ ايتٛؾٝكات اٱشلٝٸ

 ١. ٚتك١ٜٛ ايػ٬ّ ٚايكساق١ ٚاحملبٸ

ٞٸضابعّا ؾعٓس  ;١َيًسا٫ٟ ٫َا َكاب٬ّ يًٓعط١ٜ ايٛاقعٝٸ١ يًع٬ٓ : ٜكع ايتؿهرل اٱهاب

ّٸعٔ سٝا٠ اي ايسا٫ٟ ٫َا ىتًـ أغًٛب سٝا٠ اـٛامٸ ٕٸ ايكاز٠ املعٜٓٛني إ; سٝح عٛا

ط٣ بُٝٓا ٫ ميهٔ إٔ ٜٴ ;ؾًٝعّ إٔ ميهٛا سٝاتِٗ عاظبني ،ايعٚاز ني يٝؼ شلِ سلٸيًبٛشٜٸ

 َع ايٛاقعٝٸ١ ٚايطبٝع١.  ؾٗٛ ٜتهازٸ ،شلصا ايتؿهٝو ١َ ٚد٘ٷيف ؾهط ايع٬ٓ

يف ع٬ق١ ا٭ظٚاز ٚعسّ  ػ١ُ باؿبٸميهٔ اعتباض أغًٛب اؿٝا٠ املتٻ خاَػّا:

بايطبع َع تكطٜض ايسا٫ٟ ٫َا بعسّ  ـ خٝا١ْ ايعٚد١ َٔ ٚدٛٙ ا٫ؾذلاى بني ايط٩ٜتني

ٝٸ١ اؾٓػٝٸ١ يف ايسٜا١ْ ايبٛشٜٸ١ ٔٵ ـ. دٛاظ املجً ات يف بػبب ضٚاز ٖصٙ ايػًٛنٝٸ ايّٝٛ; يه

ؾإْ٘ ٜعتكس بًعّٚ  ،ب ضأٜ٘ ـػٵض باٯخطٜٔ ـ سٳانطٲيٟ ٚيهْٛٗا ٫ ت٪زٸ ;عكط اؿساث١

ٝٸ١ ني بٓعط٠ٺاملطأ٠ ٚايطدٌ املجًٝٸ ٓعط اجملتُع إىلٚإٔ ٜ ،ايعاٖط٠ٌ ٖصٙ تكبټ  ،عًُاْ

 !(59)ًُٗاؾٝشذلَُٗا ٜٚتكبٻ

٘ إىل قهاٜا املعٛظٜٔ ٚاحملتادني َٛضز تٛق١ٝ ا٫ٖتُاّ ٚايتٛدټ :أخرلّاغازغّا ٚ

 .ٜٔٵطٳن٬ املؿٚه
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ٕٸ ض١ٜ٩ ايسا٫ٟ ٫َا ٭غًٛب اؿٝا٠ ض١ْٜ٩ بُٝٓا ٜسٚض  عاد١ً;زْٜٝٛٸ١  ٚيف اجملُٛع ؾإ

َٳا﴿اٯد١ً: ا٭خطٜٚٸ١ ١َٚ ع٢ً قٛضٜٸ١ ايٓعط٠ ح يًع٬ٓطٳا٭غًٛب املكتٳ ٙٹ ٚٳ ٝٳا٠ُ ٖٳصٹ ٝٳا اِيشٳ ْٵ  ايسټ

ٛٷ ٔإ٫ٖ ٗٵ ٕٻ ٚٳَيعٹبٷ َي ٞٳ خٹطٳ٠َاٯ ايسٻاضٳ ٚٳٔإ ٔٗ ٕٴ َي ٛٳا ٝٳ ٛٵ اِيشٳ ٕٳ َناْٴٛا َي ُٴٛ  (.64)ايعٓهبٛت:  ﴾ٜٳعٵًَ

 

 ــــــ االارتاسات ٗاهت٘صٚات

ِٸ ايبشح عٔ أغايٝب اؿٝا٠ 1 يٝؼ ؾكط ٚ ،عًُا٤ ا٭زٜإ املدتًؿ١ ض٣٩يف ـ إٔ ٜت

بٌ َٔ  ،١ب١ اييت تتٓاغب َع أدٛا٤ بعض اجملتُعات اٱغ٬َٝٸتًو ا٭زٜإ املذلٖق

ِٸ َعاؾ١ أغايٝب اؿٝا٠ ستٸ ِ ٢ يتًو ا٭زٜإ املطؾٛن١ دسٸّا ٚغرل املػًٖايهطٚضٟ إٔ تت

ٕٸ شيو  ٝٸ١ ايٛطٓٝٸَٔ د١ٗٺ وؿغ اشلٜٛٸبٗا; ٭ ايٓعاّ  زمي١َٜٛٚػاعس ع٢ً  ،١١ ٚايسٜٓ

ٞٸ ظ َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ تععِّ ;بؿهٌ َعطؾتٓا باٯضا٤ ٚا٭ؾهاض يف عاملٓا املعاقط ;اٱغ٬َ

٣ ٚايبكرل٠ ٚايػعاز٠ سٳاشُل ٓا بأغايٝب اؿٝا٠ املعاقط٠ يف ايجكاؾات املدتًؿ١ ساي١ََعطؾتٴ

ٛٸ٠ يبين ايبؿط ؾ٬ ْػتطٝع  ،١ بايتٓاؾؼ بني ا٭زٜإ املعاقط٠ًََكجٵَٴ ٓا يف غاس١ٺإْ .املطد

أٚ ْٗتـ  ،ٚإٔ ْٓعٟٚ داْبّا ،ٜات ايهبرل٠ٕ إٔ ْبعس أْؿػٓا عٔ ٖصٙ ايتشسِّٛمٔ املػًُ

ٝٸ١ شات تأثرٕلسٹ٫ٚ ْٴِك ،بايؿعاضات ايطٸْا١ْ ْٚعتُس  ،ب٘ َعتسٛ ّ ع٢ً َبازضاتٺ ع١ًُٝ ٚعًُ

ٕٸ زضاغ١ َٚكاض١ْ مناشز أغايٝب اؿٝا٠ املػتٳ .ؾكط ع٢ً عكا٥سْا اؿٓك١ ذ١ َٔ ايعكا٥س تٳٓٵإ

ِٸ املبازض٠ بإعساز  ي٘ زٚاعٝ٘ ٚنطٚضات٘، ؾٝذب س٦ٓٝصٺ ١ أَطٷٚاملساضؽ ايؿهطٜٸ إٔ تت

٢ ٖصٙ عًُٝٸ١ ٚاظ١ْ تتٛٓي ٕمطٳيذلب١ٝ ؾٹ ،املس٣ٚط١ًٜٛ قكرل٠ َٚتٛغط١  ،بطاَر زقٝك١ٺ

ُٸ عٔ ْكاط  ٚبعٝس٠ٺ ،ٚقه١ُ ١ أق١ًٝٺإغ٬َٝٸ سٝا٠ٺِ بأغًٛب يهٞ ْٛاد٘ ايعاَي ;١املٗ

ٛٳعٵايهٻ  ٚتطق٢ ع٢ً بك١ٝ ايط٣٩ يف ٖصا اجملاٍ. ،ٖٔٵـ ٚاي

ِٷاقذلاسٓا ٖٛ إٔ ٜ٪غٻ َٔ  هُع أندل عسزٺ ٕلنتدكټ «أغًٛب اؿٝا٠» يـ ؼ قػ

ٝٴ ;كني شٟٚ ايع٬ق١ا٭غاتص٠ ٚاملتدكِّ سٸ ا٭ضن١ٝ املػاعس٠ يتشكٝل أٖساف ايسٜٔ عٹي

 ٚايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف ٖصا اجملاٍ.

ٕٸ ايعاَي2 ٚامل٪غٻؼ ع٢ً ايط١ٜ٩  ،ب عًٝ٘ ايجكاؾ١ ايػطب١ٝايصٟ تتػًٖ ،ِ املعاقطـ إ

ّ ايعًُٞ يف إظٗاض اقتساضٙ ٚيٝاقت٘ يكٝاز٠ واٍٚ إٔ ٜػتؿٝس َٔ ايتكسټ ،ايدلاغُات١ٝ

ٛټ ٧ٕ تِّٗؼاٍٚ أ ،بعض ايٓعطٜات املعطؾٝٸ١ اؾسٜس٠ تٵٚيف إطاضٙ ظٗطٳ .ايعامل ٍ عٔ يًتش
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تػتطٝع إٔ  ّ ْؿػٗا نط١ٜ٩ٺاييت تكسِّ ،ايٓعطٜات ايتكًٝسٜٸ١; نٓعط١ٜ ايتطابل ٚايتٓاغل

 .ؼ ملعطؾ١ اؿلٸ٫ نط١ٜ٩ ت٪غِّ ،ٚػُع بٝٓٗا ،ل بني غا٥ط ايط٣٩ املدتًؿ١تٛٚؾ

ذاٙ قاض ؾهٌ أغًٛب اؿٝا٠ يف ٖصا ايعكط ٚاقعّا ؼت تأثرل يف ٖصا ا٫تٸ

ٟٸُٳامل٪غٻؼ ع٢ً ٖصا ايٓٻايػطب  ّا يًط٣٩ ايتكًٝس١ٜ يف َٚتشسِّٜ َٓاؾػّا تكسِّّ،امل ط ايؿهط

ٛٸَهاؾّا إ ،ٖصا .أغًٛب اؿٝا٠ ايصٟ أسسخ بعض  ،ايػطٜع يًتهٓٛيٛدٝا ىل ايُٓ

ّٸ ٌٕ ،ٚاملٍٝٛ ايبؿط١ٜ ٚططٜك١ ايتعاطٞ َع ا٭َٛض اٱؾهايٝات يف تػٝرل املعاز ايعا  بؿه

ّ ايٓتا٥ر ٚايجُاض سَِّساضؽ تكإىل ِٗ ٜعٛز بعهٴ قاضعطؾإ  فاٍ اي٢ يف٣ إىل أْٸ٘ ستٸأزٸ

ٌٕ ٮٖساف ي با٫عتباضخص ا٭َع  ١،َكًٹاؿاٍ ايَك ٙأغطع، ؾؿٞ َجٌ ٖص املًُٛغ١ بؿه

 اب١ٺهب إٔ ٜٛنع بٝس املػتؿٝسٜٔ احملتٜٛات املطًٛب١ يف قٛايب دصٸ ،ط١ًٜٛ املس٣

ٌٕ ٕٛ ،أندل ًَُٚٛغ١ بؿه ع٢ً شيو هب إٔ  ؾبٓا٤ٶ .ٜتٓاغب َع ايجكاؾ١ املعاقط٠ بٓش

١ إق٬ح ايططم يف بٝإ َعطؾ١ ايسٜٔ ٚأغًٛب قهٝٸ سٸع٢ً قٌُ اؾٹايعًُا٤ خص أٜ

 اؿٝا٠.

 ّٝٛؾاي .تتٓاغب َعٗا ب ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ يف اؿطب ايٓاع١ُ أزٚاتٺـ تتط3ًٖ

تني عتدل٠ تعطٞ ٚسستني زضاغٝٸأَطٜها ٚأٚضٚبا يف داَعاتٗا َٚطانعٖا ا٭نازميٝٸ١ امل

إٔ  ،ٱساط١ ايؿباب ؾهطٜٸّا ;يصيو ْكذلح ;«ا٭زٜإ املعاقط٠» :تني ؼت عٓٛإاختٝاضٜٸ

ٞٸٜٴ ٝات املعاضف اٱغ١َٝ٬ يف اؾاَعات ٚسستإ ًٚيُه هاف يف ايدلْاَر ا٭نازمي

َكاض١ْ يف  زضاغاتٷ»ٚ ;«١ اؾسٜس٠زضاغ١ ْٚكس اؿطنات املعٜٓٛٸ»تإ بعٓٛإ: اختٝاضٜٸ

 .«ا٭زٜإ

ٕٸ تسضٜؼ  َٔ د١ٗٺٚ ط يف َ٪ثِّ أَطٷ «اٱٜطا١ْٝ ـأغًٛب اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬ »أخط٣ ؾإ

ٕٸ ٖصٙ  ،ٖصا .تطغٝذ ٚإع٤٬ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ املٓاغب١ يؿهط ايؿباب ؾه٬ّ عٔ أ

ٛټ ٚغٛف  ،عّا يف ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ يف زضاغ١ املعاضف اٱغ١َٝ٬ايسضٚؽ غٛف ؼسخ تٓ

 أنجط يًؿباب شٟٚ املٍٝٛ ٚا٭َعد١ املدتًؿ١. أضنّا دصٸاب١ّتهٕٛ 

ٟٸ اخت٬فٺـ بايطغِ َٔ ٚدٛز 4 ٞٸ نبرل دسٸّا بني ايسٜٔ ايبٛش  ٚايسٜٔ اٱغ٬َ

ُٸ ،اؿٓٝـ يف ا٭ٖساف  ،١أٟ يف َعطؾ١ املبسأ ٚايػا١ٜ ٚغا٥ط ا٭قٍٛ ا٭غاغٝٸ١ املٗ

ٔٵ ُٻ يه اييت تأخص  ،ٚاٱق٬ح ٚايعك١ْٝ٬ٓإ َعّا َباز٨ املػامل١ َع شيو ؾإْٸُٗا ٜته
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ٕٸ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصا  بٓا٤ٶٚ .ٔ ايسٜٓنيٜٵػٞ ٖصٳَٛقعٗا يف أقٌ بطْاَر ن٬ َ٪غِّ عًٝ٘ ؾإ

بسٕٚ ا٫غتٓاز إىل ْكاط ا٫خت٬ف ـ غٝهٕٛ غببّا يف ٚسس٠ ايط١ٜ٩ يف ـ اجملاٍ املؿذلى 

ِّ .َٔ املٛنٛعات نجرٕل  ،١يٲغ٬ّ ٚايبٛشٜٸ س إقا١َ ْس٠ٚٺٚيف ٖصا ا٫ػاٙ أٜهّا غتُ

املٓاغب١ يتعاٜـ أتباع  ايؿطق١َ ،١ يًبؿط١ ا٫دتُاعٝٸٚتكاضب أْعاضُٖا يف ْاس١ٝ ايطؾاٖٝٸ

 ا٭زٜإ ايهبرل٠.

 ـأغًٛب اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬ »١ باغِ: تًؿع١ْٜٝٛ ٚطٓٝٸ ؼ ؾبه١ْـ إٔ ت٪غٻ5

أغًٛب سٝا٠ ٚ ،اشلازؾ١اٱغ٬َٝٸ١ تأخص ع٢ً عاتكٗا بٝإ أغًٛب اؿٝا٠  ،«اٱٜطا١ْٝ

ِٸ ،نياٱٜطاْٝٸ ٝٸ ايعٝٛببتؿدٝل  ٚتٗت ٭دٌ  ;نياملٛدٛز٠ يف أغًٛب سٝا٠ اٱٜطاْ

ص بايٓعط ٪خٳٚيف ٖصا ايػٝام ًٜعّ إٔ ٜٴ .١ٚتكطٜبٗا َٔ أغًٛب اؿٝا٠ اٱغ٬َٝٸ ،َعاؾتٗا

ٚاؿطنات املع١ٜٛٓ اؾسٜس٠ بٛقؿٗا سا٫ت  ،زضاغ١ ٚبٝإ أْٛاع ايعطؾإ ايهاشب

 نٝٸ١.طٳَٳ

قا٥س ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬  ١س١ تأتٞ يف غٝام ا٫غتذاب١ ملطايبطٳايؿبه١ املكتٳ ٖصٙ

 ٜات املٛدٛز٠ يف أغًٛب اؿٝا٠.يف ع٬ز ايتشسِّ

ٌٸإ وٛب٬ ؾٳٚ ايػٛم،  :َجٌ َٔ ؾبهاتٺ ٕٸ ابتسا٤ ٖصٙ ايؿبه١ يٝؼ بأق

از َؿػتٳايدلاَر ٚتهايٝـ ٖصٙ ايؿبه١ ميهٔ إٔ ٜٴٖصٙ . ؾٮدٌ تأَني .ٚ. ،ايطٜان١ٚ

ٚؾٝذ١ ظُٝع ؾها٤ات  اؿٝا٠ شٚ ع٬ق١ٺ َٔ طاقات ايؿبهات املٛدٛز٠; ٭ٕ أغًٛبٳ

ٌٸ ؾاْتكاٍ دع٤ٺ ،سٝا٠ ايٓاؽ ٚاسس٠ َٓٗا غٛف  ؾبه١ٺ قًٌٝ َٔ قسضات ٚإَهاْات ن

ٛٸ اجملاٍ يؿلٸ ٧ٜٗٝٸ  ٠.ططٜل ٖصٙ ايؿبه١ املطد

6ٌٕ س١ أغًٛب يف غا دازٸ ـ إٔ ٜسخٌ فًؼ ايؿٛض٣ ا٭ع٢ً يًجٛض٠ ايجكاؾ١ٝ بؿه

ٝٸ١ ٱؾهايٝات  ،اؿٝا٠ ٚإٔ ٜهع أغاتص٠ اؾاَعات ٚاؿٛظات ايعًُٝٸ١ س٫ًّٛ عًُ

ٕٸ ٖصٙ ايعًّٛ املٛدٛز٠ ؾُٝٗا شات َاٖٝٸ ط٠ يف إَهإ ١ َ٪ثِّاجملتُع يف ٖصا اجملاٍ; ؾإ

 إسساخ اؿًٍٛ ملؿانٌ سٝا٠ ايٓاؽ.

ايطؿٛيٝٸ١،  ٕٸ َؿّٗٛ أغًٛب اؿٝا٠ يف زٚيتٓا ٜطٟٛ َطسًت٘إـ بٓعط ايهاتب 7

ٔٸ ٚٻ يه ٚإٕ  ،ٕ بططٜك١ املٓٗر ايسٜينٸبعض اٯثاض املٛدٛز٠ يف أغًٛب سٝاتٓا مل تس

ٝٸباغتؿٗس يف بعهٗا  ا بكسز بٝإ أغًٛب ٓٸؾإشا ن .نايكطإٓ ٚايطٚاٜات ،١املتٕٛ ايسٜٓ
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ٚنُا أؾاض  .تأغٝػ١ٝ ط ططٜك١ ا٫غتؿٗاز بط١ٜ٩ٺَٔ إٔ ْػِّ سٻبٴ اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬ ؾ٬

ٞٸامل٪ٚي ْٸ٘ ٭دٌ ا٫غتؿٗاز ؾإ ،ـ ايكسٜط يهتاب أغًٛب اؿٝا٠ ايتٛسٝس١ٜ ٚايتٛؾٝل اٱشل

بايكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ هب إٔ ْصٖب إىل َػا٥ٌ أغًٛب اؿٝا٠ 

ُٸٌ ايٓكٛم ٭دًٗا ،ؾٓعطنٗا ع٢ً ايسٜٔ ٕٸ أغًٛب اؿٝا٠ ٚ .٫ إٔ م َٔ ايبسٜٗٞ أ

 باع.ي٬عتُاز ٚا٫تٸ هٔ إٔ تهٕٛ قاب١١ًّ مبجٌ ٖصا املٓٗر ٖٞ اييت مياملبٓٝٸ
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)10  ( Dalai lama (2005), how to expand love widening the circle of loving 

relationships,translated and edited by Jeffrey Hopkins, published by rider, NewYork,   

p 1. 
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)23  ( Dalai lama and jeffrey Hopkins (2002), how to practice the way to a meaningful 

life, translated by Jeffrey Hopkins, NewYork, p 108.  

 
)26  ( www.dalailama.com/messages/religious ـ   harmony, 12/3/93 

)28( Dalai lama (2004), many ways to nirvana, edited by renuka singh, penguin group, 

NewYork, p 5. 

«
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 ٗغسٙعيتاهدِّّٙ يف زؤٙٞ ًازكظ 

 ُقٌد ًِٗااػٞ

 

 محمذ فىالديد. 

 حسن علً مطرترجمة: 

 

 ــــــ املقّدًٞ

اييت أْعشلا اهلل إىل اٱْػإ بٛاغط١ املكطؿني  ،إٕ ايسٜٔ ٖٛ ٖب١ اهلل ايهدل٣

 ٚدسس قٚ .َٓص بانٛض٠ ايتاضٜذ ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًبؿط ،ٚاملٓتذبني َٔ أٚيٝا٥٘ ٚعبازٙ

ٖصا ايسٜٔ َٓص شيو اؿني سهٛضّا ٚاغعّا ٚعُٝكّا، عٝح أنؿ٢ ع٢ً تاضٜذ ٚسٝا٠ 

 ٚأضهّا زّٜٓٝا. ٚع٢ً َطٸ ايتاضٜذ أخصت ايسضاغات ٚا٭عاخ ايس١ٜٝٓ تؿلٸ اٱْػإ قبػ١ّ

 عٝح متٸ ايتأغٝؼ يف بعض ايعًّٛ يؿطٕٚع ،ططٜكٗا يف كتًـ ايعًّٛ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا

طاض يف ٖصا اٱٚميهٔ يٓا  .١ يف تًو ايعًّٛ اـاقٸبٛقؿٗا َساخٌ يًبشح ايسٜين

تػ١ُٝ عًِ ايٓؿؼ ايسٜين، ٚعًِ ا٫دتُاع ايسٜين، ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا ايس١ٜٝٓ، 

ّٷ ات، ٚؾًػؿ١ ١، َجٌ: اٱشلٝٸَػتكًٓ ٚايعاٖطات١ٝ ايس١ٜٝٓ. ٚباٱناؾ١ إىل شيو ٖٓاى عًٛ

 زضاغ١ ايسٜٔ. فاٍايسٜٔ، ٚايه٬ّ اؾسٜس، َٔ ايعًّٛ اييت متٸ تأغٝػٗا يف 

ٞٸ بأغًٛبٺ ،١ ايسٜٔقطا٠٤ َاٖٝٸ فاٍَٚع شيو ؾإٕ املططٚح سايّٝا يف  ٜبسٚ  عًُ

ِٸ اؿكٍٛ عًٝٗا  َتٓاقهّا، ٖٛ إٔ ايعًِ يف املكطًض ايؿا٥ع ٜعين املعطٝات اييت ٜت

ّٷ بأغًٛبٺ تكّٛ  ػطٜيب. إٕ عًِ ا٫دتُاع أٚ عًِ ايٓؿؼ ٚغا٥ط ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٖٞ عًٛ

ز٠، ٚإٕ َتعسٸ أخط٣ ؾإٕ ايسٜٔ وتٟٛ ع٢ً َكطًشاتٺ َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ٓٗر ػطٜيبع٢ً َ
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ٌٸ ؽ ٚاملٝتاؾٝعٜكٞ أٚ ايها٥ٔ َٔ ا٭َط املكسٻ َٓٗا ٜٓطٟٛ ع٢ً اعتكاز بٕٓٛع ٚاسسٺ ن

ا٭زل٢ َٚا ؾٛم ايطبٝعٞ. ٚايػ٪اٍ املططٚح ٖٓا: نٝـ غٓهٕٛ ـ َٔ خ٬ٍ َٓٗذٓا 

ِٸ ايتذطٜيب ـ قازضٜٔ ع٢ً قطا٠٤ ايسٜٔ؟ أٚغع بكٝػ١: َا  ططح ٖصا ايػ٪اٍ ع٢ً ْطإم ٜٚت

ٖٞ ايع٬ق١ بني ايعًِ ٚايسٜٔ أٚ ايعًِ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا؟ ٚنٝـ تكّٛ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ 

 ،ٝٳِ، ٚنصيو ا٭ٜسٜٛيٛدٝات ٚايهطٚضات ٚاحملعٛضاتبسضاغ١ ا٭عاخ ايس١ٜٝٓ، ٚايكٹ

ٌٕ ّٸ بؿه  َٔ َكٛيتني كتًؿتني.ٔ ٜٵٔ ا٭َطٳٜٵب ايعاٖط إٔ ٖصٳػٳ؟ إش ٜبسٚ َععا

ٌٷغٜط٣ أٚ» يًتطبٝل يف مجٝع  ػت نْٛت إٔ ا٭غًٛب اٱثباتٞ )ايتذطٜيب( قاب

ايعًّٛ املعاقط٠، سٝح ٜكّٛ ٖصا ا٭غًٛب ع٢ً َؿاٖس٠ ايتذطب١ ٚإثبات ايكٛاْني، 

. إٕ (1)«ّا باٱشلٝات َٚا بعس ايطبٝع١ أٜهّا١ سايٝٸ٢ ع٢ً اجملا٫ت اـاقٸٚهب تعُُٝ٘ ستٸ

ٖٛ أْ٘ مل ٜهٔ ٜعٌُ ع٢ً فطٸز تعُِٝ ا٭غًٛب  (2)ػت نْٛتغن٬ّ أٚساقٌ 

ٌٸػٵايع١ًُٝ ؾشٳ ا٫تاٱثباتٞ ع٢ً مجٝع اجمل ؾ٤ٞ، مبا يف شيو  ب، ٚإمنا ٜعتكس إٔ ن

ػت نْٛت يف غؽ ع٢ً أغاؽ ا٭غًٛب اٱثباتٞ. ٜكٍٛ أٚضٳهب ٚميهٔ إٔ ٜٴسٵ ،ايسٜٔ

وع٢ بايتعُِٝ مبعٓٝني: ايتؿهرل اٱثباتٞ تعُِٝ ا٭غًٛب اٱثباتٞ: إٕ ايتؿهرل ايعًُٞ 

ط يف ٕ ْؿٚهإْٓا َا إ :ٚمبع٢ٓ آخط ;يف ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ أٚ عًِ ا٭سٝا٤ ايؿاٌَ

٢ ٫ ٜعٛز بإَهآْا ايتؿهرل يف َػا٥ٌ إثباتٞ ستٸ َػا٥ٌ ايٓذّٛ ٚايؿٝعٜا٤ بأغًٛبٺ

 .(3)آخط ايػٝاغ١ ٚايسٜٔ بأغًٛبٺ

ٕٕ ٚأَا باضتٛ ؾكس قاٍ يف ْكس ٖصا ٌٕ ايطأٟ ببٝا يف  قطٜض: إٕ ايعًِ غرل َهتُ

ّٕٕٛ أِْٗ غٛف ٜتُٖها٭غاؽ، ٚإٕ ايصٜٔ ٜعٓٸ َا َٔ تعًُٝٓا ؾ٦ّٝا َٛاظّٜا  ٕٓٛ يف ٜٛ

ٛٳ ِ. إٕ تًو اجملُٛع١ َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع، ٖٵيًسٜٔ ؾإِْٗ غٛف ٜػكطٕٛ نشاٜا شلصا اي

ٞٸ (4)ٕ ـ ع٢ً ؾان١ً زٚضنٗاِٜٚٵايصٜٔ ٜطٳ ٔ َٔ غٛف ٜتُٓه ـ إٔ عًِ ا٫دتُاع ايعًُ

ٌٸ ْٕٛع ا٭قٍٛ ايس١ٜٝٓ ايجابت١ ٚغرل ايكاب١ً يًتػٝرل، ٜكعٕٛ زٕٚ  َٔ ا٭خ٬م، ٚإس٬شلا ق

 .(5)َٔ أغًٛب ايتؿهرل غرل املٓطكٞ ْٕٛع ىَِٓٗ يف ؾطا ؾعٕٛض

ٝٸل بإثبات املسٻَا ٜتعًٖ يفٚ نٝؿت ج١ قس ُأّا أغايٝب سسٜع٢ املٓؿٛز، ٚإٔ ٖٓاى ساي

 عٝات يف ٖصا ايؿإٔ:يًكطا٠٤ ٚايسضاغ١، ْػتعطض عسزّا َٔ املسٻ

ِٷ يف عح  مبع٢ٓ أْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً أغايٝب َٓتع١ُٺ ،ـ إٕ عًِ ا٫دتُاع ٖٛ عً
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ٔٵٚتكِٝٝ ايٓعطٜات يف ن٤ٛ ايٛثا٥ل ٚا٭زٓي ٗا يف قٛايب ٫ ميهٔ قبټ ١ املٓطك١ٝ، ٚيه

ايػًٛى اٱْػاْٞ ؽتًـ أغاغّا عٔ زضاغ١ عامل ; ٭ٕ زضاغ١ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ َباؾط٠ّ

 .(6)ايطبٝع١

ذ١ٗ إىل ايسٜٔ سايّٝا ٖٞ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايهجرلٜٔ ـ ٫ تٓؿأ َٔ ـ إٕ املعاضن١ املتٸ

ايتعاضض بني قت٣ٛ ايعًِ ٚايسٜٔ، ٚإمنا تٓؿأ َٔ ايتػًِٝ بٗصٙ ايؿطن١ٝ ايكا١ً٥ بإٔ 

املٛقٌ إىل املعطؾ١. َٚٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭غًٛب ايعًُٞ )ايتذطٜيب( ٖٛ ايططٜل ايٛسٝس 

ٚانش١  َبٝٸ١ٓ، ٚنصيو ٖٓاى أٚد٘ اخت٬فٺ ايتٛدٝ٘ ا٭بػتُٛيٛدٞ ٖٓاى أٚد٘ اؾذلإم

 .(7)بني ٖصٜٔ اجملايني

َٔ خ٬ٍ ايتأنٝس ع٢ً ايتؿاٚت  ،(8)زيتاٟ :آخط، َٚٔ بِٝٓٗ ـ ٚقس أؾاض بعضٷ

ٞٸ ني ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ،ب ٚعسّ إَهإ  ،إىل َؿ١َٝٛٗ ايعٌُ اٱْػاْ

ٌ َسخ٬ّ َؿَّٗٛٝا ايؿكٌ بني ايؿ٤ٞ ٚاملٛنٛع يف ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ. إٕ ٖصا ٜؿٚه

ٚتؿػرلّٜا إىل ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚط٣ إٔ ايػا١ٜ َٔ ا٭عاخ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ 

 .(9)ٚيٝؼ تبٝٝٓٗا ،ٚتؿُٗٝٗا ،ٖٞ تؿػرل ا٭خباض املؿ١َٛٗ يًبؿط

ِ ٜػتًعّ إزضاى املع٢ٓ ٗٵـ إٕ عًِ ا٫دتُاع ٖٛ ايعًِ بايػًٛى ا٫دتُاعٞ; ٚإٕ ايَؿ

 .(10)ايصٟ ٜكبً٘ ؾاعٌ ايػًٛى يف تؿػرل غًٛن٘

ٌٕ َكتهب: إٕ َا١ٖٝ ايسٜٔ ٚايكهاٜا  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ ايكٍٛ يف ؼًٝ

ٌٕ ّٸ ايس١ٜٝٓ، ٚايسٜٔ بؿه ١ُٝ، ٚإٕ املطاز عً ١ٺ، ٜٓطٟٛ يف أقً٘ ٚسكٝكت٘ ع٢ً ٖٜٛٸعا

ِٸ اٍك٘ باجمل١ ايسٜٔ يٝؼ ٖٛ تعًَٗٔ عًُٝٸ  ،املعطيف ٚاٱزضانات ايبؿط١ٜ يف َعٓاٖا ا٭ع

ٛٳايؿاٌَ يًكټ يف َكاّ  ،١ٌُٝ، بٌ املطاز ٖٛ املعطؾ١ اييت تتهٖؿٖٵٛٳض ايص١ٖٝٓ ٚاـٝاي١ٝ ٚاي

ٚإضؾاز  اؿها١ٜ عٔ اؿكٝك١ ٚإظٗاضٖا ٚظٗٛضٖا يف كتًـ َطاتب ايٛدٛز، بٗسا١ٜٺ

ٌٕ تٵيف إٔ ٖٓاى عٛاٌَ ٚأغبابّا نجرل٠ أزٻ ٫ ؾٳٖوايبؿط.  بني ايعًِ  إىل سسٚخ تكاب

 :(11)ايتاي١ٝٚايسٜٔ، ٚميهٔ اٱؾاض٠ َٔ بٝٓٗا إىل ايعٛاٌَ ٚا٭غباب 

يف ايط١ٜ٩ املػٝش١ٝ  (12)«١ اهللَطنعٜٸ»أـ اؿطن١ ايتسضه١ٝ يًطأٟ ايكا٥ٌ بـ 

 ٚاٱْػ١ٜٛ.ٚاٱغ١َٝ٬ إىل قٛض١ٜ اٱْػإ 

ٞٸ ٛ املا١ٖٝ يف ايؿًػؿ١ ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ شٵمَل ب ـ سطن١ ايتؿهرل ايؿًػؿ
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١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ ذاٙ إىل ايٓعع١ اؿػٸٌ إىل قبٍٛ ايٛدٛز ع٢ً املا١ٖٝ، ٚا٫تٸٝٵٚاٱْػا١ْٝ، ٚامَل

 َعاضف اٱْػإ. فا٫تٚايتذطٜب١ٝ يف 

 اض٠ ايبؿط١ٜ.ٞ ايتكسٜؼ عٔ اؿهِؿز ـ اؿطن١ ايتسضه١ٝ يف َػاض ْٳ

ٛټ  ١ٜ ع٢ً ايجكاؾ١ ايطٚس١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ.م ايتسضهٞ يًشهاض٠ املازٸز ـ ايتؿ

ٖـ ـ ا٫ػاٙ ايعاّ يًشهاض٠ ايبؿط١ٜ مٛ عك١ًٓ ايكرلٚض٠ ايٓاغٛت١ٝ ٚايس١ْٜٛٝ 

 يًُذتُعات املعاقط٠.

ٛټ ٖٳٚ ـ ايتش  َٚا إىل شيو. ،١ُٓ ايبرلٚقطاط١ٝٝٵ٫ت ايكٓاع١ٝ ايؿسٜس٠، ٚ

ٝٸظ ـ ظٗٛض  ١ٜ، ٚعباز٠ اضات ايتسضه١ٝ املٓهبٸ١ ع٢ً ايسْٝا، ٚاملٓػُػ١ يف املازٸايت

 .(13)َٚا إىل شيو ،ات، ٚاغذلاب ايٓاؽ عٔ شٚاتِٗايًصٸ

ٔٵ  ٜبسٚ إٔ شلصٙ ا٭غباب ـ ٚايهجرل َٔ ا٭غباب ا٭خط٣ غرلٖا ـ قبػ١ّ ٚيه

ِٸ تٛظٝؿٗا سايّٝا بٛقؿٗا عٓكط نػطٺ ٞٸ غٝاغ١ٝ يف ايػايب، ٚأْ٘ ٜت ٱبعاز ايسٜٔ  غٝاغ

عٔ َػطح ايػٝاغ١، ٚايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايس١ٜٝٓ. ٚشلصا ايػبب ٜعًُٕٛ ع٢ً إظٗاض 

ٞٸ  .ايسٜٔ بٛقؿ٘ أَطّا غرل عًُ

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ  .ًسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ عًِ ا٫دتُاعي ٖٛ َٔ ْٛع زضاغ١ٺ بشحؾإٕ ٖصا اي سا

عًُا٤ ا٫دتُاع ط َٔ ٚد١ٗ ْعط يف باب ايسٜٔ ٜتػٝٻ عًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸ فاٍٚإٕ 

 ُٓا ي٘. ٖٚٓاى عسٸ٠ أؾٗاّ يف ٖصا ايؿإٔ:ٗٵ١ َؾب نٝؿٝٸػٳَع

ٌٸ فأٍُ شيو إٔ ْعتدل ؾ  زّٜٓٝا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ فا٫ّؽ َكسٻ إَٔط ن

 ؽ. ٚيصيو غٛف ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سسٌّٜعين عًِ ادتُاع ا٭َط املكسٸ عًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸ

عكا٥س َا ٚضا١ٝ٥. ٚيف ٖصٙ  بكؿت٘خط ٖٛ إٔ ْعتدل ايسٜٔ بني املػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ. ٚا٭َط اٯ

 ،أخط٣ ٚيف ض١ٜ٩ٺ ،عًِ ا٫دتُاع ايسٜين. ٚبطبٝع١ اؿاٍ فاٍط اؿاي١ غٛف ٜتػٝٻ

ٍٕنُٔ  ميهٔ اعتباض ايسٜٔ بٛقؿ٘ عكٝس٠ّ  ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ هب اعتباضٙخامٸ فا

ٌٕأَطّا ٚاسسّا نُٔ فُٛع ايعكٝس٠.  ّٸ ٚبؿه : إٕ عًِ ا٫دتُاع ايسٜين ميهٔ ايكٍٛ عا

ِٷ ٚاملُاضغات ٚايػًٛنٝات اييت ٜطًل عًٝٗا  ،ٜبشح يف املعاٖط اؾُاع١ٝ يًسٜٔ ٖٛ عً

ُٸطٵايعٴ ٖٛ ؼًٌٝ ايسٜٔ  ١ عًِ ا٫دتُاع ايسٜينٸف عٓٛإ ايسٜٔ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َٗ

 .(14)ادتُاعّٝا
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ؾطٜعيت يف باب ايسٜٔ. ط ؼًٌٝ ايسنتٛض عًٞ ُٳح ْٳشٵْػع٢ يف ٖصٙ املكاي١ إىل بٳ

ٞٸ ٜكٍٛ: َا ٖٛ تؿػرل ايسنتٛض ؾطٜعيت يًسٜٔ؟ َٚا ٖٛ  بشحيف ٖصا اي ٚايػ٪اٍ ا٭قً

طٜٔ ٚنٝؿ١ٝ ؾُٗ٘، َع تؿػرل ايعًُا٤ ٚاملؿٚه ،َ٘ يًسَٜٔس٣ تطابل ايتؿػرل ايصٟ ٜكسِّ

َٓص قسض اٱغ٬ّ إىل َٜٛٓا ٖصا؟ ٌٖٚ نإ يف ؼًٌٝ  ،ا٫دتُاع فاٍاملػًُني يف 

طٜٔ ا٫دتُاعٝني َٔ غرل املػًُني طّا يف ايػايب بآضا٤ عًُا٤ ا٫دتُاع ٚاملؿٚهٔ َتأثِّايسٜ

َ٘ عٔ ايسٜٔ ٜكّٛ ع٢ً ايتؿػرل أّ بايعًُا٤ املػًُني؟ ٚبايتايٞ ٌٖ ايتؿػرل ايصٟ ٜكسِّ

طّا بهاضٍ َاضنؼ يف ْ٘ يف تؿػرل ايسٜٔ نإ َتأثِّأيٞ، ٚسٳايسٜايهتٝهٞ ٚاَؾ

 ،ٍ تؿػرل ايسٜٔ يف ن٤ٛ َٓٗر ؾٝدل أٚ زٚضنٗاِٜ؟ إٕ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ايػايب، أّ أْ٘ ٜتٓاٚ

أخط٣ َجًٗا، ٚايعجٛض ع٢ً أدٛبتٗا َٔ تهاعٝـ نًُات ايسنتٛض ؾطٜعيت،  ٚأغ١ًّ٦

ٞٸٛٵَٚكاضْتٗا ٚتكُٝٝٗا يف نٳ ٚبني عًُا٤ ا٫دتُاع  ٤ ايتؿػرل ايػا٥س يف ايتؿهرل اٱغ٬َ

 اغ١.َٔ املػًُني، ٖٛ املٛنٛع ا٭غاؽ شلصٙ ايسض

 

ِّاالّت  ــــــ عٞ يف دزاضٞ اهدّٙذآات املتِ

عطب١ٝ، ٚتعين يف ايًػ١: اؿهِ، ٚاؾعا٤، ٚايطاع١،  ًسٜٔ ـ ايصٟ ٖٛ ن١ًُْيإٕ 

ٔٸ  :ز٠َّتعسٸ َٞعاْ ٚا٫ْكٝاز، ٚاملصٖب، ٚايؿطٜع١ ـ يف َكطًض أٌٖ ايؿ

َٳ ايعكا٥س ّا، ٚأْٗا تؿٌُ مجٝع أْٛاع دسٸ اعتدل زا٥ط٠ ايسٜٔ ٚاغع١ّ ٔٵأـ ٖٓاى 

ّٸ ٜهٕٛ ايسٜٔ ؾا٬َّ يٮزٜإ ايػُا١ٜٚ  ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات. ٚيف ٖصا املكطًض ايعا

 غ١.غ١ ٚغرل املكسٸٚاٱؿاز١ٜ، ٚنصيو ا٭َٛض املكسٸ

آخط إىل عسّ سلٍٛ تعطٜـ ايسٜٔ يًعكا٥س ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات،  ب ـ ٚشٖب بعضٷ

ٝعٜكا. َٚكسام ٖصا َٔ املٝتاؾ ٚقاٍ بإٔ ايسٜٔ يف ا٭غاؽ يٝؼ غ٣ٛ ا٫عتكاز بٕٓٛع

، سٝح (15)ايؿ٤ٞ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ اهلل أٚ غرلٙ. َٚٔ بني ايكا٥ًني بٗصا ايطأٟ تاًٜٛض

 .(16)ٖٛ ا٫عتكاز بايها٥ٓات ايطٚسا١ْٝ قاٍ: إٕ ايسٜٔ باختكإض

تعٌُ ع٢ً تهٝٝل زا٥ط٠ ايسٜٔ، ٚؼكطٖا يف ا٫عتكاز با٭َٛض  ز ـ ٖٚٓاى مجاع١ْ

َٔ ايعكا٥س  ؾصٸ٠ْ سٝح ٜكٍٛ: إٕ ايسٜٔ َٓع١َْٛ ،زٚضنٗاِٜ :غ١. َٚٔ ٖ٪٤٫املكسٸ

غ١، ٚا٭ؾٝا٤ اييت هب إٔ امتٓع، ٚايعكا٥س ٚاملُاضغات ٚا٭عُاٍ املطتبط١ با٭ؾٝا٤ املكسٸ
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ٞٸ اييت تعٌُ ع٢ً تٛسٝس مجٝع ا٭تباع نُٔ فتُٕع ٚاسس باغِ ايهٓٝػ١ )املعبس  أخ٬ق

 .(17)َٚا إىل شيو(

ٌٕ ز ـ ٖٚٓاى أخرلّا مجاع١ْ  تصٖب يف تعطٜـ ايسٜٔ إىل تهٝٝل ايسا٥ط٠ بؿه

يف ٖصا ايؿإٔ:  (18)أندل، ٚؼكط ايسٜٔ يف ا٫عتكاز باهلل ؾكط. ٜكٍٛ َانؼ َٛيًط

ٕٞ إٕ ايسٜٔ عباض٠ْ» ٛټ عٔ غع ٛټإىل تك ٕٕض َا ٫ ميهٔ تك ملا ٫ ميهٔ بٝاْ٘،  ضٙ، ٚبٝا

َٳ«إىل املطًل ٚاي٬َتٓاٖٞ ٚؾٕٛم ف ايسٜٔ با٫عتكاز ٜٴعطِّ ٔٵ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى 

ـ أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ٝٵٚمٔ ْهع ٖ٪٤٫ نُٔ ٖصا ايٖط .ؽبايها٥ٔ ا٭زل٢ ٚاملكسٻ

ٌٸ يفا٭غاؽ  َكسٸؽ أٚ  بإَٔط ١َ ٖٓاى اعتكازٷَٔ املعاْٞ ا٭ضبع١ املتكسِّ ٚاسسٺ ن

ٞٸ ٕٔ َٝتاؾٝعٜك  .(19)أزل٢ أٚ نا٥

 َٔ ايٓكاط: ا٫يتؿات إىل عسزٺٚاؿاقٌ أْ٘ ٜبسٚ َٔ ايهطٚضٟ يف تعطٜـ ايسٜٔ 

ٛٸ٠ أٚ ق٣ٛ تؿٛم ايطبٝع١ أٚ َا ٚضا٤ خٵَٔ ايهطٚضٟ يف تعطٜـ ايسٜٔ َأ ص قٝس ق

ٖصا  يفغ١. ٚهب ب املكطًض، ع٢ً إٔ تهٕٛ ـ يف ايٛقت ْؿػ٘ ـ َكسٻػٳايطبٝع١ٝ َع

ٞٸ ؽ إٔ ٜؿتٌُ ع٢ً ٚا٭ؾهٌ َٔ اٱْػإ ٚاملكسٻ ايها٥ٔ ا٭زل٢ َٚا ؾٛم ايطبٝع

 :ايتاي١ٝل اـكا٥

ٌٸ ـ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛزٷ  عٔ شات ايٓاؽ. َػتك

َٴـ إٔ ٜهٕٛ خاضدّا عٔ سسٚز املازٸ٠ ٚاملازٸ  ضٳنّا باؿٛاؽٸسٵٜات، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ 

 بايؿطط٠ ٚايٛدسإ. ف عًٝ٘ إ٫ٓايعاٖط١ٜ، ٫ٚ ميهٔ إزضان٘ ٚايتعطټ

ٌٕ يصيو َع ايٓاؽ، ٚ ـ إٔ ٜهٕٛ نا٥ّٓا ٚؾاعطّا َٚطٜسّا، ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً تٛاق

 ؾإْ٘ ٜػُع َطايبِٗ، ٜٚعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا ٚاٱداب١ عٓٗا إشا ؾا٤.

ٚٵضـ إٕ اٱْػإ ب يف ا٭ظَات ٚايؿسا٥س ـ إٔ ًٜذأ إيٝ٘، ٚإٔ  ٫ غٝٻُاٙ ميهٓ٘ ـ ٚسٳ

 ٕ َٓ٘.ٛٵٜٚطًب ايعٳ ،ٜػتعني ب٘

عٔ ا٫عتكاز  ـ ٚبايٓعط إىل ٖصٙ اـكا٥ل ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايسٜٔ عباض٠ْ

ٛٸ٠ٺ ٝٸ ٚاٱميإ بك ّٴغ١ٺَٚكسٻ ،ٚإضاز٠ٺ ٚشات إزضاىٺ ،١غٝب ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫عتكاز ٖٛ  ، ٫ٚظ

ُٸ٢ بايعباز٠ ،اـهٛع ٚايتػًِٝ ي٘  .(20)ٖٚٛ َا ٜٴػ

ٛٸ ع١ يسضاغ١ ايسٜٔ ٚايعٛاٖط ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ عح ا٫ػاٖات املتٓ
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ـ ايعا١ٜٚ 3 ;ـ ايعا١ٜٚ ايس2١ٜٝٓ ;ـ ايعا١ٜٚ ا٫دتُاع1١ٜٝا، ٖٚٞ: اايس١ٜٝٓ َٔ أضبع ظٚ

 ـ ايعا١ٜٚ ايٓؿػ4.١ٝ ;ايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬

ٚٸ ٚٵضٍ ٜٓكػِ بٚا٫ػاٙ ا٭ ٚعًِ ا٫دتُاع  ;(21)دتُاع ايسٜٔاٙ إىل ض٩ٜتني: عًِ سٳ

 .(22)ايسٜينٸ

ِ َا١ٖٝ ايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ َٔ ايعا١ٜٚ ٗٵعًِ ادتُاع ايسٜٔ إىل َؾ ٜٚػع٢

. نُا إٔ عًِ «ادتُاع١ٝظٛاٖط »ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚسضؽ ايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ بٛقؿٗا 

ٝٸ ا٫دتُاع ايسٜينٸ ١ بٛقؿٗا دع٤ّا َٔ ايعٛاٖط ٜبشح يف ايعٛاٖط ٚايػًٛنٝات ايسٜٓ

 .(23)١١ بططم زٜٓٝٸا٫دتُاعٝٸ

طٜٔ اؿكٝكٝني ِ َا١ٖٝ ايسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ ض١ٜ٩ املؿػِّٗٵذاٙ ايجاْٞ ٜػع٢ إىل َؾٚا٫تٸ

 يًسٜٔ ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات اٱغ١َٝ٬.

ٔٵذاٙ ٚا٫تٸ َٔ ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩ ايه١َٝ٬  ايجايح ٜػع٢ إىل زضاغ١ ايسٜٔ، ٚيه

عٝات ايس١ٜٝٓ. إٕ ٚايؿًػؿ١ٝ. إٕ ٖصٙ اجملُٛع١ يف َكاّ بٝإ قسم ٚنصب املسٻ

ٕ يف ايٛقت ْؿػ٘ إىل إثبات بط٬ٕ ٛٵ١ٝ زِٜٓٗ، نُا ٜػعٳُني بكسز إثبات أسٓكاملتهًٚ

 ا٭ؾهاض ا٭خط٣ بايدلٖإ ايعكًٞ.

ؾطز١ٜ، ْٚٛعّا َٔ ايع٬ق١  يطابع ٖٛ ايصٟ ٜبشح ايسٜٔ بٛقؿ٘ ظاٖط٠ّذاٙ اإٕ ا٫تٸ

ٕٔ  . ايطبٝع١َا ؾٛم  بني اٱْػإ ٚنا٥

ٚٸ ٍ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٚإٕ املٓؿٛز يٓا َٔ بني ٖصٙ ا٫ػاٖات ٖٛ ا٫ػاٙ ا٭

ٕٵ ايسٜٔ سكٝك١ْ ناْت تعٌُ ع٢ً زضاغ١ غًٛى ٚع٬ق١ ايؿطز  ًَُٛغ١ ٚخاضد١ٝ، ٖٚٞ ٚإ

إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايػًٛى ٜٓطٟٛ ع٢ً آثاض ادتُاع١ٝ،  ؽ َٚٝتاؾٝعٜكٞ، إ٫َٓكسٻ زٺمبٛدٛ

ب ايٛاقع ادتُاع١ٝ، ؼسخ يف قٴًِ إٕ ايسٜٔ ظاٖط٠ْ»ٚنُا ٜكٍٛ زٚضنٗاِٜ: 

ٍٕايتأغٝؼ جمل . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ متٸ(24)«ا٫دتُاعٞ عًِ »يف عًِ ا٫دتُاع ازل٘  ا

اع ُايسٜين يف بٛتك١ عًِ ا٫دتُاع. إٕ عًِ ادت; سٝح ٜسضؽ ايػًٛى «ادتُاع ايسٜٔ

 بٛقؿ٘ ْٛعّا َٔ ايػًٛى ا٫دتُاعٞ. ايسٜٔ ٜسضؽ ايػًٛى ايسٜينٸ

ذاٖات يف عًِ ْا ع٢ً مٛ اٱمجاٍ بأْٛاع ا٫تٸضٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾكس َطٳ

ٞٸ ،ا٫دتُاع بايٓػب١ إىل ايسٜٔ. ٚايّٝٛ ٕٕ ع٢ً ايطغِ َٔ َه ـٺ َا ٜكطب َٔ قط ِّ ع٢ً  ْٚ
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طٜٔ بأؾهاض املٓٚع ط٠ّز٠ عًِ ا٫دتُاع، ٫ تعاٍ قطا٤ات عًِ ادتُاع ايسٜٔ َتأث٫ِّٚ

، ٚإٌَٝ زٚضنٗاِٜ، (25)ايتكًٝسٜني يف ٖصا ايعًِ، ْٚعين بصيو: ناضٍ َاضنؼ

طٜٔ َٛا زضاغاتِٗ ايس١ٜٝٓ َتأثِّٚإٕ مجٝع عًُا٤ ا٫دتُاع اي٬سكني قسٻ. (26)َٚانؼ ؾٝدل

ٚٵضطٜٔ. ٚمٔ باٖات ايج٬ث١ شل٪٤٫ املٓٚع٫ػا ٙٚاسس٠ َٔ ٖص ١ٺبٓعطٜٸ ْا غٛف ْبشح يف سٳ

ٝٸ ط ايسنتٛض عًٞ ٚتأثټ ،١ يهاضٍ َاضنؼٖصا املكاٍ ـ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ ـ ايٓعط١ٜ ايسٜٓ

 .ؾطٜعيت بٗا

 

ّٛ ٌساهدّٙ أٗ ًفلِّ دلاييف  ادتٌإع غسٙعيت عامُل  ــــــ ؟ادتٌاع

ٚٳٜبسٚ إٔ زضاغ١ أؾهاض ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت  ٗا نُٔ أعاخ عٴنٵهب 

ٕ أغًٛب َٚٓٗر ٚططٜك١ إإش  ;ا٭ؾهاض ا٫دتُاع١ٝ، ٚيٝؼ نُٔ أعاخ عًِ ا٫دتُاع

ت١، اييت تتعاط٢ شٵزضاغ١ ايسنتٛض ؾطٜعيت ٫ تػتٓس نجرلّا إىل ا٭غايٝب ايتذطٜب١ٝ ايبٳ

 ع٢ً ايسٚاّ َع اٱسكا٤ات ٚا٭ضقاّ ٚايكٝاؽ ٚأخص ايُٓاشز، بٌ إْ٘ ٜػتٓس يف ايػايب

ؾٗٛ  ،ٚإىل اغتٓباطات٘ ايؿطز١ٜ َٔ املػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ،إىل ا٭عاخ ايٓعط١ٜ ٚايعك١ًٝ

ُٛا أَطِٖ إىل اٱسكا٤ ٚا٭ضقاّ ٚا٭عساز، إٕ عًُا٤ ا٫دتُاع املعاقطٜٔ قس غًٖ»ٜكٍٛ: 

ِٸ  ٫ غٝٻُاؾطنٗا ع٢ً عًِ ادتُاعٓا، ٚ ؾُا ايصٟ ٜعٓٝ٘ شيو؟ إٕ عباز٠ ا٭ضقاّ اييت ٜت

طٙ بايٓاؽ، كٳطٙ ٚبٳِهل ؾٹ٫ ٜعًٚ يف إٜطإ، مبع٢ٓ إٔ عامل ا٫دتُاع عٓسَا ٜسخٌ قط١ّٜ

ِٸ ز ططح أغ١ً٦ٺٚإمنا ٜعٌُ ع٢ً فطٸ هٝبٕٛ عٓٗا، ٚبعس شيو ٜٓكٌ  كدل١ٜ عًِٝٗ، ث

ِٸ اٱدابات إىل آي١ٺ ُٸا٤، ث ٝٸ ق  .(27)«١ٜكٌ إىل ْتا٥ر عدل ٖصٙ اٯي

ٌ ايكػِ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت ـ اييت تؿٚهٌ بٳٜٴهاف إىل ٖصٙ ا٭عُاٍ َٔ قٹ

ٌٕ تٵا٭ندل َٓٗا ـ ايسضاغات ايتاضى١ٝ، ٚاييت عًَُ  ع٢ً تٛظٝـ أغًٛب املكاض١ْ بؿه

 . َٚٔ ْاس١ٝٺنبرل، ٖٚصا ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ٜعٌُ عًُا٤ ا٫دتُاع ع٢ً تٛظٝؿ٘ بهجط٠ٺ

َا ىٛض يف أخط٣ نإ ايسنتٛض ؾطٜعيت ـ َجٌ غرلٙ َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع ـ غايبّا 

 إغ١َٝ٬. املباسح املبت٢ً بٗا يف اجملتُع، سٝح نإ ٜٗسف إىل إهاز عكط ْٗه١ٺ

ط ع٢ً ؾان١ً عًُا٤ ف نإ ايسنتٛض ؾطٜعيت ٜؿٚهسٳٚع٢ً َػت٣ٛ اشَل

ِٸ ،تاضٜٕذ نإ ؾًٝػٛفٳ ف بٛقؿ٘ عامل ادتُإعطٳا٫دتُاع. ٚإْ٘ قبٌ إٔ ٜٴعٵ  ٜٗت
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َٸ١. َٚٔ ٖٓا نإ ٜػع٢ ع٢ً ايسٚاّ إىل انتؿاف ايكٛاْني  بايتش٬ًٝت ايؿًػؿ١ٝ ايعا

َٸ ٛټٚا٭قٍٛ ايعا ُا لس يف زضاغات٘ تطنٝعّا ٍ اجملتُعات ايبؿط١ٜ، ٚق١ًٖ يف فاٍ ؼ

 ١ٝ.ًٚذ٘ يف ايػايب مٛ ايسضاغات ايُهع٢ً ا٭َٛض اؾع١ٝ٥. ٚيصيو ؾكس اتٻ

٢ً ايطغِ َٔ اعتباض ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت عاملّا ٚايٓتٝذ١ أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ: ع

ني أنجط َٔ طٜٔ ا٫دتُاعٝٸح نُٔ أعاخ املؿٚهطٳإٔ تؿهرلٙ إمنا ٜٴِط ادتُاعّٝا، إ٫ٓ

٣ إىل ابتعازٙ ت. ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ا٭َط ٖٛ ايصٟ أزٸشٵإزضادٗا نُٔ عٛخ عًِ ا٫دتُاع ايبٳ

ٟٸايػا٥س يًسٜٔ. ٚع٢ً  ني ٚايتؿػرلطٜٔ ايسٜٓٝٸيف تؿػرل ايسٜٔ عٔ املؿٚه ٍٕ أ ٫  سا

طّا ادتُاعّٝا ـ يًسٜٔ َٔ يٓا يف بٝإ ْٛع ؼًٌٝ ايسنتٛض ؾطٜعيت ـ بٛقؿ٘ َؿٚه ٚس١َسٴٓٵَٳ

 ط بِٗ.طٜٔ ايصٜٔ تأثٻٚاملؿٚه ،١بٝإ سانٓت٘ ا٫دتُاعٝٸ

 

 ــــــ األفلاز ٗاحلاضِٞ االدتٌاعٚٞ

 فإٍ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت قس سكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ يف إسٝح 

تاضٜذ اؿهاض٠ ٚعًِ ا٫دتُاع، ٚقاّ بايتذع١٥ ٚايتشًٌٝ يف خكٛم ايسٜٔ َٚباْٝ٘ 

ّٓا َٚػًُّا َعتكسّا، ْ٘ قس ْعط إىل ايسٜٔ َٔ اـاضز، ٚيٝؼ بٛقؿ٘ َتسِّؾإٚأقٛي٘، 

زضؽ ايسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ عًِ ، ٚٚإمنا عٌُ ع٢ً تكِٝٝ ايسٜٔ بٛقؿ٘ عامل ادتُإع

١ تؿػرلّا دسٜسّا. َٚع شيو ؾإٕ ايسنتٛض ّ ي٘ َٔ خ٬ٍ ؼ٬ًٝت٘ اـاقٸا٫دتُاع، ٚقسٻ

سّا بايهٛابط ٚاملعاٜرل اييت بٓؿػ٘ ـ ٫ ٜط٣ ْؿػ٘ َكٝٻ إىل شيو نُا أؾاضؾطٜعيت ـ 

ٞٸ طٷٜهعٗا عًُا٤ ا٫دتُاع. َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ أْ٘ َؿٚه  ، ٚيٝؼ عامل ادتُإعادتُاع

 ايسٜٔ. فاٍل يف َتدكِّ

ٌٸَا ٜتعًٖ يف َٔ ا٫يتؿات إىل عسٸ٠  ٫ بٴسٻ ٕطَؿٚه ل مبعطؾ١ اـًؿٝات ايؿهط١ٜ يه

ْكاط، َٔ قبٌٝ: َعطؾ١ أؾهاضٙ ٚأغًٛب ؼ٬ًٝت٘، َٚعطؾ١ ايتٝاضات ايؿهط١ٜ 

َٸطٜٔ املعاقطٜٔ ي٘، َٚعطؾ١ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع طٙ باملؿٚهاملعاقط٠ ي٘، َٚكساض تأثټ ١ اشلا

ٌٕ عاّ اـًؿٝات ٚاؿٛانٔ ا٫دتُاع١ٝ. إٕ َٔ بني ايعٛاٌَ اييت  جملتُع عكطٙ، ٚبؿه

ٖٞ ايب١٦ٝ ٚاؿان١ٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعٝـ  ؾطازٟ إىل تبًٛض ٚتؿتض ؾدك١ٝ ا٭ت٪زٸ

ات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، املتعأَ َع بسا١ٜ ايٓؿاط ٝٸعكس اـُػٝٓ ؾٗسنُٓٗا. يكس 
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ٞٸ ٞٸ ايعًُ ملدتًـ ا٭سعاب ٚايتٝاضات  نتٛض عًٞ ؾطٜعيت، ١ُّٖٓٝيًس ٚايػٝاغ

ٛٸع١ ـ ٚ ١ ـ ع٢ً َٓٗا ايتٝاضات ٚا٭سعاب ايٝػاضٜٸ ٫ غٝٻُاا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ املتٓ

اٱٜطاْٞ ٖٛ ايػبب ايط٥ٝؼ يف  (28)«سعب تٛز٠»ا٭دٛا٤ ايػا٥س٠ يف إٜطإ، عٝح نإ 

ا ؾكس قاَت اؾُاعات ّ. َٚٔ 1953ٖٓ/  8/  19إغكاط سه١َٛ َكسم بتاضٜذ: 

اٱغ١َٝ٬ ٚايٛط١ٝٓ، ٚايٓٗه١ ايٛط١ٝٓ يًُكا١َٚ ـ اييت نإ ايسنتٛض ؾطٜعيت عهّٛا 

ؾٝٗا ـ مبكا١َٚ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٝاضات. ٚقس أزٸ٣ زخٍٛ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت يف 

عٝح ميهٔ  ،ت٘ٛض٠ ؾدكٝٸًِا٭عاخ ٚايتش٬ًٝت املاضنػ١ٝ ٚايسٜايهتٝه١ٝ إىل بٳ

ٌٕ (29)«مٔ ٚإقباٍ»ط يف نتاب٘ َؿاٖس٠ ٖصا ايتأثټ ٖصا »ًَشٛظ. ٚيف ا٭غاؽ ؾإٕ  بؿه

نإ ؾ٦ّٝا أخصٙ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت َٔ إقباٍ  اٱق٬ح يف ايؿهط ايسٜينٸ

 .(30)«طاي٬ٖٛضٟص

ٝٸ ط ٚنصيو تأثټ ،املاضنػ١ٝ ـ ٫ غٝٻُااضات ايؿهط١ٜ ـ ٚٚباٱناؾ١ إىل ايت

سٸ َعطؾ١ اؿٛانٔ عٳتٸاب ٚاملػتٓرلٜٔ املعاقطٜٔ ي٘، تٴيت ببعض ايُهايسنتٛض ؾطٜع

ُٸ ١ٝ ٚايتأثرل يف ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اييت ؾٗسٖا شيو ايعكط يف غا١ٜ ا٭ٖ

 ٕ ٖصٙ املكاي١ عباض٠ْإات٘ ايؿهط١ٜ. ٚسٝح ات٘ ٚخًؿٝٸَعطؾ١ اٯثاض ٚا٭ؾهاض ٚتبًٛض أضنٝٸ

كّا تاضىّٝا، ؾػٛف ْهتؿٞ بصنط بعض ا٭سساخ ؼكٝ تٚيٝػ ،ادتُاعٞ عٔ ؼكٕٝل

َٸ ط بٗا، ْٚذلى ٚؾاض ايسنتٛض ؾطٜعيت َٔ ايتأثټ ٌٴدٵ١ يف تًو املطس١ً، ٚاييت مل ٜٳايعا

 أخط٣. سساخ إىل ؾطق١ٺؼًٌٝ ٖصٙ ا٭

َٔ قبٌٝ: ايٓٗه١ ايٛط١ٝٓ  ،إٕ بعض أسساخ تًو املطس١ً ٚاؿكب١ ايع١َٝٓ

ايسنتٛض  سه١َٛ، ٚغكٛط 1953ّ/  8/  19يًُكا١َٚ، ٚتأَِٝ ايٓؿط، َٚ٪اَط٠ 

ت٘، ٚقإْٛ يٛا٥ض اي٫ٜٛات ٚٳضٵم، ٚبًٛؽ ا٫غتبساز اؿانِ شٳقُس َكسٸ

، ٚأسساخ اـاَؼ عؿط َٔ خطزاز، (32)، ٚقإْٛ اؿكا١ْ ايكها١ٝ٥(31)ٚاؿهَٛات

ـ  ١1976 َا بني عاَٞ اقات تبًٛض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ، ٚإضٖ&ْٚؿٞ اٱَاّ اـُٝين

َٸ ،ّ، ٚغرلٖا1977 ١ اييت نإ يًسنتٛض ؾطٜعيت يف آثاضٙ ٚأعُاي٘ َٔ ا٭سساخ اشلا

ـٷ  ط بٗا.َٓٗا أٚ تأثټ َٛق

طٜٔ أٚ ايتٝاضات ا٫دتُاع١ٝ نإ شلا ـ باعذلاف ايسنتٛض ٚاؿاقٌ إٔ املؿٚه
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ٚٵضٷؾطٜعيت ـ   :ٚإٕ تأثرل بعض ٖصٙ ايعٓاقط ـ َٚٔ شيو .ٚأؾهاضٙؾدكٝت٘  يف تبًٛض زٳ

ٌٕط ؼ٬ًٝت٘، ٖٚٞ يف ايػايب َتأثُِّٳْٳ  ط٠ بايتش٬ًٝت املاضنػ١ٝ ـ نإ ًَشٛظّا بؿه

أندل. ٚنإ يبعض ايتٝاضات ٚا٭سساخ ا٫دتُاع١ٝ اييت نإ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت 

اقط اييت تطنت تأثرلٖا دص َٛقؿّا يف َٛاد١ٗ بعهٗا ٖٞ َٔ بني اـًؿٝات ٚايعٓقس اتٻ

ٕٛ ِٸ ع٢ً تبًٛض ؾهط ايسنتٛض ؾطٜعيت بٓش ٖصٙ  َٔ ا٭ما٤. ٚميهٔ اٱؾاض٠ َٔ بني أٖ

إٕ ايتأثرل  :١ٜ. ٚميهٔ ايكٍٛايتٝاضات إىل ايٓٗه١ ايٛط١ٝٓ يًُكا١َٚ ٚسطن١ اؿطٸ

ا٭ندل ع٢ً ايسنتٛض ؾطٜعيت يف ٖصا ايؿإٔ نإ ٜهُٔ يف ْٛع ا٭ؾٗاّ ٚايتؿاغرل 

ٛٻ  .ؿات املٗٓسؽ َٗسٟ ْٗا يف نتب٘ اٱغ١َٝ٬ إمنا دا٤ َٔ َ٪ٖياييت ن

يف َٓاقؿ١ ْٚكس ٖصا ايٓٛع َٔ ؼًٌٝ ايسٜٔ هب ايكٍٛ: إٕ اؿٛانٔ 

ٟٸ ١،ا٫دتُاعٝٸ طٜٔ يعكط ايسنتٛض ؾطٜعيت، ٚنصيو املؿٚه ،ٚنصيو املٓار ايؿهط

قس قٓع َٔ ايسنتٛض ؾطٜعيت  ،ّا ـط بِٗ ـ ٖٚٛ َا نإ ٜعذلف ب٘ ؾدكٝٸايصٜٔ تأثٻ

٘ إىل ؼًٌٝ ايسٜٔ ، ؾتٛدٻ^يف تؿػرل ايسٜٔ عٔ تعايِٝ أٌٖ ايبٝت َٓؿك١ًّ ١ّؾدكٝٸ

َٚػتٓرلّا وٌُ يف ايٛقت ْؿػ٘ ُّٖٛ ايسٜٔ ٖٚٛادػ٘.  ،طّا ادتُاعّٝابٛقؿ٘ َؿٚه

ط املػًِ إٔ ٜعٌُ ع٢ً ػع١٥ ٚؼًٌٝ ايعٛاٖط يف سني هب ع٢ً املؿٚه ،ٖصا

 |ا٭نطّ ايتاضى١ٝ با٫غتًٗاّ َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأسازٜح ايٓيبٸ ـ١ ا٫دتُاعٝٸ

ُٸ  .^١ ا٭طٗاضٚا٭٥

ٚٵضَٚٔ ْاس١ٝ ا٭غًٛب ؾإٕ ايسضاغات ٚايتشكٝكات ا٫دتُاع١ٝ تكّٛ ب ٖا يف سٳ

ايػايب ع٢ً ا٭غًٛب ايعكًٞ ٚايكٝاغٞ. نُا ٜٴػتؿاز باٱناؾ١ إىل شيو َٔ أغايٝب 

طٕٚ ٚيف اؿكٝك١ ؾإْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭غًٛب١ٝ نإ املؿٚه .أٜهّا ٚمناشز ايتشكٝل ا٭خط٣

املػًُٕٛ ميتاظٕٚ َٔ غرلِٖ با٫غتؿاز٠ َٔ ا٭غايٝب ايتشكٝك١ٝ املدتًؿ١، ٚاييت ناْت 

بعس ظٗٛض عًِ ا٫دتُاع ـ َٛضزّا يًٓكس ٚايٓكاف ٚاملباسجات ايع١ًُٝ  ٫ غٝٻُآَص ايكٹسٳّ ـ ٚ

َٳ ٖٚٓاى  ;إٕ ايتذطب١ اـاضد١ٝ ٖٞ ٚسسٖا ا٭غًٛب املٓاغب :قاٍ ٔٵع٢ً ايسٚاّ. ٖٚٓاى 

َٳ ;اٖتِ بايتذطب١ ايساخ١ًٝ ٔٵَٳ ٚٵضس ع٢ً أٖن ٔٵٖٚٓاى  ٞٸ زٳ ٝٵسٳ .ا٭غًٛب ايعكً إٔ  بٳ

املػًُني َِٓٗ ـ قس اغتؿازٚا َٔ مجٝع ٖصٙ  ٫ غٝٻُاا٫دتُاعٞ ـ ٚ اٍطٜٔ يف اجملاملؿٚه

ٛٳ  .(33)ٞ أٜهّاسٵا٭غايٝب، باٱناؾ١ إىل أغًٛب اي
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ٖط ٚشات ٛٵا٫دتُاع إىل زضاغ١ دٳ فاٍطٕٚ يف املٛنٛع ٜػع٢ املؿٚه ْاس١َٝٚٔ 

طبٝع١ اجملتُع، ٚنٝـ ميهٔ ؼٌٜٛ ايٛنع ايكا٥ِ يف اجملتُع إىل ايٛنع املٓؿٛز 

ٖط ٚشات اجملتُع أٚ املطًٛب١ٝ ٫ َع٢ٓ ي٘ يف عًِ ٛٵيف سني إٔ زضاغ١ دٳ ؟ٚاملطًٛب

 ا٫دتُاع.

ٝٸ ٚيهٞ ْػتدطز ٌ إىل ايتؿػرل ١ يًسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت، ٚايتٛقټايٓعط١ٜ ايسٜٓ

ٞٸ ٟٸ املاضنػ  ذاٙ ايسٜين يهاضٍ َاضنؼ.بٝإ ا٫تٸ شلصٙ ايٓعط١ٜ، َٔ ايهطٚض

 

ّٚاهِعسٙٞ   ــــــ هلازي ًازكظ ٞاهدِٙ

ٌٷ دسّا. ؾٗٛ ـ خ٬ؾّا  إٕ ْكٝب ناضٍ َاضنؼ َٔ زضاغات ايسٜٔ قًٝ

يسٚضنٗاِٜ َٚانؼ ؾٝدل ـ مل ٜهٔ ٜبسٟ اٖتُاَّا بايسٜٔ، ٚإمنا نإ ٜٓعط إىل 

ى ا٭قًٞ يًُذتُع، ٜٚعين بصيو أزا٠ يًُشطِّ ّا، ٚأْ٘ تابعٷايسٜٔ بٛقؿ٘ أَطّا غطشٝٸ

اٱْتاز. ٚيكس يؿت اْتباٙ أقشاب ايٓعط إىل ايتؿاب٘ ايجكايف ٚايعًُٞ بني ايسٜٔ ٚايكإْٛ 

ٌ بأمجعٗا ايٓاس١ٝ ايبٓا١ٝ٥ َٔ اجملتُع ايبؿطٟ، يػٝاغ١ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا، سٝح امتجِّٚا

ِٸ  .(34)تعٝٝٓٗا يف ْٗا١ٜ املطاف إثط ايع٬قات اٱْتاد١ٝ ٚنإ ٜط٣ إٔ ا٭ب١ٝٓ اـاضد١ٝ ٜت

ٖٞ ايػا٥س٠،  (35)ٌػيف عكط ناضٍ َاضنؼ ناْت ايط١ٜ٩ ايؿهط١ٜ شلٝ

ملإ يف اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ اٱي٘؟ ١ يًؿ٬غؿ١ ا٭١ ايؿهطٜٸٚناْت ا٭ضنٝٸ

ٖٛ اهلل؟ تعٌُ ع٢ً سكٝك١ تعطٜـ اٱْػإ بأْ٘ ٖٛ اٱي٘. إٕ ناضٍ َاضنؼ ٚغرلٙ  ٔٵَٳ

إٕ اهلل ٖٛ »ايصٟ نإ ٜكٍٛ:  ،ٌػبا٫يتؿات إىل ٖصا ايكػِ َٔ عكا٥س ٖٝ ;ًٝنيػَٔ اشلٝ

ٌ بايكٍٛ: إٕ ػطٚا َطاز ٖٝبٛا ايططٜل، ٚؾػٻ، قس تٖٓه«سكٝك١ ٚأغاؽ ٚدٛز اٱْػإ

ٌ عٔ أيٖٛٝت٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ناضٍ َاضنؼ نإ َطازٙ ٖٛ اهلل ايصٟ تٓكٻ

ـ ٖٚٛ ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ ايصٟ عٌُ ع٢ً ايذلٜٚر يًؿهط اٱْػٟٛ ـ  (36)طّا بؿٜٛطبارَتأثِّ

ٌٕ ٘ٷ بؿه خًل ْؿػ٘ بٓؿػ٘، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾكس  أندل، ٚنإ ٜط٣ إٔ اٱْػإ إي

 ٌ إىل أقاي١ ايؿطز.ػذٗت أي١ٖٝٛ ٖٝاتٸ

ُٸ ١ٝ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايسٜٔ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط ناضٍ َاضنؼ ـ وع٢ بأٖ

ٌٸ .ٕ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا إمنا ٖٞ بٓا٤ٷإإش  ;ثا١ْٜٛ ع٢ً  ؾ٤ٞٺ ٚيف املصٖب املاضنػٞ ٜكّٛ ن
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ٌٸ ٖٛ ايٛنع ا٫قتكازٟ. ٚإٕ  ؾ٤ٞٺ أغاؽ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ، ٚإٕ عاٌَ ؼطٜو ن

ٚٵضٌ بعاٌَ ؼطٜو ايٛنع ا٫قتكازٟ ٜتُجٻ عٝح ست٢  ،ٙ يف ٚغا٥ٌ ٚأزٚات اٱْتازسٳ

ٟٸ . ٜصٖب (37)يف اجملتُع ؾهط اٱْػإ )َٚصٖب٘( ٜهٕٛ تابعّا َٚع٫ًّٛ يًٛنع ا٫قتكاز

ٛټ ٚٳناضٍ َاضنؼ إىل ا٫عتكاز بإٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٚايسٜٔ إمنا ٖٛ تك ب ٞ ناشعٵض أٚ 

 .(38)تعٌُ ايطبك١ اؿان١ُ ع٢ً تٛظٝؿ٘ َٔ أدٌ نُإ َكاؿٗا

١ ا٭غاغ١ٝ يعٗٛض ايسٜٔ ٖٛ ايٛاقع ا٫قتكازٟ يف اجملتُع، ٜط٣ َاضنؼ إٔ ايعًٓ

ٚبصيو ؾإْ٘ ٜط٣ إٔ ايسٜٔ يف ا٭غاؽ إمنا ٖٛ َٔ قٓع ايبؿط. ٚقاٍ يف َكاي١ ْكس 

اٱْػإ. إٕ ايسٜٔ  سٜٔ قاْعٳايسٜٔ، ٚيٝؼ اي إٕ اٱْػإ قاْعٴ» ٌ:ػؾًػؿ١ اؿكٛم شلٝ

، سٴعٵع٢ً ْؿػ٘ بٳ لٵٖٛ اي٬ٚعٞ بايصات ٚايؿعٛض بايصات بايٓػب١ إىل اٱْػإ ايصٟ مل ٜؿٹ

ٝٵسٳأٚ ؾكس َطسًت٘.  ٕ َكرل إط يًعكٍٛ ٖٛ َٔ طبٝع١ ايبؿط; إش إٔ ٖصا ايتشكٝل احملِّ بٳ

سكٝك١ٝ، ٚبايتايٞ ؾإٕ إع٬ٕ اؿطب ع٢ً ايسٜٔ مبٓعي١ إع٬ٕ  ٚاقع١ْٝاٱْػإ يٝؼ ي٘ 

ٔ يف ايٛقت ْؿػ٘ ؽ ايسٜٔ ٜبِّ٪ٵٖطٙ ايطٚساْٞ. ٚإٕ بٴٛٵٌ ايسٜٔ دٳميجِّ ِٕاؿطب ع٢ً عاَي

ٕٔ ؽ. إٕ ايسٜٔ مبٓعي١ آ١ٖٹ٪ٵٚاعذلاؾّا بصيو ايبٴ ،غّا سكٝكّٝا٪ٵبٴ َٔ أقٛي٘،  فتحٸ نا٥

ٕٔٚقًب عامل َتشذِّ ٚإٕ اختؿا٤  ،. إٕ ايسٜٔ أؾٕٝٛ ايؿعٛبَٔ زٕٚ ضٕٚح ط، ٚضٚح نا٥

 .(39)«ٌ ايػعاز٠ ايٛاقع١ٝ شل١ُِٝ يًٓاؽ ـ ميجِّٖٵٚٳ ٌ غعاز٠ّايسٜٔ ـ ايصٟ ميجِّ

أٚ  ٌ مبع٢ٓ املصٖب ٚاؿلٸُٳعٵع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َكطًض ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٜٴػتٳ

غًبّٝا َّٗٝٓا. ٜط٣ سّا إٔ ٖصا املؿّٗٛ وٌُ َٔ ٚد١ٗ ْعط ناضٍ َاضنؼ بٴعٵ ايباطٌ، إ٫ٓ

 َٔ َؿّٗٛ اؿلٸ َاضنؼ إٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٫ تعين غ٣ٛ ايباطٌ، ٫ٚ تٓطٟٛ ع٢ً ؾ٤ٞٺ

أبسّا. إٕ َؿّٗٛ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٜٓطٟٛ ع٢ً َؿّٗٛ اـطأ، ٚاـساع، ٚايػطاب، 

ٚاحملتاٍ، ٚا٫غذلاب عٔ ايصات. ٜط٣ ناضٍ َاضنؼ إٔ ايسٜٔ، ٚايؿًػؿ١، ٚاؿكٛم، 

ٝٵسٳٗا أٜسٜٛيٛدٝات، نًٓ ،ػٝاغ١، ٚعًِ ا٫قتكازٚا٭خ٬م، ٚعًِ اي إٔ ايسٜٔ ٜكـ  بٳ

 .(40)ع٢ً ضأؽ ٖصٙ ا٭ٜسٜٛيٛدٝات

ؾ٦ّٝا َٔ ْاس١ٝ  إٕ ايسٜٔ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا َٔ ٚد١ٗ ْعط ناضٍ َاضنؼ ٫ ٜبسٜإ

ٜكًبإ ايٛاقع. إٕ ـ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ٚ ُٖا أٜهّا ـ، بٌ ايهؿـ عٔ ايٛاقع

 َكًٛب١ تاض٠ّ أٚ ٖٞ يف سسٸ شاتٗا تبسٚ سكٝك١ّ ;ايٛاقع تاض٠ّ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا إَا إٔ تكًب
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ٚشيو  ;قشٝش١ عٔ سكٝك١ ايطٚابط ّ يٓا َعطؾ١ّأخط٣. ٚيصيو ؾإٕ ا٭ٜسٜٛيٛدا ٫ تكسِّ

ٛٳ ٭ْٗا يف بعض ا٭سٝإ تعطض عًٝٓا سكٝك١ّ سٟ يٓا إزضانّا عٔ بٵِ، ٚتٴٖٵممعٚد١ باي

ٛٳ  ِ.ٖٵايٛاقع قا٥ُّا ع٢ً اي

 «إٕ ايسٜٔ أؾٕٝٛ ايؿعٛب» :إٕ ناضٍ َاضنؼ يف عباضت٘ ايؿٗرل٠ٚيف اؿكٝك١ 

مل ٜهٔ ٜككس اٱغا٠٤ إىل ايسٜٔ، ٚإمنا نإ َطازٙ ـ ع٢ً َا ٜبسٚ َٔ غٝام َكايت٘ 

ٌّػسٍٛ ٖٝ ٜكّٛ ع٢ً اغتػ٬ٍ  شلصا اٱْػإ ايصٟ ٜعٝـ يف عامٕل ٌ ـ إٔ ايسٜٔ نطٚض

قّا عٔ اٯ٫ّ اؿكٝك١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ٌ تعبرلّا قازاٱْػإ ٭خٝ٘ اٱْػإ; ٭ْ٘ ميجِّ

ؽ اؿكٝكٞ. نإ َاضنؼ ٜط٣ إٔ ايسٜٔ ٫ ميهٔ ٪ٵٌ اعذلانّا ع٢ً ايبٴاٱْػإ، ٚميجِّ

 .(41)بعٚاٍ مجٝع ايؿطا٥ط ا٫دتُاع١ٝ يًسٜٔ بؿهٌ ايجٛض٠ إٔ ٜعٍٚ إ٫ٓ

ٔ اثٓني، ُٖٚا: ٜٵطٳطّا بط١ٜ٩ َؿٚهيكس نإ َاضنؼ يف تؿػرل ايسٜٔ َتأثِّ

ٌٕٛ، بٌ نإ يف تؿػرل ايسٜٔ َتأثِّػٖٚٝ ;ؾٜٛطبار أندل. يكس  طّا بآضا٤ ؾٜٛطبار ع٢ً م

عٔ  إىل تعطٜـ ايسٜٔ بأْ٘ عباض٠ْ ،(42)«ٖط املػٝش١ٝٛٵدٳ»يف نتاب٘  ،شٖب ؾٜٛطبار

ٛٻايعكا٥س ٚايكٹ ِٗ ٜٓػبٕٛ ٕ بٛاغط١ ايٓاؽ نُٔ تهاًَِٗ ايجكايف، ٚيهٓٸٝٳِ اييت تته

ٌٕإسٝح ٚ .إىل ايك٣ٛ اٱشل١ٝ أٚ اٯشلات شيو خطّأ  ٕ ايٓاؽ ٫ ٜسضنٕٛ تاضىِٗ بؿه

ٚٴناٌَ ؾإِْٗ يف ايعاز٠ ٜٓػبٕٛ ايكٹ ادتُاعّٝا ـ إىل أعُاٍ  تٵدسٳٝٳِ ٚاملعاٜرل ـ اييت 

اٯشل١، نُا أِْٗ ٜػتعًُٕٛ َكطًض ا٫غذلاب يف اٱؾاض٠ إىل إهاز اٯشلات أٚ ايك٣ٛ 

ٖټ١ املُتاظ٠ َٔ اٱْاٱشلٝٸ ِٸ تٛ س بٛاغط١ ٛدٳٝٳِ ٚايعكا٥س اييت تٴايكٹإٔ ِ ػإ. ٚبٗصا املع٢ٓ ٜت

ٝٸتٓؿأ اٱْػإ  ١. ٖٚصٙ ٖٞ ١ ـ ايػطٜب١ أٚ املٓؿك١ً ٚاملػتك١ًٓ ٚاٱشلٝٸعٔ ايها٥ٓات ـ ايسٜٓ

ض شلا ناضٍ َاضنؼ بايتشسٜس. إٕ ايسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعط ناضٍ ايٓكط١ اييت ٜتعطٻ

ط إىل دٵٌ ايػعاز٠ ٚاَ٭ٛنٹعٔ شات٘. ٚإٕ ايسٜٔ ٜٴ َاضنؼ وهٞ عٔ اغذلاب اٱْػإ

َٔ خ٬ٍ ِٚ ايٓاؽ ا٫غتػ٬ّ إىل ايٛنع ايكا٥ِ يف ٖصٙ اؿٝا٠. اؿٝا٠ بعس املٛت، ٜٚعًٚ

ُٸا هطٟ عًِٝٗ يف ٖصٙ ل يف ايعاَيإشلا٤ ايٓاؽ مبا غٛف ٜتشٖك ِ اٯخط وطف اْتباِٖٗ ع

ٝٳِ ٚايعكا٥س ايس١ٜٝٓ تعٌُ ايعسٍ ٚاملػاٚا٠. إٕ ايكٹض ٚاْعساّ ٛٵَٔ أْٛاع ايعًِ ٚاَؾ ،اؿٝا٠

 .(43)يف ايػايب ع٢ً تدلٜط عسّ ايتػاٟٚ ٚايتهاؾ٪ يف ايػًط١ ٚايجط٠ٚ

ط بِٗ ناضٍ َاضنؼ يف طٜٔ ايصٜٔ تأثٻٌ َٔ بني املؿٚهػنإ ٖٝ ٚنصيو
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إٕ ايسٜٔ ٜبني آَاٍ َٚطاَض اٱْػإ ايؿاؾٌ ع٢ً مٛ »ٌ: ػإش ٜكٍٛ ٖٝ ;تؿػرل ايسٜٔ

عٔ  ٌ عإضػاظ. إٕ ٖصا ايتكٜٛط يٮٜسٜٛيٛدٝا بايؿهٌ ايصٟ لسٙ يف تؿهرل ٖٝاجمل

ايهجرل َٔ ايٓٛاقل املٛدٛز٠ يف ْعط١ٜ َاضنؼ بؿإٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا. ٖٓاى يف ض١ٜ٩ 

ُٸ١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا تكّٛ ـ ػٖٝ ٌٌٕ إؾاض٠ إىل ٖصا املع٢ٓ ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ َٗ  ـ ض٥ٝؼ بؿه

أٚ أْ٘ هب ْبص ا٭ٜسٜٛيٛدٝا; ٭ٕ ٚظٝؿتٗا إقٓاع ك١ٝ، بٳع٢ً محا١ٜ املكاحل ايٖط

ٚٳ ِ ٚخٝاٍ. َٚع ٖٵاملُتعهني َٔ ايٓاؽ بايطنا عٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ، بٛقؿٗا فطٸز 

 ،ؿل َع ناضٍ َاضنؼ يف إٔ ايٓاؽ إمنا ٜبٕٓٛ يف أشٖاِْٗ عاملّا آخطٌ ٜتٻػشيو ؾإٕ ٖٝ

٭ِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ اؿكٍٛ ع٢ً ايػعاز٠ اييت ٜطٜسْٚٗا يف ٖصٙ  ;ٕٛ ايٛقٍٛ إيٜٝ٘ٚتُٓٸ

 .(44)«ايسْٝا

ٌٷ َٔ اٱزضاى  نإ ناضٍ َاضنؼ ٜصٖب إىل ا٫عتكاز بإٔ ايسٜٔ ؾه

ؾاع١ً يف قطاع ايػًط١ بني ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ. ٜط٣ َاضنؼ إٔ  ايهاشب، ٚأزا٠ْ

ٔ شات٘; مبع٢ٓ ايٛنع ايصٟ اٱْػإ ع (45)ٖٛ ايؿهٌ ايعُٝل ٫غذلاب ا٫عتكاز ايسٜينٸ

ٜؿكس ؾٝ٘ ايٓاؽ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعًِ ا٫دتُاعٞ ايصٟ أٚدسٚٙ بأْؿػِٗ... ٚباٱناؾ١ إىل 

ٌٸشيو ؾإٕ َاضنؼ قس ازٸ ٖٛ ع٢ً ايسٚاّ زٜٔ  فتُٕع ع٢ إٔ ايسٜٔ اؿانِ يف ن

ايطبك١ اؿان١ُ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ، ٚإٕ ٖصٙ املصاٖب تعٌُ 

ع٢ً تٛدٝ٘ ايعًِ ٚاْعساّ املػاٚا٠. إٕ ايسٜٔ اؿانِ ٜهؿٞ املؿطٚع١ٝ ع٢ً  زا٥ُّا

ٚٵضَكاحل ايطبك١ اؿان١ُ، ٜٚكّٛ ب ع بايطبك١ املع١ًَٛ ٚاحملط١َٚ ِؾٕٝٛ يف ايسٻِؾاَ٭ سٳ

 .(46)ٌ املكرل املهتٛب عًٝٗاإىل تكبټ

ٌٴ  إٔ ٫ أقاي١ يًسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعط ناضٍ َاضنؼ، ٚإمنا ٖٛ فطٸز ٚاؿاق

يؿطض إضازتِٗ ٚعكا٥سِٖ ع٢ً املػتهعؿني  ;ا٭قٜٛا٤ ٚاملػتهدلٜٔ بٝس أزا٠ٺ

 ،ٚاملهطٗسٜٔ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ اٱقباٍ ع٢ً ايسٜٔ إمنا ٖٛ يتدلٜط ايٛنع ايكا٥ِ

ٚايعذع عٔ َٛاد١ٗ ايعًِ، ٚتػهني اٯ٫ّ. ٚسٝح ٜطٜس اٱْػإ إٔ ٜعٝـ يف ٖصا 

تعاسِ، ؾإْ٘ ٜػع٢ أبسّا إىل إهاز ايتٓاغِ بني ٫ تعاضض ؾٝٗا ٫ٚ  ،طبٝع١ٝ ايعامل سٝا٠ّ

ٞٸ عامل٘ ايصٖينٸ . ٜصٖب ناضٍ َاضنؼ إىل ا٫عتكاز بأْٓا إشا أضزْا ٚايعامل اـاضد

ٟٸ عًٝٓا إٔ ٫ ْسخٌ يف ْعإع اٱطاس١ بايتؿهرل ايسٜينٸ َع ايسٜٔ، ٚإمنا عًٝٓا  ؾهط
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 ايعٌُ ع٢ً ػؿٝـ ايب١٦ٝ اييت تعٌُ ع٢ً اخت٬م ايسٜٔ.

ٕ ايسٜٔ ٜعين ض١ٜ٩ أخ٬ق١ ن٬ّ َاضنؼ ٖٞ إٔ اٱْػإ ىتًل ايسٜٔ، ٚإٕ 

ٌٕ َعهٛؽ. ٚسٝح ٜهٕٛ  اٱْػإ يًعامل باملكًٛب، ٚض١ٜ٩ اٱْػإ ْؿػ٘ بؿه

َعهٛغ١ غٛف ٜٓعهؼ ٖصا ا٫عٛداز  اٱْػإ َعهٛغّا ؾإٕ ايصٟ ٜعٝـ يف ب١٦ٝٺ

 .(47)ٚا٫ْعهاؽ ع٢ً تؿهرلٙ أٜهّا

 

 ــــــ ٚٞكطازاملسؤٙٞ اهُقد ًِٗااػٞ 

ٌٕ ّٸ يف َعطض ْكس ضأٟ َاضنؼ ـ ٚبؿه ايتؿػرل املاضنػٞ يًسٜٔ ـ ٜهؿٞ  عا

إٔ ايتكاضٜط ايتاضى١ٝ ايٛاق١ً إيٝٓا َٔ ايبؿط ا٭ٚا٥ٌ يف ا٭ٜاّ ايػشٝك١ تجبت إٔ ايسٜٔ 

ٚٵضنإ ع٢ً ايسٚاّ ًٜعب  ٔ يس٣ ّا ٚسازلّا يف سٝا٠ اٱْػإ. يكس تبًٛض ايتسٜټّا َكرلٜٸزٳ

ِّ نُٔ بٛتك١ٺاٱْػإ  ع١. إٕ َٔ ايعكا٥س ٚايؿعا٥ط ٚاٯزاب ٚايتكايٝس ٚايتعايِٝ املتٓ

ٚٵضاٖتُاّ ايسٜٔ بػعاز٠ اٱْػإ ا٭بس١ٜ ٚسٝات٘ ا٭خط١ٜٚ ٫ ٜعين أْ٘ ٫ ًٜعب  ّا يف سٝات٘ زٳ

ايس١ْٜٛٝ، ٚبايٓعط إىل تاضٜذ ايبؿط١ٜ ْسضى إٔ يًسٜٔ ايهجرل َٔ اٯثاض ٚايؿٛا٥س 

ِٸ ،ت اٱْػا١ْٝيٲْػإ ٚاجملتُعا  .(48)َٔ ايس١ٜٝٓ ٚغرل ايس١ٜٝٓ ا٭ع

ؾكس سكٌ  ،ٚاملػاض املتػاضع يعاٖط٠ اؿساث١ يف ايػطب ،ٚأَا بعس عكط ايٓٗه١

٣ إىل ظٗٛض ايعًُا١ْٝ. إٕ ت٘ ا٫دتُاع١ٝ، ا٭َط ايصٟ أزٸيف ايسٜٔ ٚدسٚا٥ٝٸ تؿهْٝو

 ـَػطح اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ إىل سصف ايسٜٔ تسضهّٝا َٔ  تٵاْتؿاض ٚسلٛي١ٝ ٖصٙ ايط١ٜ٩ أزٻ

ٝٸ ٚٵض١. ٚعٓسَا نإ َاضنؼ ٜعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ ا٫دتُاع١ٝ يف اجملتُعات ايػطب ايسٜٔ  زٳ

ٞٸ ايتػا٩ٍ عُا إشا نإ  أثاض تكسٜط ٚضغٛر ٖصٙ ايط١ٜ٩ يف ايؿطم ٚايعامل اٱغ٬َ

ات٘ س ا٫دتُاعٞ َٔ سٝس ايؿطزٟ يٲْػإ أّ ٜؿٌُ ايبٴعٵايسٜٔ ٜكتكط يف تأثرلٙ ع٢ً ايبٴعٵ

ٝٸأٜهّا؟ ٚبايتايٞ ؾكس تؿٖه تني تني ؾهطٜٸًَشٵ١ بني ْٹًت دبٗتإ يف اجملتُعات ايسٜٓ

كتًؿتني; ؾكس شٖب ايبعض ـ َٔ خ٬ٍ تأقٌٝ اٱْػإ ٚضغبات٘ ـ إىل اعتباض ايسٜٔ 

. إٕ َٛقـ ٖصٙ اؾُاع١ «ع٘ اٱْػإ َٔ ايسَٜٔا ٜتٖٛق»، ٚأخصٚا ٜططسٕٛ َػأي١ ٚغ١ًّٝ

١ َٔ سٝا٠ ّا ٜكتكط ع٢ً ا٭بعاز اـاقٸإعطا٥٘ ٖاَؿّا دع٥ٝٸَٔ ايسٜٔ ٜهُٔ يف 

١ بػبب قسٚزٜٸ ;يف ا٭ظ١َٓ ايكسمي١ ٘اٱْػإ. تصٖب ٖصٙ اؾُاع١ إىل ا٫عتكاز بأْ
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ٚتًب١ٝ مجٝع  ،مجٝع َؿانًِٗ ٌٻعٕٛ َٔ ايسٜٔ سٳايعًّٛ ٚايتذاضب، نإ ايٓاؽ ٜتٖٛق

طبٸ ٚع٬ز ا٭َطاض. أَا ايّٝٛ ؾكس أنش٢ ابتسا٤ٶ َٔ ايعباز٠ ٚق٫ّٛ إىل اي ،استٝاداتِٗ

َٳ سٵٚمل ٜعٴ ،ؾّٝاطٵكّٝا ٚعٴّا ٚؽكټايهجرل َٔ ٖصٙ ا٭َٛض عًُٝٸ ع ع٬دّا ٜتٖٛق ٔٵٖٓاى 

َٔ ايسٜٔ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ  ،٢ قها٥ّٝا٫ٚ ستٸ ،أٚ إق٬سّا اقتكازّٜا ،ّٝاطبٸ

 تٵع٘ أٚ ٜطًب٘ َٓ٘، ٚاقتكطٳَٚا ٜتٖٛق ،ْعط٠ اٱْػإ إىل ايسٜٔ تٵطٳايكٍٛ: يكس تػٝٻ

 ١ َع اهلل.سادت٘ إيٝ٘ ع٢ً سسٚز ايع٬ق١ ايؿطزٜٸ

ًسٜٔ. َٚٔ ٖٓا أخصٚا ٜططسٕٛ عح يا٭قاي١  تٵأعَط ٚيف املكابٌ ٖٓاى مجاع١ْ

َٚؿّٗٛ اؿاد١ إىل ايسٜٔ. ٚقس عُس ٖ٪٤٫ إىل  ،«ع٘ ايسٜٔ َٔ اٱْػإَا ٜتٖٛق»

ِٸ َٔ  ا٫غتس٫ٍ ع٢ً أقٌ ساد١ اٱْػإ إىل ايسٜٔ ٚغا٥ط ا٫ستٝادات ا٭خط٣ ـ ا٭ع

و با٭زي١ ايعك١ًٝ ا٫ستٝادات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫عتكاز١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ ـ َٔ خ٬ٍ ايتُػټ

ٝٸع اٱٚايٓك١ًٝ ٚايتاضى١ٝ. ٚيف ٖصا ا٫ػاٙ ٫ ٜعٌُ تٛٗق ١ ْػإ ع٢ً ؼسٜس َػاس١ ٚآي

ت٘ ـ ع٢ً نُإ ٚتًب١ٝ ا٫ستٝادات ايسٜٔ، بٌ إٕ ايسٜٔ ٖٛ ايصٟ ٜعٌُ ـ بػبب داَعٝٸ

ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ، ٜٚعٌُ يف ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً إضؾاز ٖٚسا١ٜ اٱْػإ إىل ططم 

 .(49)ٚأغايٝب ضؾع ٖصٙ ا٫ستٝادات

س ّٖٝٛ، ٚغٝػُْٛس ٜٝؿطٜٔ ـ َٔ أَجاٍ: زٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، شٖب بعض املؿٚه

٫  ،بٛقؿ٘ َؿَّٗٛا شّٖٓٝا أٚ ْؿػّٝا ;ؾطٜٚس، ٚناضٍ َاضنؼ ـ إىل اعتباض ايسٜٔ

ِٸ ٔ ٭ٚداع ٚآ٫ّ ايبؿط. ٚيف ٖصا ا٫تٸّا ٚناشبّا، أٚ ٖٛ أؾٕٝٛ أٚ َػٚهؾعٛضٜٸ ذاٙ ٜت

إٕ ايٓاؽ إمنا  :ٚا١ٖٝ ٚغرل عك١ْٝ٬. إٕ ٖ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ تعطٜـ ايسٜٔ بٛقؿ٘ ظاٖط٠ّ

ٕٵ ط شلِ ؾػش١ّايسٜٔ ٭ْ٘ ٜٛٚؾبكٕٛ ٜعتٓ نإ  َٔ ا٭ٌَ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايػهٕٛ، ٚإ

ٌٕ شٕٛ نٝـ ٫ تعاٍ ٖصٙ ا٭ؾهاض َع شيو ٫ ٜٛنِِّٗ ٚيهٓٸ .تناشب َٚ٪ٖق بؿه

ع غتاض ِؾٛض، ضغِ ضٳبٴط ايطنا ٚايػعاز٠ ٚاُؿايٛا١ٖٝ ٚاملتساع١ٝ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ تٛٚؾ

ٛٳٗٵاَؾ ٛٳٞ، ٚاْتؿاض عٵٌ ٚعسّ اي طٍٛ  يفعٝح ٫ ميهٔ إٔ ْعجط ـ  ،(50)ٞ ٚاٱزضاىعٵاي

بٛا غرل زٜين، ٚعًٝ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ قس تٖٓه ايتاضٜذ ـ ع٢ً فتُٕع

 ايططٜل يف ؼًٌٝ ايسٜٔ ٚايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ.

ٔٵ س سٕٚ ع٢ً ايبٴعٵكني ايصٜٔ ٜ٪ٚنيف املكابٌ ٖٓاى ايهجرل َٔ احملٚك ٚيه
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ٌٕايعك٬ْٞ ٚاٱزضانٞ ٚا ؾإٕ اػاٙ ا٫ْتداب ايعك٬ْٞ  خامٸ ملعطيف َٔ ايسٜٔ. ٚبؿه

ايؿا٥س٠. ٜبسٚ إٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٜعاْٞ َٔ ٜٚعٌُ ع٢ً تعطٜـ ايسٜٔ بٛقؿ٘ تكُّٝٝا يًتهًؿ١ 

ايذلدٝشات ايؿطز١ٜ  ٟٵسٳ٬ بٴعٵأٜهّا; إش َا مل مكٌ ع٢ً َعًَٛات عٔ نٹ َؿه١ًٺ

ب ؾٝٗا، ٫ ميهٔ تٛظٝـ ايسٜٔ ١ٜ ا٫ْتداٚا٭غاغ١ٝ، سٝح مياضؽ ا٭ؾطاز سطٸ

ٗټ . ٜٴهاف إىل شيو إٔ ايٓاؽ ٫ ٜػتطٝعٕٛ بٝإ ٚتكِٝٝ ا٫ستُا٫ت ٕٔبٛقؿ٘ ٚغ١ًٝ ته

 .(51)ع١ يف مجٝع ايعطٚفا٭قك٢ َٔ ايؿٛا٥س املتٖٛق املٛنٛع١ٝ ٚاؿسٸ

س ع٢ً ا٭بعاز اؿُا١ٝ٥ إٌَٝ زٚضنٗاِٜ ـ ٜ٪ٚن :ايطأٟ اٯخط ـ َٚٔ ايكا٥ًني ب٘

َٸٚا٫دتُاع١ٝ َٔ ايسٜٔ. إٕ ٖصا ا٫ػاٙ ا٫دتُاعٞ ٜٓعط إىل ايسٜٔ بٛقؿ٘ بٴعٵ ّا َٔ سّا ٖا

َتُاغه١  ف ٚايعكس ا٫دتُاعٞ. إٕ زٚضنٗاِٜ ٜٓعط إىل ايسٜٔ بٛقؿ٘ َٓع١َّٛايعٴطٵ

غ١، اييت تؿكٌ ٚتبعس عٓٗا َٔ ايعكا٥س ٚاٯزاب ٚايتكايٝس املٓػٛب١ إىل ا٭َٛض املكسٻ

 غ١. املكسٻمجٝع ا٭َٛض غرل

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ا٫ػاٙ  :ميهٔ تكػِٝ ا٫ػاٖات ايٓعط١ٜ بايٓػب١ إىل ايسٜٔ إىل عا

ٟٸ ٞٸ ;ايؿهط ٞٸ ;ٚا٫ػاٙ ايعاطؿ ٞٸ ;ٚا٫ػاٙ ايعًُ ٞٸ ;ٚا٫ػاٙ املؿَٗٛ  :ٚا٫ػاٙ ايتعٜٛه

ذ ايؿهط، سٝح ًٜذأ اٱْػإ إيٝ٘ يف ٓٵ: ٜط٣ إٔ ايسٜٔ َٔ غٹا٫ػاٙ ايؿهطٟـ 1

 ط٠ ٚاملدٝؿ١ يف سٝات٘; يهٞ ٜؿُٗٗا ٜٚسضنٗا.ايتذاضب احملَِّٛاد١ٗ 

: ٜطبط ايسٜٔ بطزٚز ا٭ؾعاٍ ايعاطؿ١ٝ ٚاملؿاعط١ٜ يٲْػإ يف ٞعاطؿا٫ػاٙ ايـ 2

َٛاد١ٗ تًو ايتذاضب ايعذٝب١ ٚاحملت١َٛ، َٔ قبٌٝ: اؿٛازخ ايطبٝع١ٝ، ٚايؿطٚض، 

ٚايع٫ظٍ، ٚايعٛاقـ، َٚا إىل  ع١، َٔ قبٌٝ: ايػٍٝٛ،ٚاملٛت، ٚاؿٛازخ غرل املتٖٛق

 شيو.

ّ تعطٜؿّا ت٘ ٜكس٫ِّّ َٔ تعطٜـ ايسٜٔ ع٢ً أغاؽ شات٘ َٚاٖٝٸسٳ: بٳا٫ػاٙ ايعًُٞـ 3

ٝٸ ٞٸعًُ  يًسٜٔ يف اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. ّا يًسٜٔ، ٚوٌٝ إىل ا٭زا٤ ا٭غاغ

ؿهطٟ ٚا٫ػاٙ ز بني ا٫ػاٙ ايعٵ: ٜػع٢ ٖصا ا٫ػاٙ إىل امَلا٫ػاٙ املؿَٗٛٞـ 4

ايعاطؿٞ، ٜٚعتدل ايسٜٔ ْٛعّا َٔ ايػعٞ إىل إنؿا٤ املؿ١َٝٛٗ ع٢ً اؿٝا٠، ٚايتذاضب 

ض يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، بٌ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ٛٵخؿاقات، ٚايعًِ ٚاَؾاملطٜط٠ يف اؿٝا٠، ٚاٱ

ُټ ،َٚؿ١َٛٗ ض٠ّايتذاضب تبسٚ َدلٻ  ًٗا.َٚٔ املُهٔ ؼ
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تعطٜـ ايسٜٔ بٛقؿ٘ ْٛعّا َٔ ايتعٜٛض عٔ  : ٜعٌُ ع٢ًٞتعٜٛها٫ػاٙ ايـ 5

 خؿاقات ٚأْٛاع ايعذع.ايكٝٛز ٚاحملسٚزٜات ٚأْٛاع اؿطَإ ٚاٱ

ؾاض٠ إىل ايتؿػرل ايعًُٞ َٚٔ بني ٖصٙ ا٫ػاٖات اٯْؿ١ غٛف ْكتكط ع٢ً اٱ

 يًسٜٔ.

ِٸ ايتأنٝس ع٢ً اٯثاض ٚايتساعٝات ايس١ْٜٛٝ يًسٜٔ  يف ايتؿػرل ايعًُٞ يًسٜٔ ٜت

ِٸ ايذلنٝع ٛٵ٫ّ َٔ ا٫ٖتُاّ مبٓؿأ ٚدٳسٳػات ٚا٭ب١ٝٓ، ٚبٳٚع٬قات٘ بامل٪غٸ ٖط ايسٜٔ ٜت

 ع٢ً أعُاي٘ يف ض١ٜ٩ ايٓاظط. 

س عًُا٤ ايٓؿؼ ع٢ً ا٭عُاٍ ايؿطز١ٜ يًسٜٔ، ٚإنؿا٥٘ املع٢ٓ ٚاملؿّٗٛ ع٢ً ٜ٪ٚن

ٚظٜاز٠ اؿٝا٠، ٚايؿعٛض بايطنا ٚايػعاز٠ يف اؿٝا٠ يس٣ اٱْػإ، ٚتػهني اٯ٫ّ، 

ُټ ب ع٢ً اـٛف َٔ املٛت، ٚتععٜع ضٚح ايتهش١ٝ ١ٓٝ ايٓؿػ١ٝ، ٚايتػًٗهٹٌ، ٚايػِّايتش

 َٚا إىل شيو. ،ها٤قاؿ١ ي٬غتٓاز ٚا٫تٸ ٚايؿسا٤ ٚاٱٜجاض، ٚبٓا٤ زعا١َٺ

ٝٸٚأَا عًُا٤ ا٫دتُاع ؾإِْٗ ٜ٪ٚن ات ايسٜٔ ا٫دتُاع١ٝ، َٔ قبٌٝ: سٕٚ ع٢ً آي

ؼ ا٭ب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٚإنؿا٤ ايؿطع١ٝ ع٢ً املٓعَٛات غٴتٛسٝس اجملتُع، ٚامتتني ُأ

ٝٳِ ٚاملعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ، ٚامػاض ا٫دتُاع١ٝ، ٚاملكبٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتعطٜـ ايكٹ

َٓػٛب اؾطا٥ِ ٚا٫مطاؾات، ٚتكسِٜ ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ، ٚتٛثٝل ايعٛاطـ املؿذلن١، 

طات ا٫دتُاع١ٝ، َٚا إىل تػِّؼ ايػٝطط٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتٓعِٝ ٖٚسا١ٜ املغٴٚتععٜع ُأ

 .(52)شيو

ِٸ . َا ٖٛ َٓؿأ «ايسٜٔ»ايصٟ تٓاٚي٘ إٌَٝ زٚضنٗاِٜ بايبشح ٖٛ  إٕ املهُٕٛ ا٭ٖ

سٸ َٔ املػا٥ٌ اؾازٸ٠ يف ايكطٕ عٳت٘ ايع١ًُٝ؟ إٕ ٖصٙ املػأي١ اييت ناْت تٴايسٜٔ ٚآيٝٸ

ع٠ ممٝٻ مبها١ْٺطٜٔ آْصاى، ناْت ؼع٢ ٚناْت تؿػٌ أشٖإ أغًب املؿٚه ،ايعؿطٜٔ

ايصٟ نإ قس سهِ مبٛت ايسٜٔ  ،عٓس زٚضنٗاِٜ. ؾٗٛ ـ خ٬ؾّا يهاضٍ َاضنؼ

ٝٸزٺزٕٚ تطزټ  ـ ٜط٣ إٔ ايسٜٔ أَطٷ ١ٺ١ ايع١ًُٝ يًسٜٔ بػًبٝٸ، ٚنإ ٜٓعط إىل املٓؿأ ٚاٯي

ٌٕ ٌٸإش ٜٴعٳ ;ض٥ٝؼ ادتُاعٞ بؿه َٔ أزل٢ ايهٓٛظ ا٫دتُاع١ٝ. إٕ  ثكاؾ١ٺ سٸ ايسٜٔ يف ن

عٌُ ع٢ً خس١َ اجملتُع َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ا٭ؾهاض ٚايؿطا٥ع ٚاملؿاعط اييت تعٌُ ايسٜٔ ٜ

ٌٸ  .(53)ؾدٕل ع٢ً ٖسا١ٜ ٚتٛدٝ٘ سٝا٠ ن
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ات ط٢ زٚضنٗاِٜ ـ إىل بٝإ اٯيٝٸٚقس عُس ٖاضٟ أيدلت ـ ايباسح ايػا٥ط ع٢ً خٴ

إىل  : إٕ ايسٜٔ بايٓػب١ايتايٞايع١ًُٝ ا٭ضبع١ يًسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعط زٚضنٗاِٜ ع٢ً ايٓشٛ 

 ،(54)ايك٣ٛ ا٫دتُاع١ٝ: عاٌَ نبط، ٚعٓكط تٓاغِ، ٚعاٌَ سٝا٠، ٚعاٌَ غعاز٠

ٚبصيو ٜكازقٕٛ ع٢ً أٚاقطِٖ  ،ع ايٓاؽُٵمبع٢ٓ إٔ ايتؿطٜؿات ايس١ٜٝٓ تعٌُ ع٢ً دٳ

ٜٚعًُٕٛ ع٢ً تٛثٝل ت٬محِٗ ا٫دتُاعٞ. إٕ إقا١َ ايؿعا٥ط  ،املؿذلن١ َٔ دسٜسٺ

ٝٳُ٘ ايجابت١ إىل ا٭دٝاٍ دتُاعٞ ٚإسٝا٥٘، ٚتٓكٌ قٹايس١ٜٝٓ تعٌُ ع٢ً اغتُطاض ايذلاخ ا٫

ٚبايتايٞ ؾإٕ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ إثاض٠ ايؿعٛض بايػعاز٠ يس٣ امل٪َٓني، ٚاٱسػاؽ  .ايكاز١َ

َٓ٘، ٜعٌُ ع٢ً  ايصٟ ِٖ دع٤ٷ ،١ٝ ايهطٚض١ٜ يًعامل ا٭خ٬قٞبايطُأ١ْٓٝ ٚايجك١ با٭سٓك

 .(55)َٛاد١ٗ ايؿعٛض بايٝأؽ ٚؾكسإ اٱميإ َٔ قبًِٗ

طٜٔ ا٫دتُاعٝني ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ـ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايهجرل َٔ املؿٚه

ٕٛ إٔ ايسٜٔ خ٬ؾّا يععِ ناضٍ َاضنؼ ٚؾطٸاح ايتؿػرل املاضنػٞ يًسٜٔ، ايصٜٔ ٜعٓٸ

ٚٸادتُاع١ٝ، ت٪زٸٟ  أؾٕٝٛ ايؿعٛب ـ ٜصٖبٕٛ إىل ايكٍٛ بإٔ ايسٜٔ سكٝك١ْ إىل ؾعٛض  ٫ّأ

 ١ٺع٢ً إهاز آيٝٸ ثاّْٝاٜٚعٌُ  ;ٞ ػاٙ ا٫ْتكاض يٲضاز٠ ا٫دتُاع١ٝايؿطز با٫يتعاّ ا٭خ٬ق

ِٸ ايًذ٤ٛ إيٝٗا عٓس تعطټ َٔ ايعٓاقط ا٭ق١ًٝ  ثايجّاٚإْ٘  ;ًدططيِ ا٫دتُاعٞ ِعض ايٓٻٜت

 ٚبٓا٤ ايجك١ املتبازي١ بني أعها٤ اؾُاع١ ايٛاسس٠. ،ٚايط٥ٝػ١ يف تٛسٝس أؾطاز اجملتُع

ٌٸ سٜينٸَٔ زٕٚ ٖصا ا٫عتكاز اي ِٸ اؿهِ ع٢ً ن َٔ أْٛع اجملتُع بايؿٓا٤  ْٕٛع ٜت

ُا نإ اعتكاز اجملتُع ٚاؾُاع١ ايس١ٜٝٓ أق٣ٛ نإ شيو ٚا٫ْٗٝاض; مبع٢ٓ أْ٘ نًٓ

ٜأَٔ  اجملتُع ٚتًو اؾُاع١ أؾسٸ امتاغهّا. َٚٔ ٖٓا ميهٔ يًسٜٔ إٔ ىًل ب١ّ٦ٝ

 تسعٛ إىل ايٝأؽ أعها٩ٖا َٔ خٛض ػطب١ ا٫ْؿكاٍ ا٫دتُاعٞ امل٪مل١، ٚاييت

ُٸٚاٱ ١ )بٓا٤ ا٫ْػذاّ ٚايتٓاغِ يف سباط. ٚايٓكط١ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ إٔ ٖصٙ املٗ

يف دع٥٘ املٓاغهٞ. ٚيف  ٫ غٝٻُاٚاجملتُعات ايتكًٝس١ٜ(، ٜهطًع بٗا ايسٜٔ، 

ٞٸ ٚٵضسٻًع بٗصا ايطاجملتُعات اؾسٜس٠ هب إٔ ٜه ٚٵضايصٟ ٜٓبجل ب ايٓعاّ ا٭خ٬ق ٙ عٔ سٳ

 .(56)أٜهّا ايسٜٔ

عٔ إؾها٫ت ايط١ٜ٩ اـاضد١ٝ يًسٜٔ ع٢ً ايتؿػرل  ّ عباض٠ّنإ َا تكسٻ

َٴ  سٺ، ٚإْ٘ أؾٕٝٛ ايؿعٛب.ذٵاملاضنػٞ يًسٜٔ، ٚايكٍٛ بإٔ ايسٜٔ غرل 
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ٚٵضٚ ،ٚأَا َٔ ايعا١ٜٚ ايساخ١ًٝ يًسٜٔ َٳ ،ايسٜٔ يف إٜكاظ ايؿعٛب زٳ شٗا ٓٵٚ

ب١ ع٢ً ايسٜٔ، ؾٗٛ اٯثاض ا٭خط٣ املذلتِّ ١، ٦َٚاتايبكرل٠، ٚايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ، ٚاشلٜٛٸ

َټ . إٕ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٌَٕا ًُْػ٘ ْٚؿاٖس آثاضٙ يف ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ عٓس أز٢ْ تأ

خطابّا  تٵٖٚٞ ؼٌُ ؾعاض ايعٛز٠ إىل ايسٜٔ ٚاملعٜٓٛات، أثاضٳ تٵاييت اْسيعٳ ،اٱٜطا١ْٝ

ِٸ ٚنع٘ ٫سكّا بايتؿػرل املازٸ تٵدسٜسّا، ٚزؾعٳ ٟ ٚايعًُاْٞ ٚاملاضنػٞ يًسٜٔ داْبّا; يٝت

هب ايبشح بعس اٯٕ »عٓسَا قاٍ:  &اـُٝين ايػٝسيف َتاسـ ايتاضٜذ. ٚقس أقاب 

 .«١ يف املتاسـ ايتاضى١ٝعٔ املاضنػٝٸ

 

 ــــــ اهِعسٙٞ اهدِٙٚٞ هودكت٘ز عوٛ غسٙعيت

َ٘ يًسٜٔ، تؿػرل ايصٟ ٜكسِّيبٝإ ايٓعط١ٜ ايس١ٜٝٓ يًسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت، ْٚٛع اي

ٟٸ ٌٸ ٜبسٚ َٔ ايهطٚض  ٚاؿكٍٛ ع٢ً إداباتٺ ،ؾ٤ٞ إىل بعض ايٓكاط ا٫يتؿات قبٌ ن

َٓٗا؟  ـٷَٔ شيو: َا ٖٞ ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت إٔ ايسٜٔ َ٪ٖيٚعٓٗا. 

 ف ع٢ً ايسٜٔ َٔ ٚد١َٗٚا ٖٛ زيٌٝ ساد١ ايٓاؽ إىل ايسٜٔ؟ ٚنصيو َا ٖٞ ططم ايتعطټ

 ْعطٙ؟

ل باٱغ٬ّ. ٜٚط٣ إٔ ايٓعاّ ٖٛ َا ٜتعًٖ ايسنتٛض ؾطٜعيت بايٓعاّ يفٜكٍٛ 

ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ بأنًُ٘، ٜٚط٣ إٔ فُٛع ايط١ٜ٩ 

ٖٞ ايعٓاقط  ،١ْٝ، ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا، ٚؾًػؿ١ ايتاضٜذ، ٚنصيو ا٭ٜسٜٛيٛدٝاٛٵايَه

إٕ » ٜكٍٛ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت: .ا٭ق١ًٝ اييت تعٌُ ع٢ً بٓا٤ ٚتهٜٛٔ ٖصا ايٓعاّ

اييت ٜكّٛ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ بأمجع٘ ع٢ً أغاغٗا. إٕ  ،ٖط تعايِٝ اٱغ٬ّٛٵايٓعاّ ٖٛ دٳ

١ْٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايتٛسٝس، ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا ٛٵعٔ ايط١ٜ٩ ايَه ٖصا ايٓعاّ عباض٠ْ

 ;٢ً أغاؽ ايسٜايهتٝو، ٚؾًػؿ١ ايتاضٜذ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓعاع ايطبكٞايكا١ُ٥ ع

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تتبًٛض  .َٔ أدٌ إقا١َ ايعساي١ ٚتهاٌَ اٱْػإ ع٢ً املػت٣ٛ ايٓٛعٞ

، ٚا٭خ٬م، أَ ايعكا٥س ايع١ًُٝ، ٚا٫غذلاتٝذٝ اييت ٖٞ فُٛع١ْ ،ا٭ٜسٜٛيٛدٝا

 .(57)«اٱغ٬ّباغِ  ٚايهؿاح، ٚايعٌُ، ٚؾًػؿ١ سٝا٠ٺ

ٜط٣ ايسنتٛض ؾطٜعيت إٔ اٱْػإ يف ايٛقت ايطأٖ وتاز إىل ايسٜٔ; يػببني 
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ٖٳٚبٝإ اتٸ ;١ْٝ ايطٚسا١ْٝٛٵ، ُٖا: نُإ ايط١ٜ٩ ايَهٝنيض٥ٝػ إٕ ساد١ »ف اؿٝا٠. سٳذاٙ ٚ

عٔ غ٪ايني َاثًني يف شٖٓ٘;  اٱْػإ إىل ايسٜٔ تهُٔ سايّٝا يف اؿكٍٛ ع٢ً دٛابٺ

١َ إقباٍ طاي٬ٖٛضٟص: ١ْٝ َع١ٜٛٓ ندل٣ ـ ٚع٢ً سسٸ تعبرل ايع٬ٓٛٵض١ٜ٩ َن : إعطا٤أسسُٖا

ٞٸ طٸ ؾٝ٘ ـ نُا عٔ عامل ايٛدٛز( ـ عٝح ٫ ٜؿعط اٱْػإ اُؿ )إعطا٤ تؿػرل ضٚساْ

ٝٸ : إهاز ٚاٯخط ;يف شيو ـ ف٫ّٛٗ َٚػذلبّا عٔ شات٘ «َكٝب١ْ»ّا، ٖٚٞ تكٍٛ ايٛدٛز١ٜ ساي

ٖٳأٚ تكسِٜ تٛدټ ٞٸ فسٳ٘ أٚ   .(58)«يًشٝا٠ إْػاْ

إٕ املؿّٗٛ »: ايتايٞٚقس ؼسٸخ ؾطٜعيت عٔ ٚدٛز ايجٛابت يف ايسٜٔ ع٢ً ايٓشٛ 

ٕ إط، ٫ٚٚ ٜتػٝٻ ،َٔ اهلل ؾإْ٘ هب يصيو إٔ ٜهٕٛ ثابتّا ٍٷٕ ايسٜٔ َٓعٻإايكا٥ٌ: سٝح 

ٟٸ ٜطاٙ  ،يف َػاض تهاًَ٘ ٫ ٜػتطٝع إٔ هطٟ تعس٬ّٜ ٚإق٬سّا عًٝ٘ ايعكٌ ايبؿط

يف سني إٔ ايسٜٔ ٫ ىايـ  ;املدايؿٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً اٖذلا٤ ايسٜٔ يف َػاض تهاٌَ ايبؿط

٫ ٜتٓاؾ٢ َع ثبات املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ; أؾًٝػت  ايتهاٌَ أبسّا، بٌ إٕ ايتهاٌَ ايسٜينٸ

ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ.  ٚتهاٌَ َػتُطٸ ٕطإٔ عًِ ايطبٝع١ يف تػٝټ ؟ إ١٫ٓ ثابت١ّايكٛاْني ايطبٝعٝٸ

إٔ  َجٌ ايطبٝع١ ايجابت١، إ٫ٓ ٖهصا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إىل ايسٜٔ أٜهّا; ؾٗٛ ثابتٷٚ

ا٭ؾدام ٜتهإًَٛ يف إطاض ايسٜٔ، نُا ٜتهإًَٛ يف إطاض ايطبٝع١ ايجابت١. إٕ 

 .(59)«ثبات املصٖب ٫ ٜتٓاؾ٢ َع تهاٌَ ايعًِ ايسٜينٸ

ِ ٗٵهطٚضٟ يَؿَٔ اي»نُا ٜط٣ ؾطٜعيت إٔ ٖٓاى ططقّا ٚانش١ ملعطؾ١ ايسٜٔ: 

ٌٕ َٸ ٚتهٜٛٔ قٛض٠ٺ، زقٝل ايسٜٔ بؿه ف ع٢ً إي٘ شيو ايسٜٔ، ٚنتاب٘، ١ ي٘، ايتعطټعا

 .(60)«٘، ٚأتباع٘ املدًكنيْٚبِّ

ثبات إي٬قذلاب َٔ  ;َٔ املٓاغب ايػابك١َات ٚبعس ٖصا ايبٝإ اٱمجايٞ يًُكسٸ

ايسنتٛض عًٞ ات ـ ايكا٥ٌ بإٔ ايؿطنٝٸ إسس٣ع٢ ـ نُا غبل ططس٘ بٛقؿ٘ املسٻ

ٌٕؾطٜعيت ٜؿػِّ ٞٸ ط ايسٜٔ بؿه ٚٸ ،َاضنػ ّٸإٔ ْعٌُ أ يؿطٜعيت  ٫ّ ع٢ً بٝإ املٛقـ ايعا

 ١.َٔ املاضنػٝٸ

إٕ ايؿدل إشا مل ٜهٔ َػتٓرلّا » ٜصٖب عًٞ ؾطٜعيت يف ٖصا ايؿإٔ إىل ايكٍٛ:

ّا أٚ ؾاؾٝٸّا أٚ ّا أٚ ضأزلايٝٸهب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َاضنػٝٸ ،َػًُّا، ٚنإ إْػاّْا

بني املاضنػ١ٝ  رٷظٳطٵآخط. ٜكٛيٕٛ: إٕ اٱغ٬ّ بٳ ّا، ٚيٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜٕلٓػٝٸن
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َٳ  اضنػ١ٜٝتٓاؾؼ اٱغ٬ّ ٚامل ٖطا٤! ؾإٕ ايطأزلاي١ٝ دا٥ش١ْ ضشٵٚايطأزلاي١ٝ، ٖٚصا 

ٖٳ  فٺسٳَٔ أدٌ ايكها٤ عًٝٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإُْٗا ٜع٬ُٕ َعّا َٔ أدٌ ؼكٝل 

ٚإٕ أخ٬م  ،شس يف ا٭قٌ َع ا٭خ٬م اٱغ١َٝ٬تتٸَؿذلى. إٕ ا٭خ٬م املاضنػ١ٝ 

 .(61)«ايؿدل ا٫ؾذلانٞ ٖٞ شات أخ٬م ايؿدل املػًِ

ايط١ٜ٩ ايعا١َ يًسنتٛض ؾطٜعيت سٍٛ  بٛنٕٛح َٔٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايعباض٠ ـ اييت تبِّ

َټ ،املاضنػ١ٝ ـ َ٘ هض إٔ ْٛع ايتؿػرل ايصٟ ٜكسٌِّ ايعابط يف أعُاي٘، ٜتٻٚنصيو ايتأ

ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٜكّٛ ع٢ً ايط١ٜ٩ ايسٜايهتٝه١ٝ، ٚبايتايٞ ؾإٕ ؾطٜعيت ٜكذلب يف يًسٜٔ 

ٝٵسٳناضٍ َاضنؼ يًسٜٔ.  ت٘ ايس١ٜٝٓ َٔ تؿػرلتكسِٜ ْعطٜٸ أْ٘ ٱثبات ٖصا املسٸع٢  بٳ

 ٚضأٟ ايسنتٛض ؾطٜعيت بؿإٔ نٌٛ ،ات ا٭غاغ١ٝ ملاضنؼهب عًٝٓا بٝإ ايؿطنٝٸ

 َٓٗا:

 

ّٚ  ــــــ يف حتوٚى غسٙعيت ات األضاضٚٞ ملازكظاهفسض

عٔ ث٬خ ؾطنٝات َٚؿاِٖٝ أغاغ١ٝ يف  ٖٓا ع٢ً مٛ اٱمجاٍ عباض٠ْ إٕ املٓؿٛزٳ

ٚنصيو ايسٜٔ  ;ٚايطبكات ;ٚايسٜايهتٝو ;١ ناضٍ َاضنؼ، ٖٚٞ: ايتهازٸْعطٜٸ

٬َٚسع١ شيو ٚبٝاْ٘، َكطّْٚا بططٜك١ تٛظٝـ ايسنتٛض  ،بٝس ايػًط١ بٛقؿ٘ أزا٠ّ

 ات يف ْعطٜت٘ ايس١ٜٝٓ:ؾطٜعيت شلصٙ ايؿطنٝٸ

 

 ــــــ غسٙعيت ًٗفَٔ٘ اهتطاّدـ 1

ٌ ايصٟ ٜؿٚه ،إٕ َٔ املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ يف ْعط١ٜ َاضنؼ َؿّٗٛ أقٌ ايتهازٸ

ِّ ْ٘ ٜكّٛ بتشًٌٝ ٚتؿػرل مجٝع ا٭ؾٝا٤ ع٢ً إٕ يٓعطٜت٘; عٝح احملٛض ا٭غاغٞ امله

ٚٵضايسنتٛض ؾطٜعيت بٜػتعني . نُا قٛض ايتهازٸ املؿّٗٛ يف ؼًٌٝ ايعٛاٖط ٙ بٗصا سٳ

ٞٸ َٔ خكا٥ل املٓطل ايسٜينٸ ْ٘ ٜعتدل ايتهازٸإ، عٝح بهجط٠ٺ ! ٚقاٍ يف بعض ٚايعطؾاْ

ٌٸ» ؿات٘:َ٪ٖي . إٕ ايسٜايهتٝو ؾ٤ٞ ـ ايٛدٛز ٚاٱْػإ ـ بايتهازٸ إٕ اٱغ٬ّ ٜبسأ ن

١َ تكسِّع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ، ابتسا٤ٶ َٔ اٱغطٜل ٚايْٝٛإ إىل ا٭زٜإ امل ٚأقٌ ايتهازٸ

ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ، تعٌُ ع٢ً ططح ايعامل ٚاٱْػإ  :ٚايهدل٣، َجٌ
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ٖٛ يف ا٭غاؽ َٔ خكا٥ل  ٚإٕ أقٌ ايتهازٸ .ٚاجملتُع ٚايتاضٜذ ع٢ً أقٌ ايتهازٸ

 .(62)«املٓطل ايسٜين ٚايعطؾاْٞ

ٛټ يف ايسٜٔ ـ ايصٟ ٖٛ َب٢ٓٶ ايسنتٛض ؾطٜعيت ايتهازٸ ٫ ٜط٣ ٌٸ ايتش ٫ت يه

ٚٸبٌ إْ٘ ٜعٌُ ـ َجٌ َاضنؼ ـ  ،ا٫دتُاع١ٝ ـ ؾكط ٛټ٫ّأ ٫ت ا٫دتُاع١ٝ : ع٢ً بٝإ ايتش

ٛٸ٠ احملطِّ ، عٝح ٜط٣ إٔ ايتهازٸَٔ ْعط١ٜ ايتهازٸ ع٢ً أغإؽ ن١ يًُذتُع ٖٛ ايك

ٌٸ ٞٸتٵ: ٜصٖب إىل ا٫عتكاز بإٔ ايٓكط اَؿٚثاّْٝا; ايتاضٜذ ٚن غٛف ٜهٕٛ َٔ ْكٝب  ُ

 .ايطبك١ احمله١َٛ عدل ايتاضٜذ

 ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ىتًـ يف ٖصا ايؿإٔ عٔ َاضنؼ يف ْكطتني ض٥ٝػتني:

ط٠ نُٔ غا٥ط ايعٓاقط ٚايعٛاٌَ ا٭خط٣ امل٪ثِّ طٷَ٪ثِّ ٜط٣ إٔ عٓكط ايتهازٸ إْ٘ـ 1

ّٳايعًٓ دع٤ٴ يف ايتػٝرل ا٫دتُاعٞ; مبع٢ٓ إٔ ايتهازٸ  ايع١ً. ١، ٚيٝؼ امتا

١ٜ ؾكط، ٚإمنا يف َػت٣ٛ ايع٬قات املازٸ ٫ ٜكتكط ع٢ً ؼًٌٝ ايتهازٸـ إْ٘ 2

ٚايباطٌ، ٜٚطبط  بني اؿلٸ املػتُطٸ ٚايتهازٸ ،ٜٓتكٌ يف ؼًًٝ٘ ٖصا إىل ايع٬قات املع١ٜٛٓ

 .(63)با٭ب١ٝٓ ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ أٜهّا ايتهازٸ

ت٘ ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ يف تؿػرل ايسنتٛض ؾطٜعيت ْٚعطٜٸ ذ َؿّٗٛ ايتهازٸنُا تطغٻ

ٌٕ ض )اؿُأ املػٕٓٛ( صٳبّا َٔ ايَكناٌَ أٜهّا; ؾٗٛ ٜط٣ إٔ اٱْػإ نإ َطٖن بؿه

ٌٸ  َكابٌَٔ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ يف  ٚاسسٺ ٚضٚح اهلل، ٚاٱضاز٠ اييت ميهٓٗا إٔ ؽتاض ن

 .(64)اٯخط

٘ شات اٱْػإ، عٝح ٜعتدل اهلل ٓٵإىل أعُام ُٚن آخط ٜٓكٌ ايتهازٸ ٚيف َٛنٕع

َٸاض٠ بايػ٤ٛ»ٚشيو إش ٜكٍٛ: إٕ آ١ٜ ايٓؿؼ  ،ت٘ ٖٛ إبًٝؼشا خ عٔ اغتعساز تتشسٻ «ا٭

َٸاض٠ّ»إبًٝؼ، ٫ إٔ تهٕٛ ايٓؿؼ  ٜٴ«بايػ٤ٛ أ ا َٳٚٳ ٕؼِؿْٳٚٳ﴿ِ بايٓؿؼ بكٛي٘: ػٹِك. ملاشا 

ٖٳٛٻغٳ ، ٚيٝؼ ٖٓاى ْؿػإ يف ا٭قٌ، ٚإمنا سسخ س إٔ ايٓؿؼ ٚاسس٠ْ؟ إٕ ٖصا ٜ٪ٚن﴾اا

َٸاض٠ بايػ٤ٛ  ٖصٙ ايٓؿؼ ايٛاسس٠ يف ٚقتٺا٫ْؿطاض يف  ٫سل; ؾإٕ شات ٖصٙ ايٓؿؼ ا٭

َٸاض٠ باـرل أٜهّا، ٖٚٞ شات ايٓؿؼ املط٦ُٓٸ ٌٸ .١ٖٞ ا٭ َا  يٝؼ ٖٓاى ْؿػإ، ٚإمنا ن

 ;ؽٷٕ اهلل ٖٛ إبًٝؼ ؾإْ٘ َكسٻإٜٔ. إٕ اهلل ٖٛ إبًٝؼ، ٚسٝح ٖٓايو ٖٛ اؾُع بني ايهسٸ

 .٫ْطٛا٥٘ ع٢ً ق١ُٝٺ
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ٜٔ. إٕ خكٛق١ٝ املٓطل تهُٔ ػُع بني ايهسٸ إ يف اٱغ٬ّ ظاٖط٠ْإٕ اٱْػ

ٜكٍٛ: إٕ ايهسٸٜٔ ٫ هتُعإ، ٫ ميهٔ إٔ  ٜٔ. ٖٓاى َٓطلٷيف ضؾض اؾُع بني ايهسٸ

ّٓا ٚقبٝشّا يف ػٳإٔ ٜهٕٛ سٳ ٚاسس، ٫ٚ ميهٔ يؿ٤ٞٺ ٜهٕٛ ايٛقت ْٗاضّا ٚي٬ّٝ يف ٚقتٺ

ٜٔ، ٚميهٔ يصيو ل اؾُع بني ايهسٸع٢ً ؼٗك سس... يف سني أْٓا ْؿٗس بأمجعٓااٚ ٚقتٺ

ل. ؾٗٓاى ايهجرل َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ِٖ قاؿٕٛ ٫ٚ ِٖ طاؿٕٛ، ٫ٚ ِٖ إٔ ٜتشٖك

 أسٝا٤ ٫ٚ ِٖ أَٛات.

٭غاؽ ؾإٕ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت ـ َجٌ ناضٍ َاضنؼ ـ ٫ ٜعتدل اٚع٢ً ٖصا 

ٛټٌ ١ اييت تؿٚهٚيف ْعطٜت٘ ايسٜٓٝٸ ،يف ايسٜٔ ايتهازٸ  ،٫ت ا٫دتُاع١َٝب٢ٓ ؾُٝع ايتش

ٛټـ َجٌ َاضنؼ ـ ٚإْ٘  َٔ ْعط١ٜ  ٫ت ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً أغإؽٜعٌُ ع٢ً ؾطح َب٢ٓ ايتش

ٛٸ٠ احملطِّ ، عٝح ٜط٣ إٔ ايتهازٸايتهازٸ  طٙ.غٵن١ يًُذتُع ٚايتاضٜذ بَأٖٛ ايك
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ٖط١ٜ عٓس ناضٍ َاضنؼ ٛٵَٔ املؿاِٖٝ اَؾ سٸعٳتٴاييت ـ إٕ َٔ املؿاِٖٝ ا٭خط٣ ٚ

ـ َؿّٗٛ  ٌ يف ايٛاقع تؿػرلّا سسٜجّا ٚعُٝكّا ملؿّٗٛ ايتهازٸٚايصٟ ميجِّ ،بعس َؿّٗٛ ايتهازٸ

ٚٵضايسٜايهتٝو. ٜٚعٗط ٖصا املؿّٗٛ ب ، ٚقس ط٠ٺجٵٙ يف آثاض ايسنتٛض ؾطٜعيت بَهسٳ

 ٚاغع. اغتعًُ٘ يف ؼ٬ًٝت٘ ع٢ً ْطإم

سٝح ايب١٦ٝ تكٓع  ;زٜايهتٝه١ٝ َتبازي١ بني اٱْػإ ٚايب١٦ٝ ٖٓاى ع٬ق١ْ»

ٚٵضاٱْػإ، ٚاٱْػإ ب ٚإٕ ايع٬ق١ ايسٜايهتٝه١ٝ املتبازي١ بني  ٙ ٜكٓع ايب١٦ٝ.سٳ

ّٜا ْعتدلٙ يف ايٛقت ْؿػ٘ شا ٠ إمنا تهٕٛ سٝح ْط٣ ايٛدٛز دػسّا َازٸايؿهط٠ ٚاملازٸ

 إ٫ٓ ،٢ ايٓٗا١١ٜ ايع٬ق١ ايسٜايهتٝه١ٝ ستٸَطًك١ أٜهّا... ٫ ميهٔ َتابع ٚإضاز٠ٺ ؾعٕٛض

بايعضاع١،  يف ايعكٝس٠ ايتٛسٝس١ٜ. إٕ ايع٬ق١ ايسٜايهتٝه١ٝ بإٔ ٜكّٛ اٱْػإ َٔ د١ٗٺ

١ أقطب إىل ط سٝات٘... إٕ ايط١ٜ٩ اٱغ٬َٝٸُٳأخط٣ بتػٝرل ْٳ ٚتعٌُ ايعضاع١ َٔ ْاس١ٝٺ

 .(65)«َٓطل ايسٜايهتٝو َٓٗا إىل املٓطل ا٭ضغطٞ

ٍٕٚيف  ٌٸ»بؿإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشًٌٝ ايكا٥ٌ:  َعطض اؾٛاب عٔ غ٪ا  إٕ ن

بني ٖصا ايٓٛع  دسٜس. ٌٖ ٖٓاى تطابلٷ وٌُ يف أسؿا٥٘ ؾطا٥ط تبًٛض فتُٕع فتُٕع
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املاضنػ١ٝ؟  «ايٓتٝذ١»ٚ «ايٓكٝه١»ٚ «ايططو١»َٔ ايتؿػرل َع زٜايهتٝو َاضنؼ، ٚ

ٌٕقاٍ ايسنتٛض ؾطٜعيت: إٕ ٖص ايه٬ّ ٜتطابل َعٗ ٚأض٣ إٔ أضنإ  .ناٌَ ا بؿه

َٸ١ ايسٜايهتٝو ايج٬ث١، ٖٚٞ: )ايططو١، ٚايٓكٝه١، ٚايٓتٝذ١( تبِّ ٔ املا١ٖٝ ايعا

ٕٻ ﴿ٚإٕ قٛي٘ تعاىل يف غٛض٠ اؿرٸ:  .يًتاضٜذ ٚٳٔإ ُٴٛا  ِٵ ُظًٹ ٗٴ ْٻ ٕٳ بٹَأ ٔٳ ٜٴَكاتٳًُٛ ٕٳ يٹًٖصٹٜ  عٳ٢ًَ اهلَلُأشٹ

ِٵ َيَكسٹٜطٷ  ٖٹ ٔٳ ُأخٵٔط *ْٳكٵٔط ٝٵٔط سٳٛل ٔإاٖيصٹٜ ِٵ بٹػٳ ٖٹ ٜٳأض ٔٵ زٹ َٹ ٓٳا  ٫ٖدٴٛا  ٜٳُكُٛيٛا ضٳبټ ٕٵ  ٛٵ٫َاهلُلَأ ٚٳَي زٳِؾعٴ   

ِٴ اهللٹ ٗٳا اغٵ َٳػٳادٹسٴ ٜٴصٵَنطٴ ؾٹٝ ٚٳ ٛٳاتٷ  ٚٳقٳًَ ٝٳعٷ  ٚٳبٹ َٹعٴ  ٛٳا َٳتٵ قٳ ٗٴسِّ ِٵ بٹبٳعٵٕض َي ٗٴ  اهللٹ ايٓٻاؽٳ بٳعٵهٳ

ٕٻ  ّاَنجٹرل ٓٵكٴطٳ ٝٳ ٙٴاهلُلٚٳَي ٓٵكٴطٴ ٔٵ ٜٳ َٳ س إٔ ايٓعاع َٔ أدٌ ايبكا٤ ( ٜ٪ٚن40ـ  39)اؿرٸ:  ﴾ 

ٟٸٌ احملطِّميجِّ  .(66)«ى يف تهاٌَ اجملتُع ايبؿط

يف  ٔ ايسٜايهتٝوبعس ٬َسع١ إٔ اٱغ٬ّ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتٛسٝس ؾإْ٘ ٜبِّ»

، «اؿُأ املػٕٓٛ»صٳض ٜٔ )ايَك; إش اٱْػإ ٖٛ اؾُع بني ايهسٸبٛنٕٛح سكٝك١ اٱْػإ

ٞٸٚايطٚح(،   .(67)«ٖٛ ايصٟ ٜػاعس اٱْػإ يف قعٛزٙ إىل اهلل ٖٚصا ايٓعاع ايسٜايهتٝه
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١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايسٜايهتٝو ٜأتٞ َؿّٗٛ ايطبكات ٚايطبكٝٸ بعس َؿّٗٛ ايتهازٸ

ّٷ .املٛدٛز٠ يف اجملتُع ْاؾ٧ َٔ ْٛع ايط١ٜ٩ اييت وًُٗا ناضٍ َاضنؼ عٔ  ٖٚٛ َؿٗٛ

ٛټ ٕ إىل بٝإ َؿّٗٛ ٛٵ٫ت ا٫دتُاع١ٝ. إٕ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت َٔ ايصٜٔ ٜػعٳايتش

ٛټ ايتهازٸ ٚتبًٛض ا٭دٓش١  ٍ اجملتُع ع٢ً أغاؽ ايتهازٸٚايسٜايهتٝو ٚأغاؽ ؼ

ٟٸ إىل  ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبك١ٝ يف اجملتُع. ٚقس عُس إىل تكػِٝ بسا١ٜ اجملتُع ايبؿط

اؿسٜح  زٴٔطٜٳ» :، ؾكاٍٞ املاؾ١ٝعٵَٚطس١ً ضٳ ;َطسًتني، ُٖٚا: َطس١ً ايؿ٬س١ ٚايعضاع١

ٝٵسٳإٕ ايه٬ّ ٖٓا ٜسٚض سٍٛ ْٛع اٱْػإ،  .يف ايكطإٓ عٔ آزّ إٔ تاضٜذ ايبؿط يف  بٳ

ٔٸ ،ُٗا َتؿاب١ْٗٝٵإٕ ب٦ٝتٳ .١ ٖابٌٝ ٚقابٌٝايكطإٓ ٚايتٛضا٠ قس بسأ بككٸ أسسُٖا  ٚيه

ٚاٯخط َعٗط غ١َ٬  ;ايعسٚإَعٗط قتٌ اٱْػإ ٚقتٌ ا٭ر ٚإبساع ايتذاٚظ ٚاـٝا١ْ ٚ

ٚايطمح١ ٚايكؿض ٚايػؿطإ... ٚيف إطاض تكسِٜ  ايٓؿؼ ٚايطٚح ٚايتػًِٝ أَاّ اؿلٸ

ؿّا أبًل بٵسٝح اختاض َن ،ايكطبإ إىل اهلل عُس ٖابٌٝ إىل اختٝاض أؾهٌ َا يف قطٝع٘

ٌٕ ;٢ ب٘ يف غبٌٝ اهللزلّٝٓا ٚنشٸ يتكسمي٘  دافٸ ٚأَا قابٌٝ ؾكس اختاض قبه١ غٓب
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٢ يف قكسٙ ب ب٘ إىل اهلل، مبع٢ٓ أْ٘ نإ مياضؽ اـساع ٚا٫ستٝاٍ ستٸٚايتكطټ قطق١ّ

ٍٷ ت٘... إٕ ايػٓبٌ اؾافٸْٚٝٸ ٞ عٵٜٓتُٞ إىل سكب١ ايطٻ ٚايبا٥ؼ ايصٟ دا٤ ب٘ قابٌٝ َا

١ ١ اـاقٸه١ٝ ايؿطزٜٸًِٚايكٝس، بُٝٓا ايهبـ ايصٟ دا٤ ب٘ ٖابٌٝ ٜٓتُٞ إىل َطس١ً املٹ

بني ؾدكني ٜٓتُٝإ  ايؿ٬س١. إٕ ايٓعاع بني ٖابٌٝ ٚقابٌٝ )يف ايكطإٓ( سطبٷَٚطس١ً 

َٸ: إىل َطسًتني َتعاضنتني َٚطس١ً ا٫ستهاض  ;١َطس١ً املػاٚا٠ ٚا٫ؾذلان١ٝ ايعا

 .(68)«١ه١ٝ طايطأزلاي١ٝص ايؿطزٜٸًِٚاملٹ

٢ اٱْػإ يف ٚستٸ ،ٚايتٛسٝس اهلل طإٕ اٱغ٬ّ ٜؿػِّ»آخط:  ٚقاٍ يف َٛنٕع

 .(69)«ٌ ايٓعاع ٚا٫غتكطاب ٚقطاع ا٭دٓش١ميجِّ غاؽ، ع٢ً ؾهٌ َٛنٕٛعا٭

إٕ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت ـ ع٢ً غطاض ناضٍ َاضنؼ، ايصٟ ٜط٣ إٔ ايٓتٝذ١ 

ٞٸتٵاَؿ ٚاْتكاض ايعُاٍ ـ ٜصٖب إىل  ١ُٝ يًٓعاع ايطبكٞ ٖٞ بٓا٤ اجملتُع ايؿٝٛعٞ اي٬طبك

ٞٸ ٚايػا١ٜ َٔ ٖصا ايكطاع ٖٞ ؼكٝل ايعساي١ ٚاْتكاض  ايكٍٛ بإٔ ْتٝذ١ ايكطاع ايطبك

ٞٸ» املػتهعؿني يف ايعامل: قا٥ُّا يف مجٝع املطاسٌ املدتًؿ١،  يكس نإ ايكطاع ايطبك

ٞٸتٵسٳ طٟ ايكاضْٚٞ، ٚإهاز اْك٬بٺٗٵيُٝهٞ ُقسٴَّا إىل سٝح ْٗا١ٜ ايٓعاّ ايَك ٚبٓا٤  ،ُ

ٞٸ فتُٕع ِٕ ،٫ طبك ٛٳ قا٥ ٞٸعٵع٢ً ايعساي١ ٚؼكٝل اي  .(70)«يطبك١ املػتهعؿني س اٱشل

 

ْٝـ 4  ــــــ بٚد اهطوطٞ اهدّٙ أدا

إٕ َٔ بني ؾطنٝات ناضٍ َاضنؼ يف ْعطٜت٘ ايس١ٜٝٓ أْ٘ نإ ٜعتدل ايسٜٔ 

اّ ناْٛا ًٜذإٔٚ إىل ايسٜٔ ٱنؿا٤ ايؿطع١ٝ اّ; مبع٢ٓ إٔ اؿٓهبٝس اؿٓه أبسّا أزا٠ّ

ّ، عُس ايسنتٛض عًٞ ٚع٢ً أغاؽ َا تكسٻ ،ع٢ً مماضغاتِٗ ٚأؾعاشلِ. ٚيف ٖصا ايػٝام

ٚٵضؾطٜعيت ب  ،ٙ إىل تكػِٝ ا٭زٜإ إىل قػُني: ايسٜٔ ايصٟ ٚضز إىل غاس١ اجملتُعسٳ

ِٸٚقاض ٜتشٖه، ٚأَػو مبكايٝس ايػًط١ ،ٚزخٌ ايػٝاغ١ َٔ  ِ مبكا٥ط ايٓاؽ )ا٭ع

٘ مل ٚايسٜٔ ايصٟ ٫ ٜعاٍ قتؿعّا بكساغت٘; ٭ْ ;ٚسه١َٛ ايباطٌ( سه١َٛ اؿلٸ

هض َٔ ٖصا ايتكػِٝ ايصٟ شنطٙ ؾطٜعيت أْ٘ ٜط٣ إٔ ايسٜٔ غُاض ايػٝاغ١. ٜتٸ ضٵُى

ٚٳ ٚٵضٌ ايػٝاغ١ ٜؿكس قساغت٘. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ سٵايصٟ ىٛض يف  َٚٛقع ايسٜٔ ايصٟ  زٳ

ٛٻ اّ ٜػتعٕٝٓٛ ٕ اؿٓهإبٝس اؿهِ ٚايػًط١، ٚ ٍ إىل أزا٠ٺٜسخٌ يف ايػٝاغ١ أْ٘ ٜتش

َٔ خ٬ٍ عًِ ا٫دتُاع ايتاضىٞ  ،يكس ظٗط يٞ» ٢ً غًطتِٗ:بايسٜٔ ٱنؿا٤ ايؿطع١ٝ ع
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عٔ ايٓعاّ  إٔ ايعكا٥س ايؿًػؿ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ اؿان١ُ ٖٞ ع٢ً ايسٚاّ اْعهاؽٷ ،ٚايسٜين

ِٸ «ايٛنع ا٫دتُاعٞ ايكا٥ِ»١ٜ يًٓاؽ، ٚإٔ ا٫دتُاعٞ ٚؾهٌ اؿٝا٠ املازٸ بٝاْ٘  ٜت

ٕٔ ٟٸ .ٚتؿػرلٙ زا٥ُّا ع٢ً ؾهٌ زٜ اؿانِ  ٚايسٜينٸ ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ ايٓعاّ ا٫عتكاز

ٟ، ٚإٔ اؿكا٥ل ايػُا١ٜٚ ٚاي٬ٖٛت١ٝ مل تهٔ ٌ تدلٜطّا يًٓعاّ ا٫دتُاعٞ املازٸنإ ميجِّ

عٔ اؿكا٥ل ا٭ضن١ٝ ٚايٓاغٛت١ٝ... إٕ ا٭زٜإ املٛدٛز٠ ٚاؿان١ُ ع٢ً  غ٣ٛ قٛض٠ٺ

بٝس ايطبك١ اؿان١ُ. ناْت  ٚأزا٠ّ ٚغ١ًّٝ ،ٚزٕٚ اغتجٓا٤ٺ ،ايتاضٜذ ناْت ع٢ً ايسٚاّ

ٚاسس٠ َٔ ٚدٖٛ٘ ايج٬ث١. ناْت طبك١ ضداٍ ايسٜٔ يف مجٝع اجملتُعات يف ايطبك١ 

ٚٵضايعًٝا َٔ اجملتُع. يكس نإ  ل يف ايتٛدٝ٘ ايؿهطٟ ٚا٫عتكازٟ يًٓعاّ ايسٜٔ ٜتًدٻ زٳ

ٞٸ ّٝا، بٌ ، ٚإظٗاض شيو بٛقؿ٘ أَطّا طبٝعاؿانِ ٚايٛنع ايكا٥ِ، ٚايكطاع ايطبك

ٌٸ ٌٸ فُٛع١ٺ ٚاعتباض املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ يًؿطز ٚن ّ طٳيف غًػ١ً اشَل طبك١ٺ ٚن

ٌ ّا... يكس ناْت املصاٖب اؿان١ُ ع٢ً ايتاضٜذ ـ اييت امتجِّا٫دتُاعٞ بٛقؿٗا أَطّا إشلٝٸ

أسس أدٓشتٗا ايتكًٝس١ٜ ايعطٜك١ ٚايك١ٜٛ ـ مبجاب١  ٜسيف  غ٬سّا ضٚسّٝا يًطبك١ اؿان١ُ

ٞٸاملٛاز  ٚايتٓاقض  املتٓاغِ ٚامل٤ًٞ بايتهازٸ اٱْؿا١ٝ٥ اييت نُٓت قٛاّ ٚزٚاّ ايبٓا٤ ايطبك

ِّ ،ٚايؿطٚر ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿٛاقٌ ايطبك١ٝ ع١ َٔ ايدلدٛاظ١ٜ يف كتًـ ا٭ْع١ُ املتٓ

ٚايعبٛز١ٜ ٚاٱقطاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ، ٚكتًـ ا٭ؾهاٍ ا٭ٚيٝػاضؾ١ٝ ٚاٱضغتكطاط١ٝ 

ع٢ً ايتاضٜذ،  املصاٖب سان١ُْ ٢ ايسميكطاط١ٝ... إٕ آشل١َٚستٸ ٚاٱَدلاطٛض١ٜ ٚايطزل١ٝ

 ١ٝ ٚايػطٜب١ ؾًٗا آشلاتٷيكَٛٗا، ٚأَا غا٥ط ا٭قٛاّ املدتًؿ١ ا٭خط٣ املتسْٸ ٚخايك١ْ ٖٚٞ أبٷ

 .(71)«١ٝ ٚغطٜب١ أخط٣...َتسْٸ

 ٜط٣ ايسنتٛض ؾطٜعيت إٔ َآٍ ايسٜٔ ايصٟ ٜسخٌ َػطح ايػٝاغ١ أْ٘ ٜكبض أزا٠ّ

ٔٳ»اّ: بٝس اؿٓه ٔٴ إٕ ٖصا ايسٜ ٔٷ زٜ  يًتٛسٝس، َٚٓا٨ٚٷ َعاضضٷ تأيٝ٘ ايطاغٛت، زٜ

ٌٸ بٝس طبك١ٺ يًٓاؽ، ٖٚٛ ايسٜٔ ايصٟ نإ سانُّا عدل ايتاضٜذ، ٚنإ أزا٠ّ  امتًو ن

 .(72)«أخط٣ َعس١َ مل تهٔ امتًو ؾ٦ّٝا يكُع ٚإخهاع ٚإغهات طبك١ٺ ;ؾ٤ٞٺ

 

 ــــــ اهِتٚذٞ

ايٓعط١ٜ ايس١ٜٝٓ يهاضٍ َاضنؼ ٚعًٞ ؾطٜعيت. ناْت ٖصٙ املكاي١ بكسز بٝإ 

ٚنإ ايػ٪اٍ ا٭قًٞ شلصا ايتشكٝل: َا ٖٛ تؿػرل ايسنتٛض ؾطٜعيت يًسٜٔ؟ َٚا ٖٛ 
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طٜٔ ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ايػا٥س بني املؿٚه َس٣ تطابل ْٛع ؼًًٝ٘ يًسٜٔ َع ايتؿػرل ايسٜينٸ

ٞ بني تؿػرلٙ يًسٜٔ َع املػًُني َٓص قسض اٱغ٬ّ إىل َٜٛٓا ٖصا؟ َٚا ٖٛ سذِ ايتُاٖ

ات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً اـًؿٝٸ ايتؿػرل ايسٜايهتٝهٞ؟ ٚشلصٙ ايػا١ٜ ناْت يٓا إط٬ي١ْ

ت٘ ٓا بصيو ْعطٜٸدٵط بِٗ، ٚاغتدطٳطٜٔ ايصٜٔ تأثٻيعكط ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت، ٚاملؿٚه

 ايس١ٜٝٓ:

١ٜ ا٭سعاب ايٝػاض ٫ غٝٻُاإٕ ا٭سعاب ٚايتٝاضات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ـ ٚ

ٚزخٍٛ ايسنتٛض  ،ٚاؾُاعات اٱغ١َٝ٬ ٚايٛط١ٝٓ ٚاؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًُكا١َٚ ـ

َٓ٘  تٵٗا قس قٓعٳؾطٜعيت يف ا٭عاخ ٚايتش٬ًٝت املاضنػ١ٝ ٚايسٜايهتٝه١ٝ، نًٓ

ٚٸ .طّا بِٗ يف ؼًٌٝ ايهجرل َٔ ا٭عاخ ايس١ٜٝٓؾدكّا َتأثِّ ٍ ٜٚؿٗس ع٢ً شيو قسٚض أ

ٞٸ أبٛ شضٸ» ي٘ يف تًو ايؿذل٠ بعٓٛإ أثٕط ٜٴ(73)«ساملٛسِّ طايػؿاضٟص ا٫ؾذلان هاف إىل شيو . 

، َٚٔ بِٝٓٗ: أٜهّا ـغرل املعاقطٜٔ ٚـ ي٘ ط نصيو ببعض ايعًُا٤ املعاقطٜٔ أْ٘ قس تأثٻ

، ٚإقباٍ اي٬ٖٛضٟ، ٚؾطاْع (74)املٛيٟٛ د٬ٍ ايسٜٔ ايطَٚٞ، ٚقازم ٖساٜت، ٚؾاْسٍ

 طٷٚغرلِٖ. َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ: إْ٘ َؿٚه ، َٚٝذليٝٓؼ، َٚٗسٟ (75)ؾإْٛ

ّ ْكًٗا عٓ٘ يف ايٓكٛم ايػابك١ ـ ١ اييت تكسٻٚإْ٘ ـ يٮغباب اٯت١ٝ، ٚا٭زٓي .ادتُاعٞ

ّ تؿػرلّا زٜايهتٝهّٝا َٚاضنػّٝا يًسٜٔ، ٚبصيو ؾإْ٘ ٜبتعس عٔ ايتؿػرل ايؿا٥ع ٜكسِّ

 ًٜٞ:يًسٜٔ بني املػًُني; ٚشيو ٫عتكازٙ يف تؿػرل ايسٜٔ مبا 

عٔ:  عٔ ْعاّ... ٚإٕ ٖصا ايٓعاّ عباض٠ْ إٕ ايتعايِٝ ٚاملسضغ١ اٱغ١َٝ٬ عباض٠ْ

١ْٝ اييت تبًٛض ايتٛسٝس ع٢ً أغاغٗا، ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ٛٵايط١ٜ٩ ايَه

ٞٸ َٔ أدٌ إقا١َ ايعسٍ  ;ايسٜايهتٝو، ٚؾًػؿ١ ايتاضٜذ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓعاع ايطبك

هب  ،إٕ ايؿدل إشا مل ٜهٔ َػتٓرلّا َػًُّا، ٚنإ إْػاّْا ٚتهاٌَ اٱْػإ..

 ّا، ٚيٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜٕلػٝٸٓٳّا أٚ ؾاؾٝٸّا أٚ َنّا أٚ ضأزلايٝٸعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َاضنػٝٸ

ٝٸ.... آخط إٕ ... َٔ أدٌ ايكها٤ عًٝٗا ٚاملاضنػٝٸ١ٜتٓاؾؼ اٱغ٬ّ  ١ دا٥ش١ْإٕ ايطأزلاي

ٔ ٜبِّ اٱغ٬ّ إٕ... ايؿدل املػًِأخ٬م ايؿدل ا٫ؾذلانٞ ٖٞ شات أخ٬م 

صٳض ٜٔ )ايَكايسٜايهتٝو يف سكٝك١ اٱْػإ بٛنٛح; إش اٱْػإ ٖٛ اؾُع بني ايهسٸ

، ٚايطٚح(، ٖٚصا ايٓعاع ايسٜايهتٝهٞ ٖٛ ايصٟ ٜػاعس اٱْػإ يف «اؿُأ املػٕٓٛ»
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ٞٸ... قعٛزٙ إىل اهلل ُٝهٞ ُقسٴَّا ي ;قا٥ُّا يف مجٝع املطاسٌ املدتًؿ١ نإ ايكطاع ايطبك

ٞٸتٵسٳ طٟ ايكاضْٚٞ، ٚإهاز اْك٬بٺٗٵإىل سٝح ْٗا١ٜ ايٓعاّ ايَك ٫  ٚبٓا٤ فتُٕع ،ُ

ٞٸ ِٕ ،طبك ٞٸ قا٥  .يطبك١ املػتهعؿني ع٢ً ايعساي١ ٚؼكٝل ايٛعس اٱشل

ّ ٜهٕٛ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت قس ؾأ يف ايسٜٔ إىل با٫يتؿات إىل َا تكسٻ

ٞٸ ٞٸٓٳٕ ٜهٕٛ تؿػرل َاضنؼ يًسٜٔ ٖٛ ايسٜٔ ايَه. َٔ ايطبٝعٞ أايتؿػرل املاضنػ  ػ

ٌ ايعًِ، ٚايسٜٔ ايصٟ كبٻتايصٟ نإ سانُّا يف ايعكٛض ايٛغط٢، ٚايسٜٔ ايصٟ ٜ

ٝٵسٳنإ قا٥ُّا يف عكط ؾطٜعيت.  إٔ سكٝك١ ايسٜٔ ٚسهٛضٙ يف اجملتُع بعس اْتكاض  بٳ

ٞٸض ٚايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬، ٚسطنات ايتشطټ ، إمنا املػت٣ٛ ايعامل

ٞٸ نإ ْتٝذ١ّ ٟٸ يًسٜٔ اٱغ٬َ ٚايساعٞ إىل غعاز٠ اٱْػإ  ،ٚايٓابض باؿٝا٠ اؿٝٛ

ط بايعٛز٠ إىل ٖٜٛت٘ ا٭ق١ًٝ، ٚاغتعاز٠ ايجك١ بايصات، ضٙ. إٕ ٖصا ايسٜٔ ٜٴبؿِّٚؼطټ

سٸّٜا ٌ ؼ١ٜ ٚايٓذا٠ ٚايػعاز٠ َٚا إىل شيو، ا٭َط ايصٟ ؾٖهٚؼكٝل ا٫غتك٬ٍ ٚاؿطٸ

 :َٔ ١ ١ُٖٓٝٚ ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ ايػطب١ٝ اشلذ١ٓٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ؼًٌٝ نٌٛجملٌُ ٖٜٛٸ

ٖٸ َاضنؼ ٚؾطٜعيت يًسٜٔ إمنا ٖٛ ْاظطٷ ٞٸٓٳابٞ ٚايَهإىل ايسٜٔ ايٛ ٚايتهؿرلٟ  ػ

 .١ ا٭زٜإ املٛدٛز٠ يف عكطُٖاسٝح نإ ن٬ُٖا يف شيو ْاظطّا إىل ٚاقعٝٸ; طاملتشذِّ

ٞٸ ٚٵضسٻٚقس ْؿأ ٖصا اـطأ َٔ غؿًتُٗا عٔ اي .ّا َُٓٗاٝٸاغذلاتٝذ ٌ خطأٖٚصا ميجِّ  ا٭قً

كتًـ امتاَّا. ٜٴهاف إىل  ١. ٚأَا اؿكٝك١ ايطا١ٖٓ ؾٗٞ ؾ٤ٞٷيًسٜٔ يف ايػاس١ ا٫دتُاعٝٸ

ٞٸ  س عٔ ايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ ٚايس١ٜٝٓ اـايك١.عٵٜٓؿأ َٔ ايبٴ شيو إٔ ْٛع ايتشًٌٝ املاضنػ

 

 

الهىامش
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)12) Theocentrism 

 
«»

«» 

«»

)21) Sociology of Religion. 

)22) Religiuos Sociology. 
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capitulation
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«»

)42) The Essence of christianity. 

 
)45) Alienation. 

«»

«»

)50) See: Guthrie, S, 1996, Religion: What is it? Journal for Scientific Study of 

Religion, V.4, p. 414. 

)51) See: Montgomery, J, 1996, The dynamics of the religious economy: Exit, voice, 

and denominational secularization, IL: Northwestern University. P. 445. 
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ّٞٚ ّٚٞ ٗاهتفطريات اهطبٚع  اهتذسبٞ اهدِٙ

 د٘زدْ ِفزؤٙٞ ِديف  اسا١ْٝ ُقدّٙٞ

 

 منصىر نصٍريد. 

 مرلال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ـ املدخى1

ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ث٬ث١  فاٍايسضاغات ايؿًػؿ١ٝ يف  تٵيف ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؽٖط

َٸ١. ٚميهٔ بٝإ ٖصٙ املٓعطؿات ع٢ً ايٓشٛ   :ايتايَٞٓعطؿات ٖا

َػا٥ٌ  «تٓعِٝ ٚتبٜٛب»بـ  (1)ـ يف بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ قاّ )ٚيِٝ دُٝؼ(1

 ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ.

)ٚايذل  :َٔ أَجاٍ ،طٕٚات دعٌ املؿٚهٝٸات ٚايػتٝٓٝٸـ خ٬ٍ ؾذل٠ اـُػ2ٓٝ

 ؾػًِٗ ايؿاغٌ. «ا٫ٖتُاّ مبٛقع ايعطؾإ يف املعتكسات ايس١ٜٝٓ»َٔ  ،(2)غتٝؼ(

 (3)َٔ أَجاٍ: )ٚيِٝ أيػتٕٛ( ،طٕٚات ؾكاعسّا أخص َؿٚهٝٸـ َٓص عكس ايجُا3ْٓٝ

ُٸ(5)ٚ)غٜٛٓبٛضٕ( (4)ٚ)دٕٛ ٖٝو(  .«ا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ايك١ُٝ»ٕٛ بـ ، ٜٗت

١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ـ َٔ بني اؿذٸ يف إٔ َٓاقؿ١ ٫ ؾٳٖو

ُٗا يٲميإ عٵُٗا أٚ عسّ زٳعٵكٗا، ٚبايتايٞ زٳٖصٙ اشلٛادؼ ايج٬ث١ ـ ٱثبات َتعًٖ

ِٸعٳٚا٫عتكاز باهلل، تٴ املػا٥ٌ يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ. إٕ غا٥ط أعاخ ايتذطب١  سٸ َٔ أٖ

ايس١ٜٝٓ، ٚأقػاّ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، ٚٚدٛز ٚعسّ ٚدٛز َٔ قبٌٝ: َا١ٖٝ ايتذطب١  ـ ايس١ٜٝٓ

ُعٗا يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع إىل ٖصٙ دٵتعٛز بَأ ـ عٓكط َؿذلى يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ املدتًؿ١
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املػأي١ ا٭ق١ًٝ. إٕ َٔ بني املػا٥ٌ املططٚس١ يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ـ ٖٚٞ املػأي١ اييت 

 ـ ع٬ق١ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، ٚنؿـ ايبٝإ تطتبط اضتباطّا َباؾطّا بإثبات ا٫عتكاز باهلل

ٟ نؿـ ايبٝإ ايطبٝعٞ املكٓع يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚايػ٪اٍ ٖٛ: ٌٖ ٜ٪زٸ ،ايطبٝعٞ عًٝٗا

تٗا املعطؾ١ٝ ٝأخط٣: ضؾض سذٸ ١ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ؟ ٚبعباض٠ٺإىل ضزٸ ق١ُٝ قطٜٓٝٸ

 ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ؟

ـ َٔ أَجاٍ: غٞ. زٟ. باضظٕٚ  ٖٓاى ضأٜإ يف ٖصا ايؿإٔ; ؾكس شٖب ؾ٬غؿ١ْ

بطاز، ٚضٜتؿاضز غٜٛٓدلٕ، ٚٚيِٝ ٜٚٓطاٜت )َٔ ايؿ٬غؿ١ املعاقطٜٔ( ـ إىل ايسؾاع عٔ 

ٚٸ ٍٸ١ٝٚ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ(. ٍ )بكا٤ اؿذٸايطأٟ ا٭ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ ع٢ً أْ٘ يف ساي١  ٜػتس

 ٬ًَّعسّ إثبات عسّ ٚدٛز اهلل ؾإٕ نؿـ ايبٝإ ايطبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ئ وسخ خٳ

ٝٸ ٝٸٚٵ١ ي٘ أبسّا. إِْٗ ٜطٳيف ايك١ُٝ ايكطٜٓ ١ ايتذاضب ٕ إٔ ايبٝإ ايطبٝعٞ إمنا ٜهطٸ بكطٜٓ

ٝٸ  إشا متٸ إثبات عسّ ٚدٛز اهلل. ١ايسٜٓ

َٔ خ٬ٍ ايسؾاع عٔ  ،دٛضزٕ ـٵَٔ أَجاٍ: دٹ ،ٚيف املكابٌ ٜصٖب أؾدامٷ

إىل ا٫عتكاز بإٔ نؿـ ايبٝإ ايطبٝعٞ  ،١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ(ايطأٟ ايجاْٞ )عسّ اؿذٸ

ٝٸٜ٪زٸ ١ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ. ٜصٖب دٛضزٕ إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٟ إىل ضزٸ ايك١ُٝ ايكطٜٓ

إىل اؾذلاض ٚدٛز  ١ تعٌُ ع٢ً تؿػرل ايتذاضب ايس١ٜٝٓ زٕٚ ساد١ٺايتؿػرلات ايطبٝعٝٸ

اهلل أٚ ا٭َٛض َا ٚضا٤ ايطبٝع١ٝ بٛقؿٗا أَٛضّا َؿطٚغّا عٓٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْ٘ ٜصٖب 

إىل ا٫عتكاز بإٔ ٚدٛز ايتؿػرل ايطبٝعٞ ٫ ٜ٪زٸٟ بٓا إىل اعتباض مجٝع ايتذاضب ايس١ٜٝٓ 

يعجٛض ١، ٚإمنا ايصٟ ٜػكط عٔ ا٫عتباض ٖٛ خكٛم ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ اييت متٸ اُٝٸٖٵٚٳ

 عًٝٗا يصيو ايتؿػرل ايطبٝعٞ.

ـ  (7)دٛضزٕ ـٵح دٹشٵغٛف ْعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً بٳ (6)ٚيف ٖصٙ املكاي١

ٚٸ ٚيف اـتاّ غٛف ْكذلح ضأّٜا ثايجّا، بعٓٛإ  .ٍع٢ً بٝإ ْعاع٘ َع أْكاض ايطأٟ ا٭

يت ؼتٟٛ ع٢ً : ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ايا٭ٚىل; «ايؿكٌ بني ْٛعني َٔ أْٛاع ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ»

َا ًٜٞ غٛف  ٚيف : ايتذاضب ايس١ٜٝٓ املؿتكط٠ إىل تًو املعاٜرل.ٚايجا١ْٝ ;١َعاٜرل خاقٸ

ج٘ يف ٖصا شٵدٛضزٕ ٚب١ٝٓ بٳ ـٵْبشح ٖصٙ املػأي١ َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً ضأٟ دٹ

 .(8)ايؿإٔ
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 ــــــ ٚٞ األبطتٌ٘ه٘دٚٞ هوتذسبٞ اهدِٙٚٞـ بقا١ احلّذ2

ٚٸ ١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ بكا٤ اؿذٸ»ٍ يف ٖصٙ املػأي١ ٖٛ ا٫عتكاز بـ إٕ ايطأٟ ا٭

َٔ أَجاٍ: غٞ. زٟ. بطاز، ٚدٕٛ ٖٝو،  ، ٚايصٟ ٜساؾع عٓ٘ أؾدامٷ«يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ

ٚضٜتؿاضز غٜٛٓبٛضٕ، ٚٚيِٝ ٜٚٓطاٜت. ٚطبكّا شلصا ايطأٟ َا مل ٜجبت إٔ اهلل غرل َٛدٛز 

١ٝ ّٜا إىل ضؾض اؿذٸطب١ ايس١ٜٝٓ َ٪زٸ٬ ميهٔ اعتباض نؿـ ايتؿػرل ايطبٝعٞ يًتذؾ

 ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ي٘ يف إثبات ا٫عتكاز باهلل.

ٚٸ ـٵَٔ فُٛع املػا٥ٌ اييت أثاضٖا دٹٚ ٍ ميهٔ اقتٓام دٛضزٕ سٍٛ ايطأٟ ا٭

ٚٸ  :ٍزيًٝني يكاحل ايطأٟ ا٭

ٚٸ  ع١ًٝٓ اهلل َع ايع١ًٝٓ ايطبٝع١ٝ. : عسّ تعاضضٍايسيٌٝ ا٭

َٸ١ٝ : ايعًٓايسيٌٝ ايجاْٞ ٛٸّ ايعًٓايعا  ١ٝ ايعا١َ هلل.١ أٚ تك

ٕٵ ٖطّٜا، ٛٵناْا ٫ ىتًؿإ عٔ بعهُٗا اخت٬ؾّا دٳ إٕ ٖصٜٔ ا٫غتس٫يني ٚإ

ٕٛ ٌٸ ؾػٛف ْططسُٗا يف إطاض أعاخ دٛضزٕ، ٚع٢ً م  .َػتك

 

ّٗ  ــــــ ٞ اهطبٚعٚٞٚي: عدَ تعازض عٓوٚٞ اهلل ًع اهعٓواالضتدالي األ

ٚٸ عٔ ايتأنٝس ع٢ً عسّ  تصنطٙ اؾُاع١ ا٭ٚىل عباض٠ٍْ ايصٟ إٕ ا٫غتس٫ٍ ا٭

١ ا٭َٛض ايطبٝع١ٝ. ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٖٛ ايصٟ شنطٙ غٞ. زٟ. ١ٝ اهلل َع عًٓٝتعاضض عًٓ

ٍٸ ،بطاز بايتشسٜس ّ ـ ع٢ً إٔ 1939يف نتاب٘ ٚاغع ايتأثرل ـ ٚايصٟ قسض عاّ  ؾكس اغتس

ٞٸت ٫ غٝٻُاٚٚدٛز ايتؿػرل ايطبٝعٞ يًتذاضب ايس١ٜٝٓ ـ  ٚٳ ؿػرلٖا ايٓؿػ ١ُٝ ٖٵـ ٫ ٜٴجبت 

 ٢ يٛ ثبت إٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ْاؾ١ْ٦. ٖٚٛ ٜكٍٛ: ستٸ(9)ايتذاضب ايس١ٜٝٓ أٚ نْٛٗا ٚا١ّٖٝ

ٚٳتٳٓٵ١ ٫ ميهٔ إٔ ٜٴػتٳْؿػٝٸ عٔ انططاباتٺ ; إش َٔ ١ُْٝٸٖٵر َٔ شيو إٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ 

ـ ؾططّا نطٚضّٜا يهٕٛ  ١ْٝؿػ١ٝ خاقٸ١ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًٓ املُهٔ إٔ تهٕٛ ساي١ْ

َٔ املُهٔ »ٚسكٝك١ٝ. ٖٚٛ ٜكٍٛ يف بٝإ زيٌٝ ٖصا ايه٬ّ:  ١ّايتذاضب ايس١ٜٝٓ ٚاقعٝٸ

َٚٓؿص إىل ايعامل  ; يًعجٛض ع٢ً ططٜٕل«اؾٕٓٛ»إىل ؾ٤ٞ َٔ  يٲْػإ إٔ ٜهٕٛ عاد١ٺ

 .(10)«املٝتاؾٝعٜكٞ

ٍٕ إىل ايتأنٝس  َؿاب٘ ٫غتس٫ٍ غٞ. زٟ. بطاز ـ ٚقس شٖب ٜٚٓطاٜت ـ يف اغتس٫
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طبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ، عٝح ٜهٕٛ َكٓعّا َٔ  ع٢ً أْ٘ يٛ متٸ ايعجٛض ع٢ً تؿػرٕل

١ َٝتاؾٝعٜك١ٝ يٝػت ٖٞ ايع١ًٓ ي٘; إش ر َٔ شيو إٔ اهلل أٚ ٖٜٛٸتٳٓٵايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ، ٫ ٜٴػتٳ

ٕٵ بٓا٤ٶ جرل ع١ًُٝ َكٓع١ يًه أَهٔ تكسِٜ تؿػرلاتٺ ع٢ً ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ايتكًٝس١ٜ، ٚإ

ٕٸ ٖصٙ ايتؿػرلات ٫ تتٓاؾ٢ َع ايعٌُ ايعًٓٞ هلل، بٌ إٕ ٖصٙ  َٔ ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ، ؾإ

 .(11)ع٢ً ايعٌُ ايعًٓٞ هلل ايتؿاغرل يف ا٭غاؽ تكّٛ َباؾط٠ّ

ّ ـ يف دٛاب زع٣ٛ أٚي٦و ٚقس شنط أيػتٕٛ َا ٜٴؿب٘ ٖصا ا٫غتس٫ٍ أٜهّا، ٚقسٻ

ايس١ٜٝٓ ع٢ً أغاؽ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ: ميهٔ يٓا تؿػرل ايتذاضب 

ُٸ ٢ إشا ناْت ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ؼع٢ ٗا أْ٘ ستٸايطبٝع١ٝ ـ عسزّا َٔ ايٓكاط، َٚٔ أٖ

٘ٺبعًٌ ٚأغباب ناؾ١ٝ يف عامل ايطبٝع١ ٫ ٜؿٚه ٟٸ ٚد َٔ ايٛدٛٙ ـ أَاّ  ٌ شيو َاْعّا ـ بأ

ٌٸٝعًٓ ١ ـ ع٢ً ق١ًٺع٢ً ايتعايِٝ ايسٜٓٝ ٕ اهلل ـ بٓا٤ٶإاضتباط٘ ايعًٓٞ باهلل; إش   ١ به

 .(12)اؿٛازخ

 

ُّ َّاالضتدالي اهجاُٛ: اهتق  ــــــ هلل َ اهعٓوٛ اهعا

ٚٵضا٫غتس٫ٍ ايجاْٞ ب ٚٸسٳ عٔ  ٍ أٜهّا. إٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ عباض٠ْٙ ٜٴؿب٘ ا٫غتس٫ٍ ا٭

ٛټ» ّٸايتك ٌّ. ؾكس «١ٝ ايؿا١ًَ هللايك١َُٛٝ ايعًٓ»أخط٣:  ، ٚبعباض٠ٺ«هلل ّ ايعًٓٞ ايعا ٍٸ ن  اغتس

ٌٸًَبني عٹ ، ع٢ً إٔ اهلل َٛدٛزٷ(14)ٚٚيِٝ ٜٚٓطاٜت ;(13)ضٜتؿاضز غٜٛٓبٛضٕ :َٔ . ػطب١ٺ ٌ ن

 ١ إمنا ٖٞ َٛدٛز٠ْٝٚيف اؿكٝك١ ؾإْ٘ با٫يتؿات إىل ٖصٙ ايٓكط١ ـ ٖٚٞ إٔ املػاضات ايعًٓ

ًٓٞ يف املػاض ايع ٭ٕ اهلل ٖٛ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تكٛميٗا ـ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ اهلل َٛدٛزٷ

ٌٸ ِٸ ْكض ٚدٛز اهلل با٭زٓي ػطب١ٺ يه ١ ايهاؾ١ٝ ؾإٕ ز١ٜٝٓ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َا مل ٜت

١ٝ املعطؾ١ٝ نؿـ ايتؿػرل ايطبٝعٞ ٫ ميهٓ٘ أبسّا إٔ ٜ٪زٸٟ إىل ظٚاٍ اؿذٸ

ِٸ إثبات عسّ ٚدٛز اهلل ميهٔ ايكٍٛ: سٝح  ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ; إش يٛ مل ٜت

 ١ أٜهّا.٬ّ يف ظٗٛض ٖصٙ ايتذطب١ ايسٜٓٝٸخٵ١ ؾإٕ ي٘ زٳٝمجٝع املػاضات ايع٬ًّٓ يف خٵٕ هلل زٳإ

 

 ــــــ ٚٞ املعسفٚٞ هوتذسبٞ اهدِٙٚٞـ شٗاي احلّذ3

ٟٳ عٔ ا٫عتكاز بـ  ايجاْٞ سٍٛ املػأي١ َٛضز ايبشح يف ٖصٙ املكاي١ عباض٠ْ إٕ ايطأ
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ـ طبكّا شلصٙ  املعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ١ٝإٕ اؿذٸ .«١ٝ املعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓظٚاٍ اؿذٸ»

ٚايتؿهٝو مبذطٸز  ض يًتػا٩ٍغٛف تتعطٻدٛضزٕ ـ  ـٵايط١ٜ٩ اييت ٜساؾع عٓٗا دٹ

س ايهؿـ عٔ تؿػرلٖا ايطبٝعٞ، ٫ٚ ميهٔ تٛظٝؿٗا يتأٜٝس اٱميإ باهلل. ٖٚٛ ٜ٪ٚن

ٕٵ غٛف تعٍٚ. ٚأَا ٝتٗا املعطؾ١ٝ طبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ؾإٕ سذٸ دس تؿػرلٷٚٴ ع٢ً أْ٘ إ

أخط٣ كتًؿ١  َػأي١ ايعجٛض ع٢ً َجٌ ٖصا ايتؿػرل يًتذاضب ايس١ٜٝٓ أّ ٫ ؾٗٞ َػأي١ْ

 .(15)امتاَّا عٔ َٛضز عجٓا يف ٖصٙ املكاي١

ِٸ ٌٕ إٕ أٖ ١ ٝايٓعط١ٜ ايعًٓ»دٛضزٕ ع٢ً إثبات ٖصا ايطأٟ ٖٛ  ـٵٜصنطٙ دٹ زيٝ

إىل  ،نُٔ بٝإ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ،دٛضزٕ ٚقس عُسؼ املصنٛض٠ ؾٝٗا. غٴ، ٚاُ٭(16)«يٲزضاى

ٚٸْكس ٚضزٸ أزٓي ٍ بايٓعط إيٝٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ اغتس٫ٍ دٛضزٕ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ١ ايطأٟ ا٭

ْعتكس بإٔ ٖٓاى اضتباطّا َباؾطّا بني املٓؿأ ايعًٓٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚايك١ُٝ املعطؾ١ٝ شلا. 

ُٸ دٛضزٕ ـ قبٌ بٝإ ا٭قٍٛ املططٚس١ يف  ـٵ١ٝ ٖصٙ ايٓكط١ ٜصٖب دٹبا٫يتؿات إىل أٖ

١َ إىل عح ٖصٙ املػأي١، ٖٚٞ بٝإ ق١ً اؾصٚض ايٓعط١ٜ ايع١ًٝٓ يٲزضاى ـ َٔ باب املكسٸ

ٝٳِ املعطؾ١ٝ شلا. ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ٖٓاى ١ أٚ املٓؿأ ايعًٓٞ يعٗٛض ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ بايكٹٝايعًٓ

َٸتني يف ٖصا ايؿإٔ:  ض٩ٜتني عا

ٚٸ1 ٝٸـ ايصٟ ٜٴعٳ ٍـ طبكّا يًطأٟ ا٭ ٝٸسٸ ايدلاغُات ٕٛ عٓ٘ ـ ؾإٕ ٕٛ ِٖ املساؾعٕٛ ا٭قً

بامل٬سعات ايع١ْٝ٬ُ ٚايجُاض ٚايؿٛا٥س  ّآٖٵَا إمنا تهٕٛ ضٳ ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ يتذطب١ٺ

ط بٵطبكّا شلصا ايطأٟ ٫ ضٳٚايع١ًُٝ ٚايػًٛن١ٝ يتًو ايتذطب١، ٚيٝؼ املٓؿأ ايعًٓٞ. 

ٌٸٌ سكٍٛ اًَيًتشكٝل بؿإٔ أغباب ٚعٹ اٖتُآَا هب  يتذطب١ بكُٝتٗا املعطؾ١ٝ، ٚإٕ ن

ِٸ إش يٝؼ  ;ٞ يًتذطب١باملٓؿأ ايعًٓ إٔ ٜٓكبٸ ع٢ً ْتا٥ر ايتذطب١. إٕ ٖصٙ اؾُاع١ ٫ تٗت

ِٸ ِٸ ؟َاشا ٜؿٝس املٓؿأ ايعًٓٞ يًتذطب١ إيِٝٗبايٓػب١  َٔ املٗ ٖٛ  إيِٝٗبايٓػب١  ٚإمنا املٗ

دٛضزٕ إٔ ضأٟ غتٝؼ يف نتاب٘  ـٵ٣ دٹايجُاض ٚايؿٛا٥س ايع١ًُٝ يًتذطب١ ؾكط. ٜٚط

ِٷ ِٷ )ايعطؾإ ٚايؿًػؿ١( َتٓاغ  .(17)َع ٖصٙ ايط١ٜ٩ َٚٓػذ

 دٛضزٕ ٫ ٜطتهٞ ٖصا ايطأٟ. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ٖصا ايطأٟ قس غؿٌ عٔ ْكط١ٺ ـٵإٕ دٹ

َٸ١ يف ايًذ٤ٛ إىل ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ بٛقؿٗا قط١ّٜٓ إٕ  :ع٢ً ٚدٛز اهلل. ٖٚٛ أْ٘ قٌٝ ٖا

املؿطٚع١ٝ املعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ تٓؿأ َٔ أٚد٘ ايؿب٘ بني ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚايتذاضب 
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١ٝ، ْٛعّا َٔ َجٌ ايتذطب١ اؿػٸ ،ع٢ تهٕٛ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓسٻطبكّا شلصا امُل١ٚ. ٝاؿػٸ

َٔ شيو ـ ع٢ً ٚعا٤ كتًؿّا. اٱزضاى. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ زيٌٝ ٖصا ا٫زٸ

ّٸغبٌٝ املج ٖٛ اٱميإ ايبػٝط، ٚنصيو  اٍ ـ إٔ غٜٛٓبٛضٕ ٜط٣ إٔ زيٌٝ ٖصا ا٫ػاٙ ايعا

ٌٳ(18)ٔ َعّاٜٵأقٌ ايؿٗاز٠ سٍٛ ن٬ ا٭َطٳ ايتؿاب٘ بني ٖاتني  . ٚقس أقاّ أيػتٕٛ زيٝ

. ٚقس شٖب بعض (19)ايتذطبتني ع٢ً ايب١ٝٓ ٚايعٓاقط ا٭ق١ًٝ املؿذلن١ بُٝٓٗا

عا٤ ٜهُٔ يف اـكا٥ل ايكٍٛ بإٔ زيٌٝ ٖصا ا٫زٸإىل  ،غاتٝٓؼ :َٔ أَجاٍ ،طٜٔاملؿٚه

دٛضزٕ ـ با٫يتؿات  ـٵ. ٜصٖب دٹ(20)ٔ ايٓٛعني َٔ ايتذطب١ٜٵايهجرل٠ املؿذلن١ بني ٖصٳ

با٫ضتباط  ٔٷٖٵخاقٸ١ ضٳ املعطؾ١ٝ يتذطب١ٺ إىل ٖصٙ ايٓكط١ ـ إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ ايك١َُٝ

ح ب٘ دٛضزٕ ْؿػ٘ يف بعض ٚقطٻهض َٔ ٖصا ايبشح، ايعًٓٞ املؿذلض ؾٝٗا. ٚنُا ٜتٸ

١ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚايتذطب١ دٝٸٓٵ، ؾإْ٘ ٜصٖب إىل ا٫عتكاز بتُاٖٞ ٚغٹ(21)املٛانع

 .(22)١ٝاؿػٸ

ٕ ٚٵ١ اٱزضان١ٝ، ٜٚطٳٝـ ايطأٟ ايجاْٞ ٖٛ ضأٟ أٚي٦و ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ بٓعط١ٜ ايع2ًٓ

بطتطاْس : َٔ ٖ٪٤٫املٓؿأ ايعًٓٞ يٲزضاى يف ا٫ضتباط املباؾط َع قُٝت٘ املعطؾ١ٝ. ٚ

ٚغطاٜؼ. يكس شنط غطاٜؼ ضأٜ٘ سٍٛ ْعط١ٜ ع١ًٝٓ اٱزضاى يف َكايت٘ ايؿٗرل٠  ;(23)ضاغٌ

دٛضزٕ يف عجٓا ايطأٖ.  ـٵيٝٗا دٹ، ٚاييت اغتٓس إ(24)«١ اٱزضاىْٝعط١ٜ عًٓ»بعٓٛإ 

 يهٞ ٜسضى ايؿدل ؾ٦ّٝا هب إٔ ٜهٕٛ يصيو ايؿ٤ٞ تأثرلٷ، طبكّا شلصٙ ايٓعط١ٜؾ

ع٢ً شيو ايؿدل، عٝح ٜكرل شيو ايؿ٤ٞ غببّا ؿكٍٛ ٖصا ايؿدل ع٢ً ٞ ًٚعٹ

ل اٱزضاى هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ مبع٢ٓ أْ٘ يهٞ ٜتشٓك; إزضان١ٝ بؿأْ٘ ػطب١ٺ

ل اٱزضاى. َٚٔ اٱزضاى غببّا يتشٓك لل اٱزضاى، ٚإٔ ٜػسٚ َتع١ًٝٓ بني ايؿدل َٚتعًًٖٚعٹ

ع٢ً إسطاظ  (25)ـ إٔ تهٕٛ ايتذطب١ سكٝك١ّٜٝتٖٛق خ٬ٍ ايكٍٛ بايٓعط١ٜ ايع١ًٝٓ يٲزضاى

 .(26))ا٭قٌ أ( تايٞؾطا٥ط ٚضز شنطٖا يف ا٭قٌ اي

ل ايتذطب١( )َتعًٓ Xإٕ ػطب١ ؾ٤ٞ بٛقـ  :إمنا ميهٔ إٔ ٜٴكاٍ ـ ا٭قٌ أ

ٞٸ )ايؿدل ايصٟ ىٛض ايتذطب١( إزضاْى Sبٛاغط١   ٜكّٛ ع٢ً ث٬ث١ ؾطٚط:  سكٝك

 )ؾطط اؿهٛض(;  Sسانطّا عٓس  X ـ1

( )ؾطط X)إٔ ٜهٕٛ َعًٍٛ  Xَٓاغب بٛاغط١  بأغًٛبٺ Sبٛاغط١  Xػطب١  ـ2
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 ١ٝ(; ًٚايعٹ

 )ؾطط اٱزضاى(. Xإٔ ايصٟ ٜسضن٘ ٖٛ  Sإٔ ٜعًِ ـ 3

، ٖٛ إٔ اٱزضاى إمنا ٜهٕٛ سكٝكّٝا «ؾطط اؿهٛض»، مبع٢ٓ 1إٕ ٫ظّ ايؿطط 

أٟ ك٘ َٛدٛزّا، ٚإٔ ٜهٕٛ زاخ٬ّ نُٔ ايسا٥ط٠ املعطؾ١ٝ يًؿاعٌ املعطيف. إشا نإ َتعًٖ

 َا هب إٔ تهٕٛ تًو ايؿذط٠ زاخ١ًّ ٔ ايؿدل َٔ ض١ٜ٩ ؾذط٠ٺْ٘ يهٞ ٜتُٖهإ

ل اٱزضاى ، ٖٛ إٔ ًٜعب َتعًٖ«ايؿطط ايعًٓٞ»، أٟ 2نُٔ ْطام ض٩ٜت٘. ٚإٕ ٫ظّ ايؿطط 

ٚٵضاؿكٝكٞ  يتذطب١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ قشٝض إٔ ٖٓاى ايهجرل ل تًو اّا َٓاغبّا يف ؼٗكزٳ

، 2ٚ 1 ني١ ٚاؿهٛض اييت ٚضز شنطٖا يف ايؿططَٝٔ ا٭عاخ بؿإٔ َؿاِٖٝ ايعًٓ

ٔٵ ٟٸع٢ً  ٚيه إزضانّا سكٝكّٝا ٚدب  Xيـ  Sض إٔ ْعتدل اٱزضاى ساٍ يٛ نإ َٔ املكطٻ أ

ٚٵض Xإٔ تًعب  . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ Sٌ بٳل ايتذطب١ املصنٛض٠ َٔ قٹّا َٓاغبّا يف ؼٓكزٳ

قاّ ايبٓا٤ ع٢ً اعتباض ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ْٛعّا َٔ اٱزضاى ٚدب إٔ ؼتٟٛ ع٢ً ن٬ 

َٔ إزضاى اهلل يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ  S. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يهٞ ٜتُهٔ 2ٚ 1ايؿططني 

ٚٸهب  ٚٵضٷ: إٔ ٜهٕٛ هلل ٚثاّْٝا ;: إٔ ٜهٕٛ اهلل َٛدٛزّا٫ّأ  ٘.يف ػطبت َٓاغبٷ ًٞٚعٹ زٳ

١ اٱزضان١ٝ يٛ متٸ ٝبا٫يتؿات إىل ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس املططٚس١ يف ْعط١ٜ ايعًٓٚ

ٞٸ انتؿاف تؿػرٕل ع يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ؾإٕ ٖصا غٛف ٜجبت يف ايٛاقع عسّ ٚدٛز ٓٹِكَٴ طبٝع

ت٘ ٝأخط٣: تعٍٚ سذٸ ١، أٚ بعباض٠ٺ، ٚبصيو تعٍٚ قُٝت٘ ايكطٜٓٝٸ2 ٚأ 1َٔ ايؿططني  ٚاسسٺ

٢ إشا مل ٜهٔ ٖٓاى س ع٢ً أْ٘ ستٸدٛضزٕ ٜ٪ٚن ـٵٖٓا نإ دٹ َٚٔ .(27)املعطؾ١ٝ

ٍٷ ٞٸ ٔ ع٢ً عسّ ٚدٛز اهلل ؾإٕ انتؿاف تؿػرٕلَكَتٵ اغتس٫ ًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ي طبٝع

يف  ٫2 ايؿطط ٚ 1غٝهٕٛ ـ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ زي٬ّٝ ٚدّٝٗا ع٢ً عسّ ٚدٛز ايؿطط 

 .ايتذاضب ايس١ٜٝٓ

عٔ بإٔ اهلل إشا نإ َٛدٛزّا ؾإٕ بإَهاْ٘ دٛضزٕ ٜٴص ـٵٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ دٹ

إٔ ٜٴعٗط ْؿػ٘، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ػاضب ز١ٜٝٓ سكٝك١ٝ ٫ 

تٓسضز نُٔ ايتؿاغرل ايطبٝع١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ يطؾض ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ هب إٔ 

 ٚبعباض٠ٺل َهُٕٛ ؾطط اؿهٛض. باٱناؾ١ إىل ؼٗك ،ل َهُٕٛ ايؿطط ايعًٜٓٞتشٖك

أخط٣: باٱناؾ١ إىل ؾكسإ ؾطط اؿهٛض متاز يف ضزٸ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ إىل عسّ ٚدٛز 
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١ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٝدٛضزٕ ع٢ً أْ٘ يطزٸ سذٸ ـٵدٹ ٜ٪ٚنسايؿطط ايعًٓٞ أٜهّا. َٚٔ ٖٓا 

ٞٸ ، 2، ٚإٔ ايؿطط 2ٚ 1ل ن٬ ايؿططني َٔ ؼٗك ٫ بٴسٻ اييت ؼع٢ بايتؿػرل ايطبٝع

ِٸ ،«١ٝعًٓؾطط اي»أٟ   .(28)ٚا٭زع٢ إىل ايتؿا٩ٍ يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ ا٭ٖ

، إشا نإ يـ Xسكٝكٞ يـ  إمنا ٜؿتٌُ ع٢ً إزضاىٺ Sٞ ٖٛ إٔ إٕ ٫ظّ ايؿطط ايعًٓ

X ٚٵض ّٝا هب إٔ ٜهٕٛ ؾططّا عًٓ Xمبع٢ٓ إٔ  ،Sل ػطب١ ّا َٓاغبّا يف ؼٗكًّٝٚا عٹزٳ

زٕٚ  Xل ػطب١ ا٭غاؽ ؾإٕ ؼٗك. ٚع٢ً ٖصا Sبٛاغط١  Xنطٚضّٜا َٓاغبّا يتذطب١ 

أخط٣: ٜجبت عسّ  ٚبعباض٠ٺ ،Xمل تهٔ إزضانّا سكٝكّٝا يـ  Xٜجبت إٔ ػطب١  Xٌ تسخټ

دٛضزٕ إىل ايكٍٛ: يف  ـٵٚدٛز ايؿطط ايعًٓٞ يف ٖصٙ ايتذطب١. َٚٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ٜصٖب دٹ

ٛزّا ـ ميهٔ ٢ إشا نإ اهلل َٛدطبٝع١ٝ َكٓع١ ـ ستٸ ايتذاضب اييت تؿتٌُ ع٢ً تؿػرلاتٺ

ٚٵٕضإثبات أْٗا ٫ تٓطٟٛ ع٢ً   ٞ َٓاغب ؾٝٗا.ًٚعٹ زٳ

١ اهلل يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ـ ٝدٛضزٕ يف إثبات غبب عسّ اؾتُاٍ عًٓ ـٵٜػع٢ دٹ

ٚٵٕضطبٝعٞ شلا ـ ع٢ً  اييت متٸ انتؿاف تؿػرٕل ٞ َٓاغب إىل إظٗاض ؾكسإ ايؿطط ًٚعٹ زٳ

 ؾكسإ ايؿطط ايعًٓٞ َٔ ططٜكني، أٚ بعباض٠ٺايعًٓٞ ؾٝٗا. َٚٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ميهٔ إثبات 

 أخط٣: ميهٔ إثبات شيو َٔ خ٬ٍ إظٗاض َاْعني، ُٖٚا:

١ عٔ اهلل( بٛاغط١ عًٓ )ٖٚٞ ٖٓا عباض٠ْ Xل ايتذطب١ ـ َٔ ططٜل إثبات إٔ ؼٗك1

ل ايتذطب١ املصنٛض٠ ٌ يف ؼٗكمل ٜهٔ شلا تسخټ X، ْٚتٝذ١ يصيو ؾإٕ Xأخط٣ غرل اهلل 

 (.1)املاْع ضقِ 

ٌ عٔ اهلل( مل ٜهٔ ٜؿتٌُ ع٢ً تسخټ )ٖٚٞ ٖٓا عباض٠ْ Xـ َٔ ططٜل إثبات إٔ 2

ٞ َٓاغب; مبع٢ٓ إٔ ؾطط٘ ايعًٓٞ مل ٜهٔ َٓاغبّا أٚ شٟ ق١ً باملٛنٛع )املاْع ضقِ ًٚعٹ

2.) 

ٔ َٔ خًل يٛ ٚقـ خايس خًـ بهط، ٚامتٓه :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـٚ

بهط ػطب١ إٔ خايس ٜكـ أَاَ٘، هب  ظطٚف عدل تك١ٝٓ اؿاغٛب عٝح ٜعٝـ

سكٝك١ٝ; ٭ٕ خايسّا يف ٖصٙ ايتذطب١  ، ٚيٝػت ػطب١ّأٚ خازع١ّ اعتباض ٖصٙ ايتذطب١ ٚا١ّٖٝ

ًٌٕٛٝٚ ؾططّا عٹ٫ ميجِّ أخط٣: ع٢ً  ٚبعباض٠ٺ، َٓاغب ّا نطٚضّٜا يف ٖصٙ ايتذطب١ ع٢ً م

ٝٵسٳكّا يتذطب١ بهط، يف ٖصٙ ايتذطب١ بٛقؿ٘ َتعًٓ ّاٝٸًٚعٹ ٬ّايطغِ َٔ إٔ ـايس تسخټ إٔ  بٳ
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ّا َٓاغبّا; إش عٓسَا ٜهٕٛ خايس ٚاقؿّا خًـ بهط ٫ ٝٸ٬ًّٚ عٹٌ يٝؼ تسخټٖصا ايتسخټ

ط١ٜ يبهط. يكس نإ خايس خاضز كٳَٓاغب يف ايتذطب١ ايبٳ ٌٷميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تسخټ

إىل اـكا٥ل  َؿتكط٠ّ ْطام املس٣ ايبكطٟ يبهط، َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ػطب١ بهط

عٔ  ايهطٚض١ٜ يًطبط ٚايتٓاغب ايبكطٟ. ٚيف أسػٔ اؿا٫ت ناْت ػطب١ بهط عباض٠ّ

ث٬ث١ٝ  عٝح ْط٣ قٛض٠ّ إزضاى غرل َباؾط ـايس. ٚع٢ً ٖصا املٓٛاٍ يٛ قاَٛا بؿ٤ٞٺ

ٚضغِ إَهإ إٔ ، ا٭بعاز يؿٓذإ ع٢ً ايطاٚي١ ئ تهٕٛ ػطبتٓا ٖٞ ػطب١ ايؿٓذإ

يف خًل تًو ايكٛض٠، ٚإٔ ٜهٕٛ شيو يف  ّانطٚضٜ ّاًٝٚعٹ ّاذإ اؿكٝكٞ ؾططٜهٕٛ ايؿٓ

 ْٗا١ٜ املطاف ػطب١ نٛنٗا.

١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ دٛضزٕ ٱثبات ظٚاٍ اؿذٸ ـٵ٢ اٯٕ باغتس٫ٍ دٹْا ستٸضٵَطٳ

َا ًٜٞ غٛف ْط٣ نٝـ  ـ عٔ ايتؿػرل ايطبٝعٞ املكٓع. ٚيفؿٵيًتذطب١ ايس١ٜٝٓ عٓس ايَه

١ٝ ١ ايصاٖبني إىل ا٫عتكاز ببكا٤ اؿذٸٜٓتكس أزٓي ،با٫غتٓاز إىل ٖصا ا٫غتس٫ٍ ،أْ٘

 املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ.

 

 ــــــ األبطتٌ٘ه٘دٚٞٚٞ ٞ بقا١ احلّذًِااػٞ أدٓه

دٛضزٕ ٜػتٓس بايهاٌَ إىل ا٫غتس٫ٍ ايصٟ  ـٵٓا ؾإٕ اغتس٫ٍ دٹٜٵنُا ضَأ

بعس بٝإ  ،. إٕ دٛضزٕ«١ يٲزضاىٝايٓعط١ٜ ايعًٓ»ايؿٗرل٠ بعٓٛإ شنطٙ غطاٜؼ يف َكايت٘ 

ٚاغتٓازّا إىل ايؿطا٥ط املصنٛض٠ يف ْعط١ٜ  ،٤ ٖصا ا٫غتس٫ٍٛٵٜهاح اغتس٫ي٘ يف نٳإٚ

ٚٸ١ اٱزضاى، ٜعُس إىل َٓاقؿ١ أزٓيًٝٚعٹ  اعّا.بٳٍ، ٖٚٛ َا غ٬ٓسع٘ تٹ١ ايطأٟ ا٭

 

 ــــــ ـ ًِااػٞ االضتدالي األٗيأ

ٚٸٜٵضَأ نُا ١ ١ٝ اهلل َع ايعًٍٓٝ ٜكّٛ ع٢ً عسّ تعاضض عًٓٓا ؾإٕ ا٫غتس٫ٍ ا٭

٤ ا٫عتكاز ٚاٱميإ ايتكًٝسٟ ـ ٛٵطبكّا شلصا ا٫غتس٫ٍ ٜٴكاٍ: إٕ اهلل ـ يف نٳٚايطبٝع١ٝ. 

َٸ١ ؾُٝع ايعٛاٖط، َٚٔ ٖٓا ميهٔ اعتباض اهلل ع١ًّٓ ٌ ع١ًّٓميجِّ ل ايتذطب١ يتشٗك عا

٢ إشا متٸ انتؿاف ١ٝ ظُٝع اؿٛازخ، َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ستٸًٚعٹ ع٬ق١ّ هللايس١ٜٝٓ; ٭ٕ 

ٞٸ تؿػرٕل عٔ اهلل، ٚاعتباضٖا  يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ميهٔ َع شيو اعتباضٖا َعًٛي١ّ طبٝع
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ع٢ً إثبات ٚدٛز اهلل. ٚع٢ً سسٸ تعبرل ايؿ٬غؿ١ املػًُني: إٕ ايعًٌ  بايتايٞ قط١ّٜٓ

 .ايطبٝع١ٝ تكع يف طٍٛ ايع١ًٓ ا٭زل٢ هلل

دٛضزٕ ْٛعني َٔ اٱداب١ عٔ ٖصا  ـٵميهٔ يٓا إٔ ْكطاز َٔ أعاخ دٹ

 :ا٫غتس٫ٍ

ٚٸ  ; «أ»َات املططٚس١ يف ا٭قٌ : ٜعٛز إىل ؾكسإ ايؿطا٥ط ٚاملكسٸٍاؾٛاب ا٭

 : ٜػتٓس إىل ايتعايِٝ اٱميا١ْٝ.اؾٛاب ايجاْٞ

 

 ــــــ فقداْ اهػسا٢ط ٗاملقّدًات

ٚٸ ـٵس دٹٜ٪ٚن ١ٝ ايؿا١ًَ هلل ٢ إشا ناْت ايعًٍٓ ع٢ً أْ٘ ستٸدٛضزٕ يف اؾٛاب ا٭

١ ٝط ؾطط ايعًٓ، َع شيو ميهٔ ايكٍٛ بعسّ تٛٗؾـ طبكّا ي٬عتكاز ايتكًٝسٟ باهلل ـ َٛدٛز٠ّ

إهاز ػاضب ٫ ميهٔ امتٝٝعٖا ـ َٔ  خامٸ املٓاغب١; إش ميهٔ َٔ خ٬ٍ اغتعُاٍ زٚا٤ٺ

ٔ ايتذاضب اييت تعتدل ع٢ً املػت٣ٛ ايتكًٝسٟ َٔ ايتذاضب ايٓاس١ٝ ايؿَٝٓٛٝٓٛيٛد١ٝ ـ َ

ِٸ  ايس١ٜٝٓ; مبع٢ٓ إٔ تٓاٍٚ ٖصا ايسٚا٤ ٜهؿٞ يتشكٝل ػطب١ اهلل. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜت

ل ايتذطب١ تٓاٍٚ ايسٚا٤(، ٚبصيو ٜهٕٛ ؼٗك :طبٝع١ٝ )َجٌ ز١ٜٝٓ بٛغ١ًٝٺ إهاز ػطب١ٺ

عطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ، ٚعٓسٖا ٫ ميهٔ نسٸ ايك١ُٝ امل طبٝع١ٝ قط١ّٜٓ ايس١ٜٝٓ بططٜك١ٺ

ل ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ َٓشكطّا باهلل ؾكط. ٚبصيو غٛف ٜهٕٛ ٚدٛز ٖصا اعتباض َٓؿأ ؼٗك

 (.2ل املاْع ضقِ )ايسٚا٤ زي٬ّٝ َعك٫ّٛ ع٢ً ؼٗك

١ مجٝع إٔ اهلل ـ طبكّا يٲميإ ايتكًٝسٟ ـ ٖٛ عًٓ قشٝضٷ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

َٓاغب١، َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ٫ تٴًبٸٞ  ١١ّٝ يٝػت عًٓٝإٔ ٖصٙ ايعًٓ ٝٵسٳبٳا٭ؾٝا٤ ٚايعٛاٖط، 

ض ٚدٛز اهلل ـ يٝػت َٔ ايٓٛع طٵ. إٕ ع١ًٝٓ اهلل يف ٖصٙ ايٓكط١ ـ ع٢ً َؾ«أ»ا٭قٌ 

ِټًٝٚ; ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ عٹ«أ»املصنٛض يف  َٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚأٚغع بهجرٕل ١ اهلل أع

 ١ٺ٢ٝ إشا نإ اهلل عٓكط عًٓ. ٚعًٝ٘ ؾشتٸ«أ»بإَهاْٗا إٔ تهٕٛ َٔ ايٓٛع املصنٛض يف 

ناؾ١ٝ ؾُٝع ا٭ؾٝا٤ ممه١ٓ ايٛدٛز ؾإٕ ايتذطب١ اؿازث١ بٛاغط١ ٖصا ايسٚا٤ غٛف 

 .(29)١ٝإثبات ؾكسإ ؾطط ايعًٓ َكابٌيف  ،(2تهٕٛ زي٬ّٝ قاؿّا ؿكٍٛ املاْع ضقِ )

ٔٵ دٛضزٕ: يٛ أَهٔ قٓع زٚا٤ ىًل عٓسْا ػطب١  ـٵميهٔ يٓا إٔ ْػأٍ دٹ ٚيه
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 ٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايعاٖطات١ٝ ؾب١ْٗٝإىل عسّ ٚاقعٝتٗا، ٚيهٓٸ ٔٸ٦ؾٓذإ، عٝح ْطُ

ؾٌٗ ايتذطب١ املٓبجك١ عٔ ايسٚا٤ املصنٛض يف ٖصا املٛضز  ،بتذطب١ ايؿٓذإ ٚايؿدل

ٕ أٚ ميهٓٗا إٔ ت٪زٸٟ إىل ايتؿهٝو يف ايتذاضب ايعاز١ٜ يًٓاؽ بؿإٔ ايؿٓذا

(؟ ٜبسٚ إٔ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٜهٕٛ 2ا٭ؾدام، ٜٚكـ أَاَٗا املاْع ضقِ )

ٞ. ٚعًٝ٘ ملاشا ٫ ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ اؾٛاب عٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ أٜهّا، ٚبصيو ٜبك٢ ِؿبايٓٻ

 ايسؾاع عٔ قُٝتٗا ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ قا٥ُّا؟

ت إٔ ػطب١ ايؿٓذإ دٛضزٕ يف اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ إىل إثبا ـٵٜػع٢ دٹ

ٌٕ آخط )ا٭قٌ ب(  ؽتًـ عٔ ػطب١ اهلل اخت٬ؾّا نبرلّا. ؾٗٛ َٔ خ٬ٍ ايًذ٤ٛ إىل أق

 َؿازٖا إٔ ٖصا ا٭قٌ ٫ هطٟ بؿإٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ.  ٜكٌ إىل ْتٝذ١ٺ

ُا نإ ٖٓاى ػاضب كتًؿ١، ٚنإ شلا يف ايٛقت ْؿػ٘ َٔ ـ نًٓ ا٭قٌ ب

، نإ ٖٓاى استُاٍ إٔ M ٚNعاٖطات١ٝ َؿابّٗا بعٓٛإ ايٓاس١ٝ ايؿَٝٓٛٝٓٛيٛد١ٝ ٚاي

 ٚاسس٠ / َتؿاب١ٗ. M ٚNل تهٕٛ أغباب ٚعًٌ ؼٓك

١ ٚغبب ؾٝعٜكٞ )ٜعين ايؿٓذإ إٕ اٱزضاى اؿكٝكٞ يًؿٓذإ ٜػتًعّ ٚدٛز عًٓ

اؿكٝكٞ(; ٖٚصا امتاَّا هطٟ بؿإٔ َجاٍ ايسٚا٤; مبع٢ٓ إٔ ايع١ً ايؿٝعٜك١ٝ ٖٛ ايسٚا٤. إ٫ 

ٌ ايؿٝعٜك١ٝ، ٚإٕ ًَل ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ايٛاقع١ٝ )أٟ اهلل( ؽتًـ امتاَّا عٔ ايعٹؼٓكإٔ ع١ًٓ 

ٞٸ ٌ ا٫ستُاي١ٝ يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ًَايؿسٜس بني ا٭غباب ٚايعٹ ٖصا ا٫خت٬ف ايهٝؿ

يصيو ٫ ميهٔ ايتُٝٝع  ٟ إىل عسّ دطٜإ ا٭قٌ )ب( يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ. ْٚتٝذ١ّٜ٪زٸ

 ،بني ايتذاضب ايس١ٜٝٓ اؿكٝك١ٝ ٚغرل اؿكٝك١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٭قٌ )ب(

ٌ باٱناؾ١ إىل سكٝك١ إٔ ٖٓاى ػاضب ؼسخ بؿعٌ تٓاٍٚ ايسٚا٤، ٚإٕ ٖصٙ ايتذاضب امتجِّ

أٚ بس٬ّٜ عٔ ايتذاضب اييت تعتدل ػاضب ز١ٜٝٓ سكٝك١ٝ، تهعـ َٔ  قٝاغ١ٺ إعاز٠َ

١ً ؿاَننبرل. إٕ ٖصٙ امُل ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ إزضانّا سكٝكّٝا هلل إىل سٛس تعين ٍ إٔاستُا

ٌ ٚا٭غباب، َٚٔ ٖٓا ٫ ًَل بؿعٌ تٓاٍٚ ايسٚا٤ تهؿٞ يبٝإ ا٫خت٬ف بني ايعٹاييت تتشٖك

ٔ ٜٵتذلى تأثرلّا كتًؿّا يف ٖصٳ ١ً بٛاغط١ ايسٚا٤ؿاَنب َٔ إٔ َػأي١ امُلٜٓبػٞ ايتعذټ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ميهٔ اعتباض ْتٝذ١ (30)ٚػطب١ ايؿٓذإ( ;)ػطب١ اهلل ٜٔٵاملٛضزٳ

. َٚٔ ٖٓا ٫ ميهٔ يف َؿان١ً ايسٚا٤ بؿإٔ ض١ٜ٩ ايؿٓذإ ٚايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚاسس٠ّ
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ػطب١ ض١ٜ٩ ايؿٓذإ تػط١ٜ ْتٝذ١ املؿان١ً إىل مجٝع َٛاضزٖا، ٚاعتباضٖا بأمجعٗا 

ٔٵػاضب غرل سكٝكٝٸ ٕ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ تػط١ٜ ايٓتٝذ١ إىل مجٝع ميهٔ بؿأ ١، ٚيه

 ١.َٛاضزٖا، ٚاعتباضٖا بأمجعٗا ػاضب غرل سكٝكٝٸ

دٛضزٕ ـ با٫يتؿات إىل ا٭عاخ ايػابك١ ـ إىل ايتعطٜـ باملعٝاض  ـٵٚقس عُس دٹ

 )املعٝاض ز( بٛقؿ٘ َعٝاضّا ٱثبات ٚاقع١ٝ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ: ايتايٞ

١ عٝح ت٪زٸٟ َٔ ايؿطا٥ط ايطبٝعٝٸ ـ يٛ ناْت ٖٓاى فُٛع١ْ ز ا٭قٌ/  املعٝاض

٫ ميهٔ امتٝٝعٖا ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿَٝٓٛٝٓٛيٛد١ٝ ـ َٔ  ل ػطب١ٺأثٓا٤ ايتأثرل إىل ؼٗك

سٸ بؿهٌ تكًٝسٟ َٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ٚاٱميا١ْٝ، ؾؿٞ َجٌ عٳاييت تٴ ،ايتذاضب ا٭خط٣

ٟٸ ػطب١ٺ  سٚ ز١ٜٝٓ إزضانّا ٚاقعّٝا ٚسكٝكّٝا.تب ٖصٙ اؿاي١ ٫ ميهٔ اعتباض أ

سٸ ػطب١ إمنا ٜٓبػٞ إٔ تٴعٳ Eإٕ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٚاٱميا١ْٝ ؾطبكّا يًُعٝاض )ز( 

ٌٸ Eٚاسس٠ ؾكط، ٖٚٞ إٔ تهٕٛ  يف ساي١ٺ ١ّسكٝكٝٸ يف َا  ـ بعس اغتؿطاؽ اٱْػإ ن

ٕٵشٵيًتؿػرل ٚايتعًٌٝ ايطبٝعٞ امَل ع٘ ـ ؾاقس٠ّغٵٚٴ ٌٷ نإ ٖٓاى تؿػرلٷ ض. ؾإ طبٝعٞ  أٚ تعًٝ

ٚٴدٹ، عٝح نNًٓبعٓٛإ  ٌٷؼٖك Nس ُا   كت ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، عٓسٖا غٝهٕٛ يسٜٓا زيٝ

١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ ؾُٝع أْٛاع ايتذاضب ايس١ٜٝٓ. إٕ ٖصا يطزٸ اؿذٸ قاحلٷ

ٚٳ Nايه٬ّ ٫ ٜعين إٔ سهٛض  ، بٌ ٜعين إٔ ١ُّٝٸٖٵٜجبت إٔ مجٝع أْٛاع ايتذاضب ايس١ٜٝٓ 

N ( يف َٛضز ايتذاضب ايس١ٜٝٓ. ميهٔ يبعض 2ل املاْع ضقِ )ٟ إىل استُاٍ ؼٗكٜ٪زٸ

ٔٵايتذاضب ايس١ٜٝٓ إٔ تهٕٛ سكٝك١ّٝ بايٓعط إىل اَت٬نٓا تؿػرلّا طبٝعّٝا  ، ٚيه

ل ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ؾإٕ مجٝع ايتذاضب ايس١ٜٝٓ غٛف تؿكس قُٝتٗا املعطؾ١ٝ ـ بؿإٔ يتشٗك

 ل شيو.يتشٗك بٛقؿٗا ع١ًّٓ ،ٛز اهلل ـإثبات ٚد

ٚٸٓا ستٸنٵيكس اغتعطٳ ٚٸ ـٵٍ ؾٹ٢ اٯٕ اؾٛاب ا٭ ٍ يًطأٟ دٛضزٕ عٔ ا٫غتس٫ٍ ا٭

ٚٸ  ٍ.ا٭

 

ّٞٚ  ــــــ رلاهفٞ اهتعاهٍٚ اإلمياُ

ٚأَا اٯٕ ؾعًٝٓا إٔ ْػتعطض اؾٛاب ايجاْٞ. ٜصنط دٛضزٕ دٛاب٘ ايجاْٞ َٔ 

ٕ ايصٜٔ إ :املططٚس١ يف اٱميإ ٚا٫عتكاز باهلل. تٛنٝض شيوخ٬ٍ اٱساي١ إىل ايتعايِٝ 
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ٌٕٜ٪َٕٓٛ باهلل ٜسٻ عا٤ تكًٝسٟ إٔ اهلل ٖٛ اؿانِ املطًل. ٚاملطاز َٔ ٖصا ا٫زٸ عٕٛ بؿه

ط يف إضاز٠ اهلل أٚ إٔ ١ إٔ ٜ٪ثَِّٝٔ ايٓاس١ٝ ايعًٓ ا٭ز٢ْ ـ أْ٘ ٫ ميهٔ يؿ٤ٞٺ ـ يف اؿسٸ

١ٝ ايهطٚض١ٜ. ٚيصيو ل إضازت٘ بايؿطا٥ط ايعًٓط ؼٗكبٵحملاٍ ضٳَٔ ا زٖا. إٕ اهلل ٚدٛزٷوسِّ

ٕ سهٛض اهلل ٖٛ إ، أٟ Sب سهٛض اهلل ٜعين إٔ اهلل قس ػ٢ًٓ يـ قس دطٻ Sؾإٕ ايكٍٛ بإٔ 

ٟٸ هلل. ٚيف ايٛاقع ؾإٕ عباض٠كٵسٳ ٚاَتٝاظٷ سلٌّ ـ  «Sٌ بٳػطبت٘ َٔ قٹ تٵإٕ اهلل قس امٖت» :ط

ٌٕ Sطبكّا يٲميإ ايتكًٝسٟ ـ تعين إٔ اهلل ٜٴعٗط ْؿػ٘ يـ  ٜعٌُ  ٕٵؾعٸاٍ. َٚٔ ٖٓا ؾَأ بؿه

S ٓا ـ َٔ خ٬ٍ ًِبٹإىل اهلل ْؿػ٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ َق ع٢ً ػطب١ اهلل أٚ ٫ عا٥سٷ

 ل ٖصٙ ايتذطب١ أَٛضٷانتؿاف ايتؿػرل ايطبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ـ إٔ ع١ًٓ ٚغبب ؼٗك

ٚايذلزٜس يف ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ  ؾإٕ ايؿٓو طبٝع١ٝ

ٞ ٚايعٗٛض إضاز٠ اهلل يف ايتذًٓ لٳضّا; إش يٛ اعتدلْا إٔ ؼٗكاملصنٛض٠ غٛف ٜهٕٛ َدلٻ

تٓاٍٚ ايسٚا٤( عٓسٖا غٛف  :با٭سساخ ايطبٝع١ٝ اـاقٸ١ )َٔ قبٌٝ ْٛطٓٴَٳ يؿدٕل

َٸ١ ٚاملطًك١ ٞٸ ٭َٕط هلل َكٗٛض٠ّ تهٕٛ اٱضاز٠ ايعا املٓؿٛز يف  . ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ اهلَلطبٝع

ٟټإاٱميإ; سٝح   ؾططٺ ْ٘ ٖٛ اؿانِ املطًل ؾُٝا إشا نإ َٛدٛزّا، عٝح ٫ ٜٛدس أ

ٟٸ ايكا٥ٌ باستُاٍ إٔ تهٕٛ  غٞ. زٟ. بطازعا٤ ع٢ً إضازت٘. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ازٸ عًٓٞ نطٚض

ايع١ًٝٓ ـ ؾططّا نطٚضّٜا ٚاقعّٝا يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٫ أغاؽ ١ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ١ خاقٸْؿػٝٸ ساي١ْ

ي٘ َٔ ايكشٸ١ أبسّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ انتؿاف َجٌ ٖصا املٓؿأ ايطبٝعٞ يًتذاضب 

 .(31)ٞ )املصنٛض يف ا٭قٌ أ(ًٚل ايؿطط ايعٹٌ زي٬ّٝ َٓاغبّا ع٢ً عسّ ؼٗكايس١ٜٝٓ ٜؿٚه

ف ْٓاقـ ٖصا ايه٬ّ ايصٟ قاي٘ ؟ غٛدٛضزٕ قشٝضٷ ـٵٌٖ ٖصا ايه٬ّ َٔ دٹ

 دٛضزٕ. ـٵح. ٚعًٝ٘ غٓٛاقٌ ٖٓا عح دٹطٳدٛضزٕ عٓس بٝإ ايطأٟ املكتٳ

 ط ْؿػ٘ إ٫ٓٗٔكت إضاز٠ اهلل بإٔ ٫ ٜٴِعُا تعًٖبٳٌ بايكٍٛ: ضٴَهَٔ املُهٔ إٔ ٜٴؿٵ

ايصٜٔ كني، أٚ املدًكني، أٚ ايعًُا٤، أٚ ١ )َجٌ: املتٸخاقٸ كؿٕٛ بكؿاتٺ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜتٸ

أْ٘ ٜصٖب إىل  دٛضزٕ ٫ ٜٓهط ٖصٙ ايٓكط١، إ٫ٓ ـٵ١(. إٕ دٹخاقٸ ٜكَٕٛٛ يف أٚقاتٺ

َٔ املؿه١ً; إش ٖٓاى  غٞ. زٟ. بطازا٫عتكاز بإٔ ٖصٙ ايٓكط١ ٫ ؽطز اغتس٫ٍ أَجاٍ 

١ ٚبني ايه١ْٛٓٝ يف اؿاي١ خاقٸ ٞ ايٛاعٞ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖسافٺعٵبني ايػٻ ؾطمٷ

ٔضى ٫ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ سٵٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ إٔ اٱْػإ امُل١َٚ. ايص١ٖٝٓ اـاقٸ
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زٕٚ ا٭ٚىل.  ،ٜطتبط باؿاي١ ايجا١ْٝ غٞ. زٟ. بطازُّا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ. ٚإٕ ضأٟ َتأٚي

٬ت خاق١ ـ ا٭ز٢ْ َصٓي خاق١ ـ أٚ يف اؿسٸ َاتٺعٕٛ ٚدٛز َكسٸإٔ امل٪َٓني ايصٜٔ ٜسٻ إ٫ٓ

 غٞ. زٟ. بطاززٕٚ ايجا١ْٝ. إٕ اغتس٫ٍ  ،ٕ إىل اؿاي١ ا٭ٚىليًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٜٓعطٚ

١ٝ ًَٚات ٚؾطا٥ط عٹ، ٚتعٌُ بٛقؿٗا َكسٸٜطتبط باؿا٫ت ايٓؿػ١ٝ اييت ٖٞ غرل ٚاع١ٝٺ

ٛٳنطٚضٜٸ  .(32)ٞ اٱشلٞ. إٕ ٖصا ا٭َط ٫ ٜٓػذِ َع ا٫عتكاز اٱمياْٞسٵ١ يٲشلاّ أٚ اي

 

 ــــــ ـ ًِااػٞ االضتدالي اهجاُٛب 

َٳ تكسٻّنُا ٚ ٚقس عُس  .شنط ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٔٵؾإٕ غٜٛٔ برلٕ ٚؾني ضاٜت ُٖا 

 :(33)ايتايٞدٛضزٕ إىل تبٜٛب تكطٜط غٜٛٔ برلٕ شلصا ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايٓشٛ  ـٵدٹ

َطًل، نُا أْ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘  ـ إٕ اهلل ـ طبكّا ي٬عتكاز ايتكًٝسٟ ـ سانطٷ1

ِّ  ١; ٚعًٝ٘:ٝؾُٝع املػاضات ايعًٓ ّٷَك

ٌٸ2 يف َٛضز اهلل  تبسٚ يف ظاٖطٖا ػطب١ّ ػطب١ٺ ـ إشا نإ اهلل َٛدٛزّا ؾإٕ ن

ل ل ؾطط اؿهٛض، ٚؼٖكسكٝك١ٝ هلل )ٚبصيو ٜهٕٛ قس ؼٖك غٛف تهٕٛ ػطب١ّ

 ؾطط ايع١ًٝٓ أٜهّا(; ٚعًٝ٘:

ـ ٱثبات عسّ سكٍٛ ؾطط اؿهٛض أٚ ؾطط ايع١ًٝٓ هب إٔ ٜهٕٛ بأٜسٜٓا 3

ٌٷ ٛٸٟ ع٢ً إْهاض  زيٝ  ٚدٛز اهلل. ٚ:ق

 يًػا١ٜ; ٚعًٝ٘: ـ إٕ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إْهاض ٚدٛز اهلل بعٝسٷ4

ـ إٕ ايتؿػرل ايطبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ إمنا ميهٔ إٔ ٜهطٸ بايك١ُٝ ايكط١ٜٝٓ 5

ٍٷ  ع٢ً عسّ ٚدٛز اهلل. ٟٸقٛ يًتذاضب ايس١ٜٝٓ، إشا نإ يسٜٓا اغتس٫

ٚٸٜٚط٣ دٛضزٕ إٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٜعاْٞ َٔ إؾهايني. ٚق ٍ س أٚضز اٱؾهاٍ ا٭

٢ يًُ٪َٓني إٔ ٜطنٓٛا إىل قسم ١َ ايجا١ْٝ. ؾُٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ٫ ميهٔ ستٸع٢ً املكسٸ

١ٝ مجٝع ايتذاضب ؾإٕ أنجط امل٪َٓني ٜصٖبٕٛ إىل ايكٍٛ بعسّ ثبٛت أسٓك; ١َ ايجا١ْٝاملكسٸ

ؾهً٘ ط ب; ٭ٕ ايؿٝطإ ْؿػ٘ ٜٴػِّذٳ٫ٚ عٳ»نُا قاٍ بٛيؼ ايطغٍٛ:  ،ايس١ٜٝٓ عٔ اهلل

ؾػٛف ٜعٍٚ ايتُاٜع بني  ١َ ايجا١ْٝ قازق١ّ. ٚعًٝ٘ يٛ ناْت املكسٸ(34)«إىل ؾب٘ ٬َى ْٛض

 ؿ١ ٚاملدازع١.ايتذاضب اؿكٝك١ٝ ٚايتذاضب املعٜٻ
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ٜٚطتبط مبا١ٖٝ شات  ،١َ ايجا١ْٝ ٚايجايج١٘ إىل املكسٸأَا اٱؾهاٍ ايجاْٞ ؾٝتٛدٸ

ٚاسس٠  يف ساي١ٺ قشٝش١ّ Sبٛاغط١  Xاٱزضاى. إٕ ا٭قٌ )أ( ٜػتًعّ إٔ تهٕٛ ػطب١ 

ٚٵضٷ Xؾكط، ٚشيو ؾُٝا يٛ نإ يـ  هب  Xمبع٢ٓ إٔ  ،Sيف إهاز ػطب١  ٞ َٓاغبٷًٚعٹ زٳ

طبكّا يًُكسٸ١َ ا٭ٚىل َٔ َٚٓاغب ٚشٟ ق١ً.  ٌٕٞ بؿهًٚعٹ ٌٷإٔ ٜهٕٛ شلا تسخټ

ّا يف مجٝع إشا نإ اهلل َٛدٛزّا ؾػٛف ٜهٕٛ ؾططّا عًّٓٝا نطٚضٜ املتكسِّّا٫غتس٫ٍ 

ع٢ً ايطغِ َٔ إَهإ إٔ  ،ؾإْ٘ يف َجاٍ ايسٚا٤ ،املػاضات ايع١ًٝٓ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ل ايتذطب١ ب ايعاٖط ٖٛ ايع١ًٓ ٚايػبب ايٛسٝس ايهايف يف ؼٗكػٳايسٚا٤ َع ٜبسٚ

ايس١ٜٝٓ، َٔ املُهٔ امتاَّا إٔ ٜهٕٛ اهلل ٖٛ ايؿطط ايعًٓٞ ايهطٚضٟ يتأثرل ايسٚا٤ يف 

طبكّا شلصا ايبٝإ ٚايتكطٜط ؾإٕ ايسٚا٤ إمنا ٜهٕٛ ٖٛ ايػبب يف ٚل تًو ايتذطب١. ؼٗك

ِّ ٌ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ إؾطاؾ٘ ٚتسبرلٙ املتٛاقٌ ٖٛ ًَّ ؾُٝع غًػ١ً ايعٹايتأثرل; ٭ٕ اهلل ٖٛ املك

ٛټعاٌَ ايع١ًٝٓ ايهطٚض١ٜ يف ؼٗك ِّٛل تًو ايتذطب١. إٕ ٖصا ايتك ّ ض عٔ اهلل بٛقؿ٘ املك

ٟٸ ٛټ ١َ ا٭ٚىل ـ ْاؾ٧ٷبٝاْ٘ يف املكسٸ ٌ ـ ايصٟ متٸًَؾُٝع ايعٹ ايهطٚض ٫ ٚ. (35)َّٔ َؿّٗٛ ايتك

ٛټ ؾٳٖو أقٌٝ يف اٱميإ ايتكًٝسٟ  ّ إمنا ٖٛ يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع اعتكازٷيف إٔ َؿّٗٛ ايتك

 .(36)باهلل

ٛټٛٵإٕ دٳ ٌٸٖط َؿّٗٛ ايتك ٌٸ ّ ٖٛ إٔ ٚدٛز ن ـ َٔ  ٔٷٖٵضٳ خٺسٳسٳ ممهٔ ايٛدٛز ٚن

ٌٻ ق١ هلل ععٻ١ٝ ـ بايكسض٠ اـ٬ٓايٓاس١ٝ ايعًٓ ميهٔ بٝإ ٖصا ا٭قٌ اؾٖٛطٟ ع٢ً ٚ. ٚد

 (:ا٭قٌ زؾهٌ ا٭قٌ اٯتٞ )

ٌٸ ا٭قٌ ز إشا  tإمنا ٜٛدس يف ايٛقت  Xإٕ  Xممهٔ ايٛدٛز باغِ  ـ يف َٛضز ن

 .Xل ن١ْٛٓٝ قس سٖك tنإ اهلل يف ايٛقت 

ٕ اهلل ؾططّا عًّٓٝا نطٚضّٜا يف مجٝع املػاضات ّٓا يهٛإٕ ا٭قٌ )ز( يٝؼ َبِّ

ٟٸ ّا يٛدٛز َٓطكٝٸ ايع١ًٝٓ ؾكط، بٌ ٖٛ نصيو ٜػتًعّ إٔ ٜهٕٛ اهلل ٖٛ ايؿطط ايهطٚض

 ه١ٓ ايٛدٛز.مممجٝع ا٭َٛض 

١َ ا٭ٚىل َٔ اغتس٫ٍ غٜٛٔ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿهط٠ اييت ْطاٖا يف املكسٸ

)ز( قشٝشّا )ٚوتٌُ باملٓاغب١ إٔ ٜهٕٛ  إشا نإ ا٭قٌ برلٕ إمنا تهٕٛ قشٝش١ّ

ٖصا ا٭قٌ قشٝشّا(. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ غٝهٕٛ اهلل ؾططّا عًّٓٝا نطٚضّٜا يف مجٝع 
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ٔٵ ١ ا٭قٌ )ز( َطتبطّا يف َٔ غرل املعًّٛ َا إشا نإ استُاٍ قشٸ املػاضات ايع١ًٝٓ. ٚيه

ل ٚسكٍٛ ا٭قٌ ؼٗكط إٔ َٔ تصٗن ٫ بٴسٻل ا٭قٌ )أ( أّ ٫. ٚا٭غاؽ عكٍٛ ٚؼٗك

ٌّ َٓاغب١ يف  ١ّعًٓ Xٕ ا٭قٌ )أ( ٜػتًعّ إٔ ٜهٕٛ أٱثبات ٚاقع١ٝ ايتذطب١، ٚ )أ( نطٚض

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ َٔ خ٬ٍ إثبات ٚدٛز املاْع ضقِ  .Sل ايتذطب١ ٚؼٗك زإها

ب ل. ٜصّٖ عجُٗا( إثبات إٔ ا٭قٌ )أ( مل ٜتشٖك( )ايًصٜٔ تكسٻ2( أٚ املاْع ضقِ )1)

(، 1ل املاْع ضقِ )إٔ ا٭قٌ )ز( ميٓع َٔ ؼٗك َٔ ، ٚع٢ً ايطغِدٛضزٕ إىل ا٫عتكاز بأْ٘

. َٚٔ ٖٓا (37)(2ل املاْع ضقِ )ل أٚ عسّ ؼٗكيصيو بتشٗك يف عسّ ٚدٛز ق١ًٺ ٫ ؾٳٖوأْ٘  إ٫ٓ

٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜعذع عٔ ضؾع (، ٚيهٓٸ1َٔ املُهٔ يٮقٌ )ز( إٔ ٜطؾع املاْع ضقِ )

ٓا إٔ َٔ خكا٥ل تٓاغب ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ اٱميا١ْٝ ٜٵ(; إش نُا غبل إٔ ضَأ2املاْع ضقِ )

ّٷ إٔ ايتذاضب ايٓاظط٠ إىل اهلل إشا ناْت سكٝك١ّٝ  Sٌ اهلل. إشا نإ يـ بٳَٔ قٹ ؾٗٞ إشلا

ٔٵSسكٝك١ٝ عٔ اهلل إشٕ ٜهٕٛ اهلل قس أضاز إٔ ٜٴعٗط ْؿػ٘ يـ  ػطب١ْ ٌٸ . ٚيه  يٝؼ ن

ُّا ع٢ً ٖصٙ اـكٛقٝٸ١ َٔ ايتٓاغب. تٵإىل اهلل تؿتٌُ سٳ يف ظاٖطٖا ْاظط٠ّتبسٚ  ػطب١ٺ

ٜػ١ ترلٜعا ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ناْت ع٢ً ايسٚاّ تعٝـ ٖادؼ إٔ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايكسٸ

ٛٳ ٌٸٖٵتبسٚ ايتذاضب اي  ػطب١ٺ ١ُٝ ع٢ً ؾان١ً ايتذاضب اؿكٝك١ٝ; ٫عتكازٖا إٔ يٝؼ ن

ـٷ ٖٞ ػطب١ْ إىل اهلل تبسٚ يف ظاٖطٖا ْاظط٠ّ  سكٝك١ٝ عٔ اهلل، بٌ إٕ بعهٗا ظا٥

 زٵٚكازع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ اهلل يف ٖصٙ ايتذاضب ايعا٥ؿ١ مل ٜٴٔط

ٞ ًٚعٹ إٔ اهلل ـ طبكّا يٮقٌ )ز( ـ ٖٛ نصيو ؾطْط إظٗاض ْؿػ٘ يًؿدل اجملطِّب. إ٫ٓ

ٟٸ ٛٳيف ؼٗك نطٚض اؿكٝك١ ؾإٕ ٫ظّ ا٭قٌ )ز( إٔ  ١ُٝ أٜهّا. ٚيفٖٵل ايتذطب١ ايعا٥ؿ١ ٚاي

مل ٜهٔ  ّٞ يف مجٝع ايتذاضب; غٛا٤ أنإ قاقسّا ٱظٗاض ْؿػ٘ أًٚعٹ اهلل ؾطْط

ل مجٝع ا٭َٛض ُا أَهٔ ايكٍٛ بؿإٔ ا٭قٌ )ز(: إٕ اهلل ٜأشٕ بتشٗكبٳضٴٚقاقسّا شيو. 

ِٸ يف  َٔ املٛدٛزات ٚايتذاضب ٚا٭سساخ ـ زٕٚ إٔ ٜككس إظٗاض ْؿػ٘ املُه١ٓ ـ ا٭ع

ٕٵ قًٓا غرل شيو غٛف ٜعٍٚ ايتُاٜع ايصٟ ٜعتكس ب٘ امل٪َٕٓٛ  مجٝع ا٭َٛض املُه١ٓ. ؾإ

ٌٕ ١( ٚبني ايتذاضب ايعا٥ؿ١ تكًٝسٟ ٚأقٌٝ بني ايتذاضب اؿكٝك١ٝ )ايتذاضب اٱشلٝٸ بؿه

ٛٳ  ١ُٝ )ايتذاضب ايؿٝطا١ْٝ(.ٖٵ/ اي

ٚٸ :ٜٔٵدٛضزٕ إىل ايؿكٌ بني َٛضزٳ ـٵٚبصيو ٜعُس دٹ سٝح ٜككس اهلل  :ٍاملٛضز ا٭
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س ؾكط. ٜٚ٪ٚن ز ايػُاح عسٚخ ػطب١ٺسٝح ٜككس اهلل فطٻ :ٚاملٛضز ايجاْٞ ;ػطب١

َتني ع٢ً أْ٘ با٫يتؿات إىل ٖصا ايؿكٌ ٚايتؿهٝو ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً خطأ املكسٸ

بني  ٢ َٔ ٚد١ٗ ْعط امل٪َٓني ٖٓاى ؾطمٷايجا١ْٝ ٚايجايج١ َٔ اغتس٫ٍ غٜٛٔ برلٕ. ٚستٸ

ٛٳ ٚميهٔ إثبات عسّ  .١ُٝ ٚايعا٥ؿ١ بؿإٔ اهللٖٵايتذاضب اؿكٝك١ٝ بؿإٔ اهلل ٚايتذاضب اي

ل ايٓعط عٔ إثبات عسّ ٚدٛز اهلل; مبع٢ٓ إٔ إثبات عسّ ؼٗك ١ٝ بػضٸًٚل ؾطط ايعٹؼٗك

يف إثبات عسّ ٚدٛز اهلل. ٚبصيو ٫ تكٌ  ي٘ؾطط ايع١ًٝٓ يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ٫ نطٚض٠ 

١ٝ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهٝو يف ؾطط ايعًٓ ٔ ضاٜت ٚغٜٛٔ برلٕ ـ يف إثبات عسّدٗٛز ٜٚ

. ٚيف اؿكٝك١ ؾإْ٘ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ إىل ْتٝذ١ٺ ،يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ مبجاٍ ايسٚا٤ اـامٸ

خاقٸ١  ٞ يف ػطب١ٺًٚأْ٘ ٫ ق١ً ي٘ مبا إشا نإ ايؿطط ايعٹ ضغِ إَهإ ا٭قٌ )ز(، إ٫ٓ

 .(38)لل أّ مل ٜتشٖكقس ؼٖك

 

 ــــــ ح: اهفصى بني ُ٘عني ًّ اهتذازب اهدَِٙٚٞسـ اهسأٜ املقَت4

ٖٛ عسّ ايؿكٌ ٚايتؿهٝو بني أْٛاع  املتكسَِّنيإٕ املًشٛظ يف ن٬ ايطأٜني 

ٛعني ٚغٓدني ح يف ٖصٙ املكاي١ ٖٛ ايؿكٌ بني ْطٳايتذاضب ايس١ٜٝٓ. ٚإٕ قٛض ضأٜٓا املكتٳ

 َٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ.

ح. طٳدٛضزٕ يف بٝإ ايطأٟ املكتٳ ـٵَباؾط يٓكس ضأٟ دٹ ٌٷٖٓاى تسخټٚيف ٖصا ايبني 

يف ايٓعط١ٜ ايع١ًٝٓ يٲزضاى، ٚبٝإ  يف َعطض ْكس ضأٟ دٛضزٕ ميهٔ اـٛض َٔ د١ٗٺٚ

ض طٵع٢ً َؾ ،أخط٣ نُا ميهٔ َٓاقؿ١ ضأٜ٘ َٔ ْاس١ٝٺ ;ْكاط نعؿٗا ْٚٛاقكٗا

 ايكبٍٛ بٗا.

يف ٚدٛز ْٛاقل يف ضأٟ غطاٜؼ، َٚٔ ٖٓا ؾكس غع٢ ايبعض إىل إظاي١  ٫ ؾٳٖو

. إٕ َٔ بني (39)ٚإناؾ١ بعض ايكٝٛز عًٝ٘ ،تًو ايٓٛاقل َٔ خ٬ٍ تٛنٝض ٖصا ايطأٟ

١ ع١ًٝٓ اٱزضاى ٖٞ تًو اييت تطتبط بإزضاى ا٭َٛض غرل املازٸ١ٜ. نٝـ ْكاط نعـ ْعطٜٸ

١ بٛاغط١ سؿغ ا٭قٍٛ املصنٛض٠ يف ٜميهٔ تٛدٝ٘ ٚتؿػرل إزضاى ا٭َٛض غرل املازٸ

 اـٛض يف ٖصا املٛنٛع بايتؿكٌٝ. ػع اجملاٍ ٖٓا إىل١ اٱزضاى؟ ٫ ٜتٻْٝعط١ٜ عًٓ

ٔٵ عٓكطّا  «ايبٝإ»ميهٔ ايكٍٛ يف ضؾع ٖصا ايٓكل: َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ْعتدل  ٚيه
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ٝٸ تأنٝس ع٢ً ميهٔ اي «ايع١ًٝٓ»٫ّ َٔ ايتأنٝس ع٢ً سٳأخط٣: بٳ ٚبعباض٠ٺ ،ّا يف اٱزضاىأقً

ٖٛ إٔ ٚدٛز شيو ا٭َط ع١ًٓ يف  ٜهٕٛ غبب ا٫عتكاز بإزضاى إَٔط . تاض٠ّ«ايبٝإ»ٚ «ايع١ًٝٓ»

ٜهٕٛ غبب شيو ٖٛ إٔ  ٚتاض٠ّ ;ل اٱزضاى )نُا شنط يف ْعط١ٜ ع١ًٝٓ اٱزضاى(ؼٗك

ٟٸ شيو ا٭َط عٓكطٷ ٟٸيف بٝإ ا٭ثط أٚ اٯثاض اييت ْؿاٖسٖا. ٚع٢ً  نطٚض ٍٕ أ ؾإْٓا  سا

١ ايتػًِٝ ايٓعط عٔ ٖصٙ ايٓٛاقل ٚغا٥ط ْكاط ايهعـ، ْٓطًل َٔ ؾطنٝٸ بػضٸ ،ٖٓا

 ١.دٛضزٕ اْط٬قّا َٔ ٖصٙ ايؿطنٝٸ ـٵبتُاَٝٸ١ ٖصا ايطأٟ، ْٚسخٌ يف َٓاقؿ١ ضأٟ دٹ

١ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ إؾها٫ت دٛضزٕ ع٢ً أزي١ َٚٔ خ٬ٍ ايتػًِٝ بٗصٙ ايؿطنٝٸ

ٚٸ  َا. ٚقا٥ب١ إىل سسٛ ٍ َكٓع١ْايطأٟ ا٭

ِ َٔ إؾها٫ت دٛضزٕ، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ وطظ ًَػٵٖٚٓا ْكذلح ضأّٜا ثايجّا ٜٳ

ٞٸٛٵايؿطا٥ط شات ايك١ً. إٕ اَؾ شلصا ايطأٟ ٜهُٔ يف ايتُاٜع بني فُٛعتني  ٖط ا٭قً

 :َٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ

 ٌُ ع٢ً َعاٜرل خاقٸ١.: ايتذاضب ايس١ٜٝٓ اييت تؿتاجملُٛع١ ا٭ٚىل

 ١ٜٝٓ املؿتكط٠ إىل تًو املعاٜرل.ايس : ايتذاضباجملُٛع١ ايجا١ْٝ

ٞٸٚبؿإٔ اجملُٛع١ ا٭ٚىل ٜبسٚ أْ٘ ستٸ يًتذطب١  ٢ انتؿاف ايتؿػرل ايطبٝع

ٝٸ ايس١ٜٝٓ ٫ ٜ٪زٸٟ  ١ شلا.إىل إْهاض ايك١ُٝ ايكطٜٓ

ٞٸ يًتذطب١ ٜ٪زٸٟ إىل  ٚأَا بؿإٔ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ؾإٕ انتؿاف ايتؿػرل ايطبٝع

ٝٸ تٗا ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٟٝ إىل إْهاض سذٸيٞ ؾإْ٘ ٜ٪زٸ١، ٚبايتاإْهاض قُٝتٗا ايكطٜٓ

 ٚاملعطؾ١ٝ.

 :ايتاي١َٝات َٔ ا٫يتؿات إىل املكسٸ ٫ بٴسٻح طٳٚيبٝإ ٚتٛدٝ٘ ايطأٟ املكتٳ

َٸ١ هلل.ـ أقٌ ايع1ًٓ  ١ٝ ايته١ٜٝٓٛ ايعا

ًُكاقس ايعك١ٝ٥٬ ٚاؿه١ُ، يـ أقٌ عك١ْٝ٬ إضاز٠ اهلل )تبعٝٸ١ اٱضاز٠ اٱشل١ٝ 2

كاف اهلل باؿه١ُ. ٚيف اؿكٝك١ عٔ ايًٗٛ ٚايًعب(. إٕ ٖصا ا٭قٌ ٜٓبجل عٔ اتٸس ٚايبٴعٵ

ِٷإسٝح   ح َٚا ىايـ اؿه١ُ ٚايعكٌ.بٳؾإْ٘ ٫ ٜكسض عٓ٘ ايعٳ ٕ اهلل سهٝ

ًٗا ٚأغبابٗا ًَـ ا٭قٌ ايه٬َٞ ايكا٥ِ ع٢ً دطٜإ ا٭َٛض ع٢ً أغاؽ عٹ3

ِٸ أب٢ اهلل » ايكاعس٠ ايه١َٝ٬ ايكا١ً٥: بٝاْ٘ يف ايطبٝع١ٝ ٚاملتعاضؾ١، ٖٚٛ ا٭قٌ ايصٟ ٜت
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ؼ َٔ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف بٳتٳِك، ٖٚٛ ايكٍٛ امُل«بأغبابٗا إٔ هطٟ ا٭َٛض إ٫ٓ

. طبكّا شلصٙ ايكاعس٠ ؾإٕ اهلل ٜكّٛ ببعض ا٭عُاٍ (40)املكازض اٱغ١َٝ٬ بٗصا املهُٕٛ

ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ إشا أضاز إٔ َٔ شيو إٔ املطٜض ٤ٚ أغبابٗا املعتاز٠. ٛٵيف إطاض ٚنٳ

ٔ عًٝ٘ ايطدٛع إىل ايطبٝب، ًٜٚتعّ بإضؾازت٘ ٚتطبٝل ٚقؿت٘ ٜؿؿ٢ بإشٕ اهلل ٜتعٝٻ

 ايطب١ٝ.

ٚٸ اغتٓازّا إىلس ْ٪ٚنٚ  تكع يف ايعامل إ٫ٓ ٍ ع٢ً أْ٘ يٝؼ ٖٓاى سازث١ْا٭قٌ ا٭

ٕٕ ٌٸٌ اهلل. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ؼٗكبٳَٔ قٹ تهٜٛينٸ بإش اع ا٭ؾعاٍ ٚاؿطنات َٔ أْٛ ْٕٛع ل ن

َٸ١ هلل.إمنا تكع نُٔ َػاض ايعًٓ  ١ٝ ايته١ٜٝٓٛ ايعا

ٛ َٚا ىايـ ٗٵح ٚايًٖبٳا٭قٌ ايجاْٞ ؾإٕ اهلل ٫ ٜؿعٌ ايكبٝض ٚايعٳ اغتٓازّا إىلٚأَا 

ل ايعكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ اهلل يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ ـ اييت تتشٖك

ٕ اهلل يف ٖصٙ اؿاي١ إأضاز إٔ ٜٴعٗط ْؿػ٘ يكاسب ايتذطب١; إش  ـ خامٸ بػبب تٓاٍٚ زٚا٤ٺ

ّٛا َٚا ىايـ ايعكٌ. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاضب ػٵغٝهٕٛ طَعاش اهللص قس اضتهب َي

ٞٸٖٵٚٳ ُٸ ٚبعباض٠ٺ، ٚكازعٷ ُ ؾا٤ املػًُني بـ طٳف ايعٴطٵ٢ يف عٴأخط٣: إْٗا ػاضب تٴػ

ؾا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ تهُٔ يف طٳٖٛادؼ ايعٴ . ٚنُا ْعًِ ؾإٕ إسس٣«ايتذاضب ايؿٝطا١ْٝ»

ٛٳ ا ٛٵ١ُٝ ٚايتذاضب اؿكٝك١ٝ. ٚيهٞ وطظٚا ٖصا ا٭َط ؾكس غعٳٖٵايتُٝٝع بني ايتذاضب اي

َا ًٜٞ  ، ٚغٛف ْعٌُ يفز٠ْإىل بٝإ َعاٜرل يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ اؿكٝك١ٝ. ٖٚصٙ املعاٜرل َتعسِّ

ز١ٜٝٓ َا أَهٔ إدطا٤  يف ػطب١ٺ كت ٖصٙ املعاٜرلع٢ً اٱؾاض٠ إىل بعهٗا. ٚؾُٝا يٛ ؼٖك

ٛټ ّ ا٭قٌ )أ( ؾٝٗا، نُا ميهٔ يف ايٛقت ْؿػ٘ اٱداب١ عٔ إؾها٫ت دٛضزٕ يف ايتك

ّٸًٚايعٹ  هلل. ٞ ايعا

ٛټٓا ـ ٜ٪ٚنٜٵأخط٣ ؾإٕ دٛضزٕ ـ نُا ضَأ َٚٔ ْاس١ٝٺ ّ س ع٢ً أْٓا يٛ قبًٓا بايتك

ّٸًٚايعٹ ٌٕ ٞ ايعا ّٸ هلل بؿه َٳٚدب عًٝٓا ا٫عتكاز ب عا أضاز ايعٗٛض يف  ٔٵإٔ اهلل ٖٛ 

ٛٳ أخط٣: إٕ اهلل ٖٛ ايصٟ قكس إٔ ٜٴعٗط ْؿػ٘ يكاسب  ٚبعباض٠ٺ، ١ُٖٝٵايتذاضب اي

ٔٵبػبب تٓاٚي٘ زٚا٤ خاقٸ ;ايتذطب١ با٫يتؿات إىل ا٭قٌ ايجاْٞ )أقٌ عك١ْٝ٬  ّا. ٚيه

أؾعاٍ اهلل( ْػتٓتر إٔ اهلل ٫ ٜطٜس أبسّا إٔ ٜٴعٗط ْؿػ٘ َٔ خ٬ٍ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ 

ٛٳ طت املعاٜرل ك١ بػبب تٓاٍٚ ا٭ز١ٜٚ. ؾُٝا يٛ تٖٛؾ١ُٝ أٚ ؾب٘ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ املتشٚكٖٵاي
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ِٸ ض عسّ ٚدٛز ؾطط اؿهٛض ٚؾطط يف ايٛاقع إْها املٓؿٛز٠ يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٜت

هض إٔ اهلل يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاضب ايع١ًٝٓ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذاضب ايس١ٜٝٓ، ٜٚتٸ

َٴَتعًٓ ٖا. ٚأَا با٫يتؿات إىل ا٭قٌ ايجايح )أقٌ سٴٛدٹل يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ، نُا أْ٘ 

أضاز إٔ  دطٜإ ا٭َٛض بأغبابٗا ايطبٝع١ٝ ٚايعاز١ٜ( ؾُٔ ايٛانض دسّا إٔ ايؿدل إشا

ِٸ بٝاْٗا َات. إٕ ٖصٙ املكسٸٔ عًٝ٘ إٔ ٜطٟٛ بعض املكسٸز١ٜٝٓ تعٝٻ ىٛض ػطب١ّ َات ٜت

ٌٕ ّٸ بؿه ط ٚايػًٛى ايعطؾاْٞ. ٚاملًؿت أْ٘ يف بعض املٛاضز ٜهٕٛ ٝٵيف َػاض ايػٻ عا

ّٕ مبع٢ٓ إٔ ايعاضف ٜٓكض ت٬َٝصٙ يف ايعطؾإ ، َاتدع٤ّا َٔ ٖصٙ املكسٸ خامٸ تٓاٍٚ طعا

ّٕ بتٓاٍٚ ّٕخامٸ طعا ، بٌ َٚٔ املُهٔ خامٸ ، أٚ ٜٓكشِٗ بإٔ وذُٛا عٔ تٓاٍٚ طعا

ّٕ نطٚض١ٜ يًشكٍٛ ع٢ً ايهؿـ ٚايؿٗٛز  ١َّٔ َكسٸَعٝٻ إٔ ٜعتدل ايعاضف تٓاٍٚ طعا

٢ يًعاضف يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ اييت تعٗط َٔ . َٔ ايٛانض إٔ اهلل ٜتذًٓايعطؾاْٞ اـامٸ

ٞٸ ايعاضف يًُكسٸ ٕٵاٯت١َٝات املؿت١ًُ ع٢ً ايؿطا٥ط خ٬ٍ ط ٞ نإ ٖصا ايتذًٓ ، ٚإ

عا٤ بإٔ ٖصٙ ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ ا٫زٸل عدل ادتٝاظ َطاسٌ طبٝع١ٝ خاقٸٜتشٖك

ِٸ إهازٖا َٔ قٹ ٌ اهلل، َٚٔ ٖٓا بٳايتذاضب اييت تؿتٌُ ع٢ً ايؿطا٥ط اٯت١ٝ إمنا ٜت

َٴ ٌ ٖصا ايؿدل قس متٸ بٳٔ قٹظّا. نُا إٔ ػطب١ اهلل َطٳشٵٜهٕٛ ؾطط اؿهٛض 

ٌٕ َٴبٳَٓاغب َٔ قٹ إهازٖا بؿه ظّا أٜهّا. طٳشٵٌ اهلل ْؿػ٘، ٚبصيو ٜهٕٛ ؾطط ايع١ًٝٓ 

ٌ ايطبٝع١ٝ مبٛدب ايكاعس٠ ايكا١ً٥ بـ ًَٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ا٭َط قس متٸ بٛاغط١ ايعٹ

ٍٛ: إٕ ا٭قٌ . ٚبصيو ميهٔ ايك«دطٜإ ا٭َٛض بأغبابٗا ٚعًًٗا ايطبٝع١ٝ ٚا٫عتٝاز١ٜ»

 ـٵ)أ( هطٟ يف ايتذاضب ايس١ٜٝٓ املؿت١ًُ ع٢ً ؾطا٥ط خاقٸ١، ٚتهٕٛ إؾها٫ت دٹ

 .دٛضزٕ يف ٖصا ايؿإٔ َٓتؿ١ّٝ

 ،. ٖٚصٙ ايؿطا٥ط َصنٛض٠ْز٠ْٚأَا ؾطا٥ط ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ اٱشل١ٝ ؾٗٞ َتعسِّ

ؾا٤ اٱغ٬َٝني طٳطٜٔ ايػطبٝني أٚ بني ايعًُا٤ ٚايعٴغٛا٤ بني املؿٚه ،ٚتكع َٛضزّا يًبشح

 :ايتايٞأٜهّا. ٚقس شنط زٜؿٝؼ بعض ٖصٙ ايؿطا٥ط ع٢ً ايٓشٛ 

 ـ ا٫ْػذاّ ايباطين ٚاـاضدٞ.1

 ـ اؾتُاٍ ايتذطب١ ع٢ً مثاض أخ٬ق١ٝ ٚضٚس١ٝ.2

 )املتعاضؾ١(.١ نػٝٸشٴضثٛاُ٭ـ ا٫ْػذاّ َع ايتعايِٝ طايس١ٜٝٓص 3
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َٸ١ 4  يكاسب ايتذطب١.ـ تكِٝٝ ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ايٓؿػ١ٝ ٚايص١ٖٝٓ ايعا

 .(41)َٔ ػطبت٘ ـ عُل ٚس٠ٚ٬ َا ٜصنطٙ قاسب ايتذطب١ ع٢ً أغإؽ5

ـ  َٔ شيو أْ٘ قٌٝٚؾا٤ املػًُني أٜهّا. طٳٖٚٓاى َعاٜرل أخط٣ َصنٛض٠ بني ايعٴ

يػا٥ط ايهؿٛف  َعٝاضٷ ،بػبب عكُت٘ ;ـ ٚؾٗٛز املعكّٛؿٵ: إٕ َنع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ

ـ نُا ٜكٍٛ ابٔ عطبٞ ـ إشا مل ٜٓػذِ َع  ـ ايعاضفؿٵٚايؿٗٛز. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َن

ـ ا٭ْبٝا٤ ٖٛ املعٝاض; ٚإٕ ٖصا ايتٓايف غٛف وهٞ عٔ ؿٵـ ا٭ْبٝا٤ نإ َنؿٵَن

ٌٕ  .(42)ـؿٵيف ػطب١ قاسب ايَه ٚدٛز خً

ٜٳ ٙ يف آثاض ايعًُا٤ املػًُني ٖٛ عسّ كايؿ١ ايتذطب١ طٴِنشٹ زٴٔطٚاملعٝاض اٯخط ايصٟ 

(. ٜكٍٛ ابٔ 3ٖٚصا املعٝاض ٖٛ تكطٜبّا شات املعٝاض ضقِ )ايس١ٜٝٓ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، 

نات٘ طٳـ ٚايؿٗٛز أْ٘ ٜعٌُ يف سٳؿٵعطبٞ يف ٖصا ايؿإٔ: يٛ ازٸع٢ قاسب ايَه

ٝٵسٳ١، ٓات٘ ع٢ً تطبٝل ا٭ٚاَط اٱشلٝٸَهٚغٳ  ٬ ؾٳٖوإٔ أؾعاي٘ ناْت ؽايـ ايؿطٜع١، ؾ بٳ

 .(43)بني ا٭َٛض ض يًدًطيف إٔ ا٭َط قس اؾتب٘ عًٝ٘، ٚأْ٘ قس تعطٻ

ع٢ َٚٔ بني املعاٜرل املصنٛض٠ ٖٓا ٖٛ َعٝاض ا٫ْػذاّ َع ايعكٌ. َٚٔ ٖٓا يٛ ازٻ

ؿ٘ ؿٵؿ٘ ٚػطبت٘ ايعطؾا١ْٝ ؾ٦ّٝا ىايـ ايعكٌ ٚايدلٖإ ايعكًٞ ؾإٕ َنؿٵايعاضف يف َن

 .(44)ضَؾغٛف ٜٴطٵ

ٍٕ ٫ بٴسٻٚيف اـتاّ   دٛضزٕ. ـٵؾٹ َٔ اٱداب١ عٔ إؾها

ٚٸ ،دٛضزٕ تكسٻّ إٔ ٚٸنُٔ دٛاب٘ عٔ ا٫غتس٫ٍ ا٭ ٍ، قس اعتدل ٚدٛز ٍ يًطأٟ ا٭

ل ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ َتٓاؾّٝا َع سان١ُٝ ١ٝ ا٭َٛض ايطبٝع١ٝ يف ؼٗكًٚايتؿػرل ايطبٝعٞ ٚعٹ

ٌ ايطبٝع١ٝ يًتذطب١ ًَس ع٢ً أْ٘ َع ٚدٛز ايعٹاهلل ٚإضازت٘ املطًك١، َٚٔ ٖٓا ؾكس أٖن

 ٌ ٚا٭غباب اٱشل١ٝ.ًَهٔ اؿسٜح بعس شيو عٔ ايعٹايس١ٜٝٓ ٫ ٜعٛز َٔ املُ

ٔٵ ط اضتباط ُا ؾػٸبٳع٢ً ن٬ّ دٛضزٕ ٖٛ أْ٘ ضٴ زٴٔطٜبسٚ إٔ اٱؾهاٍ ايصٟ ٜٳ ٚيه

ايتؿهٝو يف اؿان١ُٝ املطًك١  زٴٔطاؿاي١ ايٓؿػ١ٝ باؿان١ُٝ املطًك١ هلل، عٝح ٜٳ

ّٝا ًٌٚ ؾططّا عٹهلل بعس ظٗٛض اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ٚايػاٜهٛيٛد١ٝ; ٭ٕ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ امتجِّ

ِٸ ايتؿهٝو باؿان١ُٝ املطًك١ هلل. ٚيف اؿكٝك١  نطٚضّٜا يعٗٛض اهلل، ْٚتٝذ١ّ يصيو ٜت

ٕٸ ،«َٔ ا٭ز٢ْ إىل ا٭ع٢ً»ٔ ا٭َطٜٔ ٜٵؾإْ٘ ٜٓعط إىل ايع٬ق١ بني ٖصٳ ظٗٛض اهلل  ٚنأ
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ٔٵ َطتبْط َٔ »ميهٔ ايٓعط إىل ٖصٙ ايع٬ق١  بعٗٛض ٖصٙ اؿاي١ ايػاٜهٛيٛد١ٝ. ٚيه

٢ إشا نإ ايتذًٓٞ ٚايعٗٛض بٝس اهلل ـ )ٖٚٛ نصيو( ـ مبع٢ٓ أْ٘ ستٸ ،«ا٭ع٢ً إىل ا٭ز٢ْ

ِٸؾإٕ اهلل إشا أضاز إٔ ٜتذًٖ ٜهٕٛ ٜتذ٢ًٓ. ٚبصيو  ٢ ؾإْ٘ ٜعٌُ ع٢ً إهاز تًو اؿاي١، ث

٘ٷبٳايتأثرل َٔ قٹ سٝح هطٜٗا  ،بػا٥ط أؾعاٍ اهلل ٌ اهلل. ٚيف ايٛاقع ؾإٕ ٖصا ا٭َط ؾبٝ

ّ شنطٙ بؿإٔ ايكاعس٠ ت٘ يف إدطا٤ ا٭َٛض بأغبابٗا )ع٢ً َا تكسٻٓٻع٢ً أغاؽ غٴ

َٔ شيو أْ٘ ٜعٌُ ع٢ً ٚ(. «بأغبابٗا أب٢ اهلل إٔ هطٟ ا٭َٛض إ٫ٓ»ايه١َٝ٬ ايكا١ً٥: 

١ بٛاغط١ خاقٸ بٛاغط١ ايسٚا٤، ٚإٔ ؾطط ؾؿا٤ املطٜض ٖٛ إهاز ساي١ٺؾؿا٤ املطٜض 

 ايسٚا٤ يف املطٜض.

بني ظٗٛض اؿاي١ ايػاٜهٛيٛد١ٝ ٚبني  ٚبٗصا ايبٝإ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى تعاضضٷ

إشا ناْت ٖصٙ اؿاي١ ايػاٜهٛيٛد١ٝ بطبٝع١ اؿاٍ غرل  ،ْعِ .اؿان١ُٝ املطًك١ هلل

١ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ـ اييت ٚبا٫يتؿات إىل َعاٜرل قشٸ ،١ ايس١ٜٝٓبػبب ا٭زٓي ;َٓاغب١ٺ

ٚنصيو با٫يتؿات إىل ا٭قٌ ايجاْٞ )عك١ْٝ٬ إضاز٠ اهلل  ،اٱؾاض٠ إىل بعهٗا ـ تٵَٳتكسٻ

ٚٳ ٔٵ ١ُّٝٸٖٵٚأؾعاي٘( ميهٔ اعتباض تًو ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ  إشا مل تهٔ اؿاي١  ٚظا٥ؿ١، ٚيه

 ضض َع اؿان١ُٝ اٱشل١ٝ املطًك١.ؾإْٗا ئ تتعا ايػاٜهٛيٛد١ٝ غرل َٓاغب١ٺ

 

ْٞ ٗاضتِتازـ 5  ــــــ خالص

ِٸ اؿؿاظ ع٢ً ا٭قٌ )أ(طٳبا٫يتؿات إىل ايطأٟ املكتٳ ،ّ أْْ٘تٝذ١ َا تكسٻ  .ح، ٜت

ِٸ زؾع إؾها٫ت دٹ ٜؿكٌ بني  حطٳدٛضزٕ أٜهّا. ٚنُا ضأٜٓا ؾإٕ ايطأٟ املكتٳ ـٵنُا ٜت

َٸ١. َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ، ٚشيو ني َٔ ايتذاضب ايس١ْٜٝٓٛع با٫غتٓاز إىل ث٬ث١ أقٍٛ ٖا

ح إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ إشا طٳايؿكٌ ٚايتؿهٝو ٜصٖب ٖصا ايطأٟ املكتٳ

ٝتٗا عذٸ ؾإٕ انتؿاف ايتؿػرل ايطبٝعٞ ئ ٜهطٻ ١ٺناْت ؼع٢ بؿطا٥ط خاقٸ

ـ ؿٵَهب ٘ٚأَا إشا مل تهٔ ؼع٢ بتًو ايؿطا٥ط ؾإْ ;ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ

ٞٸ ٌٷ ٔٵ٢ إشا مل ُٜه)ستٸ ايتؿػرل ايطبٝع  غٛف تٓتؿٞع٢ً عسّ ٚدٛز اهلل(  ٖٓاى زيٝ

 ـٵ١ٝ ا٭بػتُٛيٛد١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ. ٚاملًؿت أْ٘ ًٜٛح َٔ نًُات دٹاؿذٸ

ل َات خاقٸ١ يتشٗكباٱَهإ أسٝاّْا ايكبٍٛ بًعّٚ ؾطٚط َٚكسٸ ٘بأْ قبٛي٘دٛضزٕ ْؿػ٘ 
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دٛضزٕ يف اؾٛاب عٔ اٱؾهاٍ  ـٵْا ؾإٕ دٹطٵ١ٝٓ. ٚنُا غبل إٔ شَنايتذطب١ ايسٜ

 كؿٕٛ بكؿاتٺ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜتٸ ْؿػ٘ إ٫ٓ إظٗاض عسّكت إضاز٠ اهلل بُا تعًٖبٳضٴ ايكا٥ٌ:

 ، أٚ ايعًُا٤، أٚ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ يف أٚقاتٺٚايؿطؾا٤ كني، أٚ املدًكني١ )َجٌ: املتٸخاقٸ

ٓٵ ١(خاقٸ ٌٕهٹمل ٜٴ َطًل، ٚإمنا انتؿ٢ مبذطٸز ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصا  ط شيو بؿه

ايه٬ّ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓتؿٌ ضأٟ غٞ. زٟ. بطاز َٔ املعُع١; إش هب عًٝٓا ايتُٝٝع بني 

: ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ ;١ٞ ايٛاعٞ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف خاقٸعٵ: ايػٻاؿاي١ ا٭ٚىلسايتني; 

ٛٳش١ٖٝٓ خاقٸ ايه١ْٛٓٝ يف ساي١ٺ ٚسٞ(. إٕ اغتس٫ٍ غٞ. زٟ. بطاز ع ايطدٳ١ )َٔ قبٌٝ: اي

ٚٴدٹزٕٚ ا٭ٚىل. ٚستٸ ،ٜطتبط باؿاي١ ايجا١ْٝ س َجٌ ٖصا ايٛنع ٫ ٢ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ يٛ 

ٝٵسٳ١ٝ املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ. ميهٔ إثبات اؿذٸ إٔ امل٪َٓني ايصٜٔ  بٳ

يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ع٢ً ٌ ايعكبات َات تصٚي١ أٚ َكسٸَات ٚؾطٚط خاقٸٜسٸعٕٛ ٚدٛز َكسٸ

َٸٌ ٚايتسقٝل يف ٖصا  ،ض ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٜٓعطٕٚ إىل ا٭ٚىلٛٵخٳ زٕٚ ايجا١ْٝ. إٕ ايتأ

َات ايطبٝع١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً ايتذطب١ اؾٛاب َٔ دٛضزٕ ٜجبت استُاٍ اؿاد١ إىل املكسٸ

 :َات ايطبٝع١ٝايس١ٜٝٓ. ٚعًٝ٘ ميهٔ ايؿكٌ بني ْٛعني َٔ املكسٸ

ٚٸ ِٸ: املكسٸٍايٓٛع ا٭ ٘ٺ تٛظٝؿٗا بإضؾازٺ َات ايطبٝع١ٝ اييت ٜت َٔ أٚيٝا٤ ايسٜٔ  ٚتٛدٝ

ٌٕطٳٚايعٴ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، ٜٚهٕٛ شلا يف ن٤ٛ شيو  ;ٚإع ؾا٤ بؿه

ٞٸ تأثرلٷ  .دا٥ع َٚؿطٚع ٚعك٬ْ

ِٸ عسّ ايٓكض َغ: املكسٸايٓٛع ايجاْٞ ٌ ايسٜٔ بٳنٗا َٔ قٹٛٵَات ايطبٝع١ٝ اييت مل ٜت

 ،ب، بٌ قس ٚضز ايٓٗٞ عٔ ايسخٍٛ ؾٝٗا أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽػٵٝا٤ ايسٜٔ ؾشٳٚأٚي

أب٢ اهلل »ؾإْ٘ با٫يتؿات إىل ٖاتني ايٓكطتني، َٚع ا٭خص بٓعط ا٫عتباض ا٭قٌ ايكا٥ٌ: 

، ٚنصيو أقٌ عك١ْٝ٬ اٱضاز٠ اهلل، ميهٔ ايٛقٍٛ «بأغبابٗا ذطٟ ا٭َٛض إ٫ٓإٔ ٜٴ

ٟٸ تؿػرٕلٕ إ :َؿازٖا إىل ْتٝذ١ٺ طبٝعٞ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٫ ٜعين بايهطٚض٠  انتؿاف أ

 ١َْات ايطبٝع١ٝ نطٚضٜٸ١ٝ املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ، بٌ إٕ بعض املكسٸغكٛطٗا عٔ اؿذٸ

١ٝ ٬ّ يف اؿذٸًَخ خٳسٹيف اؿكٍٛ ع٢ً ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ انتؿاؾٗا ٫ ٜٴشٵ

 ا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ.

إؾها٫ت دٛضزٕ غرل ٚاضز٠ ع٢ً ٖصا  ٘ يٝػتعا٤ بأْٖصا ميهٔ ا٫زٸٚع٢ً 
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ٔ نُّٓا بإٔ إؾهاي٘ ع٢ً ٖصا ايطأٟ عٹب، بٌ إٕ دٛضزٕ ْؿػ٘ ٜٴصٵػٵح ؾشٳطٳايطأٟ املكتٳ

ل بإظٗاض ْؿػ٘ يًصٜٔ ْ٘ قس أقطٸ بٓؿػ٘ إٔ إضاز٠ اهلل قس تتعًٖإاملكذلح ئ ٜهٕٛ ٚاضزّا; إش 

ِٸ ايتأنٝس يف ايطأٟ املكتٳٚ .(45)عٕٛ بؿطا٥ط خاقٸ١ٜتُتٻ ح ع٢ً أْ٘ طٳنُا ضأٜٓا ؾإْ٘ ٜت

ع٢ً  ١ يف ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ميهٔ اعتباضٖا َؿت١ًُّبايٓعط إىل ٚدٛز ايؿطا٥ط اـاقٸ

ٌٕقٹ  ٚمبذٗٛزٺ ٚإع ٝٳِ َعطؾ١ٝ ٚأبػتُٛيٛد١ٝ، ٚإٕ ٖصٙ ايؿطا٥ط تٛدس يف ايػايب بؿه

َٔ  ح ٜٓطٟٛ ع٢ً سكا١ْٺطٳَٔ قاسب ايتذطب١. َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايطأٟ املكتٳ

 إؾهاٍ دٛضزٕ.

أخط٣، ٖٚٞ ايٓكط١ اييت  ٚيف اـتاّ هب إعاز٠ ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١ َطٸ٠ّ

اييت ؼتٟٛ ع٢ً ايؿطا٥ط اييت غبل  ،تعٛز إىل زا٥ط٠ ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ

١ٝ املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٛيٛد١ٝ يًتذطب١ ايس١ٜٝٓ املؿت١ًُ ع٢ً ايؿطا٥ط ؿذٸٖا. إٕ اطٴِنشٹ

تٗا َٝات ايػابك١ إمنا تكتكط ع٢ً قاسب ايتذطب١ ؾكط، ٫ٚ ميهٔ اعتباض سذٸٚاملكسٸ

َٸ١ّ  .(46)ٚؾا١ًَ يـ )اؾُٝع( عا
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ّٚتٕ  كتاب اهلػف ًٗآ

 ٌّٞ ّٚٞ رلتوفٞ عّ )اهقا٢ٍ( ُصٌ٘ص ًٔ  ًّ أطٚاف غٚع

 

 د. حسن األنصاري

 فرلذ الجسائريترجمة: 

 

 ــــــ متٌٔٚد

ٚأخط٣ ْؿط ظٗٛز  ;٠ ْؿطٙ اؾذلٚامتإتني; َطٸؿط َطٸايصٟ ْٴ ،ـؿٵنتاب ايَه

ٞٸدعؿط بٔ َٓكػب إىل َكطؿ٢ غايب، ْٴ  ٛض ايُٝٔ، ايهاتب ٚايساع١ٝ اٱزلاعًٝ

 ب ا٭ثط يف ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ.ٚقاس ،املعطٚف

ٔٵ ٚقس ثبت  .كنيٌ احملٚكبٳ١ اْتػاب٘ َٔ قٹيف قشٸ َٓص ْؿطٙ نإ ٖٓاى تطزٜسٷ يه

 إىل دعؿط بٔ َٓكٛض. َٔ غرل املُهٔ اْتػاب٘ ٘أْ سسٜجّا

ٛٸ ـ ايهتاب َٔ غتٸ١ ؾكٍٛ )ضغا٥ٌ(ٜتأٖي َٛنٛعاتٗا،  ٚأسٝاّْا ،ع١ يف بٓاٖاَتٓ

 ؼ.غٴ٢ يف اؾصٚض ٚاُ٭ٚقس لس ا٫خت٬ف ستٸ

ُٸ َٚا ٜٗسف إيٝ٘ ٖصا ايٓلٸ ١ٝ زضاغ١ بعض ؾكٍٛ ٖصا ايهتاب يف ٖٛ تبٝني أٖ

٢ قبٌ عٗس ٚستٸ ،َعطؾ١ َعتكسات بعض أطٝاف ايؿٝع١ قبٌ ظٗٛض ايسٚي١ ايؿاط١ُٝ

 زلاعًٝٝني ٚايكطاَط١ ا٭ٚا٥ٌ.اٱ

ٖصا ايكسز ٜػع٢ ايهاتب إىل َطادع١ َا١ٖٝ ؾكٍٛ ٖصا ايهتاب املدتًؿ١  ٚيف
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 .إش ؽتًـ َا١ٖٝ ؾكٍٛ ٖصا ايهتاب، نُا ىتًـ تاضٜذ ؼطٜطٖا; ٚدصٚضٖا

يتٓػذِ َع َعتكسات  ;َٚٔ ايٛانض زخٍٛ تعس٬ٜت ًَٚشكات عًٝٗا ؾُٝا بعس

ٚٻ٫سكّا تٵنٳٔطايؿاطُٝني اييت ُؾ ١َ عٔ ظَٔ َتكسٸ  ؾذل٠ٺْات تعٛز إىل. ؾبعض ٖصٙ املس

ـ  َباؾط٠ باجملُٛعات ا٭ٚىل ايساع١ٝ يٲزلاع١ًٝٝ بك١ًٺ ني، بٌ ٫ امتتٸايؿاطُٝٸ

، ايكطَط١ٝ يف ايعطام ٚايُٝٔ ٚايؿاّ، ؾكس ٜهْٕٛٛ اغتؿازٚا َٓٗا ؾُٝا بعس يٝؼ إ٫ٓ

 ط٠.خطاب اٱزلاع١ًٝٝ املتأخِّ تٵٚبصيو زخًَ

 

 ــــــ ذلت٘ٙات اهلتاب

ٍّ: األٗىلـ اهسضاهٞ 1  كٚف توٓقٟ غالٝ اهػٚعٞ بعض املفآٍٚ اهػٚعٚٞ؟ ــــــ ٗاألٓ

ٚٸ َٔ  ٍ )ايطغاي١ ا٭ٚىل( َٔ نتاب ايهؿـ ٜعٛز إىل اػاٙٺايؿكٌ ا٭

ز٠ يػ٠٬ ايؿٝع١ يف ايهٛؾ١، ٚقس ؾاع خطابِٗ إىل داْب خطاب ا٫ػاٖات املتعسِّ

ايكطٕ ايجايح َٚععِ ايكطٕ ْٗا١ٜ  ،نجرل٠ َٔ ايؿٝع١ ٚاٱَا١َٝ ٚايػ٠٬أخط٣ أطٝاف 

 تٵم ايؿٝع١ اٱَا١َٝ )أٟ غرل ايعٜس١ٜ(، ٚزخًَطٳايطابع اشلذطٟ، يف أٚغاط كتًـ ؾٹ

ٌ ايعٓاقط ايػ٠٬ َِٓٗ. ٚامتجِّ ٚخكٛقّا ،ٗاتِٗٚخايطت تٛدټ ،مبطٚض ا٭ٜاّ خطابِٗ

ٚٸ ٢ ملدتًـ أطٝاف ايؿٝع١ ٚاٱَا١َٝ يف ؾتٸ «املرلاخ املؿذلى»ٍ ا٭غاغ١ٝ يف ايؿكٌ ا٭

خ عٔ َؿاِٖٝ َٚكطًشات قٛضٖا يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ، ٚتتشسٻ

 َؿذلن١. 

ٞ بعض ِ عٔ نٝؿ١ٝ تًٓكقِّ با٫ط٬ع أْ٘ منٛشزٷ َٚا هعٌ ٖصا ايؿكٌ دسٜطّا

 ،ايؿٝع١ٖٝـ، يبعض املؿاِٖٝ 290ٚ 260بني  ،ا٫ػاٖات ايباط١ٝٓ ٚغ٠٬ ايؿٝع١

ُٸٚنُٛنٛع ايكا٥ِ،  ايتأٌٜٚ ايباطين ٚايطَعٟ، ١ٚ، سًٍٛ ايطٚح اٱشل١ٝ ْٚٛضٙ يف ا٭٥

َٳتٳايسضدات ٚايطټ١ٜٚ ايباط١ٝٓ، ِ ٚاملعتكسات ايػطٸايتهتټٚ ْايٛا  ٔٵب ايباط١ٝٓ، ٚتكٓٝـ 

ُٸ ،املعطؾ١ ايباط١ٝٓ ٖصٙ ١. ؾهُا ْعًِ إٔ ٚاْتػابِٗ ٚع٬قتِٗ با٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ٚا٭٥

يف أٚغاط  ١ َا نإ غا٥سّاخاقٸ١ٚ أقسّ، ؾٝعٝٸ ب َٔ َعتكساتٺاملعتكسات تتؿعٻ

 ،ّاٚبايطبع ؼٜٛطٖا ؾهطٜٸ ،اعتُازٖا ا٫ػاٖات ايباط١ٝٓ ٚغ٠٬ ايؿٝع١. ٚقس متٸ

ٟٸ تساز ايكطٕ اََٚٔ ثِ ع٢ً  ،ٚتأقًٝٗا يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذط
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غشاق١ٝ، ايصٜٔ اْؿكًٛا ١ ٚاٱاملػايني، نايٓكرلٜٸَٔ  فُٛعاتٺٌ بٳَٔ قٹ ،ايطابع

 آخط.  دصٚا َٓش٢ٶٚاتٸ، ع اٱَاَٞعٔ ايتؿٝټ ّاضزلٝٸ

سٚا ايؿاطُٝني ايصٜٔ أٜٻ، َٔ اٱزلاعًٝٝني ٚفُٛعاتٺٕ ايكطاَط١ ؾإٚنُا ْعًِ 

ٚقس ناْت ٖصٙ املعتكسات ٖٞ ا٭غاؽ يف  .ٚا َٔ ٖصا املرلاخؾُٝا بعس، اغتُسٸ

 قكٞ نجرلٷني. ٚؾُٝا بعس ُأض أٚىل ايسعٛات ايجٛض١ٜ يًكطاَط١ ايهٛؾٝٸايهٛؾ١ سني ظٗٛ

 ،اّ ايسٚي١ ايؿاط١ُٝأٜٸ ،ٗاتِٗمبدتًـ تٛدټ ،نيزلاعًٝٝٸَٔ َعتكسات ايكطاَط١ ٚاٱ

ٔٵ .عٸ ايؿاطُٞعٹعدل اٱق٬سات اييت قاّ بٗا امُل ٚبا٭خلٸ ٟٸ يه ٍٕ ع٢ً أ ميهٔ  سا

ٕٵ ،ني٬َسع١ أدعا٤ َٔ ٖصا املرلاخ يف آثاض ا٫زلاعًٝٝٸ إش لس ; ٫سك١ يف ؾذلاتٺ ٚإ

١ َا قسض عٔ دعؿط بٔ َٓكٛض ايُٝٔ، ٚخاقٸ ،ؿاتأغؼ ٖصٙ ايط٣٩ يف امل٪ٖي بٛنٕٛح

ٌٸ ٛټعٗس ايسٚي١ ايؿاط١ُٝ، قبٌ ظٗٛض َٓشاٖا ايؿكٗٞ َٔ داْبٺ يف َػتٗ شلا ، ٚؼ

ٟٸ ٞٸ ا٫عتكاز  آخط.  ٔ داْبٺَ ٚايؿًػؿ

ُٸ ١ َٔ ٖصا املٛضٚخ، نايصٟ ْكٌ نُا تساٚيت ؾُٝا بعس أسازٜح ْٚكٛم َٗ

ُٸَٔ غ٠٬ اـٓط ؿٞ، إَاّ فُٛع١ٺعٵٌ بٔ عُط اُؾؿهٻاملعٔ  ػ١، يف أٚغاط اب١ٝ ٚاملد

ّٸ ،ؿاتٷَ٪ٖي تٵَؾٔطط٣ٚ يسِٜٗ إىل َٜٛٓا ٖصا. ٚقس عٴني، ٚتٴاٱزلاعًٝٝٸ ايهتاب يس٣  نأ

ٞٸعٵٌ اُؾايؿطق١ اٱزلاع١ًٝٝ يف بسخؿإ، ٚاشلؿت ٚا٭ظ١ً يًُؿهٻ بني اٱزلاعًٝٝني يف  ؿ

هض ايّٝٛ اٱزلاع١ًٝٝ، ٚادتٗسٚا يف ْؿطٖا. نُا اتٸ ع٢ً أْٗا َرلاخٴ ،كتًـ ايبكاع

ُٸ  ع بتأٜٝس اـًؿا٤بٵع بايٖطػ١ ٚايٓكرل١ٜ، ٚمل تتُتٻبإٔ ٖصٙ ايٓكٛم تعٛز يػ٠٬ املد

 ايؿاطُٝني. 

٘ٺاب ٚاـٓطإٔ اغِ أبٞ اـٓط قشٝضٷ ٠ بعٗٛض عسٸ ابٝني ا٭ٚا٥ٌ اقذلٕ بأٚد

ٓا لس أبا اـطاب ، يهٓٸ(1)زلاعٌٝ بٔ دعؿطإ٢ ؾدل ٚستٸ ،اٱزلاعًٝٝني ا٭ٚا٥ٌ

ٞٸ ٚآضا٤ ايػ٠٬ َٔ ايؿٝع١ َص١ََّٛ  ،ٜسٜٛيٛدٝت٘ ايطزل١ٝأٚ َٚطؾٛن١ يف املصٖب ايؿاطُ

ؿات دعؿط بٔ َٓكٛض ٚبعض َ٪ٖي ،نتابات ايكانٞ ايٓعُا٢ٕ شيو يف نُا ٜتذًٓ

 .(2)ايُٝٔ

يٮؾ٬ط١ْٝٛ احملسث١ اٱزلاع١ًٝٝ ع٢ً أٜسٟ  «املصٖب اٱٜطاْٞ»ؾكبٌ إْؿا٤ 

ٛټ ٍ قُس بٔ أمحس ايٓػؿٞ ٚأبٞ ٜعكٛب ايػذػتاْٞ، ٚايصٟ نإ ي٘ بايؼ ا٭ثط يف ؼ
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ٝٸ ٚاغتبساٍ َعتكساتِٗ  ،نيُٝٸني ٚزعا٠ َا قبٌ ايؿاطَعتكسات ايكطاَط١ اٱزلاعًٝ

ٝٸايػٓٛقٝٸ ، ناْت اٯضا٤ (3)١ مبا دا٤ت ب٘ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ احملسث١١ ايػطشٝٸ١ ٚايباطٓ

ٌ آضا٤ اٱزلاعًٝٝني ايباط١ٝٓ ٚايػٓٛق١ٝ ٚايطَع١ٜ َٚعتكسات غ٠٬ ايؿٝع١ تؿٚه

ابٝني ٚعسز َٔ اب ٚاـٓطع٢ً بانٛض٠ َعتكسات أبٞ اـٓط ٚايكطاَط١ ا٭ٚا٥ٌ. ٚبٓا٤ٶ

)ايصٟ نإ ٜطًل عًٝ٘  «ايكا٥ِ»مبؿّٗٛ  تٵطْٳايػ٠٬ ٚايباطٓٝني ايؿٝع١ ُق اعاتمج

ل ٚآضا٤ غٓٛق١ٝ ٚباط١ٝٓ تتعًٖ ،«ايكاَت»ٚ «ايٓاطل»نـ  ،َؿاِٖٝ (أٜهّا «املٗس١ٜٚ»

ٞٸ ، َٚطاتب أٌٖ املعطؾ١، ٚع٬قتِٗ بعامل ايتهٜٛٔ، َٚٓتدبات بسضدات اٱْػإ اٱشل

ُٸَٔ أسازٜح ايؿٝع١ عٔ  ١، َٚكتطؿات َٔ املعتكسات ايتٛسٝس ٚايتٓعٜ٘ ١ٜ٫ٚٚ ا٭٥

٢ تعطًٝٗا، ٚاييت تٓػذِ َع ٚستٸ ،ايساع١ٝ إىل تأٌٜٚ ايؿطٜع١ ،ايباط١ٝٓ ٚايتأ١ًٜٝٚ

ؾُٝا  َٚطاتبٗا يف ع٬ق١ ايعاٖط بايباطٔ. ٚبايطبع متٸ ،غ١ٝسٵَٛنٛع زضدات املعطؾ١ ايُك

اغتبعاز ايهتب  بني ايؿاطُٝني، نُا متٸ امتاَّا تٵؾهٳتعسٌٜ ٖصٙ املعتكسات أٚ ضٴ بعسٴ

 ٜٛٗا َٔ املكازض ايطزل١ٝ ايؿاط١ُٝ. تاييت ؼ

ذ ػٵٗات ْٳإظا٤ تٛدټ ،َٓص ْؿ٤ٛ زٚيتِٗ ،ني١ ايؿاطُٝٸٚع٢ً ايطغِ َٔ سػاغٝٸ

ٌٕ ايؿطٜع١ نطزٸ َٔ املعتكسات ايباط١ٝٓ ا٭ٚىل  ػاٙ ايكطاَط١، يهٓٓا لس نجرلّا ؾع

ٚٸؿات ضَٛظِٖ ايؿهطٜٸيف َكازضِٖ سني َطادع١ َ٪ٖي ٍ، نآثاض دعؿط ١ يف عٗسِٖ ا٭

 آضا٤ِٖ املعطؾ١ٝ ا٭ٚىل باملٓع١َٛ ايؿًػؿ١ٝ يـ ّابٔ َٓكٛض ايُٝٔ. ٚقس اغتبسيت تسضهٝٸ

 . «املصٖب اٱٜطاْٞ»

َعتكسات  تٵايكطاَط١ اقذلْٳ ط َٔ اٯضا٤ املٓػٛب١ إىل فُٛع١ َُٔٳيف ٖصا ايٓٻ

ٝٸباطٓٝٸ ٖٚٛ أقسّ َٔ سٝح  ،«ايكا٥ِ»١ شات ؾش٣ٛ آضا٤ غ٠٬ ايؿٝع١ مبؿّٗٛ ١ ٚتأًٜٚ

م اٱَا١َٝ، طٳآخط َٔ ؾٹ اؾصٚض ٚاملكازض، سٝح لسٙ يف َعتكسات ايٛاقؿ١ٝ ٚبعٕض

ـ ٓاَق١ بأؾهاٍ ٚأغباب كتًؿ١، هب إٔ تٴَٔ أتباع ايكطعٝٸ بني بعٕض تٵنُا ؾاعٳ

 ٚنُاّْا يهْٛ٘ كطدّا ;ّاضٜٸصٵٚدٳ ّاأغاغٝٸ «ايكا٥ِ»ٗا. ٚبصيو أقبض َؿّٗٛ قًٚ يف

نُا اغتُطاضٖا أٚ  ،«ٗاباطٓ»ايؿطٜع١ ٚ «ظاٖط»ع٬ق١  يًكطاَط١ يف َٛنٛعات ؽلٸ

 تػٝرلٖا.ٚتعطًٝٗا 

ُٸتٛدټ تٵٚقس زخًَ ٕٵ«ايكطَطٞ»٢ ٗات كتًؿ١ ؼت َػ يف بعض  تٵتكاضبٳ ، ؾٗٞ ٚإ
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ٕ إإش ; ٚاسس٠ ١ّأٚ ٖٜٛٸ ّاادتُاعٝٸ ٌ بايهطٚض٠ عكسّا١، يهٓٗا مل امتجَِّباْٝٗا ايؿهطٜٸ

ٚايتأنٝس ع٢ً املعطؾ١  ،م ايكطاَط١ ٖٛ تأٌٜٚ ايؿطٜع١طٳ١ ؾٹ٘ ا٭غاؽ يهآؾايتٛدټ

٢ اعتكس بعهِٗ بًعّٚ ؼسٜس ايؿطٜع١ أٚ تعطًٝٗا، نُا ؾاع يف بعهِٗ ايباط١ٝٓ، ستٸ

 ،(«اؾُاع١»ؽ )يف ايع٬قات ٚاٱدطا٤ات ٚايطكٛؽ زاخٌ ٬ٍ املكسٻمَٔ ا٫ ْٛعٷ

َٔ ايتٓاغذ، ٚاْتكاٍ  عٔ آضا٤ املػايني، ناؿًٛي١ٝ، ٚا٫عتكاز بأْٛإع تٵَٚعتكسات ْؿَأ

ز أٚ ابٔ أبٞ ػني بٔ َٓكٛض اؿ٬ٓاؿٗاّ غ١. ؾاتٸايطٚح اٱشل١ٝ ْٚٛضٙ يف املطاتب املكسٻ

ٌٸايععاقط ايؿًُػاْٞ بايكطَط ٠ عكٛز َٔ ظٗٛض ايكطٕ ايطابع، أٟ بعس عسٸ ١ٝ يف َػتٗ

 ظُاعاتيع٬قتِٗ املباؾط٠ ٚايتٓع١ُٝٝ  ٔٵيًكطاَط١ يف ايهٛؾ١، مل ُٜه أٚىل ْٛا٠ٺ

ٝٸبػبب تؿاب٘ آضا٥ُٗا ايباطٓٝٸع٢ً ا٭غًب ايكطاَط١، بٌ نإ  بعض آضا٤ َع ١ ١ ٚايتأًٜٚ

 ايكطاَط١.

ٚظٗٛض ايٓكرل١ٜ ع٢ً  ١ َٔ ْاس١ٝٺايؿاطُٝٸيف ٖصٙ ايؿذل٠، أٟ قبٌ تؿهٌٝ ايسٚي١ 

أخط٣، ميهٔ ٬َسع١ أمناط َٔ  ػني بٔ محسإ اـكٝيب َٔ ْاس١ٝٺاؿٜس 

َٳِّٚ، ؾُٝا زٴ«ايكا٥ِ»املعتكسات اييت تتُشٛض سٍٛ َؿّٗٛ  ٖـ أٚ بعس 290ـ  260 ٞٵٕ بني عا

ابٝني اـٓط ٠ َٔ َرلاخبتأٌٜٚ ايؿطٜع١ ٚاٯضا٤ ايباط١ٝٓ املػتُسٸ شيو بكًٌٝ، َعطٛؾ١ّ

َٔ َسٕ ٚقط٣  تٵ١ٜ ْؿَأُات غطٸ١ يف ايهٛؾ١، أٚ ع٢ً ؾان١ً َٖٓعخاقٸٚٚاملدُػ١، 

 كتًؿ١.

ٚقطا٥ٔ تسعِ استُاٍ قسٚضٖا َٔ  ١ْـ أزٓيؿٵٚيف ايطغاي١ ا٭ٚىل َٔ نتاب ايَه

ٚقؿٗا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز بعض املكطًشات ٚاملعتكسات  فاَٝع ناييت َطٸ

ٔٵ ٖا َٔ املعتكس احملٛضٟ ٚا٭غاغٞ يس٣ ايٓكرل١ٜ ٛٸًَُٔ ايٛانض خٴ ايٓكرل١ٜ ؾٝٗا، يه

اٯضا٤  املع٢ٓ ـ ا٫غِ ـ اؿذاب. ؾٗصٙ ايطغاي١ ؽلٸ ؽ، أٟل بايجايٛخ املكسٻَا ٜتعًٖ يف

ُٸ ٞٸاملػاي١ٝ عٔ ا٭٥ يًشكٝك١ اٱشل١ٝ، ٚايصٟ  نتذػٝسٺ ×١ )زٕٚ ايتأنٝس ع٢ً اٱَاّ عً

ٛټ س عًٝ٘ ايٓكرل١ٜ(، ٚيصيوت٪ٚن ٗات يف ايتٛدټ ٫سكّا تٵ٫ت اييت سك٫ًَ أثط ؾٝٗا يًتش

 اب١ٝ. اـٓط

، |إىل ايٓيبٸ إؾاض٠ّ ،«ايػٝس ا٭ندل» ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚضٚز َكطًشات نـ

بايكٝػ١ ايطزل١ٝ  زٵٔطٗا مل تٳ، يهٓٸ(4)يف ٖصٙ ايطغاي١ ،أٚ ايٓكبا٤ ٚايٓذبا٤ ٚا٭بٛاب
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ٚٴٚاملكٓٻ ني ١ )نُا ٫ تؿب٘ آثاض اٱزلاعًٝٝٸيف املٓع١َٛ ايؿهط١ٜ يًٓكرلٜٸ تٵدسٳ١ٓ اييت 

 ١(. ل َٓٗا بايؿذل٠ ايػابك١ يٓؿ٤ٛ ايسٚي١ ايؿاطُٝٸ٢ َا تعًٖٚستٸ ،ا٭ٚىل

إىل داْب ايعٓاٜٚٔ ٚاملطاتب  «ايسعا٠»نصيو ٚضز يف ٖصٙ ايطغاي١ َكطًض 

ٗات ا٭ٚىل يًكطاَط١ املػايني، ١، ٚقس ٜعٛز إىل ايتٛدټا٭خط٣، ٚاييت ٫ ق١ً ي٘ بايٓكرلٜٸ

ٞٸ زٵٔطٚمل ٜٳ َا ًٜٞ يف خطاب ايسع٠ٛ اؿسٜح  ايكسِٜ ي٘، ٫ٚ َا ؾاع يف ب٘ املؿّٗٛ ايؿٝع

ٚنطٚض٠  ،ع٢ً سؿغ ا٭غطاض نجرلّا س ٖصا ايٓلٸني. ٜٚ٪ٚنيًكطاَط١ ٚاٱزلاعًٝٝٸ

ٌٸ ِ ع٢ً اؿكا٥ل ايباط١ٝٓ، ٖٚٛ َطًبٷايتهتټ ١ٝٓ ٚاملػاي١ٝ م ايباططٳايؿٹ َؿذلى بني ن

 ايؿٝع١ٝ يف تًو ايؿذل٠. 

ٌّ .َٔ ايطغاي١ يف َٛنٕع (5)ط٠ايؿٝع١ املككِّ طٴِنٚقس ٚضز شٹ  زٵٔطأْ٘ مل ٜٳ ٚبسٜٗ

ٞٸإ نُكطًٕض ٔٸايٓكرلٜٸ :م املػاي١ٝ ايؿٝع١ٝ، َٚٓٗاطٳ، بٌ ٜعٛز إىل ايؿٹزلاعًٝ  ١، يه

 . (6)١ايٓكرلٜٸٙ يف ايطغاي١ ا٭ٚىل ٫ ٜعين بايهطٚض٠ ٚضٚزٙ بكٝػت٘ طٳِنشٹ

ٌٸ ع٢ً املدايؿني  ـ يف ايطزٸَٔ امل٪ٚي ًَُٛغّا ايطغاي١ ا٭ٚىل دٗسّا ٚلس يف َػتٗ

َٔ اشلسا١ٜ اييت  ، ٜٚعتدلٖا خاضد١ّ«ط٠املككِّ» م ايؿٝع١ٝ، ٜٚصنطٖا بـطٳ٠٬ ايؿٹَٔ ُغ

 .(7)ؾٝٗا تٵناْت قس زخًَ

ٟٸ» ٜٚصنط يف ٖصا ايٓلٸ ٔٵ(8)«قاسب ايعَإ قًٛات اهلل عًٝ٘ املٗس ٫  ، يه

ٟٸ ٜبسٚ إٔ املطاز ب٘ عبٝس ني، أٚ إَاّ ايعَإ يس٣ ايؿٝع١ يس٣ ايؿاطُٝٸ اهلل املٗس

ٝٸ «ايكا٥ِ»٢ ١، أٚ ستٸاٱَاَٝٸ ني ا٭ٚا٥ٌ. نُا ٜبسٚ إٔ ٖصا يس٣ ايكطاَط١ ٚاٱزلاعًٝ

ّٕقسٻ ١ٺشٟ ٖٜٛٸ ايعٓٛإ ٫ ٜؿرل إىل ؾدٕل ـ ت٘ امل٪ٚي٫ ٜعطف ٖٜٛٸ ز٠، بٌ ٜؿرل إىل إَا

 ِٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بٛدٛزٙ نؿدٕل١، يهٓٸٚايؿطق١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ع٢ً ٚد٘ ايسٓق

ُٸايصٟ ٜٴ ،«ايكا٥ِ»ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ إَاّ ظَاْ٘ )يًتأنٝس ع٢ً َؿّٗٛ  قاسب »٢ ػ

 . (9)(«ايعَإ

َٸ ٖـ. 290ـ  260م ايؿٝع١ٝ املدتًؿ١ بني طٳ١ ايػا٥س٠ بني ايؿٹٚناْت ٖصٙ اؿاي١ ايعا

ٔٵ«ايكا٥ِ»ٚنإ بعض ايؿٝع١ يف ٖصٙ ايؿذل٠ ٜعتكسٕٚ بعٗٛض  نإ ٖٓاى  ، يه

م ايكطٜب١ َٓٗا. طٳ٠٬ ايؿٝع١ ٚايؿٹت٘ ايؿدك١ٝ يف َعتكسات ُغيف ايطأٟ سٍٛ ٖٜٛٸ اخت٬فٷ

 بٗصا املؿّٗٛ.  طٕٚ عٔ َعتكساتِٗ ايباط١ٝٓ َكذل١ّْقس ناْٛا ٜعبِّٚ
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ٝٸ ١ ايكا٥ِ مبشُس بٔ ا٭ٚا٥ٌ ضبطٛا ٖٜٛٸني ْٚعًِ إٔ بعض ايكطاَط١ ٚاٱزلاعًٝ

م ايؿٝع١ٝ ناْت تططح ؾهط٠ ايكا٥ِ طٳَٔ ايؿٹ ؿّاٝٵزلاعٌٝ بٔ دعؿط. نُا ٜبسٚ إٔ َطإ

ٟٸٚزٕٚ تٛٗؾ ،ت٘زٕٚ اؿسٜح عٔ ٖٜٛٸ ب٘، يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح  َعطؾ١ٺ ط أ

ٟٸ ت٘ ايؿدك١ٝ. ٜٛٸثٕٛ عٔ ايكا٥ِ زٕٚ َعطؾ١ ٖناْٛا ٜتشسٻ :أخط٣ بعباض٠ٺٚ ،اشلذط

ٚنإ خطاب ايٛاقؿ١ٝ أٚ خطاب بعض ايؿٝع١ املػايني، نُا أزب امل٬سِ، ٜ٪اتٞ 

ؾُٝا بعس َٔ ٖصا  م ايؿٝع١ٝ. ٚبايطبع اْتؿع اٱزلاعًٕٝٝٛ نجرلّاطٳعٌُ ٖصٙ ايؿٹ

 اـطاب ٚاملرلاخ يف ْؿط زعٛتِٗ. 

ٔٵ ٚقس شنط ٖصا ايٓلټ اؿسٜح  َات اييت هطٟيف املكسٸ ايٓاطكني ايػبع١، يه

 ني، ٚتطتبط نجرلّاقبٌ اٱزلاعًٝٝٸ عٓٗا َٔ ايٛانض إٔ دصٚض ٖصا املؿّٗٛ تعٛز إىل َا

ًت ؾُٝا بعس ْٛا٠ ابٝني ا٭ٚا٥ٌ، ٚاييت ؾٖهٗات اييت تٗسٟ إيٝٗا َعتكسات اـٓطتٛدټايب

ِٸم ايكطَط١ٝ ٚاٱزلطٳبعض ايؿٹ ٞ َات عٔ ػًٓاؿسٜح يف ٖصٙ املكسٸ اع١ًٝٝ ا٭ٚىل. ٜٚت

ٞٸ ٚايج٬ث١  «ايٓطكا٤»َٓٗا يف  ٌ غبع١ْٚاييت تتُجٻ ،)عؿط قباب( بٺبٳيف عؿط قٹ ايٓٛض اٱشل

ط ؿٵٕ ٖصٙ ايكباب ايعٳإ :ـ. ٜٚكٍٛ امل٪ٚي«ايهايٞ، ٚايطقٝب، ٚايباب»ا٭خط٣ ٖٞ: 

ٞٸذٴأٚ سٴ «أغتاض» س اهلل ؾٝٗا )ٖٝانٌ ٚيٝػت ٖٝانٌ ٜتذػٻ ،ب ايعًِ املهٕٓٛ اٱشل

ٔٸ ؾٝٗا ايبا ٜٚعتكس ب٘  ،×ٕٛ عٔ ايٓيبٸ عٝػ٢نُا ٜصٖب إيٝ٘ املػٝشٝٸ ،ضٟ(ٜػتذ

ُٸ ١ يف ؾهط٠ سًٍٛ ايطٚح اٱشلٝٸ ١. ٜٚٓؿٞ ٖٓا قطاس١ّغ٠٬ املػًُني يف ؾإٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٌٸ ٕٔ ن  .(10)ظَ

ٌّ ١، نُا إٔ املكطًشات اييت ٫ ميهٔ إٔ ٜعٛز يًٓكرلٜٸ إٔ ٖصا ايٓلٸ دً

ٍٸ تٵٚضزٳ ٝٸٜتعًٖ ع٢ً أْ٘ ٫ ؾٝ٘ تس ني ا٭ٚا٥ٌ، ع٢ً ايطغِ َٔ ل بايكطاَط١ أٚ اٱزلاعًٝ

٘ٺ يف بعض املؿاِٖٝ َع َا نإ َتسا٫ّٚ بني اٱزلاعًٝٝني قبٌ ظٗٛض  ٚدٛز تؿاب

ٌٸ تؿهٌٝ زٚيتِٗ )نٓكٛم  ،ايؿاطُٝني ايعامل »أٚ  «ايطؾس ٚاشلسا١ٜ»ٚيف َػتٗ

ٔٸ .أٚ آثاض دعؿط بٔ َٓكٛض ايُٝٔ( «ٚايػ٬ّ َا تصٖب إيٝ٘ تؿاقٌٝ  يف ٕ ؾاغعٷٛٵبٳاي يه

م ايباط١ٝٓ ٚاملػاي١ٝ طٳَٔ ايؿٹ املٛنٛعات، ٚميهٔ ٚنعٗا ؾكط يف إطاض َطس١ً عبٕٛض

 ١ إىل عٗس ايكطاَط١ اٱزلاعًٝٝني. ايؿٝعٝٸ

ٔٵنصيو لس َ٪ٚي َٔ  ـ ٖصٙ ايطغاي١ ٜطؾض َعتكسات ايؿٝع١ املػايني، يه
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ٖٳ ٌّسٳؾ٘ دٳسٳفُٛع َا ٚضز ؾٝٗا ٜعٗط إٔ  كض آضا٤ املٓاؾػني َٔ املػايني، ، أٟ ٜطٜس ْي

َٳ  تٵػبٳْٴ ٔٵ٫ٚ ٜطؾض ا٭غاؽ ايصٟ تػتٓس إيٝ٘ آضا٩ِٖ. نُا لس بني ايػ٠٬ ايؿٝع١ 

 . (11)ْتُا٥٘ إيِٝٗاع٢ً ايطغِ َٔ  ،ع٢ً ايػ٠٬ يف ايطزٸ ؿاتٷإيٝ٘ َ٪ٖي

ٞٸ ٚيف املكابٌ لس يف ٖصا ايٓلٸ ٌٸ تكطوني عٔ اغتُطاض ا٭َط اٱشل ٌٕ يف ن  دٝ

ُٸ ٝٸبٳخاضق١، ٚؾٳ بك٣ٛٶ ×امل٪َٓني ع أَرل١، ٚامتتټبٛدٛز ا٭٥ ١ ٗ٘ باملػٝض، ٚٚسساْ

ٟٸ. ؾهُا ْعًِ نإ يؿهط٠ املػٝض ٚاتٸ(12)اؿكٝك١ ُٸ شازٙ َع املٗس ١ٝ دٖٛط١ٜ يس٣ أٖ

ٝٸ ١، ٚؾٗس ايطدلٟ ع٢ً شيو ايكطاَط١ ا٭ٚا٥ٌ يف ايهٛؾ١ قبٌ ظٗٛض ايسع٠ٛ اٱزلاعًٝ

 .(13)يف تاضى٘

ب َٓػٛب١ ٭َرل َطٗا ٭سازٜح ٚخٴـ ٖصٙ ايطغاي١ يف خا١ْ املػا٠٫ ْكًُِّٓكا ٜٴٚمٓم

 ؿٞ ٚأَجاي٘، ا٭َط ايصٟ ميتسٸعٵعٔ دابط اُؾ تٵكًَْٴ ،شات قبػ١ َػاي١ٝ ×امل٪َٓني

 . (14)يف غ١ٓ غ٠٬ ايؿٝع١ تاضى٘ قسميّا

ُٸ نصيو لس يف ٖصا ايٓلٸ َٳ ،١َٛاد١ٗ ؾطغ١ َع أعسا٤ ا٭٥ تأٌٜٚ إىل  ٬ّٝٵٚ

 ،١١ ايٓكرلٜٸٚخاقٸ ،يف خطاب ايػ٠٬ يَ٘ا لس أَج١ً ٖٚٛ َٔ ايكطإٓ باـًؿا٤،  آٜاتٺ

ٞٸ خكا٥ل ٖصا ايٓلٸ ؾإٕ إسس٣َٔ ٖصا املٓعٛض ٚ. بتٛاتٕط بتكابٌ  ٖٛ ا٫عتكاز ايجٓا٥

ٞٸ سّا١ ايعكٛض. ْٚعطف دٝٸا٭ٚقٝا٤ ٚا٭ْبٝا٤ ٚأعسا٥ِٗ يف نآؾ نإ  إٔ ا٫عتكاز ايجٓا٥

 . (15)بني غ٠٬ ايؿٝع١ بٗصٙ ايكٛض٠ امتاَّا ؾا٥عّا

ٔٵ(16)«ا٭بٛاب»عٔ  ٚقس دط٣ اؿسٜح يف ٖصا ايٓلٸ شيو  ٔٵمل ُٜه ، يه

َع َا ٚضز يف  ١ ايطزل١ٝ، نُا ٫ ٜتؿاضى بؿ٤ٞٺبايكٝػ١ املعطٚؾ١ يف ايٓكٛم ايٓكرلٜٸ

ٝٸ ٍٸ ع٢ً شيو  بٓا٤ٶٚ. «ايباب»١ ٚقبًٗا يف َٛنٛع ايٓكٛم اٱزلاعًٝ اّ تعبرل اغتدسقس ٜس

ض يًتػٝرل ٚاٱق٬ح مبا ٜ٪اتٞ َعتكسات تعطٻ يف َٛنٛع ا٭بٛاب ع٢ً إٔ ايٓلٸ «١اؿذٸ»

ّٸ ١، إ٫ٓاٱزلاعًٝٝني ا٭ٚا٥ٌ يف زعٛتِٗ، قبٌ ظٗٛض ايسٚي١ ايؿاطُٝٸ  إٔ ْعسٸٙ باملع٢ٓ ايعا

 يف اـطاب ايؿٝعٞ.  «١اؿذٸ»ٞ ملؿّٗٛ ٚايهًٓ

ُٸ ، ٚا٫نتؿا٤ ×بعس اٱَاّ دعؿط ايكازم ^١نُا إٔ عسّ شنط أزلا٤ ا٭٥

ُٸ إىل اٱزلاعًٝني  يف ايطغاي١ ا٭ٚىل، تٓؿٞ ضدٛع ايٓلٸ «ايكا٥ِ»٢ ظٗٛض ١ ستٸبتٛايٞ ا٭٥

زلاعٌٝ ٖٛ ايكا٥ِ. ؾُٔ احملتٌُ إٔ ٜعٛز إا٭ٚا٥ٌ، سٝح ناْٛا ٜعتكسٕٚ بإٔ قُس بٔ 
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ُٸ فُٛعاتإىل  ٖصا ايٓلٸ ُٸ١ ا٭ٖٜٛٸ ِٗ أَطٴَٔ ايػ٠٬، مل ٜٗ ١ بعس اٱَاّ دعؿط ٥

ُٸ ;×ايكازم ُٸيٛدٛز خ٬ف بني ايؿٝع١ يف خ٬ؾ١ ا٭٥ ِٗ أَط ١، بكسض َا نإ ٜٗ

ٗات ؾُٝا أقشاب ٖصٙ ايتٛدټ بعضٴ. ٚقس ايتشل (17)«ايكا٥ِ»اٱمجاع ع٢ً َٛنٛع ظٗٛض 

ٝٸ ِٸ ّابعس ؾعً  باٱزلاعًٝٝني ا٭ٚا٥ٌ. بكطاَط١ ايهٛؾ١، َٚٔ ث

، ٖٚٛ َٔ املكطًشات ايكسمي١ «ا٭ٜتاّ»َا ٚضز يف ايطغاي١ ا٭ٚىل عٔ ؾٗطؽ 

ني ايطزلٞ، ٚميهٔ م املطتبط١ بِٗ، ىتًـ عٔ خطاب ايؿاطُٝٸطٳيػ٠٬ ايؿٝع١ ٚايؿٹ

م املػاي١ٝ طٳإىل ايؿٹ ١، ٜٚعٗط شيو ضدٛع ايٓلٸَكاضْت٘ َع َا ٜكابً٘ يف مناشز َٔ ايٓكرلٜٸ

ٝٸقبٌ ايٓكرلٜٸ  . (18)نيني ٚاٱزلاعًٝ

ملا ٚضز يف خطاب  َؿاب١ّٗ لس أَٛضّا (19)ايطغاي١ ا٭ٚىل َٓا يف ْلٸٚإشا تكسٻ

ٝٸ  «امٓتا٤ا٭»ني ا٭ٚا٥ٌ، ٚاـطاب ايصٟ غاز بسا١ٜ ايعٗس ايؿاطُٞ )نُٛنع اٱزلاعًٝ

ُٸني»ٚ ٔٵ«املت ٜبسٚ إٔ عًٝٓا  (. نصيو َا ٚضز يف تأٌٜٚ ايؿطٜع١ ٚأزٚاض ايٓطكا٤. يه

ٛټ ُٸػٝني، ايصٟ تأثٻاعتباضٖا َٔ مناشز ؼ ٚٵضط بٍ خطاب ايػ٠٬ املد ٙ ؾُٝا بعس غطاب سٳ

ٝٸايؿاطُٝٸ  ني. قبٌ ظٗٛض ايؿاطُٝٸ ني َٚا نإ غا٥سّاني ٚاٱزلاعًٝ

١ ٯٜات ايكطإٓ، اييت ذاٖات ايتأًٜٚٝٸٖتُاّ َٔ ا٫تٸبا٫ نُا لس مناشز دسٜط٠ّ

ٕ ايؿٝع١، ٚناْٛا ٛتأٌٜٚ آٜات ايكطإٓ اييت نإ ٜعتُسٖا املػاي ٌ ططٜك١ُا امتجِّبٳضٴ

ُٸ ٛټ . ٚقس ؾٗس ٖصا اـطاب ؾُٝا بعس َعٜسّا(20)«ايتؿػرل ايباطين»ْٛٗا ٜػ ٍ َٔ ايتش

ٝٸ خاقٸ١ يف آثاض دعؿط بٔ َٓكٛض ايُٝٔ(، ع٢ً ايطغِ َٔ ٚني )ٚايتػٝرل َع اٱزلاعًٝ

 س اٱزلاعًٝٝني يف تدل١٥ أْؿػِٗ َٔ َعتكسات ايؿٝع١ املػايني. ٗٵدٴ

ٚيف  ;(21)بّٝٛ ظٗٛض ايٓاطل ٚقٝاَ٘ «ّٜٛ ايكٝا١َ»ؾؿٞ ايطغاي١ ا٭ٚىل ٚضز تأٌٜٚ 

ِٸ ْؿؼ ايٓلٸ ٚٻ «ايهطٸ٠»ٚعٔ  ،«ّٜٛ قٝاّ ايكا٥ِ»اؿسٜح عٔ  ٜت . ٚقس (22)ٍ بايطدع١ٚتٴ٪

َٓعي١  َا ىلٸ ني ا٭ٚا٥ٌ يفٱزلاعًٝٝٸاؾصٚض ا٭ٚىل ملعتكسات ا تهٕٛ ٖصٙ أٜهّا

 . (23)«ْاطل»ايكا٥ِ نآخط 

ؾٝ٘ ا٫ػاٙ ايباطين،  ّاٝٸًٹسني تكسِٜ ايتأٌٜٚ يبعض آٜات ايكطإٓ، ايصٟ بسا دٳٚ

، «رذٳاُؿ»أز٢ْ َٔ  ِٖٚ َطتب١ْ ،«عا٠ُايسټ» طٳنٹشٴ ،(24)نايصٟ ٜعٗط يس٣ ايػ٠٬ ا٭٥ٌٚ

شيو  ، ٚقس متٸ٫سكّا زلاعًٕٝٝٛ يف ؼطٜطِٖ شلصا ايٓلٸا أناؾ٘ اٱٜٚٓبػٞ اعتباضٙ مٓم
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 .(25)َع َعتكسات اٱزلاعًٝٝني ٚايؿاطُٝني احملسث١ ؾعً٘ َتٓاغُّا

 «٠ايهطٸ»يف ايطغاي١ ا٭ٚىل َا ٚضز يف تؿػرلٖا يه١ًُ  ا ٜجرل ا٫ْتباٙ أٜهّاٚمٓم

ٟٸ ـ عٔ ايكا٥ِ سسٜحٷ (27). نُا ٚضز يف أٚاخطٖا(26)ٕ بعٗٛض ايكا٥ِآيف آٜات ايكط ، املٗس

يعٗٛض  «امل٬سِ»١ أسازٜح ٓٸع٢ً غٴ ، ٜٚٓطبل امتاَّا×عٔ اٱَاّ ايكازم َٓك٫ّٛ

يف ايؿذل٠  «امل٬سِ»أٚ  «ايكا٥ِ» :ؼت عٓٛإ َٓٗا يف نتبٺ كٌ نجرلٷايكا٥ِ، ٚقس ْٴ

نايصٟ ؿل  أٚ تكشٝشّا ٖـ. ٫ٚ لس يف ٖصا اؿسٜح تػٝرلّا290ـ  260ايٛاقع١ بني 

ٟٸ ني قبٌ َع زع٠ٛ ايؿاطُٝٸ ؾعًٗا َٓػذ١ُّ ;ٚايكا٥ِ ْكٛم ٚخطاب أسازٜح املٗس

ٚدعؿط بٔ َٓكٛض ايُٝٔ. نُا  ;ايكانٞ ايٓعُإ :إْؿا٤ زٚيتِٗ ٚبعسٖا، ع٢ً ٜس أَجاٍ

 إٔ َهُٕٛ مجٝع ا٭سازٜح املٓكٛي١ يف ايكػِ اٯخط َٔ ايطغاي١ ا٭ٚىل ٜٓطبل امتاَّا

  يف اٯثاض ايؿٝع١ٝ أٚ املػاي١ٝ ايؿٝع١ٝ. ع٢ً َا نإ َتسا٫ّٚ

ٞٸ إمجا٫ّٚ  إشا اغتجٓٝٓا املٛانع املعسٚز٠ اييت زخًٗا اٱؿام ٚايتكشٝض اٱزلاعًٝ

١ ؾذل٠ َا قبٌ ظٗٛض ايسع٠ٛ اٱزلاعًٝٝٸإىل ؾإٕ ٖصٙ ايطغاي١ ٜٓبػٞ إٔ تعٛز  بٛنٕٛح

 ١. ١ إىل اٱزلاعًٝٝٸَات ملطس١ً ايعبٛض َٔ ايكطَطٝٸا٭ٚىل، أٟ ؾذل٠ ظٗٛض املكسٸ

 

 ــــــ اهسضا٢ى اخلٌطٞ األخس٠ـ 2

بامل٬سع١ يف ٖصا  ذسٜط٠ْؾ ـ أٜهّاؿٵأَا ايطغاي١ ايػازغ١ َٔ نتاب ايَهٚ

ٕٵ املهُاض. ؾٗصا ايٓلٸ ٔٸٚٴ ٚإ َهاَٝٓ٘  نع ؼت عٓٛإ ايطغاي١ ايػازغ١ يًهتاب، يه

ٕٵ َٔ ايطغاي١ ا٭ٚىل يف نجرٕل ّادسٸ قطٜب١ْ ٭سازٜح  ؾٝ٘ ْك٬ّ سٵمل لٹ َٔ أدعا٥ٗا، ٚإ

١ ع٢ً غبٌٝ ناييت يس٣ ايٓكرلٜٸ بكٝػ١ ايطغاي١ ا٭ٚىل، نُا ٫ لس ؾٝ٘ َكطًشاتٺ

ني ٢ ايؿاطُٝٸٚستٸ ،ني ا٭ٚا٥ٌا يس٣ اٱزلاعًٝٝٸمٓم ٢ تعٗط ؾٝ٘ َكطًشاتٷاملجاٍ، بٌ ستٸ

ٔٵ س إٔ ٜهٕٛ اغتُطاضّاعٳبٵا٭ٚا٥ٌ. َٚٔ غرل املػتٳ  ،٘ عٓٗاؾكًُ متٸ يًطغاي١ ا٭ٚىل، يه

 ٘ ؾُٝا بعس. بَٔ املكطًشات ٚاملؿاِٖٝ اٱزلاع١ًٝٝ  عسزٺ ٚإؿامٴ

باطين،  ٘ٺني بتٛدټؿسٜجني ؾٝعٝٸ أَا ايطغاي١ ايطابع١ ؾًٝؼ ؾٝٗا غرل ْٛل

 آخط.  ٜٚػتٛدب اؿسٜح عٔ دصٚضٖا َٚكسضٖا َكا٫ّ

ٛٔمل ـ، ٚؿٵعٔ باقٞ ضغا٥ٌ نتاب ايَه أَا ايطغاي١ ايجا١ْٝ ؾتدتًـ امتاَّا  تٳشٵ
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ٕٵ«ايكا٥ِ»عٔ  سسٜجّا ُٸ تٵَقتططٻ ، ٚإ إش تػًب  ;(28)١ ايػبع١إىل ايٓاطكني ايػبع١ ٚا٭٥

ٝٸ ّاخاقٸ ّاَٛانٝع ايتٛسٝس يف قتٛاٖا، ٫ٚ لس ؾٝٗا أثط ١ ا٭ٚىل يًُعتكسات اٱزلاعًٝ

َٸٗات ايؿٝعٝٸؼٟٛ ايتٛدټ يف َٛنٛعاتٗا. ؾأنجط َا تبسٚ عًٝ٘ أْٗا ضغاي١ْ ٚيف ١، ١ ايعا

ايٓاطكني  «أزٚاض»ٚ «ايٓاطكني ايػبع١» ك١ بـَٔ املعتكسات املتعًٚ ّاْؿؼ ايٛقت ْط٣ ؾٝٗا آثاض

ُٸ يعسّ تأنٝسٖا ع٢ً ٖصا املٛنٛع،  :أزمٸ ؾٝٗا، أٚ بعباض٠ٺ «ايكا٥ِ»١. ٚيعسّ شنط ٚا٭٥

ٝٸ ّاُا ميهٔ اعتباضٖا ْكٸبٳضٴ ني يًؿٝع١ ايػبع١ٝ، ايصٜٔ أْؿأٚا ْٛا٠ ايكطاَط١ ٚاٱزلاعًٝ

ٔٵ عا٤ . ٚبٗصا ايٛقـ أ٫ ميهٔ ازٸمل ٜتبًٛض يسِٜٗ َؿّٗٛ ايكا٥ِ امتاَّا ؾُٝا بعس، يه

 ٖطٖا، أقسّ َٔ ايطغاي١ ا٭ٚىل؟ ٛٵإٔ ايطغاي١ ايجا١ْٝ، أٚ دٳ

عٗس ايكطاَط١ إىل إٔ ايطغاي١ ايجايج١ تعٛز  ّاأخط٣ ٜبسٚ دًٝٸ َٔ ْاس١ٝٺٚ

ٝٸ  .«ايكا٥ِ»ني ا٭ٚا٥ٌ، ايصٜٔ تساٚيٛا َٛنٛع ظٗٛض ٚاٱزلاعًٝ

ع٢ً قتٛاٖا  . ؾٗصٙ ايطغاي١ بٓا٤ٶ«ع١دٵايطٻ»قت ٖصٙ ايطغاي١ إىل َؿّٗٛ ٚقس تططٻ

١، أٚ ايكطاَط١ غرل ني بعس ظٗٛض ايسٚي١ ايؿاطُٝٸٱزلاعًٝٝٸإىل ا٫ ميهٔ إٔ تعٛز 

ٌٸاٱ ٟٸ زلاعًٝٝني يف َػتٗ يف ايعكٛز  تٵتبٳأْٗا ُن ٔٸ. ٚغايب ايعايكطٕ ايطابع اشلذط

ٚتبًٝػِٗ ملعتكس  ،١ا٭خرل٠ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ، أٟ َع اْتؿاض ايسع٠ٛ اٱزلاعًٝٝٸ

ُٸ. «ظٗٛض ايكا٥ِ» قك٣ٛ يف َعطؾ١ َس٣ اٖتُاَِٗ با٫عتكاز بايكا٥ِ، َٚا  ١ْٝٚشلا أٖ

شيو ايعٗس، م ايؿٝع١ٝ يف طٳل بٗصا املعتكس بني غا٥ط ايؿٹاْتؿعٛا ب٘ َٔ َؿاِٖٝ تتعًٖ

دصٚضٖا يف خطاب ايٛاقؿ١، نُا بعض غ٠٬  م َٔ ايؿطش١ٝ أٚ اييت امتتسٸطٳنؿٹ

 ايؿٝع١.

ٔٸ ٌٸايطغاي١ اـاَػ١ تتعًٖ يه تٗا عٔ غا٥ط مباٖٝٸ ل بايعٗس ايؿاطُٞ، ٚتػتك

 طغا٥ٌ ايهتاب ا٭خط٣. ي ـ، ٫ٚ ٜٓبػٞ اعتباضٖا َؿاب١ّٗؿٵأدعا٤ نتاب ايَه

 

ْٞ  ــــــ خالص

ٍٕ ،ٖاشنطٴ اييت َطٸ ،١تسقٝل ايٓعط يف ايطغا٥ٌ ايػتٸب ٜتطًٖ َٚا  .أٚغع إىل فا

ُٸ َٔ ضغا٥ٌ ٖصا ايهتاب يف َعطؾ١  ١ٝ ايبايػ١ ـُٕؼٚضز ٖٓا نإ يتبٝني ا٭ٖ

ٝٸاملعتكسات ايؿٝعٝٸ ٝٸ١ ٚايباطٓ  ١ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ. ١ ٚاٱزلاعًٝ
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ٝٸ هض َٔ ٖصٙ املطادع١ إٔ ايسع٠ٜٛٚتٸ ١ َٔ سٝح املعتكسات املصٖب١ٝ اٱزلاعًٝ

ٕٵٓٳَٔ غٴ تٵيف فتُع ايؿٝع١ اٱَا١َٝ، ٚاغتُسٻ تٵٚمَن تٵْؿَأ نإ ايعبٛض إىل  ٓٗا، ٚإ

ب يف َٛنٛع ايكا٥ِ، تطًٖ ١ّخاقٸٚعٓ٘،  اؿسٜحٴ املعتكسات اٱزلاع١ًٝٝ، نُا َطٻ

ٛټ ز خطابٗا املصٖيب ٚغٝط١، ٚميهٔ اغتٓباطٗا َٔ مناش ٍ َٔ خ٬ٍ اػاٖاتٺايتش

 ـ.ؿٵات نتاب ايَهاملصنٛض يف طٝٸ
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